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 جمةل البحوث يف احلقوق والعلوم الس ياس ية

 دورية متخصصة وحممكة تصدر عن لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية

 اجلزائر -جامعة ابن خدلون بتيارت

 

 قواعد النرش ابجملةل

تنرش جمةل البحوث يف احلقوق والعلووم الس ياسو ية ااراسوات العل يوة والةكريوة يف  صصوات احلقووق والعلووم 

 .والةرنس ية أ و الإجنلزيية ،الس ياس ية املكتوبة ابللغة العربية
 

 كيةية تقدمي املقالت

رشيطوة أ ل ززيود عودد  02مقوا   Arabic Typesettingتكتب املقالت املقدمة لل جةل عىل أ ةل المكبيوتر خبو  

اجلداول وال شاكل واملراجوع، وزكوون مصوحواب بقورص م،وغوو، أ و  ذكل صةحة مبا يف 00عن  املقالصةحات 

 .ابلربيد الإلكرتوين لتسهيل معلية الطباعةبنسخة 
 

 :اكل يت املقالينظم 

 .ابللغتني، مث البحث املقال، اللكية واجلامعة والبدل، ملخص صاحب املقال، امس املقالعنوان 
 

 :املراجع

ذا اكن كتوااب زكتوب امس ولقوب امل،لون، عنووان الكتواب، : تكتب املراجع داخل النص حسب الطريقة التالية اإ

 .اجلزء، الطبعة، س نة الطبع، الصةحة

ذا اكن جمةل يذكر أ سامء امل،لةني، عنوان البحث، س نة   .النرش، امس اجملةل، رمقها وعدد الصةحات املس تغةلأ ما اإ

ذا اكن قانوان يذكر رمقه، عنوانه،  .اترخيه، اجلريدة الرمسية، العدد أ ما اإ

تباع القواعد املتةق علهيا عامليا يف جمال الإحالت والاختصارات واملصطلحات  .كام يتوجب عىل الباحث اإ
 

 :مالحظة

 .من اجملةل تنيأ صلي  تنينسخ ر املنشو  صاحب املقال مينحنرش ال بعد 

ن  ل عن أ راء أ حصاهبا املقالتاإ  .ول تلزم هيئة التحرزر املنشورة يف هذه اجملةل ل تعرب اإ

ىل أ حصاهبا املقالت  .اليت ل تنرش ل ترد اإ
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 كــــل ـة التحريوووووور

وعوووىل أ حص وحصبوووه  ،محلووود ل السووو يع العلوووو والصوووالة والسوووالم عوووىل خوووري ال انم سووو يدان محمووود الرمحوووة املهوووداةا

نتووواج املنشوووود يقووووم جماوووع املعرفوووةالكووورام،  بكةووواءة يف اجملوووالت الس ياسووو ية والقانونيوووة ها وتوظيةهوووا نرشووو و املعرفوووة  عوووىل اإ

 اإىلاملعرفيووة  املةوواهو وال فوواكر  ترمجووة اإخل، لتحقيووق التةيووة املعرفيووة املسوو تدامة موون خووالل...والاقتصووادية والاجيعيووة

فوووراد وس ياسوووات عاموووة وفقوووا لتخطوووي  اسووورتاتييي مسووو بق ومووونظم ي  قووورارات بتحقيوووق جماوووع  التةيوووة، ا ي سووو ح لر 

بووداع قوووى اإحوودى عرفووةامل فيووه تكووون وموون ، فوواعةل وقووادرة عووىل البقوواء والاكتةوواء ا ايت، وامل،سسووات فيووه والابووتاكر الإ

ااوةل املدنيووة الوويت  قيووامجماووع املعرفووة يف  ال اكدميووي كقوووة اقوورتاح لبنوواء هنووا، جوواءت أ ايووة البحووث  القووانوين والسوو ياي

   .مبدأ  س يادة القانون هايتحقق فهيا العدل ويسود

ووة  -تيووارت-جبامعووة ابوون خوودلون  تواصوول جمووةل البحوووث يف احلقوووق والعلوووم الس ياسوو ية هووذا الإطووارويف  اإصوودارا ا اممك 

يف ظووول التحوووولت  العصووو هوووذا يف املعرفوووة جماوووع القوووانون والس ياسوووة  الووويت  ووو  مبووو،رشات يف خمتلووون جموووالت 

ويعية املعووا ة  الووويت حت  هووا التعووديل ااسووو توريمهنووا توو   خصوصووا ،الوويت هشوووهدها السوواحة ااوليووة والوطنيوووة الترشو

املت،ووو ن  6102نوووو رب 11املووو،رخ يف  02/01، حيوووث صووودر القوووانون رمق  02/10 مبوجوووب القوووانون يف اجلزائووور ال خوووري

حوووداث اجمللوووس الووووطين حلقووووق الإنسوووان، وا ي جعووول مووون اجمللوووس هيئوووة مسووو تقةل تو وووع اى رئووويس ا هوريوووة،  اإ

 68املووو،رخ يف  10/10قيوووة وحاميوووة حقووووق الإنسوووان، وا ي مبوجبوووه أ لغووو  الامووورع ووول عوووىل تر تلدلسووو تور و  ةو وووامن

 .مبا يس تييب لل عايري ااولية املتعلق ابللينة الوطنية الاستشارية لرتقية حقوق الإنسان وحامزهتا 6110وتأ  

ويعي والسوو ياي املوو،رخ  02/01القانونيووة صوودور القووانون الع،وووي رمق ااسوو تورية و  شووهدت احليوواة  وعووىل الصووعيد الترشو

املتعلوووق ابلهيئوووة العليوووا املسووو تقةل  02/00رمق  املتعلوووق بنظوووام الانتخووواابت، وكوووذا القوووانون الع،ووووي 6102أ وت  62يف 

اموودد لتنظووو اجمللووس الشووعيب الوووطين وجملووس ال مووة ومعلهووام، وكووذا العالقووات  02/06لالنتخوواابت، والقووانون الع،وووي

 مبووا يسوو تييب للتعووديالت ااسوو تورية ال خوورية  ، 00/16غوو  القووانون الع،وووي الوظيةيووة بيووهنام وبووني احلكومووة وا ي أ ل

 .يف جمال تدعو ااميقراطية التشاركية

مووور رمق6102يونيوووو 00املووو،رخ يف  02/16و كوووذا صووودر القوووانون  املت،ووو ن قوووانون العقووووابت، وكوووذا  22/028 ، املوووام لر 

وكوووذا القوووانون ، جوووراءات الق،وووائية للتعووورا عوووىل ال شوووخاصاملتعلوووق ابسووو تعامل البصووو ة الورا يوووة يف الإ  02/11القوووانون 

 .املتعلق برتقية الاستامثر 6102أ وت  11امل،رخ يف  02/12

املتعلووووق ابلقواعوووود اظاصووووة بتنظووووو اجمللووووس  6102يوليووووو  02املوووو،رخ يف  02/610كووووام صوووودر املرسوووووم الرئوووواي رمق 

كوووام .  ابلقواعووود اظاصوووة بتنظوووو اجمللوووس ااسووو تورياملتعلوووق  70/001 رمق ااسووو توري، وا ي أ لغووو  الرسووووم الرئووواي

موون اجلريوودة الرمسيووة الصووادر  60لعوودد اباموودد لقواعوود اجمللووس ااسوو توري  صوودور النظووام اجلديوود جتوودر الإشووارة اإىل

لغاء النظام   6102ماي 00: بتارخي  .   6106افريل 02امل،رخ يف  القدميوا ي مت مبوجبه اإ

لسوو يف يف جمووال  ،لقوووانني حاولووا مقووالت هووذه العوودد متابعووة هووذه التطووورات الترشوويعيةويف اإطووار هووذه الرتسووانة موون ا

 . ترقية وحامية حقوق الإنسان

كوووام احتووووى العووودد عوووىل مقوووالت يف العلووووم الس ياسووو ية تاحوووور حوووول موقووون النقووواد مووون  التحوووولت الس ياسووو ية يف 

ليه الظروا ال منية والاجي  .عية والاقتصادية يف املنطقةاملنطقة العربية، حبمك ما أ لا اإ

 :مديووووووور اجمللووووووة

 عليوووووان بوزيــــان/ د.أ     



 
 

 فهووور  العـــدد

 الصةحة عنوان املقال م،لن املقال الرمق

 فهر  مقالت القانون العام/ 0

 10 مةهوم اجلرمية املنظ ة دوليا ووطنيا جامعة تيارت - بن عامرة محمد/ د 10

 جامعة تيارت -محمد بالق / د 16
 واب  حتديد الاختصاص الق،ايئ ااويل يف منازعات العقود 

 الالكرتونية بني الاجتاهني التقليدي و احلديث
02 

 جامعة تل سان –جزول صاحل  /د 11
ومدى فاعلية  عقوبة الع ل للنةع العام كبديل للحبس قصري املدة

عادة الإدماج   الاجيعيرشوو تطبيقها يف تعززز س ياسة اإ
62 

 00 ااميقراطية التشاركية يف مادة التع ري جامعة تيارت -كامل محمد ال مني  /د 10

 26 تنظو الع ل العقايب يف القانون اجلزائري جامعة مس تغامن -حيىي عبد امحليد /د 12

12 
املركووووز اجلووووامعي  -جطووووي خوووورية / د

 تيس س يلا

 02/00من خالل مس تجدات القانون  امحلاية اجلنائية للزوجة

 املعدل واملام لقانون العقوابت
21 

 جامعة تيارت -بوووووووردال مســـيووور / أ   18
خصوصية اجلرامئ املرتبطة بنظام احلاسب ال يل ومظاهر متزيها عن 

 اجلرامئ التقليدية
87 

 02 اجلزائر يف 6102التعديل ااس توري لس نة  م، ون جامعة معسكر -خبيت نةيسة/ أ   17

 012 يالاجيعية لالإصالح ااس تور الطبيعة مس تغامن جامعة -جلطووووي منصووور/ أ   10

 000 الوساطة اجلنائية يف الترشيع اجلزائري و القانون املقارن جامعة تيارت - جمادي نعمية /أ   01

 010 التدخل ااويل وجدلية الس يادة جامعة تيارت -بوحسابة لطيةة/ أ   00

06 
جبامعووة  - دكتوووراه ابحووث -معووريي أ محوود

 .س يدي بلعبا 

برام العقود  دور الق،اء الاس تعجايل الإداري يف اإرساء مبادئ اإ

 الإدارية
000 

 فهر  مقالت القانون اظاص/ 6

01 
                                                                                                                                 جامعوووووة تيوووووارت – بلكرشوووووة راح/ د

 جامعة تيارت -حساين علوي/ د
 020  امانت التعامل ابلسةتجة والتسييل اماس يب لها

00 
 جامعة مس تغامن -عباسة الطاهر /د

 جامعة مس تغامن -محيدة اندية / د
 666 تصويا املسامه يف رشاكت املسااة

02 
 جامعة تيارت -شايم أ محد/ د

 جامعة تيارت -مقين بن عامر/ د
 600 ال وقاا يف الترشيع اجلزائري والةقه الإساليم ش،ون رييهس  

02 
املركوووز اجلوووامعي  -عليوووـــان عوووووووووودة /د

 غلزيان
 628 عىل توازن ال داءاتخصوصية عقد الاعيد الإجياري وأ ثرها 

08 
جامعوة  –حاج شعيب فاطميوة الزهورة / أ  

 تيارت
 680  -دراسة مقارنة  –امحلاية املدنية للعالمة التجارية 

07 
املركووز اجلووامعي  -بوون شوو نوا فووريوز /أ  

 تيس س يلا

 مظاهر حتديد املس ئولية من خالل امل،سسة ذات الشخص

 الوحيد

 (الةرنيس واجلزائري دراسة مقارنة بني الترشيعني)

677 



 
 

 101 احنالل الزواج يف القانون ااويل اظاص جامعة تيارت -موشعال فاطمية/ أ   00

 168 ااولية اظاصة الرواب أ حاكم البنوة يف  جامعة تل سان-زازر فاط ة الزهراء/ أ   61

حاميتهخشصية الوقن الاعتبارية و أ ثرها يف  جامعة وهران -اظريو عبد القادر/ أ   60  112 

 جامعة تيارت -ابهة فاط ة /أ   66
الكتابة الرمسية الإلكرتونية لإ بات التصفات الواردة عىل عقار أ و 

 "دراسة مقارنة" حقوق عقارية
121 

 122 -الوسطاء –أ شخاص التوزيع  تيارت جامعة -صافة خرية/ أ   61

 جبامعة البوزرة - سعاد دراح /أ   60
 القانون يفالتطور الترشيعي ملس،ولية املتبوع عن أ فعال اتبعه 

 املدين اجلزائري
170 

62 
كوورامبلبشووري  جامعووة  -دكتوووراه ابحثووة، اإ

 6وهران 

الصادرة عند الق،اء  الاس تعجالية يف ال وامر والقراراتالطعن 

 العادي
107 

62 

جامعة  -طالب دكتوراه -ودوزواغي ميلووم

 مس تغامن

 

 مالكلر   ال رايض التابعة البناايت املش يدة عىل و عية هسوية

 02-17يف ظل القانون رمق اباوةل اظاصة 
018 

 فهر  مقالت العلوم الس ياس ية/ 1

68 

 -صوواحل عبوود الوورزاق فوواحل اظوووااة /د

امل لكوة  –ابحث يف الش،ون الس ياس ية 

 ال ردنية الهامشية

حق املواطن ال ردين يف هشكيل ال حزاب الس ياس ية والانتساب 

لهيا   (6106-0060)اإ
425 

 444 دور اجملاع املدين يف تكريس الوعي البييئ جامعة تيارت -محمد بلة،ل/ د 67

 460 ومنطق ااميقراطية ال مرزكية" ... الربيع العريب" جامعة تزيي وزو-أ محد كبري  س يد/ أ   60

 مقالت اللغة ال جنبيةفهر  / 0

11 
Boudiaf kheir - Doctorant-

l'Université d'Alger 1. 

Le règlement interne du contentieux général en 

matière de sécurité sociale 
485 

  



 
 

 

  



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

1 
 

مةهوم اجلرمية املنظ ة دوليا ووطنيا
1*
 

  تيارت -جامعة ابن خدلون  -"أ  " حمارض أ س تاذ   -بن عامرة محمد /د

     
 :ملخص 

ذ سال الكثري من احلرب يف سبيل  خ،ع مصطلح اجلرمية املنظ ة لهيمات الباحثني املهاني ابملو وع، اإ

براز خصائصه، فالبعض زراه من خالل فكرة التنظو ويقصد به الرتتيب والتنسو يق بوني أ ع،واء داخول   بطه واإ

جراميوة، خي،ووع   بنيوان و هوويا شووامل  ،  يووع لنظووام سولطوي حتووا رئاسووة زعوووواكمول هدفووه القيووام بعووامل اإ

ذ  زرى هو،لء   اجلرميوة املنظ وة يقووم هبوا عودد مون ال ع،واء  أ نوالبعض ال خر زراه من خالل  عدد ال ع،اء اإ

جورام   1يةوق  جامعيوة  اكملرشوع فأ كرث مهنم  املرشع الايطايل، ومهنم من مل ي،ع  عدد معوني فقو   تووفر نيوة اإ

 .الةرنيس وال ملاين

يف حني زرى أ خرون أ ن مةهووم اجلرميوة املنظ وة خي،وع ملعيوار الاسو ارارية  و ااوام  أ ي اتةواق بوني أ شوخاص 

 .بشا دامئ عىل ارتاكب جرامئ هبدا مجع ثروة أ و حتقيق هدا ما

يعاود  عوىل السوولوك  أ نجيوب الاهويم يف  ووب  تعريون اجلرميوة املنظ وة  أ نكوام زورى جانوب هوام مون الةقوه 

 . (0)الإجرايم ل الةعل اجملرم ذاته كام  هو احلال يف اجلرامئ التقليدية 

ىل تعريون جوامع موانع   ، و هوذا   اختلن الةقه يف تعرين اجلرمية املنظ ة  دوليوا  ووطنيوا، و مل يو  التوصول اإ

 . راجع لعدة عوامل س ياس ية مهنا و اجيعية و  قافية

ىل و لهذا رأ ي  نا أ ن نسل  ال،وء عىل خمتلن التعارين اليت وردت بشان اجلرمية املنظ ة  من الرشوطة ااوليوة اإ

ىل الرابطة ااولية للقانون اجلنايئ، ىل القانون اجلزائري الاحتاد ال ورويب اإ  .اإ

ىل  لثواين تعريون يف امور ال ول اإىل خصائص اجلرميوة املنظ وة و يف اموور ا حمورزن نتطرقو عليه نقسم حبثنا اإ

 .من خاللها لنتاجئ البحث  مث خامتة خنلصاجلرمية املنظ ة دوليا و وطنيا 

Résumé  

le terme crime organisé est un terme qui   intéresse depuis  le temps les chercheurs en 

droit pénal , or leur objet était de fixer les limites de ce terme et ses caractéristiques ,  

certains voient  le crime organisé à travers l'idée de l'organisation des criminelles  et 

l'arrangement   et la coordination entre ses membres au sein  de la structure globale et 

                                                           
*
يداع املقال   17/18/6102: اترخي اإ

 00/18/6102: اترخي حتكو املقال
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l'ensemble  criminels, sous réserve destiné à tout le système et la présidence d'un dirigeant 

autoritaire, autres voient le crime organisé a travers ses  membres  qui doit être trois  et plus  

comme en droit  italien, et certains d’autre ne donne le nombre aucune  importance comme 

le droit  français et allemand .  

Alors que d'autres soutiennent que la notion de crime organisé est soumis à la continuité 

standard et constante tout accord entre les personnes sur une base permanente pour 

commettre des crimes dans le but d'amasser une fortune ou d'atteindre un certain objectif.  

Autres donnent  importance  au sujet du crime organisé au comportement du criminel  pas 

au  acte criminel  pas comme est le cas  dans des crimes traditionnels. 

En matière de  définition du crime  organisé  à l'échelle internationale et nationale, on n'a 

pas pu atteint a une définition   inclusif, et cela est dû à plusieurs facteurs, y compris 

politique, social et culturel. 

Pour cela, nous avons vu que mettre en évidence les différentes définitions contenues sur le 

crime organisé de la Police internationale à l'Union européenne à l'Association 

internationale de droit pénal, à la loi algérienne. 

Nous en avons discuté le sujet en divisant  cette étude  en deux axes  dans le premier  les  

caractéristiques de la criminalité organisée et dans le  second  définition du crime organisé 

international et national, et  en Conclusion les résultats de recherche. 

 :مقدمة  

تعترب اجلرمية املنظ ة جرمية غري تقليدية ل هنا أ صبحا أ كرث احرتافية ،  دد ااول و اجملاعات  من خالل جتواوز 

 .احلدود يف  ديد ال من ا اعي 

ه عرفا اجلرمية املنظ ة بعد  احلورب العامليوة الثانيوة و هوو موا عورا أ نوذاك ابملافيوا و أ ول  مواكن انطلقوا  منو

 . (6)جززرة صقليا ابيطاليا 

اى دراستنا لليرميوة املنظ وة لحظنوا أ هنوا  تلون عون اجلرميوة العاديوة  ، مون حيوث التعريون و التكووزن  و 

، ق عىل تعرين موحد جامع موانع لهواال راكن واظصائص بل و حىت ال هداا ، و  هذا عائد لكون ااول مل تتة

رمغ أ ن تعريون ال   املتحودة  مون خوالل اتةاقيوة ماكروة اجلرميوة املنظ وة اكن اقورب اإىل مجوع الترشويعات عوىل 

ىل ا يع  و ا ي نص  ا اعة الإجرامية املنظ ة يه جامعة موجودة لةرتة من الوزمن و تع ول : " تعرين اقرب اإ

ة أ و ال فعوال امرموة  وفقوا لهوذه التةاقيوة  مون أ كرث من اجلرامئ اظطوري  أ وبصورة مس ارة هبدا ارتاكب واحدة 

 (1)."غري مبارش عىل منةعة مالية أ و منةعة مادية أ خرى   أ واجل احلصول بشا مبارش 
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ل انوه مل زواكن الةقوه  و  غري انه و رمغ ظهور اجلرمية املنظ ة من مدة زمنية طويةل  و رمغ تعرين ال   املتحودة اإ

ىل اخوتالا املعيوار املعاود عليوه  ، فوالبعض ل الترشيع من  ب  املةهو  م مثل مصطلح الإرهاب و هوذا عائود اإ

زربطها بعدد أ فرادها ، و البعض ال خر مبدى اس ارارها زمنيا  و ماكنيا و هناك  من جي وع بوني التعوريةني  تعودد  

 .ال طراا و ااوام 

جلرميوة التقليديوة  ، خاصوة تو  الويت ترتكوب و عليه يثري مةهوم اجلرميوة املنظ وة نووع مون اظلو  بيهنوا و بوني ا

 .بوسائل متقنة و يف غاية ااقة و التخطي  

ىل تعرين شامل  جوامع موانع لليرميوة املنظ وة  و ، و هول هنواك  وواب  لوا  ىل اتةاق اإ فهل ميكن الوصول اإ

ريةوات ااوليوة  و تعرين ميكن مجعها  و تصنيةها و ، و ما يه  خصائص اجلرمية املنظ وة و و موا يه  أ مه التع

ىلالوطنية لليرمية املنظ ة و ، وما يه أ نواعها استنادا   .خمتلن التعريةات و اإ

هذا ما سوا جنيب عنه يف حمورزن  نتطرق يف امور ال ول اإىل خصائص اجلرمية املنظ وة مقارنوة  موع  اجلرميوة 

لهيا   . التقليدية  و تعريةا ا ااولية و الوطنية  يف حمور اثين  ، مث خن  خبامتة خنلص فهيا ل مه النتاجئ املتوصل اإ

 خصائص اجلرمية املنظ ة :امور ال ول 

من مجموعة من الرجوال أ و النسواء زكوون زوم زعوو مطواع مون  تتأ لنمنظامت خاصة   املنظامت الإجراميةتعترب 

وعادة ما تقوم هوذه املونظامت . صارمة وجيب عىل لك فرد الان،باو هبا قواننيوتكون لهذه املنظ ة . قبل ا يع

جرامية  تلن يف دراجهتا  ، والقيوام بوأ عامل  ود ااوةل والكثوري اظطون ،الرسوقة ،الابزتاز ،القتل مثلبأ عامل اإ

يطاليوا يف املافيوا  وة عصواابتمنظ:  ومون أ شوهر تو  العصواابت .والإرهابيوة مون ال عوامل الإجراميوة ومنظ وة  اإ

 .الياابن يف الياكوزا عصاابت

جرايم، لبود أ ن يتلقو  قودرا مون اال والتأ ييود مونو  , ا ي يعويش فيوه اجملاوع من أ جل أ ن ززدهر أ ي تنظو اإ

فسوواد أ ع،وواء اجملاووع امله ووني، ويوو  حتقيووق ذكل عوون  و كل موون الروووري أ ن يقوووم التنظووو الإجوورايم ابإ

قامة عالقات تاكفلية مع ال عامل التجارية املرشوعة الرشوة طريق خصوصا الق،اة و باو الرشوطة . والابزتاز واإ

 نلل سوتنةذزواملرشعني فهم ال كرث اس هتدافا وال كرث عر ة للرشوة من قبل التنظوو الإجورايم وتقودمي املسواعدة 

 .بغية ابزتازمه لحقا

ىل  اوا تعودى ال مور اإ أ صبحا اجلرمية تقرتا بشا أ كرث احرتافية عن ذي قبل ، و مل تعد  دد امن ال فوراد و اإ

 .ةية و الاقتصاد ديد دول و تنظيفت ،  حبيث جتاوز الع ل الإجرايم احلدود ، و أ صبحا  دد الت 

و خصائصوها و  ل نواعهوايعترب مةهوم اجلرمية املنظ ة مةهوم معقد و متشابك ، فهيي ذات طبيعة خاصوة ابلنظور 

 .أ هدافها  و أ راكهنا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9
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 ن اجلرامئ املنظ ة  اجلرامئ املعلوماتية املتصةل  أ ساسوا ابلتكنولوجيوا مثول  قوة احلسواابت البنكيوة ، و جورامئ 

ع،واء البرشوية  ، الاعتوداء عوىل البيئوة و نقول النةواايت السوامة ، غسو يل الاجتار ابل طةال  و النسواء  و ال  

ال موال و تبيي،ها ، الرشووة و الةسواد  املوايل  ، تورود اتودرات ، الاجتوار ابل سولحة  ، الاجتوار يف ال يودي 

 .العامةل املهاجرة  

براز أ نواعهاخالل  املنظ ة من خصائص اجلرميةو بناءا عليه ميكن اس تخالص   :خصائصها ن  ،اإ

 .من حيث الهيا :   أ ول
 (0)عدد  ال ع،اء  -0

، ليات الإجرامية ل يقول عون  ال وةهشرتو العديد من الترشيعات عددا معينا  من ال شخاص ال،العني يف الع  

 .حىت توصن ابجلرمية املنظ ة ، و هذا ما اخذ به القانون الايطايل و الاحتاد ال ورويب 

أ خرى مل ت،ع عددا من اجلناة حوىت توصون بأ هنوا جرميوة  منظ وة  عوىل غورار الترشويع يف حني هناك هرشيعات 

 .الةرنيس و ال ملاين 

أ شوخاص بوض النظور عون   1يف حني اشرتطا اتةاقية ماكرة اجلرمية املنظ ة أ ن تكون  العصابة مكونوة  مون 

 . مو وع الةعل الإجرايم 

 (2): التنظو   -6

ن الوصن ااقيق للش بكة الإجرام  ية املنظ ة، اكن ول ززال حموور خوالا بوني البواحثني، ولكوهنم عوىل ال قول اإ

دارة عليوا تقووم بتنسو يق العالقوة بوني النشواطني املقبوول وغوري املقبوول قوانوان ، كوام أ هنوا  جي عون عىل أ ن هناك اإ

هسو ي هس تلزم مجموعة برشية هشا نقطة فاصةل بوني طبقويت التوداخل للنشواو املقبوول والنشواو الإجورايم، و 

فعوال  الإدارة الوسطي، أ ما الطبقة الثالثة فهيي املس توي ال دىن من العاملني وا زون يقوودون التنةيوذ امليوداين لر 

ىل طاقوة الع ول  ىل ما ذكر فواإن هنواك املووظةني املو،قتني، ومه ا زون ي،وافون اإ الإجرامية املبارشة، وابلإ افة اإ

لتنةيذ الرسيع، مبا زكةي لت،ليل أ ي هجات أ منية خمتصة تع ول الإجرايم وفق همامت حمددة ول غراض الاويه أ و ا

     .ملدة طويةل بغية كشن خيوو هذه العصاابت الإجرامية

ومن ذكل ميكن القول، أ ن جامعات اجلرمية املنظ ة تقوم عىل تنظو هريم متدرج، قامئ عىل أ سا  املسو توايت 

ة ووحودة ال مور، كوام أ نوه تنظوو حمومك البنواء ويتصون املتدرجة الواحضة، والتودرج الرئواي للسولطة واملسو،ولي

ابلثبات والاس ارارية، ويتحمك النظام الصارم يف العالقة بني الرؤساء وال ع،اء، وهس تقر يف يود القائود الورئيس 

ال عىل السلطة املطلقة عىل مجيع ال ع،اء، وموع أ ن هوذا التنظوو قوامئ عوىل أ سوا  نظوام اسوتبدادي يف توركزي 

نه هيو  بتةيوة مشواعر الانويء للسولطة اى ال ع،واء، حيوث ميونح اهيموا  واحضوا  لرعايوة شو،وهنم السلطة، فاإ 
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اظاصة، كرعاية ال  ة وكةالهتا يف حاةل فقد عائلها وتوفري ال،امانت اتتلةة ونظوم املعاشوات والتأ مينوات واافواع 

لقاء القبض عىل أ حد العنا عهنم وتوكيل امامني ودفع الكةالت املالية وتقدمي اظدمات ا  . لقانونية يف حاةل اإ

ىل القوول بوأ ن السو ة ال كورث أ ايوة لليرميوة املنظ وة، تاثول يف  وقد أ دت هذه امل زيات الهامة ببعض البواحثني اإ

اطها الإقطاعي ومتتع القادة با القوة والولء من جانب ال ع،اء التابعني، وا زن خيتلةون بوني املووظةني ا زون 

 .وبون عن القادة ومن يطلق علهيم امس ال قنا أ و العبيدين

أ ن احتواد اجلرميوة املنظ وة ييسوك ببع،وه بواسوطة قوادة " نةوس املعوين بقووحص "   Burgess "وقد أ كد بريجس 

أ قوايء وعالقات ولء خشيص شديدة، وبواسطة قواعد ال خالق بني أ ع،اء العصواابت ومون خوالل التةاقيوات 

       .العصاابت وبواسطة احلرب الإجرامية املشرتكة واملعلنة  د قوى اجملاعمع رؤساء 

و يقصد به الرتتيب و التنس يق و مجع ال ع،اء  يعترب التنظو  الصةة ال ساس ية و الرئيس ية  لليرمية املنظ ة ، 

جراميوة ، و زكةول هوذا  ىل القيوام بوأ عامل اإ التنظوو خ،ووع داخل بنيان أ و هيا شامل  و متاكمول ، هيودا اإ

ىل نظوام سولطوي رئوواي ، حبيوث زكوون ال ع،وواء حتوا قيوادة زعوو أ و قائوود أ و هيئوة عليوا تكووون  ال ع،واء اإ

جرامية   .مس ئوةل  عن ا اذ  القرارات و  توجيه ال ع،اء اإىل حتقيق أ هداا اإ

 (2)التخطي    -1

عوىل معول جامعوي ،  حبيوث يو  يعاد نظام العصاابت املنظ ة عىل التخطي   اممك ، و هوو موا يتحقوق بنواءا 

تقس و ال دوار بني ال ع،اء  ، و ي  تنةيذ املهام املس ندة اإىل لك ع،و با  امة و غالبا ما زكون التخطوي  

لزاميوة دون مناقشوة أ و  مشواورة موع اجلانوب التنةيوذي  ،   من جانب قيادة مصغرة  تصدر قرارات صارمة  و اإ

 .ما شابه  ذكل   أ وتةكري يف العواقب  أ دىنما ي،مرون به دون  كام أ ن ال ع،اء ال قل مرتبة  ينةذون

هشهد التنظيفت الإجرامية اوا  تنظمييا  ملحوظا  يف ال ونة ال خرية، وقود انعكوس هوذا الةوو عوىل بنواء التنظويفت 

الإجرامية وجعلها أ كرث تعقيدا ، وأ ثر كذكل عىل تنوع نشاطا ا واقرتاهنا ابلنجاح ااامئ يف أ غلب ال حوال، ال مور 

أ عاملهوا الإجراميوة وحتوراكت عنا هوا، وقود ظهور هوذا الةوو  ا ي أ فيض الكثري مون الرسوية والتكو  يف تنةيوذ

 . التنظميي املعقد للتنظيفت الإجرامية جليا  يف تغلغل التنظو يف النظام الرأ ساميل العاملي

كام أ ن عصاابت الإجرام املنظم تازي بـكوهنا يصعب القبض عىل خيوطها، رمغ سولوكها الإجورايم، ل هنوا حتوـتاو 

ن اجلوورامئ املنظ وة ل تبودو يف ظاهرهوا خمالةوة من الوقوع يف  صيغة اتالةات القانونية املكشوفة، ويف احلقيقة فواإ

ىل   للقـانون اجلنايئ، خاصة من حيث مرحةل التخطوي  والتوجيوه والرسوية الشوديدة، وتوربز أ نشوطة  ل تقوود اإ

اد منةصوةل عون القيوادة الإجراميوة الإدانة املبوارشة بةعول جمورم، وموا هشو ا تو  النشواطات الإجراميوة يه أ بعو

املبارشة، فالس تغالل والاحتيوال والهتريوب وهسوويق اتودرات، وبيوع ال سولحة، وتبيويض ال مووال، يه أ موور 

دارة الش بكة عن العنا  امليدانية  .تنةصل فهيا اإ
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جلنايئ املبارش، وتتواجود كام أ ن الش بكة املعقدة املعروفة يف اجلرمية املنظ ة ابلتحليل املهين، أ كرث من التصنين ا

مضن مونظامت اجيعيوة قانونيوة، اكلتجوارة القانونيوة والنشواطات امرتموة نظاموا ، اكلعوامةل، واظودمات الةندقيوة، 

  .والصحة والس ياحة، وال عامل اظريية

ملني داخل ابلإ افة اإىل ذكل فاإن نشاطات اجلرمية املنظ ة، يه نشاطات  ية وتعاد لكية عىل الثقة بني املتعا

فشواء أ  ارهوا، وقود يصول  املنظ ة، كام توجد قوانني داخلية صارمة تةرض عقااب  ملن حياول خيانوة املنظ وة أ و اإ

ىل حد القتل مع الاثيل ابجلثة ليكون عربة لغريه  .العقاب اإ

 . شاطهمونتيجة لهذا اكن من الصعب معرفة أ  ار املنظامت الإجرامية، أ و زرع مرشدزن داخلها ملعرفة جحم ن 

 (8) التاكمل -0

يعد التاكمل  أ مه مزية يف اجلرمية املنظ ة ، و هذا لوجود صةل متينة  بني خمتلن مكوان ا حبيوث لك حلقوة تمكول 

ىل  التوزيوع  ىل العبوور اإ نتواج اإ ىل  الإ ال خرى  ، فتجار اتدرات يتعاملون وفق سلسةل  منظ وة مون املوادة اظوام اإ

تعاد عليه املصاحل ال منية يف كرس حلقة مون هوذه احللقوات  و بوذكل يسوق  الهورم اإىل الاس هتالك ،  و هذا ما 

 .ا ي تبىن عليه العصابة الإجرامية  

 (7) التعقيد و الرسية -2

و من أ س باب  حياة اجملوعوات الإجراميوة املنظ وة  التعقيود و الرسوية ، و يالحوم ذكل  مون خوالل التنسو يق  

جراميووة تنشوو   يف جموو الت  مووتاكمةل ببغ،ووها الووبعض ،  فتجووار اتوودرات ينسووقون مووع جتووار بووني  مجموعووات اإ

 .ال سلحة  ،   و جتار الزتوزر  مع مرويج اتدرات  و هكذا  

هشهد التنظيفت الإجرامية اوا  تنظمييا  ملحوظا  يف ال ونة ال خرية، وقود انعكوس هوذا الةوو عوىل بنواء التنظويفت 

أ ثر كذكل عىل تنوع نشاطا ا واقرتاهنا ابلنجاح ااامئ يف أ غلب ال حوال، ال مور الإجرامية وجعلها أ كرث تعقيدا ، و 

ا ي أ فيض الكثري مون الرسوية والتكو  يف تنةيوذ أ عاملهوا الإجراميوة وحتوراكت عنا هوا، وقود ظهور هوذا الةوو 

 . يالتنظميي املعقد للتنظيفت الإجرامية جليا  يف تغلغل التنظو يف النظام الرأ ساميل العامل

كام أ ن عصاابت الإجرام املنظم تازي بـكوهنا يصعب القبض عىل خيوطها، رمغ سولوكها الإجورايم، ل هنوا حتوـتاو 

ن اجلوورامئ املنظ وة ل تبودو يف ظاهرهوا خمالةوة  من الوقوع يف صيغة اتالةات القانونية املكشوفة، ويف احلقيقة فواإ

ىل   والتوجيوه والرسوية الشوديدة، وتوربز أ نشوطة للقـانون اجلنايئ، خاصة من حيث مرحةل التخطوي   ل تقوود اإ

الإدانة املبوارشة بةعول جمورم، وموا هشو ا تو  النشواطات الإجراميوة يه أ بعواد منةصوةل عون القيوادة الإجراميوة 

املبارشة، فالس تغالل والاحتيوال والهتريوب وهسوويق اتودرات، وبيوع ال سولحة، وتبيويض ال مووال، يه أ موور 

دارة الش بكة عن العنا  امليدانيةتنةصل فهيا   .اإ
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كام أ ن الش بكة املعقدة املعروفة يف اجلرمية املنظ ة ابلتحليل املهين، أ كرث من التصنين اجلنايئ املبارش، وتتواجود 

مضن مونظامت اجيعيوة قانونيوة، اكلتجوارة القانونيوة والنشواطات امرتموة نظاموا ، اكلعوامةل، واظودمات الةندقيوة، 

  .لس ياحة، وال عامل اظرييةوالصحة وا

ابلإ افة اإىل ذكل فاإن نشاطات اجلرمية املنظ ة، يه نشاطات  ية وتعاد لكية عىل الثقة بني املتعاملني داخل 

فشواء أ  ارهوا، وقود يصول  املنظ ة، كام توجد قوانني داخلية صارمة تةرض عقااب  ملن حياول خيانوة املنظ وة أ و اإ

ىل حد القتل مع الا   .ثيل ابجلثة ليكون عربة لغريهالعقاب اإ

رشوودزن داخلهووا ملعرفووة جحووم ونتيجووة لهووذا اكن موون الصووعب معرفووة أ  ار املوونظامت الإجراميووة، أ و زرع م

 (00).نشاطهم

 من حيث طبيعة النشاو : اثنيا  

 .من طبيعة نشاو العصاابت املنظ ة الاحرتاا  و الاس ارارية و اس تخدام العنن 

 :الاحرتاا  – 0

العصابة اليت ترتكب  اجلرمية املنظ ة ممن زوم سووابق  عدليوة  و احرتافيوة يف  أ وعادة ما زكون أ ع،اء اجمل وعة  

 .الع ل الإجرايم 

حلواق ال ذى ابلغوري  و الع ول ااينء ،   و ما يقوم به  أ ع،اء العصابة يبىن عىل أ سا  الوحش ية  و التةنن  يف اإ

موون هووو متخصووص يف اتوودرات و أ خوور يف السووالح  و أ خوور  يف الاحوورتاا زكووون دقيووق  فهنوواك  أ نكووام 

املتةيرات  و اثلث يف الرسقة  و رابع يف الرقيق  و املتاجرة يف البرش ، و هذا اجلانب اظاص ابلحرتاا عادة 

 .ما زكون الطريق ا ي تتبعه املصاحل ال منية  و يلقون القبض عىل أ فراد العصابة الإجرامية 

 : الاس ارارية  -6

ذا غاب فرد مهنا خلةه أ خور  بونةس  و يقصد بذكل معل العصابة املنظم ااامئ بغض النظر عن حياة ال فراد ، فاإ

ذا اكنوا  النشاو  و نةس امله وة   ، فالعصوابة هسو اد نشواطها عون طبيعوة معلهوا  و لويس مون أ ع،واءها ، فواإ

ذا اكنوا متخصصوة يف متخصصة يف  قة الس يارات يس ار نشاطها  بنةس املهام  و لو تغوري  فرادهوا  و اإ لك اإ

 .اتدرات أ و جتارة البرش أ و اظطن ، يس ار معلها  بنةس الوترية اليت اكنا علهيا من ذي قبل  

 : اس تعامل العنن -1

ىل القتل و اظطن و الروب و  سرتاتييية الع ل الإجرايم املنظم  اس تخدام العنن و غالبا ما يصل اإ ن  من اإ اإ

ىل رهواب  و حمواوةل  اجلرح املةيض اإ املووت و التعوذيب  ، و هوذا مون مضون أ هوداا العصوابة  عوادة  بغورض اإ

 .  اإخ،اع من زرفض الانصياع لها 
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ذا دخلوا جموال  العصابة مونو العنن يس تع ل أ ي،ا للق،اء عىل من ينافس هذه  العصواابت ال خورى خاصوة اإ

 . تاجرة ابلبرش أ و ال ع،اء  البرشية  امل  أ والتخصص ا ي تنش  فيه  مثل اتدرات أ و  قة الس يارات   

ن اكن أ سلوب ا اعات  الرتهيب وو اس تعامل العنن و  حتطوو امل وتلاكت  ا واعي وخاصة القتول  الإرهابية،اإ

ك سلوب معل حيقق الكثوري  من معل  اجمل وعات  الإجرامية املنظ ة  احلقيقة مس ادحىت طالب ااول، هو يف 

 . من ال هداا غري املرشوعة  

  - القانون اجلزائري -تعرين اجلرمية املنظ ة دوليا ووطنيا :امور الثاين 

 نسوتنكر ل جورامئ ..أ خورى أ حيواان يف عهنوا الصوحن يف ونقورأ   أ حياان ونراها هبا نس ع يوميا حداث اجلرمية صارت

ذا وخاصة ننهبا بل رسب بشاعهتا  املنظ وة فاجلرميوة الكبورية، اظطوورة ذات املنظ وة اجلورامئ صونن من نااك اإ

 .العامل دول معظم ليش ل يتعداه بل وطننا، مس توى عىل فق  ليس ومعاش يح واقع

ذا لكن ىل أ ول حيتواج التعرين ل ن ذكل، حتديد الصعب من فنجد املنظ ة اجلرمية ملعىن تعريةا نعطي أ ن أ ردان اإ  اإ

 ااائورة تتسوع قود املنظ ة اجلرمية جمال ويف ، الصورة ت  معامل موحضا التعرين زكون حبيث ، الصورة و وح

عودادها يف الووارد التنظو فكرة خالل من املنظ ة اجلرمية زرى فالبعض ، ت،يق وقد  زورى ال خور الوبعض و ، اإ

عوداد عوىل ال فوراد مون ةمجموعو تواط، خالل من زراها ال خر البعض و الاس ارارية خالل من املنظ ة اجلرمية  الإ

 .الاس ارارية و النجاح لها تكةل بطريقة لها

 ، املنظ وة غوري اجلرميوة يه املنظ وة لليرميوة املقابول أ ن عوىل يودل وهوذا التنظو معىن تةيد املنظ ة اجلرمية لك ة

ل ، الةوىض معىن يةيد التنظو وعدم ىل يتبوادر كوام املقصوود أ ن اإ  يف اشورتك الويت يوةا اع  اجلرميوة هوو ا هون اإ

عدادها  حبيوث ، بيوهنم ال دوار تقسو و جورى أ ن بعود امله وة مون جبوزء شوارك موهنم فورد لك ، النا  من عدد اإ

ىل حيتاج ال مر أ ن الطبيعي ومن ، منةردا ابجلرمية يقوم أ ن مهنم فرد أ ي عىل يصعب  العقول و ا اكء اسو تخدام اإ

 .املنظ ة اجلرمية دائرة يف ةاجلرمي تكون ليك التقنية و العل ية الوسائل وبعض

ىل النظوورة اخووتالا عوون انجت التعريوون يف الاخووتالا ل ، املنظ ووة اجلرميووة اإ  يلغووي ل الاخووتالا ذكل أ ن اإ

 التصوور مون مسو تقاة واظصوائص ، املنظ وة اجلرميوة طبيعوة عوىل  ال  واء بعض تلق  أ ن ميكن اليت اظصائص

 مشواركة عوىل مقتصوة تكوون أ ن مون وأ مشول أ ل التنظو ولك ة اميةالإجر  الظاهرة يف ( التنظو ) للك ة املبديئ

جورايم معول يف النوا  مون مجموعة  التقنيوة الوسوائل اسو تعامل عوىل قوا  التنظوو زكوون أ ن مون أ مشول ويه اإ

 حتقيوق مون اجملورم الإنسان متكن ليك املادية احل،ارة أ فرز ا اليت اجلرمية بأ هنا املنظ ة اجلرمية نصن أ ن ونس تطيع

 حتصون وسوائل مون نةسوه به أ حاو ما بة،ل مالحقته من القانون زاكن ل ، متقدمة بطريقة الإجرامية أ هدافه

  اجملرمني من مجموعة تعاون من لبد الغاية هذه لتحقيق و ، الإجرامية أ غرا ه
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 متثول جرميوة عن حديث هو اجلرمية عن احلديث ل ن ، العدد عىل قا ة تكون أ ن ينبغي ل " التنظو "  لك ة 

 حبيوث ، للكسوب كوسو يةل الع ول ذكل وأ موهتن ، وعقوا ذاكءه فهيوا أ سو تخدم اجملورم ل ن اجملاع عىل كبريا خطرا

 الويت الةرديوة ال خورى اجلورامئ عون  تلون اجلرميوة وهوذه ، معه يتعاملون ا زن النا  من كثري عىل أ مره خيةي

 . ويرس بسهوةل أ مره اكتشاا يسهل حبيث ، مدرسة غري لرغبة اس تجابة أ و انةعالية حلظة يف اجملرم هبا يقوم

تقوم اجلرمية املنظ ة عىل تنظو م،سيس اثبا ، و هذا مون خوالل بنواء هوريم للقيوادة و املهوام فهيوا تقووم عوىل 

أ سا  الولء  و النظام اااخيل ، و أ مه عنص لها الاس ارارية  و عدم التوقيا ، غوري ان هوذا يثوري نووع مون 

اجلرمية املنظ ة  و املنظامت الإرهابيوة  ، خاصوة مون حيوث ال هوداا لن ال وىل هودفها موايل  ، و  اظل  بني

الثانية س ياي ، رمغ العديد من النقواو املشورتكة بوني النظوامني مون حيوث التنظوو و البنواء الهوريم و النظوام  

 . اااخيل الصارم و الاس ارارية  

 التعرين ااويل  : أ ول  

 (0)نرتبول لليرمية املنظ ة تعرين الا  -0

 :عوىل أ هنوا 0077عرفا الندوة اليت عقودها الانرتبوول حوول اجلرميوة املنظ وة بةرنسوا يف  شوهر مواي مون سو نة 

ىل حتقيوق الورح و " جامعة من ال شخاص تقوم حبمك هشكيلهتا ابرتاكب أ فعال مرشوعة بصةة مس ارة و  ودا اإ

 " .لو جتاوزت أ نشطهتا احلدود  الوطنية 

،  14/12/1995امللتق  اظـامس  لالنرتبول ا ي مت عقده مبقرها مبدينـة ليوون الةرنسو ية و ذكل بتوارخيكام عرفها 

ذا منظ ة جرمية اجلرمية، تعترب " :بأ هنا طار يف خشصني من أ كرث الةعل يف شارك اإ  البدل حدود يتعدى جغرايف اإ

طار يف العصابة أ ع،اء بني فيف مقس ة  املهام اكنا و الرح و الرثاء هدفهم حمدودة فرتة يف  اس تعامل مع منظم اإ

 ."القوة

غري أ ن هذا التعرين وردت عليه مالحظات من عدة دول  مهنا الولايت املتحدة ال مرزكية و كنودا ، بودعوى 

ىل اسو تخدام العنون لتحقيوق أ هوداا ا اعوة الإجراميوة املنظ وة   و هوذا موا جعول  أ ن هذا التعرين مل يرش اإ

بول يعيود التعريون و ي،وين رشطوا يف تكووزن ا اعوة املنظ وة و هوو الهويا التنظميوي و ي،وين أ ي،وا الانرت 

 .عنصا أ خر و هو التخوين  و الةساد يف حتقيق أ هدافها 

 (01)تعرين الاحتاد ال ورويب  -6

و عا مجموعة ماكرة اتودرات  و اجلرميوة املنظ وة ابلحتواد ال ورويب تعريةوا  لليرميوة املنظ وة  0001يف س نة  

جراميا ابرتاكب جرامئ جسو مية ملودة طوويةل أ و : " عىل أ هنا   جامعة مشلكة من أ كرث من خشصني متار  نشاطا اإ

طار التنظو  الإجرايم ، و  دا للحصوول مدة حمدودة أ و غري حمدودة و زكون لا ع،و فهيا هم ة حمددة يف اإ
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عووىل السووطوة أ و حتقيووق ال رابح و هسوو تخدم يف ارتاكهبووا اجلرميووة العنوون و الهتديوود ، و التووأ  ري عووىل ال وسوواو 

 "  .  الس ياس ية و الإعالمية  و الاقتصادية  و الهيئات الق،ائية  

فريقية  66ااورة  -1 قلميية الإ  (00) لل نظ ة ااولية للرشطة اجلنائية"للندوة الإ

فريقية لل نظ وة ااوليوة للرشوطة اجلنائيوة سو نة  و يه اثين أ عوىل هيئوة للقورار عوىل  0026مت تأ سيس الندوة  الإ

قلميي يف ميدان  التعاون ااويل بعد ا عية العاموة و الويت عرفوا اجلرميوة املنظ وة  عوىل أ هنوا   : " املس توى  الإ

نظو هريم حمدد هبودا حتقيوق الورح ، مبامرسو هتا ل نشوطة اجلرمية املنظ ة ترتكب من مجموعة أ شخاص جي عهم ت 

ىل  ماكنيوة امتوداد نشواطها اإ ىل اإ مرشوعة و غري مرشوعة و غالبا ما هس تخدم الهتديد و العنن والرشوة اإ وافة اإ

 "  .خارج حدود ااوةل   

 تعرين الرابطة ااولية للقانون اجلنايئ  -0

لتحديود خصوائص اجلرميوة " ببودابسوا "  0000مون سو نة  مت عقد امل،متر ااويل الساد  عرش بشهر سوبارب

املنظ ة ، و مت حتديد ذكل من خالل ال هداا مهنوا احلصوول عوىل الورح او السولطة او ال نوني معوا ، و ذكل 

 :من خالل اس تخدام مس توى عايل من التنظو و  حددت مجةل  من اظصائص يف التنظو و يه  

 .تقس و الع ل داخل التنظو  -

 .أ ع،اء التنظو مع ال هداا  تكين -

 .الرسقة  -

 .اظل  بني ال نشطة املرشوعة و غري املرشوعة   -

 .تةادي تطبيق القانون من خالل التخوين و الةساد  -

 .القدرة عىل نقل ال رابح  -

 (06)تعرين ال   املتحدة لليامعة الإجرامية املنظ ة  -2

غري الوطنية و اليت عرفا اجلرمية  املنظ ة يف ماد وا الثانيوة   أ صدرت ال   املتحدة اتةاقية ماكرة اجلرمية املنظ ة 

جامعة ذات هيا تنظميي تتأ لن من  ال ة أ شخاص فأ كرث موجوودة لةورتة مون الوزمن و تع ول بصوورة : " بأ هنا 

مت،افرة هبدا ارتاكب واحدة أ و أ كرث من اجلرامئ اظطرية أ و ال فعال امرمة مون اجول احلصوول بشوا مبوارش 

 " .ري مبارش عىل منةعة مالية أ و منةعة مادية أ خرى أ و غ
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 "جيوفاين فالكوين " تعرين -2

للامفيوا الايطاليوة و ا ي عورا اجلرميوة املنظ وة   ال ولالعودو " ابلوري"يعترب جيو فاين فالكوين قايض حممكوة  

جرايم بس ي  ترتكب جرامئه بعد تةكري و تدبري بل : " عىل أ هنا   جورايم ميسوك و جما أ هناليسا تنظو اإ ع اإ

مغلق ي،م املئات و ال لا من اجملرمني و يعاد عىل زرع اظوا يف القلوب و زرتكب جرامئه عوىل مورأ ى و 

 مس ع من ال هجزة الس ياس ية  و التنةيذية بعد مر  أ فواههم ابلنقود 

 يف الترشيع اجلزائري : اثنيا 

ن املرشع اجلزائوري و مبناسو بة تطرقوه لتعريون اجلرميوة املنظ وة  ، قوام بتعوديل املوواد  مون قوانون  088و  082اإ

املووو،رخ يف  10/02العقووووابت املتعلقتوووني بتكووووزن  مجعيوووات أ رشار بغووورض ارتووواكب جووونح مبوجوووب قوووانون 

اظاصوة  0مكورر  088دة و ذكل  من خالل التوس يع من جمال مجعية ال رشار، و كذا تعديل املا 01/00/6110

 .مبس ئولية الشخص املعنوي جنائيا ، و هو ما يعترب تل يحا  أ و تصحيا ابجلرمية املنظ ة  

مجعية أ و اتةاق همام اكنا مدته أ و عدد أ ع،اءه هشا أ و ت،لن بغورض ال عوداد جلنواايت :" و عرفها  عىل أ هنا 

أ ن يتعودى الع ول الإجورايم احلودود الوطنيوة ،  أ و جلنح  د ال شخاص أ و امل تلاكت و ذكل بقصد الرح عوىل

كام ميكن اعتبارها جرمية احرتافيوة   أ و جرميوة متقنوة ، جرميوة خمططوة ، جرميوة عوابرة للقوارات موع اهسواع جموال 

 ." نشاطها و ا اذها ل شاكل من الإجرام مع اس تعامل العنن 

جوراء و ظطورة اجلرمية املنظ وة  عوىل اجملاوع ااويل و ا ي تعتورب  اجلزائور جوزءا  منوه قوام املرشوع اجلزائوري ابإ

 :تعديالت هامة يف بعض القوانني و سن قوانني أ خرى  ما ة ش بح اجلرمية املنظ ة و ذكل ابليت  

و ذكل  مبوجووب  02/00/6111املصووادقة عووىل اتةاقيووة ال   املتحوودة اظاصووة ابجلرميووة املنظ ووة  ليوووم  -

 .املت، ن التصديق بتحةم عىل التةاقية  12/16/6116امل،رخ يف  16/22املرسوم رمق 

بعد سو نتني  مون املصوادقة عوىل التةاقيوة  عودل املرشوع اجلزائوري مون قوانون الإجوراءات اجلزائيوة    -

 :ابملواد   01/00/6110امل،رخ يف  10/00مبوجب قانون 

رهابيووة و مكوورر ل تنقيضوو ااعوووى الع وميووة ابلتقووادم يف اجلنوواايت و اجلوونح املوصوووفة   17 -0 بأ فعووال اإ

 . ريبية    و ت  املتعلقة ابجلرمية املنظ ة العابرة للحدود الوطنية  و الرشوة و اختال  ال موال الع ومية  

ىل دائورة اختصواص حمواع أ خورى عون ... 18املادة  -6 جيوز متديود الاختصواص امويل لوكيول ا هوريوة اإ

نظ ة عورب احلودود الوطنيوة و اجلورامئ املاسوة بأ نظ وة املعاجلوة طريق التنظو ،  يف جرامئ اتدرات و اجلرمية امل 

 .ال لية لل عطيات و جرامئ تبييض ال موال و الإرهاب و اجلرامئ املتعلقة ابلترشيع اظاص ابلصا 
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ىل دائورة اختصواص حمواع أ خورى عون ...  01املادة  -1 جيوز متديد الاختصاص اميل لقوايض التحقيوق  اإ

امئ اتدرات و اجلرمية املنظ ة عورب احلودود الوطنيوة و اجلورامئ املاسوة بأ نظ وة املعاجلوة طريق التنظو ،  يف جر 

 .ال لية لل عطيات و جرامئ تبييض ال موال و الإرهاب و اجلرامئ املتعلقة ابلترشيع اظاص ابلصا 

 : و مس املواد ال تية  01/00/6110امل،رخ يف  10/02بقانون  أ ي،امت تعديل قانون العقوابت  -

ىل اجلنح .من ق 082تعديل املادة  -0  .ع املتعلقة بتكوزن مجعية أ رشار و اهساع نظاهما اإ

 أ وحيث مت حتديد التةاق بني خشصني أ و أ كرث من اجل احلصول عىل منافع ماديوة  088تعديل املادة  -6

 .مالية 

 : خامتة  

ىل اظطورة اليت هسبهبا اجلرمية املنظ ة لل ياع ، خاصوة عوىل املسو توى الاقتصوادي و  تعر نا يف هذا البحث اإ

الاجيعي  و ال مين  ، لك هذا حدث من خالل اس تغالل تطور العامل يف ظل العوملوة و تقنيوات التصوال  ، 

أ شوخاص عوىل ال قول  ،   1و عرفنا أ ن اجلرمية املنظ ة   تلن عن اجلرمية التقليدية  من حيث أ هنا م،لةة  من 

سائل غري مرشوعة مثل العنن و الرشوة و الهتديد ، هدفها حتقيق الرح غوري جي عهم تنظو هريم و هس تع ل و 

ىل تعرين جامع مانع  لليرمية املنظ ة و هذا ما جعل الاخوتالا يف التعريون  أ ن العامل مل يصل غاىل يومنا هذا اإ

 جموال جتوارة بني الصعيدزن ااويل  و الوطين يس تغل من قبول ا اعوات ااوليوة لليرميوة املنظ وة  ، خاصوة يف

 .ال سلحة و اتدرات 

جياو عليه اكن ل بد من  توحيد التعارين ل،ب  اجلرمية املنظ ة وفق اتةاقيات دوليوة تتبوع بترشويعات   أ ليات داإ

امرتا املونظم و الق،واء  الإجرامو بذكل ي   ب     الإجراميةوطنية  ت،ب  من خاللها  نشاطات ا اعات 

 .عىل اجلرمية هنائيا 

 :  لهوامش ا
 06ص  6110دار الرشوق القاهرة  ال وىلمحمود رشين بس يوين ، اجلرمية املنظ ة ، الطبعة  -0

ظهورت يف منتصون القورن التاسوع عرشو يف جززورة صوقلية  اإجراميةيه منظ ة ( املعرفة ابمس كوزا نوسرتا) املافيا  -6

 .جت عها بنية تنظميية مشرتكة و قواعد سلوكية موحدة  اإجراميةابيطاليا و يه حتالن بني عصاابت 

 01ص  6112 ال دابمكتبة  ال وىلالطبعة  الإجرامعادل عبد اجلواد محمد الكردوي ، التعاون العريب و ماكرة  -1

 . 6112و س بل املواهجة ،  التيرمي... نرسزن عبد امحليد نبيه ، اجلرمية املنظ ة  -0

براهوامحد  -2  6112و اجلرمية املنظ ة ، التيرمي و س بل املواهجة  الإرهابمصطة  سليفن ،  اإ

براهوامحد  -2  6112و اجلرمية املنظ ة ، التيرمي و س بل املواهجة  الإرهابمصطة  سليفن ،  اإ

 28عيل عبد الرزاق جليب، املرجع السابق، ص  -8

 22 ص  عيل عبد الرزاق جليب، املرجع السابق، -7
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 01محمد سليفن الوهيد، املرجع السابق، ص  -0

 00ص  شامة، املرجع السابق، عبا  أ بو -01

براهوامحد  -00  6112و اجلرمية املنظ ة ، التيرمي و س بل املواهجة  الإرهابمصطة  سليفن ،  اإ

براهوامحد  -06  6112و اجلرمية املنظ ة ، التيرمي و س بل املواهجة  الإرهابمصطة  سليفن ،  اإ

 06ص  6110دار الرشوق القاهرة  ال وىلمحمود رشين بس يوين ، اجلرمية املنظ ة ، الطبعة  -01

 06ص  6110دار الرشوق القاهرة  ال وىلمحمود رشين بس يوين ، اجلرمية املنظ ة ، الطبعة  -00

 06ص  6110دار الرشوق القاهرة  ال وىلمحمود رشين بس يوين ، اجلرمية املنظ ة ، الطبعة  -02

 06ص  6110دار الرشوق القاهرة  ال وىلمحمود رشين بس يوين ، اجلرمية املنظ ة ، الطبعة  -02

 : املراجع 
 06ص  6110دار الرشوق القاهرة  ال وىلمحمود رشين بس يوين ، اجلرمية املنظ ة ، الطبعة -0

 01ص  6112 ال دابمكتبة  ال وىلالطبعة  الإجرامعادل عبد اجلواد محمد الكردوي ، التعاون العريب و ماكرة  -6

 . 6112و س بل املواهجة ،  التيرمي... نرسزن عبد امحليد نبيه ، اجلرمية املنظ ة -1

 06ص  6110دار الرشوق القاهرة  ال وىلمحود رشين بس يوين ، اجلرمية املنظ ة ، الطبعة -0

 06ص  6110دار الرشوق القاهرة  ال وىلمحمود رشين بس يوين ، اجلرمية املنظ ة ، الطبعة -2

، دون طبعوة، النوارش الكتوب (دراسوة مقارنوة)عوض محمد حيىي يعيش، دور الترشيع يف ماكرة اجلرمية من منظوور أ موين  -2

 ، 6112اجلامعي احلديث، مص 

السو نة الرابعوة والعرشوون، جامعوة انيون العربيوة  (680)محمد سايم الشوا، الإجرام املعلومايت، جمةل ال من واحليواة، العودد  -8

 ، 6112للعلوم ال منية، الرايض 
7 -Rapport sur la situation de la criminalité organisée dans les Etats membres du Conseil de l Europe, 

Document élaboré par les membres et les experts scientifiques du Comité ( PC – CO ) , Strasbourg, le 17 

décembre 1999, 

الظووواهر   شووامة، التعريوون ابلظووواهر الإجراميووة املسوو تحد ة، جح هووا، أ بعادهووا، ونشوواطها يف ااول العربيووة،  عبووا  أ بووو-0

 ، 0000جامعة انين العربية للعلوم ال منية، الرايض  الإجرامية املس تحد ة وس بل مواهجهتا،

جمةل الصاو، لكية أ صول اازن للبحوث وااراسات الإسالمية  مروك نص اازن، اجلرمية املنظ ة بني النظرية والتطبيق، -01

  ،6111املقارنة، الس نة الثانية، العدد الثالث، جامعة اجلزائر سبارب 

 يووة ااوليووة، ودار الثقافووة للنرشوو ، النووارش ااار العل 6110كووور كوويس يوسوون داود، اجلرميووة املنظ ووة، الطبعووة ال وىل   -00

 ، 6110والتوزيع، عامن ال ردن 

محمد ال مني البرشى، التحقيق يف ق،ااي اجلرمية املنظ وة، أ حبواث حلقوة عل يوة حوول اجلرميوة املنظ وة وأ سواليب ماكرهتوا،  -06

 0000أ اكدميية انين العربية للعلوم ال منية، الرايض 

محمد حمىي اازن عوض، جرامئ غسل ال موال، مركز ااراسات والبحوث، جامعة انيون العربيوة للعلووم ال منيوة، الطبعوة  -01

 ، 6110ال وىل، الرايض 

أ حباث حلقة عل ية حول اجلرميوة املنظ وة وأ سواليب  ذايب موىس البداينة، املنظور الاقتصادي والتقين واجلرمية املنظ ة،  -00

 0000ميية انين العربية للعلوم ال منية، الرايض ماكرهتا، أ اكد
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اتةاقية ال   املتحدة ملاكرة اجلرمية املنظ وة عورب الوطنيوة، اعاودت وعر وا للتوقيوع والتصوديق والان،وامم مبوجوب قورار  02

 :املوقع التايل ، عىل6111نو رب/هرشزن الثاين 02ااورة اظامسة وامخلسون امل،رخ يف  62ا عية العامة لر   املتحدة 
http://www1.Umn.edu/humanrts/arab/CorgCRIME.html 

سو نة ( 020/080)رمق - ال نرتبوول  -أ ندريه بوسارد، التعواون الرشوطي يف أ ورواب، جموةل املنظ وة ااوليوة للرشوطة اجلنائيوة  -02

0007 ، 
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العقود الالكرتونية بني الاجتاهني  واب  حتديد الاختصاص الق،ايئ ااويل يف منازعات 

التقليدي و احلديث
*
 

 تيارت  -ابن خدلون   جامعة  -"ب"أ س تاذ حمارض  -بالق محمد / د

 

 :ملخص

اثرة العديود مون املشوقت القانونيوة  ىل اإ أ دى انتشار عقود التجارة الالكرتونية عرب شو بكة الانرتنوا اإ

مسأ ةل حتديود الاختصواص الق،وايئ ااويل يف املنازعوات الناشو ئة اليت تتعلق هبذا النوع من التجارة ، من أ اها 

عهنا، ومعرفة القواعد وال،واب  اليت هساعد يف الكشن عن اممكة اتتصوة بنظور الو اع ، خاصوة وأ ن أ غلوب 

برام العقد أ و تنةيذه، وهو موا يتعوارض قطعوا   واب  حتديد الاختصاص لها طابع ماكين مثل املوطن أ و ماكن اإ

 .وصية املعامالت الالكرتونية اليت ترفض التعامل غالبا مع لك ما هو مادي و مل و مع خص

و كل أ صبح عىل ااول والترشيعات القامئة فهيا ابلإ افة اإىل هجود اجملاع ااويل السعي مون أ جول تووفري البيئوة 

قاموة عالقوات املناس بة للتجارة الالكرتونية، عرب حتقيق اليقني والقابليوة للتنبو، والتوقوع  ا زون يسو تحيل بودوهنا اإ

 .جتارية دولية تاتع ابلثقة والاس تقرار يف احلارض والقدرة عىل التوسع والازدهار يف املس تقبل

Résumé: 

L’expansion des contrats de commerce électroniques via Internet a donné lieu à de 

nombreuses questions juridiques qui sont liés à ce type de commerce, et parmi les plus 

importants celui qui concerne la définition de la juridiction internationale pour les conflits y 

découlant , la connaissance des règles et des dispositions qui aideront à la détection de la 

juridiction compétente pour connaître le litige, notamment et en considérant que la plupart 

des règles régissant la spécialité ont un aspect spatial à l’exemple du citoyen ont un lien ou 

l’on conclut l’acte (le bail) ou son exécution . Ce qui s’oppose de ce fait fermement avec la 

spécifié  des opérations électroniques qui refusent d’agir généralement avec tout ce qui est 

matériel et palpable. 

C’est pour cela que les états avec leurs législations en vigueur, en plus des efforts de la 

communauté internationale se doivent chercher à assurer un environnement approprié pour 

le commerce électronique. pour réaliser ce qui est certain et la prédisposition de la 

prévoyance et la concrétisation dont il est impossible, sans elles, d’instituer des relations 

                                                           
*
يداع املقال   01/06/6102: اترخي اإ

  10/16/6102: اترخي حتكو املقال
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commerciales internationales qui se caractérisent par la confiance. la stabilité. Aujourd’hui la 

capacité dans l’expansion et la prospérité à l’avenir. 

 :مقدمة

العقود الالكرتونية من املتغريات العاملية اجلديدة اليت فر ا نةسها بقوة خالل احلقبوة ال خورية مون القورن تعترب 

العرشزن، ومن مث فقد أ صبحا أ حد دعامئ النظام الاقتصادي العاملي اجلديود وأ حود ال ليوات الهاموة الويت تعاود 

نتاجية  .علهيا عوملة املرشوعات التجارية والإ

ذا اكن لظهور  وانتشار هذه العقود ااور البارز يف خدمة أ هداا البرشية والسري هبوا حنوو التقودم والازدهوار واإ

ل أ هنا مل  لو من العقبات ومل تكن عن طرح العديود  عرب هسهيل و عة التصال بني شعوب العامل اتتلةة ، اإ

البيئوة الافرتا وية، ولعول مون أ اهوا من الإشاكلت القانونية اليت تتعلق مبختلن جوانب الع ليات التعاقدية يف 

ت  اظاصة ابملنازعات اليت قد تنشأ  عهنا، خصوصا يف املورحةل الويت هسو بق حتديود القوانون الواجوب التطبيوق 

عىل ال اع ، واملاثةل يف حتديد الاختصاص الق،ايئ عىل هذا النوع من املنازعات، خاصة أ موام وصون العامليوة 

لكرتونيوة بشوا عوام مون هجوة، والطوابع املواكين ا ي تاوزي بوه  وواب  حتديود اليت تتصون بوه املعوامالت الا

 .الاختصاص الق،ايئ ااويل من هجة اثنية

ت  بني أ طراا خمتلةي اجلنسو ية ، ول ميكون  كام أ ن غالبية العالقات القانونية اليت ت  حاليا عرب ش بكة الانرتنا

دارة امل وقع الالكورتوين ا ي جتوري خوالحص تو  العالقوات، بول ول حوىت رمبا حىت اجلزم ابملاكن ا ي ت  منه اإ

مزود اظدمة الالكرتونية، و هو ما يعطي صورة أ وليوة ل بورز التحودايت املتعلقوة بتعيوني اممكوة اتتصوة بنظور 

 .ال اع وجحم الاختالا ا ي ميزي موقن الترشيعات اتتلةة بشأ هنا

جتوواوب  ووواب  الاختصوواص الق،ووايئ ااويل التقليديووة مووع  موودىوأ مووام هووذا الو ووع اكن التسوواؤل حووول 

خصوصيات العقود الالكرتونيةو وما يه طبيعة التغريات اليت متلهيا  عالقة اجلهة الق،وائية اتتصوة مبنازعوات 

 العقود الالكرتونية و 

حاطة مبختلن جوانب هذا املو وع ارتأ ينا تناوحص من خالل حمورزن، نةرد أ وزام اراسة ال،وواب  التقليديوة  ولالإ

لتحديد الاختصاص الق،ايئ ااويل يف منازعوات العقوود الالكرتونيوة، أ موا اثنوهيام فنخصصوه لل،وواب  احلديثوة 

لتحديد هدا الاختصاص يف ظل حرص جانب كبري من الةقه ملرحة جديدة جت ع يف الوقا نةسوه بوني أ طوراا 

 .من جنس يات خمتلةة و يناون ل قالو متعددة
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 .ال،واب  التقليدية ودورها يف حتديد الاختصاص الق،ايئ يف منازعات العقود الالكرتونية –أ ول 

ىل أ هنا عقوود توتالف فهيوا  من املتةق عليه أ ن عقود التجارة الالكرتونية يغلب علهيا الطابع ااويل، و زرجع ذكل اإ

جودزن يف دوةل أ و دول عروض السلع و اظدمات عن طريق ش بكة الانرتنوا، وذكل مون قبول أ شوخاص متوا

ش باع حاجا م املتبادةل متعددة وحيث ي  التةاعل بيهنم من أ جل اإ
1
. 

عوىل  وواب   -أ ساسوا -ومن حيث املبدأ  فاإن الاجتاهات التقليدية يف حتديد الاختصاص الق،ايئ ااويل تقوم 

زاتوع هوذا ال خوري خشصية يف صورة  اب  جنس ية املودع  عليوه ا ي يعطوي الاختصواص ممكوة ااوةل الويت 

قامة ابعتبارها  واب  خشصية كذكل ذات طابع ماكين، كام أ ن الوبعض جبنسيهتا، أ و  اب  املوطن أ و حمل الإ
2
 

 ( .ابل خص  اب  املوطن) مهنا يعترب يف نظر البعض من عنا  الشخصية القانونية 

التجارة الالكرتونية،  مسو هتدفني  وعليه س نحاول فيف ييل تبيان مدى انطباق ت  ال،واب  عىل منازعات عقود

لهيا يف ظل املس تجدات اليت أ وجدها الة،اء الافرتايض ا ي تنشو   من وراء ذكل تقيميها وتقدزر جحم احلاجة اإ

 .فيه هذه العقود

 : اب  جنس ية املدع  عليه -0

ه ينعقوود يعوود هووذا ال،وواب  موون ال،ووواب  الشخصووية الوويت تعاوود عووىل املركووز القووانوين لل وودع  عليووه، و مبوجبوو

لهيوا املودع  عليوه جبنسويته الاختصاص الق،ايئ ماع ااوةل اليت يناي اإ
3

،  كل يُعوده كثوري مون الةقهواء  وابطا 

قانونيا خشصيا عاما ل يقتص عىل نوع معني من املنازعات دون غريها
4
. 

ليوه اكا يف ذاتوه أ ن توافر اجلنسو ية الوطنيوة لل ودع  ع " جنس ية املدع  عليه"و مةاد قاعدة اختصاص حممكة 

لهيوا جبنسويته دون حاجوة لشورتاو أ ي رابطوة أ خورى بوني الو اع  لنعقاد الاختصاص ممكة ااوةل الويت يناوي اإ

ودوةل هذه اممكة
5

، وهو ما أ كدته العديد من املوا يق و املعاهدات ااولية املتعلقة ابلختصواص الق،وايئ، كوام 

وكذكل اتةاقية لوجانو املربمة بوني دول ا اعوة ال وربيوة م 0027مة س نه هو احلال ابلنس بة لتةاقية بروكسل املرب 

م 0077س نة 
6
. 

                                                           
1
 .180، ص 6110، الإسكندريةعصام عبد الةتاح مطر، التجارة الالكرتونية يف الترشيعات العربية وال جنبية، دار اجلامعة اجلديدة،  - 

2
 .67، ص 60110هشام عيل صادق و حةيظة الس يد احلداد، درو  يف القانون ااويل اظاص، دار املطبوعات اجلامعية، مص  - 

3
 .العربة حب ل اجلنس ية وقا رفع ااعوى ول ي،ثر سقوو اجلنس ية عن املدع  عليه يف وقا لحق عىل قيام اختصاص اممكة - 

4
 .20، ص 6110مة يف الاختصاص الق،ايئ اظاص، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت حةيظة الس يد احلداد، النظرية العا - 

5
مون  00و  00وهو نةس ما اعاده املرشع اجلزائري يف حتديد الاختصاص الق،ايئ ااويل يف العالقات اظاصة ااولية من خالل نص املوادتني  - 

 .قانون الإجراءات املدنية والإدارية النافذ
6
طار القانون ااويل اظاص، دار الهن،ة العربية، القواهرة، سليفن  -  ، ص 6100أ محد ف،ل، املنازعات الناش ئة عن عقود التجارة الالكرتونية يف اإ

622. 
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ن املودعي سو يواجه العديود مون  و بتطبيق  اب  جنس ية املدع  عليه يف جمال عقود التجوارة الالكرتونيوة ، فواإ

ه سوواء تعلوق الصعوابت عند رفع دعواه، يأ يت يف مقدمهتا  صعوبة التحقوق مون خشصوية املودع  عليوه وجنسويت

ال مر ابل شخاص الطبيعية أ و املعنوية، لس يف وأ ن الغالبية العظ   من عقود التجارة الالكرتونية حىت ت  الويت 

متوام معليوة التعاقود،  ىل ملء املتعاقد لس يرة الكرتونيوة تت،و ن مجوةل مون البيواانت الشخصوية متهيودا لإ حتتاج اإ

قامته وما شابه ذكل من البيواانت وهذه البياانت تتعلق عادة ابمس املتعاق د وبريده الالكرتوين و موطنه أ و حمل اإ

متام الع لية، ونةس اليشء ينطبق  عىل ال شخاص الاعتبارية والويت ل جموال فهيوا للرتكوزي عوىل  اليت هساعد يف اإ

دارة جنس ية هذه ال شخاص بدليل الاعيد عىل  واب  أ خرى ترتكز عوىل معيوار التأ سويس و معيوار مركوز الإ 

 .الرئييس، ومن مث ليس ل،اب  اجلنس ية أ ي دور يف املو وع

مراقبة العناوزن الإلكرتونية الويت يسو تخدهما املتعاقودون للتحقوق مون  من جانب أ خر جند أ نه من الصعب كذكل

غري مس وح زم بتخززن عناوزن الع الء عىل قاعدة  فالتجار، ( الطرا الثاين يف العقد ) هوية الشخص ال خر 

البياانت اظاصة هبم للتحقق من هوزهتم ، ل ن هذا الع ل يعود خمالةوا  للقوانون اظواص حباميوة املعلوموات املتعلقوة 

املتعلوق حباميوة البيواانت  0002أ كتووبر  60ابحلرايت الشخصية، وهذا ما يتةق مع التوجيه ال ورويب الصوادر يف 

الطابع الشخيص وحرية تداولها عرب احلدود، وابلتايل يصعب التأ كد من جنس ية ال طراا املتعاقدةذات 
1
. 

 :تقومي دور  اب  اجلنس ية يف حتديد الاختصاص الق،ايئ ااويل  -0-6

زاء الصعوابت ال نن ذكرها دعا ال س تاذ  ىل عدم تطبيق املةاهو املوجودة يف العوامل احلقيقوي عوىل  J.P.Ballowاإ  اإ

العامل الافرتايض، ل هنا مةاهو مادية ل تيىش والعامل الافرتايض الالكرتوين
2

ىل اظصوصوية الويت متوزي  ، ابلنظور اإ

 .التعاقد عرب ش بكة الانرتنا وطريقة اس تخداهما، وهو ما يةيد برتاجع  اب  اجلنس ية يف هذا اجملال

أ علون عودم مالمئوة  واب  جنسو ية املودع  عليوه  هذا التوجه ال خري أ كده وأ يده جانب من الةقه الةرنيسو حيوا

ملعطيات العامل الافرتايض، مربرزن ذكل حبجة صعوبة حتديد جنس ية املواقع الالكرتونيوة  وبصوةة خاصوة املواقوع 

اليت ل متثل رشكة جتارية قامئة، لها جنس ية حمددة وموطن معوروا اكملواقوع الالكرتونيوة الويت تقودم خدموة بيوع 

 .عرب ش بكة الانرتنابرامج المكبيوتر 

ىل تعوارض  واب  اجلنسو ية موع مبودأ  قووة نةواذ ال حواكم الق،وائية، خاصوة  انهيك عن ذكل انهتي  بعض الةقه اإ

عندما زكون الاستناد اإىل  اب  جنس ية املدع  عليه لعقد الاختصواص الق،وايئ اإىل حممكوة ااوةل الويت يناوي 

لهيا جبنسيته من دون الاعيد عىل عنص أ خر زرب   هذه اممكة ابل اع القامئ، مما جيعل التعارض مع مبودأ  قووة اإ

ذ س يكون احلمك ا ي س يصدر عن اممكة غري ممكون التنةيوذ يف ااوةل الويت حي ول  النةاذ يظهر بصورة جلية، اإ

قلميهوااملدع  عليه جنسيهتا  لعدم وجوود أ مووال أ و مراكوز معول حص عوىل  ، حبيوث ميكون أ ن جتعول تنةيوذ القورار اإ

                                                           
1
 .182، ص 6117صاحل امل لوي، القانون الواجب التطبيق عىل عقود التجارة الالكرتونية، دار اجلامعة اجلديدة، الإسكندرية،  - 

2
 .622ن أ محد ف،ل، املرجع السابق، ص سليف - 
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ايئ الصادر  ده غري ذي جدوىالق،
1

، ومعه أ صبح القول بعدم جدوى الركون اإىل  اب  اجلنسو ية يف حتديود 

الاختصاص الق،ايئ ااويل ، كونه ل يعرب عن أ ية رابطوة جديوة بوني الو اع وبوني ااوةل الويت تنظور حما هوا يف 

 .ال اع 

قامته -6  : اب  موطن املدع  عليه أ و حمل اإ

ىل حماع ااوةل الويت يوجود فهيوا مووطن املودع  عليوه أ و حمول ينعقد الاختصاص الق،ايئ  مبوجب هذا ال،اب  اإ

قامتووه، وهووذا توجووه جانووب موون الةقووه القووانوين ا ي اعتوود ب،وواب  املوووطن كبووديل دامئ ل،وواب  اجلنسوو ية يف  اإ

ت املصواحل العالقات اظاصة ااولية، مربرزن يف ذكل بوجود اجتاه عاملي حنوو الوحودة الس ياسو ية بوني ااول ذا

ىل توحيود احللوول  املشرتكة اليت هس هتدا الابتعاد عن  اب  اجلنس ية وعدم الاعيد عليه من أ جل الوصوول اإ

فيف بيهنا داخل دول الاحتاد
2
. 

ويس توي يف موطن املدع  عليه ك،اب  لالختصاص الق،وايئ ااويل أ ن زكوون موطنوا للشوخص الطبيعوي أ و 

من القانون املدين موطن الشخص الاعتبواري  21ع اجلزائري يف املادة الشخص الاعتباري، و كل حدد املرش 

ذا اكن ززاول جزءا مون نشواطه يف اجلزائور  دارته، كام يعتربه كذكل اإ بنصه عىل أ نه املاكن ا ي يوجد فيه مركز اإ

دارته الرئييس يف اظارج عن طريق فرع حص، حىت ولو اكن مركز اإ
3
. 

قامة  -6-0  :ك،ابطني يف حتديد الاختصاص الة،ايئتقومي املوطن وحمل الإ

قلميوي، موا  ىل أ ن التعاقد عرب ش بكة الانرتنا ل ينسيم ابلاكمل مع ال،واب  ذات الطابع الإ ذهب أ غلب الةقه اإ

عاملها اإىل حد كبري، حبس بان أ ن حتديود مووطن ال طوراا بو ووح يف هوذه العقوود  ىل التقليل من فرص اإ أ دى اإ

هذه ال خرية ل تت، ن يف الغالب موطن ال طراا بو ووح عنواوزن املشورتي ،  يتحدد بصعوبة كبرية، مادام أ ن

قوامهتم خاصوة يف العقوود الويت توربم  عىل اعتبار أ نه ل يوجد الزتام عىل عاتق ال طوراا بكتابوة بيواان م أ و حمول اإ

 .وتنةذ داخل الش بكة

قامة املدع  عليه يف املعامالت التقليدية كام أ ن  اليت ت  من خالل الوسوائل الالكرتونيوة حتديد موطن أ و حمل اإ

لالتصوال اكلةوواكس أ و الووتلكس أ و التليةووون ميكوون معرفتووه موون قبوول ال طووراا موون خووالل الوورمق الكووودي ا ي 

يوو  التعاموول موون  ا ييطلبونوه ، يف الوقووا ا ي يةتقوور فيوه الإنرتنووا اإىل ذكل التحديوود فووالعنوان الإلكورتوين 

لهيا خالحص غري مرتب  ببدل معني ، م  وابلتايل ،  (org.)أ و  (com.)املقطع اظري مهنا بو  يفثال العناوزن اليت يشار اإ

 .فال يشا مثل هذا العنوان حمل قامة أ و موطن اثبا ابملعىن املةهوم يف التةاقيات ااولية

                                                           
1
 عبد الباس  جامس محمد، تنازع الاختصاص الق،ايئ ااويل يف التعامالت التجارية الالكرتونيوة، دراسوة مقارنوة، منشوورات احللويب احلقوقيوة، - 

 .022، ص 6100لبنان ، 
2
 .76، ص 6111ية، مص هشام عيل صادق، دراسات يف القانون ااويل اظاص، دار املطبوعات اجلامع  - 

3
 .من القانون املدين اجلزائري النافذ 10زراجع نص املادة العارشة فقرة  - 
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شوارة أ و مو،رش حصويح يودل عوىل املووطن أ و  لكرتونيوة ل حت ول أ ي اإ حمول ابلإ افة  كل فاإن هنواك عنواوزن اإ

لكورتوين وطوين يسو ح ابلتووطني ،  قامة ، بل وعىل افرتاض أ ن التاجر س يقوم بتسييل موقعه عىل عنوان اإ الإ

قامة أ و املوطن وامل،رش الوطين ا ي مت فيه هسييل العنووان الإلكورتوين ،  فال يوجد ما ي، ن مطابقة حمل الإ

ول تطابق توطينا حقيقيا  لر طراال ن س ياسة منح هذه العناوزن الإلكرتونية  تلن من ماكن ل خر 
1
 

ىل عدم تطبيق املةاهو امددة لالختصاص يف العامل املوادي  وبسبب هذه الصعوابت دعا بعض ال راء الةقهية اإ

عىل العامل الافرتايض، والاعيد عىل فكرة املوطن الافرتايض كحل بديل
2

، ابلرمغ من أ ن هذه ال خرية بودورها 

حال تطبيقها، كوهنا تةتح الباب جلعل  اب  املووطن أ مورا مصوطنعا ميكون لل وورد أ ن  ل  لو من الصعوابت يف

م بشوأ ن التجوارة  6111يس تخدمه أ و خيةيه كيةام أ راد، وهو ال مر ا ي تةطون حص التوجوه ال ورويب الصوادر عوام 

شوأ ة لل و،دي، وذكل الالكرتونية، وا ي أ قر بأ ن وجود مسأ ةل تقنية وتكنولوجية لتوريود املعلوموات ل ميثول من 

 .زكةي لرفض فكرة املوطن الافرتايض

كووام حاولووا بوودورها اتةاقيووة اظطوواابت الالكرتونيووة يف العقووود ااوليووة الوويت أ عوود ا جلنووة ال   املتحوودة للقووانون 

م ، أ ن تتبىن بعض القواعد مشرتطة من خاللها عىل املواقع الالكرتونية بيوان املواكن  6112التجاري ااويل عام 

حلقيقي لها عند تقدميها أ ي عرض للتعاقد عرب ش بكة الانرتنا، ولكن أ مام صوعوبة حتديود مواكن حمودد أ و مقور ا

املقور ذي الصوةل ال و وق " معل لر طراا املتعاقدة عرب الش بكة، تبنا التةاقية معيوارا موسوعا يت،و ن معيوار 

وا اليت اكن ال طراا  عوىل عوهب هبوا أ و و مبوجبه منح للق،اء سلطة حتديد ذكل  املقر يف  وء الظر " ابلعقد 

برام العقد اكن علهيم أ ن يتوقعوها قبل أ و عند اإ
3
. 

أ ما ابلنس بة للشخص الطبيعي ا ي يتعاقد عورب شو بكة الانرتنوا فوهب هسو تخدم التةاقيوة بشوأ نه فكورة املووطن 

قامة املعتاد" كدليل عىل مقر معل أ و تواجد هذا الشخص، بل اس تخدما فكرة ذا يف نوص املوادة وه" مقر الإ

 .11السادسة يف فقر ا 

قامة أ مر زكتنةه الكثري من الصعوابت ، الويت مون   مما تقدم يتأ كد بأ ن يف الاعيد عىل  اب  املوطن أ و حمل الإ

امل كن أ ن تعيق معل الق،اء عند تصديه للةصل يف مسائل اختصاصوه ومون مث أ صوبح مون الرووري البحوث 

ىل حتقيوق اليقوني القوانوين وال مون عن  واب  أ خرى أ كرث مالمئة يف حماوةل من طرا الةقوه القوانوين للوصوول  اإ

 . القانونيني الذلزن تنشدهام ال طراا املتعاقدة

 

                                                           
1
 صاحل امل لوي، املرجع السابق، ص  - 

2
 .626سليفن أ محد ف،ل، املرجع السابق، ص  - 

3
ذا مل يعني الطرا " تنص املادة السادسة يف فقر ا الثانية من التةاقية عىل أ نه  -  مقر الع ل أ و اكن حص أ كرث من مقر معول واحود، اكن مقور معوا اإ

برام العقد أ و ق   "بل ابرامههو املقر ال و ق صةل ابلعقد املعين، مع ال خذ بعني الاعتبار الظروا اليت اكن ال طراا عىل عهب هبا أ و توقعوها عند اإ
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 ال،واب  احلديثة لالختصاص الق،ايئ ااويل يف منازعات العقود الالكرتونية  -اثنيا 

عامل ال،واب  الويت سو   بق قد يتعذر يف أ غلب حالت املنازعات النامجة عن العقود املربمة عرب ش بكة الانرتنا اإ

قامة ، و ابلتايل نصبح أ مام حاية البحث عن  واب  أ خورى  ذكرها خاصة فيف يتعلق ب،ابطي املوطن و حمل الإ

ىل  من أ جل تاليف النقائص اليت تعرتي ال،وواب  ال خورى ، وهوو ال مور ا ي تةطون حص الةقوه القوانوين  لوص اإ

بورام العقود ) ل نشوأ ة الالوزتام وجوب الاعيد عىل  واب  اختصاص نوعيوة تاثول تباعوا يف  وابطي حمو أ و ( اإ

ىل فكرة القوايض الافورتايض أ و  ىل اممكة اتتصة عن طريق الليوء اإ تنةيذه ، ابلإ افة اإىل حتديد كيةية الليوء اإ

 .حممكة الق،اء

برام العقد أ و تنةيذه  – 0  : اب  حمل اإ

برامووه أ و تنةيووذه يف جموو ال العقووود التقليديووة العديوود موون أ اثرت حموواوةل توووطني العقوود موون أ جوول حتديوود موواكن اإ

بوورام العقوود يف النطوواق الرمقووي العوواملي للتجووارة  الصووعوابت ، و ازدادت هووذه ال خوورية تعقيوودا  فوويف يتعلووق مبوواكن اإ

ىل أ ن العوامل الشو بيك ل يقووم عوىل تواجود حقيقوي يف مواكن  الإلكرتونية، وزرجع أ سا  هذه الصعوبة والتعقيود اإ

 . ياحمدد ابعتباره عاملا افرتا

برام العقد  0-0 برام العقد مسأ ةل متعلقة بتةسري قاعدة اختصاص وطنيوة ، مموا : اب  حمل اإ يعترب حتديد ماكن اإ

ىل قانون القايض املعروض أ مامه ال اع ، و خيتلن موقن ااول بشأ ن حتديد هوذا املواكن  يلزم الرجوع بشأ هنا اإ

بورام العقود يف  يف العقود الإلكرتونية ، عىل أ سا  مدى تبنهيا لنظرايت خمتلةة حاولا حتديد املواكن احلقيقوي لإ

التعاقد بني غائبني
1
 . 

و همام اكن وجه اظالا بني هذه النظرايت ، فاملتةق عليه أ هنا يف مجملها حاولا حتديد حلظوة نشووء الالوزتام ، 

ابلإ وافة اإىل حتودي -كون هذه ال خرية تعترب من أ مه التحدايت اليت تواجه املعامالت الإلكرتونية بوصن عام ، 

ني املنظ وة للتجوارة الإلكرتونيوة مل تقون عنود رأ ي ، و  كل جنود أ ن القووان -الوقا و اجلهود و حتودي التلكةوة 

 0002لعام ( ال ونسرتال ) واحد متةق عليه، و من أ مثةل ذكل جند موقن القانون الةوذيج للتجارة الالكرتونية 

م ا ي تبىن نظرية هسهب القبول ، ولكون أ موام صوعوبة حتديود ذكل يف بيئوة التجوارة الالكرتونيوة وبصوةة خاصوة 

يقي ملقديم خدمات املعلومات، حاول هذا القوانون افورتاض كوون الرسواةل قود سول ا يف مقور معول املاكن احلق 

ليه وهذا يف نص املادة  منوه، وهوو املوقون ا ي سوارت عوىل هنجوه قواعود غرفوة التجوارة  10فقرة  02املرسل اإ

ىل تطبيوق نظ 6110الإلكرتونية بشأ ن التعاقود الإلكورتوين لسو نة  ريوة هسوهب القبوول يف و الويت اجتهوا بودورها اإ

رسال رساةل  فرض ، و نظرية العهب ابلقبول يف فرض أ خر ، مقمية هذا الاختالا عىل أ سا  التةرقة بني حاةل اإ

                                                           
1
د حمول خوالا فقهويي وقوانوين يف خمتلون الترشويعات الو وعية ، وهوذا بسوبب تعترب حاةل التعاقد بني غائبني وحتديد حلظة القبول وانعقاد العقو - 

 . اختالفها حول ال خذ بنظرية من بني ال ربع اظاصة بتحديد زمان وماكن انعقاد العقد
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ىل مقودم خودمات املعلوموات غوري  رسوالها اإ ليه وبوني اإ ىل مقدم خدمات املعلومات ا ي عينه املرسل اإ البياانت اإ

ليه  .ا ي عينه املرسل اإ

ليوه ، كام افرت ا قواعد غ رفة التجارة ااولية أ ن ماكن العهب ابلرساةل أ و ماكن اس تالهما هو مقر معول املرسول اإ

و من أ جل ذكل جاءت هذه القواعد لتلزم أ طراا التعاقود الإلكورتوين دامئوا بو وع بيواانت خاصوة بتحديود امس 

املنشأ ة و موقعها اجلغرايف و التةاصيل اظاصة مب ثل معني لل نشأ ة 
1
. 

و أ مام هذه الاختالفات يف مواقن الترشيعات و القوانني اظاصة ابملعامالت الإلكرتونيوة و القامئوة عوىل املوهنج 

بورام العقود ، ن،يود أ ن  ليه  اكن لتسهب القبوول و ابلتوايل  واكن لإ الافرتايض ا ي يعتد غالبا مبقر معل املرسل اإ

ب التةاقيبق  ل طراا العقد حرية  رام العقد من خالل الرشووو الويت يتةقوان علهيوا يف العقود عىل حتديد ماكن اإ

ىل املهنج الافرتايض و ما يقوم عليه من احيلت   .ك صل ، و اس تثناءا الليوء اإ

 ( أ و الالزتام ) اب  ماكن تنةيذ العقد  – 0-6

ق مصواحل املتعاقودزن تظهر أ اية هذا ال،اب  يف أ نه املاكن ا ي تتيسد فيه الالزتامات التعاقدية ، كام أ نه حيقو

ىل حتقيقها عىل اعتبار أ ن تنةيذ العقد هو هدا املتعاقدزن و الغاية اليت يسعيان اإ
2
. 

ل أ نه يف جمال العقود الإلكرتونية جيب الايزي بني فر ني  بورام العقود و تنةيوذه عورب شو بكة : اإ ال وىل حيث يو  اإ

اوع الافورتايض بأ دواتوه و خصائصوه و يف هوذه مثل عقود الربجميات ، و هنا نكون أ مام أ شوخاص اجمل  الانرتنا

برام العقد من خالل أ دوات اجملاوع الافورتايض  احلاةل قد يتعذر حتديد ماكن التنةيذ ، أ ما الةرض الثاين في  فيه اإ

لكرتونيا و ينةذ ماداي ليصبح معوه مون اليسوري حتديو ل أ ن تنةيذه ي  يف اجملاع املادي ، و ابلتايل فالعقد يوا اإ د اإ

 .ماكن التنةيذ

و قد أ  ريت هذه التةرقة عنود حمواوةل و وع قواعود لالختصواص الق،وايئ ااويل بشوأ ن العقوود الإلكرتونيوة مون 

حيووث انقووش اظوورباء مرشوووع اتةاقيووة دوليووة .  6111خووالل موو،متر لهوواي للقووانون ااويل اظوواص لسوو نة 

ىل  لالختصوواص الق،ووايئ لل حوواع و تنةيووذ ال حوواكم ال جنبيووة يف املووواد املدنيووة و التجاريووة ، و ذكل ابلنظوور اإ

التطورات احلاصةل يف جمال التجارة الإلكرتونية
3
 . 

وهمام زكن وجه اظالا حول الاعتداد هبذا ال،اب  بصوةة أ صولية أ و احتياطيوة ، يبقو  القوول الةصول هوو أ ن 

افرتايض مصطنع ل يقوم عىل أ قالو ذات راكئز جغرافيوة ماديوة ، و ابلتوايل تصوبح مثول هو جماع  الانرتناجماع 

                                                           
1
،   Cyber lawالانرتنا  ،نننننن امل،متر ااويل ال ول لقانون6110معر بن يونس ، قواعد غرفة التجارة ااولية بشأ ن التعاقد الالكرتوين لس نة  - 

 .10، ص 6112مص ، 
2
، 6106صالح عويل حسوني ، القوانون الواجوب التطبيوق عوىل عقوود التجوارة الالكرتونيوة ذات الطوابع ااويل، دار الهن،وة العربيوة، القواهرة،  - 

 .070، ص6106
3
 .680سليفن أ محد ف،ل، املرجع السابق ، ص  - 
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هذه ال،واب  و اليت تقوم عىل راكئز ماكنية من دون فائدة و ليس لها أ ي دور يف شأ ن التنظو القوانوين ااويل 

تباو التقليدية الويت تقووم عوىل للع ليات املربمة يف البيئة الافرتا ية ، و من مث يصبح الاعيد عىل عوامل الار 

تركزي العقد ماكنيا متوقةة عىل  واب  مادية تعني اممكة اتتصة مون بيهنوا ، مموا جيعول املسوأ ةل املطروحوة أ كورث 

 . مباكن حمدود مثل ماكن لتسييل املوقع أ و ماكن تنةيذ ال عامل تنةيذا ماداي  اتصال

ىل هذا الصعوابت ازداد اجتاه أ طراا العقد املربم الكرتونيا حنو هسوية ال اعوات الويت تنشوأ  بيوهنم عورب  وابلنظر اإ

ىل واحودة أ و أ كورث  ن بعض الترشيعات بدأ ت تلزم ال طراا املتنازعوة ابلليووء اإ وسائل التسوية البديةل، ل بل اإ

من هذه الوسائل يف نزاعات معينة، ف،ال عىل أ ن الس نوات ال خورية شوهدت ظهوور وسوائل بوديةل هسو تخدم 

ىل املتعاقوودةنيووات احلديثووة كوسوو  لتسوووية املنازعووات وفووض اظصووومات فوويف بووني ال طووراا التق  ، ابلنظوور اإ

اظصوصيات اليت متزيها عن نظري ا التقليدية  من حيث  عة الإجراءات وقوةل التاكليون وقصو مودة الةصول 

 . يف ال اع، فأ صبح لها بذكل قواعد اثبتة يف جمال الاختصاص

 :لتحديد الاختصاص الق،ايئ ااويل يف منازعات التجارة الالكرتونيةاجلهود ااولية -6

لقد سااا أ راء الةقه والق،اء يف عرض حماولت لتحديود اممكوة اتتصوة بنظور الو اع  يف معوامالت التجوارة 

ل أ هنا مل حتدد لر فراد واقعيا كيةية الليوء لها، و هو ال مر ا ي تولا اسو تدراكه ب عوض ااول و الالكرتونية، اإ

خباصة دول الاحتاد ال ورويب عرب تقدمي توصيات ومبادئ عديدة وجودت تطبيقوات فعليوة ومتنوعوة نس تعر وها 

 :فيف ييل

القايض الافرتايض مرشوع اممكة الافرتا ية أ و 6-0
1

  . 

رسواء دعامئوه يف   هذا املرشوع هو التيربة ال وىل يف جموال هسووية اظصوومات عورب الة،واء الإلكورتوين ، ومت اإ

دارتووه والإرشاا عليووه عوودة هجووات وا ، معهوود قووانون الة،وواء ، ومجعيووة التحكووو  0002مووار   ، وتوووىل اإ

 .ملعلوماتال مرزكية ، املركز الوطين ل حباث املعلوماتية ، ومركز القانون وقواعد ا

عطاء حلول  يعة لل نازعات املتعلقة ابلإنرتنوا عون طريوق وسو ي  زاثول  والهدا الرئييس لهذا املرشوع هو اإ

 .يف قاىض حمايد زكون خبريا  يف التحكو والقوانني اليت حتمك أ نشطة الإنرتنا أ و قانون الة،اء الإلكرتوين

 : وأ لية حتقيق هذا الهدا ت  اكل يت 

ىل الهيئة عن طريق الربيد الإلكرتوين،  وبعد ذكل تقوم الهيئوة ابختيوار يقوم مس تخدم الإ  رسال شكواه اإ نرتنا ابإ

 .            قاىض حمايد ليةصل يف ال اع 

                                                           
1
لكرتونية صاحل امل لوي ، مقاةل هسوية  -   6112العدد اظامس ، ابريل  –جمةل الترشيع  –ال اعات التجارية عرب ش باكت التصال الإ
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ليه أ ن هوذا القورار زكوون جموردا   أ ما عن القمية القانونية للقرارات اليت يصدرها هذا القايض فاإن ما جيدر الإشارة اإ

ذ ل اإ ، وهذا ما يقربنا من قواعد الاختصاص التحكميوي التقليديوة ولكون هنوا يه .ا قبا ال طراامن هذه القمية اإ

عىل ش بكة الإنرتنا، أ ما عن تلكةة هذه اظدمة فأ هنا جمانية وت  بدون مقابل
1
. 

 :   cyber Tribunalحممكة الة،اء -6-6

جنواز نظوم جديودة   نتيجة لجتاه التةكري لالس تةادة من الإماكانت اليت تنتيها ش باكت التصال الإلكرتونية حنو اإ

لتسوية املنازعات من خالل الش باكت ، اكن من أ مه هذه الونظم اممكوة الة،وائية الويت تتجوه لتقودمي الوسواطة 

لكرتونية والتحكو عرب قنوات ووسائ  اإ
2
. 

لكرتونيووة عوىل املوقووع الشو بيك لل حمكووة ، بدايوة موون ملو  الةوووذج  ووفقوا لهوذا النظووام تو  الإجووراءات بطورق اإ

لكرتونيوة و  صودار حومك ، ومون مث  انهتواءالإلكرتوين لطلب لتسوية ومرورا ابلإجراءات اليت تةرغ يف أ شاكل اإ ابإ

قيده عىل املوقع الش بيك الإلكرتوين لل حمكوة
3
ىل  ، وهودا هوذه اممكوة ا ي طورتوه هيئوات  غوري حكوميوة اإ

و ع قواعد سلوك هس تييب لطبيعة التجارة الإلكرتونية وت، ن سالمة بياان ا من انحية ، ومن انحيوة أ خورى 

ليوه أ طووراا الو اع وحيقووق  هسووية منازعا وا مبوجووب نظوام زكةول مصووداقية الإجوراءات الإلكرتونيووة ، وين،وم اإ

طار تعاقدي الارتباو بيهنم مبوجب اإ
4

جيو اد حلوول لل شوقت الويت تثوور يف جماوع الة،واء ، وذكل من خوالل اإ

 .الإلكرتوين ، ابلإ افة لتوحيد القواعد القانونية املطبقة عىل املعامالت املوجودة عىل ش بكة الإنرتنا

صودار شوهادات مصوادقة عوىل املوقوع  هنوا تقووم ابإ وليك ت،كد هذه اممكة  قة املتعاملني عرب الش بكة يف نظاهموا فاإ

 تتحقق فهيا الرشوو املطلوبة ، وهذه الشهادات جتزي ل حصاب املواقع أ و املس،ولني عهنا هسوية الإلكرتوين اليت

منازعهتم وفقا لإجراءات اممكة ، و كل جيب أ ن زكون ه،لء عىل عوهب اتم ابملبوادئ الويت زكةلهوا هوذا النظوام 

من أ جل احرتاهما والالزتام بقواعد السلوك اليت تت، هنا
5
. 

اختصاص هذه اممكة، فأ ننا جنود أ ن هوذه اممكوة تاوزي عون القوايض الافورتايض كوذكل ابهسواع  أ ما عن نطاق

 : اختصاصها أ و نطاق تطبيقها حيث هش ل مخسة جمالت يه 

 .التجارة الإلكرتونية، املنافسة، حق امل،لن، حرية التعبري، احلياة اظاصة

 

                                                           
1
دراسوة ش يفء جامل جماهد، هسوية منازعات عقود التجارة الالكرتونية عرب ش باكت التصال العاملية، املركز العريب ل حباث الة،واء الالكورتوين،  - 

 www.accr.coaccr2011@yahoo.com: متوفرة عرب موقع
2
 0002نشأ ت هذه اممكة وتكونا يف كندا مبركز حبوث القانون العام بلكية احلقوق جبامعة مونرتايل ىف سبارب  - 

3
لكرتونية، املرجع السابق، ص صاحل امل لوى ، هسوية ال اعات التجارية عرب ش   -   .020باكت التصال الإ

4
 .00ش يفء جامل جماهد، املرجع السابق ، ص - 

5
 .06املرجع نةسه ، ص  - 

http://www.accr.co/
http://www.accr.co/
http://www.accr.co/
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 :خامتة

ن حتديد الاختصاص الق،ايئ ااويل يف  منازعات عقود التجارة الالكرتونية ابلعويد عوىل ال،وواب  التقليديوة  اإ

يثري أ و اعا مربكة و غري مس تقرة يف التعامل التجاري ااويل، وهذا راجع للطبيعوة املةتوحوة لشو بكة الانرتنوا 

تكتيسو  اليت جتعل لك هجة ق،ائية تقر ابختصاصها أ و تنةي ذكل، ومعه مل تعد ال،واب  الشخصوية أ و املاكنيوة

نةس ال اية اليت اكنا حتوزها يف ظل القواعد التقليدية لتحديد الاختصاص الق،ايئ ااويل، وهوو موا اكن يف 

صوواحل  ووواب  أ خوورى مسوو تحد ة وجوودت فهيووا الهيئووات ااوليووة والترشوويعات الوطنيووة احلوول ال نسووب لووتاليف 

 .النقائص اليت طبعا ال،واب  القس يكية

حوة حلول مشولكة الاختصواص الق،وايئ يف عقوود التجوارة الإلكرتونيوة ومهنوا حممكوة  كل ستبق  احللول املطرو

الة،اء تواجه العديد من الصعوابت ، خاصة ما يتعلق مهنا بصوعوبة الاعورتاا ابل حواكم الصوادرة مون اممكوني 

لزامية يف ااول م      .ن انحية تطبيقهعىل ش بكة أ و تنةيذها يف بعض ااول نظرا  ل ن هذا النظام مل يأ خذ القوة الإ
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ومدى فاعلية رشوو تطبيقها يف تعززز س ياسة  عقوبة الع ل للنةع العام كبديل للحبس قصري املدة

عادة الإدماج الاجيعي اإ
*
 

 جامعة تل سان  -"ب"حمارض  أ س تاذ –جزول صاحل  /د

 :ملخص

قرار عقوابت بديةل لعقوبة  ن من مظاهر الس ياسة اجلنائية املعا ة ، اإ احلبس قصري املدة ،ابعتبوار أ ن اإ

هذه العقوبة أ صبحا ل حتقق الغرض من العقوبة واملاثل يف الزجر والوردع و اإصوالح اجلواين و ذيبوه ، ولعول  

 10-10من العقوابت البديةل اليت تبناها املرشع اجلزائري ملاكرة اجلرمية، عقوبة الع ل للنةع العوام وذكل ابلقوانون 

العقوابت ،حبيث أ عط  لليهات الق،ائية مكنة استبدال عقوبة احلبس املنطوق هبا عوىل  املت، ن تعديل قانون

امكوم عليه بع ل لل نةعة العامة بودون أ جور ملودة معينوة ،وبرشووو و وواب  معينوة ،وذكل مون أ جول تعززوز 

عادة الإدماج الاجيعي اليت  دا اإىل حامية اجملاع  مون اجلرميوة مون هجوة ،وجورب ال رور الاجيعوي  س ياسة اإ

وعليه فاإن هذه الورقة البحثية تتناول مدى فاعلية رشوو تطبيق عقوبة الع ل للنةوع .الواقع عليه من هجة أ خرى

عادة الإدماج الاجيعي  .العام يف تعززز س ياسة اإ

Résumé. 

L’adoption des peines alternatives à la réclusion pour une courte durée représente 

l’un des aspects de  la politique pénale moderne. Puisque  la peine de réclusion est devenue 

inefficace et n’a pas atteint   son objectif qui est répression, la dissuasion et la réforme du 

contrevenant. Et parmi les  sanctions alternatives adoptées par le législateur algérien pour 

lutter contre le crime, figure le travail d’intérêt public conformément à la  loi 09-01 

contenant l'amendement du code pénal où l’a donné aux autorités judiciaires des instructions 

selon lesquelles elles peuvent  remplacer les peines d'emprisonnement prononcées à 

l’encontre du contrevenant par des travaux d’intérêt public sans rémunération et pour une 

durée déterminée et sous certaines conditions et restrictions, afin de promouvoir la politique 

de réinsertion sociale, qui vise à protéger la société contre le crime d’un coté et  de l’autre 

coté de remédier aux préjudices  sociaux causés. Le présent document vise à étudier 

l'efficacité des conditions d'application de la peine d’intérêt public dans la promotion de la 

politique de réinsertion sociale. 

 

                                                           
*
يداع املقال   06/18/6102: اترخي اإ

 12/10/6102: اترخي حتكو املقال
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 :مقدمة

جيواد بودائل للعقووابت  تت،و ن عنصو الإصوالح والهتوذيب  ىل  اإ ن الس ياسة اجلنائية املعا ة هسع  جاهدة اإ اإ

اوا  أ كرث من عنص الردع والزجور ، ل ن الهودا مون العقوبوة لويس بقصود التنكيول ابجلواين أ و سولب حريتوه واإ

ذا تعلوق الغرض مهنا هو حتقيق الردع وازجور وحتقيوق هودا أ عوىل  وهوو اإصوالح اجلواين و  ذيبوه ، ولسو يف اإ

ىل درجة السين أ و احلبس طويل املودى ، مثول اجلونح واتالةوات  ال مر ببعض اجلرامئ اليت ل ترف خطور ا اإ

رهوا السولبية عوىل اجلواين املقرر لها عقوابت سوالبة للحريوة قصورية املودة،و الويت أ  بتوا التجوارب عورب العوامل أ اث

زهووا عوون حتقيووق وظيةووة الووردع والزجوور يف نةووس اجلووات واجملاووع ، كووام أ ن توو  العقوووابت لقصووها ، وجعواجملاووع

دمواج امكووم  عوادة اإ أ صبحا متنع برامج الإصالح والتأ هيل يف امل،سسات العقابية من حتقيق هدفها املاثل يف اإ

ىل اجلرمية مورة أ خورى ، بول ا بوا التيربوة  ىل عليه اجيعيا ،وعدم عود اجلاين اإ الع ليوة أ ن أ كورث اجلنواة عوودا اإ

اجلرمية مه ه،لء ا زن ق،وا عقوابت سالبة للحرية قصرية املدة ، ف،ال عن ذكل ما قد زكتس به اجلواين خوالل 

بنواء عوىل ذكل لكوه انوهتج  املرشوع .هذه املودة مون فنوون الإجورام وتقنياتوه بسوبب احتاككوه مبحورتيف الإجورام 

قورار عقووابت بوديةل لعقوبوة احلوبس قصوري اجلزائري س ياسة جنائية حديثة يف  ماكرته الإجرام ،من عنا هوا اإ

املت،وو ن تعووديل قووانون العقوووابت  10 -10املوودة ، واملاووثةل يف عقوبووة الع وول للنةووع العووام ،وذكل ابلقووانون رمق 

ل هوذه وأ صبحا منذ ذكل احلني تطبق يف الق،اء اجلزائري وفق الرشوو وال،واب  اليت جاء هبا القوانون ،فهو

الرشوو هساعد عىل تةعيل هذه العقوبة البديةل وهسامه يف تعززز س ياسة الإدماج الاجيعوي لل وذنبني وموا يه 

الإشاكلت القانونية والق،ائية اليت تعيق التطبيق الع يل لها و هذا ما سي  حماوةل الإجابة عنه من خوالل هوذه 

 : الورقة البحثية من خالل العنا  التالية 

 .ماهية عقوبة الع ل للنةع العام: ث ال ول املبح

لقد تبىن املرشع اجلزائري يف قانون العقوابت 
1
ىل املوادة  0مكورر  2ومن خالل املوواد   الع ول للنةوع  2مكورر 2اإ

العام كبديل للعقوبة  سالبة احلرية قصرية املدة
2
،حبيث أ عط  لليهوات الق،وائية مكنوة اسوتبدال عقوبوة احلوبس  

املنطوق هبا بقيام امكوم عليه بع ل للنةع العام بدون أ جر ملدة معينة وبرشوو و واب  معينة ، ولقود اختلون 

الةقه يف طبيعة الع ل للنةع العام هل يعترب تودبري توأ هييل احورتازي أ م عقوبوة ، عوىل الورمغ أ ن لك مون العقوبوة 

                                                           
1
مر رمق 6110فربازر  62امل،رخ يف  10-10القانون رمق  -  املت، ن قانون العقوابت اجلزائري ، اجلريدة الرمسية م،رخوة  022-22م املعدل واملام لر 

 .02م ، العدد رمق 6110مار   17بتارخي 
2
ىل أ ن مدة احلبس قصري املدة ل تزيد عن  ال ة أ شوهر ، ور -  أ ي لقد اختلن الةقه يف حتديد مدة احلبس قصري املدة اإىل  ال ة أ راء فرأ ي يذهب اإ

ىل أ ن مدته جيب أ ل صوالحه ، يف حوني  يذهب اإ عوادة تأ هيول امكووم عليوه واإ تزيد س تة أ شهر عىل أ سا  أ ن هوذه املودة يه احلود ال دىن ل،وامن اإ

ىل أ ن مدة احلبس قصري املدة ية،ل أ ل تقل عن س نة اكمةل ، عىل أ سا  أ ن هذه الةرتة تكةي لتحقيق الردع العام كام أ هنا تكةي  يذهب رأ ي اثلث اإ

 . لغري ، ف،ال عن أ ن هذه املدة هساعد عىل و ع برانمج لإعادة اإصالح وتأ هيل امكوم عليهلإر اء شعور العداةل اى ا

أ مني /  22م ،ص 6106، س نة  0رايم متويل القايض ، عقوبة الع ل لل نةعة العامة يف الترشيع اجلنايئ املقارن ، دار الهن،ة العربية ، مص ، و...

 .608م ، ص0002ء اجلنايئ بني النظرية والتطبيق ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،س نة مصطة  محمد ،عهب اجلزاء اجلنايئ ، اجلزا
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ىل اجلزاء اجلنايئ  حبيث اعترب جانب من الةقهو  التدابري تناي اإ
1
نظام الع ل لل نةعة العاموة لويس عقوبوة خالصوة  

ول تدبري تأ هييل حمض بل هو  ذو طبيعة خمتلطة جت ع بني العقوبة والتودبري ، فهوو عقوبوة جنائيوة  تتووافر فهيوا 

جبار  لزاما وتلكيةا واإ كراه والإجبار فهو ميثل اإ ا جسداي ونةس يا لل حكووم عليوه  ، ف،وال عون كوون الع ول صةة الإ

دمواج  ا ي عوادة اإ ي،ديه زكون بدون اجر ملدة معني  ، كام يعترب تدبري تأ هييل وقايئ مون انحيوة كونوه وسو يةل لإ

بعاده عن بيئة اجلرمية، وابلتايل اإصالحه وعالجه وهذه لكها صةات التدبري والويت  ودا  امكوم عليه اجيعيا واإ

ىل  .حامية اجملاع وجرب الرر الاجيعي  الواقع عىل اجملاع  اإ

 .تعرين عقوبة الع ل للنةع العام وصورها: املطلب ال ول 

عقوبة الع ل للنةع العام قود ارتبطوا ابلعقووابت البوديةل للحوبس قصوري املودة وقود تناولهتوا الترشويعات اجلنائيوة 

لية أ و مقرونة مع  نظام وقن التنةيذ وذكل عوىل اخوتالا بوني املقارنة ، مبختلن صورها كعقوبة أ صلية أ و تمكي 

 .هذه الترشيعات 

 .تعرين عقوبة الع ل للنةع العام: الةرع ال ول 

ن الترشيع اجلزائري مثا مثل أ غلب الترشيعات املقارنة مل يع  تعريةا حموددا لعقوبوة الع ول للنةوع العوام غوري أ نوه  اإ

ىل عنا ها  ال ساس ية ، حبيث  ميكن اس تخالص تعرين لعقوبة الع ل للنةع العام من خالل نوص املوادة أ شار اإ

من قانون العقوابت اجلزائري بأ هنا قيام امكوم عليه بع ل للنةع العام بدون أ جور ملودة معينوة وحموددة   0مكرر 2

فتوه الةقورة الثا.قانوان اى خشص معنوي من القانون العام وذكل وفق رشوو و واب  قانونية  منوة مون وقود عر 

من قانون العقوابت الةرنيس 010املادة 
2
معل لل نةعة العامة بدون مقابل ملصلحة أ حد ال شوخاص املعنويوة "بأ نه  

حودى ا عيوات اتووةل بتنةيوذ  العامة ، أ و أ حد ال شخاص املعنوية اظاصة امللكن بأ داء اظدموة الع وميوة ،أ و اإ

 ".ال عامل لل نةعة العامة

ع العام فقها فيعرفها البعضأ ما عقوبة الع ل للنة
3
لزام امكوم عليه بأ ن يو،دي أ عوامل  معينوة للصواحل العوام "  بأ هنا اإ

يف خالل أ وقات حمددة يعيهنا احلمك ، وذكل لتينبه احلمك عليوه بعقوبوة احلوبس ا ي قود زكوون قصوري املودة يف 

 اجلهود املرشووو والبوديل لعقوبوة احلوبس ، واملقودم مون" وقد عرفه ااكتور ابمس شهاب بأ نوه ".اغلب ال حيان

                                                           
1
، لكيوة  صةاء أ واتين ، الع ل لل نةعة العامة يف الس ياسة العقابية املعا ة ، دراسة مقارنة ، جمةل جامعة دمشق للعلوم الاقتصوادية والقانونيوة. د - 

 .016 -011، ص   6د م ، العد 6110احلقوق ، جامعة دمشق ، س نة 
2
 - code pénal français,109

e
 édition ,Dalloz ,EDITION 2012. 

3
 .101م ، ص6110محمد س ين النص عبد املنعم ، بدائل العقوابت السالبة للحرية يف الترشيعات اجلنائية احلديثة ، دار الهن،ة العربية ، مص  - 
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دماجوه  عوادة اإ امكوم عليه خشصيا اى م،سسة عامة حلساب املنةعة العامة ،غايته اإصالح امللكن به وتأ هيا واإ

" يف اجملاع
1
. 

وحنن بدوران ميكننا تعرين عقوبة الع ل للنةع العام بناء عىل النصوص املنظ ة لها يف قوانون العقووابت اجلزائوري 

قصري املدة ،مبقت،اها يقوم امكوم عليه بع ل للنةوع العوام بودون أ جور اى عقوبة بديةل لعقوبة احلبس "عىل أ هنا 

 ."خشص معنوي من القانون العام عىل أ ن زكون ذكل مبوافقة املعين هبا

 صور تطبيق عقوبة الع ل للنةع العام: الةرع الثاين

 : لنةع العام و يهلقد نص املرشع الةرنيس عىل  ال ة صور ميكن للقايض أ ن حيمك فهيا بعقوبة الع ل ل 

 . تطبيقها كعقوبة أ صلية: أ ول 

فقرة الثامنة من قانون العقوابت الةرنيس 010فبناء عىل نص املادة 
2

، ميكن القايض احلمك يف اجلرامئ اليت عقوبهتوا 

و احلبس بعقوبة الع ل للنةع العام بتلكين املهتم بأ داء معل بدون اجر لصاحل أ حد ال شخاص املعنويوة العاموة ، أ  

حدى ا عيات املنوو هبا تنةيذ أ عامل لل نةعة العامة   .  لصاحل أ حد ال شخاص املعنوية اظاصة أ و اإ

  .تطبيقها مقرتنة مع نظام وقن التنةيذ مع الو ع حتا الاختبار: اثنيا 

 ويقصد بوقن التنةيذ  تعليق تنةيذ العقوبة الويت ق و هبوا  عوىل املوهتم عوىل رشو موقون خوالل مودة حيوددها

.القانون
3
وقد زكون وقن التنةيذ مع الو ع حتا الاختبار وهو نظام جاء به املرشع الةرنيس مون خوالحص ميكون  

تعليق تنةيذ عقوبة احلبس امكوم هبا عىل املوهتم ،عوىل أ ن يسو تييب هوذا ال خوري لتودابري الرقابوة ولاللزتاموات 

ن الشخص امكوم عليه بعقوب ة سالبة للحرية مع وقن تنةيذها موع الو وع حتوا املنصوص علهيا قانوان ،وعليه فاإ

.الاختبار، ميكن أ ن حيمك عليه القايض أ ي،ا مع هذه العقوبوة  بعقوبوة الع ول للنةوع العوام 
4
ذا رأ ى ذكل يسواعد   اإ

عادة الإدماج الاجيعي  . امكوم عليه يف اإ

                                                           
1
موارات العربيوة املتحودة ،السو نة ابمس شهاب ،عقوبة الع ل للنةع العام يف   -  الترشيع اجلزائري ، جمةل الرشيعة والقانون ، لكية القانون ، جامعوة الإ

 .06، ص 22م ، العدد 6101، أ كتوبر  68
2
 -  . Art 131-8 «Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la 

place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts 

heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit 

d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées 

à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. » code pénal,109e édition ,Dalloz ,EDITION 2012 
3
 .172ص م ، 6101، س نة  0محمد محمد مصباح قايض ، عهب الإجرام وعهب العقاب ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت لبنان ،و - 

4
 -  Art 132-54du  code pénal français « La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités 

prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux 

cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417431&dateTexte=&categorieLien=cid
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من قانون العقوابت الةرنيس 00-016وبناء عىل نص املادة 
1
نه ميكن  ، تطبيق عقوبوة الع ول للنةوع العوام مقرتنوة فاإ

مع نظام وقن التنةيذ مع الو ع حتا الاختبار ،حىت عىل العائد ا ي حمك عليه بعقوبة سالبة للحرية مل تتجاوز 

 .عرش س نوات

 .تطبيقها كعقوبة تمكيلية:اثلثا 

مثول السو ياقة يف حواةل ت السوري وحسب هذه الصورة ميكن القوايض احلومك هبوا كعقوبوة تمكيليوة جلورامئ وخمالةوا

.،وكذا كعقوبة تمكيلية يف اتالةات من اارجة اظامسة سكر
2

 

فقد اقتص يف تطبيق عقوبة الع ل للنةوع العوام عوىل صوورة واحودة ويه  تطبيقهوا كعقوبوة  أ ما املرشع اجلزائري

لوزام امكووم عليوه ابلقيوام بع ول  أ صلية فق  ،حبيث ميكن للقايض استبدال عقوبة احلبس النافوذ قصوري املودة ابإ

ذا اكنوا عقوبوة احلوبس املنطووق هبوا ، موقوفوة النةواذ جزئيوا .للنةع العام اى خشص معنوي من القانون العام واإ

ومىت توافرت الرشوو القانونية ميكن للقايض استبدال اجلزء النافذ مهنا بعقوبة الع ل للنةع العوام
3
موا يعوين عودم  .

 .  النةاذ مثلام فعل املرشع الةرنيس جواز احلمك هبا مع اجلزء املوقوا 

ماكنيوة احلومك هبوا مقرتنوة موع عقوبوة  وحبذا لو أ ن املرشع اجلزائري يوسع من عقوبوة الع ول للنةوع العوام لتشو ل اإ

شوعاره مبسو،وليته عوىل  احلبس مع وقن التنةيذ ، وذكل ملا لها مون أ ايوة ابلغوة يف اإصوالح اجلوات وتوأ هيا ، واإ

 .مسااته يف جربا للرر ا ي أ حد ه يف اجملاعالةعل ا ي ارتكبه ،و 

 . خصائص عقوبة الع ل للنةع العام وأ غرا ها: املطلب الثاين 

 .  دم الس ياسة اجلنائية املعا ة تتصن عقوبة الع ل للنةع العام خبصائص و دا اإىل حتقيق أ هداا وأ غراض

 خصائص عقوبة الع ل للنةع العام: الةرع ال ول

تازي عقوبة الع ل للنةع العام  مبي وعة مون اظصوائص بع،وها تتعلوق هبوا كعقوبوة بصوةة عاموة ،وبع،وها كعقوبوة  

 :خاصة ،ولعل أ برزها ما ييل 

 

                                                                                                                                                    
droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une 

association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. » 
1
 -  Art 132-41du code pénal français «  Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable 

aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. »  
2
م، ص 0007، دار الهن،ة العربية ،القاهرة ،مص سو نة  0العقوابت الةرنيس اجلديد ، القسم العام ، و رشين س يد اكمل ، تعليق عىل قانون - 

020. 
3
 .م ، املت، ن كيةيات تطبيق عقوبة الع ل للنةع العام ، وزارة العدل 6110ابريل  60م،رخ يف  6منشور رمق  - 
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 . عقوبة الع ل للنةع العام عقوبة رشعية: أ ول 

اجملرموة والعقووابت أ ي أ هنا منصوص علهيا قانوان ما يعين أ هنا  ،ع ملبودأ  الرشوعية ا ي يقتيضو حتديود ال فعوال 

املقررة لها من قبل السلطة الترشيعية
1
، فهيي عقوبة معينة وحمددة قانوان ل  ،ع لتقدزر القايض ويس تنتج مون  

ل عوىل مون ارتكوب اجلرميوة فواعال اكن أ و رشزواك دون  كوهنا  ،ع ملبدأ  الرشعية أ هنا عقوبوة خشصوية ل تطبوق اإ

 .سواه من ويل أ و ويص أ و مس ئول مدين

 .عقوبة الع ل للنةع العام عقوبة ق،ائية:ا اثني

كام تازي هذه العقوبة كوهنا عقوبة ق،ائية مبعىن صدورها حبمك ق،ايئ من حممكة جزائية ، وليس من قبل سلطة   

دارية  أ و الهيئة العامة اليت ستنةذ عقوبة الع ل لصاحلها اإ
2
وهذا ما نص عليه املرشع اجلزائري من خوالل املوادة . 

حبيث أ عط  لليهات الق،ائية وحدها الصالحية يف استبدال عقوبة احلبس املنطوق هبا بقيام امكوم  0مكرر 2

 .عليه بع ل للنةع العام

 .عقوبة الع ل للنةع العام اختيارية ابلنس بة لل حكوم عليه :اثلثا 

مون بيهنوا الترشويع هشرتو أ غلب الترشيعات اليت تبنا الع ول للنةوع العوام كعقوبوة بوديةل للحوبس قصوري املودة و 

ل فوال  اجلزائري رضورة قبول امكوم عليه استبدال عقوبة احلبس امكوم هبوا عليوه بعقوبوة الع ول للنةوع العوام واإ

جباره علهيا ، فامكوم عليه حص اظيار يف قبولها أ و رف،ها وهذا الرشو قد انتقود مون قبول الوبعض .جيوز للقايض اإ

ة القانونية للع ل للنةوع العوام ا ي يعتورب عقوبوة ل حيوق لل حكووم عليوه اختيوار من الةقه ابعتباره يتناىف والطبيع

.العقوبة اليت توقع عليه
3
  

 .أ غراض عقوبة الع ل للنةع العام: الةرع الثاين 

تعترب عقوبة الع ل للنةع العام مون أ مه العقووابت البوديةل للحوبس الويت تنهتيهوا معظوم الترشويعات يف س ياسوا ا 

أ هدافا تعود ابلنةع عىل اجلات واجملاع يف نةس الوقا ولعول ,،حبيث هسع  من وراهئا اإىل حتقيق أ غرا ا العقابية 

 :من أ برز ال هداا املرجوة من هذه العقوبة ميكن اختصارها فيف ييل

 

   

                                                           
1
عبد هللا أ وهايبية ، رشح ./ 12م ، ص6116لليرمية ، دارهومة ، اجلزائر ، و س نة بن ش يخ حلسن ، مبادئ القانون اجلنايئ ، النظرية العامة  - 

سعداوي محمد صوغري ، عقوبوة الع ول للنةوع العوام ، رشح ./ 01م ، ص6100قانون العقوابت اجلزائري ، القسم العام ، موفر للنرش ، س نة النرش 

 08م، ص6101س نة املعدل لقانون العقوابت ، دار اظدلونية ،و  10-10القانون 
2
 .012صةاء أ واثين ، املرجع السابق ، ص  - 

3
 .12رايم متويل القايض ، املرجع السابق ، ص  - 



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

32 
 

 . تعززز املبادئ ال ساس ية للس ياسة اجلنائية والعقابية :أ ول 

ن عقوبة الع ل للنةع العام كبديل  ىل تعززوز الس ياسوة اإ من بدائل العقوابت السالبة للحريوة قصورية املودة  ودا اإ

اجلنائيوة املنهتجووة مون قبوول ااوةل وتطوزرهوا يف ماكرووة اجلرميوة ، والوويت ترتكوز ابل سووا  عوىل  احوورتام حقوووق 

ىل اإرشاك الهيئووا عووادة الإدموواج الاجيعووي لل حكوووم عليووه، كووام  وودا هووذه العقوبووة اإ ت الإنسووان وحتقيووق اإ

عادة الإدماج .وامل،سسات يف معلية اإ
1
 

 .عقاب اجلات :اثنيا 

ل أ هنوا تعتورب عقوااب يف حود   ن عقوبة الع ل للنةع العام عىل الرمغ من تنةيذها من قبل املذنب خوارج السوين اإ اإ

ذاته حيقق بطريق غري مبارش الردع والزجر ، وذكل ابعتبار أ ن الع ل ا ي يقوم به امكوم عليوه زكوون بودون 

كراهوا أ جر كام أ هنا تةرض عىل امكوم عليه مجموعة من الالزتاموات  اكللوزتام ابملواظبوة واحورتام الغوري  ،  تعتورب اإ

ىل تعوويض الرور  ماداي ونةس يا ، يقيد من حريته ف،ال عن ذكل  دا عقوبة الع ل للنةع العوام بودون اجور اإ

ا ي حلق ابجملاع جراء اجلرمية
2

فالع ل للنةع العام يعترب عقوبة هشاركية خمتلةة ويه حت ل يف أ ساسها فكورتني، .  

رادة الانودماج الاجيعوي اى امكووم فكر  ة اجلزاء وفكرة التعويض ، واجيع هاتني الةكرتني يسوهم يف خلوق اإ

عليه والاعتياد عىل السلوك القومي 
3
 . 

صالح امكوم علهيم : اثلثا  :تأ هيل واإ

جرامية كبرية عىل اجملاع  اوئ السويون من مسو.وذكل بتينيب املذنبني ا زن ل تنطوي خشصيهتم عىل خطورة اإ

والاختالو مبحرتيف الإجرام
4
عوادة الانودماج يف . حبيث عقاب اجلواين بعقوبوة الع ول للنةوع العوام هسواعده عوىل اإ

اجملاع مما يشعره مبس،وليته الاجيعية وأ ايته كةرد من أ فراد اجملاع ، كام أ ن بقاء امكوم عليه عىل صوةل مبياعوه 

هودار فويف لوو مت حبسوه ، وتعطيوه دفعوا لويك زكوون وأ  ته جيعا يستشعر معىن احلرية اليت  اكنا معر وة لالإ

طالقا ف،ال عن ذكل فاإن عقوبة الع ل لنةوع العوام  مس تقيف وعنصا صاحلا يف اجملاع ،وابلتايل يبتعد عن اجلرمية اإ

                                                           
1
 م ، املرجع السابق6110ابريل  60م،رخ يف  6منشور رمق  -- 

2
" عقوبوة الع ول للنةوع العوام "   حوول مسلوب ارزيق ، رئيس جملس ق،اء الزيي ، عقوبة الع ل للنةع العام يف الترشيع املقارن ، موداخةل مللتقو - 

قامة الق،اة يوم  م ، املدزرية العامة للش،ون الق،ائية والقانونية ، وزارة العدل ،نرشة الق،واة ، مدزريوة ااراسوات القانونيوة 6110جانةي 00،املقام ابإ

 . 078،   ص20، العدد6والواثئق ،وزارة العدل اجلزائر ،ج
3
 .012السابق صةاء أ واتين ، املرجع  - 

4
، سو نة  0برشى ر ا رايض سوعد ،بودائل العقووابت السوالبة للحريوة وأ ثرهوا يف احلود مون اظطوورة الإجراميوة ، دار وائول للنرشو،ال ردن، و - 

 .01ابمس شهاب ، عقوبة الع ل للنةع العام ، املرجع السابق ،ص./ 000م ، ص6101
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فرادها ملا لرب ا ل  ة مون دور هسهم يف بقاء رب ال  ة قريبا من أ  ته متصال هبا مما جينهبا التةكك واحنراا اإ

.يف رعاية وتربية أ فراد ال  ة
1
 

 حتقيق أ غراض اقتصادية: رابعا 

حيقق الع ل للنةع العام كبديل لعقوبة احلبس أ هدافا اقتصادية هم ة ،ابعتبار انه يسامه اإىل حد بعيد يف احلد مون 

هظوة وهوو موا يشوا ظاهرة ازدحام السيون ، اليت تعرقل معلية التأ هيل الاجيعوي وتلكون ااوةل نةقوات اب

 ياعا للامل العام بال فائدة ، كام يسامه الع ل للنةع العام يف حتقيق ماكسب لدلوةل مبا يقوم به امكووم عليوه مون 

خدمات لل رافق العامة بدون اجر
2
. 

طار س ياسة جنائية وعقابية ب  ، عيدة عن العقوابت السوالبة للحريوةوعليه فاإن حتقيق هذه ال هداا املسطرة يف اإ

عادة الإدمواج الاجيعوي يقتيضو أ ن يت،و ن نظوام العقووابت البوديةل و  اليت ا با الواقع الع يل عدم فعاليهتا يف اإ

فهول الرشووو الويت جواء هبوا ا ملرشوع اجلزائوري .لعقوبة احلبس بدائل مرنة من حيث رشوو احلمك هبا وتطبيقها

عوادة النظور للحمك بعقوبة الع ل للنةع العام تكةل جناح تطبيقها من حيث اجل  ىل اإ ناة املسو تةيدزن مهنوا أ م حتتواج اإ

فهيا ابعتبار أ ن الكثري من املهاني ابلعداةل اجلنائية
3
يقورون بنجواح هوذا البوديل معليوا لوول ااائورة ال،ويقة الويت  

 .يطبق فهيا

 .مدى فاعلية النظام القانوين لعقوبة الع ل للنةع العام: املبحث الثاين 

عىل عقوبة الع ل للنةع العام  ،حبيث أ جاز لليهات الق،وائية اسوتبدال عقوبوة احلوبس لقد نص املرشع اجلزائري 

املنطوق هبا بقيام امكوم عليه بع ل للنةع العام بدون أ جر وملدة معينة وذكل لصاحل خشص معنووي مون القوانون 

مك هبوذه العقوبوة العام ، وقد مضن هذه املكنة الويت أ عطاهوا للقوايض رشوطوا و وواب  جيوب مراعا وا عنود احلو

البديةل ، كام أ عطي مبوجب القانون دورا لقوايض تطبيوق العقووابت يف السوهر عوىل تطبيوق عقوبوة الع ول للنةوع 

جوراءات تنةيوذ ال حواكم .العام والةصل يف الإشاكلت الناجتة عن ذكل ف،ال عون دور النيابوة العاموة يف ا واذ اإ

 .والقرارات املتعلقة ابلع ل للنةع العام

 .مدى فاعلية رشوو احلمك بعقوبة الع ل للنةع العام : ال ول  املطلب

لقد حدد املرشع اجلزائري الرشوو الواجب توافرهوا يف املوهتم ، واجلرميوة والعقوبوة املنطووق هبوا لإماكنيوة احلومك 

ل أ هنوا قود  بعقوبة الع ل للنةع العام عوض عقوبة احلبس غري أ ن هذه الرشوو عىل الرمغ من وجود موا يربرهوا اإ

                                                           
1
ع ل للنةع العام ،أ طروحة دكتوراه الةلسةة يف العلوم ال منية ،جامعوة انيون العربيوة للعلووم ال منيوة عبد الرحامن بن محمد الطرميان ، التعززر ابل   - 

 .060م، ،  ص6101،لكية ااراسات العليا ،قسم العداةل اجلنائية ،الرايض ،س نة 
2
م، ص 6102ن سو نة 0نيوة ،الإسوكندرية ،وبو ي عبد اللطين ، النظم املس تحد ة ملواهجة أ زموة احلوبس قصورية املودة ،مكتبوة الوفواء القانو  - 

070. 
3
 - http://www.alittihad.ae/  

http://www.alittihad.ae/details.php?id=20367&y=2011&article=full
http://www.alittihad.ae/details.php?id=20367&y=2011&article=full
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دمواج  عوادة تأ هيول واإ هشا عائقا يف جناح الع ل بعقوبة الع ل للنةع العام اليت هيدا املرشع من وراهئا حتقيوق اإ

بعواده عون حموي  السوين ، وذكل ابعتبوار أ ن هوذه الرشووو قود حتورم  ىل الإجورام ، مث اإ اجلاين وعدم عودته اإ

  من أ هنم قد ل يشلكون  ديدا خطريا عىل اجملاع      مجموعة كبرية من الاس تةادة من هذه العقوبة البديةل عىل الرمغ

 .مدى فاعلية الرشوو املتطلبة يف املهتم  : الةرع ال ول 

نه ل ميكن لليهات الق،ائية النطق بعقوبة الع ل للنةع العوام بودل احلوبس  ود  0مكرر  2بناء عىل نص املادة  فاإ

ذا اختول رشطوا واحود ل ميكون معوه متكوني امكووم عليوه مون  ذا توافرت فيه رشوطا معينة  حبيوث اإ ل اإ املهتم اإ

 :الاس تةادة من عقوبة الع ل للنةع العام وتاثل هذه الرشوو فيف ييل 

 .كوم عليه حدا أ دىن من معره وقا ارتاكب اجلرمية رشو بلوغ ام: أ ول

فقد اشرتو املرشع اجلزائري يف املهتم لإماكنية اس تةادته من عقوبة الع ل للنةع العام بدل حبسه أ ن زكوون ابلغوا 

ماكنية اس تةادة القا  من هوذه العقوبوة البوديةل ،  س تة عرش س نة عىل ال قل وقا ارتاكب اجلرمية ، ما يعين اإ

من القانون املتعلق بعالقات الع ول 02ء هذا الرشو متوافقا مع ما نصا عليه املادة وقد جا
1
الويت نصوا عوىل  

ماكنية  يف أ ي حال من ال حوال أ ن يقل الع ر ال دىن للتوظين عن سا عرش س نة  ل يف احلوالت  02عدم اإ اإ

طار عقود الاهني، اليت تعد وفقا للترشيع والتنظو املع ول ن النطق بعقوبوة الع ول  .هبام اليت تدخل يف اإ وعليه فاإ

مون القوانون  02للنةع العام  د القا  تقتيض موافقة الويل أ و الويص ابلنظر لنص الةقورة الثانيوة مون املوادة 

ل بنواء عوىل رخصوة مون وصويه الرشوعي املتعلق بعالقات الع ل حيث تنص عىل  عدم جواز توظين القا  اإ

القا  يف ال شغال اظطرية أ و اليت تنعدم فهيا النظافة أ و تر حصته أ و متوس  ،كام أ نه ل جيوز اس تخدام العامل

سو نة اكموةل يف  (00)كام ل جيوز هشغيل العامل من الك اجلنسني ا زن يقل معرمه عن هسوع عرشوة  .بأ خالقياته

أ ي معل لييل 
2
 . 

نوه ل مون قو 000من قانون العقوابت اجلزائري ونص املادة  20وبناء عىل نص املادة  انون الإجوراءات اجلزائيوة فاإ

سو نة ، ابعتبوار  07ومل زمكول   02جيوز تطبيق عقوبة الع ل للنةع العام يف اتالةات  د القا  ا ي بلغ سون 

ىل  01أ نه يف مواد اتالةات يق  عىل القا  ا ي يبلغ س نه من  ما ابلتوبيخ أ و بعقوبة الغرامة  07اإ  . س نة اإ

ئري عىل غرار أ غلب الترشيعات  تطبيق عقوبة الع ل للنةع العوام عوىل احلودث ابعتبوار ولقد ف،ل املرشع اجلزا

ماكنية اكرب لتحقيق أ هداا اظدمة الاجيعية اكلعداةل ،وال مون واحورتام الوقوا ،ومنوع  أ ن معر احلدث يعطي اإ

ىل تعويد احلدث عىل التصال  بقطاعات اجملاع اظاريج املشقت املرتبطة ابلإدمان واجلرمية ،كام ي،دي الع ل اإ

                                                           
1
 يتعلوووووووق بعالقوووووووات الع ووووووول، 0001أ بريووووووول سووووووو نة  60املوافوووووووق  0001رم،وووووووان عوووووووام  62املووووووو،رخ يف  00-01قوووووووانون رمق  -

 .08م ،العدد 0001ابريل  62ريدة الرمسية بتارخي اجل:معدل ومام 
2
 - .http://www.mtess.gov.dz// 

http://www.mtess.gov.dz/
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ىل  ةيون نسو بة جنوحوه وغر  روح الانيء والولء ايه جتاه اجملاع ولك ذكل ي،دي اإ
1
ذا اكن املرشوع قود .  واإ

فوادة  نوه مل يبوني احلود ال عوىل ا ي ميتنوع معوه اإ بني احلد ال دىن ا ي جيوز معه احلمك بعقوبة الع ل للنةع العوام فاإ

فادة امكوم عليه ابلع ول   للنةع العام ، ومن غري املستبعد أ ن زكون السن امكوم عليه بعقوبة الع ل  كامنع من اإ

.للنةع العام وقد يستبدل بوقن تنةيذ العقوبة
2
  

 . أ ل زكون املهتم مس بوقا ق،ائيا: اثنيا 

من قانون العقوابت اجلزائري هو لك خشوص طبيعوي حمكووم  2مكرر 21واملس بوق الق،ايئ بناء عىل نص املادة 

عليه حبمك هنايئ بعقوبة سالبة للحريوة مشو وةل أ و غوري مشو وةل بوقون التنةيوذ مون أ جول جنايوة أ و جنحوة مون 

 . وعليه فاإن عقوبة الع ل للنةع العام ميكن أ ن يس تةيد مهنا من س بق احلمك عليه من أ جل خمالةة.القانون العام

الرشو قد يشا عائقوا يف جنواح تطبيوق الع ول للنةوع العوام ،وابلتوايل حتقيوق الهودا املرجوو مون  غري أ ن هذا

عادة الإدماج الاجيعي لليناة ، ابعتبوار  جياد بدائل للحبس ويف اإ الس ياسة اجلنائية املنهتجة من قبل ااوةل يف اإ

للحرية مش وةل ،أ و غري مشو وةل بوقون أ ن الكثري من امكوم علهيم قد زكونون مس بوقني ق،ائيا بعقوبة سالبة 

ىل حود الإخوالل ابسو تقراره ،ول تو  عوىل  التنةيذ من أ جل جنح بس يطة ل ترف درجوة خطور وا عوىل اجملاوع اإ

كوام أ ن السولطة .الصةة العدوانية والإجرامية يف نةس ية امكوم عليه  ،وابلتوايل ل يسو تةيدون مون هوذا النظوام 

ع للقوايض يف تقودزر مودى صوالحية وأ هليوة املوهتم لالسو تةادة مون العقوبوة البوديةل التقدزرية الويت منحهوا املرشو 

جيابيا ميكون توظيةوه يف توسو يع دائورة املسو تةيدزن مون نظوام الع ول للنةوع العوام ،  ،واحلمك عليه هبا تعترب عامال اإ

ذا قدر القوايض مون  س يف املس بوقني بعقوبة موقوفة النةاذ  ،ملس بوقني ق،ائيا جبنح بس يطة و لليش ل حىت ا فاإ

خالل ظروا الق،ية أ ن املهتم ل يصلح حص احلبس ،وأ ن احلوبس سو يدفعه اإىل الاخوتالو ابجملورمني اظطورزن، 

فادة املهتم هبذه العقوبة البوديةل  فادته بعقوبة الع ل للنةع العام حىت ولو اكن مس بوقا ق،ائيا وطاملا اإ فلام ل ميكن  اإ

 .،وليسا أ مرا ملزما حص  ،ع للسلطة التقدزرية للقايض 

وعليه ربذا لو يةعل املرشع اجلزائري مثل نظوريه الةرنيسو و يونص عوىل نظوام وقون التنةيوذ موع عقوبوة الع ول 

فادة حىت  اجملرمني العائدزن أ و املس بوقني هبذا النظام ،حبيث جيووز للقوايض الةرنيسو بنواء  للنةع العام ، وجواز اإ

لزام ابلع ل لل نةعة العامة ، فاملرشع الةرنيسو مل يشورتو يف  النطق بوقن 00 -010عىل نص املادة  التنةيذ مع الإ

امكوم عليه لالس تةادة من هذا النظام أ ن زكون مبتدئا ، فييوز تطبيق هذا النظام عوىل امكووم علوهيم بغوض 

النظر عن ما هيم الإجرايم
3
يف اجلواين ا ي  من قانون العقووابت الةرنيسو ل تتطلوب 7فقرة  010كام أ ن املادة .

ماكن توقيعها حىت وان اكن املوهتم عائودا ،  تطبق عليه عقوبة الع ل للنةع العام أ ن زكون جمرما مبتدئا ، مما يعين اإ

                                                           
1
 .021املرجع السابق ، صأ واتين ،  - 

 .010ابمس شهاب عقوبة الع ل للنةع العام يف الترشيع اجلزائري، املرجع السابق ، ص - 2

 .08العامة ، املرجع السابق ص الع ل لل نةعة رايم متويل ، عقوبة - 3
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وذكل عكس ما اكن منصوص عليه يف قانون العقوابت القدمي حيث اكن يشرتو للنطوق بعقوبوة الع ول لل نةعوة 

ليوه العامة رضورة أ ل زكون املهتم قد س بق احلمك  عليوه خوالل امخلوس سو نوات السوابقة عوىل الوقوائع املسو ندة اإ

ابلسين أ و احلبس ملدة تزيد عىل أ ربعة أ شهر انفذة من اجل جناية أ و جنحة من القانون العام
1
 . 

 . رشو ر ا امكوم عليه ابلع ل لل صلحة العامة وأ ثره يف معلية الإدماج الاجيعي :  اثلثا 

نوه ل جيووز للقوايض النطوق  0مكورر  2رية من املادة بناء عىل نص الةقرة ال خ مون قوانون العقووابت اجلزائوري فاإ

ل يف ح،وور امكووم عليوه ، ويتعوني عوىل اجلهوة الق،وائية قبول النطوق هبوذه العقوبوة  بعقوبة الع ل للنةع العوام اإ

عالمه حبقه يف قبولها أ و رف،ها والتنويه بذكل يف احلمك ي قد أ خذ هبذا الرشو توأ ثرا هذا ولعل املرشع اجلزائر . واإ

ابملرشع الةرنيس ا ي تبىن هذا الرشو 
2

عىل أ سا  عدم خمالةته لل بدأ  ا ي أ كدتوه التةاقيوة ال وربيوة حلقووق 

كراه خشص عىل القيام بع ل  الإنسان يف املادة الرابعة مهنا وا ي يقيض بعد جواز اإ
3
ف،ال عن ذكل ان الع ول . 

.تعاون امكوم عليه أ  ناء التنةيذ ما يقتيض عدم فر ه جربا عليه لل صلحة العامة يتطلب قدرا من
4
 

وهوذا الرشووو ا ي تبنواه املرشووع اجلزائوري اعتووربه بعووض الةقوه 
5
شووذوذ عون قاعوودة اعتبوار أ ن أ حوواكم قووانون  

 العقوابت من النظام العام ل ن العقوبة أ صبحا اختيارية ، و ،ع للتةاوض بني القايض وامكوم عليوه ويتوقون

تطبيقها عىل رشو ر ا وموافقة املعوين بوه ،كوام اعتورب الوبعض هوذا الرشوو يتنواىف ومبودأ  املسواواة يف تطبيوق 

ىل أ ن . العقوبة ف،ال عن عدم كةاية هذا الإجراء لتحقيق الردع العام و كل ذهوب جانوب مون الةقوه الةرنيسو اإ

اوا زكتةوي املرشوع ابن املرشع الةرنيس مل زرد أ ن جيعل من ر اء املهتم رشطا حقيقيوا لتطبيو ق هوذا الإجوراء ، واإ

لزام ابلع ل لل نةعة العامة عالم املهتم قبل احلمك حبقه يف رفض ووقن التنةيذ مع الإ .يقوم رئيس اممكة ابإ
6
  

وعليه زرى البعض 
7
أ ن ر اء امكوم عليه ابلع ل لل صلحة العامة غري لزم ابعتبار أ ن هذا الر وا الصوادر مون  

كوراه املعنووي املاثول يف  امكوم عليه قد زكون حمل شك يف أ ن زكون صدر با حرية غوري مشووب بعيوب الإ

يداعه احلبس ل صلحة العامة يتحقوق كام أ ن التعاون املطلوب من امكوم عليه لنجاح الع ل ل.خشيته فق  من  اإ

 .   عندما يشعر امكوم عليه مبزااي هذا النظام أ  ناء تطبيقه عليه وذكل بتحسني أ سس تطبيقه عىل امكوم عليه 

                                                           
1
 .007رشين س يد اكمل ، تعليق عىل قانون العقوابت الةرنيس اجلديد ، املر جع السابق ،ص - 

2
 .املرجع السابق. من قانون العقوابت الةرنيس 7-010املادة  - 

3
 .008سابق،  صرشين س يد اكمل ، تعليق عىل قانون العقوابت الةرنيس اجلديد ،املرجع ال  - 

4
 .72م ، ص 6106سعداوي محمد صغري ، العقوبة وبدائلها يف الس ياسة اجلنائية املعا ة ، دار اظدلونية ،اجلزائر ،طبعة س نة  - 

5
، ص م 6102، سو نة  0عبد الرحامن خلةي ، العقوابت البديةل ، دراسة فقهية حتليلية اتصيلية مقارنة ، امل،سسوة احلديثوة للكتواب ،لبنوان ،و - 

081. 
6
 .00رايم متويل ، املرجع السابق،  ص - 

7
 72-72سعداوي محمد صغري ، العقوبة وبدائلها يف الس ياسة اجلنائية املعا ة ، املرجع السابق ، ص - 
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وحنن نرى أ نه ليس ابلرورة أ ل ينتج الع ل لل صولحة العاموة امكووم بوه جوربا عوىل املوهتم بودل احلوبس أ ثوره ، 

نوه مواذا لوو اقتنوع القوايض اقتناعوا اكموال بعودم واملاثل يف الإصالح والتأ هيول ،  وجتنيبوه مسواوئ احلوبس ، مث اإ

جدوى احلبس  املراد استبداحص بعقوبة الع ل للنةع العام ،ابلنس بة لل حكوم عليه ،مث ف،ول هوذا ال خوري احلوبس 

تعززوز بودائل  عىل الع ل لل نةعة العامة ، أ ل نكون بصودد مناق،وة الس ياسوة اجلنائيوة املنهتجوة الويت هسوع  اإىل

دماهجم يف اجملاع عادة اإ  .احلبس وجتنيب املذنبني املبتدئني والغري اظطرزن مساوئ احلبس، وابلتايل تأ هيلهم واإ

عادة النظر يف رضورة رشو ر ا امكووم عليوه يف النطوق ابحلومك بعقوبوة الع ول للنةوع العوام  وعليه حبذا لو ي  اإ

دمواج امكووم عليوه ،ل ن ال صل يف الع ل للنةع العام أ نه عق عوادة اإ ىل الإصوالح والتأ هيول واإ وبة زجرية  ودا اإ

اجيعيا ،وليس منحة ق،ائية خيري فهيا امكوم عليه يقبلهوا أ و زرف،وها ،و كل يةورتض أ ن يعاود القوايض معيوار 

مون هوذا البوديل املصلحة عندما زريد احلمك بعقوبة الع ل للنةع العام ، واقصد املصلحة احلقيقية واملقصد القانوين 

م  ،فاإن رأ ى القايض أ ن مصلحة امكوم عليه و مصلحة اجملاوع ا ي توأ ذى جوراء الرور ا ي أ نتجوه بةعوا اجملور 

نه يتعني النطق هبا حىت ولو رف،ها امكوم عليه  .  تمكن يف تطبيق عقوبة الع ل للنةع العام فاإ

 .والعقوبة املنطوق هبا مدى فعالية الرشوو املتطلبة يف اجلرمية : الةرع الثاين 

من قانون العقوابت اجلزائري يتنب لنوا أ ن املرشوع اجلزائوري فويف يتعلوق ابجلرميوة  0مكرر 2من خالل نص املادة 

والعقوبة  قد اعاد معيار املدة الزمنية يف حتديد مدى اس تةادة امكوم عليه من عقوبة الع ل للنةع العام ،حبيوث 

بة اجلرمية املرتكبة مدة  الث س نوات حبس ، وعدم جتاوز العقوبوة املنطووق هبوا اشرتو املرشع عدم جتاوز عقو 

قورار العقووابت البوديةل للحوبس املاوثةل يف الع ول  مدة س نة حبس ،فهل هذزن الرشطني حيققوان الهودا مون اإ

عادة تأ ه  ىل احرتام حقوق الإنسان واإ دمواج لل نةعة العامة يف الس ياسة اجلنائية ،واليت  دا يف ال سا  اإ يول واإ

 .املهتم اجيعيا

 .عدم جتاوز عقوبة اجلرمية املرتكبة  الث س نوات حبس: أ ول  

لقد اقتص املرشع اجلزائري يف تطبيق عقوبة الع ل للنةع العوام كبوديل لعقوبوة احلوبس قصوري املودة عوىل اجلورامئ 

و ا هس تةيد مهنوا وات حبس،  البس يطة أ ي فق  عىل اتالةات واجلنح اليت عقواب ا ل تتجاوز مدة  الث س ن

ال ن فئاٌت حمدودة من امكوم علهيم ا زن ارتكبوا نوعا  حموددا  مون اتالةوات القانونيوة كخيانوة ال مانوة ، وتزوزور 

اإىل ذكل، . الواثئق الإدارية ، والقذا والسب والش   ، و الس ياقة يف حاةل ُسكر وحيازة واسو هتالك اتودرات

انون جمددا  ابجتاه توسو يع دائورة املسو تةيدزن مون العقوبوة البوديةل لتشو ل املتوورطني يف يقرتح البعض تعديل الق

ىل  سو نوات ل ن هو،لء مه ا زون يشولكون الةئوة الغالبوة يف  2الرسقة اظةيةوة ا زون تصول عقوواب م القانونيوة اإ

.السيون ال ن
1
ىل مراجعة مدة العقوبة واستبدالها ب   سو نوات بودل  01كام يقرتح البعض ال خر من القانونيني اإ

                                                           
1
 -  http://www.alittihad.ae/ 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=20367&y=2011&article=full
http://www.alittihad.ae/details.php?id=20367&y=2011&article=full
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عوادة   الث س نوات، ابعتبار أ ن القايض زاتع بسلطة تقدزرية، وان الهدا من الإجوراء هوو اإصوالح املوذنب واإ

دماجه اجيعيا .اإ
1
 

ىل  ل  2فكثريا من امكوم علهيم من زرتكب جنحة عقوبهتا من س نة اإ س نوات وحيومك عليوه ابحلوبس سو نة فقو  اإ

انه مل يس تةد من عقوبة الع ل للنةع العام عىل الرمغ من أ نه قد زكون غري مس بوق ق،وائيا ويقودم  وامانت جود 

ايه القوانون يف  ىل اجلرمية ، بل وقد يقدر القايض بناء عىل السولطة التقدزريوة الويت منحوه اإ اكفية عىل عدم العود اإ

فادة املهتم بعقوبة الع ل للنةع العام بأ ن هذا ال خري جدزر ابلس تةادة من الع ل للنةوع العوام ، ويقتنوع  بوأ ن  مدى اإ

فادته ابلعقوبة البوديةل ل نوه مكبول  ل انه ل ميكن اإ عادة اإصالحه اإ عقوبة احلبس املنطوق هبا  ده قد ل تنةعه يف اإ

 .هبذا الرشو 

طبيق عقوبة الع ل للنةوع العوام لتشو ل مجيوع اجلونح املعاقوب وعليه نقرتح أ ن يوسع املرشع اجلزائري من نطاق ت 

علهيا ابحلبس ،وذكل مثلام فعل املرشع الةرنيس
2
دون اشرتاو حدود معينة ملدة عقوبوة احلوبس املقوررة للينحوة  

فادة امكوم عليه بعقوبة الع ل للنةع العام يه مكنوة جعلهوا املرشوع يف يود القوايض حيومك هبوا ب  نواء املرتكبة طاملا اإ

عىل السلطة التقدزرية حص ،وليسا حقا مكتس با لل حكوم عليه جيب عىل القايض الالزتام بتطبيقوه لكوام حتققوا 

الرشوو ، كام أ ن توس يع دائرة تطبيق نظام الع ل للنةع العوام يسوامه  يف تعززوز الس ياسوة اجلنائيوة القامئوة عوىل 

عادة الإدماج الاجيعي لل حكوم علهيم     . اإصالح وتأ هيل واإ

 .عدم جتاوز العقوبة املنطوق هبا س نة حبسا: اثنيا 

لإماكنية اس تةادة املوهتم بعقوبوة الع ول للنةوع  من قانون العقوابت، 0 ا 2اجلزائري يف املادة  لقد اشرتو املرشع

العام كبديل لعقوبة احلبس أ ل ينطق القايض بعقوبة تتجاوز سو نة حبسوا ، موا يعوين أ ن املرشوع اجلزائوري يتبوىن 

ذا نطوق القوايض .الرأ ي ا ي حيدد مدة احلبس قصري املدة بس نة حبس  غري أ ن الإشواكلية تطورح يف حواةل موا اإ

حداها انفذة وأ خورى موقوفوة النةواذ فهول جيووز للقوايض اسوتبدال السو نة حوبس النافوذة  بعقوبة س نتني حبس اإ

 اةل مما قد يتعارض مع مبدأ  الرشعية وبعقوبة الع ل للنةع العام أ م ل جيوز ابعتبار املرشع مل ينص عىل هذه احل

زرى بعض الباحثني
3
أ نه ل مانع من استبدال الس نة حبس النافذة بعقوبة الع ل للنةع العوام طاملوا أ هنوا مل تتجواوز  

احلد  ا ي اشرتطه القانون أ ل وهو س نة حبس ،غوري أ ننوا نورى أ ن  هوذا احلول قود يتعوارض موع مبودأ  الرشوعية 

                                                           
1- http://www.djazairess.com/elmassa/43773   جيابيووووووووات  رمغ مووووووووا حي ووووووووا نظووووووووام عقوبووووووووة النةووووووووع العووووووووام موووووووون اإ

 6100 - 16 - 07يوم  املساءنرش يف  رش يدة بالل التطبيق الةعيل يسجل تأ خرا
2
ذا اكنا اجلنحة معاقبا علهيا ابحلبس ، جيوز لل حمكة أ ن تلوزم امكووم عليوه ، اإ :" من قانون العقوابت الةرنيس عىل ما ييل  7- 010تنص املادة  - 

نوه " .بأ ن يقوم بع ل لل صلحة العامة بدون أ جر اى خشص معنوي عام أ و مجعية تبارش قانوان أ عامل تتعلق ابملنةعة العاموة  فبنواء عوىل نوص املوادة فاإ

جلرمية جنحة ومعاقبا علهيا ابحلبس وبغض النظر عن مدة عقوبهتوا ولعول املرشوع الةرنيسو قصود زكةي لتطبيق عقوبة الع ل لل نةعة العامة أ ن تكون ا

 . من ذكل التوسع يف تطبيق عقوبة الع ل لل نةعة العامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية
3
 .088عبد الرحامن خلةي، املرجع السابق، ص - 

http://www.djazairess.com/elmassa/43773
http://www.djazairess.com/author/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84
http://www.djazairess.com/elmassa
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ة بني  وواحض يف رضورة توفر رشو عودم جتواوز العقوبوة املنطووق هبوا سو نة حوبس ،ويف ،ابعتبار أ ن نص الةقر 

 .هذه احلاةل قد جتاوزت العقوبة املنطوق هبا س نة حبس بغض النظر عن اجلزء املوقوا النةاذ

ذا مت استبدال الس نة حبس النافذة بعقوبوة الع ول للنةوع العوام ، مث أ خول بعود ذكل  ام كووم كام أ نه يف حاةل ما اإ

يقاا التنةيذ املنصووص عليوه يف املوادة  مون قوانون الإجوراءات اجلزائيوة 201عليه برشوو نظام اإ
1
ن العقوبوة   فواإ

 .     من قانون العقوابت 2املوقوفة النةاذ تنةذ عليه وابلتايل نكون بصدد خرق نص الةقرة الرابعة من املادة 

 .عقوبة الع ل للنةع العام مدى فاعلية ااور املنوو جبهات تنةيذ: املطلب الثاين

لقد بني املنشور الوزاري املتعلق بكيةيات تطبيق الع ل للنةع العام
2
اجلهات اليت لها دور يف تنةيذ عقوبة الع ول  

للنةع العام أ ل ويه النيابة العامة وقايض تطبيق العقوابت ،غري أ ن تنةيوذ عقوبوة الع ول للنةوع العوام قود تعرت وه 

يودان الع ويل ولسو يف تو  الويت تعيوق دور النيابوة العاموة  ال مور ا ي ينبغوي الوقووا بعض الإشاكلت يف امل 

عندها ، كام نبني ااور ا ي تلعبه اجلهة اتوةل حبل الإشاكلت اليت تعيق التطبيق السلو لعقوبوة الع ول للنةوع 

 .       العام أ ل ويه قايض تطبيق العقوابت

 .نية اليت تعيق النيابة العامة يف تنةيذ عقوبة الع ل للنةع العام الإشاكلت القانو : الةرع ال ول 

ىل انئوب  16كام جاء يف املنشور رمق  نه يعهد يف لك جملس ق،ايئ اإ املتعلق بكيةيات تطبيق الع ل للنةع العام ،فاإ

ن أ برز همام النيابوة عام مساعد هم ة القيام بتنةيذ ال حاكم والقرارات اليت تقيض بعقوبة الع ل للنةع العام ،ولعل م

ىل  رسال نسخة من احلمك أ و القورار الهنوايئ ابلإ وافة اإ العامة هسييل العقوابت يف حصيةة السوابق الق،ائية ، واإ

ىل قوايض تطبيوق العقووابت ليتووىل تطبيوق العقوبوة غوري أ ن النيابوة العاموة قود تعرت وها بعوض  مس تخرج مهنام اإ

جراءات تنةيذ عقو  ليوه الإشاكلت عند القيام ابإ بة الع ل للنةع العام ،ولعل من أ مه هوذه الإشواكلت موا تطورق اإ

بعض النواب العامني
3
 :و تاثل فيف ييل 

 يف حاةل تعدد عقوابت الع ل للنةع العام: أ ول 

فقد زرتكب الشخص جرميتني ويصدر  ده حمكني منةصلني من هجتني ق،ائيتني الكهام يت، ن عقوبوة الع ول 

للنةع العام وعند التنةيذ تواجه النيابة العامة حمكني قابلني للتنةيذ فأ ي احلمكوني واجوب التنةيوذ ال ول  أ م الثواين 

                                                           
1
ذا مل يصدر  د امكوم عليه بعد ذكل خالل همةل مخس سو نوات مون اترخي احلومك الصوادر مون اممكوة أ و اجمللوس " عىل أ نه  201تنص املادة  -  اإ

دانته غري ذي أ ثور ،ويف احلواةل العكسو ية تبوارش النيابوة تنة  عقوبوة يوذ الحمك بعقوبة احلبس أ و عقوبة أ شد مهنا لرتاكب جناية أ و جنحة اعترب احلمك ابإ

مور رمق 6102يوليوو  61مو،رخ يف  16-02ينظور ال مور رمق .."  ال وىل امكوم هبا دون أ ن تلتبس ابلعقوبوة الثانيوة   022-22م ، املعودل واملوام لر 

 . 01م ، العدد 6102يوايو س نة  61م املت، ن قانون الإجراءات اجلزائية ، اجلريدة الرمسية م،رخة يف 0022يونيو  17امل،رخ يف 
2
 .م6110 -10- 60امل،رخ يف  16املنشور الوزاري رمق  - 

3
حوول  جبارة معر،النائب العام املساعد ال ول اى جملس ق،اء قس نطينة ،دور النيابة العامة يف تنةيذ عقوبة الع ل للنةوع العوام ،ملتقو  تكوويين - 

 . فندق مازافران ، زرااة اجلزائرم ، 6100أ كتوبر  12-12يويم " التيربة الةرنس ية " مو وع الع ل للنةع العام 



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

40 
 

لهيا. أ م تنةيذ الكهام بنظام اامج القوانون ويه مسواةل تتعلوق بنظوام تعودد اجلورامئ الويت  فهذه املساةل مل يتطرق اإ

ىل  16نصا عليه املادة  وما بعدها من قانون العقوابت اجلزائري ، فقد تطورق املرشوع مون خوالل تو  املوواد اإ

حاةل تعدد العقوابت السالبة للحرية ،وحاةل تعدد العقوابت املاليوة سوواء يف حواةل تعودد امواكامت أ و وحود ا ، 

ىل حاةل تعدد عقوابت الع ل للنةع العام دون أ ن  و ا حبذا لوو أ ن املرشوع اجلزائوري يونص عوىل حومك .يتطرق اإ

ىل املسوا  مببودأ  الرشوعية ا ي  هذه احلاةل ،ل ن الاجهتاد يف هذه املساةل والقول بتنةيذ حمك واحد قد ي،دي اإ

 . هو أ سا  الترشيع اجلنايئ

 .للنةع العامعدول امكوم عليه عن قبول الع ل :اثنيا 

رسوال امللون مون قبول  قد يقبل امكوم عليه ابستبدال عقوبة احلبس بعقوبوة الع ول للنةوع العوام غوري أ نوه عنود اإ

ىل قايض تطبيق العقوابت والبدء يف تنةيذ عقوبة الع ل للنةع العام يعودل امكووم عليوه عون هوذه  النيابة العامة اإ

زتامات ورشوو تطبيق الع ل للنةع العام فتطبق عليه العقوبة ال صولية العقوبة ،فهل يعترب يف هذه احلاةل خمال ابل

أ م لبد اإ افة اإىل ذكل من تكيين هذا العدول عىل انه جرمية جديدة تقتيض متابعة جزائية جديدة عوىل جرميوة 

 .عدم الامتثال للزتامات الع ل للنةع العامو 

ىل املادة  ىل و املنشور الوزاري املت 0مكرر 2فبالرجوع اإ ، ن كيةيات تطبيق الع ول للنةوع العوام جنوده يتطرقوان اإ

 : حالتني

حاةل اإخالل امكوم عليه ابللزتامات والرشوو املدونة يف مقرر الو ع ويف هوذه احلواةل سوتنةذ عليوه  -

 .عقوبة احلبس ال صلية امكوم هبا عليه 

ليه من قبل قايض -  تطبيوق العقووابت رمغ  بووت مث حاةل عدم امتثال امكوم عليه لالس تدعاء املوجه اإ

نه يف هذه احلواةل أ ي،وا حيورر  وده  تبليغه خشصيا ابلس تدعاء ودون تقدمي عذر جدي من قبا أ و من ينيبه ، فاإ

جراءات تنةيذ العقوبة ال صلية بصور ا العادية ىل النيابة العامة ل اذ اإ  .حمر بعدم الامتثال وزرسل اإ

ذا امتثل  ليوه مون قبول قوايض تطبيوق العقووابت ،مث قورر غري أ نه يف حاةل ما اإ امكوم عليه لالسو تدعاء املوجوه اإ

جوراءات تنةيوذ العقوبوة ال صولية دون متابعتوه  اذ  ده اإ نه ميكن ا   أ مامه الرتاجع عن قبول الع ل للنةع العام ، فاإ

 وحبذا لوو يونص املرشوع. جبرمية الإخالل ابلزتامات الع ل للنةع العام لعدم وجود نص لل تابعة اجلزائية عىل ذكل

اجلزائري عىل ذكل مثل ما فعل املرشع الةرنيس
1
نص عىل عقوبة س نتني حوبس وغراموة ماليوة بثال وني   حيث 

 .                  أ لن أ ورو لا من خيل ابلزتامات ورشوو الع ل للنةع العام

                                                           
1
 - Article 434-42 «  La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt 

général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est punie de deux ans 

d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. » code pénal,109e édition ,Dalloz ,EDITION 2012. 
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 . عامدور قايض تطبيق العقوابت يف تطبيق عقوبة الع ل للنةع ال: الةرع الثاين 

ىل  1مكرر2لقد أ انطا املادة  من قانون العقوابت اجلزائري هم ة السهر عىل تطبيوق عقوبوة الع ول للنةوع العوام اإ

قايض تطبيق العقوابت ،وقد بني املنشور الوزاري ابلتةصيل ااور ا ي يقوم به قوايض تطبيوق العقووابت مون 

 :أ جل التطبيق السلو للعقوبة البديةل ،وعليه ميكن لقايض تطبيق العقوابت القيام مبا ييل

  .اس تدعاء امكوم عليه واختيار الع ل املناسب حص:أ ول  

ل سوق    وذكل عن طريق حمر ق،ايئ وينوه يف الاس تدعاء اإىل رضورة الالزتام ابحل،ور يف الوقا امدد واإ

كوام ميكون لقوايض تطبيوق العقووابت .حقه يف الاس تةادة من العقوبة البديةل وتطبق عليه عقوبة احلوبس ال صولية

ىل مقرات اماع اليت يقو هبا امكوم علهيم للقيام ابلإجراءات الرورية الويت هسو بق رشوعوه يف تطبيوق التنقل  اإ

هذا وبعد ما زكون قايض تطبيق العقوابت فكرة عن امكوم عليوه والتأ كود مون قدراتوه .عقوبة الع ل للنةع العام 

ع ول املناسوب مون بوني املناصوب املعرو وة الصحية ،  وم،هالته ميكن لقوايض تطبيوق العقووابت اختيوار حص ال

وهنوا تمكون .واليت تتالءم وقدراته وهسامه يف اندماجه ودون أ ن تو،ثر يف السوري احلسون حلياتوه املهنيوة والعائليوة

املشلكة حبيث قد ل تتوفر اى قايض تطبيوق العقووابت املناصوب الويت توتالءم ومو،هالت امكووم عليوه، مموا 

ىل اختيار حص معل ل يتناسب وم،هالته وقدراته ال مر ا ي ي،ثر عوىل نظوام الع ول للنةوع العوام كبوديل  ي،طره اإ

عادة الإدمواج الاجيعوي كوام قود يثوري الوبعض. لعقوبة احلبس وكوس يةل لتعززز س ياسة اإ
1
التسواؤل حوول مصوري  

ذا اكنا نتاجئ الةحوص الطويب سولبية ل هسو ح لل حكووم عليوه ابلقيو ام ابلع ول لل نةعوة احلمك ابلع ل للنةع العام اإ

 .العامة و

 وقن تطبيق عقوبة الع ل للنةع العام:اثنيا 

من قانون العقوابت لقايض تطبيق العقوابت ،سواء من تلقاء نةسه أ و بنواء عوىل طلوب  1مكرر 2أ جازت املادة 

و سوو باب حصيووة أ و عائليووة أ  امكوووم عليووه أ و موون ينيبووه أ ن يصوودر مقووررا بوقوون تطبيووق الع وول للنةووع العووام ل  

جوراء لك التحورايت مبعرفوة النيابوة العاموة  ،اجيعية اإىل حني زوال هذه ال س باب ،كوام ميكنوه عنود الاقت،واء اإ

لقوايض تطبيوق العقووابت الةصول يف مجيوع  1مكورر 2كوام أ سو ندت املوادة .للتأ كد من مدى جدية املوربر املقودم

جراء حلول الإشواكل كتغيوري الإشاكلت اليت ميكن أ ن تعيق التطبيق السلو لعقوبة الع ل للنةع  العام وا اذ أ ي اإ

الع ل أ و امل،سسة أ و غريها من الإشاكلت اليت تصادا التطبيق امليداين لهذه العقوبة البديةل
2

  . 

  :امتة خ

 :من خالل هذه الورقة البحثية ميكن اس تنتاج ما ييل  

                                                           
1
 .071عبد الرحامن خلةي، املرجع السابق، ص  - 

2
 .السابق 6املنشور الوزاري رمق  - 
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عادة - دمواج املوذنبني اجيعيوا ،غوري  أ ن نظام الع ل للنةع العام وس يةل انجعة وهم ة يف تعززز س ياسة اإ اإ

أ ن هذا النظام حيتاج اإىل رضورة تعزززه بأ ليات ونصوص قانونية واحضة هسد الثغرات املوجودة فيه وتع ول عوىل 

 .حل الإشاكلت اليت قد تواجه تطبيقه

رضورة مراجعة بعض الرشوو املتطلبة لتطبيق عقوبة الع ل للنةع العام ،ولسو يف رشو عودم جتواوز  -

نقرتح أ ن يوسع املرشوع اجلزائوري مون نطواق تطبيوق عقوبوة اجلرمية املرتكبة  الث س نوات حبس ،وعليه  عقوبة

الع ل للنةع العام لتش ل مجيع اجلونح املعاقوب علهيوا ابحلوبس ،وذكل موثلام فعول املرشوع الةرنيسو دون اشورتاو 

فادة ام كووم عليوه بعقوبوة الع ول للنةوع العوام يه حدود معينة ملدة عقوبة احلبس املقررة للينحة املرتكبة ،طاملا اإ

مكنة جعلها املرشع يف يد القايض حيمك هبا بناء عىل السلطة التقدزرية حص ،وليسا حقا مكتس با لل حكووم عليوه 

 .جيب عىل القايض الالزتام بتطبيقه لكام حتققا الرشوو

لزام بعقوبة ال - ع ل للنةع العام ،وتطبيقهوا حوىت حبذا لو يتبىن املرشع اجلزائري نظام وقن التنةيذ مع الإ

 .عىل العائدزن ،وذكل مثل ما فعل املرشع الةرنيس لتةعيل الع ل للنةع العام ك لية لإعادة الإدماج الاجيعي

رضورة التنصيص عىل حمك حاةل احلمك بعقوبة س نتني حبس واحدة انفذة ، وال خورى موقوفوة النةواذ  -

عىل س نة حبس النافذة أ م ل ينطبق ابعتبوار أ ن العقوبوة املنطووق هبوا  هل ميكن تطبيق نظام الع ل للنةع العام .

 .جتاوزت س نة حبس 

 :املراجع
 النصوص القانونية واملناشري - أ  

املت، ن قانون العقوابت اجلزائري  022-22 املعدل واملام لر مر رمقم 6110فربازر  62امل،رخ يف  10-10القانون رمق   -0

 .  02، العدد رمق م 6110مار   17، اجلريدة الرمسية م،رخة بتارخي 

ل،معدل ومام الع يتعلق بعالقات  0001أ بريل س نة  60املوافق  0001رم،ان عام  62امل،رخ يف  00-01قانون رمق  -6

 .08،العدد م 0001ابريل  62اجلريدة الرمسية بتارخي :

املت، ن م 0022يونيو  17امل،رخ يف  022-22، املعدل واملام لر مر رمق م 6102يوليو  61م،رخ يف  16-02ال مر رمق  -1

 . 01، العدد م 6102يوايو س نة  61قانون الإجراءات اجلزائية ، اجلريدة الرمسية م،رخة يف 

ييوق الع ول للنةوع العوام ،وزارة العوودل املت،و ن كيةيووات تطب م 6110 -10- 60املو،رخ يف  16املنشوور الووزاري رمق   -0

 اجلزائرية 

pénal français,109قانون العقوابت الةرنيس  -2
e
 édition ,Dalloz ,EDITION 2012 code    

 كتب فقهية - ب

أ مني مصطة  محمد ،عهب اجلزاء اجلنايئ ، اجلزاء اجلنايئ بني النظرية والتطبيق ، دار اجلامعة اجلديدة للنرشو ،سو نة  .0

 . م 0002

 .م 6116بن ش يخ حلسن ، مبادئ القانون اجلنايئ ، النظرية العامة لليرمية ، دارهومة ، اجلزائر ، و س نة  .6
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برشى ر ا رايض سوعد ،بودائل العقووابت السوالبة للحريوة وأ ثرهوا يف احلود مون اظطوورة الإجراميوة ، دار وائول  .1

 . م 6101، س نة  0للنرش،ال ردن ،و

د ة ملواهجة أ زمة احلوبس قصورية املودة ،مكتبوة الوفواء القانونيوة ،الإسوكندرية بو ي عبد اللطين ، النظم املس تح .0

 6102ن س نة 0،و

،  0رايم متويل القايض ، عقوبة الع ل لل نةعة العامة يف الترشيع اجلنايئ املقارن ، دار الهن،ة العربية ، مص ، و .2

 م 6106س نة 

 .م6101سعداوي محمد صغري ، عقوبة الع ل للنةع العام ،دار اظدلونية اجلزائر،طبعة س نة  .2

 م  6106سعداوي محمد صغري ، العقوبة وبدائلها يف الس ياسة اجلنائية املعا ة ، دار اظدلونية ،اجلزائر ،طبعة س نة  .8

، دار الهن،ووة  0عووام ، والرشيوون سوو يد اكموول ، تعليووق عووىل قووانون العقوووابت الةرنيسوو اجلديوود ، القسووم  .7

 .م0007،القاهرة ،مص س نة العربية

 م  6100عبد هللا أ وهايبية ، رشح قانون العقوابت اجلزائري ، القسم العام ، موفر للنرش ، س نة النرش  .0

محمد س ين النص عبود املونعم ، بودائل العقووابت السوالبة للحريوة يف الترشويعات اجلنائيوة احلديثوة ، دار الهن،وة  .01

 .101ص، م 6110ة ، مص العربي

 م 6101، س نة 0محمد محمد مصباح قايض ، عهب الإجرام وعهب العقاب ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت لبنان ،و .00

 جمالت -ج

ابمس شهاب ،عقوبوة الع ول للنةوع العوام يف الترشويع اجلزائوري ، جموةل الرشويعة والقوانون ، لكيوة القوانون ، جامعوة  .0

 . 22، العدد م 6101، أ كتوبر  68الإمارات العربية املتحدة ،الس نة 

دمشوق للعلووم  صةاء أ واتين ، الع ل لل نةعة العامة يف الس ياسة العقابية املعوا ة ، دراسوة مقارنوة ، جموةل جامعوة .6

 . 6م ، العدد  6110الاقتصادية والقانونية ، لكية احلقوق ، جامعة دمشق ، س نة 

عبد الرحامن بن محمد الطرميان ، التعززر ابلع ل للنةع العام ،جامعوة انيون العربيوة للعلووم ال منيوة ،لكيوة ااراسوات  .1

 . م6101العليا ،قسم العداةل اجلنائية ،الرايض ،س نة 

" ، رئيس جملس ق،اء الزيي ، عقوبة الع ل للنةع العام يف الترشيع املقارن ، مداخةل مللتقو  حوول  مسلوب ارزيق .0

قامة الق،اة يووم " عقوبة الع ل للنةع العام  ، املدزريوة العاموة للشو،ون الق،وائية والقانونيوة ، وزارة م 6110جوانةي 00،املقارن ابإ

 . 20، العدد6ة والواثئق ،وزارة العدل اجلزائر ،جالعدل ،نرشة الق،اة ، مدزرية ااراسات القانوني

 ملتقيات -د

جبارة معر،النائب العام املساعد ال ول اى جملس ق،اء قس نطينة ،دور النيابة العامة يف تنةيذ عقوبة الع ل للنةع العام ،ملتق  

 .، فندق مازافران ، زرااة اجلزائر م6100أ كتوبر  12-12يويم " التيربة الةرنس ية " تكويين حول مو وع الع ل للنةع العام 

 مواقع -ه

0. http://www.djazairess.com/elmassa/43773   التطبيق الةعيل رمغ ما حي ا نظام عقوبة النةع العام من اإجيابيات

  6100 - 16 - 07يوم  املساءنرش يف  رش يدة بالل يسجل تأ خرا

2. .http://www.mtess.gov.dz// 

3. http://www.alittihad.ae/ 

 

http://www.djazairess.com/elmassa/43773
http://www.djazairess.com/author/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84
http://www.djazairess.com/elmassa
http://www.mtess.gov.dz/
http://www.alittihad.ae/details.php?id=20367&y=2011&article=full
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ااميقراطية التشاركية يف مادة التع ري
*
 

 تيارت -جامعة ابن خدلون -"ب"أ س تاذ حمارض  -كامل محمد ال مني /د

 

 :امللخص

ا هور من املبادئ اليت مل ينص علهيوا  احوة يف قوانون التع وري، حبيوث ميثول التشواور تعترب مشاركة 

لزامية للقيام مبشاريع الهتيئة الع رانية  يف اجلزائر بداية من س نوات التسعينيات  .مرحةل اإ

القوانون  ورمغ ذكل فاإن هذا املبدأ  مل ي  تكريسه بسبب العزوا عن تطوزر ااميقراطية التشاركية، يف حوني أ ن

البيوويئ شووهد ديناميكيووة حقيقيووة، لكوون الوورتدد احلووايل ابلنسوو بة لتعوودد القيووود الإجرائيووة جتعوول موون غووري امل،كوود 

 . الاعرتاا به  بدأ  عام ملشاركة ا هور يف قانون التع ري

Résumé : 

La participation du public est un principe sous-jacent en droit de l’urbanisme. La 

concertation est devenue une étape obligatoire de l’élaboration des projets d’aménagement 

urbain en Algerie à partir des années quatre-vingt dix. Toutefois, ce principe n’a jamais été 

consacré, du fait des réticences à développer la démocratie participative. Le droit de 

l’environnement a créé une véritable dynamique. Mais les réticences actuelles vis-à-vis de la 

multiplication des contraintes procédurales rendent très incertaine la reconnaissance d’un 

principe général de participation du public en droit de l’urbanisme. 

 مقدمة

املعودل واملوام، 0002يف فقر ا ال خرية من ااس تور اجلزائري لسو نة  02نصا املادة 
1
هشويع ااوةل :"عوىل أ نوه 

 ".ااميقراطية التشاركية عىل مس توى ا اعات املية

امل،سس ااس توري مبو ووع ااميقراطيوة التشواركية عوىل املسو توى امويل مون شوأ نه أ ن يتويح  اهيمفواحض أ ن 

فقرة أ وىل مون القوانون رمق  00لل واطنني املشاركة يف ا اذ القرارات عىل املس توى اميل مثلام نصا عليه املادة 

                                                           
*
يداع املقال   60/18/6102: اترخي اإ

  12/10/6102: اترخي حتكو املقال
1
امل،رخ  00-17القانون رمق و ( 6116لس نة  62ر العدد.ج) 6116أ بريل  01امل،رخ يف  11-16لقانون رمق معدل اب 0002لس نة  82ر العدد .ج -

 (.6102لس نة  00ر العدد .ج)6102مار  س نة  2امل،رخ يف  10-02والقانون رمق  (6117لس نة  21ر العدد.ج) 6117نو رب  02يف 
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واملتعلووق ابلبدليووة، 6100يونيووو سوو نة  66املوو،رخ يف  00-01
1
هشووا البدليووة الإطووار :"ا يوويلالوويت جوواء فهيووا موو 

 ".امل،سسايت ملامرسة ااميقراطية عىل املس توى اميل والتس يري اجلواري

اتحة اجملال مل،سسات اجملاع املدين مبتابعة  فالرغبة يف اإرشاك املواطن ابلتةية املية، أ حضا رضورية من خالل اإ

 .وانب امل،ثرة يف مركزه القانوينس يف ما تعلق ابجلل مدى تنةيذ القرارات اليت  م املواطن

بوراز دور ا هوور يف "ااميقراطيوة التشواركية يف موادة التع وري:"فةي مو وع حبثنا حتديدا املعنوون بووووو ، حنواول اإ

املشاركة اب اذ القرارات املتعلقة مبادة التع ري والبناء، فعىل غرار مبدأ  املشاركة املنصوص عليوه يف املوادة الثالثوة 

طار التةية املس تدامة، 01-11انون رمق من الق املتعلق حبامية البيئة يف اإ
2
وا ي زكون مبقت،اه لا خشص احلوق   

 .يف أ ن زكون عىل عهب حباةل البيئة واملشاركة يف الإجراءات املس بقة عند ا اذ القرارات اليت قد تر ابلبيئة

ن مبدأ  املشاركة يف جمال التع ري والبناء مل ينص عليه املرشع اجلزائري ووووو ومن ورائوه السولطة  ل أ نه ابملقابل فاإ اإ

املتعلووق ابلهتيئووة والتع ووري، 0001املوو،رخ يف أ ول ديسوو رب سوو نة  60-01القووانون رمق التنظمييووة ووووووو  احووة يف 
3 

،12-10املعدل واملام ابلقانون رمق 
4 

 62املو،رخ يف  00-02املرسوم التنةيذي رمق س يف اس ميه التطبيقية لول يف مر 

.امدد لكيةيات حت،ري عقود التع ري وهسلميها 6102ينازر س نة 
5
  

بوراز مبودأ  مشواركة ا هوور يف موادة التع وري بدايوة بتحديود مةهووم   وبناءا عليوه سونبحث اباراسوة والتحليول اإ

 .الع راين وبيان مظاهر هذه املشاركةااميقراطية التشاركية يف اجملال 

  مةهوم ااميقراطية التشاركية يف اجملال الع راين :أ ول

ن تبين فكرة ااميقراطية التشاركية ك لية فعاةل يف معاجلة العديد من جوانب احلياة العامة يف اجملاوع  ووووووووو ومون  اإ

بيهنا املشاركة يف ا اذ القرارات املتعلقة ابلهتيئة والتع وري وووووووووو مون شوأ هنا معاجلوة بعوض املشوالك الويت فر وها 

ملوواطن ومسوااته يف احليواة العاموة مبوا حيقوق مصوداقية معول ا اعوات تطور اجملاع والسوعي حنوو تةعيول دور ا

املية، ومن شأ ن ذكل تةادي العديد من املشالك اليت هشوب أ عامل اجملالس املية املنتخبة، وهوو الوهنج ا ي 

قصود :" أ نمنوه بو 06املتعلق ابلبدلية، حبيث ق،ا املوادة  01-00اعاده املرشع اجلزائري من خالل القانون رمق 

طار التس يري اجلوواري املوذكور يف املوادة  أ عواله، يسوهر رئويس اجمللوس  00حتقيق أ هداا ااميقراطية املية يف اإ

طار مالمئ لل بادرات املية اليت  دا اإىل حتةزي املواطنني وحهثم عىل  يف هسووية  املشواركةالشعيب عىل و ع اإ

 .مشالكهم وحتسني ظروا معيش هتم

                                                           
1
  .6100لس نة  18ر العدد .ج -
2
 .6111لس نة  01ر العدد .ج -
3
  .0001لس نة  26ر العدد .ج - 
4
 (.6110لس نة  80رالعدد.ج)املس تدركة بووو. 6110لس نة  20ر العدد.ج -
5
 .6102لس نة  18ر العدد .ج - 
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، وهكوذا نورى أ ن املرشوع اجلزائوري أ حوال يف مسوأ ةل "لإطار طبقا للترشيع والتنظو املع ول هبوامي  تنظو هذا ا

ىل النصوص الترشيعية والتنظميية من بيهنا قانون البناء  ة مو ووع يالتطبيق  ومراس ميهتنظو مبدأ  مشاركة ا هور اإ

 .البحث

قرار مبدأ  املشاركة وجتس يده عىل أ رض الواقع، يتوقن عىل مدى تةاعل م،سسات اجملاع املودين موع ال ليوات  فاإ

ن لل ياوع املودين دور فاعول وأ سواي يف  القانونية امل نوحة لها يف لك من القانوين البييئ والع راين، وابلتوايل فواإ

هشييع املشاركة ا اهريية وتأ طريها صوورها وتطبيقا وا الع ليوة،
1
مون قوانون البدليوة  01حبيوث نصوا املوادة   

ميكن رئويس اجمللوس الشوعيب الوبدلي، لكوام اقت،وا ذكل شو،ون البدليوة، أ ن يسو تعني :"املذكور أ عاله عىل أ نه

معادة قانوان ا زن من شأ هنم تقودمي  مجعية حمليةأ و لك ممثل /بصةة استشارية، با خشصية حملية ولك خبري و

 ".   ،هال م أ و طبيعة نشاطامهأ ي مسااة مةيدة ل شغال اجمللس أ و جلانه حبمك م

يوليو  0امل،رخ يف  010-77 بدأ  املشاركة يف مادة التع ري والبناء، جيد أ ساسه ومصدره من خالل املرسوم رمق  

املنظم للعالقات بني الإدارة واملواطن،
2
قانونيوا عاموا عوىل عواتق السولطات الإداريوة هموام اكن  الزتاموا ا ي و ع 

جمووال نشوواطها ومعلهووا أ و موقعهووا موون التنظووو الإداري لوودلوةل أ ل وهووو واجووب الوورد عووىل طلبووات وتظلووامت 

ا مجيوع ال وراق والواثئوق والعقوود :"من هذا املرسوم بأ نه 62املواطنني، حيث ق،ا املادة  جيوب أ ن هسوهب فوور 

 .ها أ جال معينااليت ل يتطلب هسلمي 

ذا قرر التنظو اجلاري به الع ل أ جال لتسلو و يقة ما فييب أ ن هسهب هذه الو يقة قبل يوم اكمل مون انق،واء  واإ

 .ال جل املقرر عىل ال كرث

ذا رفض هسلو الو يقة فييب أ ن يسهب الرد املعلل لطالهبا خوالل املهوةل نةسوها املنصووص علهيوا أ عواله   "".أ ما اإ

/10وق،ووا املووادة 
0
جيووب عووىل الإدارة أ ن تووُرد عووىل لك الطلبووات أ و الرسووائل أ و :" موون ذات املرسوووم بأ نووه 

لهيا  ".التظلامت اليت يوهجها املواطنون اإ

وعليه، وابلنظر لإطالق هذا النص ومرونته، فاإن م، ونه ميتد أ فقيا ليرسي وينطبق عوىل لك احلوالت وأ نوواع 

مجهور املتعاملني معها من املواطنني، ومببادرة مهنم مبناسو بة تظلام وم  املو وعات اليت تكون الإدارة طرفا فهيا مع

لهيا  (رئاس ية أ و ولئية)املرفوعة اإ
 

أ و طلبا م املقدمة من أ جل التسهيل علهيم أ و الرتخيص زم مبامرسة نشاو مون 

ذن النشاطات أ و حرية من احلرايت أ و حق من احلقوق عندما يقيود القوانون ممارسو هتا بروورة احلصو ول عوىل اإ

مس بق من الإدارة ابعتبارها سلطة رقابية مبوا حتووزه مون سولطات ال،وب  الإداري، موثلام هوو الشوأ ن ابلنسو بة 

لطلب رخصة البناء للقيام ابلبناء عىل أ رض معينة، ممارسة ل حد مظاهر حق امللكية العقارية أ و احلقووق العينيوة 

                                                           
1
 .وما بعدها  00، ص6100-6101، أ طروحة دكتوراه علوم يف القانون، جامعة تزيي وز "مسااة اجملاع املدين يف حامية البيئة:"براكت مسري - 
2
   .0077لس نة  68ر العدد .ج -
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العقارية ال خرى عىل العقار،
1
صودار القورارات املتعلقوة وهذا ما ميثل مظهور   مون مظواهر مشواركة املوواطن يف اإ

 .ابلهتيئة والتع ري مثلام س نةصا من خالل ما ييل

مظاهر مشاركة ا هور يف اجملال الع راين: اثنيا
 

طوار املعيشوة، وابلتوايل فلوا هو،لء  يقصد اب هور الساكن وأ حصاب حق الارتةاق  وا عيات املدافعة عون اإ

ىل جانوب السولطات يف ا واذ القورارات املتعلقوة ابلهتيئوة والتع وري أ و املصلحة يف الت دخل عن طريق املشاركة اإ

.الطعن فهيا أ مام الق،اء اتتص
2
 

امدد للقواعد  0000مايو  67امل،رخ يف  082-00من املرسوم التنةيذي رمق  11ق،ا املادة ، النص القانوينفةي 

،العامة للهتيئة والتع ري
3 

ذا اكنا املساحات اظراء املوجودة متثل أ ايوة أ كيودة :" بأ نه ميكن رفض رخصة البناء اإ

ذا اكن اجناز املرشوع ينير عنه هدم عدد كبري من ال جشار  .ومل ي   امهنا، أ و اإ

نشاء و يئة مساحات خراء ابلتناسب مع أ اية وطبيعة املرشوع  ".ميكن منح رخصة البناء رشيطة اإ

ماك نية اشرتاو الإدارة توفري هذا ال،امن ملنح رخصة البناء وتقييدها برشو  يئوة مسواحة ومع ذكل، وحىت مع اإ

عادة  يئة املساحة املوجودة بعد اقتطاع جزء مهنا لغرض البناء عىل مس توى القطعوة  خراء يف ماكن أ خر أ و اإ

هنا قد ل تةعل ذكل حقيقة أ و تتساهل يف الإ اع ابلإجناز عوىل  أ قول تقودزر مموا ينيور عنوه ال ر ية املتبقية، فاإ

مموا  للقاعدة القانونية بقرارها ذاك ابلرتخيص ابلبناء اتالنالإرضار ابملصلحة العامة، ال مر ا ي ي،عها يف مو ع 

لغواء هوذا القورار، ومون بوني هوذه اجلهوات املدعيوة  امواةل،  للغرييعطي احلق والصةة  يف رفع دعوى ق،وائية لإ

مون القوانون املودين  200و  201رتةواق وبيئوة اجلووار امل،و ونة مبقت و أ حواكم املوادتني اجلريان حامية حلقوق الا

.اجلزائري، ومجعيات ال حياء ومجعيات حامية البيئة
4

 

كذكل، تظهر مشاركة ا هور يف اجملال الع راين مون خوالل التحقيوق ا ي جتريوه سولطات ال،وب  الإداري يف 

طووار دراسووة ملةووات تووراخيص أ عووامل البنوواء، فقوود ق،ووا  اموودد  00-02رمق  التنةيووذيموون املرسوووم  22املووادة اإ

،و ن رخصوة البنواء امللصوقة مبقور تورخص النسوخة مون املقورر املت:"لكيةيات حت،ري عقود التع ري وهسولميها بأ نوه

                                                           
1
-6102، أ طروحة دكتوراه علوم يف القانون العام جامعة أ يب بكر بلقايد تل سان "الق،ايئ يف مادة التع ري والبناء الاختصاص:"كامل محمد ال مني -

  . 08، ص6102
2
- Voir Bénédicte Delaunay : « Le principe de participation du public» , Colloque “Les principes en droit de 

l’urbanisme”, Université d’Orléans 13 décembre 2013. http://droiturbanisme.sciencesconf.org. 

 voir aussi Michel Delnoy: « la participation du public en droit de l’urbanisme et de l’envirennement», 

editions Larcier Bruxelles 2007, p 257 et suite.  
3
  .0000لس نة  62ر العدد .ج -
4
 .74، ص، املرجع السابقكامل محمد ال مني -

http://droiturbanisme.sciencesconf.org/conference/droiturbanisme/pages/resumeDELAUNAY.docx
http://droiturbanisme.sciencesconf.org/
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ىل غايوة انق،واء  اجمللس الشعيب البدلي لا خشص معين ابلإطالع عوىل الواثئوق البيانيوة مللون الطلوب وذكل اإ

 ".أ جل س نة و شهر

لصواقينبغي عىل رئيس اجمللس الشعيب البدلي القيوام :"من ذات املرسوم بأ نه 71وت،ين املادة  يوداع  ابإ وصول اإ

 ".ر اجمللس الشعيب البدلي خالل اكمل فرتة حت،ري رخصة الهدمطلب رخصة الهدم مبق

عالم ا هور من خالل نرش نسخة من قورار الرتخويص ابلبنواء أ و الهودم مبقور اجمللوس  ىل اإ ول شك أ ن الليوء اإ

الشعيب البدلي، الهدا منه متكني أ ي خشص من الإطالع عىل الواثئق البيانيوة مللون طلوب الرتخويص ابلبنواء 

اثرة طعوون  ود  22دوم نرشه س نة وشهر، حسب ما نصا عليه املوادة وا ي ي ماكنيوة اإ مون ذات املرسووم واإ

القرار، مث حتديد مواعيد ممارسة هذه الطعون من الغري كجريان صاحب الرخصة، وا عيات املدافعة عن البيئوة 

.ءاحلرية، واملالكني عىل الش يوع وصاحب حق الشةعة عىل العقار مو وع رخصة البنا
1 

طارهوا  كام يظهر مشواركة ا هوور يف اجملوال الع وراين مون خوالل التحقيوق ا ي جتريوه السولطات الع وميوة يف اإ

سعهيا لإعداد اتط  التوجهييي للهتيئة والتع ري، فقد نصا املادة الثامنة يف فقر ا ال خرية من املرسوم التنةيوذي 

عوداد اتطو  التووجهييي للهتيئوة والتع وري واملصوادقة وامودد  0000مايو  67امل،رخ يف  088-00رمق  لإجوراءات اإ

،عليه وحمتوى الواثئق املتعلقة به
2
ينرش هذا القرار مدة شهر يف مقور اجمللوس الشوعيب :"حيث جاء فهيا ما ييل  

دارات واملصاحل الع ومية  احل التابعوة واملصو وللي عيواتالبدلي املعين أ و اجملالس الشعبية البدلية املعنية ويبلغ لالإ

اثرة هوذه ال خورية طعوون "لدلوةل املعنية مبقت  هذه املادة ماكنية اإ ، ولشك أ ن الهدا من تبليغ ا عيات هو اإ

عادة النظر يف املصادقة عىل اتط  التووجهييي للهتيئوة  وتظلامت اى رئيس اجمللس الشعيب أ و الوايل من أ جل اإ

 . والتع ري

من ذات املرسوم رضورة تبليوغ مرشووع اتطو   0ال الع راين، أ لزما املادة ونظرا ل اية دور ا عيات يف اجمل

 .التوجهييي للهتيئة والتع ري للي عيات

اموودد  0000مووايو سوو نة  67املوو،رخ يف  087-00املرسوووم التنةيووذي رمق موون  2موون جانووب أ خوور أ لزمووا املووادة 

عداد خمططات شغل ال رايض واملصادقة علهيا وحمتوى ا ، لواثئق املتعلقة هبالإجراءات اإ
3
بروورة املبوادرة جب وع  

طار التشاور خمتلن الهيئات وا عيوات املعاودة لهوذا الغورض، يبوادر :" حيوث نصوا عوىل موا يويل ال راء يف اإ

رئيس اجمللس الشعيب البدلي أ و رؤساء اجملالس الشعبية البدلية أ و امل،سسوة الع وميوة املشورتكة بوني الوولايت 

                                                           
1
 .21نةس املرجع، ص -
2
لس نة  26ر العدد .ج)6112سبارب  01امل،رخ يف  108-12، املعدل واملام مبوجب أ حاكم املرسوم التنةيذي رمق 0000لس نة  62ر العدد .ج -

6112.) 
3
لس نة  26ر العدد .ج)6112سبارب  01امل،رخ يف  107-12يذي رمق ، املعدل واملام مبوجب أ حاكم املرسوم التنة 0000لس نة  62ر العدد.ج -

6112) 



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

49 
 

عداد خمط  شغل  سو يف فويف خيوص متابعوة ااراسوات، ومجوع ال راء يف ام هو مبني يف هذا الةصل لال رايض كابإ

طار   .املعادة لهذا الغرض وا عياتمع خمتلن الهيئات واملصاحل الع ومية والإدارات الع ومية  التشاوراإ

طوار الإجوراءات  غري أ ن املقررات الويت تتخوذها امل،سسوة الع وميوة املشورتكة بوني الوبدلايت والويت تودخل يف اإ

ل بعد مداوةل اجمللس الشعيب البدلي املعوين أ و اجملوالس الشوعبية  امددة يف هذا املرسوم ل تكون قابةل للتنةيذ اإ

 ".  البدلية املعنية

طووالع رؤسوواء  8كووام مكنووا املووادة   عووداد خمطوو  شووغل ال رايض واإ موون ذات املرسوووم مشوواركة ا عيووات يف اإ

يقووم رئويس اجمللوس الشوعيب الوبدلي أ و رؤسواء اجملوالس :" بذكل، حبيوث نصوا عوىل موا يويلا عيات املية 

الشعبية البدلية أ و امل،سسوة الع وميوة املشورتكة بوني الوبدلايت ابطوالع رؤسواء غورا التجوارة ورؤسواء غورا 

عوداد خمطو  الةالحة، ورؤساء املنظامت املهنيوة، ورؤسواء ا عيوات امليوة لل ورتةقني كتابيوا ابملقورر القو ايض ابإ

 شغل ال رايض

لهيم همةل مخسة عرش  ذا اكنووا زريودون أ ن ( 02)وله،لء املرسل اإ فصواح عوام اإ يوموا ابتوداء اسو تالهمم الرسواةل لالإ

عداد خمط  شغل ال رايض  ".يشاركوا يف اإ

صودار أ دوات السلطة التنظمييوة مبشواركة املوواطن وا عيوات املهاوة ابجملوال الع وراين يف اإ  اهيموهكذا نالحم 

هيودفان اإىل  وب  الهتيئة والتع ري مموثةل يف خمطو  شوغل ال رايض واتطو  التووجهييي للهتيئوة والتع وري الوذلان 

ىل التوفيوق واملوازنوة عوامر  ودا اإ بوني رضورة الاسو تجابة لرغبوات مقوديم  وتوجيه أ عامل البناء وفق س ياسوة اإ

قامووة البنوواايت  السووكنية وغووري السووكنية حيووث تُووامر  ال نشووطة الصووناعية طلبووات تووراخيص أ عووامل البنوواء يف اإ

والتجارية واحلرفية من هجة، ومقت،يات املصلحة العامة ممثةل يف الاقتصاد يف طريقة اسو تعامل ال رايض، وحاميوة 

جنازهوا، واجلانوب  البيئة وامي  وكذا الع ل عىل احرتام رشوو وعوامل ال من والنظافوة يف البنواايت الويت يو  اإ

.ايل والةين ا ي ميثا املنتوج املعامريا 
 1  

ن خالل أ دوات التع وري مموثةل وعليه ينبغي عىل الباين الالزتام ابلرتةاقات املقررة يف جمال التع ري واملس تحد ة م

يف اتط  التوجهييي للهتيئة والتع ري وخمط  شغل ال رايض، ابعتبارهام نقطيت ارتاكز يف جموال س ياسوة الإعوامر 

/01حيوث ل جيووز حسوب موا نصوا عليوه املوادة  لميي والهتيئة الع رانية والبناء، الإق 
6
 60-01مون القوانون رمق  

ل يعورض صواحبه  املتعلق ابلهتيئة والتع ري، اس تعامل ال رايض أ و البناء عىل حنو يتناقض مع تنظيفت التع ري، واإ

 .للعقوبة املقررة قانوان

وبذكل، فان تراخيص أ عامل البناء لبد أ ن تتوافق مع أ دوات الهتيئة والتع ري، أ ما عن وظيةة هذه ال خرية، فقد 

حتوودد أ دوات الهتيئووة والتع ووري التوجهيووات :"موون قووانون الهتيئووة والتع ووري املووذكور أ عوواله بأ نووه 00ق،ووا املووادة 

                                                           
1
 .072، ص، املرجع السابقكامل محمد ال مني -
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وقواعده وحتدد عىل وجه اظصووص الرشووو الويت  ال ساس ية لهتيئة ال رايض املعنية كام ت،ب  توقعات التع ري

هس ح من هجة برتش يد اس تعامل املساحات ووقاية النشواطات الةالحيوة وحاميوة املسواحات احلساسوة واملواقوع 

واملنوواظر، وموون هجووة أ خوورى تعيووني ال رايض اتصصووة للنشوواطات الاقتصووادية ذات املنةعووة العامووة والبنوواايت 

ة واملس تقبلية يف جمال التيهزيات ا اعية املتعلقوة ابظدموة والنشواطات واملسواكن، املرصودة لالحتياجات احلالي

 ".وحتدد أ ي،ا رشوو الهتيئة والبناء للوقاية من ال خطار الطبيعية

ن املرشع اجلزائري  حدد من خالل قانون الهتيئة والتع وري ومراسو ميه  ووووووووو ومن ورائه السلطة التنظميية ووووووووواإ

ذية، املةهوم التقين والقانوين لا من اتط  التوجهييي للهتيئوة والتع وري وخمطو  شوغل ال رايض، فلور ول التنةي

طابع التنب، والثاين حص طابع قانوين  ا تصدر عىل أ ساسه توراخيص أ عوامل البنواء لحقوا،
 1
وهوو ال مور ا ي  

ىلندركه من خالل الرجوع  /00املادة  اإ
0
يتناول حت،ري الطلب  :"املذكور أ عاله 00-02من املرسوم التنةيذي رمق  

موودى مطابقووة مرشوووع ال رايض اجملووزأ ة لتوجهيووات خمطوو  شووغل ال رايض، أ و يف حووال انعوودام ذكل، لتعلوويفت 

أ و التعليفت اليت حتددها القواعود العاموة للهتيئوة والتع وري عوىل النحوو ا ي /اتط  التوجهييي للهتيئة والتع ري و

يتنواول حت،وري الطلوب  :"من ذات املرسوم بقولهوا 02ال مر ا ي دمعته املادة ". اري به الع لحيدده التنظو اجل

موودى مطابقووة مرشوووع البنوواء لتوجهيووات خمطوو  شووغل ال رايض، أ و يف حوواةل انعوودام ذكل، لتعلوويفت اتطوو  

لقواعوود العامووة للهتيئووة أ و للتعلوويفت املنصوووص علهيووا تطبيقووا لر حوواكم املتعلقووة اب/التوووجهييي للهتيئووة والتع ووري و

 .والتع ري

نشواهئا وخودما ا وجح هوا  ولهذا الغرض، ينبغي أ ن زراعي التح،ري موقع البناية أ و البناايت املربجمة ونوعها وحمل اإ

املطبقوة  الإداريوةومظهرها العام، وتناسقها مع املاكن، مع ال خوذ بعوني الاعتبوار توجهيوات التع وري والارتةاقوات 

 .ين، وكذا التيهزيات الع ومية واظاصة املوجودة أ و املربجمةعىل املوقع املع

كام جيب أ ن زراعي التح،ري مدى احورتام ال حواكم الترشويعية والتنظمييوة اجلواري هبوا الع ول يف ميودان ال مون  

 ".البيئة وامافظة عىل الاقتصاد الةاليح والنظافة والبناء والةن ا ايل، ويف جمال حامية

 :خامتة

تنهتوويي هووذه ااراسووة الوويت كرسوو ناها لبحووث مو وووع مغ ووور يف اجملووال الع ووراين واملاثوول يف ااميقراطيووة هكووذا 

منصوووص عليووه يف القووانوين البيوويئ ا ي كوور  أ ليووات هرشوويعية  االتشوواركية يف مووادة التع ووري، فعووىل عكووس موو

لزاميوة نرشوه عوىل مسو توى الوبدلايت مون أ جول  وتنظميية لتةعيل مشاركة ا هور من بيهنوا التحقيوق الع وويم واإ

بداء تظلام ا واعرتا ا ا عىل املرشوع املزمع القيام به  .متكني املواطن وا عيات املهاة ابجلانب البييئ من اإ

                                                           
1
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عووادة النظوور يف النصوووص  و كل لبوود موون الوونص  احووة عووىل مبوودأ  املشوواركة يف قوووانني البنوواء موون خووالل اإ

اين، اليت أ صبحا من العوامول الويت تبقوي عوىل الإطوار التقليودي للبنواء يف الترشيعية والتنظميية يف اجملال الع ر 

 .  صلب اتاطرة وارتداداته السلبية عىل املواطن واملسا  ابلنظام العام الع راين والبييئ

 :قامئة املصادر واملراجع
 (النصوص القانونية)املصادر: أ ول

 .املعدل واملام 0002ااس تور اجلزائري لس نة  -

 .واملتعلق ابلبدلية 6100يونيو س نة  66امل،رخ يف  01-00القانون رمق  -

 املتعلق حبامية البيئة يف اإطار التةية املس تدامة 01-11القانون رمق  -

 املتعلق ابلهتيئة والتع ري 0001امل،رخ يف أ ول ديس رب س نة  60-01القانون رمق  -

 .امدد لكيةيات حت،ري عقود التع ري وهسلميها 6102ينازر س نة  62امل،رخ يف  00-02املرسوم التنةيذي رمق  -

 .يوليو املنظم للعالقات بني الإدارة واملواطن 0امل،رخ يف  010-77املرسوم رمق  -

 .امدد للقواعد العامة للهتيئة والتع ري 0000مايو  67امل،رخ يف  082-00املرسوم التنةيذي رمق  -

عداد اتط  التوجهييي للهتيئة والتع وري  0000مايو  67امل،رخ يف  088-00املرسوم التنةيذي رمق  - وامدد لإجراءات اإ

 .واملصادقة عليه وحمتوى الواثئق املتعلقة به

عوداد خمططوات شوغل ال رايض  0000موايو سو نة  67املو،رخ يف  087-00املرسوم التنةيذي رمق  - امودد لإجوراءات اإ

 .واملصادقة علهيا وحمتوى الواثئق املتعلقة هبا

 الرسائل واملذكرات :اثنيا

-6101، أ طروحة دكتوراه علووم يف القوانون، جامعوة توزيي وز "مسااة اجملاع املدين يف حامية البيئة:"براكت مسري -

6100. 

، أ طروحة دكتوراه علووم يف القوانون العوام جامعوة "الق،ايئ يف مادة التع ري والبناء الاختصاص:"كامل محمد ال مني -

 .6102-6102أ يب بكر بلقايد تل سان 

-  Bénédicte Delaunay : « Le principe de participation du public» , Colloque “Les principes en droit 

de l’urbanisme”, Université d’Orléans 13 décembre 2013. http://droiturbanisme.sciencesconf.org. 

-  Michel Delnoy: « la participation du public en droit de l’urbanisme et de  l’environnement», 

éditions Larcier Bruxelles 2007. 

 

 

http://droiturbanisme.sciencesconf.org/conference/droiturbanisme/pages/resumeDELAUNAY.docx
http://droiturbanisme.sciencesconf.org/
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تنظو الع ل العقايب يف القانون اجلزائري
*
 

 جامعة مس تغامن  -"ب"أ س تاذ حمارض  -حيىي عبد امحليد /د

 

 :ملخص 

الع ول يف البيئوة املغلقوة، : خي،ع الع ل العقايب، من انحية أ وىل لتنظو موادي يتخوذ أ ااطوا خمتلةوة يه 

طار احلريوة النصوةية، وأ خوريا، يف البيئوة املةتوحوة ومون . وخارج البيئة املغلقة، ومضن الورشات اظارجية، ويف اإ

أ ن زكوون طبقووا لنظووام املقواوةل، أ و نظووام التوريوود، أ و نظووام الإدارة  انحيوة اثنيووة، خي،ووع لتنظوو قووانوين، ميكوون

 .املبارشة

وقد تبىن القانون اجلزائري نظام التوريد، ذكل ما ميكن اس تخالصوه مون خوالل أ حواكم قوانون تنظوو السويون 

عادة الإدماج الاجيعي لل حبوسني، واملرسوم التنةيذي امدد ملهام وتنظو وسري امل،سسة ال ع ومية لتشوغيل واإ

 . اليد العامةل العقابية

 م،سسة عقابية –حمبوسون  –معل عقايب : اللكامت املةتاحية 

Résumé 

Le travail pénitentiaire est soumis d’une part, à une organisation matérielle qui peut 

prendre différents modes à savoir : en milieu fermé, en dehors du milieu fermé, en chantier 

extérieur, dans le cadre de la semi- liberté, et enfin, en milieu ouvert ; d’autre part, à une 

organisation juridique qui peut s’effectuer soit selon le régime de l’entreprise, ou le régime 

de la concession, ou enfin, le régime de la régie. 

Il est à préciser que le droit algérien à opté pour le régime de la régie, et ce en vertu des 

dispositions de la loi portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion des 

détenus et lé décret exécutif fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de 

l’établissement public de l’emploi de la main-d’œuvre carcérale.    

Mots–clés : travail pénitentiaire – détenus – établissement pénitentiaire. 

 :مقدمة

ن ااور ا ي أ صووبح ي،ديووه الع وول العقووايب  مضوون ال سوواليب احلديثووة لل عووامةل العقابيووة لل حبوسووني، فوورض  اإ

الاهيم مبسأ ةل تنظوو هوذا الع ول مون النواحيتني املاديوة والقانونيوة، وذكل انطالقوا مون أ ن التنظوو السولو هوو 

                                                           
*
يداع املقال    00/18/6102: اترخي اإ

  12/10/6102: اترخي حتكو املقال
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العامل ال كرث أ اية يف تعززز فرص جناح برامج هشغيل امبوسوني   حتقوق ال غوراض املسو هتدفة مهنوا، وبصوةة 

عادة تأ هيل خا عادة الإدماج الاجيعوي زوم كغايوة  ه،لءصة، الغرض املاثل يف اإصالح واإ امبوسني سعيا حنو اإ

لهيا الس ياسة العقابية القامئة عىل فكورة اافواع الاجيعوي، ويه الس ياسوة الويت تبناهوا القوانون  أ ساس ية  دا اإ

عادة الإدماج الاجيعي لل حبوسوني عوىل اجلزائري بو وح، ونص يف املادة ال وىل من قانون تنظو الس يون واإ

 .  أ ن هدا هذا القانون هو تكريس مبادئ وقواعد لإرساء هذه الس ياسة

التنظو تكتيس أ اية خاصة ابلنس بة للع ل العقايب من حيث كوهنا عنصا مو،ثرا يف  ونظرا  كل، صارت مسأ ةل

ل بتس يريها وفق نظوام فعوال، حتقيق ال غراض املرجوة منه، فالس تغالل ال مثل لليد ال عامةل العقابية ل يتحقق اإ

يأ خذ بعني الاعتبار اكفة اجلوانب املادية والقانونية، و كل    ااراسوات العقابيوة بتنواول دراسوة هوذا التنظوو 

هنواك موا  من انحيتني،  ن الناحية املادية، هناك ما يعرا ابلتنظو املادي للع ل العقايب، ومن الناحية القانونية

يعرا ابلتنظو القانوين للع ل العقايب، وتأ سيسا عىل ذكل، س نتناول تنظو الع ول العقوايب يف القوانون اجلزائوري 

مث نتنواول التنظوو القوانوين للع ول ( مبحوث أ ول) مضن مبحثني، حيوث نعورض التنظوو املوادي للع ول العقوايب 

 (. مبحث اثن)العقايب 

 ي للع ل العقايب التنظو املاد: املبحث ال ول 

خيتلوون التنظووو املووادي للع وول العقووايب ابخووتالق مبارشتووه موون طوورا امبوسووني داخوول امل،سسووة  العقابيووة أ و 

خارهجا، وقد اه  املرشع اجلزائوري مضون قوانون تنظوو السويون بةورض القواعود الواجوب مراعا وا فويف يتعلوق 

ىل  02ملواد من بتنظو الع ل العقايب يف البيئة املغلقة، وذكل يف ا من هذا القانون، كام حدد أ ي،وا يف املوواد  00اإ

وما يلهيا، قواعد تنظو الع ول خوارج البيئوة املغلقوة، سوواء أ اكن ذكل مضون نظوام الورشوات اظارجيوة، أ و  011

نظام  احلرية النصةية، أ و مضون م،سسوات البيئوة املةتوحوة، وبنواء عوىل ذكل سو نتناول يف املقوام ال ول التنظوو 

 (.مطلب اثن)، مث نتناول هذا التنظو خارج البيئة املغلقة (مطلب أ ول)ملادي للع ل العقايب يف البيئة املغلقة ا

 تنظو الع ل العقايب يف البيئة املغلقة : املطلب ال ول 

ذا اكن نظام احلبس الانةرادي مطبقوا  خيتلن الع ل داخل السين حسب اختالا نظام الاحتبا  املطبق، فاإ

 ن الطبيعي أ ن امبو  يقوم بع ا داخل زنزانته، فيتصن الع ل يف هذه احلاةل ابلطابع اليدوي البسو ي   هنارا،

ك عامل احلياكة اليدوية أ و التطرزز والنقش
1
ومن الواحض أ ن هذه ال عامل  وئيةل اجلودوى مون حيوث املاكسوب . 

تقان حرفة يعويش مون  فوراج عنوه، ولكهنوا ليسوا املهنية ملس تقبل امبو ، ل هنا ل متكنه من اإ ممارسو هتا بعود الإ

عدمية الةائدة بشا مطلق، فهيي أ ف،ل من ترك امبو  يف حاةل بطاةل، وقد س بق ا كر أ ن البطاةل يه بدايوة 

الارد، كام أ ن هذه ال صناا من ال عامل اليت زلكن هبا امبو  داخل زنزانته قود زكوون لهوا مثيول يف الوسو  

                                                           
1
 .601، ص 0002رشين س يد اكمل، عهب العقاب، دار الهن،ة العربية، القاهرة، س نة  
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ىل ممارس هتا بعد الإفراج عنه، فيتوافر ايه معل رشين يساعده عوىل كسوب رزقوه احلر، وبذكل ميكنه أ ن  يلجأ  اإ

من هجده الشخيص
1
 . 

ذا اكنوا امل،سسوة العقابيوة تطبوق نظوام احتبوا  جامعوي أ و خموتل ، حيوث زكوون امبوسوون موجوودزن  أ ما اإ

نه من السهل عىل امل،سسة أ ن تنظم الع ل وفقا لر سا ليب احلديثة عىل حنو مما ول للع ول جامعيا أ  ناء الهنار، فاإ

نتاجية متنوعة،  وهذا التنوع يتيح لل حبوو   جياد الورشات املتخصصة يف ممارسة أ نشطة اإ ماكهنا اإ ذ يف اإ احلر، اإ

تقان احلرفة اليت زرغب يف ممارس هتا بعد الإفراج عنه فرصة اإ
2
. 

سو نادها لل حبوو  مة   يودة حص، وأ ن تراعو  يف ذكل حالتوه ويوجب القانون اجلزائري أ ن تكون ال عوامل اجلوائز اإ

الصحية، واس تعداده البدين والنةيس، وقواعد حةوم النظوام وال مون داخول امل،سسوة العقابيوة
3

، وتتصول هوذه 

ال حاكم اتصال و يقا ابلتنظوو املوادي للع ول يف البيئوة املغلقوة، وموا يقت،ويه مون رشوو ماديوة ومعنويوة ينبغوي 

صالح امكوم عليه  . مراعا ا سعيا اإىل حتقيق الغرض املقصود منه وهو تأ هيل واإ

 تنظو الع ل العقايب خارج البيئة املغلقة : املطلب الثاين 

أ ن زكون التنظو املادي للع ل العقوايب خوارج البيئوة املغلقوة خمتلةوا عون ذات التنظوو داخول هوذه من الطبيعي 

ىل أ بعد احلدود لظروا الع ول احلور، كوام أ نوه يتويح  البيئة، ذكل أ ن الع ل خارج السين ي  يف ظروا مما ةل اإ

ماكنية اس تخدام امبوسني يف ال عامل اليت جييدوهنا، أ و هساعدمه عىل تعهب حدى احلرا، وحيةم زوم تووازهنم اإ  اإ

النةيسوو والبوودين، ويوووفر زووم فرصووة الاحتةوواع بعالقووا م ابلعووامل اظوواريج، وبعووائال م وأ قووارهبم عووىل وجووه 

اظصوص
4
 . 

وقد تبىن النظام العقايب اجلزائري فكرة هشغيل امكوم علوهيم خوارج السوين، وذكل مون خوالل تكوريس نظوام 

ذ حوددت املوواد مون  للع ل العقايب خارج البيئة ىل  011املغلقة يش ل فئات عديدة مون امبوسوني، اإ مون  000اإ

قانون تنظو السيون أ نظ ة الع ل خارج البيئة املغلقة، وبينا الرشوو والإجوراءات الالزموة لو وع امبوسوني 

 . مضن لك نظام من هذه النظم

اجلزائري و وع  ال وة أ نظ وة لسو تخدام اليود العوامةل  وابس تقراء مجموع املواد السالةة ا كر، يتبني لنا أ ن القانون

الورشات اظارجية، احلرية النصةية، وم،سسوات البيئوة املةتوحوة، وسووا : العقابية خارج البيئة املغلقة هش ل 

 : نعرض بياان لها بقدر من التةصيل فيف يأ يت 

                                                           
1
ليه 02املادة   عادة الإدماج الاجيعي لل حبوسني، وقد س بقا الإشارة اإ  .من قانون تنظو السيون واإ
2
 .200-201فتوح عبد هللا الشاذيل، مرجع سابق، ص  
3
 .020، ص 6101دار هومة، اجلزائر،  لعروم أ معر، الوجزي املعني لإرشاد السجني، 
4
عادة الإدماج الاجيعي لل حبوسني 010املادة    . من قانون تنظو السيون واإ
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 الورشات اظارجية : أ ول 

ن املقصوود بنظوام من قانون تنظوو السوي 011طبقا لنص املادة  عوادة الإدمواج الاجيعوي لل حبوسوني فواإ ون واإ

الورشات اظارجية هو قيام امبو  امكوم عليه هنائيا بع ل مضن فرق خارج امل،سسة العقابيوة، حتوا مراقبوة 

دارة السيون حلساب الهيئات وامل،سسات الع ومية، واس تثناء ميكن   صيص يد عامةل من امبوسوني مضون  اإ

جناز مشاريع ذات منةعة عامةنةس ال  رشوو، للع ل يف امل،سسات التابعة للقطاع اظاص اليت هسامه يف اإ
1
 . 

ل امبو  املبتدئ ا ي ق   لث العقوبة امكوم هبا عليوه، وكوذكل  ول يع ل مضن نظام الورشات اظارجية اإ

امكوم هبا عليهامبو  ا ي س بق احلمك عليه بعقوبة سالبة للحرية، وق  نصن العقوبة 
2
وهذا تصنين قامئ . 

سوابق امبو ، واملدة اليت ق،اها من العقوبة: عىل عنصزن هام 
3
 . 

ن الهيئة أ و امل،سسة الع وميوة، وكوذكل امل،سسوة اظاصوة الويت  011وطبقا للامدة  من قانون تنظو السيون، فاإ

جنوواز مشوواريع ذات منةعووة عامووة، والوويت ترغووب يف اسوو تخدام طووار نظووام  هسووامه يف اإ اليوود العووامةل العقابيووة يف اإ

ىل جلنوة تطبيوق العقووابت  ىل قايض تطبيق العقوابت، ليحيا اإ الورشات اظارجية، علهيا أ ن توجه طلبا بذكل اإ

برام اتةاقية مع امل،سسوة العقابيوة تت،و ن حتديودا للرشووو  لإبداء رأ هيا، ويف حاةل املوافقة، ميكن للهيئة الطالبة اإ

 . لس تخدام اليد العامةل من امبوسنيالعامة واظاصة 

تباعهوا فويف خيوص هسو يري  016أ ما املادة  من القانون السوالن ا كور، فقود حوددت الكيةيوات الع ليوة الواجوب اإ

طار نظام الورشات اظارجيوة، فنصوا عوىل أ ن امبوو  املو ووع  واس تخدام وحراسة اليد العامةل العقابية يف اإ

ة العقابية خالل أ وقات املدة امددة يف التةاقية املربمة مع الهيئة أ و امل،سسوة الويت يف هذا النظام يغادر امل،سس

ىل امل،سسة العقابية عنود انهتواء املودة اموددة يف التةاقيوة أ و فسوخها  خصصا لها اليد العامةل العقابية، وزرجع اإ

ىل امل،سسة العق رجاع امبو  اإ ابيوة مسواء لك يووم بعود انهتواء مودة بأ مر من قايض التطبيق العقوابت، وميكن اإ

وفيف يتعلق حبراسوة امبوو   املو ووع يف نظوام الورشوات اظارجيوة، نصوا هوذه املوادة عوىل أ ن . دوام الع ل

يتوووىل هووذه احلراسووة موظةووو امل،سسووة العقابيووة أ  نوواء نقوول امبوسووني، ويف ورشووات الع وول، وخووالل أ وقووات 

ماكنيوة املسوااة اجلزئيوة يف احلراسوة مون طورا الاسرتاحة، وجيوز النص يف التةاقية امل  لهيا سوابقا عوىل اإ شار اإ

 . الهيئة أ و امل،سسة املس تخدمة لليد العامةل العقابية

 

 

                                                           
1
براهو، الس ياسة اجلنائية    .022، ص 6100، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، س نة 6دراسة مقارنة، و–أ كرم نشأ ت اإ
2
 .660، ص 6101العقاب، املركز القويم لالإصدارات القانونية، القاهرة، س نة  -اب الثاينالكت –يوسن حسن يوسن، عهب الإجرام والعقاب  
3
عادة الإدماج الاجيعي لل حبوسوني، يتكوون املكسوب املوايل لل حبوو  مون املبوالغ  07طبقا للةقرة ال وىل من املادة   من قانون تنظو السيون واإ

 . ا امل،دىاليت ميتلكها واملنح اليت يتحصل علهيا مقابل مع
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   احلرية النصةية: اثنيا 

حلواق امكووم عليوه بعقوبوة قصورية املودة بع ول خوارج  ن نظام احلرية النصةية أ و نظام ش به احلريوة، يقصود بوه اإ اإ

ىل داخوول هووذه امل،سسووة لك يوووم، وق،وواء فوورتات امل،سسووة  لزامووه ابلعووودة اإ داريووة، مووع اإ العقابيووة، دون رقابووة اإ

العطالت فهيا خالل لك مدة العقوبة، ويتخذ هذا النظام ك سلوب تدرجيي ابلنس بة لل حكوم علوهيم ا زون قورب  

أ و همنة معينة، أ و اظ،ووع لعوالج موعد الإفراج عهنم، أ و من أ جل متكني امكوم علهيم من متابعة دراسة معينة 

معني، أ و املشاركة يف حيا م ال  ية
1
. 

ذ جنودها  010وقد تعرض قانون تنظو السيون يف اجلزائر لتعرين نظام احلرية النصةية مضن نص املوادة  منوه، اإ

بيوة خوالل يقصد بنظام احلرية النصةية، و ع امبوو  امكووم عليوه هنائيوا خوارج امل،سسوة العقا: " تنص عىل 

لهيا مساء لك يوم  ". الهنار منةردا، ودون حراسة أ و رقابة الإدارة ليعود اإ

من نةس القانون الغاايت املبارشة اليت متنح من أ جلها الاسو تةادة مون هوذا النظوام، ويوأ يت يف  012وبينا املادة 

لتعلوو العوام أ و التقوين، مقدمهتا متكني امبو  من تأ دية معل، وتيل ذكل غاايت أ خرى يه موزاوةل درو  يف ا

ل امبوسوني ا زون حوددت . أ و متابعة دراسات عليا، أ و تكوزن هموين ول يسو تةيد مون نظوام احلريوة النصوةية اإ

امكوم عليه املبتدئ ا ي بقي عوىل انق،واء عقوبتوه أ ربعوة : من قانون تنظو السيون ومه  012و عيا م املادة 

العقوبوة ( 0/6) ي س بق احلمك عليه بعقوبة سالبة للحرية، وق و نصون شهرا، وامكوم عليه ا (60)وعرشون 

 . شهرا (60) وبقي عىل انق،اهئا مدة ل تزيد عن أ ربعة وعرشون

وي،ذن لل حبو  املس تةيد من نظام احلرية النصةية بأ ن حيوز مبلغا ماليا من مكس به املوودع حبسوابه اى كتابوة 

 ب  اماس بة
2

وجيب عىل امبو  تربزر مصاريةه مون . لنقل والتغذية عند الاقت،اء، وذكل لتغطية مصارين ا

رجاع ما بقي منه اإىل حسابه اى كتابة  ب  اماس بة ابمل،سسة العقابية املبلغ املايل املأ ذون حص به، واإ
3
 . 

 م،سسات البيئة املةتوحة: اثلثا 

حلراسة وال سوار ملنوع امبوسوني مون الهورب، تعترب م،سسات البيئة املةتوحة جسوان غري تقليدية، ل تعاد عىل ا

شاعة جو من الثقة بيوهنم وبوني الإدارة العقابيوة  اا تعاد عىل اإ ول تطبق علهيم برامج التأ هيل عىل حنو قرسي، واإ

قناعهم جبدوى برامج التأ هيل املو وعة ملصلحهتم بغرض بعث الشعور ابملس،ولية اهيم، واإ
4
 . 

                                                           
1
عادة الإدماج الاجيعي لل حبوسني 017املادة    .من قانون تنظو السيون واإ
2
 . 627محمد أ بو العال عقيدة، مرجع سابق، ص  
3
 .121تكوينا وتقوميا، منشأ ة املعارا، الإسكندرية، بدون س نة نرش، ص -رمسيس هبنام، اجملرم 
4
 . 611، ص 6112ة العربية، القاهرة، س نة ، دار الهن،0أ رشا رفعا، مبادئ عهب العقاب، و 
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ر ال ول لر   املتحدة  يف شأ ن الوقاية من اجلرمية وعالج اجملورمني، جنود أ نوه عورا وابس تقراء ما أ وىص به امل،مت

امل،سسة املةتوحة بأ هنا منشأ ة ل توجد فهيا احتياطات ماديوة ملنوع هورب امبوسوني، أ ي لويس لهوا جودران، ول 

وهسوري شو،وهنا أ قةال، ول ق،بان، ول حرا  مسلحون، ول مرشفون ملكةون ابلسهر عىل سالمة املنشوأ ة، 

عىل نظام اختياري قوامه شعور امبو  ابملس،ولية الواقعة عىل عاتقه حنو اجملاع
1
 . 

وتتخذ م،سسة البيئة املةتوحة صورة مس توطنة، تتكون من عدة مبان صغرية، لهوا أ بوواب و نوافوذ عاديوة، ول 

ا ا تو ع حولهوا معوامل تبوني حودودها، قود توجد علهيا الق،بان احلديدية، ول حتاو هذه املباين بأ سوار عالية، واإ

ن وجوودوا، فينبغووي أ ن زكونوووا غووري  تكووون أ سوووارا خشووبية أ و أ سووالاك شووائكة، ول يوجوود حولهووا حوورا ، واإ

مسلحني
2
 . 

درااك منه ملزاايه املتعوددة يف تنظوو الع ول العقوايب عوىل  وقد أ خذ القانون اجلزائري بنظام البيئة املةتوحة، وذكل اإ

اض املبتغاة منه، وززيد من فعاليته يف املساعدة عىل اإصالح وتأ هيل امكوم علهيم، فنجود املوادة حنو حيقق ال غر 

من قانون تنظو السيون، تنص عىل أ ن تتخذ م،سسات البيئة املةتوحة شا مراكز ذات طوابع فواليح  010

يواء امبوسني بعني املاكن  . أ و صناعي أ و حريف أ و خدمايت، أ و ذات منةعة عامة، وتازي بتشغيل واإ

و  ا ي يسو تويف رشوو من القانون نةسه، ميكن أ ن يو وع يف نظوام البيئوة املةتوحوة، امبو 001وطبقا للامدة 

ىل نص املادة . الو ع يف نظام الورشات اظارجية من هذا القانون يتبني لنا أ ن فئوات امبوسوني  010وابلرجوع اإ

امبوسون املبتدئون ا زن ق،وا  لث العقوبوة امكووم هبوا علوهيم، وكوذكل : ا ي تتوافر فهيم هذه الرشوو يه

 . قوبة سالبة للحرية، وق،وا نصن العقوبة امكوم هبا علهيمامبوسون ا زن س بق احلمك علهيم بع

 التنظو القانوين للع ل العقايب : املبحث الثاين 

خيتلن أ سلوب تنظو الع ل العقايب من الناحية القانونية ابختالا مدى تدخل ااوةل يف الرقابة عليه وتوجهيوه، 

، (مطلوب أ ول)نظوام املقواوةل : الع ل سو نتناولها كوام يوأ يت  وتبعا  كل، توجد  ال ة أ نظ ة قانونية خي،ع لها هذا

، مث نبوني موقون القوانون اجلزائوري يف هوذا (مطلوب اثلوث)، نظام الإدارة املبوارشة (مطلب اثن)نظام التوريد 

 (. مطلب رابع)الشأ ن 

 نظام املقاوةل : املطلب ال ول 

ىل أ حد املقاو  لني ليتوىل هشغيل امبوسني والقيوام ابلإدارة الاكموةل م، ون هذا النظام زاثل يف أ ن تعهد ااوةل اإ

للع ل العقوايب، فيتح ول اكفوة النةقوات الويت يتطلهبوا هوذا الع ول، فهوو ا ي بتووفري ال لت واملعودات الالزموة 

عداد املواد ال ولية،وتعيني الةنيني ا زن يرشوفون عوىل سوري الع ول مون الناحيوة التقنيوة، وحيودد نووع  للع ل، واإ

                                                           
1
 .606رشين س يد اكمل، مرجع سابق، ص  
2
 . 200فتوح عبد هللا الشاذيل، مرجع سابق، ص  
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عاش هتم من تغذية ولبا  ومتطلبات النظافة الع  نتاج، ويدفع أ جور امكوم علهيم، ويتح ل نةقات اإ ل وقواعد الإ

وغريها، وحيصل يف مقابل عىل منتجات الع ل فيبيعها حلسوابه ويتح ول خمواطر التسوويق، غوري أ نوه ملوا لووحم 

ق العائودات الويت حيصول علهيوا مون بيوع معليا أ ن النةقات اليت يتح لها املقاول يف هشوغيل امبوسوني اكنوا تةوو 

املنتجات، فقد اكنا ااوةل متنحه مساعدات مالية
1
 . 

أ ما دور الإدارة العقابية يف هذا النظام، فينحص يف حراسة امبوسوني ملونعهم مون الهورب، ول تتح ول ال عبواء 

عاش هتم، فاملقاول يتح ل ذكل، كام أ   هنا ل تتح ل عبء تنظوو الع ول أ و املالية اليت يتطلهبا هشغيل امبوسني واإ

الإرشاا الةين والإداري عليه
2

، فاملقاول أ ي،ا هو من يعني الاختصاصويني ا زون يوهجوون الع ول مون الناحيوة 

نتاج وطرق الع ل، ويتوىل بيوع املنتجوات حلسوابه اظواص، ويتح ول اكفوة  الةنية، وهو أ ي،ا من حيدد قواعد الإ

نتاج ال خطار املرتبطة ابلع ل، وكذكل اكفة اتاطر الاقتصادية املرتبطة ابلإ
3
. 

ولقد وجد هذا النظام تطبيقا حص يف امل،سسات العقابية الةرنس ية خالل القرن التاسوع عرشو، واكن هنواك اهويم 

عةاء ااوةل من ال عباء املالية اليت يتطلهبا تنظو الع ل العقايب، وجينهبا حت ل أ ي خسارة  ميكون مبزاايه املاثةل يف اإ

أ ن حتدث نتيجة  عن املردود الاقتصادي لهذا الع ل
4
ولكن تبني أ ن هناك عيواب خطرية ينطووي علهيوا هوذا . 

النظام جعلته غري مناسب لتحقيوق ال غوراض املرجووة مون الع ول العقوايب يف ظول الس ياسوة العقابيوة احلديثوة، 

0068وهذا ما جعل فرنسا تتخىل عنه بصةة هنائية منذ أ ول أ بريل س نة 
5
 . 

وتتلخص عيوب نظام املقاوةل يف أ نه جيعل لل قاولني نةووذا كبوريا داخول امل،سسوات العقابيوة، جيعلهوم يسو تغلون 

صوالمم،  معل امبوسني بأ سلوب اقتصادي يتجاهل الغرض الرئييس للع ل العقايب وهو تأ هيل امكوم علهيم واإ

ن التدريب وحتقق أ كرب النتواجئ الاقتصوادية بتاكليون فاملقاولون هياون فق  ابل عامل اليت تتطلب قدرا  ئيال م

قليةل، ول يولون اهيما لعتبارات تأ هيل امبوسني وما تقت،يه من تنويع الع ل ومما لته للع ل احلر
6
. 

 نظام التوريد : املطلب الثاين 

بوسني حلسابه مقابل مبلوغ ينطوي هذا النظام عىل تعاقد الإدارة العقابية مع أ حد أ رابب الع ل ليقوم بتشغيل ام 

من املال يقوم بدفعه لهذه الإدارة مبقت  عقد يربم معها يف هذا الشأ ن، وهو عقد من عقوود القوانون العوام، أ ي 

                                                           
1
 . 108يوسن حسن يوسن، مرجع سابق، ص  
2
 .  620، ص 6101عبد املعطي عبد اظالق، مبادئ عهب العقاب، دار الهن،ة العربية، القاهرة، س نة  
3
 . 601مل، مرجع سابق، ص رشين س يد اك 
4
 . 112محمد أ بو العال عقيدة، مرجع سابق، ص  
5
 . 600رشين س يد اكمل، مرجع سابق، ص  
6
 . 622عبد املعطي عبد اظالق، مرجع سابق، ص  
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داري، يلزتم مبوجبه رب الع ل بتوريد املواد ال وليوة وال لت، مث يتسوهب حصويةل معول امبوسوني مون  أ نه عقد اإ

اظاصاملنتجات ليقوم ببيعها حلسابه 
1
 . 

عاشو هتم، وحتودد رشوو  وحتتةم الإدارة العقابية يف هذا النظام ابلإرشاا عىل سوري معول امبوسوني، وتتووىل اإ

الع ل لانع الإفراو يف اس تغالزم، وحتافم عىل حصوهتم وأ موهنم، ويبوارش امبوسوون معلهوم يف ورشوات داخول 

لع ول املتعاقود، موع بقواء الإرشاا علوهيم دامئوا موع امل،سسة العقابية أ و خارهجا يف مصانع وورشوات اتبعوة لورب ا

اختصاص الإدارة العقابية
2
 . 

دارة العقابيوة اإرشافهوا عوىل معول امبوسوني،  ويتبني لنا من خالل عرض م، ون نظام التوريود، أ نوه حيةوم لوالإ

وتنظميووه عووىل حنووو ل يتعووارض مووع اعتبووارات التأ هيوول
3
ىل  وون خووالل هووذا الإرشاا، ميكهنووا توجيووه عناز.  هتووا اإ

ال غراض املرجوة من الع ل العقايب، وأ اها التأ هيل والإصالح، كام أ ن هذا النظام ل جيعلها تتح ل أ عبواء ماليوة 

كبرية، نظرا ل ن توفري املواد ال ولية وال لت يقع عىل عاتق رب الع ل
4
وم،دى ذكل أ ن الإدارة يف هوذا النظوام . 

تقووم ابلإرشاا الاكموول عوىل امبوسوني موون الناحيوة الةنيووة حتصول عوىل مبلووغ اثبوا تأ خوذه موون رب الع ول، و 

والإدارية مع مراعاة الغرض املس هتدا من هشغيلهم، وهو الإصالح والتأ هيل مع أ هنا ل تتح ل أ ي خسارة
5
 . 

ل أ نوه يعواب عل  يوه ورمغ هذه املزااي اليت حيققها نظام التوريد، سواء لصاحل الإدارة العقابية أ و لصاحل امبوسني، اإ

ىل أ نوه  ىل الت،حية أ حياان ببعض الاعتبوارات العقابيوة يف مقابول الاعتبوارات الاقتصوادية، اإ وافة اإ كونه ي،دي اإ

ذ حيورهمم مون  قبال من طرا أ رابب الع ل لكونه ل حيقق مصاحلهم عىل الوجه ا ي زرغبون فيوه، اإ ليس حمل اإ

طارهالإرشاا الاكمل عىل رؤو  أ موازم اليت خصصوها لالستامثر يف اإ 
6
. 

دارة املبارشة: املطلب الثالث   نظام الإ

دارة امل،سسوة العقابيوة بتشوغيل امبوسوني حلسواهبا، والإرشاا عوىل معلهوم  زاثل م، ون هذا النظام يف قيام اإ

بشا مبارش، دون أ ن هس تعني يف ذكل بأ ي طورا أ خور مون م،سسوات وأ رابب ال عوامل، فهويي الويت تقتوين 

نتاج، وحتدد أ ساليبه، وتوجوه ا لع ول مون الناحيوة التقنيوة، وتتح ول املواد ال ولية وال لت وال دوات الالزمة لالإ

عاشة امبوسني، وتدفع زم أ جورمه، وتتووىل هسوويق املنتجوات حلسواهبا اظواص ويو  الع ول العقوايب . تاكلين اإ

نتاجية خاصة ابلطباعة أ و صناعة ال اثث أ و ال حذية، ويقوم فريق مون امبوسوني  طبقا لهذا النظام يف ورشات اإ

ويت،وح لنوا مون ذكل أ ن الإدارة العقابيوة يف هوذا . رورية اكلصيانة والنظافة والطهييبأ داء ال نشطة اظدماتية ال

                                                           
1
 . 000، ص 6100، دار الهن،ة العربية، القاهرة، س نة 0رايم متويل القايض،مذكرات يف عهب العقاب، و 
2
 . 202فتوح عبد هللا الشاذيل، مرجع سابق، ص  
3
 .  617أ رشا رفعا، مرجع سابق، ص  
4
 . 100يوسن حسن يوسن، مرجع سابق، ص  
5
 .118محمد أ بو العال عقيدة، مرجع سابق، ص  
6
 .602رشين س يد اكمل، مرجع سابق، ص  
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النظام تأ خذ عىل عاتقها مرشوع هشغيل امبوسني مبا يتطلبه من تاكلين وما حي ا من خماطر، وحتصل عىل ما 

حيققه من ماكسب
1
. 

ن املزية الكبرية الويت حيققهوا هوذا النظوام لصواحل حسون اسو تخدام الع و دارة اإ ل العقوايب، تمكون يف أ نوه يتويح لوالإ

العقابية هشغيل امبوسني وفق مقت،يات اإصالمم وتأ هيلهم، فهيي الويت تتووىل الإرشاا عوىل الع ول مون اكفوة 

اجلوانب، سواء من الناحية التنظميية أ و مون الناحيوة التقنيوة
2
ىل هوذا النظوام مون .  أ موا مون انحيوة موا ينسوب اإ

 ل خزينة ااوةل نةقات كبورية، ، ويف املقابول، قود ل يعوود علهيوا مبوداخيل اكفيوة سلبيات، فقد أ خذ عليه أ نه حي

لتغطية ت  النةقات
3
. 

ىل تة،ويل نظوام الإدارة املبوارشة، وزورون أ نوه ل ينبغوي أ ن تكوون التاكليون  ويتجه موقن أ غلب علامء العقاب اإ

يوة الويت ت،و ن حتقيوق الهودا املبتغو  منوه وهوو املالية لهذا النظام عائقا حيول دون تنظو الع ول العقوايب ابلكية 

دماج امبوسني عادة اإ اإصالح وتأ هيل واإ
4
ويتسق هذا املوقن مع موا تة،وا مجموعوة قواعود احلود ال دىن ملعوامةل . 

ل أ ن مصولحة السويناء وتودرزهبم املهوين ل جيووز أ ن يصوريا : " تنص عوىل  86/6السيناء، حيث جند القاعدة  اإ

ية،ول أ ن : " عوىل  81/0كوام تونص القاعودة " . رح مايل مون وراء الع ول يف السوين خا عني ملقصد حتقيق 

دارة السين مبارشة، ل املقولون اظاصون، بتشغيل مصانعها ومزارعها   ". تقوم اإ

 موقن القانون اجلزائري: املطلب الرابع 

ىل حود كبوري موع نظوام  ميكن القول أ ن التنظو القوانوين للع ول العقوايب يف اجلزائور ينطووي عوىل أ حواكم تتوافوق اإ

حوداث م،سسوة معوميوة، تقووم بتشوغيل اليود  002التوريد، فقد نصا املادة  من قانون تنظو السويون عوىل اإ

العامةل العقابية، حتدد هماهما وتنظميها وسريها عن طريق التنظو، وم،دى هذا احلمك أ نه جيعل هشغيل امبوسوني 

دارة العقابية التعاقد مع رب معل أ خر يف هذا الشأ نامتيازا لهذه امل،سسة بقوة القانون  . ، فال جيوز لالإ

امدد ملهوام امل،سسوة الع وميوة لتشوغيل اليود  620 -01وتطبيقا ل حاكم هذه املادة، صدر املرسوم التنةيذي رمق 

العامةل العقابية وتنظميها وسريها
5

دارة ، ويس تخلص مون مجوةل أ حاكموه أ ن هوذه امل،سسوة غوري مندجموة هيلكيو ا ابإ

"اايوان الوطين لر شغال الرتبوية والاهوني" امل،سسات العقابية، فهيي م،سسة قامئة بذا ا هس   
6

، ويه ذات 

                                                           
1
 .622عبد املعطي عبد اظالق، مرجع سابق، ص  
2
 .602رشين س يد اكمل، مرجع سابق، ص  
3
 . 6101يوليو س نة  18املوافق  0010شعبان عام  67امل،رخ يف  
4
 . هذا املرسوم املادة ال وىل من 
5
 . املادة الثانية من هذا املرسوم 
6
 .101ص6100حمسن افكريزن القانون ااويل العام  دار الهن،ة العربية  
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طابع صناعي وجتاري، وتاتع ابلشخصية املعنوية والاس تقالل املايل، وتو ع حتوا وصواية وززور العودل حوافم 

ال ختام، ولها صةة التاجر يف عالقهتا مع الغري
1
 . 

ن اايوان الوطين لر شغال الرتبوية والاهني زلكن بتشوغيل اليود العوامةل وطب قا للامدة الرابعة من هذا املرسوم فاإ

عووادة الإدموواج الاجيعووي لل حبوسووني، حلسوواب وزارة العوودل ومصوواحل ااوةل  طووار تنةيووذ بوورامج اإ العقابيووة يف اإ

جنواز مشواريع ذات  وا اعات امليوة، وامل،سسوات والهيئوات الع وميوة، وامل،سسوات اظاصوة الويت هسوامه يف اإ

 .منةعة عامة 

ن اايوان يتوىل هشغيل اليد العامةل العقابيوة  ه وة مون هموام اظدموة  وطبقا للامدة اظامسة من هذا املرسوم، فاإ

الع ومية، وذكل طبقا افرت رشوو ملحق ابملرسوم، يت، ن حتديد تبعات هذه اظدمة اليت تةر ها ااوةل عىل 

 . اايوان

 :خامتة

ن ع ول العقوايب مضون ال سواليب احلديثوة لل عوامةل العقابيوة فر وا الاهويم املاكنة الهامة اليت أ صوبح حيتلهوا ال اإ

ىل الغايوة الهنائيوة  بتنظميه ماداي وقانونيا عىل حنو ي، ن فعاليته يف حتقيق ال غراض املقصودة منه، بغية الوصوول اإ

دماهجم  عادة اإ ىل اإ صالح وتأ هيل امبوسني سعيا اإ  .اجيعيامن العقاب يف العص احلديث، ويه تقومي واإ

جناح الس ياسات العقابية القامئوة عوىل فكورة اافواع  ونظرا لهذا ااور الةعال ا ي أ صبح ي،ديه الع ل العقايب يف اإ

ىل تكريس مجةل مون ال حواكم الويت تونظم هوذا الع ول، وجتعوا عوامال  الاجيعي، فاإن املرشع اجلزائري ذهب اإ

ىل تأ هيول امب دمواهجم الاجيعوي، وذكل مون خوالل نصووص م،ثرا يف معلية التكووزن الهادفوة اإ عوادة اإ وسوني واإ

عادة الإدماج الاجيعي لل حبوسني، فقد حدد هذا القانون أ ااو التنظو املادي للع ل  قانون تنظو السيون واإ

العقايب مس تلهام يف ذكل أ مه ال فاكر الويت اندت هبوا تيوارات الةكور العقوايب، والتوصويات املنبثقوة عون املو،مترات 

 .ولية ذات الصةل هبذا الشأ ناا

حوداث م،سسوة معوميوة تقووم  أ ما فيف يتعلق ابلتنظو القانوين للع ل العقايب، فقد نص بشأ نه هذا القانون عوىل اإ

بتشغيل اليد العامةل العقابية، ويه امل،سسة اليت حتددت هماهما وتنظميها وسريها مبقت  مرسوم تنةيوذي صودر 

، وتلكيةهوا بتشوغيل اليود "اايووان الووطين لر شوغال الرتبويوة والاهوني " ا يف هذا الشأ ن، ونوص عوىل هسو يهت

عادة الإدماج الاجيعي لل حبوسني، حلساب وزارة العدل ومصواحل ااوةل  طار تنةيذ برامج اإ العامةل العقابية يف اإ

جنو از مشواريع ذات وا اعات امليوة، وامل،سسوات والهيئوات الع وميوة، وامل،سسوات اظاصوة الويت هسوامه يف اإ

 . منةعة عامة

   

                                                           
1
 .وما بعدها  080ص  6110جلامعة اجلديدة، مص،  الإنساين وتراجع مبدأ  الس يادة الوطنية، دار ابورا  عبد القادر التدخل ااويل 
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 قامئة املراجع
  . امل،لةات: أ ول 

 .6112، دار الهن،ة العربية، القاهرة، س نة 0أ رشا رفعا، مبادئ عهب العقاب، و -

براهو، الس ياسة اجلنائية  -  .6100، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، س نة 6دراسة مقارنة، و –أ كرم نشأ ت اإ

 .6100، دار الهن،ة العربية، القاهرة، س نة 0رايم متويل القايض، مذكرات يف عهب العقاب، و -

 . 0071تكوينا وتقوميا، منشأ ة املعارا، الإسكندرية، س نة  –رمسيس هبنام، اجملرم  -

 .0002رشين س يد اكمل، عهب العقاب، دار الهن،ة العربية، القاهرة، س نة  -

 . 6101مبادئ عهب العقاب، دار الهن،ة العربية، القاهرة، س نة  عبد املعطي عبد اظالق، -

 .  6118، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، س نة 0فتوح عبد هللا الشاذيل، أ ساس يات عهب الإجرام والعقاب، و -

 .6101لعروم أ معر، الوجزي املعني لإرشاد السجني، دار هومة، اجلزائر،  -

 . 0000محمد أ بو العال عقيدة، أ صول عهب العقاب، دار الهن،ة العربية، القاهرة، س نة  -

، املركز القويم لالإصدارات القانونية، القاهرة، 0العقاب، و –الكتاب الثاين  -يوسن حسن يوسن، عهب الإجرام والعقاب  -

 .6101س نة 

 واثئق ال   املتحدة: اثنيا 

اعادها م،متر ال   املتحدة ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني ا ي انعقد يف جنين : اانيا ملعامةل السيناء  مجموعة القواعد الةوذجية -

، ورمق 0028يوليوو  10املو،رخ يف  (60-د) ج221، وأ قرها اجمللس الاقتصوادي والاجيعوي لور   املتحودة بقراريوه رمق 0022عام 

 .0088مايو  01امل،رخ يف ( 26-د) 6182

 النصوص الترشيعية: ا اثلث

عوادة  6112فربازر س نة  2املوافق  0062ذي احلجة عام  68م،رخ يف  10 – 12القانون رمق  - املت، ن قانون تنظو السويون واإ

 .الإدماج الاجيعي لل حبوسني

امل،سسوة الع وميوة حيودد هموام  6101يوليوو سو نة  8املوافق  0010شعبان عام  67امل،رخ يف  620 – 01املرسوم التنةيذي رمق  -

 .لتشغيل اليد العامةل العقابية وتنظميها وسريها
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.املعدل واملام لقانون العقوابت 02/00من خالل مس تجدات القانون  امحلاية اجلنائية للزوجة
*
 

 اجلامعي تيس س يلااملركز  -"ب"أ س تاذ حمارض  –جطي خرية / د

 

 ملخص

وتعددت أ شاكحص، ليكشون عوىل أ نوواع جديودة مون العنون تطورت مظاهر العنن املامر   د املرأ ة 

وأ كرثها خطورة يتعلق ال مور ابلعنون الوزويج ا ي يطوال املورأ ة داخول ال  ة، الويت مون املةورتض أ ن تكوون 

وحدة أ مان واس تقرار، هذا ما دفع املرشع اجلنايئ حنوو التةكوري يف التصودي حص، ملوا زرتبوه مون أ اثر سولبية عوىل 

 .جملاعمكوانت ال  ة وا

Résumé: 

Les aspects de la violence contre la femme se développent en plusieurs  formes  ce qui 

montre de nouveau actes de violence et le  plus courant dans notre société c’est la violence 

conjugale  qui touche la femme au sein de la famille, cette dernière qui représente la stabilité 

et unité de confiance   tout ce la  à pousser le législateur à penser contre ce fléau car il a des 

retombés néfastes sur les composantes de la famille et la société . 

 مقدمة

مبوا يف ذكل الرور البودين والعقويل أ و  العنن  د الزوجة يش ل بشا عام اكفة ال رضار اليت ميارسها الزوج،

املعاانة النةس ية أ و احلرمان من احلقوق الزوجية عن طريق تصفات أ و أ فعوال هشوا انهتوااك للقووانني اجلنائيوة، 

طوار جترميوي وعقوايب  نةواق، مموا يسو توجب تودخل املرشوع مون خوالل اإ اكلرب واجلرح، ترك ال  ة وعودم الإ

نة الزوجة داخل ال  ة، وأ ي،ا ظطورة هوذه الظواهرة وتوداعيا ا عوىل اموي  خاص ييىش وطبيعة أ ولوية ماك

 .ال  ي بشا خاص وانعاكسا ا عىل اجملاع بوجه عام

ذ يقتصو  لهذه الاعتبارات مجيعها مت اختياران لهذا املو وع حتا مس   امحلايوة اجلنائيوة مون العنون الوزويج، اإ

طوار تقويوة عىل الاخاللت املاسة ابلزوجة، أ و ما  يس   ابلعنن ال  ي الصادر من الزوج  د الزوجوة يف اإ

      املعوودل واملووام للقووانون 6102ديسوو رب  11املوو،رخ يف  02/00امحلايووة لل وورأ ة، موون خووالل مسوو تجدات القووانون 

.املت، ن قانون العقوابت 22-022
1
 

                                                           
*
يداع املقال   16/12/6102: اترخي اإ

 12/12/6102: اترخي حتكو املقال
1
واملت، ن قوانون العقووابت جريودة رمسيوة  0022يونيو  17امل،رخ يف  022/ 22يعدل وزام ال مر  6102ديس رب  11م،رخ يف  02/00القانون  و

 .80عدد 
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الزوجوة ، غوري أ ن الهودا ل يتوقون ومن مث اكن الهدا من ااراسة هو الوقوا عىل أ مه اجلرامئ املرتكبة  د 

عند هذا احلد بل الإجابة عن التساؤل ا ي تثريه ااراسوة هول املعاجلوة اجلنائيوة لظواهرة العنون  ود الزوجوة 

ىل ا طراب العالقة الزوجية وابلتايل تةكيك الرواب  ال  ية و  كةيل بدل ال  ة أ م هو عامل ي،دي اإ

لييل من خالل حتليل النصوص اظاصة ابجلرامئ املرتكبة  د الزوجوة الويت وس ننهتج يف هذه ااراسة املهنج التح

املعدل واملام لقانون العقوابت، واملهنج الوصوةي مون حيوث وصون جورامئ العنون  ود  02/00جاء هبا القانون 

 .   الزوجة وبيان أ شاكلها

 :وعىل هذا املهنج تكون اظطة كام س بقا الإشارة عىل النحو التايل

 .الإطار املةاهميي للعنن: ل ولامور ا

 .مظاهر امحلاية اجلنائية من العنن  د الزوجة: امور الثاين

 .الإطار املةاهميي للعنن: امور ال ول

ننا ل جند فيه تعريةا دقيقوا ملةهووم العنون غوري ىل قانون العقوابت اجلزائري فاإ أ ن املواعن يف مقت،ويات  ابلرجوع اإ

يوذاء والاعتوداء الواقوع بصوةة خاصوة عوىل جسوم الإنسوان  هذا القانون ميكنه اعتبار العنن داخال يف مةهوم الإ

املعدل واملام لقانون العقوابت بتقدمي تعريةوات  02/00كام مل هي  القانون اجلديد رمق . ويرتتب عليه رضرا جسداي

 (.               وجنيس  -اقتصادي  -نةيس -جسدي)داد أ نواعه وأ شاكحص للعنن  د املرأ ة واكتة  فق  بتع

وعليه س نحاول من خالل هذا امور تقدمي تعارين لهوذه املصوطلحات الوواردة يف نوص التعوديل تودرجييا، بودء  

ملام  جب يع أ شاكحص، سوواء  اكن عنةوا  جسوداي ببيان مةهوم العنن بشا عام، مث حتديد معىن العنن الزويج والإ

 .أ و نةس يا أ و اقتصاداي أ و جنس يا

 .تعرين الُعنن/ أ ول

ننةنوُه  ننةنوُه وعن ُنون عنةوا وأوعا نعا العنن لغة هو اظرق ابل مر وقةل الرفوق بوه، وهوو  ود الرفوق وعنون بوه وعليوه، ي

ذا مل زكن رفيقا يف أ مره .أ خذه بعنن وشدة: واعتنن ال مر. تعنيةا، وهو عننين اإ
1
 

ليه من خاللها، سواء اكن مون الناحيوة اصطالحا، تعددت املةا هو يف تعرين العنن بتعدد النوايح اليت ينظر اإ

فالعنن من الناحية النةس ية هو سلوك عدواين حنو ال خرزن انجت عن حواةل . الاجيعية، أ م النةس ية أ م القانونية

                                                                                                                                                    
 
1
 .628 هو ،صةحة0182/ م0022اجملدل التاسع، دار الصادر للطباعة والنرش، بريوت، .أ بو الة،ل جامل اازن بكر ابن املنظور الإفريقي املطري -
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حلواق الرور ابل خور سوبهبا الإحبواو والغ،وب ا  ىل قسووة نةس ية ل شعورية تت، ن الرغبوة يف اإ ي يتحوول اإ

كراه .وعدوان وقهر واإ
1
 

أ ما العنن من الناحية الاجيعية فهو اس تخدام ال،غ  أ و القوة اس تخداما غري مرشوعا أ و غري مطابقا للقوانون 

رادة فرد ما من شأ نه التأ  ري عىل اإ
2
. 

بسوالمة ال خورزن اجلسودية أ و النةسو ية أ و  الإرضاراس تخدام الوسائل اليت هسو هتدا " وعرفته اليونيسكو أ نه 

. "ال خالقية، و يعترب العنن النةيس نوعا أ معق من العنن اجلسدي وأ كرث منه خطرا
3
 

أ ما مةهوم العنن من وهجة نظر القانون فهو لك تصا من شأ نه املسا  ابلسالمة اجلسدية، أ و هو تعدي أ و 

يذاء حلاق ال ذى ابلغري اإ  .من شأ نه  اإ

موا أ ن )،ا ويقصد به أ ي رادته، وهذه الوسوائل اإ  غ  عنين عىل املرء ابس تعامل وسائل من شأ هنا أ ن ت،ثر يف اإ

حلواق ال ذى وهوو موا يسو    موا أ ن تكوون  ديودا ابإ كراه احليس  أ و املادي، واإ تقع عىل اجلسم وهو ما يس   ابلإ

كراه النةيس (.ابلإ
4
 

نه همام اختلةا املةاهو وال وصاا للعنن ابخت جامل فاإ ليوه، يعتورب العنون سولواك واإ الا الزوااي اليت ينظر مهنا اإ

ذا اكن  حلاق ال ذى ابل خر، ويأ خذ هذا السلوك أ شاكل حبسب ما اإ مرفو ا غري مرشوعا وغري قانونيا من شأ نه اإ

حس يا اكلرب واجلرح واحلرق  والصةع والرلك والعوض وغريهوا فيحودث أ لموا جسودية، وقود يشوا  ديودا 

حقري والتخوين والس يطرة واملطاردة فيحدث أ لما نةس ية، كام زكون اعتداء سلبيا اكلإهوامل الكميا اكلسب والت

ويأ خوذ العنون أ وصوافا .  نةس ية وحسو ية أ اثراواحلرمان الاقتصادي، ابلإ افة اإىل الاعتداء اجلنيس ا ي يرتك 

ىل عنن أ  ي يقع داخل ال  ة بني أ فرادها، وعنن خوارج ال  ة يقوع يف  ابعتبار اجلهة املامر  علهيا العنن اإ

الوس  الاجيعي عىل خمتلن فئات اجملاع بشا عام اكلعنن  د املورأ ة والعنون  ود ال طةوال والعنون  ود 

 .املعوقني وذوي الاحتياجات اظاصة وغريه 

 .العنن الزويج/ اثنيا

يعترب العنن الزويج نوع مون أ نوواع العنون ال  ي،
1
وجني يف ال خور، ويقصود بوه سو يطرة أ و حتومك أ حود الوز  

ليه الإساءةفتعدي أ حد الزوجني عىل ال خر ابلرب أ و  يعد من قبيل العنن ال  ي، واملهم التأ كيود عوىل أ ن  اإ

                                                           
1
، رساةل جامعية لنيل شوهادة ااكتووراه، لكيوة (6117و 0002) العنن الزويج املامر   د املرأ ة بتل سان،  حممكة تل سان اوذجا : نعمية رحامين -

 . 18صةحة ،6100/ 6101والعلوم الاجيعية، قسم الثقافة الشعبية ،  صص أ نرثوبولوجيا، جامعة أ يب بكر بلقايد تل سان،  الإنسانيةالعلوم 
2
امحلاية اجلنائية ل،حااي العنن ال  ي، دراسة مقارنوة، دار الثقافوة للنرشو والتوزيوع، عوامن : معيم العلوم الاجيعية أ خذا عن أ لء عدانن الوقةي -

 ..60، صةحة 6100 -هو0012، ال ردن
3

 .17املرجع السابق، صةحة : و نعمية رحامين
4
 .62املرجع السابق، صةحة : معيم املصطلحات القانونية أ خذا عن أ لء عدانن-
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أ ي خشص ميكن أ ن زكون حضية العنن الزويج بغض النظر عن جنسه، عنن الزوج  ود الزوجوة أ و عنون 

.هن من يتعر ن للعنن الزويجالزوجة  د الزوج، مما يتعارض مع الاعتقاد الشائع بأ ن النساء 
2
 

شاكليةغري أ ن العنن الزويج ا ي تدور حوحص  ااراسة هوو العنون الوزويج الوزوج  ود الزوجوة،وهو ذكل  اإ

العنن ا ي يرتمج ا طراب وسوء العالقة الزوجية، حيواول الوزوج مون خوالحص بسو  السو يطرة عوىل الزوجوة 

كراه مبا يف ذكل الهتديد الإيذاءابس تعامل خمتلن أ شاكل   .وال،غ  والإ

هذا ويندرج العنن الزويج  د الزوجة  د العنن  د املورأ ة ا ي عرفتوه املوادة ال وىل مون الإعوالن العواملي 

لك فعول عنيون  ود اجلونس ال نثووي، وا ي حيودث أ و : )عىل أ نوه 0001للق،اء عىل العنن  د املرأ ة س نة 

حداث أ ذى أ و رضر أ و أ لم جس ية، أ و جنس ية،  أ و نةس ية لل رأ ة، مبوا يف ذكل الهتديود ابقورتاا يتسبب يف اإ

كووراه وال،ووغ  أ و احلرمووان التعسووةي موون احلريووة سووواء وقووع ذكل يف احليوواة العامووة أ و  مثوول هووذه ال فعووال أ و الإ

(اظاصة
3
. 

ي، واملالحم أ ن العنن املرتكب من الزوج  ود الزوجوة هوو ا ي يشوا النسو بة ال كورب مون العنون ال   

مث يليوه العنون مون ال ب مث العنون ال خ أ ولت أ ن العنن الزويج يوأ يت حيث أ ظهرت ااراسا
4
ال مور ا ي . 

جعل العنن الزويج  د الزوجة أ خطر أ نواع العنن ال  ي والعنن  د املرأ ة بشوا عوام، ملوا يشولكه مون 

بنوة ال ساسو ية خطورة ل نه يطال الزوجة وال بناء وابلتايل تكون حص م،اعةات عىل ال  ة باكملهوا الويت تعود الل 

عوادة  ىل اإ يف بناء اجملاع فيعيقها عىل أ داء وظيةهتا الاجيعية والرتبوية وحىت الاقتصادية ، كام ي،دي هذا العنن اإ

نتاج  والعنون بوني  ال ابءأ خرى من العنون لكتسواب السولواكت العدوانيوة داخول ال  ة اكلعنون  ود  أ ااواإ

.الإخوة
5
 

ذن فهكذا يعترب العنن الزويج مش  لكة اجيعية خطرية تعيق التةية احلقيقية داخل ال  ة، ما جيعل البحوث اإ

جياد احللول  للحد مهنا بل والبحث يف أ ساليب الوقايوة قبول حودوعا عوىل حنوو حيوافم عوىل  ال زمةيف أ س باهبا واإ

 .كيان ال  ة واس ارار بقاهئا

                                                                                                                                                    
1
يذاءهو لك سلوك عنين يت، ن  ال  يالعنن  - صوورا  يال   العنون  و يتخوذ.بني أ فوراد توربطهم صوةل القرابوة  ال  ةأ و اعتداء يقع داخل  اإ

بناء، العنن  د ال زواج، العنن  د ال صولمتعددة بتعدد أ فرادها اإىل عنن  د   .  ، العنن بني الإخوةال 
2
يوذاء وهشوويه السو عة، : تتعدد أ نواع العنن ا ي متارسه الزوجة  د زوهجوا يف ال  ة ومون هوذه  ال نوواعو  العنون البودين اكلقتول والروب، الإ

 ورته أ مام أ بنائه وغريها ، معازرته وهشويه صالإهامل
3
Feisepetangny ,laviolonce contre les femmes Geneveed . O. M. S1997 , p 05 . 

4
 .26مرجع سابق، صةحة : و أ لء عدانن الوقةي

5
العنن ال  ي  د املرأ ة ابملغرب أ ية حاميةوو العنن الوزويج اوذجاوو رسواةل لنيول دبلووم ااراسوات العليوا املع قوة يف : وخدجية الةياليل عالش و

 17، م، صةحة6112/6112القانون اظاص، جامعة س يدي محمد بن عبد هللا، لكية العلوم القانونية والاقتصادية والاجيعية، ظهر املهراز، فا ، 

 .وما بعدها
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براز مدى ف،واعة هوذه الظواهرة  بعد وقوفنا عىل حتديد ظاهرة العنن الزويج بقي لنا حتديد أ شاكحص ومظاهره لإ

 .واهساعها 

 : أ شاكل العنن الزويج/ اثلثا

طوار عالقوة ) العنن الزويج عىل أ نه 6116س نة ( O.M.S ) عرفا املنظ ة العاملية للصحة  سولوك يصودر يف اإ

 :التالية ، يسبب أ رضارا أ و أ لما جس ية أ و جنس ية ل طراا ت  العالقة ويتعلق ال مر ابلتصفات’محميية

 .اخل.....ابل رجل  أ عامل الاعتداء اجلسدي اكللكامت، والصةعات، والرب( 0

شوعاره ابظجول ودفعوه اإىل الانطوواء ( 6 ىل الإهانوة واحلو  مون قميوة الرشويك واإ أ عامل العنن النةيس اكلليووء اإ

 .اخل....... وفقدان الثقة ابلنةس

كوراه و ود رغبوة ال خور وكوذا أ عامل العنن اجلنيس وميثل لك أ شاكل التصوال اجل ( 1 نيسو املةرو وة حتوا الإ

 .خمتلن املامرسات اجلنس ية اليت حتدث الرر

العنوون ا ي يشوو ل خمتلوون التصووفات السوولطوية املسووتبدة واجلووائرة كعووزل الزوجووة عوون حميطهووا العووائيل ( 0

ماكنية حلصولها عىل مساعدة من مصدر خاريج  (.وأ صدقاهئا واحلد من أ ية اإ
1
 

ىل هذا التصنين،ويه نةسها ال شاكل الويت تتعورض ذهب وقد أ ي،ا لك الباحثني يف مو وع العنن  د املرأ ة اإ

:لها الزوجة من قبل الزوج داخل ال  ة وذكل كام ييل
2
 

العنن البدين املادي امسوو   واملل وو  النتواجئ عوىل السوالمة اجلسودية لل،وحية،  هو:العنن اجلسدي/ 0

ىل وتتنوع أ شاكل الإيذاء  ىل القتول ا ي يعتورب أ بشوع أ نوواع العنون ل ن بوه تنهتويي حيواة ال،وحية، واإ اجلسدي اإ

اإصاابت معدية متس مبارشة جبسد املرأ ة وتاثل يف الرب واجلرح، واحلرق وكرس العظام، والرلك والريم عوىل 

 .ال رض والعض واظنق وجحز املرأ ة ملنعها من الهرب لطلب يد املساعدة  وغريها

اكمورأ ة  ويتجىل من خالل املواقن والسلوكيات اليت تو،ذي مشواعر ال،وحية ومتوس بكرامهتوا:النةيسالعنن / 6

نساين  .واليت هشا يف مجملها انهتااك وخرقا حلقوقها كاكئن اإ

ويتخذ هذا النوع من العنن صور عدة عنن لةظي اكلسب والش   والتيور  ووصون ال،وحية بصوةات تقلول 

بني الزوجني أ و أ مام أ طةالهوا أ و أ موام الع ووم، مموا يشوعرها ابلإهانوة وفقودان الثقوة  من قميهتا سواء اكن ذكل فيف

 .هتديد ابلطالق أ و بزوجة اثنيةلمواقن الهتديد والرتهيب والتخوين اك ا اذابلنةس، أ ي،ا 

                                                           
1
Heisepitongny , o p ,cit, p 13.  

2
 .20مرجع سابق، صةحة : رحامين نعمية. 60، 61مرجع سابق، ص : وما يلبهيا وخدجية الةياليل عالش 27مرجع سابق، ص : و زراجع أ لء عدانن
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ه وهناك نوع أ خر من العنن النةيس ميارسه الزوج عىل زوجته زاثل أ ساسا يف  ليوه عون واجباتوه ومسو،وليات

جبوار الزوجوة عوىل  الزوجية اكلمتناع عن النةقوة، الهيور، رفوض هسوييل ال طةوال يف اافورت احلواةل املدنيوة، اإ

جبار الزوجة عىل تناول امحلل  .الإهجاض اظيانة الزوجية،الطالق دون مربر،اإ

طار العالقة امحلمييوة بوني الوزوجني ويقصود بوه اسو تخدا: العنن اجلنيس/ 1 م القووة أ و هو العنن ا ي يقع يف اإ

املساومة أ و الهتديد لإجبار الزوجة عىل العالقة اجلنس ية، دون مراعاة حالهتا النةسو ية والصوحية، أ و أ ن جيربهوا 

 .عىل القيام مبامرسات جنس ية خمالةة ملا هو مس وح به رشعا

لرجول تقع مثل هذه التصفات من بعض الرجال نتيجة تصوورمه اظواط  يف أ ن العالقوة اجلنسو ية حوق حمتكور ل

رادة الزوجة  .يناحص مىت أ راد وابلطريقة اليت أ راد حىت ولو اكن  د رغبة واإ

اظاصة ابلزوجة دون ر اها،  الاقتصاديةوزاثل يف س يطرة واس تغالل الزوج لل وارد :  الاقتصاديالعنن / 0

ا الشوهري موثال أ و وا ي يصل أ حياان اإىل حرماهنوا لكيوة مون أ موالهوا وممتلاك وا اظاصوة، اكلسوتيالء عوىل راتهبو

 .اغتصاب ما ينوهبا من حقها يف املرياث وغريه

حول مدى  درجة تأ  ري لك نوع  من أ نواع العنن السابقة  عىل املورأ ة مقارنوة ابلنووع ال خور،  ال راءلقد تباينا  

تيض الرأ فوة هبوا غري أ ننا نرى أ نه ل ميكننا التقليل من خطورة أ ي نوع  مقارنة ابل خر ل ن طبيعة املرأ ة البرشية تق 

ليا ا  داخل البيوا سوواء ووحسن معاملهتا وكوهنا زوجة جيعل و عها داخل ال  ة أ كرث حساس ية فكرثة مس، 

 . حيال الزوج أ و ال ولد جيعلها ل تتح ل أ دىن ال،غوطات

حلواق ال ذى ا نأ خذ نه انهيك عون هسوببه يف اإ جلسودي الرب مثال ابعتباره الشائع والظاهر يف لك اجملاعات فاإ

نووه يسووبب أ لمووا نةسوو ية، ل نووه غالبووا مووا زكووون رضب الزوجووة  مصوواحبا لسوو تعامل العنوون اللةظووي  ابلزوجووة فاإ

ىل الش   والسب والإهانة والتخوين والهتديد، كام قد زكون الرب ابسو تخدام أ دوات  فتتعرض ويه ترب اإ

ىل املوت  .الشعور ابظوا والإهانةفنجد أ ن الرب يسبب أ لما جسدية ونةس ية تاثل يف . قد تةيض اإ

ذ يعتربنه عواداي  أ ما العنن النةيس فال ززال غري معروا اى العديد من الزوجات ال،حااي ابلرمغ من معانهتن، اإ

ل هنن يتصورن أ ن العنن يقتص عىل العنون البودين ا ي يورتك أ اثرا مل وسوة عوىل جسود املورأ ة، ال مور ا ي 

رمغ ذكل تبقو  . للحود منوه الإجراءاتوا اذ جعل العنن النةيس يلق  اهيما أ قل من الباحثني لصعوبة قياسه 

ال،غوطات النةس ية اليت تعاين مهنا بعض الزوجات جراء العنن النةيس أ اثرها وخمية وتنعكس سلبا عوىل  قهتوا 

بنةسها، ومع الوقا مينع ذكل من قدر ا عىل حت لها لل سو،ولية داخول البيوا فيتوأ ثر ال طةوال ا زون ينشو،ون 

ىل سولواكت عدوانيوة يف ويرتبون يف جو مشحون ي  سووده احلقود واظووا والكراهيوة الويت تتحوول يف الغالوب اإ

 .اجملاع



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

69 
 

حيودث بوني  أ ما العنن اجلنيس فهب يطةو عىل السطح بعد يف جماعاتنا العربيوة ل نوه عنون خةوي مسوكوت عنوه

ن القوو واملبواد(ل ) الزوجني فقو  فتتسورت الزوجوة لعتقادهوا أ نوه لويس مون حقهوا قوول  ئ السوائدة يف ، مث اإ

واحضووة  أ داابهووذا ورمغ أ ن ديننووا احلنيوون و ووع .جماعاتنووا العربيووة والإسووالمية متنعهووا موون الكشوون عوون معاان ووا

ىل اللطوون  واللووني،  ىل القسوووة بوول اإ لتحقيووق الانسووجام اجلنيسوو بووني الزوجني،واملعووارشة اجلنسوو ية ل حتتوواج اإ

تيانفالإسالم زرفض  املورض والإهجواد، ويف حواةل املوانوع الرشوعية اكلنةوا  الزوجة رغام عهنوا خاصوة يف حواةل  اإ

 . واحليض، ويف نةس الوقا منع الزوجة من الامتناع عن زوهجا وحرمانه دون مربر رشعي

وتبق  ردة فعل املرأ ة املعنةة  تلن من امرأ ة ل خرى، فهناك مون النسواء مون هستسوهب وتورف  وتة،ول البقواء 

ت العدوانيوة ل سو باب عودة اكظووا مون الانةصوال ونظورة اجملاوع، البقواء والعيش يف أ جواء مشحونة ابلنةعوال

.مانعا ملواهجة العنن الزويج ل جل ال طةال العيز املادي، اجلهل، الةقر قد زكون أ ي،ا
1
 

 .مظاهر امحلاية اجلنائية من العنن  د الزوجة: امور الثاين

عووىل أ عووامل العنوون الوويت تتيسوود يف جوورامئ  006 ،670، 671، 620نووص قووانون العقوووابت اجلزائووري يف املووواد 

نسوان دون الايوزي بوني الرجوال والنسواء، فالقوانون يف  عطاء املوواد ال،وارة زكوون مو ووعها اإ الرب واجلرح واإ

اا اه  ابلةعل كةعل ومبن يقع عليوه العنون ك،وحية ولكون لويس  جترميه للعنن مل زكن هي  مبن ارتكب العنن واإ

ل العنون املوادي ا ي يصويب اجلسود فيحودث بوه عىل أ سا  اجلنس،  ن  اإىل ذكل فواإن املرشوع مل يعوا  اإ

 .رضاب أ و جرحا، فهو بذكل مل يأ خذ بعني الاعتبار العنن املعنوي وال ذى النةيس ومل يعتربه جرما يعاقب عليه

ت،يات جنائيوة جديودة وتعزززا محلاية املرأ ة من العنن جاء املرشع اجلزائري يف تعديل قانون العقوابت اجلديد مبق 

فوراد العقووابت  مووادجتلا أ ساسا يف حماربة العنون  ود النسواء، حيوث خصوص  لتحديود ال فعوال وجترميهوا واإ

الالزمة لردعها، كام مت هشديد عقوابت أ فعال أ خرى اكنا جمرمة سابقا لتعززز امحلاية لل رأ ة من العنن الوزويج، 

 .وحرية الإ بات وهو ما سنتعرا عليه تبعا ءاتالإجراكام اعاد القانون قواعد جديدة يف سري 

 حامية الزوجة من العنن الواقع عىل السالمة اجلسدية/ أ ول

نص املرشع اجلزائري يف التعديل ال خري لقانون العقوابت  احة عىل جترمي العنون بوني ال زواج، عوىل اعتبوار 

الووزوجني  لر خوور، ال موور ا ي دفووع جوورح أ حوود  أ ن قبوول التعووديل مل زكوون هنوواك أ ي تنصوويص عووىل رضب أ و

ابملرشع أ مام تاكثر هذه الظاهرة والةوراغ الترشويعي اإىل حتورمي هوذه ال فعوال وهشوديد العقوبوة حرصوا منوه عوىل 

 .متاسك ال  ة 

 

                                                           
1

 لصالبة النةس ية اى عينة من النسواء املعنةوات بعود التعوديل،العنن ال  ي املوجه  د املرأ ة وعالقته اب: و التيجاين بن طاهر، هبياين مارية ميينة

 117، صةحة 6102، مار  07جمةل علوم الإنسان واجملاع، جامعة ال غواو العدد 
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 .جرمية الرب واجلرح الع دي  د الزوجة/ 0

لك من أ حدث معدا >> : ما ييل املعدل واملام لقانون العقوابت عىل 00/02مكرر من القانون  622تنص املادة 

 .......جرحا أ و رضاب بزوجه يعاقب كام يأ يت

 وتقوم اجلرمية سواء اكن  الةاعل يقو أ و ل يقو يف نةس املاكن مع ال،حية

ذا ارتكبا أ عامل العنن من قبل الزوج السابق، وتبني أ ن ال فعال ذات الصةل ابلعالقة  كام تقوم اجلرمية أ ي،ا اإ

 .<<.السابقةالزوجية 

حمل جرمية اجلرح أ و الرب من خالل هذه املادة هو أ حد الزوجني فيس توي أ ن زكوون الاعتوداء مون الوزوج 

ن اكن الغالب يف جماعنا وقووع الاعتوداء اجلسودي مون الوزوج عوىل  عىل الزوجة أ و من الزوجة عىل الزوج، واإ

ذا اكن  الزوجة، وابلتايل لقيام هذه  اجلرمية لبد من اإ بات العالقوة الزوجيوة بعقود رمسوي فوةهووم اتالةوة للوامدة اإ

مكرر بول تطبوق علوهيام القواعود العاموة  622الةاعل وال،حية مزتوجني زواجا عرفيا ل تطبق علهيام أ حاكم املادة 

 .وما بعدها من قانون العقوابت 620اظاصة بأ عامل العنن املادة 

قاموة الوزوجني يف نةوس املواكن، فتقووم هذا ومل يشرتو القانون لقيوام جرميوة الروب أ و  اجلورح بوني الوزوجني اإ

اجلرمية سواء وقع اجلرح أ و الرب يف بيا الزوجية أ و يف أ ي ماكن أ خر، ك ن يعتدي الوزوج عوىل زوجتوه يف 

 .الشارع أ و يف بيا أ هلها مثال

اقوع مون قبول الوزوج وقد وسع املرشع من حامية الزوجني حىت بعد الانةصال حيا اعترب الروب أ و اجلورح الو 

ذا  بووا أ ن هووذه ال فعووال وقعووا بسووبب العالقووة الزوجيووة  السووابق يوودخل يف جمووال تطبيووق هووذه املووادة، اإ

 ك ن  الع زوجة زوهجا .السابقة

ل أ نوه  وانتقاما مهنا يعتدي علهيا ابلرب أ و اجلرح، فهنوا وان اكنوا العالقوة الزوجيوة قود انهتوا بطريوق اظلوع اإ

ن أ حواكم املوادة  مادام أ ن الاعتداء وق مكورر تكوون  622ع من زوهجا السابق انتقوام مهنوا عوىل طلوب اظلوع فواإ

 . واجبة التطبيق

وزكةي لتوافر القصد اجلنايئ يف جرمية اجلورح أ و الروب الواقوع عوىل الزوجوة تع ود الوزوج اجلورح أ و الروب، 

بأ نوه سووا ينوتج رضر ، فالقوانون وارتاكب فعل الاعتوداء وارتواكب الةعول الاعتوداء موع العوهب  الإرادةفويرد 

يعتربه فاعال مس،ول عن مجيع النتاجئ حىت ولو اكنا غري متوقعة 
1
 

                                                           
1

، دار هوموه للطباعوة والونش (أ عامل تطبيقية)مذكرات يف القانون اجلزائري اظاص، جرامئ  د ال شخاص، جرامئ  د ال موال، : و بن ش يخ حلسن

يف قانون العقوابت الإمارايت وفقوا  اجلرامئ الواقعة عىل ال شخاص:وممدوح خليل البحر. 22، صةحة، 6112زريعة اجلزائر، الطبعة اظامسة، س نة بو 

ثراءل خر التعديالت، مكتبة جامعة الشارقةو   .012للنرش والتوزيع ال ردن، الطبعة ال وىل، صةحة  اإ
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ول ي،ثر يف توافر القصد اجلنايئ يف هذه اجلرمية البواعث ااافعة لرتاكب فنأ خذ عىل سبيل املثال تربزور الوزوج 

الرشيعة الإسالمية، أ و قياسوا حوق الووااان رضب زوجته مبقت  حقه الرشعي يف تأ ديبه لها مثلام جتزيه أ حاكم 

 هبذا التربزر لعدم ورود النص حبق تأ ديوب ال زواج لزوجوا م كوام ل يعتدييف تأ ديب أ ولدمه، فهنا ل ميكن أ ن 

عامل القيا  يف جمال قواعد التيرمي  .ميكن اإ
1
 

ابحوة وحىت من الناحية الرشعية فاإن هذا التربزر غري حصويح، فقود اسو تغل بعوض املسول ني لروب  الإسوالم اإ

حص  وواب ،  الإسوالمالزوجة حىت ميارسوا عنةهم غري املرشووع  ود زوجوا م، يف حوني أ ن رضب الزوجوة يف 

اوا رمسوا حص  حيث زكون فق  يف حاةل نشوز الزوجة، ومل تطلق يد الزوج يف ممارسوة العنون  ود الزوجوة واإ

الواحدة مهنا قبل أ ن زكون قد اس تخدم الوسو يةل مهناجا يقتيض اس تخدام  الث وسائل متدرجة ل يصح جتاوز 

زكون مربحا، وأ ن يتوف الوجه  اليت قبلها، ويه املوعظة مث الهير مث الرب عىل أ ن ل
2
 

يف جرمية الرب واجلرح دور يف حتديد جسامة املس،ولية، كام هو احلال يف جورامئ العنون  الإجرامية وللنتيجة

لها املرشع تتدرج تبعا جلسوامة ال ذى ا ي ينوال جسوم الزوجوة، فبقودر موا الع دي يف القواعد العامة، فقد جع 

تزداد جسامة ال ذى تزداد جسامة املس،ولية والعقاب
3
وعوىل هوذا ال سوا  قسوم املرشوع الروب أ و اجلورح . 

ىل أ ربعة تصنيةات واليت س نذكرها تبعا الواحدة تلوى ال خرى حسب درجة خطور ا  .الع دي  د الزوجة اإ

 .بة اجلرح أ و الرب الع دي البس ي   د الزوجةعقو / 0

املعدل واملام لقانون العقووابت عقوبوة اجلورح أ و  02/00من القانون  0مكرر 622حددت الةقرة ال وىل من املادة 

تتحقوق عنودما ل يرتتوب عون اجلورح أ و الروب أ ي  والويتالرب الع دي  ود الوزوج يف صوورته البسو يطة 

وقد حددت هذه املادة عقوبوة اجلرميوة يف هوذه احلواةل ابحلوبس . يوم 02مرض أ و جعز عن الع ل تزيد مدته عن 

ىل  الث س نوات( 0)مدته من س نة وابلتايل تأ خذ اجلرمية الوصن اجلنحي وللقايض السولطة التقدزريوة يف  ،(1)اإ

 .ظروا ووقائع اجلرميةحتديد العقوبة تبعا ل

 

                                                           
1

للرابطة ال  ية يف الترشيع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري يف العلوم اجلنائية وعهب الإجرام، لكية احلقوق،  امحلاية اجلنائية:بوزاين عبد البايق

، رسواةل (دراسة مقارنوة) اجلرامئ املاسة ابل  ة يف القوانني املغاربية: ومنصوري املربوك. 027، صةحة 6110/6101جامعة أ بو بكر بلقايد تل سان، 

يعترب لك مون .82، صةحة 6100/ 6101دكتوراه يف القانون اظاص، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة أ بو بكر بلقايد تل سان، لنيل شهادة 

قانون عقوابت أ ردين أ ن أ فعال التأ ديب اليت ميارسها الوزوج عوىل  20قانون عقوابت مصي واملرشع ال ردين يف املادة   21املرشع املصي يف املادة 

طوار أ فعوال الرو  زوجته ب والواا ومن يف حمكه عىل الوا واظادم عىل خادمه يعتربها مرشوعة وززيل صةة الإجرام عهنا ولكهنام يبيحاهنا فق  يف اإ

 .026مرجع سابق، صةحة : اظةين زراجع أ لء عدان ن الوقةي
2

، دار الةكور دمشوق، الطبعوة ال وىل الإسواليمد العواملي للةكور رضب املورأ ة وسو يةل لك اظالفوات الزوجيوة، املعهو: و عبد امحليد أ محد أ بو سوليفن

 .16و10م، صةحة 6116/ هو0060
3

عطاء املواد ال،ارة مون الوهجوة القانونيوة والةنيوة، املوسووعة اجلنائيوة احلديثوة، الكتواب الثالوث، : ـأ محد أ بو الرو  جرامئ القتل واجلرح والرب واإ

 .وما بعدها 22، بدون س نة الطبع، صةحة،كندريةالإس / املكتب اجلامعي احلديث ال زارطية
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 .  عقوبة اجلرح والرب الع دي املقرتن ابلظرا املشدد/ 6

يف نةس اجلرمية جند أ ن املرشع قد غلم العقوبة وشددها يف بعض احلالت موع بقواء الوصون اجلنحوي لليرميوة، 

ىل جناية وغلم العقوبة يف حالت أ خرى مع تغيري  .وصن اجلرمية من جنحة اإ

ذا ترتوب  622ملادة من ا 6حسب الةقرة  نه هشدد عقوبة جنحة اجلرح أ و الرب الع دي  د الزوجة اإ مكرر فاإ

اإىل مخوس ( 6)يووم، وتكوون العقوبوة بوذكل مون سو نتني 02عن هذه ال فعال جعز لكي عن الع ول ملودة تتجواوز 

 .(2)س نوات

ىل جناية موع هشوديد العقوبوة فتكوون السوين مون عرشو سو نوات  ىل  (01)وينقلب وصن اجلرمية من جنحة اإ اإ

ذا ترتب عن اجلرح أ و الرب عاهة مس تدمية كةقد أ و برت أ حد ال ع،اء، أ و احلرمان مون (61)عرشزن س نة  ، اإ

حدى العينني ىل وفاة ال، .اس تعامحص أ و فقد بص اإ ذا أ ف  اجلرح أ و الرب اإ حوداعا أ ما اإ حية ولوو بودون قصود اإ

ىل السين امل،بد ن العقوبة هشدد اإ  .فاإ

 .امحلاية من العنن الواقع عىل السالمة النةس ية/ اثنيا

السوالن ا كور  00/ 02من القوانون  0مكرر 622جرم املرشع اجلزائري وبصورة  حية العنن النةيس يف املادة 

ىل  الث س ن (0) يعاقب ابحلبس من س نة>> : كام ييل لك من ارتكب  د زوجه أ ي شوا مون  (1)وات اإ

أ شاكل التعدي أ و العنن اللةظي أ و النةيس املتكرر ا ي جيعل ال،حية يف حاةل متس بكرامهتا أ و تو،ثر عوىل 

وعليه تقع جنحة العنون النةيسو  ود السوالمة النةسو ية للزوجوة ولوو مل زكون . <<سالمهتا البدنية أ و النةس ية

ذسدية هناك تأ  ري عىل السالمة اجل  زكةوي لقيوام اجلرميوة أ ن تكوون أ فعوال العنون النةيسو متكوررة مون شوأ هنا  اإ

 .املسا  بكرامة ال،حية

وتتعدد صور العنن النةيس كام مر معنوا يف اموور ال ول لدلراسوة، غوري أ ننوا سو كز عوىل الصوور الويت تناولهوا 

 .وجة، وجرمية العنن الاقتصادياملرشع يف هذا القانون ويه جرمية العنن اللةظي وجرمية التخيل عن الز 

زاثل الركن املادي لهوذه اجلرميوة يف لك ال فعوال والتصوفات الويت تنوال مون السوالمة  :جرمية العنن اللةظي/ 0

: النةس ية للزوجة اك م والقدح والتحقري والهتديد، وقود جواء تعريون هوذه ال فعوال يف القوانون ال ردين كوام يويل

س نادا م هو ) اإىل خشوص، ولوو يف معورض الشوك والاسو تةهام مون شوأ هنا أ ن تنوال مون رشفوه موادة معينوة  اإ

ىل بغض النا  واحتقارمه سوواء اكنوا تو  املوادة هسو تلزم العقواب أ م ل، أ موا القودح فهوو  وكرامته أ و تعر ه اإ

الاعتداء عىل كرامة الغري أ و رشفه أ و اعتبواره ولوو يف معورض الشوك والاسو تةهام مون دون موادة معينوة، أ موا 
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ىل املعتودى عليوه وهجوا لوجوه ابلوقم أ و احلوراكت أ و ال  تحقري فعرفه أ نوه لك أ سو باب غوري القودح وا م يوجوه اإ

(.الكتابة أ و الرمس
1
 

يف هذه ال فعال حيث تتيسد يف قيام الزوج اجلواين ابلتعبوري عون رأ يوه يف  الإجرايمول  تلن طبيعة النشاو 

ذهما أ و سو هبا أ و شو اها ك ن يشوكك يف نزاهوة رشفهوا أ و أ ن  قدما أ و زوجته اجملين علهيا بأ ن يقوم ابحتقارها أ و

يقوم ابس تةزازها عاطةيا،سواء اكنا هذه التصفات فيف بيهنام أ و أ مام أ ولدها أ و أ مام أ فوراد العوائةل، حمواوةل منوه 

البيوا أ و بصوةة لنيل من كرامهتا واحل  من قميهتا،أ و أ ن يقوم بهتديدها ابلطالق أ و بزوجة اثنيوة أ و طردهوا مون 

ابلهسو ترياي، أ و أ ن يسوبب لهوا ل موراض ع،ووية  ك ن تصواب ابلآ بوة أ و متكرر حلد ي،ثر عىل سالمهتا النةس ية

 .اليت تنشأ  نتيجة سوء احلاةل النةس ية اكل مراض العصبية أ و العقلية مثال

قامة الزوجني يف ماكن واحد ول أ ن تكون الزوجيوة  ل قامئوة كوام أ سولةنا، فامحلايوة يشرتو القانون لقيام اجلرمية اإ

اجلنائية تطال الزوجة داخل بيا الزوجية وخارجه، وقا قيام الزوجية وهس ار حىت بعد الانةصال، طاملوا اكن 

ىل  لالعتداء عالقة ابلعالقة الزوجية السابقة، وقد قرر القانون لهذا النوع من العنن عقوبوة احلوبس مون سو نة اإ

 . 0مكرر  622 الث س نوات املادة 

ونظرا لكون هذه اجلرامئ تقع خلن أ سوار بيا الزوجية يصوعب  :يف جرمية العنن اللةظي الإ باتو خصوصية 

، الإ بواتاملتاحة للزوجة، خروجا من املرشع عن القواعود العاموة يف  الإ باتباكفة طرق  اإ با افقد تقرر  اإ با ا

ذا ثال  ل عوىل سوبيل الاسو تسنا   يعتديالرابعة ل اكنا شهادة ال طةال القص وشهادة ال قارب اارجة  اإ هبا اإ

هنا تعترب دليال   .يف جرمية العنن اللةظي في،سس علهيا القايض حمكه ابلإدانة لالإ باتفاإ

شارة، : جرمية جهر الزوجة/ 6 طوار جهور وتورك ال  ة  لالإ ل يف اإ مل زكن القانون السابق يعتدي هبير الزوجوة اإ

ذا اكنا الزوجة أ ما أ و حامال،ومل زكن الهير يعطوي للزوجوة سووى احلوق يف املطالبوة ابلتطليوق يف  فق ، أ ي اإ

(قانون ال  ة 21املادة ) حال  بوته
2

ل أ نه بعد التعديل اجلديد من جموال الوتخيل لقانون العقوابت مت التوس يع  ، اإ

مون القوانون  111/6املوادة  عن ال  ة حيث أ صبح يش ل الزوجة أ ي،ا ولو مل تكن أ ما أ و حامال فقد جاء نوص

 . عىل عقاب الزوج  ي هيير زوجته معدا ولغري سبب جدي ملدة تزيد عن شهرزن 00/ 02

ل تقرزوره جتورمي جهور الوزوج ل نوه ومن جانبنا نرى أ ن املوقن حي د لل رشع للحامية اليت كةلهوا الزوجوة مون خوال

 .تدارك اظطورة اليت زرتهبا، يف الوقا ا ي جيب أ ن زكون رشزاك لها رفيق درهبا ومأ من طريقها يف حيا ا

                                                           
1

 .180مرجع سابق، صةحة : قانون عقوابت أ ردين ينظر أ لء عدانن الوقةي 001، 077و املواد 
2
عدد جريدة رمسية ال. املت، ن قانون ال  ة 0070يونيو  10امل،رخ يف  00/ 70املعدل واملام للقانون  6112فربازر  68امل،رخ يف  12/16ال مر و 

02. 
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ن جرمية التخيل عن الزوجة يه قيام الوزوج بةعول الوتخيل عون زوجتوه والعالقوة الزوجيوة قامئوة دون سوبب   اإ

موع اسو ارار الهيور ملودة تزيود عون ( بل أ و أ ن ي،طر للسةر للعالجك ن تنقطع به الس  ) خطري يس تدعي الهير

ملو ل الزوجيوة لسو تسناا احليواة الزوجيوة،  يورد العوودة الوقتيوة ل  شهرزن، وتنقطع هذه املدة ابلعودة الهنائية

ن اكن لهوا توداعيا ا املاديوة الويت يقطع هذه املدة، ول شك أ ن هذه اجلرمية  ل تن،وي حتوا العنون النةيسو واإ

خوالل ابلوزتام : ميكن غض الطرا عهنا وهو ما جيعلهوا تقوع يف صوورتني نةواقوو جهور موادي فيوه اإ مموا يعر وها  الإ

ن واجب النةقة حقا مقررا لها حىت ولو اكنا موو ة ول  للخطر لعدم حصولها عىل املتطلبات ال ساس ية، مث اإ

 .هس تحقه الزوجة فق  لكوهنا أ ما

ىل مب  الإخاللو جهر معنوي مةاده  تطلبات العالقة الزوجية والهترب من الالزتامات املعنوية للزوج اجتاه زوجتوه اإ

 .حد يلحق رضر بأ مهنا واس تقرارها

ىل سو نتني أ شوهر (2)سواء اكن الهير ماداي أ و معنواي فاإن عقوبتوه تورتاوح موا بوني سو تة وغراموة ماليوة مون ( 6)اإ

ىل  21.111  .دج 611.111اإ

اظاصوة بزوجتوه دون  الاقتصواديةلك مون حيواول السو يطرة واسو تغالل املووارد :جرمية العنون الاقتصوادي/ 1

ر اها، وا ي يصل أ حياان اإىل حرماهنا لكية من أ موالها وممتلاك ا اظاصة، اكلستيالء عىل راتهبا الشوهري موثال 

والرتهيوب مسو تع ال يف ذكل أ سواليب التخويون والهتديود . أ و اغتصاب ما ينوهبا مون حقهوا يف املورياث وغوريه

ىل س نتني  .مرتكبا جلرمية العنن الاقتصادي يعاقب علهيا من س تة أ شهر اإ

 : الظروا اتةةة يف جرامئ العنن الزويج/ اثلثا

فوادة اجلواين يف جورمييت اجلورح أ و الروب  0مكورر622مكورر و 622استبعد املرشع  احوة مبوجوب املوادتني  اإ

حية يف حالت معينة يه أ ن تكون ال،حية معاقوة أ و حوامال الع دي والعنن الواقع عىل السالمة النةس ية لل، 

ن اجلواين يف غوري هوذه  ذا ارتكبا اجلرمية حب،ور ال بناء القص أ و حتا الهتديد ابلسالح، ومبةهوم اتالةة فواإ أ و اإ

ىل  21احلووالت ميكوون أ ن يسوو تةيد موون ظووروا التخةيوون وفقووا ملقت،وويات املووواد موون  موون قووانون  0مكوورر21اإ

عود عةل حرمان اجلاين من  الظروا اتةةة يف احلالت السابقة لالعتبوارات التاليوة ويه كوون أ ن  العقوابت، وت

ىل رعاية خاصوة و وقووع مثول هوذه اجلورامئ  يو،ثر علهيوا بشوا  الزوجة  تكون حامال أ و معاقة  جيعلها حتتاج  اإ

 .أ كرث خطورة عنه يف احلالت العادية

ال من شأ نه التأ  ري عىل التوازن النةيس لر طةال،فيكون حص وقع سليب عوىل أ ما وقوع هذه اجلرامئ حب،ور ال طة 

نتواجالةو الطبيعي للطةل ما يرتتب عليه من عواقوب وخميوة اكلعوزةل والهوروب كوام قود يرتتوب عليوه  سولواكت  اإ

.عنيةة بسبب ا طراابت خشصية ملا زكون قد شاهده الطةل يف صغره
1
 

                                                           
1

 .17مرجع سابق، صةحة : و وخدجية الةياليل عالش
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وقوع اجلرامئ السابقة حتا الهتديد ابلسالح كقيوام الوزوج بو وع سوالح انري أ موام أ ما احلاةل ال خرية واملاثةل يف 

الزوجة أ  ناء اظالا القامئ بيهنام دون اس تعامحص مبارشة، فهذا السلوك يف حد ذاته يعترب عنةا شديد اظطورة ملا 

 .يبعثه من رهبة وخوا شديدزن يف نةس ية الزوجة

 :حتريك دعوى العنن  د الزوجة/ رابعا

 00/ 02مون القوانون  0مكورر 622مكرر والةقرة السادسة من املادة  622الةقرة السابعة والثامنة من املادة تنص 

عىل متتع ال،حية يف جرمية اجلرح أ و الرب الع دي والعنن اللةظي حبق الصةح عن الةاعل، موا يةهوم ابتالةوة 

ل بنو ا شوكوى الوزوج املروور، ويف حواةل التنوازل عهنوا أ ن حتريك ااعوى الع ومية يف هذه اجلرامئ ل زكوون اإ

جراءاتوحسهبا تتوقن  عوادةاملتابعة ولعل العوةل يف ذكل أ ن صوةح ال،وحية يسوامه يف  اإ بنواء العالقوة الزوجيوة  اإ

ىل حتقيقه .عىل أ سا  من التسامح والتوافق وهو الهدا ال مس  ا ي هيدا املرشع اإ
1
 

ل يف حواةل اجلورح أ و الروب  غري أ ن صةح ال،حية يف جرمية اجلرح والرب الع دي ل يس تةيد منوه الةاعول اإ

 02يوموا، أ و الروب ا ي زرتوب جعوزا ملودة تتجواوز  02الع دي ا ي ل خيلن جعزا عن الع ل ملدة تقول عون 

اوا يسو تةيد  مون  ةيون يف العقوبوة الويت تصوبح يوما، أ ما يف حاةل نشوء عاهة مسو تدمية فوال توقون املتابعوة واإ

ىل  2ترتاوح من  ىل  01س نوات بعد أ ن اكنا ترتاوح  من  01س نوات اإ  .س نة 61س نوات اإ

  :خامتة

ىل النتاجئ التالية  :من خالل دراستنا توصلنا اإ

دراك املرشع اجلزائري أ اية تناول ظاهرة العنن الزويج ابعتباره أ حد مالمح العنن ا ي يو،ثر بشوك كبوري  و اإ

عىل اس تقرار اجملاعات انبع من مسوازرته ومواكبتوه لل وا يوق ااوليوة، الويت اعتوربت ق،وية العنون ق،وية عامليوة 

 .تقتيض تدخل احلكومات ملواهجهتا عىل الصعيد اااخيل

ىل حماربة العنن الزويج الواقع عىل الزوج أ و الزوجوة عوىل حود  ن يبدو يف ظاهره  هيدا اإ ن هذا القانون واإ و اإ

ل أ نه يف حقيقته جاء محلاية الزوجة، ل ن حقيقة العنن تعكس وجود عالقة سو يطرة يبودو فهيوا العنون السواء  اإ

 .ا كوري وك نه أ لية من أ ليات التحمك يف النساء

ل  و عىل الرمغ من التعديالت امله ة اليت جاء هبا قانون العقوابت واملتعلقة أ ساسا بتيرمي العنون  ود الزوجوة اإ

يتعلق بظواهرة حتمكهوا عوامول متشوابكة  ال مراقيل حتول دون حتقيق الهدا خصوصا، وأ ن أ نه يصطدم بعد عر 

ترجع أ ساسا لكوهنا متار  داخل الإطار اظاص ابل  ة ويف جماع تتحمك فيوه  وغوطات اجيعيوة و قافيوة،فأ ي 

زوج يف جماعنا يس ح ابس تسناا حياته الزوجية مع زوجوة اتبعتوه جزائيوا بهت وة العنون اللةظوي، فوالواقع أ ن موا 
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دانوة الوزوج لإ بوات رضرهوا يف دعووى تطليوق أ موام حممكوة تناحص هذه الزوجة من هذه  ااعوى، حمك ق،ايئ ابإ

 .ش،ون ال  ة

 :ييل وانطالقا من هذه النتاجئ نقرتح ما

ل أ ننا نورى رضورة و وع  سورتاتيييةو وان اكن التعديل ال خري خطوة نوعية يف جمال ماكرة العنن  د املرأ ة اإ  اإ

نشواء مراكوز الاسو يع ماربة هذه الظاهرة هشرتك فهيا خمتل ن القطاعات احلكومية املعنية وا عيات احلقوقيوة واإ

 .والإرشاد للنساء املعنةات

و التعويل عىل الوساطة الق،ائية يف جرامئ العنن  د الزوجة كحل بديل عن املنازعة الق،ائية ل،وامن اسو ارار 

 .احلياة الزوجية

 قامئة املراجع

 الكتب/ أ ول

اجملودل التاسوع، دار الصوادر للطباعوة والنرشو، بوريوت، .اازن بكر ابن املنظوور الإفريقوي املطوريأ بو الة،ل جامل  .0

 .هو 0182/ م0022

عطاء املواد ال،ارة من الوهجة القانونية والةنية، املوسوعة اجلنائيوة : أ بو الرو  أ محد .6 جرامئ القتل واجلرح والرب واإ

 .وما بعدها 22، بدون س نة الطبع، صةحة،الإسكندرية/ يث ال زارطيةاحلديثة، الكتاب الثالث، املكتب اجلامعي احلد

أ عوامل )موذكرات يف القوانون اجلزائوري اظواص، جورامئ  ود ال شوخاص، جورامئ  ود ال مووال، : بن ش يخ حلسون .1

 .6112، دار هومه للطباعة والنش بوزريعة اجلزائر، الطبعة اظامسة، س نة (تطبيقية

اجلرامئ الواقعة عوىل ال شوخاص يف قوانون العقووابت الإموارايت وفقوا ل خور التعوديالت، مكتبوة :ممدوح خليل البحر .0

ثراءجامعة الشارقةو   .للنرش والتوزيع ال ردن، الطبعة ال وىل  اإ

دار الةكر  ،الإساليمرضب املرأ ة وس يةل لك اظالفات الزوجية، املعهد العاملي للةكر : عبد امحليد أ محد أ بو سليفن .2

 .م6116/ هو0060دمشق، الطبعة ال وىل 

 :الرسائل واملذكرات اجلامعية/ اثنيا

، رسواةل لنيول شوهادة دكتووراه يف (دراسوة مقارنوة) اجلرامئ املاسوة ابل  ة يف القووانني املغاربيوة: منصوري املربوك .0

 6100/ 6101ان، القانون اظاص، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة أ بو بكر بلقايد تل س

، رساةل جامعية (6117و 0002) العنن الزويج املامر   د املرأ ة بتل سان،  حممكة تل سان اوذجا : نعمية رحامين .6

والعلوم الاجيعية، قسم الثقافة الشعبية ،  صص أ نرثوبولوجيا، جامعة أ يب بكور  الإنسانيةلنيل شهادة ااكتوراه، لكية العلوم 

 .6100/ 6101بلقايد تل سان، 

امحلاية اجلنائية للرابطة ال  ية يف الترشيع اجلزائوري، موذكرة لنيول شوهادة املاجسو تري يف العلووم :بوزاين عبد البايق .1

 .6110/6101اجلنائية وعهب الإجرام، لكية احلقوق، جامعة أ بو بكر بلقايد تل سان، 

العنن الزويج اوذجاوو رسواةل لنيول دبلووم  العنن ال  ي  د املرأ ة ابملغرب أ ية حاميةوو: خدجية الةياليل عالش .0

ااراسات العليا املع قة يف القانون اظاص، جامعة س يدي محمد بن عبد هللا، لكية العلوم القانونيوة والاقتصوادية والاجيعيوة، 

 .م،6112/6112ظهر املهراز، فا ، 
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 املقالت/اثلثا

املوجه  د املرأ ة وعالقته ابلصالبة النةسو ية اى عينوة مون العنن ال  ي : التيجاين بن طاهر، هبياين مارية ميينة .0

 .6102، مار  07جمةل علوم الإنسان واجملاع، جامعة ال غواو العدد  النساء املعنةات بعد التعديل،

 النصوص القانونية/ رابعا

 .08املت، ن قانون العقوابت جريدة رمسية عدد 0022يونيو  17امل،رخ يف  022/ 22ال مر / 0

املت،و ن قوانون  0070يونيوو  10املو،رخ يف  00/ 70املعودل واملوام للقوانون  6112فربازور  68امل،رخ يف  12/16ال مر / 6

 .02جريدة رمسية العدد . ال  ة

واملت،و ن قوانون  0022يونيوو  17املو،رخ يف  022/ 22يعدل وزام ال مور  6102ديس رب  11م،رخ يف  02/00القانون / 1

 .80ية عدد العقوابت جريدة رمس 

 املراجع ابللغة الةرنس ية/ خامسا
0
Feisepetangny ,laviolonce contre les femmes Geneveed . O. M. S1997 . 
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خصوصية اجلرامئ املرتبطة بنظام احلاسب ال يل ومظاهر متزيها عن اجلرامئ التقليدية
*

 
 تيارت -جامعة ابن خدلون -"أ  "أ س تاذ مساعد  -بوووووووردال مســـيووور / أ  

 

 :ملخص

تعد جرامئ نظام احلاسب ال يل من أ مه املسائل اليت أ اثرت جدل واسوعا بوني فقهواء القوانون،  وهنم مون 

اعتربها جرامئ قدمية يف  وب جديد، ومهنم مون اعتربهوا جورامئ جديودة ذات خطوورة كبورية ابملقارنوة موع اجلورامئ 

يف التصودي لهوا عون طريوق سون قووانني جديودة توتالءم وطبيعهتوا  الإ اعالتقليدية، ال مور ا ي يسو توجب 

 .وطريقة ارتاكهبا

ىل عودم وجوود اتةواق حوول  ن و ع نظام امحلاية اظاص جبرامئ احلاسب ال يل أ مر معقد للغاية والسبب راجوع اإ اإ

 .تعريةها وحتديد مو وعها ومن مث حتديد أ صنافها

Résumé 

Les crimes informatiques sont considérés comme questions les plus importants qui 

ont suscités un vif débat parmi les juristes certains d’entre eux les ont considéré comme des 

anciens crimes en nouvelle robe, et d’autres les considéré comme nouveaux crimes d’une 

grande gravité par rapport aux crimes classique, ce qui exige de toute urgence de nouvelles 

lois qui conviennent avec la nature et le mode de perpétration. 

L’établissement d’un système spécial de protection contre les crimes informatiques est très 

compliqué et la raison est due à l’absence d’accord sur la définition et l’identification du 

thème et ensuite déterminer leurs variétés. 

 :مقدمة

جرامية مسو تحد ة نسوبيا تقورع يف جنبا وا أ جورا  اظطور لتنبوه   ن ظاهرة جرامئ نظام احلاسب ال يل ظاهرة اإ اإ

ابعتبارهوا هسو هتدا املعطيوات و املعلوموات  ائر النامجوة عهنوا،جماعات العص الراهن حليم اتاطر وهول اظس

بدللهتا التقنية الواسعة واتزنة واملنقوةل عورب نظوم احلواسوب وشو باكت املعلوموات ويف مقودمهتا الانرتنوا فهويي 

 جرمية تقنية تقرتا يف اظةاء زرتكهبوا جمرموون أ ذكيواء ميتلكوون أ دوات املعرفوة التقنيوة وهوذا وحوده يظهور مودى

فوراد و ودد ال مون  خطورة جرامئ نظام احلاسب ال يل، فهيي تطال احلق يف املعلومات ومتوس احليواة اظاصوة لر 

                                                           
*
يداع املقال   67/10/6102: اترخي اإ

 16/16/6102: اترخي حتكو املقال

 10/11/6102: اترخي مراجعة املقال
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يداع العقل البرشوي، دراك ماهيوة جورامئ  القويم والس يادة الوطنية وهش يع فقدان الثقة ابلتقنية و دد اإ  ا فوان اإ

رامئ، واسوو تظهار مو وووعها وخصائصووها وجحووم نظووام احلاسووب ال يل والانرتنووا والطبيعووة املو وووعية لهووذه اجلوو

اظسائر النامجة عهنا وسامت مرتكبهيا ودوافعهم، يتخذ أ اية اس تثنائية لسالمة التعامل مع هذه الظاهرة ونطواق 

 . والثقافية خماطرها الاقتصادية وال منية والاجيعية

اثرة للجودل تعريةهوا  ن أ كرث مسائل ظاهرة جورامئ نظوام احلاسوب ال يل اإ وحتديود مو ووعها أ و حملهوا أ و منواو  اإ

امحلاية، ال مر ا ي صعب من معلية حتديد قامئة هذه اجلرامئ وال فعال املكونة لها والنظام القوانوين ا ي حيمكهوا، 

هذه املسأ ةل ومسوائل أ خورى كثورية ل تقول عهنوا أ ايوة أ فورزت خالفوا وتباينوا مو ووعيا اى الةقوه اجلنوايئ يف 

يه مظواهر  ال يلو وموا نظوام احلاسوب  ا هو سبب اختالا الةقهاء يف تعريون جورامئ. نيةخمتلن النظم القانو 

 متزيها عن اجلرامئ التقليديةو

سوو نحاول موون خووالل املبحووث ال ول أ ن نتعوورا عووىل خمتلوون التعريةووات الوويت أ عطيووا لليوورامئ املاسووة بنظووام 

 . ، مث نتناول يف املبحث الثاين املو وع ا ي تنصب عليه هذه اجلرامئوالانرتنااحلاسب ال يل 

 :ماهية جرامئ نظام احلاسب ال يل :املبحث ال ول

عطاء مةهوم لليرامئ املرتبطة بنظام احلاسوب ال يل حبجوة أ هنوا  ىل عدم الاهيم ابإ لقد دع  كثري من الةقه الغريب اإ

ل أ ن . البعض ال خر زرى أ هنا حبوق جورامئ جديودة يف حمتواهوا ونطاقهوا جرامئ تقليدية ارتكبا بأ سلوب جديد، اإ

 .وخماطرها ووسائل ارتاكهبا ومشق ا، ويف الغالب يف طبائع وسامت مرتكبهيا وليسا جمرد  عة ابلية

 :مةهوم جرامئ نظام احلاسب ال يل: املطلب ال ول 

ن املشلكة ال وىل وال ساس ية اليت تعرتض ظاهرة جورامئ نظوام احل اسوب ال يل يه عودم وجوود تعريون موحود اإ

ومجمع عليه لهذه اجلرمية
1

ل أ ن  ىل عدم وجود اتةواق عوىل اصوطالح واحود خبصوصوها كوام أ سولةنا، اإ ، ومرد ذكل اإ

هذا مل مينع بعض الباحثني يف عهب اجلرمية من بوذل جمهوودات يف هوذا اظصووص، فلقود و وع هو،لء ااارسوون 

ليه وتبعا ملعيار التعرين ذاتهوالباحثون عددا ليس ابلقليل من ا  . لتعريةات تتبازن تبعا ملو وع العهب املناون اإ

 :تعرين جرامئ نظام احلاسب ال يل: الةرع ال ول

ىل اجتواهني، ال ول وسوع مون تعريون  لقد انقسم الةقه املقارن يف تعرين اجلرامئ املرتبطوة بنظوام احلاسوب ال يل اإ

يدخل يف عدادها يف كثري من ال حيان أ فعال ل ميكن أ ن تعود مون قبيول جرامئ نظام احلاسب ال يل حىت أ صبح 

جرامئ نظام احلاسب ال يل، بيا الاجتاه الثاين ي،يق من مةهوم جرامئ نظوام احلاسوب ال يل حبيوث تقول ال فعوال 

 .اليت ميكن أ ن تتصن هبا

                                                           
1
- Joshua b. hill and  nancy e. Marrion, introduction to cybercrime: computer crimes, laws, and  policing in 

the 21
st
 Century, santa Barbara, Californie. P 04.  
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 :الاجتاه املوسع: أ ول

ىل التوسو يع مون مةهووم جور  امئ نظوام احلاسوب ال يل، و قود تباينوا أ راهئوم حبسوب يذهب أ نصار هذا الاجتواه اإ

ل أ هنم ينطلقون من أ نه جمرد مشاركة احلاسب ال يل يف  لهيا هذه اجلرامئ، اإ ىل اارجة اليت ميكن أ ن متتد اإ نظر م اإ

النشاو الإجرايم يس بغ عليوه وصون اجلورامئ املرتبطوة ابحلاسوب ال يل،
1
مبعوىن أ ن أ ي جرميوة مون جورامئ نظوام  

ل ابس تخدام أ نظ ة احلاسب ال يل و الإنرتنا كوس يةل لرتاكهبااحلاسب    .  ال يل ل تتحقق اإ

فعول )  هنواا ي يعرفهوا بوأ   جون فور سرتو من التعريةات اليت أ طلقها أ نصار هذا الاجتاه، و من بيهنم ال س تاذ 

جرايم يس تخدم احلاسب ال يل يف ارتاكبه ك داة رئيس ية لهيا (.اإ لك أ شواكل السولوك )أ هنوا  عىلاتدميان و ينظر اإ

، وقريبا مهنام تعرين مكتب التقنية ابلولايت املتحدة ال مرزكية (غري املرشع ا ي زرتكب ابس تخدام احلاسوب

(.اجلرمية اليت تلعب فهيا البياانت المكبيوترية و الربامج املعلوماتية دورا رئيس يا)بقوةل أ هنا
2
  

لك سلوك غري ) رامئ نظام احلاسب ال يل بأ هنا ج 0071عام التةية و يعرا خرباء منظ ة التعاون الاقتصادي و 

(.مرشوع أ و غري أ خاليق أ و غري مصح به يتعلق ابملعاجلة ال لية للبياانت أ و نقلها
3
 

كام أ ن خرباء متخصصون من بليياك يف معرض ردمه عىل اس تبيان منظ ة التعاون الاقتصوادي و التةيوة عرفووا 

لك فعل أ و امتناع من شأ نه الاعتداء عىل ال موال املاديوة أ و املعنويوة زكوون )يل بأ هنا جرامئ نظام احلاسب ال  

(.انجتا بطريقة مبارشة أ و غري مبارش عن تدخل التقنية املعلوماتية
4
 

(.أ ي معل غري قانوين يس تخدم فيه احلاسب ك داة أ و مو وع لليرمية ) و هناك من عرفها بأ هنا 
5
 

و ل شك أ ن الاجتاه املتقدم ينطوي عىل توس يع كبري ملةهوم اجلرامئ املرتبطة بنظام احلاسب ال يل، و لهوذا زورى 

نةر من الةقه ال خر أ نه من الصعوبة مباكن قبول هذا التوجه، ل ن نظام احلاسب ال يل قد زكون حمال تقليوداي يف 

أ جزائوه، أ و ال قوراص أ و الاسوطواانت امل،وغوطة عوىل  بعض اجلرامئ العادية كرسقة احلاسب ال يل ذاته أ و أ حد

س باغ وصن جرامئ نظوام احلاسوب ال يل عوىل سولوك الةاعول غوري املرشووع جملورد أ ن   سبيل املثال، فال ميكن اإ

 . نظام احلاسب أ و أ ي من مكوانته املادية اكن حمال لةعل الاختال 

                                                           
1
 .11ص ،6112الطبعة ال وىل، لبنان، منشورات احلليب احلقوقية، جرامئ احلاسب ال يل الاقتصادية،انئةل عادل محمد فريد قورة،   – 
2
نتواج الةريوسوات حمسن بن سليفن اظليةة، جرامئ احلاسوب ال يل وعقوبهتوا يف الةقوه والنظوام، جرميوة  - اس تنسواخ بورامج احلاسوب ال يل وبيعهوا واإ

 . 00، ص 6111ونرشها، رساةل ماجس تري، أ اكدميية انين العربية للعلوم ال منية، لكية ااراسات العليا، قسم العداةل اجلنائية، السعودية،

  Med Chawki, essai sur la notion de cybercriminalité, iehei, 2006, p 06.-
 3
  

4
ن هذا التعرين متبىن من قبل العديد من الةقهاء وااارسني بوصةه أ ف،ل التعريةات، ل نه أ حاو بقودر الإمواكن بظواهرة جورامئ احلاسوب ال يل - . اإ

جيواز يف املةهووم والنطواق واظصوائص والصوور والقواعود الإجرائيوة لل الحقو: زراجع يف تةاصيل ذكل ة يونس عورب، جورامئ المكبيووتر والانرتنوا، اإ

                           www.arablaw.org: ، عىل املوقع0، ص06/6116/ 01، أ بو ظيب،6116والإ بات، ورقة معل مقدمة اإىل م،متر ال من العريب 

. 00حمسن بن سليفن اظليةة، املرجع السابق، ص -
5
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طار الاجت ىل أ ن هناك تعريةات أ خرى يف اإ اه املوسع اكنا أ كرث حتديدا يف تعرين جرامئ  نظوام و جتدر الإشارة اإ

لك تالعب ابحلاسب ال يل و نظاموه مون أ جول احلصوول بطريقوة غوري ) احلاسب ال يل، من ذكل تعريةها بأ هنا 

حلاق خسارة ابجلاين عليه ، وما يالحم عىل هذا التعريون أ نوه ميوزي بوني مظهورزن ( مرشوعة عىل مكسب أ و اإ

مئ نظام احلاسب ال يل، يتعلق ال ول ابس تخدام نظام احلاسب ال يل من أ جل ارتواكب للسلوك الإجرايم يف جرا

حلواق  و زاثل الثاين. اجلرمية بغرض احلصول عىل مكسب مادي يف الاعتداء عىل نظام احلاسوب ال يل بغورض اإ

.الرر ابجملين عليه
1
 

 :الاجتاه ال،يق: اثنيا

ن هجود فقهاء هذا الاجتاه يف حتديد مةهوم جر  امئ نظام احلاسب ال يل، ترتكز عىل املعيار الشخيص، و حتديدا اإ

و لويس هوذا فقو ، بول وجوب . متطلب توفر رشو املعرفة و ااراسة التقنية بدرجة كبرية اى خشص مرتكهبا

توفر هذه ااراية و املعرفة بتقنيات احلاسب ال لية اى القامئني عىل ماكروة هوذا النووع مون اجلورامئ و مالحقوة 

 .  كبهيامرت 

لك )و من التعريةات اليت ساقها أ نصار هذا الاجتاه خبصوص اجلرامئ املرتبطة بنظام احلاسوب ال يل، موثال يه  

و ملالحقته و  انهتاك للقانون اجلنايئ زكون العهب بتكنولوجيا للحاس بات ال لية بقدر كبري لزما لرتاكبه من انحية

 (. التحقيق فيه من انحية أ خرى

أ هنا جرامئ زكون متطلبا لقرتافهوا أ ن تتووافر )ا ي قال بشأ هنا   (David Tompson)و من ذكل أ ي،ا تعرين 

،(اى فاعلها املعرفة بتقنية احلاسب
2
أ ي فعل غري )ا ي قال فيه أ هنا   (Steinsch Jqibong) و ميا ا تعرين  

(.التحقيق فيه و مالحقته ق،ائيامرشوع تكون املعرفة بتقنية المكبيوتر أ ساس ية لرتاكبه و 
3
 

ذا قام خشص )وقريبا منه تعرين ااكتور عبد العززز عبد هللا اليوسن  جرامئ احلاسب ال يل جرامئ ي  ارتاكهبا اإ

 (.ما ابس تخدام معرفته ابحلاسوب بع ل غري قانوين

ملاموا خاصوة بتقنيوات ذكل النوع من اجلرامئ اليت ت )و تعرا كذاك جرامئ نظام احلاسب ال يل فنيا بأ هنا  تطلوب اإ

(.احلاسب ال يل و نظم املعلومات، لرتاكهبا أ و التحقيق فهيا و مقا اة فاعلهيا
4
 

                                                           
.  10 ،11املرجع السابق، ص ،انئةل عادل محمد فريد قورة -

1
 

2
املناعسة، جالل محمد الزغيب، صايل فا ل الهواوشة، جرامئ احلاسوب ال يل والانرتنوا، دار وائول للنرشو، الطبعوة ال وىل، ال ردن محد أ  أ سامة  -

  . 82، ص 6110،
3
جياز ابملةهوم والنطاق واظصائص والصور والقواعد الإجرائية لل الحقة والإ بات،  - مقدموة  ورقوة معوليونس عرب، جرامئ المكبيوتر والانرتنا، اإ

  .0- 1، ص  www.arablaw.org: ، عىل املوقع06/6116/ 01، أ بو ظيب،6116اإىل م،متر ال من العريب 
4
يوة محمد بن عبود هللا بون عويل املنشواوي، جورامئ الانرتانوا يف اجملاوع  السوعودي، رسواةل ماجسو تري، أ اكدمييوة انيون العربيوة للعلووم ال منيوة، لك  -

  .10، ص 6111اجلنائية، السعودية، ااراسات العليا، قسم العداةل
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و يف ت،ييق أ خر لليرامئ املرتبطة بنظوام احلاسوب الالكورتوين، زورى الوبعض أ هنوا ليسوا اجلورامئ الويت زكوون 

.خل نظامه فق احلاسب ال يل أ داة لرتاكهبا، بل يه اليت تقع عىل احلاسب أ و دا
1
 

ىل املعرفة بتكنولوجيا احلاس بات ال لية تعد جورامئ عاديوة  ىل أ ن اجلرامئ اليت تةتقر اإ و يذهب أ نصار هذا الاجتاه اإ

ىل نصووص جديودة حتومك هوذه ال فعوال، وعوىل  تتكةل هبا النصوص التقليديوة، فوال حاجوة لنوا يف هوذه احلواةل اإ

رتكهبا هذا القودر مون العوهب و املعرفوة ابلتقنيوة املعلوماتيوة، فهويي العكس من ذكل، فان اجلرامئ اليت يتوافر يف م

ىل نصوص جديدة لتتكةل هبا  .حبق جرامئ حباجة اإ

ىل الت،وييق بشوا كبوري مون نطواق  و ل شك أ ن ال خذ هبذه التعريةات املقدمة من أ نصار هذا الاجتاه ي،دي اإ

ن جرامئ نظام احلاسب ال يل، حىت قال البعض أ هنا س تصبح أ ش به  ابظرافة ل ن عنص اارايوة ابلتقنيوة العاليوة اإ

نه ل يتحقق يف كثري مهنا و رمغ ذكل يعد الةعول جمرموا يف كثوري مون الترشويعات، حتقق يف بعض احلالت فاإ
2
و  

تالا أ و حمو أ و تعديل البياانت اتزنة يف نظام احلاسب ال يل .مثال ذكل اإ
3
 

 :تقيو الاجتاهني السابقني: اثلثا

املالحم أ ي،ا أ ن هذه التعريةات املعطاة جلرامئ نظام احلاسب ال يل سواء مون قبول أ نصوار الاجتواه املوسوع ومن 

أ و أ نصار الاجتاه ال،يق مل تراع بعض أ و لك خصائص هذه اجلرامئ ومو ووعها، وطبيعوة احلوق املعتودي عليوه، 

طوار قوانون العقو ن زراعوي فيوه حتديود وسوائل ل ن تعرين اجلرمية يف ااراسات القانونية لس يف يف اإ وابت لبود اإ

ىل جانب حتديد مو ووع أ و حمول هوذا السولوك   وعنا  السلوك الإجرايم الواجب عىل املرشع الإحاطة هبام، اإ

غري املرشوع بدقة طبقا ملبدأ  الرشعية وما ينير عنه من نتاجئ هامة تاثل يف عدم جواز معاقبوة الشوخص عنود 

دم التوسع يف تةسري النص الترشيعي،انتةاء النص، وحر القيا ، وع
4
ىل   وموع الإشوارة يف الونص الترشويعي اإ

 . أ ن املرشع أ فرد لهذا السلوك غري املرشوع عقوبة معينة

وصووةوة القووول أ ن أ ي تعريوون جلوورامئ نظووام احلاسووب ال يل ل بوود أ ن يتكيوون مووع التغيووري الرسوويع لتكنولوجيووا 

 . العامل الرمقي احلاس بات ال لية لحتواء خمتلن أ شاكل سلبيات

  

                                                           
1
فعال غري املرشوعة الويت يسو تخدم نظوام احلاسوب ال يل ك داة  - ن هذا الت،ييق خيرج من نطاق جرامئ نظام احلاسب ال يل جانب كبري من ال  اإ

  . 11  -60ابق، صانئةل عادل محمد فريد قورة، املرجع الس: لل زيد من التةاصيل. لرتاكهبا ومثال ذكل الاحتيال املعلومايت
2
 .60انئةل عادل محمد فريد قورة، املرجع السابق، ص -
3
موور 01/00/6110املو،رخ يف  10/02القوانون  - رمسيووة،  ، املت،و ن قووانون العقووابت، جريودة17/12/0022يف  22/022، املعوودل و املوام لر 

 .00، ص6110، اجلزائر، 80عدد
4
اجلزائوري، سو نة  واملت،و ن قوانون العقووابت 0022يونيوو 7املوافوق  0172صوةر عوام  07املو،رخ يف  022-22تنص املادة ال وىل من ال مر رمق  -

 " .ل جرمية ول عقوبة أ و تدابري أ من بغري بقانون" ، عىل ما ييل 0022
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 :خصائص جرامئ نظام احلاسب ال يل: الةرع الثاين

ن خصوائص جوورامئ احلاسوب ال يل  للووركن  الإجراميوةكثورية ومتنوعووة نظورا لتنوووع وتعودد السوولواكت  والانرتنووااإ

، وهوذه أ خورىاملادي لهذا النوع من اجلرامئ من هجة، وكذا ارتباطها ابحلاسب ال يل وش بكة الانرتنا مون هجوة 

حيوث وسوائل التنةيوذ  اظصائص يه اليت متزيها عن اجلرامئ التقليدية و جتعل الةارق بيهنام كبري جدا، سواء مون

 :احلاسب ال يل فيف ييل وميكن تلخيص أ مه ممزيات وخصائص جرامئ نظام. أ و درجة الرر الناجت

 :الإ باتصعبة : أ ول

ىل ال اث ر التقليدية لليرمية مثل البصامت وال اثر املادية، مما ينوتج عنوه تازي جرامئ نظام احلاسب ال يل ابفتقادها اإ

قامة ااعوى يف ت  اجلرامئ أ موام امواع التقليديوة، ولهوذا أ نشوأ ت بعوض ااول مو،خرا حمواع الكرتونيوة  صعوبة اإ

مارة ديب .للبا يف مثل هذه اجلرامئ مثل اممكة الالكرتونية ابإ
1

 

 (أ ي ليس فهيا عنن ) ب وسهةل الارتاك جرامئ انمعة: اثنيا

ىل جمهوود عقويل أ حيواان كوام يف جورامئ القتول  ذا اكنا اجلرميوة بصوور ا التقليديوة ل حتتواج يف أ غلوب ال حيوان اإ اإ

والرسقة والسطو والاغتصاب،
2
فاإن جرامئ نظام احلاسب ال يل خبالا ذكل، فنقل البياانت مون حاسوب أ يل  

اا يتطلب معرفة ودراية ابلتقنيوة املعلوماتيوة .ل خر ل يتطلب عنةا أ و تبادل اإطالق النار مع رجال ال من، واإ
 3

   

موا "  White-Collar computer Crime"  كل أ طلوق علهيوا الةقهواء يف أ وراب هسو ية   عوىل ملكيوة لوقوعهوا اإ

.الرشاكت دون اس تخدام العنن أ رابحال شخاص أ و 
4
   

 : اس تخدام احلاسب ال يل والانرتنا: اثلثا

ن اس تخدام احلاسب ال يل هو جزء ل يتيزأ  من ارتاكب اجلرميوة، ذكل أ ن احلاسوب ال يل هوو ال داة الوحيودة  اإ

ىل شوو بكة الانرتنوا وموون أ مووثةل اجلوورامئ  الزتوزوور، : املتصووةل ابحلاسوووب يهالويت متكوون الشووخص موون ااخووول اإ

 .اخل... الاحتيال، ااخول غري املصح به، التالعب ابلبياانت 

                                                           
.00،02حمسن بن سليفن اظليةة، املرجع السابق، ص -

1
  

2
 - Ali Elazzouzi, la cybercriminalité au Marouc, 2010, p 20. 

3
.018أ سامة أ محد املناعسة، جالل محمد الزغيب، صايل فا ل الهواوشة، جرامئ احلاسب ال يل والانرتنا، املرجع السابق، ص -

 
 

4
- Petter Gottschalk, policing cyber crime, 1st edition, deloitte, 2010, p 14.  
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كام أ ن اس تخدام الانرتنا هو الس ة الرئيس ية يف جورامئ نظوام احلاسوب ال يل و هوو ا ي سوهل ارتاكهبوا عوىل 

ازة ونرشو املوواد الإابحيوة، نطاق واسع ويف أ  ع وقا ممكن، ومثال ذكل اجلرامئ املتصةل ابمل،و ون، مثول حيو

.نرش الكراهية أ و العنصية
1
  

 : جرامئ عابرة للحدود: رابعا

ن ش بكة التصالت العاملية  أ لغا احلدود اجلغرافية فويف بوني ااول وبع،وها وجعلهتوا قريوة صوغرية، ( الانرتنا(اإ

ن جرامئ نظام احلاسب ال يل تتخطو  حودود ااوةل الواحودة، فهويي تاوزي  ابلبعود ااويل بوني اجلواين  كل يقال اإ

واجملين عليه ومن الوهجة التقنية بني اجلاين واملعطيات أ و البياانت حمل اجلرمية،
2
اكعرتاض معليوات حتويول مبوالغ  

مالية أ و  قة معلوموات هاموة أ و  رزهبوا
3
واحلقيقوة أ ن مسواةل الصوةة العامليوة أ و التباعود ااويل تثوري مشولكة . 

انون الواجب التطبيق ومتطلبات التحقيق واملالحقة والتةتيش وغريها من الإجوراءات الاختصاص الق،ايئ والق

.الق،ائية اظاصة خبصوص هذه اجلرمية
4
  

هنا اإىل هجود الإنرتبول يف هذا اجملال من خالل  وباو الارتبواو املنترشوزن يف اكفوة ااول عورب  الإشارةوجتدر 

. العامل وامللكةني بتوفري قاعدة بياانت خض ة ميكن أ ن هشا نقطة انطالق لل اكرة والتصدي لهذه اجلرامئ
5
 

 (:معنوي )جرامئ حملها غري مادي : خامسا

ن اجلرامئ املرتبطة بنظام احلا سب ال يل هسو هتدا معنووايت ولويس موادايت حمسوسوة وتثوري يف هوذا النطواق اإ

.مشلكة الاعرتاا حبامية املال املعلومايت، أ و ما يصطلح عليه ابلكيان املنطقي للحاسب ال يل
6
   

 :مةهوم اجملرم املعلومايت: املطلب الثاين

اا اكن حص أ ثر أ ي،وا عوىل فواعا، مل زكن لرتباو نظام احلاسب ال يل مع الةعل غري املرشوع أ ثرا عليه رسب واإ
7 

واحلقيقة أ نه وحىت ال ن مل تت،ح الصورة جلية خبصوص حتديد أ صوناا مورتكيب جورامئ نظوام احلاسووب ال يل، 

ملام  واس تظهار صةا م و ب  دوافعهم، وذكل لقةل ااراسات اظاصة ابلظاهرة برمهتا من هجة، ونظرا لصعوبة الإ

أ خرى بةعل احليم الكبري من جرامئهوا غوري املكتشون أ و غوري املبلوغ عنوه أ و الويت مل يو   مبداها احلقيقي من هجة

                                                           
1
والسعودي والبحريين والقطري والعامين، دار الكتب القانونيوة، دار  الإمارايتمحمد حامد مرجه الهييت، اجلرمية املعلوماتية، دراسة مقارنة يف الترشيع  -

  .00، ص6100، الإماراتش تات للنرش والربجميات، مص، 
2
  .02، ص6118اسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، ، در والانرتناعبد هللا عبد الكرمي عبد هللا، جرامئ املعلوماتية  -
3
   .00،02، ص6110منري محمد اجلنبهييي، ممدوح محمد اجلنبهييي، جرامئ الانرتنا واحلاسب ال يل ووسائل ماكرهتا، دار الةكر اجلامعي، مص، -
4
  .022اإىل 021، ص من  6112، اجلزائر،عالميةالإ نبيل صقر، جرامئ المكبيوتر يف الترشيع اجلزائري، دار الهالل للخدمات  -
5
 .02- 02أ سامة أ محد املناعسة، جالل محمد الزغيب، املرجع السابق، ص  - 
6
نه من اظطأ  اعتبار املعلومات مبةهوهما الشامل  - مال ما مل يقر النظام القانوين هذا احلومك لهوا اى سوعيه ( مو وع جرامئ نظام احلاسب ال يل)اإ

سرتاتييية املواهجة القانونية، املرجع السابق، ص: نظر يف تةاصيل ذكلي . محلازهتا  .  2يونس عرب، املعىن واظصائص والصور واإ
7 

 .22انئةل عادل محمد فريد قورة، املرجع السابق، ص- 
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بشأ هنا مالحقة ق،ائية رمغ اكتشافها لصعوبة اإ با ا أ و للنقص الترشيعي ا ي حيد من تووفري امحلايوة اجلنائيوة يف 

.مواهجهتا
1
 

 :أ صناا اجملرم املعلومايت: الةرع ال ول

املسو تحدث واملورتب  ابلتقنيوة العاليوة بتحديود أ صوناا  الإجورامارسني لهذا النووع مون لقد قام عدد كبري من اا

ىل  الث أ صناا ومه  : مرتكيب اجلرامئ املاسة بنظام احلاسب ال يل اإ

 :اترتقون: أ ول

جراءات أ من النظم والش باكت، ولكن  ل تتوافر اهيم يف الغالوب  ت،م هذه الطائةة ال شخاص ا زن يتحدون اإ

اا ينطلقون من دوافع التحدي وا بات املقدرة دوا فع حاقدة أ و  ريبية واإ
2
ماكنيوات .  فالها كورز مه أ شوخاص ذو اإ

بوداع وعودم وقووا غايوة أ مواهمم دون  ىل حود الإ فنية وملاكت ومواهب فائقوة يف تكنولوجيوا املعلوموات تصول اإ

.غرافيا وال كرث أ منابلوغها، فهم زاتعون ابقتحام وهزمية النظم احلاسوبية ال كرث بعدا ج
3
  

ىل أ نظ ة احلاس بات ال لية غري املصح زم اباخوول  ن أ فراد هذه الطائةة زرتكبون جرامئهم عن طريق ااخول اإ اإ

لهيا وكرس احلواجز ال منية املو وعة لهوذا  الغورض، وذكل هبودا اكتسواب اظوربة أ و بودافع الة،وول أ و جملورد  اإ

ىل اعتبوار أ نةسوهم أ وصوياء عوىل أ مون نظوم احلاسو بات ال ليوة اإ بات القدرة عىل اخرتاق هذه  ال نظ ة، ومييلوون اإ

.والش باكت
4
وزازي جمرمو هذه الطائةة بصغر السن وقةل اظربة، ومولعون بتكنولوجيا احلاسوب و عة تبوادل   

.والش باكت جناما ومواطن ال،عن  يف نظم احلاس بات وأ لياتاملعلومات فيف بيهنم وحتديدا وسائل الاخرتاق 
5
  

 :امرتفون: اثنيا

زازي أ فراد هذه الطائةوة بوأ هنم ال خطور عوىل الإطوالق مون بوني جموريم التقنيوة، ونظورا ل ن اعتوداءا م   ودا 

حداث أ رضار كبرية ابجملين عليه ىل اإ  .ابل سا  اإ

                                                           
1 

سرتاتييية املواهجة القانونية، املرجع السابق، ص - .62يونس عرب، املعىن واظصائص والصور واإ
  

2
و الهاكرز اإىل حد القول أ ن أ ي اعتوداء متصول ابحلاسوب ال يل أ و الانرتنوا هوو مون ( اتربون )هناك خل  كبري بشأ ن الايزي بني جمريم التقنية  -

عون وهذا التدليل مردود عليوه مون قبول بعوض الةقوه املودافع ( سلوك الهاكرز)قبل الهاكرز، ل ن الاعتداءات ت  عن طريق ااخول غري املصح به 

صوالما يف الونظم حمول  ن اكن غري مس وح بوه هوو الكشون عون موواطن ال،وعن واإ أ هداا الهاكرز، حيث زرى أ ن غرض الهاكرز من ااخول واإ

سورتاتييية املواهجوة القانونيوة، املرجوع : زراجع يف تةاصيل ذكل. الاخرتاق يونس عرب، جورامئ المكبيووتر والانرتنوا، املعوين واظصوائص والصوور واإ

 . 68صالسابق، 
3
سرتاتييية املواهجة القانونية، املرجع السابق ، ص  -  .62يونس عرب، جرامئ المكبيوتر والانرتنا، املعين واظصائص والصور واإ
4
 .70،720أ سامة أ محد مناعسة، جالل محمد الزعيب، صايل فا ل الهواوشة، املرجع السابق، -
5
 .12أ محد خليةة املل ، املرجع السابق، ص -
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ىل  جيووادوت،ووم هووذه الطائةووة  ال ووة أ صووناا موون اجملوورمني  ال وىل  وودا موون خووالل ارتاكهبووا لليرميووة اإ حلووول  اإ

حلواق أ رضار كبورية ابجملوين عليوه، . ملشالكهم املاديوة ىل اإ أ موا الةئوة الثانيوة يسوعون مون وراء نشواطهم الإجورايم  اإ

لووهيم هووو حتقيووق الكسووب املوادي، وهووو نةووس ابعووث اجملوورم  ىل  ارتوواكب  اجلرميووة  ابلنسو بة اإ وزكوون الباعووث اإ

ىل هذه الةئة يف شا منظ أ موا .  ة حبيث ينطبق يف أ فعازم وصون اجلرميوة املنظ وةالتقليدي ويع ل املناون   اإ

املتطرفة، واليت بدورها تتكون من مجموعة من ال شوخاص اهيوم معتقودات  الإرهابيةالةئة الثالثة فت،م ا اعات 

ىل النشاو الإجرايم وأ فاكر اجيعية أ و  .س ياس ية أ و دينية زرغبون يف فر ها عن طريق الليوء اإ

 : احلاقدون: اثلثا

أ و احلصوول عوىل كسوب موادي أ و  تت،و ن هوذه الطائةوة أ شخاصوا لويس هودفهم اإ بوات القودرة التقنيوة واملهوارة

ىل ارتواكب جورامئهم الثوأ ر مون صواحب الع ول أ و الورد عوىل  اوا يودفعهم اإ س ياي أ و فلسوةي أ و حوىت ديوين، واإ

هنم يقسو ون ىل مسو تخديم النظوام بصوةهتم  تصا الهيئة املعنية معهم عندما ل زكونون موظةني فهيا، ولهذا فاإ اإ

موووظةني وعووىل عالقووة ابلنظووام مو وووع اجلرميووة،
1
ىل غوورابء عوون النظووام حتووركهم نزعووة الانتقووام املتووواة موون   واإ

بريوقراطية السلطات،
2
وأ ن  وحساسيهتم من احلكومات الويت هسو تخدم التكنولوجيوا كسوالح يسولب أ دميوهتم، 

كوام . لتطوزر السوالح النوووي بودل مسواعدة الةقوراء مون النوا التكنولوجيا يف نظرمه مل تكن أ كرث من وس يةل 

نواكر اظدموة وتعطيول  توالا لك أ و بعوض معطياتوه واإ يغلب عىل نشاو أ ع،اء هذه الطائةة،  ريب النظام واإ

ن اكن من مواقع الانرتنا النظام أ و املوقع املس هتدا اإ
3
. 

ىل كام جتدر الإشارة كذكل أ نه ل توجد دراسات متخصصة حتدد  وواب   أ عوامر أ ع،واء هوذه الطائةوة، اإ وافة اإ

خةواء أ نشوطهتم بودل  ىل اإ انعدام عنوا  التةاعول وتبوادل املعلوموات بوني أ ع،واء هوذه الطائةوة ا زون يع ودون اإ

 التةاخر هبا

 

 

 

 

                                                           
1
ن ه،ل - تالفه أ و  قته، وقد اإ ء املوظةني الساخطني عىل هيئات معلهم، يعودون اإىل مقر معلهم بعد انهتاء ااوام ويع دون اإىل  ريب اجلهاز أ و اإ

محمد بن عبد هللا بون عويل املنشواوي، املرجوع السوابق، . جيد املوظن نةسه أ حياان مرتكبا جلرمية نظام احلاسوب ال يل مصادفة  دون  طي  مس بق

 .17ص 
2
 .11يونس عرب، جرامئ المكبيوتر الانرتنا، املعىن واظصائص والصور واسرتاتيييه املواهجة القانونية، املرجع السابق، ص -
3
دراسووة مقارنووة، رسوواةل دكتوووراه، جامعووة تل سووان، : هووروال هبووة نبوويةل، جوورامئ الانرتنووا: لل زيوود موون التةاصوويل حووول هووذا املو وووع زراجووع -

 . ما يلهياو  20، ص 6101/6100
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 :سامت اجملرم املعلومايت اليت ينةرد هبا عن اجملرم العادي: الةرع الثاين

ن التعرا عىل خصائص وصةات مرتكيب جرامئ نظوام احلاسوب ال يل اإ
1
يعتورب خطووة متقدموة يف الوقايوة مهنوا،  

ومه زازيون يف العادة مبي وعة من اظصائص متزيمه عن غريمه من مرتكيب اجلورامئ التقليديوة، غوري أ نوه ل خيورج 

جرايم يتطلب توقيع العقاب عليه  :و هذه اظصائص يه. يف الهناية عن كونه مرتكبا لةعل اإ

  :املعرفة -أ ول

ماكنيات جناما واحيلت فشولها، حوىت ل يق صد هبا التعرا عىل اكفة الظروا اميطة ابجلرمية املراد ارتاكهبا واإ

فشال أ فعازم أ و الكشن عوهنم . يواجه اجلناة أ ش ياء غري متوقعة من شأ هنا اإ
2
وأ ن أ كورث ال شوخاص معرفوة هبوذه  

خةواء الظروا مه العاملون اى الهيئة املس تخدمة اجملين علهيا و  خاصة الةنيون، مما ميكهنم من ارتاكب اجلرميوة واإ

معاملها، عالوة عىل ذكل فواإن هجول ال طوراا ال خورى بتقنيوة املعلوموات يسوهل عوىل هو،لء ارتواكب اجلرميوة، 

لوهيم مون هجوة، وصوعوبة اكتشواا الهيئوة املسو تخدمة  وجيعلهم يعتقدون أ هنم يف موأ من مون وصوول يود العوداةل اإ

 . هجة أ خرى بوجود جرمية أ صال من

 :املهارة -اثنيا

تقوان واملهوارة والاور  عوىل أ دوات الاخورتاق والبيئوة املسو هتدفة  ن التخصص ااقيوق والإ أ نظ وة احلاسووب ) اإ

.أ مر رضوري لإجراء معليات الاحتيال املعلومايت و ارتواكب اجلرميوة معوموا( والش باكت 
3
كوام تعود املهوارة مون  

.يت زكتس هبا عن طريوق ااراسوة املتخصصوة يف جموال تكنولوجيوا املعلوماتيوةأ برز خصائص  اجملرم املعلومايت وال
 

ىل الطبقوة املتعل وة تعلويف فنيوا ذا عالقوة ابحلاسوب ال يل مموا   عظم مرتكيب جورامئ نظوام احلاسوب ال يل يناوون اإ

خةاء معاملها بطريقة جدزرة ابلهيم .ميكهنم من ارتاكب اجلرمية واإ
 4
 

 

 

 

                                                           
1
نسواناجملرم املعلومايت ليس جمرما عاداي فهو زازي مبلاكت خاصة جتعا خبريا يف التقنيات املعلوماتيوة، فهوو  -  ميو  معودل ذاكء مرتةوع نسوبيا وهوو  اإ

قاموة االيول علهيوا الانرتنواالسبب ا ي يصعب عوىل امقوق التقليودي متابعوة جورامئ  حنوان رحيوان مبوارك امل،وحيك، اجلورامئ . والكشون عهنوا واإ

 .00، ص 6100دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة ال وىل، لبنان، : املعلوماتية 
2
لهيوا ال سو تاذ ابركور بلك وة  - ن هوذه اظصوائص وامل وزيات الويت يتسوم هبوا اجملوورم ا   زرموز اإ ، املعرفووة  SKILLاملهوارة  ويه تعوين   SKAMاإ

KNOWLEDGEالوس يةل ،RESOURCES السلطة ،AUTHRITY وأ خريا الباعث ،MOTIVE . انئوةل عوادل : زراجع يف تةاصويل ذكل

 .28.27.20محمد فريد قورة، املرجع السابق، ص 
3
 .27 -22، ص انئةل عادل محمد فريد قورة، املرجع السابق  -
4
 .20جع السابق، ص حمسن بن سليفن اظليةة، املر  -
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 :الوس يةل -اثلثا

متوام جرميتوه، و هوذه الوسوائل  ويقصد هبا الإماكنيات و الاس تطاعة املادية وغري املادية اليت يعاد علهيا الةاعل لإ

ليوه . متطلبة للتالعب واخرتاق ال نظ ة والش باكت فاجملرم املعلومايت زازي بقدرته يف احلصول عىل لك ما حيتواج اإ

متام نشاطه الإجرا   .يم  كل يطلق عليه هس ية اجملرم ا  وابتاكر ال ساليب الالزمة  لإ

 :السلطة -رابعا

يه مجموع املزااي والاسو تطاعة املبوارشة أ و غوري املبوارشة يف مواهجوة املعلوموات حمول اجلرميوة، وقود تاثول  هوذه 

ىل النظوام ال يل ا ي حيتووي عوىل هوذه املعلوموات،  السلطة يف امتالك أ نظ ة فوك الشوةرة اظاصوة اباخوول اإ

الةاعل مزااي وقدرات متعددة كةتح امللةات املزودة بلكامت املورور وقراء وا وتعوديل ( الشةرة ) قد تعطي واليت 

 .أ و حمو رواها

 :الباعث -خامسا

ىل ارتاكب اجلرامئ املرتبطة بنظام احلاسب ال يل، وهو ااافع اإ
1
وهو ل خيتلن يف كثري من ال حيوان عون ابعوث  

ل أ ن الاخوتالا بيوهنام اجملرم العادي، فتحقيق الرح ا ملادي بطريق غري مرشوع يظل الباعوث املشورتك بيوهنام، اإ

.زاثل يف الرغبة يف قهر نظام احلاسب ال يل و طي حواجز امحلاية املروبة عليه
2
  

 : حمل اجلرامئ املرتبطة بنظام احلاسب ال يل: املبحث الثاين

اجلوورامئ التقليديوة ل زمكوون فقوو  يف اظصووائص أ و  اإن الاخوتالا اجلوووهري بووني جورامئ نظووام احلاسووب ال يل و

اا زمكن يف طبيعة املو وع أ و امل ا ي تنصوب عليوه جورامئ  القدرات املهارية اليت زاتع هبا اجملرم املعلومايت، واإ

مون ( مبعزل عن الوعواء املوادي املوجوودة فيوه)نظام احلاسب ال يل، فهيي هس هتدا بصةة عامة املعلومات بذا ا 

ذن صاحبه،أ جل  الس يطرة عىل النظام دون اإ
3
أ و مبوا متوثا مون أ مووال أ و ( لهوا قميوة بوذا ا) اكلربامج املعلوماتيوة 

أ صوول أ و أ  ار أ و بيوواانت خشصووية، وسووواء اكنوا هووذه املعلومووات خمزنووة أ و يف طوور التبووادل عوورب شوو باكت 

انونيوة أ برزهوا توأ خر بعوض الونظم يثوري مجموعوة مون املشوقت الق( معنووي)و هذا امل غوري املوادي . التصال

ىل فورعني. القانونية عن الاعرتاا ابملعلومات مضن مجموعة القو املالية تباعوا لهوذا قسو نا هوذا املطلوب اإ ال ول : واإ

 .يتناول ماهية املعلومات، بيا الثاين يتناول الطبيعة القانونية لها

                                                           
1
نه يوجد شعور اى مرتكبهيا بأ ن ما يقوم به ل يدخل يف عداد اجل - ىل ارتاكب جرامئ نظام احلاسب ال يل، فاإ رامئ، أ و احلقيقة أ نه همام اكن الباعث اإ

 .20، 27لسابق، صانئةل عادل محمد فريد قورة، املرجع ا:  لل زيد من التةاصيل زراجع .بقول أ خر ل ميكن أ ن يتصن ابلالأ خالقية
2
 .وما يلهيا 76محمد حامد مرجه الهييت، املرجع السابق، ص  -

3
-George Mohay, Alison Anderson, Byron Collie, OLivier Devel, Rodney Mckemmish,computer and 

intrusion forensics, artech house, boston, united states of america,2003; p33.                                                                                
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 :ال يل احلاس يبام اجلرامئ املرتبطة بنظ ماهية املعلومات حمل: املطلب ال ول

املعلومة لك ة شائعة منذ مخس ينيات القرن التاسع عرش، ومت اس تخداهما يف جمالت عديدة، مما جعل لها مةاهو 

أ موا يف . و دللهتوا يه املعرفوة الويت ميكون نقلهوا و اكتسواهبا "عوهب "خمتلةة و متنوعة، فهيي لغة مش تقة من لك ة 

التصال ا ي يس هتدا نقل و توصيل الإشارة أ و رساةل و الإعالم عهنا اللغة الةرنس ية يقصد هبا روى معليات 

 .و ا اذ وظيةهتا يف نقل املعارا

 :تعرين املعلومة :الةرع ال ول

هنا اإن حص التعبري مس تعصية عىل التعرين بول و تقاوموه ن املعلومات شأ هنا شأ ن اجلرمية اليت ترتكب علهيا، فاإ . اإ

ل أ ن هذا مل مينع بعض املرشع ملام جب يع عنوا  املعلوموات اإ ني و بعض الةقه من و ع تعريةات حماولني بذكل الإ

 .بقدر الإماكن

املتعلوق ابلتصوالت السو عية و  0076يوليوو  60فلقد عرا املرشع الةرنيس املعلوموات يف القوانون الصوادر يف 

". نوعرنني صور الواثئق  و البياانت و الوسائل من أ ي " البصية، حيث نص بأ هنا 
1
أ ما املرشوع السعودي  

املعلوموات، ال وامور، أ و الرسوائل أ و : البيواانت" فقد عرفها يف املادة ال وىل الةقرة الرابعة الويت تونص عوىل أ ن 

عدادها، لس تخداهما يف احلاسب ال يل، ولك ما ميكن  زينه،  ال صوات، أ و الصور اليت تعد، أ و اليت س بق اإ

" اسب ال يل، اكل رقام  و احلروا و الرموز و غريهاومعاجلته و نقا، بواسطة احل
2
 

و أ ما عىل صعيد الةقه القانوين فنسجل تعريةات عديدة خمتلةة يف م، وهنا و معناها نظورا لخوتالا التوهجوات 

 .الةكرية و العل ية

ىل تعبري يس هتدا جعل رساةل معينوة صوادرة مون خشوص معوني قوابةل للتوصويل " فقد عرفها بعض الةقه بأ هنا اإ

شارة من شأ هنا أ ن توصل املعلومة للغري ."خشص أ خر، وذكل بة،ل عالقة أ و اإ
3
 

دارة عىل تصور ما حيدث من " و تعرا كذكل بأ هنا  البياانت و احلقائق و ال رقام، و ال وصاا اليت هساعد الإ

ىل ما ميكن أ ن حيودث يف املسو تقبل، و مون مت زكوون يف ىل التنب، ااقيق اإ مواكن ظواهر وأ حداث وصول اإ  اإ

دارية جراء التصالت الإ دارة تعظو قدرا ا عىل اإ و ا اذ القرارات و رمس اظط  املالمئة، و الرقابوة عوىل  الإ

" .خمتلن أ وجه النشاو
4
 

                                                           
1
براهوخاا ممدوح  -  .10، ص6110، اجلرامئ املعلوماتية، دار الةكر اجلامعي، مص، اإ
2
ه، املت،و ن نظوام ماكروة 17/11/0067، بتوارخي08ه ابملرسووم امللويك رمقاملصوادق عليو ه،18/11/0067، بتوارخي(80)قرار جملس الوزراء رمق -

 ttp: www.citc.gov.sah: عىل املوقع.جرامئ املعلوماتية
3
 .10محمد عيل العراين، املرجع السابق، ص -
4
 .01سليفن هميع الع ي، املرجع السابق، ص -
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بأ هنا مجموعة من الرموز أ و احلقائق أ و املةاهو أ و التعليفت الويت تصولح ل ن تكوون " فقهيي أ خر  و يعرفها فريق

صال أ و للتةسري و التأ ويل  أ و لل عاجلة، سواء بواسطة ال فراد و ال نظ ة الالكرتونية، ويه حمال للتبادل و الت

".تازي ابملرونة حبيث ميكن تغيريها، وجتزئهتا  و مجعها، أ و نقلها بوسائل و أ شاكل خمتلةة 
1
بيا عرفها نةور مون  

". ا بطريقة هس ح ابس تخالص النتاجئالصورة ام وةل للبياانت و قد مت تنظميها و معاجلهت" الةقه بأ هنا 
2
 

مجموعوة مون ال رقوام " وميزي البعض يف تعرين املعلوموات بيهنوا و بوني البيواانت، فالبيواانت تعورا عنودمه بأ هنوا 

اليت ل عالقة بني بع،ها البعض ومل  ،ع بعد للتةسوري أ و  ز أ و احلقائق أ و الإحصاءات اظامواللكامت والرمو 

". التيهزي لالس تخدام و اليت  لو من املعىن الظاهر يف أ غلب ال حيان
3
موا يسو تخدم " و يعرفها كوذكل بأ هنوا 

لهيا عىل أ هنا املادة اظام اليت  لوصن فكرة أ و حدث أ و مو وع أ و هدا أ و أ ي حقائق أ خرى ، وميكن النظر اإ

". تيهبا و تنظميها للحصول عىل فائدة أ كرثي  تر 
4
لهيم يه املعىن املس تخلص من هذه    و أ ما املعلومات ابلنس بة اإ

ن عبوارة : البياانت، ويدلل البعض مهنم عىل هوذه التةرقوة ابملثوال التوايل ابللغوة الةرنسو ية     "   le soleil Brille"اإ

ىل  عىل سبيل املثال، تعين الش س املرشقة و يه ل تعدو أ ن تكون بياان حلاةل الش س، و ل ميكن أ ن تتحول اإ

ذا أ طلع علهيا ابلةعل، وأ ن زكون هذا الشخص عىل عهب ابللغة الةرنسو ية حوىت  ل اإ معلومة اى أ حد ال شخاص اإ

ىل  يس تطيع أ ن يةه ها وحىت يتحقق هذان الرشطان تظل البياانت مجموعة من احلوروا و ل ميكون أ ن تتحوول اإ

ل بتو  .فرهاممعلومة اإ
5
 

و يت،ح مما س بق ذكره من تعريةات فقهية، أ ن البياانت تعتورب مبثابوة حقوائق رمقيوة أ و غوري رمقيوة أ و مشواهدات 

ىل منطقوة أ خورى  ذا مارس نا علهيا معليات الاس تنتاج والاس تقراء و التحليل مت الوصوول اإ واقعية ل تصورية، فاإ

ذن يه لك نتيجة مبد ئية أ و هنائية مرتتبة عوىل هشوغيل البيواانت أ و حتليلهوا، يه منطقة املعلومات، فاملعلومات اإ

 .أ و اس تقراء دللهتا أ و اس تنتاج ما ميكن اس تنتاجه مهنا
6
 

 :لليرامئ املرتبطة بنظام احلاسب ال يل حمال الرشوو الواجب توافرها يف املعلومة حىت تكون: الةرع الثاين

حىت تاتع ابمحلاية القانونية، و سواء اكن التعبري عهنوا  ل بد من توفر رشطني أ ساس يني يف املعلومات بصةة عامة

 .ي  من خالل وس ي  مادي أ و اكنا مبعزل عن هذا الوس ي 

 

                                                           
1
 .08انئةل عادل محمد فريد قورة، املرجع السابق، ص  -
2
 .21، ص6110محمد محمد ش تا، فكرة امحلاية اجلنائية لربامج احلاسب ال يل، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، مص،-
3
 .08انئةل عادل محمد فريد قورة، املرجع السابق، ص  -
4
 .01سليفن هميع الع ي، املرجع السابق، ص -
5
 .80انئةل عادل محمد فريد قورة، املرجع السابق، ص  -
6
 .26د ش تا، املرجع السابق، ص محمد محم - 
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 :التحديد و الابتاكر -أ ول

فاملعلومة اليت تةتقر اإىل صةة التحديد والابتاكر ل تعد معلومة حقيقية، فاملعلومة امددة يه املعلومة اليت ميكون 

ماكنية حتديد جانهبا حصها يف دائرة خاصة هبا و مع اإ
1

ىل القول بوأ ن  اكاتل،  كل ذهب ال س تاذ  املعلوموة و ) اإ

شوارات  قبل لك يشء تعبري و صياغة خمصصة من أ جل تبليغ رساةل أ و ميكن تبليغها عن طريوق عالموات أ و اإ

ىل الغري  اء عوىل ال مووال، ل ن هوذا و يعد رشو التحديد رضوراي يف حاةل الاعتد(. خمتارة ليك حت ل الرساةل اإ

 .الاعتداء جيب أ ن ينصب عىل يشء حمدد و أ ن زكون هذا اليشء بدوره حمال حلق حمدد

و من انحية أ خرى جيب أ ن تكون املعلومة مبتكرة، فاملعلومة غري املبتكرة يه معلوموة عاموة و متاحوة للي يوع، 

لهيوا مون قبول أ ي خشوص، و مون مث ول ميكن نسبهتا اإىل خشص حمدد أ ي أ هنا معلومة شوائعة يسوهل الو  صوول اإ

 . رج من نطاق امحلاية

 :الرسية والاس تسثار -اثنيا

و أ ما الرشو الثاين فياثل يف الرسوية و الاسو تسثار، فاملعلوموة جيوب أ ن تكوون حماطوة برسوية اتموة، مبعوىن أ ن 

ىل هوذا التحديود ل  تكون هذه املعلومة حمةوظة يف نطاق حمدد و معني من ال شوخاص، فاملعلوموة الويت تةتقور اإ

ميكن اعتبارها حمال جلرامئ نظام  احلاسب ال يل ل هنا سهةل التوداول بوني النوا  و مون مث تكوون مبنوأ ى عون أ ي 

.حيازة
2
 

موا مون طبيعهتوا  رادة الشخص ك ن زكتشن جموال حوديثا و اإ ما ابإ ذن فصةة الرسية لزمة لل علومة و تكتس هبا اإ اإ

 .، أ و ابجيع ال مرزن معا اكلرمق الرسي للبطاقة الئينيةاككتشاا يشء مل زكن معروفا من قبل

ىل جانب الرسية ل ن صوةة الاسو تسثار رضوريوة  ومن هجة أ خرى لبد أ ن يتوفر يف املعلومة خاصية الاس تسثار اإ

ن الةاعول يعتودي عوىل حوق مملووك و خواص ابلغوري عوىل سوبيل  و لزمة خاصة يف ال موال حمول الاعتوداء  فواإ

ل ل شوخاص أ و خشوص نظورا  و. الاس تسثار لهيا غري مس وح به اإ ذا اكن الوصول اإ تكتسب املعلومة هذه الصةة اإ

.لمتالكهم سلطة التصا فهيا بصةهتم م،لةها
3
 

                                                           
1
 .70، ص 6100سلو عبد هللا اجلبوري، امحلاية القانونية ملعلومات ش بكة الانرتنا، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة ال وىل، لبنان،  - 
2
 .001، ص6100، مص، محمد عيل العراين، اجلرامئ املعلوماتية، دار اجلامعة اجلديدة -
3
 .00، 01نةس املرجع، ص -
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 :الطبيعة القانونية لل علومات: املطلب الثاين

ن املعلومات ذات طبيعة معنوية، هس تقل متاما من حيث ال صول عون الوسو ي  املوادي املةرغوة فيوه،  و تغودو اإ

نظرة بعض أ حصاب نظرايت قانون المكبيووتر قوا ة حيوا اجتهوا حنوو حاميوة املعلوموات وفوق الكيوان املوادي 

 .املوجودة فيه

لكن مثة هساؤل يثور ال ن خبصوص الو وع القوانوين لل علوموات والويت نواهجهوا اسو تقالل و بعيودا عون أ ساسوها 

.لالس تسثار ومن مث ميكن أ ن تكون حمال قابال لالعتداء عليهواملادي، فهل ميكن اعتبارها قمية قابةل 
1
  

 : املعلومات طبيعة قانونية من نوع خاص: الرأ ي ال ول: الةرع ال ول

ىل أ ن لل علومة طبيعية من نوع خواص وذكل انطالقوا مون حقيقوة مسوهب هبوا،  تتجه نظرة هذا الاجتاه التقليدي اإ

.اء املادية وحدهاويه أ ن وصن القمية ي،ة  عىل ال ش ي
2
دراج املعلومات مضن القو املالية الويت   ولهدا ل ميكن اإ

ومبعىن أ خر أ ن ال ش ياء اليت توصن ابلقو يه ال ش ياء القابةل للا  أ و الاسو تحواذ    أ و . ميكن الاعتداء علهيا

نه من غري امل  قبول أ ن تكون قابةل لالس تسثار الاس تسثار هبا، و مبةهوم اتالةة وملا لل علومات من طبيعة معنوية فاإ

ىل املوواد ال دبيوة أ و الةنيوة أ و  هبا وفقا لهذا املهنج، ومن مث ل تندرج مضن مجموعة القو ام يوة موا مل تكون تناوي اإ

الصناعية ام ية مبوجب قوانني امللكية الةكرية،
3
ل أ ن هذا الاجتاه مل ينكور موا لل علوموات مون قميوة اقتصوادية   اإ

دخوال املعلوموات يف عوداد احلقووق املاليوة واعتبارهوا مضون طائةوة املنوافع وهو ما أ دى  ىل اإ ابلوبعض مون الةقوه اإ

ىل الوقوع يف الغل  حيا أ عط   واظدمات اليت تقوم ابملال مع استبعادها من طائةة القو، وهو ما دفع ابلبعض اإ

ل أ ن استبعاد املعلومات من نطاق الق. لل علومة وصن القمية املالية و املاليوة ل يعوين رفوض  لك حاميوة قانونيوة اإ

لهوا  ل ن الةقوه والق،واء الةرنسوو يان يعرتفوان بوجوود اعتوداء جيووب العقواب عليوه عنود مووا  يو  الاسوتيالء عووىل 

ل أ ن الةقه التقليدي اختلن يف تربزور امحلايوة القانونيوة لل علوموات، فتوارة . معلومات الغري بطريقة غري مرشوعة اإ

  دعوووة املنافسووة غووري املرشوووعة، واترة عووىل أ سووا  التطبيووق املوسووع لنظريووة التصووفات يربرهووا عووىل أ سووا

ثوراء بوال سوبب، وأ خوريا تأ سيسوه عوىل فكورة املسو،ولية  طار نظرية الإ الطةيلية، وأ حياان عىل أ سا  اظطأ  يف اإ

 . التقصريية

 

 

 

                                                           
1
 .                                                                                                            002انتةل عادل محمد فريد قورة، املرجع السابق، ص  -
2
                                                                                           .                                00محمد عيل العراين، املرجع السابق، ص  - 
3
 .                                             061،060، ص 6112، اجلرامئ املعلوماتية، دراسة مقارنة، دار الةكر اجلامعي، مص، أ محد خليةة املل  - 
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 : املعلومات طائةة جديدة من القو: الرأ ي الثاين: الةرع الثاين

ل مجموعوة مسو تحد ة مون القوو و يذهب  ىل القول بأ ن املعلومات موا يه اإ أ نصار هذا الاجتاه احلديث من الةقه اإ

ىل غريها من القوو ال خورى، ومون أ نصوار هوذا الاجتواه ال سو تاذ  Michel، وال سو تاذ pierre Catala ت،اا اإ

vivant . 

لالسو تحواذ والوا  اسو تقالل عون دعامهتوا  أ ن املعلوموات تعود بوذا ا قميوة قوابةل (catala)زرى ال سو تاذ اكاتل 

املادية
1

يل حوائز مكوان وا  ، أ ي أ هنا تعد قمية مالية أ ش به ابلسلعة، فهيي نتاج هجد برشي تناي وحبسب ال صل اإ

ل لتكون صاحلة لالطالع علهيا وتبليغها بشا مةهوم. بصةة مرشوعة ولقد قدم . وأ ما و عها يف وس ي  مادي اإ

ذا الصدد جحتني أ ساس يتني لإ ةاء وصن القمية املالية عىل املعلومة، ال وىل تاثل يف القميوة يف ه اكاتلال س تاذ 

أ موا الثانيوة فتاثول يف عالقوة التبوين أ و . الاقتصادية اليت تاتع هبا املعلومات واليت ميكن أ ن تقووم بسوعر السووق

احلديثة ويه العالقة القانونية اليت ترب  املواكل التبعية     اليت ترب  املعلومة مب،لةها وهذا ما أ ظهرته الاجتاهات 

 امن سري ا و ( catala) اكاتلابليشء امل لوك، و من خالل ذكل حيق لصاحب املعلومة حسب رأ ي ال س تاذ 

. طلب التعويض عن ال رضار اليت ترتتب عىل أ ي معل غري مرشوع ميسها
2

 

عوىل جحتوني أ ساسو يتني   (Catala )  اكاتلال سو تاذ  فقد أ سوس رأ يوه املسواند لورأ ي زمويا  vivantأ ما ال س تاذ

 ،  (Ripertكذكل حيث تاثل ال ويل ويه مس ادة من كتاابت ال س تاذزن الكبوريزن يف القوانون اظواص وهوام 

(Planiolفكرة اليشء أ و القمية لها صورة معنوية وأ ن أ ي نوع حمول احلوق ميكون أ ن "  : و مةاد هذه احلجة أ ن

ىل قمية    " .معنوية ذات طابع اقتصادي وتكون جدزرة ابمحلاية القانونيةيناي اإ

ن ال س تاذ زرى أ ن املعلومة قمية ليسا مس تحد ة بدليل أ هنا موجودة من قبل يف مجموعة موا  vivant)  ( كل فاإ

(.احلقوق امللكية الةكرية ) 
3
  

ن ال س تاذ  علومة مس تقةل عون كياهنوا املوادي تعود ي،كد أ ن امل محمد سايم الشواو أ ما عىل صعيد الةقه العريب، فاإ

ىل مصاا القو املالية القابةل للحيازة غري املرشووعة ل هنوا  قمية يف ذا ا رمغ مظهرها املعنوي، وبذكل ميكن رفعها اإ

مت  قمية اقتصادية جدزرة حبامية القانون من خمتلن الاعتداءات علهيا، أ اها جرامئ الاعتداء عىل ال موال،
4
أ ما  

ليه الةقه احلديث من اعتبار املعلومة مجموعة مس تحد ة من القو  أ محد خليةة املل  ال س تاذ نه يتبين ما ذهب اإ فاإ

                                                           
1
 - Jean Devès, le vol de « biens informatique », doctrine, (1985), p14. 

2
 .بتصا. 061انئةل عادل محمد فريد قورة، املرجع السابق، ص  -
3
 .21محمد عيل العراين، املرجع السابق، ص - 
4
 .  061انئةل عادل محمد فريد قورة،  املرجع السابق، ص  - 
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ىل احليج املنطقية اليت ساقها أ نصواره، ف،وال عون أ ن التطوور احلوديث يقتيضو تووفري امحلايوة القانونيوة  استنادا اإ

.لل علومات دعام للتطور العل ي والتقدم التكنولويج
1
  

 :تقيو الرأ يني السابقني: اثلثا

عطواء وصون  ماكنيوة اإ ليه من عودم اإ يالحم من خالل دراسة الرأ يني السابقني وخاصة الرأ ي ال ول وما ذهب اإ

ماكنية حامية املعلوموات مبةهوهموا ، القمية املالية لل علومات، أ نه حي ل يف داخا تناق،ات صارخة فكين يعرتا ابإ

عون ( ظم معاجلهتا وأ ااو اس تغاللها وطبائع السلوك والتصفات املتصةل هباالربامج وقواعد البياانت ون) الشامل 

طريق نصوص امللكيوة ال دبيوة والةنيوة أ و الصوناعية، ول يعورتا لهوا بوصون القوو املاليوة موع العوهب أ ن الوربامج 

،لون يف مجيوع املعلوماتية ام ية مبوجب التةاقيوات ااوليوة حلقووق امل،لون ونصووص القوانون اااخويل حلوق امل

سو يف الكيوان ااول مهنا اجلزائر لها قمية اقتصادية كبرية يف السوق تةوق بكثري قمية ال ش ياء املاديوة الويت حتوهيوا ل

كوام أ ن نصووص حوق امل،لون متونح لصواحب الوربانمج املعلوموايت حقوقوا خشصوية . املادي جلهاز احلاسوب ال يل

مادية ومعنوية تاثل يف التنازل والنرش والرتخيص واحلصول عىل مقابل حص وغريها من احلقوق ل ميكون ممارسو هتا 

ل ذا اكن مسو تحوذا عليوه ومسو تأ ثرا بوه، وذكل مون دون  والانتةاع هبا من قبل صواحب الوربانمج املعلوموايت اإ اإ

ن  ىل الوعوواء أ و الوسوو ي  ا ي أ فوورغ فيووه، فالشووا اظوواريج ل قميووة حص مبعووزل عوون جوووهره، ولهووذا فوواإ النظوور اإ

نسان اليت حت يه و هسرته  . الوس ي  ا ي أ فرغ فيه الربانمج املعلومايت هو مبثابة املالبس ابلنس بة لالإ

 :خامتة

ن معلية الب شواكليةحث يف خصوصوية اإ حتديود مةهووم اجلورامئ الويت أ فرز وا تقنيوة احلاسو بات ال ليوة وشو بكة  واإ

جماعووة أ و متةرقووة صووعبة وقوود تكووون مسوو تحيةل، وذكل ل سوو باب عوودة مهنووا أ ن تعريوون هووذا النوووع  الانرتنووا

 معاجلوة البيواانت املس تحدث من اجلرمية جيب أ ن جي ع بني البعد التقين املاثل يف احلاس بات ال ليوة ودورهوا يف

طاريف  ورضورة ا وع . تنةيذ همام حمددة تتصل بعل ي احلساب واملنطق، والبعد القانوين املتعلق ابجلرمية ذا وا اإ

طوالقبني هذزن البعدزن يه اليت دفعا ابلةقهاء املهاني بدراسة هذا النوع من اجلرمية املس تحد ة اإىل  العديود  اإ

. ر ا ي أ دى اإىل ظهور العديد من التعارين واليت قسو ناها اإىل  ويق وواسوعمن املصطلحات اااةل علهيا ال م

وهذا التعدد يف الاصطالحات والتعارين زرجوع سوببه كوذكل اإىل خصوصوية امول ا ي تنصوب عليوه اجلورامئ 

 ومن هنا ظهرت مسوأ ةل هم وة جودا. ال مر ا ي حال دون تطبيق النصوص العقابية التقليدية عىل املعتدزن عليه

ويه البحث عن النص اجلزايئ الواجب التطبيق عىل ال فعال اجلرمية املاسة ابملال املعلومايت دون اظروج عوىل 

   .مبدأ  رشعية اجلرمية والعقوبة

 

                                                           
1
 .067أ محد خليةة املل ، املرجع السابق، ص  -



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

95 
 

يف اجلزائر 6102التعديل ااس توري لس نة   ونم،
*
 

 جامعة معسكر -"أ  "مساعد قسم  أ س تاذ  -خبيت نةيسة/ أ  

 

 :امللخص

طار مواصةل يندرج القانون  املت، ن التعديل ااس توري ا ي قرر رئيس ا هورية املبادرة به، يف اإ

ىل مالءمة القانون الامس. مسار الإصالحات الس ياس ية للبالد مع املتطلبات ااس تورية اليت   وهيدا اإ

يع العريب وتداعيات أ فرزها التطور الرسيع جملاعنا، والتحولت الع يقة اجلارية عرب العامل اس تجابة ملطالب الرب 

العوملة، وقد مس التعديل ااس توري مسائل يف غاية ال اية، حماوةل من امل،سس ااس توري سد الثغرات 

 .اليت شابا ااس تور السابق

والتساؤل يدور حول جدوى هدا التعديل ااس توري يف اجلزائر، خاصة أ ن الو يقة ااس تورية حتدد طبيعة 

، وحل أ زمة 6102لعبة ااميقراطية، ومدى اس ارارية التعديل ااس توري لس نة النظام الس ياي، وقواعد ال 

 .الرشعية اليت يتخب  فهيا النظام الس ياي اجلزائري

 :ابللغة ال جنبية

La loi contenant l'initiative de révision constitutionnelle, le Président a décidé de le 

faire, dans le cadre de la poursuite politique chemin des réformes. Il vise à la pertinence de la 

loi suprême du pays aux exigences constitutionnelles apportées par le développement rapide 

de notre société, les profondes transformations en cours à travers le monde en réponse aux 

demandes du printemps arabe et les conséquences de la mondialisation, a touché les 

questions d'amendement constitutionnel de la plus haute importance, une tentative par le 

pont de fondation constitutionnelle les des lacunes qui ont entaché la Constitution 

précédente. 

La question tourne autour de la faisabilité de cette amendement constitutionnel en Algérie, 

en particulier, le document constitutionnel définit la nature du système politique, et les 

règles du jeu démocratique, et l'étendue de la continuité de l'amendement constitutionnel 

pour l'année 2016, la résolution de la crise de légitimité que le système politique algérien 

flops. 

                                                           
يداع املقال*  18/11/6102: اترخي اإ

 01/12/6102: اترخي حتكو املقال

  07/10/6102: اترخي مراجعة املقال
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  :مقدمة

ناكر تغيري ال حاكم بتغيري ال زموات وأ ن ال موور مرهونوة بأ وقا وا، فوال حاكم الويت  من املبادئ القارة أ نه ل ميكن اإ

تور ليس لكها حممكة حبيث ل يطرأ  علهيا تغيري، فلكها مبنية وفق الظروا اليت نشوأ ت فهيوا،  كل حيتوهيا ااس  

لغاء حمك قامئ  .فقد هس تجد حوادث غري ت  اليت عا ت كتابة ااس تور، تتطلب حكام جديدا أ و اإ

ا  يف ظول واجلزائر كسوائر ااول ويف ظول جتربهتوا ااسو تورية منوذ الاسو تقالل عرفوا نظوامني، نظوام اشورت 

، يقوم عىل مبدأ  وحدة السلطة وفكورة احلوزب الواحود، ونظاموا أ خور ليوربايل يف 0082و  0021دس توري س نة 

، يقووم عوىل فكورة الةصول بوني السولطات والتعدديوة احلزبيوة، وهوذا نظورا 0002و  0070ظل دس توري س نة 

 .البالدلل تغريات الس ياس ية والثقافية والاجيعية والاقتصادية اليت عرفهتا 

لقاء نظرة عىل جتارب التعديل ااس توري يف اجلزائر وم،و وهنا، انطالقوا مون تتبوع مسوري ا  منوذ اسورتجاع ابإ و

ىل ال ن،  ، حيث وجدت نةسها تعويش فوراغ م،سسوايت، واكن ينبغوي 0026بداية مع اس تقاللها س نة الس يادة اإ

 -0021مواهجة هذه ال زموة الس ياسو ية، وعليوه مت الإرسواء عوىل تبوين النظوام الاشورتا  مون خوالل دسو توري 

0082. 

أ مووا ابلنسوو بة للتعووديالت ااسوو تورية يف ظوول نظووام التعدديووة احلزبيووة، فقوود فر ووا املتغووريات الاقتصووادية 

ىل الليربايل احلر، ويف ظول والس ياس ية عىل اجلزائ ر تغيري التوجه الاقتصادي والس ياي من النظام الاشرتا  اإ

0002–0070هذا النظام عرفا دس تورزن، دس تور س نة 
1
. 

، املت،وو ن   التعووديل 01/10/6116، املوو،رخ يف 11-16مبوجووب القووانون رمق  0002لقوود مت تعووديل دسوو تور 

ة اللغة ال مازيغيوة ، حيث أ  اا مادة جديدة هبدا دسرت 0ااس توري
6

، وقود مت هوذا التعوديل  مببوادرة   مون 

رئوويس ا هوريووة، بعوود أ خووذ رأ ي اجمللووس ااسوو توري، ومصووادقة الربملووان بغرفتيووه، وذكل دون عر ووه  عووىل 

الاس تةتاء الشعيب
1
 2/00/6117املو،رخ يف  ،00-17مبوجوب القوانون رمق  0002كام مت تعديل دس تور سو نة . 

0 ،

كوام معول التعوديل ااسو توري عوىل تكوريس . 2 ، وأ لوان العوهب الووطين"قسام"النش يد الوطين حبيث مت دسرتة 

                                                           
ىل تعديل دس تور 0002مت اإصدار نص التعديل ااس توري س نة -00  0070، مبوجب اس تةتاء شعيب، وقد ت،اربا ال راء حول رشعية الليوء اإ

وارتأ ى جانب . ااس تورية لالإجراءاتالبعض أ ن التعديل ااس توري يف هذه احلاةل زكون خمالن من عدهما يف ظل شغور الربملان، يف حني اعترب 

أ خر أ ن الإجراء دس توري، ما داما النصوص ااس تورية يه نتاج لس ياق س ياي واجيعي واقتصادي، وتعديلها يعد من املبادئ ال ساس ية اليت 

 .12، ص0002-12-11عض املالحظات حول مذكرة احلوار الوطين، يومية اظرب، هناد محمد، ب يقوم علهيا القانون ااس توري، راجع،

 .01، ص6116، لس نة 62ج، العدد.ج.ر.ا  -0

 ".متازيغا لغة وطنية با تنوعا ا اللسانية املس تع ةل عرب الرتاب الوطين: "عىل ما ييل 0002مكرر من دس تور  1تنص املادة  -6

 .0002من دس تور  082طبقا للامدة  -1

 .17، ص6117، لس نة 21ج، العدد .ج.ر.ا  -0

 .العهب الوطين والنش يد الوطين....تعديل دس توري أ ن ميس ل يل ميكن " عىل ما ييل 087من املادة  8تنص الةقرة -2
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احلقوق الس ياسو ية لل ورأ ة، مون خوالل ترقيوة حقهوا يف املامرسوة الس ياسو ية، وذكل بتوسو يع حظووع متثيلهوا يف 

اجملالس املنتخبة
12. 

ا هوريوة، حيوث أ صوبحا مودة  ومت أ ي،ا تكريس النظام الرئاي سوواء مون خوالل متديود مودة وليوة رئويس

الرئاسة قابةل للتجديد أ كرث مون مورة
لغواء ازدواجيوة السولطة التنةيذيوة مون خوالل توسو يع .  28 ومت الع ول عوىل اإ

صالحيات رئيس ا هورية
"الوززر ال ول"، أ مام رئيس احلكومة ا ي أ صبح يس   37

40. 

تباعوهتعديال أ خر، بعد أ ن عرفا الساحة الس ياس ية جدل حول ال سولوب الواجوب  0002وقد شهد دس تور   اإ

لإعداد مرشوع هذا التعديل ااس توري، فبني مطالب مبجلس تأ سييس ورافض حص، فصل بيان جملس الووزراء 

لهيووا 6100-12-16املنعقوود يف  مووا  يف الإجووراءات املتبعووة، وذكل بتعيووني رئوويس ا هوريووة للينووة خمتصووة، زرجووع اإ

ليوه  يصدر عن ال حزاب والشخصيات، من عروض واقرتاحات، بعد استشارة واسعة حول لك ما ززمع الع ود اإ

من اإصالحات س ياس ية
50. 

فالسوو،ال اجلوووهري املطووروح يوودور حووول جوودوى التعووديالت ااسوو تورية يف اجلزائوور، خاصووة أ ن الو يقووة 

، 6102ااس تورية حتدد طبيعة النظام الس ياي، وقواعد اللعبة ااميقراطيوة، فهول التعوديل ااسو توري لسو نة 

لسو ياي اجلزائوريو، تو  ، وحل أ زمة الرشعية اليت يتخب  فهيوا النظوام االاس ارارأ وفر حظا من سابقيه يف 

ااساتري اليت مل تع ر طويال، نتيجة ال زمات الس ياس ية اليت توات عهنا، أ و جاءت كحول لهوا، فال زموة اكنوا 

حارضة كخلةية عند و ع ااساتري اجلزائرية السابقة، وحىت عندما تعلق ال مر ابلتعديالت اليت اقرتموا الورئيس 

 .6117و 6116لسنيت " عبد العززز بوتةليقة"

 6102ملعاجلة هوذه املسوأ ةل، ارتأ ينوا مون ابب املنطوق العل وي، أ ن نتنواول م،و ون التعوديل ااسو توري لسو نة 

ىل مسووأ ةل ارتبوواو التعووديل ااسوو توري لسوو نة )أ ول(والإصووالحات املت،وو نة  حبوول ال زمووة  6102، مث نتطوورق اإ

 .)اثنيا (الس ياس ية يف اجلزائر 

 

                                                           
2
 ".تع ل ااوةل عىل ترقية احلقوق الس ياس ية لل رأ ة بتوس يع حظوع متثيلها يف اجملالس املنتخبة: "مكرر 10املادة  -
8
  ".مدة العهدة الرئاس ية مخس س نوات، ميكن جتديد انتخاب رئيس ا هورية: "80أ صبح تعديل املادة  
7
ميكن لرئيس / 2. يعني الوززر ال ول و زهنيي همامه/ 2: املتعلقة بتحديد اختصاصات رئيس امحلهورية، أ  ين حص ماييل 88تعديل نص املادة  -

ميكنه أ ن يعني انئبا  أ و عدة نواب / 8. من ااس تور 78زر لرئاسة اجيعات احلكومة، مع مراعاة املادة ا هورية أ ن يةوض جزء من صالحياته للوز

 . للوززر ال ول
0
عادة التنظو اااخيل للسلطة التنةيذية، حيث مشلا التعديالت املواد6117يش ل التعديل ااس توري لس نة  - -77-78-72-70 -71 -80: ، اإ

-018-060-062-061-000-007-002-00-72-70-71: استبدال وظيةة رئيس احلكومة بوظيةة وززر أ ول يف املواد ، ومت087واملادة  70-01

 .080، ص6110حمةوع لعشب، التيربة ااس تورية يف اجلزائر، املطبعة احلديثة للةنون املطبعية، اجلزائر، --. 0002من دس تور 027

.6100-21-61بيان جملس الوزراء املنعقد يف -0   
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  املت، نة والإصالحات 6102جوهر التعديل ااس توري لس نة : أ ول

عـداد مشوروع مراجعة ااس تور لس نة  ن اإ ، بين عىل خطوات  ال وة مون الوـ شاورات الويت نظ وا يف 6102اإ

ىل . 6100، 6106، 6100السووو نوات  حبيوووث أ ن معظوووم الطبقوووات الس ياسووو ية أ سوووه ا يف ذكل ابلإ وووافة اإ

كووذكل ا عيووـات الوطنيووـة والنقووـاابت والووـ هنيني، ممووا موونح التعووديل الشخصوويات الوطنيووـة والكةووـاءات، و 

ااس توري طابعا توافقيا
10
. 

، املت،و ن 6102-11-18الصوادر يف ، 10-02تعوديال أ خور عون طريوق القوانون رمق  0002وعليه عورا دسو تور 

التعديل ااس توري
26

 ، وذكل بعد أ خذ رأ ي اجمللس ااس توري
1

الربملوان دون الليووء ، وموافقة أ ع،اء غورفيت 

 .اإىل الاس تةتاء الشعيب

طوار مواصوةل مسوار  يندرج القانون املت، ن التعديل ااسو توري ا ي قورر رئويس ا هوريوة املبوادرة بوه، يف اإ

ىل مالمئة القانون الامسي للبالد مع املتطلبات ااس تورية اليت أ فرزها التطور . الإصالحات الس ياس ية وهيدا اإ

وقود مشول التعوديل ااسو توري ال خوري مسوائل غايوة يف  .والتحولت الع يقة اجلارية عورب العواملالرسيع جملاعنا، 

ال اية، حماوةل من امل،سس ااس توري اجلزائري سد الثغرات اليت شابا ااس تور السابق، اس تجابة ملطالوب 

م،و ون هوذا التعوديل  الربيع العريب وتوداعيات العوملوة والوتخيل عون مبودأ  الرشوعية الثوريوة، ميكون أ ن نووجز

 :ااس توري من خالل اماور ال ساس ية التالية

جسل التعديل ااس توري تقودما جديودا عوىل مسو توى الوـامدة الرابعوة منوه، مون  :لبعد ال مازيغوي التأ كيد عىل -

نشواء أ اكدمييوة للغوة ال مازيغيوة تكوون حتوا  ىل اإ ىل ماكنة لغة وطنية ورمسية، ابلإ افة اإ خالل ترقية ال مازيغية اإ

ىل هو ذا الو وع الرمسوي، اإرشاا رئيس ا هورية، ملكةة بتوفري الرشوو املطلوبة لهذه املاكنوة للغوة ال مازيغيوة اإ

 .  اجملالوذكل مبسااة خرباء يف هذا 

                                                           
.87، ص6100، 68عامر عبا ، مبادرة الإصالحات الس ياس ية، جمةل الةكر الربملاين، العدد-0   

.11، ص6102-11-18، بتارخي00ج، العدد ,ج.ر.، املت، ن التعديل ااس توري، ا 6102-11-12، امل،رخ يف 10-02القانون رمق -6  

:لق مبرشوع القانون املت، ن التعديل ااس توري، عىل املوقع الالكرتوين، املتع6102-10-67، امل،رخ يف 02-10رأ ي اجمللس ااس توري رمق -1  

www.conseil constitutionnel.dz  

ل أ ن البعض زرى أ نه ل داعي لعرض مرشوع التعديل ااس تو - ري ابلرمغ من أ اية هذا التعديل واعتباره قةزة نوعية لالس ارارية ااس تورية، اإ

الاس تةتاء، ل نه همام اكن، فالو يقة من الناحية الشلكية م،خ ة مبواد اكنا موجودة أ صال يف قوانني متةرقة وقوانني ع،وية مت عىل  6102لس نة 

دراهجا يف ااس تور كق،ية التيوال الس ياي عىل سبيل املثال والصحة وال،امن الاجيعي وماكنة الش باب وغريها، بومجعة صويلح، مالحظات  اإ

 :،منشور عىل املوقع الالكرتوين التايل6102يل ااس توري لس نة حول مرشوع تعد
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وو :مت ذكل من خالل التأ كيد عىل طبيعة النظوام ااميقراطوي وا هووري، ا ي زرتكوز عوىل :تعوززز ااميقراطية -

(. 02املادة )وكذكل الةصل بني الســـلطات ، التداول ااميقراطوي عىل السلطة عن طريق انتخـاابت حرة ودامئة

عوادة انتخواب رئويس ا وووووهورية مورة واحودة  ن التداول ااميقراطي عرب الاقرتاع العام، س يدل ابلتأ كيد عىل اإ واإ

 (.7ا-606)، مع التأ كيد عىل عدم مراجعة ااس تور هبذا اظصوص املادة ( 6ا-77املادة )فق  

، 00السل ي م،و ونة لل وواطنني ابملوادة  كام مت التأ كيد عىل احلرايت ااميقراطية وهذا من خالل، حرية التظاهر

طوار  و امن حرية الصحافة يف مجيع أ شاكلها الـ كتووبة واملرئية والـ س ووعة، وكذكل عرب شو بكة الانرتنيوا يف اإ

لغواء لك حرموان مون احلريوة أ و عقواب قوانوين لوـ خالةات الإعوالم  ، ( 21موادة )احرتام الثوابا وقو ال مة موع اإ

 .)20املادة )حلصول عىل الـ عطيات و امن تداولها اإ افة اإىل  امن حق ا

، تووفري وقوا لهوا مون والاجويعس يف ابلنس بة حلقووق التعبوري وقد مت تدعو احلقوق الـ عرتا هبا للـ عار ة، ل

خالل وساـئل الإعالم الـعامة حسب تواجدها عىل الـ س توى الوطين، ودل مايل معويم متاشو يا موع متثيلهوا يف 

وعززت ماكنة املعار ة الربملانية، مبا يف ذكل  صيص حصة شهرية لها عىل املسو توى لك (. 21املادة ) البوورملان

ن املعار وة الربملانيوة أ صوبح (000املوادة )غرفة اراسة جدول ال عامل املقورتح مون قبلهوا  ، ومون هجوة أ خورى فواإ

خطار اجمللس ااس توري  ماكهنا اإ  (.078املادة )ابإ

تبنيه لدلميقراطية، عندما قووى سولطة الربملوان يف مراقبتوه للحكوموة،  6102وقد أ كد التعديل ااس توري لس نة 

جراءاتواعاد  ، حبيث أ دخل التعديل ااس توري أ لية جديودة هاموة، ويه الانتخاابتجديدة ال مصداقية  اإ

 هسهر عىل شةافية ونزاهة الانتخاابت هيئة عليا مس تقةل ملراقبة الانتخاابت، مكونة من ق،اة وكةاءات مس تقةل

عالن النتاجئ امل،قتة ىل اإ  .والاس تةتاءات، من اس تدعاء الهيئة الناخبة اإ

ثراء احلقوق واحلرايت الةرديوة وا اعيوة،  :تعززز دوةل القانون ومبدأ  الةصل بني السلطات - وذكل من خالل اإ

جووراءات خاصووة محلايووة املتق خطووار اجمللووس ودل اسوو تقاللية الق،وواء، وو ووع اإ ا ووني، عوون طريووق السووامح ابإ

حواةل مون اممكوة العليوا أ و جملوس ااوةل، عنودما يودعي أ حود  ااس توري ابافع بعودم ااسو تورية، بنواء عوىل اإ

  (.077املادة )ال طراا يف اما ة أ مام هجة ق،ائية أ و احلمك الترشيعي ا ي توقن عليه مأ ل ال اع

اإ ووةاء املزيوود موون الانسووجام والو وووح، مضوون احوورتام مبوودأ  الةصوول بووني كووام اسوو هتدا التعووديل ااسوو توري 

عادة ترتيب العالقوات بوني السولطتني التنةيذيوة  السلطات، عىل النظام الس ياي يف البالد، وذكل من خالل اإ

 والترشيعية ، ودل صالحيا ام هبدا حتقيق توازن أ ف،ل بيهنام، وفعالية أ كرب يف أ عوامل لك واحودة موهنام، ومون

  .خالل توس يع متثيل السلطة الق،ائية يف اجمللس ااس توري، ودل اس تقاللية القايض

قرار رشوو جديدة للورت  لرئاسوة ا هوريوة مراعواة ل ايوة الوظيةوة الرئاسو ية فبعنوان السلطة التنةيذية، مت . اإ

ىل تعززز املركز القانوين لرئيس ا هورية بصةته حوايم ااسو ت عوادة ترتيوب السولطة . رو وهيدا هذا التعديل اإ واإ
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التنةيذية هبدا  امن مرونة أ ف،ل يف العالقات بني مكوان وا، واإ وةاء املزيود مون الةعاليوة عوىل معول الووززر 

خطار اجمللس ااس توري  ال ول من خالل  .تدعو صالحياته، ومنحه سلطة اإ

ن التعديل ااس توري اكن هدفه كوذكل، تعززو ز مبودأ  الةصول بوني السولطات أ ما بعنوان السلطة الترشيعية، فاإ

ويف هوذا الإطوار، . من خالل دل دور الربملان يف اجتاه حتقيق تووازن أ كورب بوني غرفتيوه، وم،واعةة صوالحياته

ا، حاول امل،سس ااس توري دة حصوور  ودل   ويل جملس ال مة حق املبوادرة وحوق التعوديل يف املوا ويع امود 

 .توفري رشوو احلكومة اجليدة أ ليات رقابة الربملان لع ل احلكومة هبدا

وخبصوووص السوولطة التنةيذيووة، فقوود توسووعا الاستشووارة املسوو بقة جمللووس ااوةل، يف ال واموور وجووواب، ويف 

حودى غورفيت  اقرتاحات القووانني واملراسو و الرئاسو ية اختيواراي، وذكل مببوادرة مون رئويس ا هوريوة أ و رئويس اإ

جراءات م   .نصوص علهيا يف ااس تورالربملان، حسب احلاةل، ووفق رشوو واإ

بواسطة اظيارات الوطنيوة ومسو،وليات  الاقتصاديوذكل من خالل تأ طري التحول  :حامية الاقتصاد الوطين-

حاميووة امللكيووة :مبووا ي،كوود ال يت (00،61، 07، 18، 0، 7)ااوةل املنصوووص علهيووا يف اايباجووة ويف املووواد التاليووة 

العامة، بناء اقتصاد منتج تنافيس ومتنوع ابلعيد عىل لك الرثوات الطبيعية والإنسانية والعل يوة لودلوةل، حاميوة 

ال رايض الةالحية واملوارد املائيوة، ترشو يد اسو هتالك املووارد الطبيعيوة وحامزهتوا لر جيوال القادموة،  وامن حريوة 

طار القانون، حتسوني منواخ ال عوامل، هشوييع امل،سسوة امليوة دون متيوزي وتنظوو الاستامثر وحرية ا لتجارة يف اإ

السوق وحامية املس هت ، تعززز احلوار بوني املتعواملني الاقتصواديني والاجيعيوني، مون خوالل دسورتة جملوس 

 . وطين اقتصادي واجيعي

جوراءات مقرتحوة  ىل تعززز ماكرة الةساد من خالل اإ ( 2،2) 081، 081، 20، 60، 7يف موواد ااسو تور اإ افة اإ

لزاميوة : وحتديدا من أ جل امحلاية ااامئة لالقتصاد الوطين  ود الرشووة واملامرسوات املشو بوهة والتجواوز، تقويوة اإ

التص  ابمل وتلاكت ابلنسو بة لل نتخبوني والإطوارات ودسورتة هيئوة وطنيوة للوقايوة مون الةسواد وماكرتوه ويه 

 (.2و  081املادة )رئيس ا هورية مس تقةل تو ع اى 

وتأ كيدا عىل ذكل منح التعديل ااس توري الاس تقاللية جمللس اماس بة، ووسع من همام مراقبة رؤو  ال مووال 

التجارية التابعة لدلوةل واملسااة يف تطوزر احلمك الراشد والشةافية يف هس يري ال موال العامة، عوىل أ ن يعود هوذا 

 .مينح لا من رئييس غرفيت الربملان والوززر ال ول اجمللس تقرزرا س نواي

حول مبادئ العداةل الاجيعية اليت أ صوبحا جحور الزاويوة يف ااسو تور، لسو يف يف  :حامية التاكفل الاجيعي

 (.28-22-22-28-22-20)ديباجته ويف املواد التالية 

من خالل التأ كيد عىل حق املوواطنني يف بيئوة سولمية، ومسو،ولية ااوةل يف حاميوة هوذه البيئوة،  :حامية البيئة -

 .27ال شخاص وامل،سسات يف احلةاع عىل البيئة املادة  الزتاماتوكذا 
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 :الإصالحات املت، نة عىل مس توى بعض امل،سسات ااس تورية والاستشارية-

 : نسجل ما ييل  خبصوص الربملانأ  و 

، وذكل ه، حبيث مينع تغيري الانيء الس ياي لا منتخب يف الربملان أ  ناء عهدتو« التيوال الس ياي»معاقبة  -

 (. 008املـادة )ابحرتام الطابع الوطين للعهدة، حتا طائةل حرمان املعنيني من عهد م الربملانية 

رسـاء دورة س نوية واحـدة لعشورة أ شهور -  (.012املـادة )و اإ

قلميوي  - قلوو والتقسو و الإ عطاء ال ولوية جمللس ال مة يف معاجلة مشاريع القوانني املتعلقة ابلتنظو اميل و يئة الإ اإ

 (.018املادة )

تغيري هشكيةل اجمللس ااسو توري، مون هسوعة أ ع،واء  -: عرا هذا ال خري :ب و خبصوص اجمللس ااس توري

ىل  السلطة الق،ائية يف اجمللس ااسو توري برفوع عودد الق،واة يف  يلع،وا، وذكل بتدعو متث "  06"عرش  ا يناإ

 . )071املادة  (هذه امل،سسة

املوادتني )واملالية، والزتام ال ع،اء بوأ داء الميوني  الإداريةالتأ كيـد عىل اس تقاللية اجمللس ااس توري من الناحية  -و

 (.070املادة )ه،لء ال ع،اء م،هالت عليا  يف جمال القانون  اكتساب،رضورة (076، 070

حوداث جموالس استشوارية جديودة مثول : امل،سسات الاستشارية-ج مبوجب التعديل ااسو توري اجلديود، مت اإ

وقود مونح التعوديل و وعا دسو توراي . اجمللس ال عىل للش باب واجمللس الووطين للبحوث العل وي والتكنولوجيوات

الهيئووة املسوو تقةل للوقايووة موون الةسوواد واجمللووس الوووطين الاقتصووادي والاجيعووي، واللينووة  لهيئووات قامئووة، مثوول

 .الوطنية الاستشارية لرتقية وحامية حقوق الإنسان

 حبل ال زمة الس ياس ية يف اجلزائر 6102ارتباو التعديل ااس توري لس نة  :اثنيا

ن املتتبع جمل ل التعديالت ااس تورية يف اجلزائر يصطدم بكون ابعهثوا ال سواي، هوو خلول يف سوري السولطة  اإ

، انتظور رئويس ا هوريوة 6102وابلنسو بة للتعوديل ااسو توري لسو نة . الس ياس ية وابل خص السلطة التنةيذية

ديل ااسو تور وهوو يف حواةل حصيوة يف تعو لالنطوالق، 6100لغاية فرتة ما بعد الانتخواابت الرئاسو ية يف أ فريول 

القانونية يف أ عقاب أ حوداث الربيوع العوريب  الإصالحاتصعبة جدا، فقد ف،ل يف وقا سابق املبادرة جب ةل من 

، وتأ خري البث يف مسأ ةل التعديالت ااسو تورية، ملوا بعود الانتخواابت الرئاسو ية، عكوس موا طالبوا بوه 6100

املعار ة الس ياس ية
10
. 

                                                           
هذه التعديالت يه ، حيث مت اعتبار بأ ن ." عبد العززز بوتةليقة"ا ي أ قدم عليه الرئيس  6102فقد مت  معار ة التعديل ااس توري لس نة --0

 جمرد حتسينات أ دخلا عىل ااس تور، ول هس تييب لتحدايت املرحةل ول حتقق احلد ال دىن من مطالهبا، وبأ هنا لن تغري من مواززن القوى يف

احلوار وعدم يشء، ومعتربة بأ ن التعديالت ااس تورية ال خرية مل تكن ابلس تجابة ملنطق الإصالح الس ياي الشامل املبين عىل فتح قنوات 
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، متوزيت أ شوغالها برسوية اتموة، لقورتاح تعوديالت 6100خري مون هشوكيل جلنوة خورباء يف أ فريول مل مينع هذا التأ  

، وبعود الانهتواء مون املشواورات الس ياسو ية الويت قوام هبوا رئويس جملوس ال موة 6100دس تورية قبل رئاسو يات 

ىل اقرتاحات ال حزاب الس ياس ية والشخصيات الوطنية يف مو وع الإصوالحات الس ياسو ية لالس يع ، مبوا يف اإ

عادة التيربة اجلزائرية يف تعديل ااس تور من خالل  ذكل تعديل ااس تور، وعليه فاإن طريقة الع ل هذه ت،كد اإ

عدادها واملصادقة علهيا  بنةس الطرق فهل . ابل زمة الارتباو السابقة من شوأ هنا أ ن  والإجراءاتالو يقة اليت مت اإ

توفر احللول لهذه ال زمةو، هل التعديل ااس توري اجلديد س يح ل احللوول الويت ستسواعد عوىل اظوروج مون 

 .ال س باب احلقيقية لر زمةو

ثور تعوديل  رساء قواعد عهدة دس تورية مةتوحة من حيث الوزمن مموا عوزز التةووق الرئواي اإ ، 6117من خالل اإ

ز حصي ل مثيل حص، ويف ظل نظام دميقراطي يعاد عىل مبدأ  التداول السول ي عوىل مبنح رئيس ا هورية امتيا

ثور ذكل اسو تةاد  السلطة، هذا شا خطرا حقيقيا ووا أ زمة خبلق نظوام دزكتواتوري أ ثور غ،وب الشوعب، واإ

 ول هذا التعديل ااس توري من جتارب ااول العربية اليت عرفوا الثوورات الويت أ طاحوا ابلنظوام القوامئ، ابلع

عىل تكريس قواعد جتسد حامية أ كرب للحقوق واحلورايت ال ساسو ية لل وواطن، خاصوة احلقووق الس ياسو ية مون 

، ا ي يتناسب مع و ع قواعد ت،و ن حودوث الانتخواابت يف ظوروا شوةافة 0خالل حتديد العهدة الرئاس ية

ىل الع ول بنظوام العهودتني الرئاسو يتني، بعود فقد مت التأ كيد عىلونزهية،  مثواين سو نوات مون تعوديلها يف  العوودة اإ

موقن خلن ارتدادات س ياس ية،  عان ما مت حما  ا
10
.  

هنوا جمورد ورقوة س ياسو ية، فهويي تورتب  بتوارخي اجلزائور  أ ما عن ترس و اللغة الامازيغيوة لكغوة رمسيوة ووطنيوة فاإ

وأ صالته، والاعرتاا هبا يف ااس تور دون تطبيق ذكل عىل أ رض الواقع، يبق  جمرد هس ييس لهوذا احلوق، فوال 

ل بةرض تدريسها يف املنظومة التعلمييوة وعورب مجيوع املراحول ذا اكنوا دسورتة . ميكن حتقيق جعلها لغة رمسية، اإ واإ

س نة لكغوة رمسيوة هوو مكسوب للي يوع، فال مازيغيوة رافود  02لكغة وطنية من قبل وبعد حوايل  اللغة ال مازيغية

ل أ ن الإشوواكلية تمكوون يف تعوودد واخووتالا  موون روافوود الهويووة الوطنيووة واثبووا موون  وابووا ااوةل اجلزائريووة، اإ

خمتصوون ينواو  هيئة دس تورية ت،م خورباء اس تحداثاللهجات ال مازيغية، فقد مت التنصيص يف ااس تور عىل 

 لها دور الع ل عىل تطوزر وترقية اللغة ال مازيغية، لتصبح فيف بعد لغة رمسية
6
. 

                                                                                                                                                    
 الإقصاء، بقدر ما اكن من أ جل اس تدراك أ خطاء املايض والع ليات التي يلية ااس تورية غري املوفقة واليت تالعبا اباس تور عىل حسب مزاج

 :التايل، مقال منشور عىل املوقع الالكرتوين "معركة جديدة بني السلطة واملعار ة" 6102وهيبة سليفين، دس تور  املاسكني ابحلمك، راجع،

www.akhbarel youm.dz / consulté le : 11-62 -2016 

6102من التعديل ااس توري لس نة  80أ نظر الصيغة اجلديدة للامدة  -0  

مه التعديل ااس توري لليزائرو، مقال منشور عىل املوقع الالكرتوين التايل -6 :خاا شليب، هذا ما س يقد   

2016-03-: 27 youm.dz / consulte le www.akhbarel 

http://www.akhbarel/
http://www.akhbarel/
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فالرمسية دس توراي  مرشووطة بقيود مو ووعي وقيود زموين، زاثول القيود املو ووعي يف الع ول عوىل ترقيهتوا أ ول  

فهوو بودهييي انجت عون تطوور  وتوحيدها، ومن مث الع ل عىل نرشوها يف خمتلون ربووع الووطن، أ موا القيود الوزمين

أ و صعوابت يف تطبيقها، حيث جيوب الإشوارة هنوا ملسوأ ةل هم وة  التبا وتوحيد اللغة ال مازيغية، ليك ل حيدث 

يف هذا اظصوص، ويه أ ن اللغة الرمسية يف أ ي دوةل لبد أ ن تكون سهةل التواصل بوني غالبيوة الشوعب، فوال 

 . يهتا أ ول  ليك تكون عامال  همم يف وحدة الشعبميكن فرض لهجة عىل حساب لهجة، بل جيب ترق 

وقد أ وحض اجمللس ااس توري يف قراره بأ ن املرشوع الاهيودي ملراجعوة ااسو تور ل ميوس ابملبوادئ العاموة الويت 

التوووازانت ال ساسوو ية »حتوومك اجملاووع اجلزائووري وحقوووق الإنسووان واملووواطن وحووراي ام، كووام ل ميووس بووأ ي كيةيووة 

، مما يعوين بوأ ن املرشووع ميكون مترزوره عون طريوق الربملوان دون احلاجوة اإىل «سسات ااس توريةللسلطات وامل، 

  28اإىل 61وزاد البيوان املعلول لل جلوس ااسو توري، بأ نوه وبعود مداولتوه الويت اسو ارت مون . اسو تةتاء شوعيب

وجبوه أ نوه طبقوا ، أ صدر هذا ال خوري رأ يوه املعلول ا ي  ح مب"مراد مدليس"برئاسة رئيسه الس يد  6102ينازر

منوه بوأ ن مرشووع القوانون املت،و ن تعوديل ااسو تور ا ي ابدر بوه رئويس  082ل حاكم ااس تور، س يف املوادة 

دلء برأ يه املعلل ل يتناىف مع أ حاكم ااس تور  .ا هورية، وا ي أ خطر بشأ نه اجمللس ااس توري لالإ

ذا ارتأ ى اجمللس ااس توري أ ن مرشووع " :ت،كد بأ نه، 0002من ااس تور اجلزائري لس نة  082وابلعودة للامدة   اإ

أ ي تعووديل دسوو توري ل ميووس البتووة املبووادئ العامووة الوويت حتوومك اجملاووع اجلزائووري، وحقوووق الإنسووان واملووواطن 

وحراي ام، ول ميس بوأ ي كيةيوة التووازانت ال ساسو ية للسولطات وامل،سسوات ااسو تورية وعلول رأ يوه، أ مكون 

ر القانون ا ي يت، ن التعديل ااسو توري مبوارشة دون أ ن يعر وه عوىل الاسو تةتاء لرئيس ا هورية أ ن يصد

وبووذكل  مل يوو  الاحووتاكم اإىل الاسوو تةتاء  ".الشووعيب، مووىت أ حوورز  ال ووة أ رابع أ صوووات أ ع،وواء غوورفيت الربملووان

الشعيب العام
10

 . 

 :خامتوووووة

ية اليت متوس ااسو تور، مون خوالل تعززوز مس تقبل التحول ااميقراطي يف اجلزائر مرهون ابلتعديالت ااس تور

ن الإصووالحات الس ياسوو ية يف اجلزائوور حموودودة، بوودء  صووالحات معيقووة، لهووذا فوواإ دخووال اإ املسووار ااميقراطووي واإ

ابلتعديالت ااس تورية وما يتعلق بأ ليات تطبيق هذه التعديالت وتةعيلها عىل أ رض الواقع
2
. 

                                                           
مادة جديدة، مشلهتا النسخة ااس تورية لو  17تعديال و 80ميكن انتقاد موقن اجمللس ااس توري يف هذا الشأ ن، حيث احتوى التعديل عىل -0

ن بعض الإ افات قد مشلا ما ميكن هس يته ابملبادئ! 6102 ماكنية أ ي تعديل يف املس تقبل من املسا  ابملادة بل اإ قرار عدم اإ  80العامة، مثل اإ

ن خطاب الوززر ال ول والطبقة الس ياس ية املروجة لدلس تور اجلديد ويه تصن . اظاصة ابلوليتني الرئاس يتني اللتني ل ميكن جتاوزهام بل اإ

الثناء ااس توري تتناىف مع رأ ي اجمللس ااس توري ا ي اعترب أ ن التعديالت ااس تور احلايل بأ نه خطوة وعهد جديد ومجهورية اثنية وعبارات 

 .، السابق ذكره6102اس توري لس نة اجلديدة مل متس ابجلوهر، راجع رأ ي اجمللس ااس توري املتعلق ابملوافقة عىل مرشوع التعديل ا

دريس، التدخل بتعديل ااس تور حلل ال زمة، جمةل ااميقراطية،  بوكر-2  .6112، 00العدد اإ
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ل  دا اكن انجوام عون أ زموة يف اجلزائر ما مون أ زموة هموام اكنوا طبيعهتوا اإ وات تعوديال دسو توراي، هوذا ال خوري اإ

عداده مت بعيدا عن الشعب وط وحاته ل يع ر طوويال، خاصوة يف دول العوامل الثالوث حديثوة العهود  س ياس ية واإ

اباميقراطية، واليت هشهد تعديالت دس تورية ظرفية ومصلحية حتافم من خاللها السلطة عوىل النظوام الةوردي 

غازر متاما للنظام الرئاي املطبق يف ال نظ ة ااميقراطية، واليت تةهم هذا النظام عوىل أ نوه موا يتحقوق التسلطي امل

فيه توازن قوي للسلطات وفصل بيهنا نظرا لعراقة التيربة ااميقراطية
1
. 

وقوود أ ن ال وان لو ووع دسوو تور جديوود يتوافووق مووع املسوو تجدات الطارئووة عووىل بيئووة النظووام السوو ياي اجلزائووري 

عداده بيد جملس تأ سييس منتخب من طورا الشوعب، اا اخلية مهنا واظارجية، حبيث تولك هم ة املبادرة به واإ

وذكل لتحقيوق الثبوات . بدل من التعديالت ااس تورية املتتالية اليت أ هنكا قدس ية النص التأ سييس يف الوبالد

رشوو جديوودة لنتصووار الرشووعية  عووىل مسوو توى الو يقووة ااسوو تورية وحامزهتووا موون ال هووواء الس ياسوو ية، وبنوواء

فراغها من م،اميهنا احلقيقيةو  . ااس تورية وعدم اإ

 :قامئة املراجع

 .0002-0070-0082-0021: ااساتري اجلزائرية لس نوات-

 .6102-6007-6116-0077: التعديالت ااس تورية لس نوات-

دريس، التدخل بتعديل ااس تور حلل ال زمة، جمةل ااميقراطية، ا بوكر -  .6112، 00لعدد اإ

 6100، 68عامر عبا ، مبادرة الإصالحات الس ياس ية، جمةل الةكر الربملاين، العدد-

 .12، ص0002-12-11هناد محمد، بعض املالحظات حول مذكرة احلوار الوطين، يومية اظرب،  -

 00-07، يوويم -حاةل اجلزائور–الراهنة امللتق  ااويل حول التعديالت ااس تورية يف ااول العربية يف ظل املتغريات ااولية -

 .، لكية احلقوق، جامعة الشلن6106ديس رب 

 :املراجع الالكرتونية-

www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights 

www.conseil constitutionnel.dz  

www.akhbarel youm.dz  

http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/actualite.htm 

 

  

 

                                                           
وصةات عالجية ل زمات س ياس ية امللتق  ااويل حول التعديالت ااس تورية يف ااول "عبد الكرمي خمتاري، التعديالت ااس تورية يف اجلزائر  -1

 .، لكية احلقوق، جامعة الشلن6106ديس رب  00-07، يويم -حاةل اجلزائر–العربية يف ظل املتغريات ااولية الراهنة 

 

http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights
http://www.akhbarel/
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الاجيعية لالإصالح ااس توري الطبيعة
*
 

 مس تغامن -جامعة عبد امحليد ابن ابديس   -"أ   "أ س تاذ مساعد   -ورجلطووووي منصووو/ أ  

 

 :امللخص 

ااس توري رضورة قانونية وس ياس ية يف مجيع ال نظ ة ااس تورية ، ولقد تعددت ااوافع  الإصالح

بني ااوافع الس ياس ية والاقتصادية والاجيعية ، وابلبحث عن ااوافع  الإصالحوال س باب اااعية  لع لية 

بقية اجملاعات ، هذه ااوافع الاجيعية جندها  تلن من جماع ل خر فلا جماع خصوصياته اليت متزيه عن 

ل أ ن أ اها يتلخص يف دافعني ، يتعلق ال ول ابنهتااكت حقوق  وحرايته  الإنسانكثرية ل ميكن حصها اإ

أ ما الثاين فهو مرتب  برغبة أ فراد جماع ما ابلبحث عن نظام اجيعي عادل حيةم زم كرامهتم ويصون ، ال ساس ية

 .حرزهتم 

 :اللكامت املةتاحية 

نظام اجيعي عادل –احلقوق واحلرايت  –ااوافع الاجيعية لالإصالح  –ااس توري  الإصالح –اس تور ا  

Abstract : 

Constitutional reform, legal and political in all constitutional systems need to, and 

have varied motives and reasons for the reform process between the political, economic and 

social motives, and the search for social motives found vary from one society to another 

Each many peculiarities which distinguish it from the rest of the communities, society, these 

motives can not be confined only to the most important It boils down to, arguing, first 

relates to violations of human rights and fundamental freedoms, and the second is linked to 

the willingness of members of the community searches for a just social system that preserves 

their dignity and protects Their freedom . 

 :مقدمة 

ااس توري رضورة قانونية وس ياس ية يف مجيع ال نظ ة ااس تورية ، مبا ان ااس تور وهو  الإصالحيعترب 

ىل تعديل  صالحالقانون ال مس  يف ااوةل وابلتايل فهو حيتاج اإ ع متطلبات وط وحات أ فراد مبا ييىش م واإ

 .اجملاع

                                                           
*
يداع املقالات   07/18/6102: رخي اإ

 17/10/6102: اترخي حتكو املقال

 61/10/6102: اترخي مراجعة املقال
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نه ويف كثري من مما لشك فيه أ ن لك جماع ميتاز خبصائص  وصةات معينة تغازر ما عداه من اجملاعات ، اإ

ىل العامل الثالث واليت مهنا ااول العربية ، حتتاج  ال حايني فاإن دساتري ت  ااول وخصوصا ت  اليت تناي اإ

ىل اإصالح أ و تعديل ، هذا  هو  ااس توري املنشود قد تتعدد دوافعه وأ س بابه ومربراته ، مهنا ما الإصالحاإ

 .هو اجيعي وهو ما هي نا يف هذه ااراسة املتوا عة  هو اقتصادي ومهنا ما س ياي ومهنا ما

ن  البحث يف مساةل ااوافع الاجيعية لالإصالح ااس توري يت، ن عددا ل بأ   به من نقاو  يف احلقيقة اإ

ن مل من مةاهو ودللت كثري (( الاجيعية)) حيتويه مصطلح  البحث وذكل نظرا لسعة ما ة ومتشعبة يصعب اإ

 .زكن من املس تحيل حصها مجيعا يف ورقة حبثية واحدة

جراءغري أ ن هناك بعض ااوافع وال س باب املشرتكة بني لك اجملاعات اليت تنادي برورة   اإصالحات اإ

دس تورية يف دولها مبا ييىش وط وحات أ فرادها يف أ ن زكون زم دس تور يليب ط وحا م ، دس تور يةرض 

 ...امه عىل لك من احلاع وامكوم عىل السواء احرت 

ىل مبحثني ، أ تناول يف  طار نظري حول مةهوم  املبحث ال ولعىل  وء ذكل ارتأ يا أ ن أ قسم هاته ااراسة اإ اإ

ىل ااوافع الاجيعية لالإصالح ااس توري  املبحث الثاينااس توري ، وأ خصص  الإصالح  .ل تطرق فيه اإ

 ااس توري   ة الإصالحماهيحول  :ال ولاملبحث 

ل شك أ ن ااساتري ، ويه نتاج فعيل برشي ، قد حتتاج يف أ وقات كثرية للتقومي يف بعض موادها ، أ و 

أ حاكهما ، متاش يا مع ما يقت،يه السري احلسن لل ياع ، ويتةق ورضورات احلياة الس ياس ية والاجيعية يف 

البالد
1
، ذكل أ ن معلية التقومي هذه قد تتنوع بني التعديل والتصحيح والإصالح ، وذكل حسب ما هو وارد  

جراء اإصالح دس توري معيق ، هذا  ذا اقت،ا الرورة اإ يف ااس تور نةسه ا ي هو عر ة للتعديل ، أ و اإ

ىل معرفة ماهية الإصالح لغة واصطالحا  قصود ابلإصالح ااس توري ملا ، مث معاجلة ما )فرع أ ول  (ما يدفعنا اإ

 . )فرع اثين  (ومتيزيه عام يشاهبه من مصطلحات 

 مةهوم  الإصالح  لغة واصطالحا  :ال ولاملطلب 

ىل معرفة ماهية الإصالح ااس توري ، أ ن نعرا  من ابب ملام ابملو وع ، ينبغي علينا وقبل التطرق اإ الإ

 . )فرع  اثين  (لالإصالح  ، مث معرفة املعىن الاصطاليح )فرع أ ول  (الإصالح لغة 

                                                           
1
 - "The oldest constitutions in the world were framed in the 17th century and have been described 

as revolutionary pacts because they ushered in entirely new political systems. Between then and 

now, the world has seen different kinds of constitutions. Quite a number following the end of 

the cold war in 1989 have been described as reform a Tory because they aimed to improve the 

performance of democratic institutions" ,Markus Böckenförde ,  International Institute for Democracy and 

Electoral Assistance (International IDEA), 2011, Strömsborg (  Sweden), p 07 . 
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 التعرين اللغوي : الةرع ال ول 

ن لك ة اإصالح تعين الصالح فيقال صلح ، صالحا وصلوحا ، مبعىن زال عنه الةساد ، ويقال أ صلح اليشء  اإ

أ ي أ زال عنه فساده
1
مبعىن يقومه وحيس نه ، و صاحل أ ي أ زال العداوة والشقاق والصاحل  اإصالحا، فهو يصلحه  

 .هو عكس الةاسد 

ىل معىن الرتق وس ند ما قامة دعامئ خشبية ماوةل منع  وقد يشري اإ نه أ ش به ابإ هو موجود ابلةعل بغية تع ميه ،اإ

ال دب الس ياي عنه يف  يعرب اهنيار مبىن  ، وال خذ ابلإصالح ك سلوب دال للع ل الاجيعي وهو ما

املعا  ابلإصالحية ، وهو ابلتحديد تعديل غري جذري سواء اكن يف شا احلمك الس ياي أ و يف العالقات 

لهياأ نه عبارة عن وس يةل حيتاج  الاجيعية  دون املسا  جبوهرها ، أ و  ال خطاءلسد النقص وتةادي بعض  اإ

لنس بة لالإصالحات ااس تورية والس ياس ية والاقتصادية اليت تظهر أ  ناء التنةيذ أ و املامرسة وذكل كام حيصل اب

وغريها 
2
... 

ايه صاحل  اإصالحبه  زراد ما الإصالحجاء يف معىن  اليشء بعد فساده ، مبعىن أ قامه  ،  والصلح خيتص خبلقه اإ

زاةل ما (أ صلح هللا حص يف ذريته ) فيه من فساد بعد وجوده ومرة زكون ابحلمك حص ابلصالح فيقال  ومرة ابإ
3
 . 

ىل أ ن لةظي الصالح والةساد مه من ال لةاع املتالزمة يف اللغة ، فالإفساد  هذا و يشري معظم اللغويني  اإ

ظهر مع ظهور أ وىل حالت  الإصالحعكس الإصالح  و ده ، وهذا التالزم ميكن تةسريه اترخييا بكون 

هابيلما أ فسده بةعلته عندما قتل أ خيه  اإصالح قابيلحني حاول  ال رضالةساد يف 
4
  . 

معلية تعديل غري جذري يف شا احلمك أ و ) يف تعريةه لالإصالح بأ نه  عبد الوهاب الكيايلويذهب ااكتور 

العالقات الاجيعية دون مسا  بأ سسها ، وهو خالا ملةهوم الثورة ، ليس سوى حتسني يف النظام 

يش به ااعامئ اظشبية  الإصالحالس ياي والاجيعي القامئ دون املسا  بأ سس هذا النظام ، حيث أ ن 

( لثورة أ و لتأ خري وقوعها ابمنع اهنيار املباين املتداعية للحيلوةل دون  املقامة ماوةل
5
 . 

ومعناه التعديل   reformويف اللغة الاجنلزيية   reformويقابل لةم  الإصالح  يف اللغة الةرنس ية مصطلح 

. وتعديل ال و اع وزراد منه التحسني  ال خطاءوذكل عن طريق تصحيح  وأ حسنوالوصول اإىل و ع أ ف،ل 

                                                           
1
ااكتوور حوازم  أ ي،وا، ذكوره  127، ص ،  6112معيم اللغة العربية ، طبعة الهيئة العاموة لشو،ون املطوابع ال مورية ، القواهرة ، : املعيم الوجزي  -

 .  16، ص  6106ااس تورية يف ااول العربية ، دار مكتبة حامد للنرش والتوزيع ، عامن  ن  الإصالحاتصباح محيد يف كتابه 
2
عبيد و خلود محمد مخبس ، مس تقبل احلقوق واحلرايت العاموة يف العوراق ، مقوال منشوور مبجوةل مركوز ااراسوات ااوليوة ، بغوداد  مىن حسني -

 .  72العراق  ، د ت ، ص 
3
 ،  016، ص  6112، بريوت  00املنجد يف اللغة ، دار املرشق ، و  -
4

، لكية احلقووق والعلووم الس ياسو ية  6101، دفاتر الس ياسة والقانون ، العدد جوان  الس ياي الإصالحمسهب اباب عريب ، حماوةل يف تأ صيل مةهوم 

 .  612ورقةل ، ص 
5

 .  22، ص   0080عبد الوهاب الكيايل ، املوسوعة الس ياس ية ، ااار العربية لدلراسات والنرش ، بريوت ، 
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ابلنس بة لا من اللغة العربية  الإصالحوذكل ابلرمغ مما هو موجود من تبازن واحض يف دللت ومعاين لةم 

واللغة الةرنس ية و الاجنلزيية 
1
. 

 التعرين الاصطاليح لالإصالح : الةرع الثاين 

ن التعرين  مبناه عن التعرين اللغوي ، وذكل كون الك التعريةني  اصطالحا ل زاكد خيتلن يف معناه الإصالحاإ

ذا ما  أ ناصطالحا فميكننا  الإصالححاولنا أ ن نعرا  يصبان يف خانة واحدة وزاكد زكون زام نةس الهدا ، فاإ

و ع موجود فعليا وذكل بغرض تصحيحه وحتسينه ومنع اهنياره ، يف  اإصالحنقول بأ نه هو حماوةل ترمو أ و 

ذااحلقيقة  ل تعديل أ و حتسني لنظام قامئ دون مت  اإ ننا سوا جند أ ن الإصالح ما هو اإ عنا يف هذا التعرين فاإ

املسا  بأ سس هذا النظام 
2
  . 

عىل أ نه تعديل أ و تبديل حنو ال ف،ل يف حاةل ال ش ياء ذات  الإصالحيف مةهوم  تيسرب حمسنوقد ذكر 

زاةل بعض التعسن أ و اظطأ  ، النقائض ن وخاصة يف امل،سسات واملامرسات الةاسدة أ و اجلا ئرة ، مبعىن اإ

وينطوي يف جوهره عىل فكرة التغيري حنو ال ف،ل ، وخاصة التغيري ال كرث مالءمة من أ جل حتقيق ال هداا 

نسايناملو وعة من طرا أ حصاب القرار يف حقل معني من حقول النشاو  . الإ
3
 

 الإجراءاتبأ ن مجيع التجارب اليت طبقا يف س ياس هتا مجموعة من  محمد الس يد سعيدو اإىل ذكل أ شار كذكل 

طار الهيا  اليت  دا لعالج اختالل معيق يف جانب معني أ و أ كرث من جوانب النظام الاجيعي يف اإ

ااس توري والس ياي نةسه للنظام القامئ 
4
 . 

لغاء ما هو قامئ من تص أ ووقد زكون لالإصالح دلةل التعديل  جراءاتورات التحويل أ و اإ ، مبعىن انه انتقال  واإ

ىل ما هو مرغوب به من  يف املس تقبل اإصالحمما هو قامئ اليوم اإ
5
. 

 

 

                                                           
1
  612 -612ص ص ،  ملزيد من التةصيل حول املو وع انظر ، مسهب اباب عريب ، مرجع سابق ،.
2

 :انظر أ ي،ا .  10حازم صباح محيد ، املرجع السابق ، ص ، 

Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies New Haven, Conn. 1968. 
3
  http www . sis.gov.ps l Arabic l 2005: ، راجع املوقع الالكرتوين  الإصالحلالإطالع أ كرث حول مةهوم  - 
4
،  الإسورتاتيييةلدلراسات الس ياس ية و  ال هرامالس ياسة ااولية ، مركز  الش يوعي ، جمةل الإصالحمحمد الس يد السعيد ، حتليل مقارن لتجارب  -

 .  10وقد ذكره ااكتور حازم محيد صباح يف مرجعه السابق ذكره ، ص  .  062، ص  0078س نة  70العدد 
5
صالح جامعة ااول العربية ن بيا احلمكة ن بغوداد ، احلدييث ن النظام  اإسامعيلخليل  -  ملزيود مون التةصويل حوول . 71، ص  6110العريب واإ

 :انظر أ ي،ا . وما بعدها  10املو وع انظر حازم حيد صباح ، املرجع السابق ن ص 

Samuel Huntington, No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries, Harvard University 

Press, 1977, p. 3. 
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 مةهوم الإصالح ااس توري : املطلب الثاين 

كبرية  أ ايةااس تورية ، وابلتايل ابتا هذه املساةل تكتيس  الإصالحاتأ و  الإصالحزكرث احلديث اليوم عن 

عن ااس تور  الإفراجداخل اجملاع العريب معوما واجلزائري عىل وجه اظصوص ، فالا ابت يرتقب حلظة 

ااس توري ،  الإصالحاملرتقبة ، وعليه سوا أ تناول يف الةرع  ال ول مةهوم  الإصالحاتا ي سوا يت، ن 

ىل متيزيه عن الإصالح الس ياي والتعديل ااس تو  أ تطرقمث   . ري يف الةرع الثاين بعد ذكل اإ

 ااس توري  الإصالححول مةهوم : الةرع ال ول 

عطاءااس توري يعد  قدمة رضورية من أ جل منح  الإصالحزرى بعض اتتصني يف القانون ااس توري أ ن   واإ

ىل القول برورة الرتكزي عىل  ة ااس توري الإصالحاتمعىن لالنتخاابت والع لية الس ياس ية باكملها وهذا يقود اإ

ااتعين ابلرورة ااميقراطية النيابية كام يظن البعض ،  من أ جل حتقيق ااميقراطية املنشودة اليت قد ل نعين  واإ

هبا ااميقراطية التشاركية 
1
 . 

ااس توري مرتب  هنا مبصطلح ااس تور وما يعنيه هذا املصطلح من حتديد للعالقة بني  الإصالحل شك أ ن 

وغريها  ال ساس يةاحلاكم وامكومني وتنظو للسلطات وبيان العالقة فيف بيهنا ، والنص عىل احلقوق واحلرايت 

العامل اتتلةة من املسائل واملبادئ ااس تورية املتعارا علهيا يف أ غلب النصوص ااس تورية يف دول
2
  ،

عادة صياغة وتعديل ااس تور بطريقة جتعا مرجعية  وابلتايل فقد جاء مةهوم الصالح ااس توري ليت، ن اإ

حيدث نتيجة تطورات وحتولت هشهدها اجملاعات ، وهذا من أ جل  أ مردس تورية حقيقية ، وهذا بدون شك 

ية التحول ااميقراطي وتعززز ااميقراطية وتكريس الوصول به ليكون أ كرث مالءمة ومواءمة من أ جل تدعو معل 

دوةل القانون 
3
. 

(   ال مرزكيةااس تور يف الثقافة : أ ةل تع ل من تلقاء نةسها ) يف كتابه املوسوم ب  مازا اكرمنهذا وقد ذكر 

 اإصالح دس تور ما يواجه صعوابت ل: ااس توري قوحص  الإصالحيف معرض حديثه عن رؤية أ رسطو حول 

عن ت  اليت تواجه كتابة دس تور جديد ، متاما كام تواجه معلية عدم التعهب صعوبة كت  الصعوبة اليت  تقل

تواهجه عند القيام بع لية التعهب 
4
. 

                                                           
.   78مىن حسني عبيد و خلود محمد مخبس ، املرجع السابق ، ص  

1
 

2
 - Louis FAVOREU : ”Le principe de la constitutionnalitéé,Essai de définition d'après la jurisprudence 

du Conseil constitutionnel“,in Mélanges Eisenmmann,Paris,Cujas,008,P.33-49 
3
ىل أ زن ، سلسةل كتب املس تقبل العريب   ، بوريوت ، موار   0، مركوز دراسوات الوحودة العربيوة ، و (  60) أ سامة اظويل وأ خرون ، العرب اإ

 .  006، ص  6116
4
 .  88، ص  0002ن عامن ،  0يع ، و، دار الةار  للنرش والتوز(  ال مرزكيةااس تور يف الثقافة ) مازا اكرمن ، أ ةل تع ل من تلقاء ذا ا  -
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ذن نرى أ ن معلية  ااس توري يه يف حقيقة ال مر مسأ ةل بدهيية ن مادام أ ن هذا النص ااس توري  الإصالحاإ

، ة القامئة بني احلاكم وامكومني وا ي وجد ابل سا  لينظم وي،ب  العالقيف ااوةل الامسيا ي يعد القانون 

ت  العالقة اليت يه دامئا يف جتدد وتطور مس ار مبا ينبغي ان ييىش وط وح أ فراد اجملاع وهذا تةاداي ل ي 

صدام ومواهجة مضن ت   العالقة 
1
. 

وت،ثر هبا ابلشا ا ي جيعلها تيىش والتطورات اتتلةة  و ابلتايل جند أ ن القواعد ااس تورية تتأ ثر تبعا  كل

  اإصالحوالتعديل ، لهذا يقال أ ن فكرة  الإصالحاليت ترافق اجملاع الس ياي ، فنكون حينئذ أ مام رضورة 

ااساتري وتعديلها قد برزت ونشأ ت مع ظهور ااساتري واس تقرت ابس تقرارها 
2
. 

 الس ياي الإصالحااس توري عن  الإصالحمتيزي : الةرع الثاين 

ن لةم  جبديد عىل الةكر الس ياي العريب، فقد ورد ذكره يف القرأ ن الكرمي يف أ كرث  الإصالح ليسيف احلقيقة اإ

«وهللا يعهب املصلح من املةسد»من سورة 
3

ل أ ن تكون جبارا  يف ال رض، »، وقوحص خماطبا  فرعون  نا تريد اإ اإ

«وما تريد أ ن تكون من املصلحني
4

الإساليم،  –، وابلتايل فان مةهوم الإصالح ليس جديدا  يف العقل العريب 

بل هو مةهوم قدمي مل يبدأ  بظهور ال فاكر والتيارات الإصالحية يف القرن املايض أ و املبادرات الإصالحية يف 

ىل الإصالح بدأ ت قدميا  يف ااوةل الإسالمية الوقا الراهن، فااعوة اإ
5
. 

بداية ااعوات الإصالحية يف العامل الإساليم، أ و ما ميكن  ابن تمييةو ميكن اعتبار ال فاكر اليت اندى هبا 

هس يته ابلإصالح اايين، مث تطور ليصبح مطلبا  هن،واي  طرحه املةكرون العرب قبل أ كرث من قرن من الزمان 

و حتقيق هنوض أ و تقدم عريب يف ش ىت يف سعهيم حن» أ ي فرتة ما ميكن أ ن نس يه عص التنوزر العريب»

احليوووووووووووووووووووووووواة التجم
6
. 

وقبل أ ن يصبح مةهوم الإصالح، مةهوما متداول ومس تقال يف ال دبيات الس ياس ية احلديثة، فان أ بعاده 

 ووووووووة التةية الس ياسي: الس ياس ية والاقتصادية والاجيعية مت، نة يف الكثري من املةاهو الشائعة مثل

                                                           
1
انظور .  20، ص  6116للطباعوة ، القواهرة ،  الإ اءعص ا عبد هللا الشو يخ ، ااسو تور بوني مقت،ويات الثبوات وموجبوات التغيوري ، دار  - 

 . 72كذكل حازم صباح محيد ، املرجع السابق ، ص 
2
 .  620، ص  0001النظرية العامة يف القانون ااس توري ، مطبعة جامعة بغداد ، : وأ خرون  املةريج اإحسان - 
3
 66ال ية : القران الكرمي، سورة البقرة - 
4
 . 00القران الكرمي، سورة القصص، ال ية  - 
5
 . 00دت ن ،ص  ، دم ن ،( ال ردن ) جامعة الريموك  –دراسة نظرية  –الس ياي  الإصالحمحمد تر  بين سالمة ،  - 
6
يف أ وساو النخبة الس ياس ية لل نطقة العربية ، حول رضورات الإصالح ، مل زكن هنواك يف املقابول حوول  الإجامعوهذا ابلرمغ من هشا ذكل -  

يعنيه هذا الإصالح الس ياي ، وبدل من ذكل أ صبح هذا املصطلح يس تع ل كشعار أ و تعويذة لتغطيوة وهجوات نظور خمتلةوة ومتباينوة  مةهوم أ و ما

طار املنظورات املتعددة لالإصالح الس ياي ، لل زيد من التةصيل حول هذا املةهوم خصوصا يف املنطقوة الع لهيا مضن اإ ربيوة ، جدا ، ميكن الإشارة اإ

مركز دراسات الوحدة  (دراسة حاةل اجلزائر ، اجملةل العربية للعلوم الس ياس ية : ر طارق ، جتارب الإصالح الس ياي يف الوطن العريب عشو : انظر 

 .وما يلهيا  10، ص  6106، بريوت ،  )العربية 
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Political Developmentأ و التحوووووووديث،  Modernization ،أ و التغيري الس ياي ،Political Change ،

، ومجيع هذه املةاهو تقريبا  مرتبطة ابلعامل الثالث ومنه الوطن Change  ، أ و التغيريTransitionأ و التحول 

ل أ ن مةهوم الإصالح ل ززال زكتنةه الغ وض العريب، كام انه يوجد اهيا تعريةات متعددة، دقيقة  وواحضة اإ

.وذكل لتداخا مع العديد من املةاهو السابقة
1
 

عطاءكام ميكننا  لالإصالح الس ياي   ةهوم نظري يف عهب الس ياسة معىن اترخييا عىل أ نه أ ي تدبري من شأ نه  اإ

دل الرشعية الس ياس ية ودل الاس تقرار الس ياي يف جماع ما ، وهو ل زكتةي هبذا املةهوم فق  ، بل أ عطاه 

ات وتطورات مسا تقريبا منح  أ خر ، منح  زمين ربطه بةرتة ما بعد احلرب الباردة وما اجنر عهنا من تغري 

جل املةاهو يف احلقل الس ياي
2
، أ زن أ صبحنا جند نوعا أ خر من مةاهو الانتقال يف النظم الس ياس ية ،  

ااس تور ااميقراطي ، دوةل القانون ، املواطنة ، التعددية : فظهرت مةردات ومرتكزات أ ساس ية  نذكر مهنا 

 اخل ...اابت احلرة وال هية الس ياس ية ، ااميقراطية التشاركية ، الانتخ

الس ياي من خالل الةصل احلامس ا ي قاما عليه الةلسةة  الإصالحويف الةكر ال ورويب حتدد مةهوم 

خاصة بني املادة والصورة يف املوجودات ال ر ية أ رسطواليواننية عند 
3
، فاملادة يف تصورمه بأ هنا ل شا لها  

ىل  أ و القبيح ي  عىل مس توى الصورة ،  ال حسنويه اكلش ع ميكن أ ن تتشا بأ ية صورة وبذكل فالتغيري اإ

ن الإصالح يف أ ي جماع جيب أ ن يتجه أ ول  ذا عدت ااوةل يه صورة جمل وعة من الساكن مه مادة لها ، فاإ واإ

ىل ااوةل  يشءوقبل لك  اإ
4
 . 

ذ يبدو  الإصالحوقد يعين  الس ياي مرور النظام الس ياي بع ليات تغيري واسعة النطاق تتناول بنية النظام اإ

الس ياي أ حد أ وجه التحول ااميقراطي من خالل تكريس التعددية الس ياس ية واحلزبية وتوفري  الإصالح

.ابة املتبادةل بني السلطات والتداول السل ي عىل السلطة والرق ال ساس يةال،امانت للحرايت واحلقوق 
5
 

اليوم ليس مطلبا شعبيا  أ صبحالس ياي  الإصالحو أ خريا وليس أ خرا ميكن أ ن نقول يف هذا الصدد أ ن 

ن معلية  اا رضورة لدلوةل وللنظام أ ي،ا من اجل الاس تقرار الس ياي والاجيعي واإ  الإصالحرسب واإ

                                                           
1
 . 00،ص  6112، القاهرة ،  0رجب محمود الطحان ، قيود تعديل ااس تور ، دار الهن،ة العربية ، و - 
2
الس ياي يف الوطن العريب ، املركز العاملي اراسات وأ حباث الكتاب ال خرو ، ليبيوا ،  والإصالحكامل املنويف ويوسن الصواين ، ااميقراطية  - 

 .وما بعدها  617، ملزيد من التةصيل حول املو وع أ نظر مسهب اباب عريب ، املرجع السابق ،ص  07، ص ،  6112
3
  - Amy Hawthorne, Political reform in the Arab World: a New ferment? (Washington: Carnegie 
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وةل كااا اإصالحالس ياي تعد حبق جحر الزاوية يف معلية 
1

ن جوهر هذا  هو تأ سيس عقد  الإصالح، واإ

اجيعي جديد بني ااوةل ومواطنهيا ، جيعل املواطنة مبعناها الس ياي والقانوين حمور الرابطة املعنوية بني احلاع 

ىل مبادئ  قرار الإنساناحرتام حقوق  وأ سسوامكوم من خالل الاستناد اإ التعددية الس ياس ية والةكرية  واإ
2
  

 ااوافع الاجيعية لالإصالح ااس توري :ث الثاين املبح

ن اظوض يف مسأ ةل ااوافع الاجيعية لالإصالحات ااس تورية رمبا قد يرتاءى ل ي ابحث وللوهةل  يف احلقيقة اإ

 .ال وىل من السهوةل مباكن ، وابلتايل يس تطيع أ ن يتحمك مبا حيتويه من عنا  با أ رحيية 

نقطة البحث اليت بني أ يدينا قد تتجاوز اإىل حد ما ، ما يدور يف ذهن لك ابحث وهم  ابملو وع ، من أ ن 

من مةردات تصح ل ن  القس يكيةت  ااوافع الاجيعية لزالا حمصورة فيف حت ا لها بعض املصطلحات 

والبطاةل وغريها مما هو متعارا عليه  ارال سعتكون معان لها اكلو ع الاجيعي املزري والبائس والظهب وارتةاع 

 .عند عامة أ فراد اجملاع 

املو وع كام قلا يتجاوز هذا احلد من التةكري ل ن مسأ ةل ااوافع الاجيعية ومع ما يشهده العامل من تطورات 

ملساةل والاجيعية ومنه عاملنا العريب وابلتايل أ صبح  الاقتصاديةومس تجدات سواء عىل الساحة الس ياس ية ،

) ااوافع الاجيعية ارتباو مبةردات وأ حوال جديدة أ برزها مسأ ةل البحث عن النظام الاجيعي العادل 

نسان، وانهتااكت حقوق ( مطلب أ ول   ( . مطلب اثن ) وحرايته ال ساس ية  الإ

 يف البحث عن النظام الاجيعي العادل:املطلب ال ول 

طالب وأ غالها اى لك شعوب العامل ، اإن لك جماع ميتاز خبصائص النظام الاجيعي العادل هو أ مس  امل

وصةات مغازرة ملا يعيشه جماع أ خر ، ال مر ا ي جيعل لك نظام اجيعي أ صيال يف حد ذاته 
3
وابلتايل فال ، 

قامةبد من اس تلهام القو والعادات اليت هسود يف اجملاع عند  تابه ااس تور  كل كتب الةقيه مونتسكيو يف ك  اإ

ن أ كرث احلكومات مالءمة للطبيعة يه ت  اليت تكون ذات و ع يوافق أ كرث من غريه و ع ) روح القوانني  اإ

( اجملاع ا ي قاما من أ جا 
4
. 

ىل تطبيقه  ىل البحث عن املسائل اليت ميكن أ ن تعرفه أ و تقود اإ ن احلديث عن النظام الاجيعي العادل جيران اإ اإ

 : ، واليت يه كثرية ومتنوعة غري أ نين سأ تناول أ اها وحتقيقه عىل أ رض الواقع 

                                                           
1
 - Yasmin Ghrawi and Peter Sass, the political reform debate in the Middle east and North Africa. (Berlin: 

Stiftung Wissenschaftund politik, German Institute for International and securityaffairs, May 

2005), p. 03 
2
 .  06حازم صباح محيد ، املرجع السابق ،ص  - 
3
 .  617حازم صباح محيد ، املرجع السابق ،ص  - 
4
 . 07، ص 0020ية لرتمجة الروائع ، بريوت ، ، اللينة ااول  0مونتيسكيو ، روح القوانني ، ترمجة عادل زعيرت ، ج  - 
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اليت يه مرأ ة عاكسة للسلطة الس ياس ية ،  مسأ ةل احلرية والس يطرة الاقتصاديةأ وىل هاته املسائل يف رأ يي يه 

نساينوكام أ  بته منطق الواقع والتارخي  أ ن هناك ارتباطا مبارشا وو يقا بني احلرايت يف شقهيا الاجيعي  الإ

ياي والس  
1

للحرايت لن زكون بوجود أ حدهام دون ال خر وا ي متثل فيه  ال نسب، عىل اعتبار أ ن التحقيق 

وحتقق ابلتايل احلرية الس ياس ية التحرر  وحمتواهااحلرية الاجيعية ال سا  ابعتبارها م، ون احلرية الس ياس ية 

ذاالاقتصادي ، خصوصا  حتد نا عن جماع عريب فيه املاليني من امرومني وابلتاي فال أ مل يف دميقراطية  اإ

حقيقية 
2
. 

أ ي _ اإىل ذكل مبناس بة حدزهثا عن أ سس اجملاع العادل وقواعده  هللا  ناء ف،اد عبدهذا وقد أ شارت ااكتورة 

جملاع يف الاتع ابحلقوق والواجبات املساواة بني مجيع أ فراد ا: وا ي قالا أ ن من أ مه قواعده _ ااميقراطي  

الرثوة  أ واازن أ و الانيء الس ياي أ و ال صل الاجيعي  أ ودون متيزي بسبب اللون أ و اجلنس 
3
... 

ا ي هو  ااس تورواليت لها ارتباو و يق مبسأ ةل البحث عن النظام الاجيعي العادل يه املساةل الثانية أ ما 

حيدد القواعد ال ساس ية لشا ااوةل ونظام احلمك فهيا ، والعالقة فيف بني  وال عىل ا ي الامسيالقانون 

السلطات واحلقوق واحلرايت ال ساس ية لر فراد ، هذا ااس تور وا ي زكىن بأ ب القوانني ، قد يتحول 

ويصبح حمورا للصاع بني احلاع وامكوم 
4
 . 

اا يه يف ن أ ي حماوةل لإ عاا ااس تور ، اإ جوهرها ذريعة لتقويض حمك القانون والنيل من س يادة  وابلتايل فاإ

ىل احلمك املطلق   .ال مة ، وهو ما ي،دي اإىل  ياع العدل والعودة اإ

، هذا املبدأ  العاملي وا ي أ صبح اليوم مسل ة من  س يادة القانونوال خرية فتتعلق مببدأ   املسأ ةل الثالثةأ ما 

ا ي معناه  تطبيقها وت، يهنا الو يقة ااس تورية ، هذا املبدأ   املسلامت اليت ينبغي عىل مجيع دساتري العامل

خ،وع ااوةل جب يع هيئا ا وأ فرادها لقواعد عامة جمردة وملزمة مو وعة مقدما ، حيرتهما لك من احلاع 

وامكوم
5
. 

واحلرايت  الإنسانميثل مبدأ  املرشوعية اجلانب التطبيقي ملبدأ  س يادة القانون ، ومتثل عدم خمالةة حقوق 

ال ساس ية اجلانب ال خر حص ، فقد أ صبح احلرص عىل حامية هذه احلقوق واحلرايت وتطوزرها وتةيهتا محال يثقل 

                                                           
1
 .  628 ناء ف،اد عبد هللا ، املرجع السابق ، ص  - - 
2
برةنيسان ، هل ننةذ مغامرة  قب  62رفعا السعيد ، مص بعد  -  .  0076/  2/  06السةري :  الإ
3
ملزيد مون التةصويل انظور  نواء فو،اد .املتحدة  ال  الصادر عن   0007لس نة  الإنسانالعاملي حلقوق  الإعالنوهذا ما نصا عليه املادة الثالثة من  -

 .  627عبد هللا ، املرجع السابق ، ص 
4
،   070، العودد  08العلامنية وال صولية وأ زموة احلريوة ، املسو تقبل العوريب ، السو نة : خدلون حسن النقيب ، حمنة ااس تور يف الوطن العريب  - 

 .  11 – 16ص ، /  0000يونيو 
5
 .  620هللا ، املرجع السابق ، ص   ناء ف،اد عبد - 
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اكهل مجيع الهيئات ااولية مهنا والوطنية املهاة هبذا اجملال ، وقد زاد اهيم الرأ ي العام العاملي هبذه الق،ية 

نسانملي حلقوق حىت أ صبح البعض يتحدث اليوم عن نظام عا  الإ
1
  . 

نسانانهتااكت حقوق :املطلب الثاين   وحرايته ال ساس ية الإ

نساانبوصةه  الإنسانمجموعة احلقوق اليت زاتع هبا  بأ هنا، فقد عرفها البعض  الإنسانهناك عدة تعارين حلقوق  ، اإ

 الإنسانالعاملي حلقوق  الإعالنوهذا ما نصا عليه املادة ال وىل من 
2
ةي عىل هذه احلقوق طابعا ، مما ي، 

نسانيا  .  يس ح ابنهتاكها حتا أ ي ظرا اكنشامال وأ خالقيا أ ي،ا ، وجيعلها حقوقا غري قابةل للتنازل عهنا ، ول اإ

واللصيقة بطبيعته واليت تظل  الإنسانمجموعة احلقوق الطبيعية اليت ميتلكها ) يف حني عرفها البعض ال خر بأ هنا 

ن مل ي  الاعرتاا هبا أ كرث من ذكل حىت ولو انهتكا من قبل سلطة ما  ( موجودة واإ
3
. 

ن حقوق  ل هس اد رشعيهتا ول  هبا لها النظم  أ هناهشا يف حد ذا ا مصدرا للرشعية ، مما يعين  الإنساناإ

ذا  نسانأ ي دوةل هرشيعا ينهتك حقوق  صدرتأ  القانونية الو عية يف أ ي دوةل اكنا ، وابلتايل اإ ملواطنهيا  الإ

ك ن حيرهمم من حراي م الطبيعية أ و ميزي بيهنم بسبب اازن أ و اللغة أ و اجلنس اكن هذا الترشيع عاراي من 

الرشعية القانونية وتعترب ااوةل اليت أ صدرته فاقدة لرشعيهتا الس ياس ية 
4
  . 

يعترب معيارا لقيا  مدى الزتام دوةل ما  الإنسانطبيق قواعد حقوق وابلتايل فقد أ صبح معروفا اليوم أ ن ت 

نصاامببادئ العداةل  ااميقراطية ونقصد  ال نظ ةوحراي م ،كام يعترب أ مه عنص يف  حقوق مواطنهياوحامية  والإ

 الإنسانبذكل رعاية وحامية حقوق 
5
  . 

عالانتاملتحدة من  ال  مثلهتا ما صدر عن منظ ة بني املوا يق العاملية وأ برز أ   الإنسانوتتنوع مصادر حقوق   اإ

قلميية، وبني املوا يق  الإنسانواتةاقات وعهود محلاية وتطوزر حقوق  املوا يق ال وروبية : واليت من أ اها  الإ

فريقيةواملوا يق  ال مرزكيةواملوا يق  ية واليت ، مث تأ يت أ خريا املصادر الوطن الإنسان، مث املوا يق العربية حلقوق  الإ

وتأ يت يف مقدمهتا  الإنسانيقصد هبا مجموع النصوص الترشيعية الوطنية الصادرة يف دوةل ما واليت تعين حقوق 

                                                           
1
 01، ص،  0001امل،سسة العربية لدلراسات والنرش ، بريوت ،  يف ااساتري العربية الراهنة ،  محمد اجملذوب ، ااميقراطية - 
2
يوا مجيع النا  أ حرارا ومتساوزن يف الكرامة واحلقوق ومه قود وهبووا العقول : ) عىل أ نه  الإنسانالعاملي حلقوق  الإعالنتنص املادة ال وىل من  - 

 ( .   الإخاءوالوجدان وعلهيم أ ن يعاملوا بع،هم البعض بروح 
3
 .  0،ص  0072، لبنان ،  0واحلرايت العامة ، و  الإنسانمحمد سعيد اجملذوب ، حقوق  - 
4
،  الإنسوانوالتةية ، املنظ ة العربية حلقوق  الإنسانواحلقوق املرتابطة ، االيل العريب حلقوق  الإنسان حلقوق محمد نور فرحات ، القانون ااويل - 

 .  01، ص ،  6112،  0و
5
 . 601حازم صباح محيد ، املرجع السابق ،ص   - 
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ااساتري الوطنية اليت ل خيلو أ ي مهنا عىل  صيص فصل خاص ابحلقوق واحلرايت ال ساس ية وذكل لتحقيق 

لزامية عامل حتقيقا اليت ينبغي أ ن يتقيد هبا لك من املرشع والقايض الإ ملبدأ  املرشوعية وس يادة القانون  واإ
1
 . 

يف ااول العربية ، أ ن تع ل هذه ااول  الإنسانوابلتايل يتعني من أ جل اكيل وتوفري امحلاية القانونية حلقوق 

لغاءعىل  القوانني الاس تثنائية وتدعو وترس يخ ااميقراطية ، وتوفري مناخ س ياي دس توري مالمئ للاتع بت   اإ

احلقوق 
2
  . 

فااول العربية املس تقةل حديثا اإىل حد ما ، قد أ بقا عىل معظم قوانني القهر والق ع املورو ة عن احلقبة 

تحدايت اظارجية وامل،امرات اااخلية حيث وصل الاس تعامرية متذرعة يف ذكل حبيج واهية أ برزها مواهجة ال 

ال مر هبا اإىل حد فرض وسن قوانني الطوارئ والقوانني الاس تثنائية ومنع التعددية الس ياس ية ، فاسترشى 

الةساد والظهب يف اجملاع ، مما انعكس سلبا عىل مجيع منايح احلياة الاقتصادية و الاجيعية والس ياس ية 

 الإنسانهذا لكه أ ن ال،حية ال وىل يه حقوق واملدنية ول شك يف 
3
  . 

نسان وحرايته ال ساس ية تذرع كثري من  وقد زاد من تةامق هذه الظاهرة أ ي ظاهرة الانهتاك السارخ حلقوق الإ

صدار هرشيعات تت، ن انهتااكت لهاته  الإرهابال نظ ة العربية بذريعة حماربة وماكرة  ، فقاما عدة دول مهنا ابإ

6110سبارب  00احلقوق وذكل يف ظل دل دويل خصوصا بعد أ حداث 
4
  . 

ىل  احلياة ااس تورية وااميقراطية يف دول العامل الثالث  أ نعىل  وء ذكل ذهب  ااكتور حازم صباح محيد اإ

، حيث غلب عىل حياة هذه ااول كرثة الانقالابت العسكرية ومهنا ااول العربية مل تعرا الاس تقرار 

العديد من ال حاكم العرفية وقوانني الطوارئ ،  اإصداروالاس تحواذ الةردي عىل السلطة ، وذكل من خالل 

كام نصا علهيا دساتريها  الإنسانوأ ن السلطة احلا ة يف ت  البدلان مل تكن هماة أ صال بتنةيذ مبادئ حقوق 

واكن جل اهيهما ول زال هو كيةية البقاء يف احلمك ل طول فرتة ممكنة  الوطنية
5
 . 

ننا نعيش يف القرن الواحد والعرشزن لزال ينئ حتا وطأ ة التخلن الاجيعي  ن الوطن العريب وابلرمغ من أ  اإ

وتتشدق  الس ياس ية والاقتصادية والثقافية ، وان ااول العربية لزالا تتحدث ال صعدةعىل مس توى مجيع 

                                                           
1
 .  02محمد نور فرحات املرجع نةسه ، ص  - 
2
 .  67، ص  0072الانسان ، رساةل دكتوراه ن لكية احلقوق جامعة عني مشس ، حميي  شويق ، اجلوانب ااس تورية حلقوق  - 
3
،  6111، اكنون الثواين  620العدد  66محمد فائق ، حقوق الانسان والتةية ، جمةل املس تقبل العريب ، مركز دراسات الوحدة العربية ن الس نة  - 

 .  00ص 
4
 . 21محمد نور فرحات املرجع السابق ص  - 
5
 .  601زم صباح محيد ، املرجع السابق ،ص حا - 
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نسانوتتغىن اباميقراطية وحامية حقوق  وحرايته ال ساس ية ابلرمغ من س يطرة حزب واحد أ و كتةل س ياس ية  الإ

واحدة عىل دواليب احلمك 
1
 . 

ن مشلكة  نساناإ قرارهاالعريب ليسا فق  معرفة حقوقه  الإ اا املشلكة تمكن يف وجود النظام القانوين  واإ ، واإ

ل حق دون أ ن تكون حص وس يةل )) ت  احلقوق وتوفري امحلاية لها ل نه كام قيل   لحرتاموالوسائل الالزمة 

احلق يف احلياة ، وال من الشخيص ، والسالمة البدنية وا هنية ، وحرمة : ومن هذه احلقوق  ((حت يه 

املسكن واحلق يف بيئة نظيةة 
2
، هذه الطائةة من احلقوق ل هشا أ ي مشلكة ل هنا ببساطة حمل حامية مدنية  

اا اظالا يبدأ  حيا تظهر ااوةل يف  وجنائية من اجملاع ، وابلتايل فهذه الطائةة ل هشا أ ي نقطة خالا ، واإ

العالقة مع ال فراد ابعتبارها طرفا يف الصاع
3
ىل كون ااوةل مبا مت  لكه من وسائل وسلطة يه ، والسبب راجع اإ

نسانامل،هةل ظلق القانون ، وابلتايل يه وحدها اليت مت  التأ  ري يف حقوق  ناكرا الإ قرارا اإ  واإ
4
. 

 :خامتة 

ن احلرية يه اظري ا ي يةير سائر اظريات :  )) قدميا قال الةقيه مونيسكيو  ن التارخي قد عل نا أ ن (( اإ ، واإ

،  الإنسانيةعرب عن ذاته وأ ن يعارض وأ ن ينتقد هو العص ا ي تقدما فيه العص ا ي أ تيح فيه للةرد أ ن ي

نسانيةوحيا انتص الاستبداد والقهر وما تبعه من انزتاع لهذا احلق من  مل زكن هناك ح،ارة ومل زكن هناك  الإ

ن دراسة ااوافع الاجيعية لالإصالح ااس توري خصوصا يف الوطن العريب تتطلب الكثري  من تقدم ، اإ

ىل حلول تليب ط وح اجملاعات العربية، ت  اجملاعات اليت أ رهقهتا  التع ق وااراسة والبحث والاحيص وصول اإ

 .كرثة الوعود والشعارات اليت بقيا جمرد حرب عىل ورق يف خمتلن دساتريها

                                                           
1
براهومحمد   -  ، 6118، القاهرة ،  0العربية ، و  درويش ، النظرية العامة للقانون ااس توري ، أ سس النظام ااس توري املصي ، دار الهن،ة اإ

 . 60ص 
2
 –060، ص ،  0070، منتودى الةكور العوريب ، عوامن ،  الإنسوانمحمد ز  أ بو عامر ، نظرة عامة حول اجلزاءات املرتتبة عىل خورق حقووق   - 

 .  686، ذكرته أ ي،ا ااكتورة  ناء ف،اد عبد هللا ، املرجع السابق ، ص  011
3
 -"The primary focus of constitution-making—particularly in countries making a transition from autocracy 

or recovering from violent conflict—has, in recent years, frequently and correctly turned to building a new 

national compact. Today we rarely observe constitution making undertaken as a single party exercise, as 

some times occurred when imperial power shamed down constitutions to former colonies, or strongmen 

tightly orchestrated the outcome. Particularly in post-conflict, transitional or divided societies, constitution-

making is increasingly seen as a multi-stake hold erenterprise that requires groups to come together to 

agree—ideally by consensus—on how to define or redefine the nation and how to live to get her peacefully, 

including how they will share land, resources and power, as well as how they will respect religious, cultural, 

linguistic and other differences".Jason  

Gluck, Annual Review of Constitution-Building Processes: 2014 ,International Institute for Democracy and 

Electoral Assistance 2015 , Stromsburg (Sweden ) , p 43 . 
4
 .  686 ناء ف،اد عبد هللا ، املرجع السابق ، ص  - 
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ىل التدهور ل شك أ ن هذا التدهور الاجيعي ا ي هشهده معظم اجملاعات العربية راجع ابارجة ال   وىل اإ

رادة س ياس ية لالإصالح اى  الإنساناملزتايد يف و عية حقوق  ىل انعدام وجود اإ وحرايته ا ي زرجع بدوره اإ

أ غلب احلكومات العربية
1
ىل بروز العديد من املدافعني عن ت  احلقوق من خالل املطالبة   ، ال مر ا ي أ دى اإ

جياد العديد من  وص ااس تور أ و القوانني أ و الترشيعات اليت تقن عائقا أ مام سواء فيف خيص نص الإصالحاتابإ

احلةاع عىل ت  احلقوق واحلرايت من الانهتاك والتعسن
2
 . 

ل شك أ ننا أ صبحنا اليوم أ ما جيل من ااساتري الوطنية ، ابت يشا تقدما ملحوظا عىل مس توى تكريسه 

ئق ، حبيث انتقلا الصياغة حنو مزيد من للحقوق واحلرايت وذكل من حيث الهندسة العامة لهذه الواث

التدقيق والتةصيل ، وتقييد املرشع العادي يف وظيةته  حدد ل،واب  قواعد احلقوق واحلرايت ، وتعزز 

هاجس البحث عن ال،امانت الق،ائية وامل،سساتية ، وتقوت ااعامئ ال ساس ية لثقافة احلقوق واحلرايت ، 

براز أ اية الترشيعات ااولية يف جمال حقوق سواء من خالل تكريس الةصل بني الس نسانلطات أ و اإ أ و  الإ

 .الاهيم املتنايم بدوةل القانون ، وترس يخ مبدأ  املس،ولية وب  املامرسة ابماس بة 

ذا اكنا عالقة حقوق  نسانو اإ اباميقراطية واباوافع الاجيعية لع لية الإصالح ااس توري كا ، تبق   الإ

نه عىل مس توى املامرسة الس ياس ية ، يبق  مس تقبل  حدى اجلدليات املهيلكة ملرحةل اظروج من السلطوية ، فاإ اإ

قدم احلاصل احرتام املقت،يات ااس تورية والقانونية اليت تكةل احلقوق واحلرايت مرتبطا أ شد الارتباو ابلت

عىل مس توى ااميقراطية واملشاركة الس ياس ية وهو ما من شأ نه أ ن يشا دفعا قواي ملرحةل الانتقال املعقد حنو 

 .  ااميقراطية واليت يشا الإصالح ااس توري أ حد مقوما ا ال ساس ية والرئيس ية 

                                                           
1
فويف خيوص  الإسورتاتيييةكشن حتليل املس تيوبني يف الاس تطالع ا ي قاما به لك من مبادرة الإصوالح العوريب واملركوز ال ردين لدلراسوات  - 

فالق،وااي الويت يتعوني حلهوا قبول أ ي : قدرة الرأ ي العام العريب عىل حتديد تعرين لالإصالح ، أ ن هناك عوددا مون العوامول تو،ثر يف حتديود املةهووم 

الق،ااي الويت تو،ثر عوىل  – 6ق،ااي عامة مثل الةساد املايل ، الو ع الاقتصادي املزري ، احلرايت العامة ،  – 0: صالح حقيقي ل بد أ ن هش ل اإ 

ةقر والبطاةل لاحلياة اليومية لةئات معينة من اجملاع واليت هشا عنصا حاسام يف هشكيل أ فاقهم املس تقبلية سواء عىل املدى الطويل أ و القصري مثل ا

التطووورات الس ياسوو ية داخوول بوودل معووني ، عووىل سووبيل املثووال أ دت الانقسووامات الس ياسوو ية يف لبنووان قبوول وأ  نوواء دراسووة بعووض  – 1والايووزي ، 

 – 0املس تطلعني لتعرين الإصالح ، اكإصالح هيلكي س ياي لو ع حد للحوةل الراهنوة لالسو تقطاب السو ياي ومنوع حودوث ذكل مورة أ خورى ، 

يش ل مجيع اجملوالت والقطاعوات ، كوام أ دىل الكثوري مون املسو تييبني بوجوود صوةل بوني الإصوالحات املرتبطوة  أ نقائل بأ ن الإصالح ينبغي الرأ ي ال

مواهجة حتدايت من قبل ا عيات يف اجملالت  – 2ابلنظام الس ياي وااميقراطية والقانون وق،ااي متصةل بتحسني اظدمات والتةية والاقتصادية ، 

وحتسني التعلو والتصدي لليرمية ، اإ افة اإىل مواهجة احلساس ية جتاه التغيوريات الاجيعيوة والثقافيوة الويت  ال ميةلسوس يو  قافية مثل الق،اء عىل ا

لإصوالح حماربوة الةسواد املوايل والإداري ، ا: أ بعواد يف تعريون املسو تييبني لالإصوالح يه  12ترد يف بعض التعارين ، وبنواء عوىل ذكل مت حتديود 

، انظور يف هوذا ، طوارق  ال مونالاقتصادي ، الإصالح الاجيعي والثقايف ، الإصالح السو ياي ، الإصوالح يف مجيوع اجملوالت ، واحلةواع عوىل 

 : ، ولالطالع أ كرث ومعرفة حمتوى  الاس تيواب زرىج الاطالع  12عشور ، مرجع سابق ، ص 

- Arab Reform Initiative, the Center for Strategic Studies, Jordan. Trends in Arabe Public Opinion 

Towards Reform. January 2009, p.04. 
2
 .666حازم صباح محيد ، املرجع السابق ، ص  -
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ن ننىس وأ ن ل نغةل ااور ا ي من امل كن أ ن تلعبه م كام جيب علينا أ ن ل ،سسات اجملاع املدين واليت اإ

توفرت لها ظروا الع ل املالمئة خصوصا من انحية عدم الت،ييق علهيا من طرا أ هجزة ااوةل ، فهيي قادرة 

 الإصالحعىل أ ن ت،دي دورا همام يف قيادة اجملاع املدين ليفر  دورا فعال كرشيك اسرتاتييي يف معلية 

 . والاجيعي عىل وجه اظصوص والتغيري الس ياي والاقتصادي معوما 
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الوساطة اجلنائية يف الترشيع اجلزائري والقانون املقارن
*
 

 تيارت-ابن خدلون  جامعة  -" ب"أ س تاذ مساعد   -جمادي نعمية /أ  

 

 :ملخص

يف ظوول ال زمووة الوويت يعرفهووا هجوواز الق،وواء و املرتتبووة عوون طووول الإجووراءات اجلنائيووة، و كوورثة الق،ووااي 

ىل السلبيات اليت تعرفها العقوابت السالبة للحرية القصورية املودة، و أ برزهوا جعزهوا عون  املعرو ة عليه، اإ افة اإ

عادة النظر يف دماج اجلاين و ارتةاع لكةهتا، اكن من الواجب اإ عادة اإ  الس ياسوات اجلنائيوة لودلول و تبوين حلوول اإ

دموواج اجلوواين داخوول النسوو يج  عووادة اإ بووديةل عوون ااعوووى الع وميووة متكوون موون  ةيوون العووبء عوون الق،وواء، و اإ

 اسو تحداثابل،حية من خالل جرب الرر ا ي حلقه جراء اجلرمية، و مون هوذه احللوول  الاهيمو  الاجيعي

نظام الوساطة اجلنائية ا ي جاءت به مبادئ ال   املتحدة للعداةل التصاحلية، و قد أ  با جناعته يف العديد مون 

الترشيعات اليت تبنته خصوصا ال جلوسكسونية ك مرزاك، و الالتينية كةرنسا و بعوض ااول العربيوة كتوونس، و 

يف  املو،رخ 02/16وسواطة اجلنائيوة ابل مور ال ابسو تحداثلقود حوذى املرشوع اجلزائوري حوذو هوذه الترشويعات 

ىل غايووة  18يف املووواد موون  61/18/6102 املوو،رخ يف  02/06، و كووذا قووانون حاميووة الطةوول 0مكوورر  18مكوورر اإ

جراءها، و ال اثر املرتتبة عهنا02/18/6102  .، حيث بني من خالزام رشوطها و كيةية اإ

Résumé. 

À la lumière de la crise qui sont connus pour le système judiciaire et les implications 

pour la durée de la procédure pénale, et le grand nombre de questions devant elle, en plus 

des points négatifs que vous connaissez des sanctions négatives à court de la durée de la 

liberté, et notamment l'incapacité de réintégrer le délinquant et le coût élevé, il a dû être 

reconsidéré dans les politiques criminelles pays et l'adoption de solutions alternatives pour 

l'action publique a été en mesure d'alléger le fardeau sur le système judiciaire et la 

réinsertion du délinquant dans le tissu social et de l'attention à la victime par des réparations 

à la droite par le crime, et à partir de ces solutions l'introduction du système de médiation 

pénale, qui est entré par les principes des Nations Unies pour la justice réparatrice et a 

prouvé son efficacité dans de nombreuses législations adoptants en particulier anglo-saxons  

comme l'Amérique, et le latin comme la France et certains pays arabes comme la Tunisie, le 

législateur algérien a exemple d'une telle loi à l'introduction de la médiation pénale dans 

                                                           
*
يداع املقال   16/06/6102: اترخي اإ

 12/10/6102: اترخي حتكو املقال

 10/11/6102: اترخي مراجعة املقال
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l'affaire 02.15 Almoarkh 23.07.2015 articles 37 Repeater jusqu'à 37 bis 9, ainsi que la Loi sur 

la protection des enfants 15/12, en date du 15/07/2015, où entre à travers laquelle les 

conditions et comment les détiennent, et les implications pour eux. 

 .اللكامت املةتاحية

 ةيون  –ااعوى الع ومية  انق،اء –الطرق البديةل لدلعوى الع ومية  -العداةل التصاحلية  –الوساطة اجلنائية 

عادة احلال ملا اكن عليه –جرب الرر  –الرسعة يف الإجراءات  –العبء عىل الق،اء   .اإ

 .مقدمة

ن ل زمة العداةل اجلنائية نتاجئها اظطرية، سواء عىل  أ و عىل حقوق املهت ني أ و اجملين علهيم، موا يعوين عودم  اجملاعاإ

ش باع غرززة العداةل يف نةو   ، و تنحص أ اثر هذه ال زمة يف عبء الع ل امللق  عىل عاتق سولطات املتقا نياإ

ن ال  س ياسة اجلنائية احلديثوة و يف  ووء تطوور الترشويعات هسوع  تنةيذ القانون يف الإجراءات اجلزائية، لهذا فاإ

ىل حتقيووق الرسووعة يف الإجووراءات و تيسووريها و ذكل  حتوواداإ وسووائل أ كوورث مرونووة و قابليووة للتطووور يف حوول  ابإ

املنازعات اجلزائية، و ذكل من خالل مجموعة من الإجوراءات البوديةل لطورق اما وة العاديوة، و لعول أ اهوا هوو 

 .ائيةالوساطة اجلن

و لقد أ صبحا الوساطة اجلنائية يف الوقا احلارض أ حد املصطلحات املأ لوفة، و الواسوعة الانتشوار يف القوانون 

اجلنايئ املقارن، و ذكل ابعتبارها وس يةل ل،امن تعويض اجملين عليوه و تةعيول مشواركة ال فوراد يف نظوام العوداةل 

ىل اعتبارهوا وسو يةل اجيعيوة من اسو بة لعوالج ال اثر املرتتبوة عوىل اجلورامئ البسو يطة، و الويت اجلنائية، ابلإ افة اإ

ىل توسو يع النطواق الق،وايئ لسولطة  يصعب عىل اماع التعامل معها، ف،ال  عن أ ن الوسواطة ميكون أ ن تو،دى اإ

دخال صور العداةل الر وائية، و ق،واء ال فوراد مضون ال هجوزة الق،وائية الويت تبوارش ااعووى  ااوةل عن طريق اإ

فقد أ ظهر التطبيق احلايل للعداةل اجلنائية عزوا من جانب اجملين عليه للسري يف الإجراءات اجلنائيوة،  اجلنائية،

 .و ابلتايل ميكن عن طريق الوساطة، هشييع اجملين عليه عىل املشاركة الةعاةل يف الإجراءات اجلنائية

جراء قانوين أ خذت به أ غلب الترشيعات املقارنة الغربيوة مث العربيوة، و املرشوع اجلزائوري مل   و الوساطة اجلنائية اإ

ل مو،خرا عون طريوق ال مور  املعودل و املوام لقوانون  61/18/6102املو،رخ يف  02/16يس تحدث هوذا الإجوراء اإ

و السو،ال املطوروح  ،/02/18املو،رخ يف  02/06و كذا قوانون حاميوة الطةول رمق ، 22/022الإجراءات اجلزائية 

مقارنوة ابلترشويعات 02/06و القوانون  02/16كيون عوا  املرشوع اجلزائوري الوسواطة اجلنائيوة مون خوالل ال مور

املقارنةو و عن هذه الإشاكلية تتةرع مجموعة من التساؤلت، ما هوو مةهووم الوسواطة اجلنائيوةو كيون تطوورت 

جراءات القيام هبا و ال اثر املرتتبة عهناوالوساطة اجلنائية يف الترشيع  ات الغربية و العربيةو ما يه رشوو و اإ
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ىل مبحثني، فاملبحث ال ول بعنوان مةهوم الوساطة اجلنائية، و ا ي  و ملعاجلة هذه الإشاكلية مقنا بتقس و حبثنا اإ

ىل  الث مطالب، فاملطلب ال ول ت،و ن تعريون الوسواطة اجلنائيوة، و املط لوب الثواين ت،و ن تطوور قس ناه اإ

الوساطة اجلنائية، أ ما املطلب الثالث فت، ن متيزي الوساطة عن املصاحلة و ال مور اجلوزائيني، و املبحوث الثواين 

ىل  الث مطالب، ت، ن املطلوب ال ول رشوو  فاكن حتا عنوان أ حاكم الوساطة اجلنائية و قد مقنا بتقس ميه اإ

جراءات الوساطة اجلنائية، أ ما املطلب الثالث فت، ن ال اثر املرتتبوة  الوساطة اجلنائية، و املطلب الثاين ت، ن اإ

جراء الوساطة  .عن اإ

 .                                       مةهوم الوساطة اجلنائية: املبحث ال ول 

ىل حول  الاجيعيةتعترب الوساطة اجلنائية نظام قانوين جديد ظهر نتيجة تغري مةهوم الشعوب للعداةل  و هيدا اإ

ال اعات اجلنائية بأ سلوب غري تقليدي،  ع تطوور البرشوية أ فورزت تعقيودا يف العالقوات و املعوامالت لكرث وا، 

ىل الرسوعة  فتطلب ال مر تةكري جديد ملواهجة ذكل التطور بو ع أ لية مناس بة حص، و لقد أ حضا حاجة البرشية اإ

يف  الاس ارارةين العبء عىل الق،اء، نظرا لزدايد ااعاوى و يف فض خالفا ا و عدم تكدسها يف اماع و   

 .تأ جيلها

هبا و جعلها وس يةل بديةل لدلعوى اجلزائية، و مون خوالل  الاس تعانةفالوساطة اجلنائية أ لية جديدة ميكن للق،اء 

 الونظم هذا املبحث سنتعرض لتعرين الوساطة اجلنائية يف املطلب ال ول، كين تطوورت الوسواطة اجلنائيوة يف

 .املقارنة، متيزي الوساطة اجلنائية عن املصاحلة

 .تعرين الوساطة اجلنائية: املطلب ال ول 

هشهد الس ياسة اجلنائية املعا ة حماور جديدة لالهيم ابجملوين علوهيم، و ال خوذ بس ياسوة احلود مون العقواب، و 

نائيوة مون أ مه بودائل ااعووى اجلزائيوة يف املعاجلة غري الق،ائية لل نازعات اجلنائية، و قد أ صبحا الوسواطة اجل 

الترشويعات املقارنوة بصووةة عاموة، و يف الترشويع اجلزائووري بصوةة خاصووة، و لهوذا لبود موون التعريون ابلوسوواطة 

 .اجلنائية لغة كةرع أ ول، و قانوان كةرع اثن

 .التعرين اللغوي للوساطة اجلنائية: الةرع ال ول 

، ووس  اليشء يعين صار وسطه، و وس  القووم و فوهيم وسواطة أ ي للةعل وس  امسالوساطة يف اللغة يه 

توس  بيهنم ابحلق و العدل، و الوساطة التوس  بني أ مرزن أ و خشصني لةم ال اع القامئ بيهنام، و الوس ي  هوو 

.املتوس  بني املتخامصني
1 
 

                                                           
1
ماكنية تطبيقها يف القانون العرايق صباح أ محد اندر،  -  حبوث مقودم مون قبول املودعي العوام  -دراسة مقارنوة –التنظو القانوين للوساطة اجلنائية و اإ

قلو كورديس تان،   .10، ص 6100جمللس ق،اء يف اإ
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وكل قب،وا وسو  الوساطة مأ خوذة من لك ة وس  بةتح السني و يقال وس  اليشء أ ي ما بني طرفيوه، كقو

.احلبل، أ ما الوس  بسكون السني فهو ظرا ماكن، و من ذكل جلسا وس  القوم أ ي بيهنم
1
 

 .تعرين الوساطة قانوان: الثاين  الةرع

جراءا وامل يعرا املرشع اجلزائري الوساطة اجلنائية يف قانون الإجراءات اجلزائية بل اكتة  بذكر رشوطها و  و  اإ

الغاية املرجوة مهنا، و يه و ع حد لالإخالل الناجت عن اجلرمية أ و جرب الرور املرتتوب عهنوا، و لكنوه عرفهوا يف 

برام " قانون حامية الطةل بأ هنا  ىل اإ بني الطةل اجلات و ممثا الرشعي من هجوة، و بوني  اتةاقأ لية قانونية  دا اإ

ىل هناء املتابعات و جرب الرر ا ي تعر وا حص ال،وحية  ال،حية أ و ذوي حقوقهام من هجة أ خرى، و  دا اإ اإ

دماج الطةل عادة اإ ".و و ع حد ل اثر اجلرمية و املسااة يف اإ
2
  

من خالل نص املادة السالن ا كر نورى بوأ ن املرشوع قود بوني الطبيعوة القانونيوة للوسواطة، و أ طرافهوا، و كوذا 

بتعريةوه للوسواطة يف القوانون السوالن ا كور رمغ قصوور الهدا املرجو مهنا، قد فعل املرشع اجلزائوري حسو نا 

 .التعرين لعدم ت، نه لركن جوهري و املاثل يف التةاوض

برام الصلح بوني الطةول " من جمةل حامية الطةوةل بأ هنا  001و لقد عرفها املرشع التونيس يف املادة  ىل اإ أ لية تريم اإ

يقاا مةعول التتبعوات اجلزائيوة أ و اجلات و من ميثا قانوان و بني املترر أ و من ينو  ىل اإ به أ و ور ته، و  دا اإ

".اما ة أ و التنةيذ
3
 

و يستشن من نص هذه املادة أ ن املرشع التونيس عرا الوساطة املربمة بني الطةل اجلات و ممثا القانوين من 

يقواا املتا بعوة اجلزائيوة، ولقود هجة و املترر أ و صاحب املصلحة من هجة أ خورى، و بوني الهودا مهنوا و يه اإ

من هجوة، و مون هجوة أ خورى فقود أ غةول  أ غةل عنصي جرب الرر و احلد من أ اثر اجلرمية يف تعريةه للوساطة

 .ركن التةاوض

و يف غياب تعرين قانوين جامع مانع للوساطة اجلنائية يف الترشويع اجلزائوري و بعوض الترشويعات املقارنوة نعورج 

 .عىل التعريةات الةقهية لها

 الوساطة اجلنائية أ هنا تدخل يف نزاع أ و تةاوض يقبل ال طراا أ ن يقوم بيوه طورا اثلوث مون صوةاته أ ن تعترب

ىل اتةاقية خاصة هبم و مقبوةل مهنم  .زكون غري منحاز و حيادي، و ذكل هبدا مساعد م عىل الوصول اإ

                                                           
1
 .10، ص 6101و ال عامل، تونس، العابد الع راين املولودي، الوساطة اجلنائية يف الترشيع الةرنيس و التونيس اوذجا، جمةل القانون  - 
2
 .02/06من القانون  6املادة  - 
3
 .01/00/0002امل،رخ يف  01املت، ن جمةل حامية الطةل الرائد الرمسي عدد  0/00/0002امل،رخ يف  06القانون رمق  - 
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تودخل لشوخص مون الغوري  أ ما الةقه الةرنيس فيعرا الوساطة عىل أ هنا تاثل يف البحث عن حول و بنواءا عوىل

عند التعارض بشأ نه حبريوة بوني أ طوراا الو اع، و ابلتوايل يصون الةقوه الةرنيسو الوسواطة اجلنائيوة بأ هنوا عوداةل 

ىل التةاوض .جنائية انتقالية من العقوبة اإ
1
 

ا ال طورا اتةواقعوىل  بنواءاذكل الإجراء ا ي مبوجبه حياول خشص مون الغوري "و الوساطة اجلنائية تعرا بأ هنا 

اليت أ حدثهتا اجلرمية عن طريق حصوول اجملوين عليوه عوىل تعوويض اكا عون  الا طرابو ع حد و هناية حلاةل 

عادة تأ هيل اجلاين ".الرر ا ي حدث حص، ف،ال عن اإ
2
 

جراء ي  قبل حتريك ااعوى اجلنائية " و لقد عرا ااكتور رايم متوىل القايض عىل أ ن الوساطة اجلنائية يه  اإ

ابجلواين و  التصوالة العامة هجة وساطة أ و خشوص تتووافر فيوه رشوو خاصوة، و مبوافقوة ال طوراا  ول النياب

هبم لتسوية ال اثر النامجة عن طائةة من اجلرامئ اليت تتسم ببسواطهتا أ و بوجوود عالقوات  الالتقاءاجملين عليه، و 

ب عىل جناموا عودم حتريوك ااعووى دامئة بني أ طرافها و هسع  لتحقيق أ هداا حمددة نص علهيا القانون و يرتت

".اجلنائية
3
ىل حول   و يعترب هذا التعرين هو الراحج للوساطة اجلنائية اليت تعترب نظاما قانونيا مس تحدث هيدا اإ

ىل مرورهووا ابلإجووراءات اجلنائيووة العاديووة املاووثةل يف  اظصووومات اجلنائيووة بغووري الطوورق التقليديووة و دون حاجووة اإ

 .و اما ة ال امالتحقيق و 

 .تطور الوساطة اجلنائية: املطلب الثاين 

ن و"لقد اكن للرشيعة الإسالمية ف،ل الس بق يف تبين فكرة الوساطة اجلنائية حيث جاء يف قوحص عز و جول   اإ

حداهام بغا فاإن بيهنام فأ صلحوا اقتتلوا امل،منني من طائةتان ىل تةيء حىت تبغي اليت فقاتلوا ال خرى عىل اإ  أ مر اإ

ن وأ قسطوا ابلعدل بيهنام فأ صلحوا فاءت فاإن هللا " املقسوطني حيوب هللا اإ
4

، و هوو موا أ كدتوه السورية النبويوة 

أ عطواه  ا نونيمون أ صولح بوني " حيث روى أ ين مب ماكل ريض هللا عنه أ ن الرسول صىل هللا عليه و سهب قال 

أ ل أ دكل عىل صدقة حيهبا هللا و رسووحص "، كام قال صىل هللا عليه و سهب ل يب أ يوب "هللا با لك ة عتق رقبة

ذا  اتصلح بني أ ان  تةاسدو  ".اتباعدو و تقرب بيهنم اإ
5
 

و لقد ظهر التطبيق القوانوين لنظوام الوسواطة يف ال نظ وة ال جنلوسكسوونية مهنوا كنودا و أ مورزاك، مث امتود هوذا 

النظام اول أ ورواب كام وجدت هذه الس ياسة أ صوداءها يف املو،مترات ااوليوة و تبنهتوا ااول العربيوة كتوونس و 

ىل فووروع، فووالةرع ال ول ت،وو ن الوسوواطة اجلنائيووة يف الترشوويعات  هووذا املطلووب اراسووةاجلزائوور، و  قسوو ناه اإ

                                                           
 

1
 .0العابد الع راين املولودي، املرجع السابق، ص - 

2
هناء ااعوى الع ومية دراسة مقارنة، وأ رشا رم،ان عبد امحليد، الوساطة اجلنائ   ، ص 6117، دار أ بو اجملود للطباعوة ابلهورم، 0ية و دورها يف اإ

07 00. 
3
 .0، ص 6101، بدون دار نرش، 0رايم متويل القايض، الوساطة يف القانون اجلنايئ الإجرايئ املقارن، و -  

4
 .10سورة احليرات، ال ية  -  
5
 .060سابق، ص  أ رشا رم،ان عبد امحليد، مرجع- 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1753&idto=1753&bk_no=49&ID=1804#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1753&idto=1753&bk_no=49&ID=1804#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1753&idto=1753&bk_no=49&ID=1804#docu
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الغربية، أ ما الةرع الثاين فت، ن الوساطة اجلنائية يف امل،مترات ااولية، و الةورع الثالوث ت،و ن تطوور الوسواطة 

 .اجلنائية يف الترشيعات العربية

 .الوساطة اجلنائية يف الترشيعات الغربية: الةرع ال ول 

 .الوساطة اجلنائية يف القانون الةرنيس: أ ول 

تعد جتربة الوساطة اجلنائية يف فرنسا مون أ مه التطبيقوات الترشويعية يف القووانني الو وعية و يه أ وىل التجوارب 

 :للوساطة اجلنائية املقننة يف أ ورواب و قد مرت مبرحلتني

،ااي ي  الليووء فهيوا للوسواطة اجلنائيوة ، حيث اكن العديد من الق0001مرحةل ما قبل  :املرحةل ال وىل 

دون أ ن زكون هناك نص هرشيعي يسعن القايض، و اكنا امل،سسات و ا عيات اظريية تلعوب دورا واحضوا 

يف العناية ب،حااي اجلرمية، و قد صودر خوالل هوذه الةورتة العديود مون التعلويفت و املوذكرات عون وزارة العودل 

لهيوا و موون تو  التعلوويفت الوويت تت،و ن التعريوون ابلوسواطة اجلنائ  ىل الليوووء اإ يووة و  ووابطها، و اكنووا تودعو اإ

تطبيوق أ وىل حوالت  0072و شوهد عوام  الاجيعيةو أ طلق علهيا ال،واب  الق،ائية للثقافة  0076صدرت عام 

جسول  0006مجموعوة أ خورى مون التوجهيوات هبوذا اظصووص، و يف  0072الوساطة اجلنائيوة، مث صودر يف عوام 

.حاةل مت الليوء فهيا للوساطة اجلنائية 00111
1
 

اكنوون الثواين  0الصادر يف  01/6، حيث مت تقنني هرشيع رمق 0001و يه مرحةل ما بعد  :املرحةل الثانية 

و أ جرى مجموعة من التعديالت عىل قوانون الإجوراءات اجلنائيوة الةرنيسو، و و وع الوسواطة اجلنائيوة يف  0001

قرار الوساطة اجلنائية و املعدل للامدة  طار قانوين، و اكن هذا القانون خاص ابإ جراءات 00اإ ىل  اإ جنائية فرنيسو اإ

.6118/0878أ خر تعديل رمق 
2
   

 .الوساطة اجلنائية يف كندا: اثنيا 

يف وليوة كنرش كندا أ ول دوةل تبنا النظم اجلنائية غري التقليدية لإهناء ااعوى اجلزائية، و قد بدأ ت مع ق،ية 

.0080اونتاريو عام 
3
و هو أ ول برانمج للوساطة اجلنائية عوىل الورمغ مون أ ن احلوديث يف ذكل الوقوا اكن عون  

املصاحلة و ليس الوساطة اجلنائية من خالل حتديد لقاء بني املهت ني و اجملين علهيم يف همةل  الث أ شهر لتحديود 

 .طرق التعويض املالمئة

                                                           
1
 .60صباح أ محد اندر، مرجع سابق، ص  - 

2
 .66املرجع نةسه، ص  - 
3
حيث قام شابني حتا حاةل السكر و الهيجان الشديد  –و جمرايت هده الق،ية أ ن أ حد موظةي ااوةل املنوو هبم اإ بات البالغات عن اجلرامئ  - 

حلاق ال رضار ابمل تلاكت  تالا و اإ ىل توافوق فويف بيوهنم ل ننيابإ و قود مت هوذا  -و عرشزن خشصا، و اى التقواء املهت وني ابجملوين علوهيم مت التوصول اإ

الإقرار من خالل موظن الإ بات ا ي دون هذه الواقعة بتةصيال ا بسجل الإ بات ا ي أ قور بوه القوايض ا ي عر وا عليوه ااعووى، و اعتورب 

 .61صباح أ محد اندر، مرجع سابق، ص-. جلنائية البديةلهذه الق،ية يه البادرة لظهور العداةل ا
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هناءها عن طريق الوسا طة اجلنائيوة جورامئ بسو يطة، اكلرسوقات أ و الإتوالا و لقد اكنا أ غلب الق،ااي اليت مت اإ

الع دي، أ و التعدي، أ و الزتوزر أ و حيازة ب،ائع مرسوقة، و لقود تبوني أ ن مجوع املوهتم و اجملوين عليوه يف لقواء ل 

ىل عوداةل  الاعتداءزكون يف ق،ااي  اجلس و، و  كل رأ ى الةقهاء أ ن كندا تتجه حنو التحول مون عوداةل عقابيوة اإ

.يف املنازعات اجلنائية الاجيعيقوم عىل مراعاة البعد ر ائية ت
1
 

 .الوساطة اجلنائية يف بليياك: اثلثا 

الوساطة اجلنائية كبوديل عون العوداةل التقليديوة و  0000فيةري  01لقد ت، ن قانون التحقيق اجلنايئ الصادر يف 

ىل الوساطة يف لك اجلرامئ اليت يعاقب علهيوا  606ذكل من خالل نص املادة  و اليت تنص عىل أ نه جيوز الليوء اإ

.عاما 61ابل شغال الشاقة ملدة ل تزيد عن 
2
 

 .الوساطة اجلنائية يف النظام ال جنلوأ مرزيك: رابعا 

اجلنائية  تعد ممارسة الوساطة اليت ظهرت يف الولايت املتحدة ال مرزكية يه ال سا  يف ظهور جتارب الوساطة

طوار الإجوراءات الق،وائية أ و خوارج  اليت انترشت ممارس هتا بعد ذكل يف كثري من ال نظ وة سوواء أ اكن ذكل يف اإ

 .نطاقها

حيث عرفهتا الولايت املتحدة ال مرزكية كطريقة مس تحد ة لةض املنازعات، و كبديل عون العوداةل التقليديوة، و 

يوة أ وهوايو، و تلهتوا جتوارب أ خورى يف السو بعينات يف ولايت ظهرت أ وىل جتارهبا يف أ واخور السو تينات يف ول

ب،ووحااي اجلرميووة الوويت ظهوورت يف  الاهوويمبووولس، اوالكهومووا، بوسووطن، و زرجووع انتشووار الوسوواطة اإىل حركووة 

.الس بعينيات
3
 

ندايان من أ وىل مشاريع الوسواطة اجلنائيوة يف الوولايت املتحودة ال مرزك  يوة، و و يعد برانمج الوساطة يف ولية اإ

أ فواكر الوسواطة اجلنائيوة، و قود حتولوا هوذه ا عيوة  -الوسواطة بوني اجلواين و اجملوين عليوه -قد قادت مجعيوة 

مكتبوا يف أ ربعوني وليوة أ مرزكيوة و سو بع دول  11ع،وو و  121اإىل مجعية دولية ف، ا  6111الوطنية يف عام 

ىل جانوب هوذه  0611مهنا كندا، بريطانيا، أ ملانيا، و حققوا موا يقوارب  بورانمج للوسواطة اجلنائيوة، كوام يوجود اإ

قاما مجعيوة املسواجني  0071ا عية نقابة امامني اليت ت،دي دورا رمسيا يف تطوزر الوساطة اجلنائية، ويف عام 

ندايان ال مرزكية بتقدمي  وصولا هوذه الوربامج  0072برانمج للوسواطة اجلنائيوة، و يف عوام  16و اجملاع يف ولية اإ

ىل  08 اإىل .0070برانمج عام  72برانمج مث اإ
4
 

                                                           
1
 .62املرجع نةسه، ص   - 
2
 .061 066، ص 0008، دار الهن،ة العربية، 0معر سامل، حنو تيسري الإجراءات اجلنائية دراسة مقارنة، و- 
3
 .02، ص6100، جامعة انين العربية، ريماجس ت رساةلاي  بن محمد سعيد اببصيل، الوساطة اجلنائية يف النظم املعا ة دراسة حتليلية،  - 
4
 .12 10رايم متويل القايض، مرجع سابق، ص  - 
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 .الوساطة يف امل،مترات ااولية: الةرع الثاين 

ىل اجتواه العديود مون املو،مترات ااوليوة و النودوات  أ دى انتشار جتوارب الوسواطة اجلنائيوة يف القوانون املقوارن اإ

ىل تنواول مو ووعها ابلبحوث و ااراسوة  نوذكر مهنوا مو،متر ال   املتحودة العوارش ملنوع اجلرميوة و العوداةل  العل ية اإ

عوالن فيينوا  –عالن الصادر عنوه اجلنائية، و ا ي عقد يف فيينا ابلةسا، و ا ي نص الإ  عوىل  -ا ي يعورا ابإ

قلمييوة ودوليوة ال ماكروة اجلرميوة  قرار ال ع،اء املشاركني يف امل،متر عىل اسو تحداث خطو  معول وطنيوة و اإ اإ

املووو،رخ يف  الاجيعووويو  الاقتصووواديك ليوووات الوسووواطة و العوووداةل التصووواحلية مووون خوووالل قووورار اجمللوووس 

18/10/6116،
1
.0072أ وت  62و كذا م،متر ال   املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني يف  

2
 

أ  وون اإىل ذكل موو،متر ال   املتحوودة احلووادي عرشوو ملنووع اجلرميووة و العووداةل اجلنائيووة، و ا ي عقوود يف ابنكوووك  

حدى حلقات البحث فيوه تتنواول مو ووع تعززوز اإصوالح العوداةل ا جلنائيوة مبوا يف ذكل بتايالند، و ا ي اكنا اإ

 .العداةل الإصالحية

و قد تناولا بعض الندوات ااولية واملية مو وع الوساطة، نذكر مهنا حلقة طوكيوو، و الويت عقودت ابليواابن 

، و اكن مو وعها التحول عن اظصومة اجلنائية و الوساطة و كذكل ندوة دور اجملاع املدين يف منوع 0071س نة 

 -01يف أ اكدميية الرشطة ابلقاهرة، و م،متر تطوزر العداةل اجلنائية ا ي عقد ابلقواهرة مون  اجلرمية، و اليت عقدت

 .    ابلتعاون مع معهد العداةل اجلنائية بولية اكليةورنيا ال مرزكية 6111أ كتوبر  02

عوىل رضورة حوث  0078التوصوية الصوادرة عوام  أ لية الوساطة اجلنائية، فقد نصا ال وريبو لقد تبىن اجمللس  

عوداد بورامج ملسواعدة اجملوين علوهيم موع تقودمي  ااول ال وربية عىل تنظو وساطة بوني اجملوين علوهيم و اجلنواة، و اإ

ل أ ن أ مه توصويات اجمللوس . ، و املت، نة الوساطة اجلنائية0070و كذكل التوصية الصادرة يف س نة . الوساطة اإ

و اليت تقيضو  ،02/0/0000 الصادرة يف 00/00يه التوصية رمق  ال ورويب بشأ ن الوساطة اجلنائية عىل الإطالق

حبث ااول ال وربية عىل تطبيق الوساطة اجلنائية يف هرشيعا ا الوطنية، مون خوالل مجموعوة مون املبوادئ الويت 

ىل التطورات احلاد وة يف ااو  ل ينبغي أ ن تلزتم هبا ااول ال ع،اء يف مو وع الوساطة اجلنائية، و ذكل ابلنظر اإ

ىل اعتبارهوا أ حود  ا يتسم ابملرونوة، ابلإ وافة اإ جراء  قرار الوساطة اجلنائية ابعتبارها اإ ىل اإ ال ع،اء و اليت اجتها اإ

 .  البدائل الهامة لالإجراءات اجلنائية التقليدية

ت ، واظاص باثيل اجملين علوهيم يف الإجوراءا6110من القرار الالحئي   01/0 ابلإ افة اإىل ذكل، جند نص املادة

ىل تعززوز الوسواطة يف :" عىل أ ن 01/0اجلنائية حيث نصا املادة  لك دوةل من ااول ال ع،اء علهيا أ ن هسع  اإ

وكوذكل نصوا الةقورة الثانيوة مون ." الق،ااي اجلنائية فيف خيص اجلرامئ اليت تراها مناس بة لهوذا النووع مون التودبري

                                                           
1
 .6116الصادر يف فيينا  06/62القرار رمق  - 
2
املتحودة الةوذجيوة اانيوا لإدارة شو،ون ق،واء ال حوداث  ال  املتعلوق بقواعود  0072نو رب  60امل،رخ يف  66/01اعادته ا عية العامة بقرارها  - 

 .قواعد بنكني
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ا أ ن تكةل أ ي اتةاق بني اجملين عليوه واجلواين وا ي يو  لك دوةل من ااول ال ع،اء علهي:" املادة ذا ا عىل أ ن 

ليه يف س ياق هذه الوساطة يف الق،ااي اجلنائية وميكن أ ن تكون  ".حمل اعتبار( الوساطة اجلنائية)التوصل اإ
1
 

 .الوساطة اجلنائية يف الترشيعات العربية: الةرع الثالث 

 .يف القانون التونيس: أ ول 

اوذجا للترشيعات العربية ا ي أ قر نظام الوساطة اجلنائيوة يف جموةل الإجوراءات اجلنائيوة و يعد القانون التونيس 

 .قانون حامية الطةل، و ذكل تأ ثرا ابملرشع البليييك، و قد مت اعيد الوساطة بصورة تدرجيية

جوراء الصولح عون طريوق الوسواطة اجلنائيوة حسوب القوانون رمق   6116لسو نة  01و قد أ قور املرشوع التونيسو اإ

الصولح ابلوسواطة اجلنائيوة يف  –ابإ افة ابب اتسع للكتاب الرابع من جمةل الإجراءات اجلنائية التونس ية بعنووان 

ىل  112القانون التونيس، و ذكل يف املواد  سابعا، 112مكرر اإ
2
 0002لسو نة  06و كوذا جموةل حاميوة الطةول رمق  

ىل  001يف املواد من  ،008اإ
3
نيسو هوذا القوانون ل ن الهودا مون الوسواطة هوو  وامن و قود سون املرشوع التو  

دماج اجلناة يف اجملاع و تدعو الشعور اهيم ابملس،ولية عادة تأ هيل و اإ  .تعويض ال رضار النامجة عن اجلرمية، و اإ

 .الوساطة اجلنائية يف الترشيع اجلزائري: اثنيا  

اوا اعاود يف نعرا الترشيع اجلزائري الوساطة اجلنائية و اإ  قانونوه عوىل املصواحلة اجلنائيوة يف موادة اتالةوات و مل ي

ىل غايووة سوو نة  الصووادر يف  02/16حيووث مت تقنيهنووا مبوجووب ال موور رمق  6102املووذكورة عووىل سووبيل احلصوو، اإ

، مبوجب الةصول الثواين مكورر مون البواب 22/022املعدل و املام لقانون الإجراءات اجلزائية رمق  61/18/6102

جوراءات  -يف مبارشة ااعوى الع ومية –ال ول من الكتاب ال ول املعنون ب  يت،و ن هوذا الةصول رشوو و اإ

ىل غاية  18الوساطة و أ اثرها يف عرش مواد من املادة  ،0مكرر  18مكرر اإ
4
املو،رخ  02/06و كوذا القوانون رمق  

ىل  001من الباب الثالث يف املواد من يف الةصل الثالث  02/18/6102يف  .002اإ
5
 

 .متيزي الوساطة اجلنائية عن املصاحلة و ال مر اجلزائيني: املطلب الثالث 

هناء ااعوى الع ومية بدون حما ة، و تعد مون بوني أ مه الوسوائل البوديةل  تلعب املصاحلة اجلزائية دورا هاما يف اإ

ال سوا  سونتطرق يف الةورع ال ول متيوزي الوسواطة اجلنائيوة عون  اليت حتقق الرسعة يف الإجراءات، وعوىل هوذا

 .املصاحلة اجلزائية، أ ما و الةرع الثاين ف، ناه للايزي بني الوساطة اجلنائية و ال مر اجلزايئ

                                                           
1

.6110مار   02القرار الالحئي الصادر عن اجمللس ال ورويب يف  -   
2

.60/01/6116امل،رخ يف  01املعدةل و املا ة مبقت  القانون  16الرائد الرمسي  12/17/0027جمةل الإجراءات اجلزائية التونس ية امل،رخة يف  -   
3

.01/00/0002امل،رخ يف  01جمةل حامية الطةل الرائد الرمسي  -   
4

.60/18/6102امل،رخة يف  00اجلريدة الرمسية رمق  -   
5

.00/18/6102امل،رخة يف  10اجلريدة الرمسية رمق  -   
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 .الايزي بني الوساطة اجلنائية و املصاحلة اجلزائية: الةرع ال ول 

 .تعرين املصاحلة اجلزائية: أ ول 

اا اكتة  ابلنص علهيا  احوة يف املوادة  مل يت، ن الترشيع اجلنايئ اجلزائري أ ي نص يعرا املصاحلة اجلزائية، و اإ

املتعلوق  10/16مون القوانون رمق  21من قانون ا وارك، واملوادة  622من قانون الإجراءات اجلزائية، و املادة  12

املتعلق بق وع خمالةوة الترشويع و  02/66من ال مر رمق  10املادة بتحديد القواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية، و 

ىل اظارج املعدل و املام ابل مر رمق   .11/10التنظو اظاصني ابلصا و حركة رؤو  ال موال من و اإ

ننوا سونتعرض للتعر  الةقهويي لهوا، فتعورا عوىل أ ن  يونو يف غياب تعرين قانوين و ق،ايئ لل صواحلة اجلزائيوة فاإ

اجلزائية يه اإحدى صوور العوداةل الر وائية، و يه أ سولوب أ و وسو يةل لإهنواء املنازعوات بطريقوة وديوة املصاحلة 

هناء ااعوى الع وميوة،  تةرتض اتةاق بني املهتم و ال،حية يف ا  معني من اجلرامئ حددها القانون، يرتتب عهنا اإ

لهيا الترشيعات اجلزائية هبدا تةادي طول الإجراءات اجلزائية  و تعقيدها، ة  ةين العوبء عوىل اكهول جلأ ت اإ

.الق،اء
1
 

 .الايزي بني الوساطة و املصاحلة اجلزائية: اثنيا 

 :أ وجه التشابه -0

خطوورة  ذاتهام مبثابة وسائل غري تقليدية يف حل بعض املنازعات غري اجلزائية الناش ئة عن جرامئ –أ  

ىل اماع و  ةين العبء عن الق،اة  .حمدودة، و يه وسائل من شأ هنا تقليل عدد الق،ااي اليت حتال اإ

ن جوهر لك مهنام هو حصول اجملين عليه عىل تعويض عادل جُيُب الرر الناش  عن اجلرمية، و –ب  اإ

 .العقوبةال ثر و هو جتنيب اجلاين مساوئ  بذاتبذكل زكون الك من الصلح و الوساطة 

اإن الك موون الصوولح و الوسوواطة يقوووم عووىل رىض أ طووراا الوو اع، أ ي أ هنووام يقومووان عووىل مبوودأ   –ج 

.الر ائية
2
 

 .اإن الك من الصلح و الوساطة س ببني من ال س باب اظاصة لنق،اء ااعوى الع ومية–د 

ن عدم تنةيذ الك من –ه   .الوساطة و دفع غرامة الصلح زكون حتا طائةل املتابعة اجلزائية اتةاقاإ

 .أ وجه الاختالا– 6

الصلح زكون يف أ ي مرحةل من مراحل ااعوى، أ ما الوساطة فتكون قبل أ ي متابعة جزائيوة تقووم –أ  

 .هبا النيابة العامة

                                                           
1

فرع القانون اجلنايئ و العلوم اجلنائية، جامعة  جديدي طالل، الرسعة يف الإجراءات اجلزائية يف الترشيع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري - 

.78، ص 6106، 0اجلزائر   
2

.27اي  بن محمد اببصيل، مرجع سابق، ص  -   
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يت تكون يف اجلونح و الصلح زكون يف مادة اتالةات مىت أ جازها القانون عىل خالا الوساطة ال–ب 

 .اليت حددها املرشع عىل سبيل احلص

زكون الصلح بني النيابة العامة و اجلاين، أ ما الوسواطة فتكوون بوني اجلواين و اجملوين عليوه حب،وور –ج 

 .النيابة العامة و موافقهتا

 .الوساطة و ال مر اجلزايئ: الةرع الثاين 

 .تعرين ال مر اجلزايئ: أ ول 

جورايئ يف غياب تعرين  ننا س نذكر التعرا الةقهيي لر مر اجلزايئ، فال مر اجلوزايئ نظوام اإ قانوين لر مر اجلزايئ فاإ

مةاده صدور احلمك ابلعقوبة بعد الإطالع عىل ال وراق يف غيبة اظصوم بال حتقيق و ل مرافعة
1

، هبدا  ةيون 

.العبء عىل الق،اء و التةرغ لنظر الق،ااي امله ة
 
 

 .طة عن ال مر اجلزايئمتيزي الوسا: اثنيا 

 .أ وجه التشابه-0

ن الهدا من الوساطة و ال مر اجلزايئ هو التخةين يف الإجراءات و  ةين العبء عىل اماع–أ    .اإ

جراءي  –ب   .الك من الوساطة و ال مر اجلزايئ يف اجلنح اإ

 .هام طريقان بديالن حلل املنازعات دون حاجة ما ة وجاهية–ج 

 .الع ومية عن طريق الوساطة و ال مر اجلزايئ، مىت مت تنةيذهام تنقيض ااعوى–د 

 .أ وجه الاختالا– 6

جترى الوساطة يف جنح حمددة بذا ا، أ موا ال مور اجلوزايئ فيكوون يف جونح حموددة تبعوا لعقوبهتوا، و –أ  

 .زكون يف اجلنح اليت تكون عقوبهتا احلبس هساوي أ و تقل عن س نتني

ىل الوجاهية خبالا الوساطة اجلزائيةزكون ال مر اجلزايئ يف ا–ب   .جلرامئ اليت ل حتتاج اإ

ىل النيابوة العاموة قبووول الك مون املوهتم و ال،وحية، أ موا يف ال موور –ج  يشورتو يف الوسواطة ابلإ وافة اإ

 .اجلزايئ فتتخذه النيابة العامة وفقا ظاصية املالءمة و يتوقن عىل قبول القايض احلمك به

ئية ل يقبل أ ي من طرق الطعون موىت قبول بوه ال طوراا عوىل خوالا ال مور اتةاق الوساطة اجلزا -د 

 .الاعرتاضاجلزايئ ا ي ميكن الطعن فيه عن طريق 

 

 

                                                           
1

هناء اظصومة اجلنائية دراسة تأ صيلية مقارنة، رساةل ماجس تري، جامع -  ة انين عبد العززز بن مسهوج جا هللا الش ري، ال مر اجلنايئ، و أ ثره يف اإ

.10، ص 6117العربية،   
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 .أ حاكم الوساطة اجلنائية: املبحث الثاين 

ن الوساطة اجلنائية وجه من أ وجه العداةل التصواحلية الويت أ قر وا ال   املتحودة يف م،مترا وا مون خوالل املبوادئ  اإ

و  الاقتصواديمبوجوب قورار اجمللوس  6116هذه ال خرية يف املسائل اجلنائية املقررة سو نة  لس تخدامل ساس ية ا

 .، ولقد تبنهتا العديد من ااول الغربية و العربية، اكلقانون الةرنيس و التونيس و كذكل اجلزائريالاجيعي

جراء قانوين اس تحد ه املرشوع اجلزائوري مون خوالل ال مور   02/06و القوانون  02/16و تعترب الوساطة اجلنائية اإ

جراءات الوساطة اجلزائية،  ل أ نه بني رشوو و اإ اكإجراء بديل لدلعوى اجلزائية، لكنه مل ينص عىل تعرين لها، اإ

جراءها، و من خالل هذا املبحوث سونتطر  جوراء الوسواطة  طلوب أ ول، و ال اثر املرتتبة عىل اإ ق اإىل رشوو اإ

جراءات الوساطة  طلب اثن، و ال اثر املرتتبة عن الوساطة  طلب اثلث  .اإ

جراء الوساطة: املطلب ال ول   .رشوو اإ

جووراء الوسوواطة يف املووواد  موون ال موور  6مكوورر 18، 0مكوورر 18مكوورر،  18لقوود بووني املرشووع اجلزائووري رشوو اإ

يه تنقسم اإىل رشوو مو وعية تتعلوق ابجلرميوة و رشوو  ، 02/06، من القانون 000، 001، و املواد 02/16

 .خشصية تتعلق بأ طراا الوساطة، و س نةرد لا مهنام فرعا خاصا

 .الرشوو الشخصية: الةرع ال ول 

و يه تتعلق با أ طراا ال اع، و ا زون هوام املشو تن منوه و ال،وحية، و وكيول ا هوريوة ا ي يقووم بودور 

جراء الوساطة .الوس ي ، و املرشع اجلزائري مل ي،ع رشوطا غري الصةة و رىض مجيع ال طراا ابإ
1
 

و قد مزي املرشع اجلزائري الوساطة يف ق،وااي ال حوداث حيوث جعول أ طرافهوا مه الطةول أ و مموثا الرشوعي أ و 

حماميه و ال،حية، و وكيل ا هورية أ و أ حد مساعديه أ و أ حود  وباو الرشوطة الق،وائية،
2
و لكنوه مل يشورتو  

عنصوو الر ووائية يف حووق الطةوول أ و ممووثا الرشووعي، و توورك ال موور يف يوود وكيوول ا هوريووة ا ي زاتووع خباصووية 

 .املناس بة بشأ ن ااعوى الع ومية الإجراءاتاملالءمة يف ا اذ 

جراء الوساطة متوقن عىل قبول وكيل ا هورية  ن اإ رمغ أ نه يلعب دورا حمايدا فهيا ابعتبواره وسو يطا،  لإجراهئااإ

و عىل غرار املرشع اجلزائري فاإن املرشع الةرنيس و املرشع التونيس مل يشرتطا موافقة وكيل ا هورية من أ جول 

جراء اتةاق الوساطة اجلزائية، و يعترب وكيل ا هوريوة يف الترشويع التونيسو هوو نةسوه الوسو ي ، و يف ق،وااي  اإ

ىل منودوب حاميوة الطةووةل و لويس وكيول ا هوريوة، ال وحداث نه عهد هبا اإ فاإ
3
أ موا املرشوع الةرنيسو فقود عهود  

                                                           
1

.02/16من ال مر  0مكرر  18مكرر،  18املادة  -   
2

.02/06من القانون  000املادة  -   
3

.من جمةل حامية الطةل التونس ية 002املادة  -   
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جراء الوساطة اإىل طرا أ خر خارج عن اجلهاز الق،ايئ يس   الوس ي  طبقا لل رسووم   60الصوادر يف  0/80ابإ

 .6110ينازر 

جوراء عىل غرار املرشعني اجلزائري و التونيس فاإن املرشوع الةرنيسو وفقوا لقو انون الإجوراءات اجلنائيوة مل يودرج اإ

.الوساطة يف ق،ااي ال حداث
1
 

جبار اجملين عليوه واجلواين عوىل قبوول  أ نه ل ال وريبالصادرة عن اجمللس  00/00ولقد أ كدت التوصية رمق  ينبغي اإ

.الوساطة عن طريق وسائل غري عادية
2
 

 .الرشوو املو وعية: الةرع الثاين 

جوراء الوسواطة يف اتالةوات و اجلونح فقو  دون اجلنواايت،لقد اشورتو املرشوع  اجلزائوري اإ
3
و خبوالا ق،وااي  

ال حداث فاإن املرشع اجلزائري قد حدد اجلرامئ اجلنحية اليت ميكن تطبيق الوساطة فهيوا عوىل سوبيل احلصو يف 

 :ق،ااي البالغني و يه 

 .و الاعتداء عىل احلياة اظاصة القذاجرامئ السب و  -0

 .الوشاية الاكذبةالهتديد و  -6

 .ترك ال  ة و الامتناع الع دي عن تقدمي النةقة و عدم هسلو طةل -1

الاستيالء عن طريق الغش عوىل أ مووال الإرث قبول قسو هتا أ و عوىل أ شو ياء مشورتكة أ و  -0

 .أ موال الرشكة

 .اإصدار ش يك بدون رصيد -2

 .الإتالا أ و التخريب الع دي ل موال الغري -2

الع وودي املرتكووب بوودون سوو بق الإ ار و الرتصوود أ و الرووب و اجلوورح الع وودي و غووري  -8

 .اس تعامل السالح

 .جرامئ التعدي عىل امللكية العقارية و اماصيل الزراعية و الرعي يف م  الغري -7

.من خدمات أ خرى عن طريق التحايل الاس تةادةاس هتالك مأ كولت أ و مرشوابت أ و  -0
4

 

جراءهوا يف خمالةووة  جووراء الوسواطة، لكننووا نورى بأ نوه ل ميكوون اإ ن املرشوع اجلزائوري مل يسوو تثين أ ي خمالةوة مون اإ اإ

 . املشاجرة لسبب عدم وجود مش تن منه و حضية و ا زن هام من الرشوو الواجب توافرها لإجراء الوساطة

                                                           
1

.10/11/6110الصادر يف  610املعدل ابلقانون رمق  61/12/0000امل،رخ يف  00/202من القانون رمق  00/6املادة  -   
2

.الصادرة عن اجمللس ال رويب 00/00التوصية م  00البند  -   
3

.02/06من القانون  001، و املادة 02/16ال مر -من  6مكرر  18 -   
4

.02/16ال مر  6/0مكرر  18املادة  -   



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

132 
 

ىل أ ن املرشووع الةرنيسوو مل حيوودد اجلوورامئ الوويت هشوو لها ا لوسوواطة اجلنائيووة و توورك ذكل للسوولطة جتوودر الإشووارة اإ

 جورامئالتقدزرية لوكيل ا هورية، أ ما املرشع الربتغوايل فقود حودد الوسواطة اجلنائيوة يف جورامئ الشوكوى ، ويه 

تزيود مودة عقوبهتوا عون  حبيث اس تثىن تطبيق الوساطة عوىل اجلورامئ الويت ل وال موال ال شخاصعىل  الاعتداء

فطبوق  البليوييكاحلبس ملدة مخس س نوات من خوالل نوص املوادة الثانيوة مون قوانون الوسواطة ، أ موا املرشوع 

.تزيد عقوبهتا عن عامني الوساطة يف اجلرامئ اليت ل
1
 

جوراء الوسواطة يف اتالةوات الويت مل  يف حني جند  املرشوع  التونيسو يف جموةل الإجوراءات اجلزائيوة  نوص عوىل اإ

موا بوأ رضار بدنيوة اكلعنون و املشواركة يف املعركوة أ و  حيددها و اجلنح اليت حددها حصا، و يه جرامئ تتعلوق اإ

.أ رضار مادية اكليت تنتج عن افتاكك أ و احلوز ابلقوة أ و الإرضار مب  الغري أ و أ رضار معنوية اكلةمية و القذا
2
 

جراءات الوساطة: املطلب الثاين   .اإ

جراءمبا أ ن الوساطة اجلنائية يه  جراءا ا من خوالل  اإ مس تحدث يف الترشيع اجلزائري فقد نظ ها املرشع و بني اإ

جوراء الوسواطة، أ موا 02/16و القانون  02/06ال مر  ىل فرعني يت،و ن ال ول طلوب اإ ، و س نقسم هذا املطلب اإ

 .الثاين فيت، ن شا و م، ون حمر الوساطة

جرا: الةرع ال ول   .ء الوساطةطلب اإ

جراء الوساطة أ مر جوازي يف يد وكيل ا هورية فا أ ن يقوم به أ و ميتنع عن ذكل، فاإجراء الوساطة زكون  ن اإ اإ

ما بطلب من وكيل ا هورية و هنا يتطلب رىض الك من املش تن منه و ال،حية، و عليه فاإن رفض احودهام  اإ

جراء الوساطة طبقا لر مر  .02/06مينع اإ
3
 

ب من أ حدهام لوكيل ا هورية ا ي قد زرف،ه و هنا تتوقن ول جترى الوسواطة، و قود يقوبا و قد زكون بطل

جوراء الوسواطة بعود   اتةواقفيعر ه عوىل الطورا ال خور ا ي حص اظيوار بوني القبوول و الورفض، و قود زكوون اإ

 .مناس باال،حية و املش تن منه ا ي يعرض عىل وكيل ا هورية وحص حق الرفض و القبول ملا زراه 

جراء الوساطة عىل قبول وكيل ا هورية  .و لقد أ عيب عىل املرشع اشرتاطه توقن اإ

ن الوساطة اجلزائية يه طريق بديل لنق،اء ااعوى الع ومية، هذه ال خرية الويت مون خاللهوا هسو تويف ااوةل  اإ

حقها يف توقيع العقاب و امل وثةل يف خشوص النيابوة العاموة، و موادام ل ميكون التةواوض خبصووص حوق ل ميكون 

عووى الع وميوة، و النيابوة العاموة صواحبة ، و حنن نقصد ابحلق هنا هو حق النيابة العامة يف حتريوك ااامتالكه

جوراءاحلق يف التنازل عن ااعوى الع ومية من عدمه، و املرشوع يف رأ ينوا ملوا اشورتو قبوول النيابوة العاموة يف   اإ

                                                           
1

.020رايم متويل القايض، مرجع سابق، ص  -   
2

.اثلثا 112الةصل ينظر  -   
3

.0مكرر  18مكرر و  18املادة  -   
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ل بورىض  لعتبارالوساطة اجلزائية  أ ن اتةاق الوساطة هو بديل لدلعوى الع ومية، و مبوادةل اليشوء ل تكوون اإ

 .ليه  بادةل اتةاق الوساطة اباعوى الع ومية جيب أ ن حيصل مبوافقة وكيل ا هوريةصاحب احلق فيه، و ع 

مبحايم، املرشع اجلزائري مل حيدد دور امايم يف الوساطة، هل سو يلعب دور  الاس تعانةكام جيوز لطريف ال اع 

ايودا، لكنوه ميكون املةاوض نيابة عن مولكه أ و أ ن ح،وره لالس تسنا  فق ، و حنن نرى بأ ن دوره سو يكون حم

جراء الوساطة .أ ن يلعب دورا زاثل يف تنبيه املولك ملا خيدم مصلحته عند التةاق أ و يف أ  ناء اإ
1
 

ن املرشع اجلزائري يف ق،ااي ال حداث و طبقا للقانون  قد جعل الوساطة بطلب مون الطةول اجلوات أ و  02/06اإ

أ مر جوازي يف يد وكيل ا هورية كوام سو بق و بينواه، و ممثا الرشعي أ و حماميه أ و وكيل ا هورية، و قد جعا 

مل يشرتو قبول الطةل اجلات أ و ممثا الرشعي أ و ال،حية، هذه ال خرية ا ي مل يعطهوا املرشوع احلوق يف طلوب 

جراء الوساطة خالفا لق،ااي البالغني، اإ
2
.رمغ أ ن وكيل ا هورية ملزم ابس تطالع رأ هيم 

3
  

حس نا ملا اشرتو قبول وكيل ا هورية لإجراء الوساطة، لكن حبذا لو أ نوه تورك ذكل لقد فعل املرشع اجلزائري 

لل ش تن منه، أ و الطةل و ممثا الرشعي و ال،وحية عون طريوق حمواميهيم ل ن هوذا سيسوهل و خيةون العوبء 

ىل التخةين يف العبء و الإجراءات  .عىل النيابة العامة، مادام أ نه هيدا من خالل هذا الإجراء اإ

حني جند بعض الترشيعات املقارنة اكلترشيع الةرنيس والربتغايل يشرتو اإ بات موافقة ال طراا عىل الوساطة  يف

.يف حمرر مكتوب حيدد يف قواعد الوساطة وبدازهتا
4
 

مون شوأ نه و وع حود  التةواقت  الوساطة مبوجب اتةاق مكتوب بني مرتكب ال فعال اجملرموة و ال،وحية، هوذا 

.اجلرمية أ و جرب الرر املرتتب عهنا لالإخالل الناجت عن
5
 

جوراء حمرو  ن املرشع اجلزائري مل حيدد مودة و أ جوال اإ الوسواطة و أ جول تنةيوذه و كوذكل مودة طلوب  اتةواقاإ

جراء الوساطة قبل أ ي متابعة جزائية أ و حتريك ااعوى الع ومية من قبل وكيل  الوساطة، فاملرشع قد اشرتو اإ

ا هورية،
6
ىل ما قبل البدء يف املتابعوة اجلزائيوة  و عليه فاإن مدة طلب  الوساطة تكون من يوم ارتاكب اجلرمية اإ

أ و تقادم ااعوى الع ومية، وهذا ما انهتجه املرشع الةرنيس بيا يف الولايت املتحدة ال مرزكيوة جتورى الوسواطة 

قبل حتريك ااعوى وبعدها وحىت بعد صدور حمك ابلإدانة،
7
  

                                                           
1

.02/16من ال مر  0مكرر 18املادة  -   
2

.02/06من القانون 000ينظر املادة  -   
3

.من نةس القانون 000/1املادة  -   
4

.028،027رايم متويل القايض، مرجع سابق، ص  -   
5

.من نةس القانون 000، و املادة 02/16مكرر من ال مر 18املادة  -   
6

.من نةس القانون 001مكرر من نةس ال مر، و املادة  18ينظر املادة  -   
7

.020رايم متويل القايض، مرجع سابق، ص  -   
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ذ نعتقود أ نوه سوريجع للسولطة  اتةواقزائري  بعدم حتديده ل جول تنةيوذ و قد فعل حس نا املرشع اجل الوسواطة، اإ

التقدزرية لوكيل ا هورية أ و قد زكون ابتةاق املش تن منه، أ و الطةل و ممثا الرشعي و ال،حية، أ ما خبصوص 

جراء حمر   مون الطورفني الوساطة فهو يثري اإشاكل، ل نه قد يتعسون وكيول ا هوريوة و زورمغ الك اتةاقمدة اإ

ىل  يف احلني أ و مدة غري اكفية  كل، أ و أ ن الطرفني قد يسو تغرقان وقتوا طوويال مون أ جول  اتةاقعىل الوصول اإ

زر هيام، و هذا من شأ نه أ ن يعطل وكيل ا هورية عن أ داء هماموه و ززيود يف العوبء عليوه،  اتةاقالتوصل اإىل 

جوراء الوسواطة عون الهودا املسوطر حص وجنود أ   جوراء حمرو فينحرا اإ غلوب الترشويعات مل تونص عوىل أ جول اإ

الوساطة خبالا املرشع الربتغايل ا ي نص يف املوادة اظامسوة مون قوانون الوسواطة اجلنائيوة عوىل أ جول  ال وة 

.أ ل تزيد مدة الوساطة عن مثان شهور اشرتوأ شهر ،وكذا قانون لكس بورغ ا ي 
1
 

جراء حم اا حدد أ جال تنةيذ يف حني جند املرشع التونيس مل حيدد اجل اإ الوساطة يف مدة  اتةاقر الوساطة، واإ

.أ قصاها س تة أ شهر و ميكن متديدها ملرة واحدة ل تتجاوز  ال ة أ شهر بقرار معلل يف حاةل الرورة القصوى
2
 

 .الوساطة اتةاقشا و م، ون حمر : الةرع الثاين 

 .الوساطة اتةاقشا حمر : أ ول 

فعوال و اترخي و مواكن  يدون اتةواق الوسواطة يف حمرو يت،و ن هويوة و عنووان ال طوراا و عر وا وجوزيا لر 

وقوعها، وكذا م، ون اتةاق الوساطة و أ جول تنةيوذه، بعودها يوقوع امرو مون قبول وكيول ا هوريوة و أ موني 

.، والك من املش تن منه و ال،حية، و بعد التوقيع هسهب نسخة منه لا طراال،ب 
3
 

 .م، ون اتةاق الوساطة: اثنيا 

 :الوساطة  اتةاقيت، ن حمر 

عادة احلال ملا اكن عليه - ما اإ  .اإ

 .تعويض مايل أ و عيين عن الرر -

ليه ال طراا اتةاقلك  - .أ خر غري خمالن للقانون يتوصل اإ
4

 

الوساطة نرى بأ نه ت،و ن أ سو باب و أ هوداا ااعووى املدنيوة، و الويت زكوون  اتةاقمن خالل م، ون حمر 

ننوا نورى و جنوزم  ما جرب الرر، أ و التعويض العيين أ و املايل، أ و أ ي اتةاق ل خيوالن القوانون، و عليوه فاإ حملها اإ

                                                           
1

.028املرجع نةسه، ص  -   
2
 - .خامسا من جمةل الإجراءات اجلزائية التونس ية 112ينظر الةصل    

3
.02/16من ال مر 1مكرر  18املادة  -   

4
.ال مر من نةس 0مكرر  18املادة  -   
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التعوويض هوو الوساطة زكون يف الشق املدين رمغ أ ن سببه هو ااعوى اجلزائية، و العوربة يف  اتةاقبأ ن حمر 

 .و ليس بتارخي وقوع اجلرمية التةاقبوقا حترزر حمر 

نه يت، ن  اتةاقأ ما حمر   :الوساطة ابلنس بة لق،ااي ال حداث فاإ

 .تقدمي تعويض لل،حية أ و ذوي حقوقها -

 ال تيوة يف الالزتامواتواحود أ و أ كورث مون  الزتامميكن أ ن يت، ن تعهد الطةل حتا  امن ممثا الرشعي بتنةيذ  -

 : التةاقال جل امدد يف 

جراء مراقبة طبية أ و اظ،وع لعالج -0  .اإ

 .متابعة ااراسة أ و تكوزن متخصص -6

.بأ ي خشص قد يسهل عودة الطةل لالإجرام التصالعدم  -1
1
 

ن م، ون حمر  الوسواطة يف ق،وااي ال حوداث يت،و ن الشوقني املودين مون خوالل تقودمي تعوويض، و  اتةواقاإ

أ و أ كرث مما سو بق ذكوره، هوذا ال خوري ا ي يةر وه وكيول ا هوريوة أ و مون  ابلزتاماجلزايئ من خالل تنةيذ تعهد 

جراء  الق،وائية موا مه الوساطة، و عليه نعتقد بأ ن وكيل ا هورية أ و مساعده أ و  اب  الرشوطة  اتةاقميثا يف اإ

جراء الوساطة بشأ ن ق،ااي ال حداث، كام أ ن املرشع مل يبني املركز القانوين لل،حية ل طرا اثلث يف اإ  .اإ

الوسواطة تعوويض اجملوين عليوه أ و خ،ووع  اتةواقأ ما الترشيعات املقارنة اكلترشيع الةرنيس نص عوىل أ ن يت،و ن 

جند الترشيع البليييك نص عىل أ ن تعويض اجملين عليه غري  اجلاين للعالج الطيب أ و الاجيعي أ و املهين يف حني

ىل تعوويض اجملوين عليوه لبود  أ مااكا بل ميتد ال مر للع ل من أ جل املصلحة العامة ، الترشيع ال ملاين ابلإ وافة اإ

.أ ن يدفع اجلاين مبلغ مايل حيصل لصاحل ااوةل
2
 

جراء الوساطة: املطلب الثالث   .ال اثر املرتتبة عىل اإ

الوساطة س ندا تنةيذاي غري قابل ل ي طريق مون طورق الطعون، اتةاقترب حمر يع 
3
و هوو هيودا اإىل حصوول  

 .ال،حية عىل تعويض جراء الرر الالحق به نتيجة ارتاكب اجلرمية

                                                           
1

.02/06من القانون  000و  001املادة  -   
2

.بعدها وما 60،ص 6111، دار الهن،ة العربية،-دراسة مقارنة–ااعوى اجلنائية  لإهناءاجلنائية املوجزة  الإجراءاتمدحا عبد احللو رم،ان، -   

3
.02/16من ال مر  2و  2مكرر  18املادتني  -   
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ماكنية الرجووع يف  112غري أ ن املرشع التونيس وفقا للةصل  نه قرر عدم اإ سادسا من جمةل الإجراءات اجلزائية، فاإ

ذا ظهرت عنا  جديدة من شوأ هنا تغيوري وصون اجلرميوة مبوا حيوول  اتةاق ل اإ الوساطة و لو برىض ال طراا، اإ

ماكنية الصلح فهيا قانوان  .دون اإ

ن الوس ي  يقوم بتقدمي حمر  الوساطة للنيابة العامة، اليت لها السولطة التقدزريوة يف  اتةاقأ ما املرشع الةرنيس فاإ

.قت،يات النظام العامتنةيذه أ و عدم تنةيذه مراعاة مل 
1
 

ىل انق،واء ااعووى الع وميوة خوالل ال جوال اموددة  لتنةيوذه، بول يوقون  اتةاقاإن حمر  الوساطة ل يو،دي اإ

 اين تقادم ااعوى الع ومية
2

جوراءات  اتةاق، ل نه يف حاةل عدم تنةيذ  الوساطة يقوم وكيول ا هوريوة ابإ واد اإ

متا الوساطة بشأ هنااملتابعة  د الةاعل خبصوص اجلنحة اليت 
3

ذا أ خل املشو تن منوه ابتةواق الوسواطة معودا  ، اإ

نه يتعرض للعقوابت املنصووص عهنوا يف املوادة  مون قوانون العقووابت اجلزائوري، 008فاإ
4
و جيوب عوىل ال،وحية  

 .حمرر من طرا حمر ق،ايئ، و تقدميه للنيابة لإرفاقه ابمللن عند املتابعة اجلزائية الامتناعاإح،ار حمر 

الوسواطة يف ق،وااي ال حوداث سو ندا تنةيوذاي ميهور ابلصويغة التنةيذيوة طبقوا ل حواكم قوانون  اتةواقرب حمرو يعت

الإجراءات املدنية و الإدارية
5
نوه   ذا قام به  اب  الرشطة الق،ائية فاإ ذا أ جراه وكيل ا هورية أ و مساعده، أ ما اإ اإ

ىل وكيل ا هورية للتأ شري عليه، يتعني عليه أ ن زرفعه اإ
6
ذا ما فعا املرشوع التونيسو،وه 

7
 اتةواقو تنةيوذ حمرو  

يبادر وكيول  التةاقالوساطة زهنيي املتابعة اجلزائية، و يف حاةل عدم تنةيذ الزتامات الوساطة يف ال جل امدد يف 

.ا هورية مبتابعة الطةل
8
 

جراء الوساطة يف القانون   .02/06املرشع مل يتطرق لرساين أ جال التقادم عند اإ

 :خامتة

                                                           
1

.من قانون الإجراءات اجلنائية الةرنيس 00/0املادة  -   
2

.من نةس ال مر 8مكرر  18املادة  -   
3

.من نةس ال مر 7مكرر  18املادة  -   
4

يعاقب ابحلبس من شهرزن اإىل س نتني و بغرامة من " من نةس القانون وتنص  1و 000/0من قانون العقوابت حتيل اإىل نص املادة  008املادة - 

حدى هاتني العقوبتني فق ، لك من أ هان قا يا أ و موظةا أ و  011111اإىل  دج 61111 معوميا أ و قائد أ و أ حد رجال القوة   ابطادج أ و ابإ

لهيم أ و ابلكتابة أ و الرمس غري العلنيني أ  ناء تأ دية وظائةهم أ   رسال أ و هسلو أ ي يشء اإ و و مبناس بة تأ دزهتا الع ومية ابلقول أ و الإشارة أ و الهتديد أ و ابإ

.   الواجب لسلطهتم ابلحرتامذكل بقصد املسا  برشفهم أ و ابعتبارمه أ و   

صارين و جيوز للق،اء يف مجيع احلالت أ ن يأ مر بأ ن ينرش احلمك و يعلق ابلرشوو اليت حددت فيه عىل نةقة امكوم عليه دون أ ن تتجاوز هذه امل

."احلد ال قىص للغرامة املبينة أ عاله  
5
 .02/06لقانون من ا 001املادة  - 
6
 .من نةس القانون 006املادة  - 
7
 .من جمةل حامية الطةل التونس ية 002ينظر الةصل  - 
8
 .02/06من القانون  002املادة  - 
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موا يو   ىل أ ن هناك كثري من الق،ااي وبعد القيوام مبيهوودات ماديوة و برشوية معتوربة اإ ومما س بق دراس ته خنلص اإ

التنازل عهنا أ و أ نه ي  توقيع عقوبة سالبة للحرية عىل خشص اكن من ال ف،ل لو بقوي خوارج أ سووار امل،سسوات 

واقع السيون يف العامل عامة و يف اجلزائر خاصة، ول جل  العقابية ملا فهيا من تأ  ري سليب عليه، و هذا ما يشهده

موا للعقوبوة السوالبة  جراءات بديةل، اإ هذا هسع  أ غلب الترشيعات لتةادي توقيع عقوبة سالبة للحرية من خالل اإ

عوامل  جوراءات أ خورى بوديةل لدلعووى الع وميوة اكلوسواطة اجلنائيوة، اإ للحرية اكلع ل للنةع العام، أ و عن طريوق اإ

ة درء املةسدة أ وىل من جلب املصلحة،  صلحة املهتم أ و الطةل اجلات يف بعض ال حيان تكوون يف جتنيبوه لقاعد

عقوبة جزائية غالبا ما تكون سالبة للحرية، ابلإ افة اإىل جرب الرر و التعويض ا ي ميكون أ ن يتحصول علوهيام 

جراءات املتابعة ال عادية، أ و انه يتحصل عىل التعوويض بعود ال،حية، و ا ي ما اكن ليتحصل عليه عن طريق اإ

هجد مادي و زموين معتورب، و املةسودة تمكون يف توقيوع عقوبوة سوالبة عوىل املوهتم الغوري مسو بوق ق،وائيا جتعوا 

ىل بعد دخوحص احلبس و اختالطه ابجملرمني،  ن اإىل ذكل أ ن الهدا من العقوبوة هوو تقوومي  ينحرا بسلوكه اإ

 .جناعة العقوبة السالبة للحرية يف ذكل و لو بشا نس يبسلوك اجلاين، و الواقع أ  با عدم 

و عليه تعترب الوساطة اجلنائية من أ مه املو وعات املس تحد ة الويت تناولهوا الةقوه اجلنوايئ يف الوقوا الوراهن، و 

يه تعد أ ف،ل الطرق للعداةل التصاحلية، و احلد من اجلرميوة و ردع اجلواحنني ا زون مل حيرتفووا الإجورام، كوذكل 

تعترب أ ف،ل احللول لس تةاء اجملين علهيم حقوقهم بأ قل لكةة مادية و زمنيوة و كوذا حتقيوق العوداةل الر وائية، كوام 

 .تالإجراءاأ هنا س تخةن العبء عن اجلهات الق،ائية و ت، ن الرسعة يف 

 :و من خالل معاجلتنا ملو وع الوساطة اجلنائية نقرتح ما ييل

جيب أ ن تكون الوساطة بني املش تن منه و ال،حية أ و حمامهيام دون تودخل لوكيول ا هوريوة، هوذا  -

هماره ابلصيغة التنةيذية يف حاةل التوصل لتةاق معني اتةاقال خري يبق  حص سلطة مراقبة   .الوساطة و اإ

جوراءيلزم عىل املرشع أ ن يتدخل فيف خيص مودة و أ جول   - عوادة  الوسواطة، كوام جيوب اتةواق اإ عليوه اإ

 . النظر يف  اين مدة التقادم

 :جيب عىل املرشع أ ن يوحض يف الوساطة اظاصة بق،ااي ال حداث ما ييل  -

ذا اكن يتوقن عىل قبوزم أ م ل -0 جراء الوساطة بعد ال خذ برأ ي ال،حية و الطةل أ و ممثا الرشعي اإ  .اإ

 .تبيان املركز القانوين لل،حية يف الوساطة -6

ىل ال اثر املرتتبة يف -1  .خاصة فيف خيص حقوق ال،حية اتةاق حاةل عدم التوصل اإ

جراء الوساطة -0  . تبيان  اين تقادم ااعوى الع ومية من عدمه عند اإ
 قامئة املراجع

 .القرأ ن الكرمي

 .الكتب: أ ول 
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هناء ااعوى الع ومية دراسة مقارنة، و * ، دار أ بو اجملد للطباعوة 0أ رشا رم،ان عبد امحليد، الوساطة اجلنائية و دورها يف اإ

 .6117ابلهرم، 

 .6101، بدون دار نرش، 0رايم متويل القايض، الوساطة يف القانون اجلنايئ الإجرايئ املقارن، و *

 .0008، دار الهن،ة العربية، 0معر سامل، حنو تيسري الإجراءات اجلنائية دراسة مقارنة، و* 

 .6111، دار الهن،ة العربية،-دراسة مقارنة–ااعوى اجلنائية  لإهناءاملوجزة  اجلنائية الإجراءاتمدحا عبد احللو رم،ان،  *

 .الرسائل: اثنيا 

جديدي طالل، الرسعة يف الإجراءات اجلزائية يف الترشيع اجلزائري، مذكرة لنيل شوهادة املاجسو تري فورع القوانون اجلنوايئ و  *

 .6106، 0العلوم اجلنائية، جامعة اجلزائر 

ماكنية تطبيقها يف القانون العرايق  * حبوث مقودم مون  -دراسة مقارنوة –صباح أ محد اندر، التنظو القانوين للوساطة اجلنائية و اإ

قلو كورديس تان،   .6100قبل املدعي العام جمللس ق،اء يف اإ

هنواء اظصوومة اجلنائيوة د*  راسوة تأ صويلية مقارنوة، رسواةل عبد العززز بن مسهوج جا هللا الش ري، ال مر اجلنوايئ، و أ ثوره يف اإ

 .6117ماجس تري، جامعة انين العربية، 

، جامعوة انيون العربيوة، تريماجسو   رساةلاي  بن محمد سعيد اببصيل، الوساطة اجلنائية يف النظم املعا ة دراسة حتليلية،  *
6100. 
 .اجملالت: اثلثا 

 .6101العابد الع راين املولودي، الوساطة اجلنائية يف الترشيع الةرنيس و التونيس اوذجا، جمةل القانون و ال عامل، تونس،  *

 .القوانني: رابعا 

املو،رخ يف  01املعدةل و املا وة مبقت و القوانون  16الرائد الرمسي  12/17/0027جمةل الإجراءات اجلزائية التونس ية امل،رخة يف  *
60/01/6116. 
 .01/00/0002امل،رخ يف  01املت، ن جمةل حامية الطةل التونس ية الرائد الرمسي عدد  0/00/0002امل،رخ يف  06القانون رمق * 

املت،و ن قوانون الإجوراءات  10/11/6110الصوادر يف  610املعودل ابلقوانون رمق  61/12/0000امل،رخ يف  00/202القانون رمق  *

 .اجلنائية الةرنيس

 .00/18/6102امل،رخة يف  10اجلريدة الرمسية رمق املتعلق حبامية الطةل اجلزائري  02/18/6102امل،رخ يف  02/06القانون رمق  *

اجلريودة الرمسيوة  ،22/022رمق  اجلزائوري املعدل و املام لقانون الإجراءات اجلزائيوة 61/18/6102الصادر يف  02/16ال مر رمق  *

 .60/18/6102امل،رخة يف  00رمق 

 .القرارات و التوصيات:  خامسا

املتحدة الةوذجية اانيا لإدارة ش،ون ق،اء ال حداث قواعود  ال  املتعلق بقواعد  0072نو رب  60امل،رخ يف  66/01القرار رمق * 

 .بنكني

 .6110مار   02القرار الالحئي الصادر عن اجمللس ال ورويب يف * 

 .6116الصادر يف فيينا  06/62القرار رمق * 

 .ال وريبالصادرة عن اجمللس  00/00التوصية  *
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التدخل ااويل وجدلية الس يادة
*
 

 تيارت–جامعة ابن خدلون  -"ب"مساعد  أ س تاذ  -بوحسابة لطيةة/ أ  

 

 : امللخص 

يعترب مو وع السو يادة مون املوا ويع ال كورث جودل عوىل الإطوالق ، عوىل اعتبوار انوه مصوطلح زورتب  

ارتباطا و يق الصةل اباوةل وخصائصوها ، فالسو يادة تعتورب احود أ مه املقوموات الويت ترتكوز علهيوا البنيوة القانونيوة 

ذا ما تعلوق ال مور بتودخل دويل ، فهنوا يصوبح  لدلول ، واملسا  هبذا املبدأ  يعد خرقا ل مه راكئزها ، خصوصا اإ

لقاء ال،ووء عوىل ماهيوة هوذا املصوطلح ، وموا كيان ااوةل بأ  ا همددا ابلنداثر،حيث  دا هذه اارا ىل اإ سة اإ

حيي  به من خصوائص وموزيات ، كوذكل عالقتوه مبصوطلح التودخل ااويل ، خصوصوا وان هوذا ال خوري مبودأ  

طالقها لتكور  مبودأ   نقيض للس يادة الوطنية ، فال ميكننا القول ابملبدأ زن ، فال الس يادة هس تطيع العدول عىل اإ

لالتدخل ، ول التدخل ي  لغاء الس يادة ليةرض كيانه هو ال خر ،اإ أ خر خصوصوا موع موا ء أ ن الواقع يش س تطيع اإ

طالقها  هشهده الساحة ااولية من خروقات وجتاوزات اتركوة بوذكل اجملوال فقد تراجعا الس يادة ومل تعد عىل اإ

 .، فقد أ صبح الكهام وهجان لع ةل واحدة أ ل ويه حامية حقوق الإنسانللتدخل ااويل

 الس يادة ، التدخل ، حقوق الإنسان ، العاملية :  اللكامت اااةل

Résumé: 

Il fait l'objet de la souveraineté des sujets les plus controversés du tout, au motif que 

le terme est étroitement associée étroitement liée à l'état et les caractéristiques, la 

souveraineté est l'un des ingrédients les plus importants qui sous-tendent la structure 

juridique des pays, et les préjugés à ce principe est une violation des piliers les plus 

importants, en particulier en ce qui concerne l'intervention internationale, ici entité, l'Etat 

tout entier est menacé d'extinction, que cette étude vise à faire la lumière sur la nature du 

terme, et les propriétés et caractéristiques, ainsi que sa relation avec le terme intervention 

internationale, d'autant plus que le principe ci contraire à la souveraineté nationale 

environnante, on ne peut pas dire des principes, il n'y a pas de souveraineté peut inverser le 

                                                           
يداع املقال *  01/18/6102: اترخي اإ

 07/10/6102: اترخي حتكو املقال
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lancement d'un principe dédié d'intervention, et l'intervention peut annuler la souveraineté 

pour imposer son être est l'autre, mais la réalité est toute autre chose, surtout avec celle 

observée sur la scène internationale des violations et des abus ont baissé la souveraineté est 

plus sur le lancement, laissant ainsi le champ d'intervention internationale, il est devenu à la 

fois sont les deux faces d'une même médaille pas Il est la protection des droits de l'homme. 

Mots clés: la souveraineté, l'intervention, les droits de l'homme, les mots mondiaux. 

 مقدمة

الةورد يف اجملاوع مل تعد حقوق الإنسان حكرا عىل ال نظ وة القانونيوة اااخليوة بول أ صوبحا بةعول تصواعد مركوز 

ااويل، حمل اهيم التنظو ااويل املعوا  ، وقود ابت را وا أ ن احورتام حقووق الإنسوان وحرايتوه ال ساسو ية 

 .يعرا اليوم ابلسهب وال من ااوليني  رشو أ ساي حلةم ما

اواء العالقوات بوني خمتلون الشوعوب   حيث انه من بني أ مه مقاصد وأ هداا ميثاق هيئوة ال   املتحودة ، هوو اإ

وال   ،  فااوةل معوما عند مصوادقهتا عوىل أ يوة معاهودة أ و اتةاقيوة تصوبح  تو  املعاهودة جوزء ا مون هرشويعها 

 .,.لوطنية مع هاته املعاهدةاااخيل بل وتصبح ممكةل لهذا الترشيع ، حبيث  تتوافق الترشيعات ا

قصواء حلقووق   ومع ما يشهده العامل يف الوقا الراهن من  اعات  وخر وقات ملبوادئ القوانون ااويل ، بول واإ

زموا  أ ن تتبوىن الترشويعات الوطنيوة أ يديولوجيوة جديودة تعورا ابمحلايوة نسان  واس تغالل لكرامتوه ، صوار لالإ 

عىل أ ن ترىض ابحلق يف التدخل من فبل الهيئات ااولية   يف حال خورق  ااولية ، هاته  ال خرية  جترب ااول

 .ما متليه التةاقيات ااولية من حقوق  

طالقوه،  ال مر ا ي جعل ااول واحلكومات ل تبدو كسابق عهدها ، حيث مل تعد متار  حقها الس يادي عىل اإ

ليه املتغريات الراهنة يف ظل نظام دويل جديد تثوار العديود مون التسواؤلت حوول مصوري  فاليوم ومع ما هشري اإ

حدى أ مه  املقومات ال ساس ية اليت تبىن علهيا نظريوة  الس يادة الوطنية املطلقة لدلوةل ، هذه الس يادة اليت تعترب اإ

حدى أ مه  أ سس التنظو ااويل اليت حتمك العالقوات بوني ااول  ااوةل يف الةكر الس ياي والقانوين ،كام تعترب اإ

قوقها وواجبا ا ،  ع عاملية حقوق الإنسان وتراجع مبدأ  عدم التدخل ، تراجع مةهوم السو يادة ، ال مور وحتدد ح

ىل أ ي مدى أ صبح  تكريس مبودأ  السو يادة :    ا ي جيعلنا ننظر بنسبية هذا املةهوم وونطرح الإشاكل التايل  اإ

 يعترب عائقا أ مام حامية حقوق الإنسان و

 بدورها العديد من التساؤلت وويه الإشاكلية اليت تطرح 
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وهل يعترب التدخل ااويل محلاية ال فوراد والشوعوب مون الانهتوااكت  املامرسوة  ودمه  ماهية الس يادة ااولية و

                                     أ مر فيه تقييد للس يادة و  واىل أ ي مدى يعترب التدخل ااويل حقا رشعيا و                                                         

 : وهبدا الإجابة عىل مجموع هذه التساؤلت املطروحة ، مقنا بصياغة خطة حبثنا اكل يت 

 مقدمة 

 ماهية الس يادة :  املبحث ال ول

 تعرين الس يادة : املطلب ال ول 

 صةات الس يادة وأ اثرها :  الةرع ال ول

 صةات الس يادة :  أ ول

 أ اثرها  :اثنيا 

 خصائص الس يادة:  الةرع الثاين

 التدخل ااويل :  املبحث الثاين 

 مةهوم التدخل ااويل :  املطلب ال ول

 التدخل ااويل ابملنظور ال،يق :  الةرع ال ول

 التدخل ااويل ابملنظور الواسع :  الةرع الثاين

 تراجع الس يادة الوطنية يف ظل تكريس مبدأ  التدخل :  الةرع الثالث

 خامتة 

 ماهية الس يادة: املبحث ال ول 

يعد مبدءا ا لس يادة قدميا قدم فكرة ااوةل ذا وا وقود ظهور هوذا ملبودأ  لتأ كيود وجوود ااول ال وروبيوة  احلديثوة  

ويف واقع  ا ل مور أ ن مبودأ  السو يادة ابت مون املبوادئ  وذاتيهتا،  يف مواهجة الولء املزدوج للبااب ولالإمرباطور ،

ادئ ااولية الرئيسو ية الويت يقووم علهيوا النظوام ااويل الوراهن،  املسهب هبا يف القانون ااويل املعا  بل ومن املب

ىل النص عىل مبدأ  الس يادة يف املادة  .من امليثاق   6وهو ما دعا وا عي ميثاق ال   املتحدة اإ
1
 

 .تعرين الس يادة : املطلب ال ول 

جياد مةهوم حمودد ملصوطلح السو يادة  ،  وهنم مون زورى أ ن   بودأ  لقد حاول العديد من الةالسةة وفقهاء القانون اإ

قلميها دون أ ي وة قيوود أ و رشوو ، مبعوىن أ ن جول تعريةوات السو يادة  وةل عىل ساكهنا واإ الس يادة  معناه سلطة اا 

وةل عىل شعهبا وفووق  ومعانهيا يتلخص حول حمور أ ساي،  زاثل يف املبدأ   القانوين والس ياي ا ي متارسه اا 

                                                           
1
علووم زديك الطاهر والعريب رزق هللا بن همدي ،العوملة ومبدأ  تةويض الس يادة حبث منشور يف جمةل الباحث لكية العلوم الاقتصادية والتجاريوة و  

  12ص6111لعام 6التس يري ،جامعة قاصدي مرابح  ورقةل  ،العدد 
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قلميها، وكذا العالقات اليت ت  وةل،  خوارج هوذه احلودود موع أ شوخاص اجملاوع ااويل ال خورى ، مون غوري اإ قميها اا 

ااول عىل حنو جيعلها  ،ع بشا مغازر لقواعد القانون ااويل
1
وةل لها السلطة العليوا   ، فالس يادة معناها أ ن اا 

قلميي، مبعوىن أ ن ا وةل حورة يف تصوفا ا ول عىل مجيع الش،ون الواقعة يف نطاق ال رايض اظا عة لسلطاهنا الإ ا 

اووا يه صواحبة ال مور والهنوويي عوىل أ را ووهيا وسواكهنا وكووذا   ،وع لسولطة اعوويل مهنوا ل داخليووا ول خارجيوا، واإ

اس تقاللها الس ياي،  ا فقود اسو تقر الةقوه ااويل عوىل اعتبوار السو يادة ركنوا مون أ راكن  ااوةل 
2
، و ابلتوايل  

ول،  فالس يادة تعين حسون تنةيوذ فاملسائل املتعلقة حبقوق الإنسان  ، تدخل يف صلب الاختصاص اااخيل لدلُّ

وةل وأ حياان خارجه، وهذه املسأ ةل يه من الاختصاص اااخيل مون جانوب دوةل،  قلو اا  القواعد القانونية مضن اإ

متنع التدخل يف ش،وهنا اااخلية من طرا أ ي سلطة خارجية سواء اكنوا دوةل أ و منظ وة دوليوة
3
زورى ، كوام  

قلو والسواكن أ راكن ااوةل ،  ىل جانب الإ فريق أ خر أ ن الس يادة صةة للسلطة ، والسلطة ذات س يادة هشا اإ

حودى أ مه  ذا اكنوا السو يادة اإ ل بتووافر ال راكن الوثالث ، واإ ول ميكن أ ن تكاول الشخصوية القانونيوة لودلوةل ، اإ

راد وفقا لنظريوة سو يادة الشوعب ، أ و ال موة ، خصائص وسامت ااوةل احلديثة ، فان من مي  الس يادة مه ال ف

قلميها شوامةل وسوامية ، : كام أ ن للس يادة مظهران  داخيل وخاريج فاملظهر اااخيل يعين أ ن سلطة ااوةل عىل اإ

. أ ما املظهر اظاريج فياثل يف عدم خ،وع ااوةل ل ية سلطة أ جنبية أ و دوةل أ خرى
4
 

 صةات الس يادة وأ اثرها : الةرع ال ول 

  صةات الس يادة: ول أ  

أ ن السو يادة واحودة ل تقبول التيزئوة  ول : 0800من صةات الس يادة كام جاء يف ااس تور الةرنيس الصوادر يف 

ومعىن ذكل . التصا فهيا ، ول  ،ع للتقادم  املكسب أ و املسق  
5
 : 

 تكون الس يادة واحدة ، أ ي أ هنا منةردة ومانعة لغريها من احللول حملها  -0

ل كنا بصدد دولتني  ل تقبل -6  .التيزئة ، أ ي أ هنا ل تتعدد واإ

 .ل تقبل التصا مبعىن عدم جواز التنازل عهنا  -1

                                                           
1

 060 -067ص6110ة للنرش والتوزيع عبد القادر تويم ،العوملة ،فلسةهتا ،مظاهرها ،تأ  ريها م،سسة كنوز احلمك
2
، العودد ال ول ، 68ماجد معران ، الس يادة يف ظل امحلاية ااولية حلقوق الإنسان ، جموةل جامعوة دمشوق للعلووم الاقتصوادية والقانونيوة ، اجملودل   

 .020، ص6100
3
ادة دكتوراه دوةل يف القانون ااويل والعالقات ااوليوة ، لكيوة امحد وايف ، ال ليات ااولية محلاية حقوق الإنسان ومبدأ  الس يادة ، حبث لنيل شه  

 .01ص 6100-6101، 0احلقوق ، جامعة اجلزائر 
4

قلمييوة ،أ طروحوة لنيول شوهادة ااكتووراه يف القوانون العوام ،جامعوة اجلو  ياليل نواري أ حالم النظام القانوين ملبدأ  عدم التدخل يف ظل التكوتالت الإ

  82ص6100-6101اليابس 
5
 .060عبد القادر تويم مرجع سابق ص 
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قلوو  -0 املقصود بعدم التقادم املكسب أ و املسق  للس يادة ، هو انوه يف حواةل احوتالل دوةل جلوزء مون اإ

قلوو ملواك لودلوةل صواحبة ال  هنا همام طالا املدة يبقو  هوذا الإ ل يف حواةل توقيوع دوةل أ خرى ، فاإ سو يادة عليوه ، اإ

 .أ هنا مطلقة ومعىن ذكل أ هنا ل حتدها حدود.معاهدة صلح بذكل 

 

 

 ا أ اثرها :اثنيا 

وةل باكفوة احلقووق واملوزااي الاكمنوة يف سو ياد ا،  - يرتتب عن مةهوم الس يادة العديد من ال اثر مهنا أ ن تاتوع اا 

بوورام املعاهوودات ااوليووة، والاثيوول  اابلوموواي والقنصوويل، هووذا عووىل الصووعيد اظوواريج ، أ مووا عووىل الصووعيد اكإ

ىل املساواة بني ااول قانوان حوىت  وةل يف مواردها ال ولية وثروا ا الطبيعية، ابلإ افة اإ اااخيل،  أ ن تتصا اا 

 .ولو اكن هناك اختالا يف املساحة أ و املوارد الاقتصادية

 خصائص الس يادة :الةرع الثاين  -

قلووو ااوةل وأ حيوواان خارجووه ،وهووذه املسوواةل يه موون  تعووين - السوو يادة سوون وتنةيووذ القواعوود القانونيووة مضوون اإ

الاختصاص اااخيل ا ي ل جيوز التدخل فيه ،هذه يه الس يادة 
1
 :حيث انه من أ مه خصائصها . 

 .مبعىن الس يادة هس ار ما اس ارت ااوةل :الاس ارار_0 -

ىل :اللكية _6 - عنا  حبيث ل توجد أ كرث من س يادة واحدة يف وقا واحود ويف وطون عدم جتزئة الس يادة اإ

 .واحد

قلو مبا فيه من أ شخاص وثروات:الش ولية _1 -  .أ ي مشول الس يادة عىل لك الإ

ن  هناك فرق بوني السو يادة املرشووعة بواسوطة القوانون،  والسو يادة الةعليوة القامئوة حبومك سو يطرة ال مور  - ل  اإ اإ

راد ا،  مون خوالل اتةواق تعقوده موع الواقع،  فال وىل مطلقة دا وةل ابس تثناء ما حتد من سلطهتا ابإ خل حدود اا 

حكومة ،فالس يادة يه اليت  ول لدلوةل احلق ابلترشيع وتطبيوق قوانيهنوا ، وحما وة ال شوخاص وال فعوال داخول 

قلميها الوطين، واحلق يف ااخول يف عالقات مع ااول ال خرى،  وعقد التةاقوات واملعاهو دات ااوليوة والاتوع اإ

 . ابحلصاانت

                                                           
1

  12ص0080مىن محمود مصطة  ،اس تخدام القوة املسلحة يف القانون ااويل العام بني احلظر والإابحة ، دار الهن،ة العربية ،
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قلميية لدلوةل وتوجب    - كام أ هنا تكةل املساواة والتاكف، بني ااول واحرتام الاس تقالل الس ياي والسالمة الإ

عدم تدخل أ ي دوةل يف ش،ون دوةل أ خرى،    والواقع أ ن فكرة السو يادة ،  أ صوبحا ل متثول أ كورث مون جمواز 

ن نركز عىل فكرة احورتام اسو تقالل ااوةل وسو ياد ا،  يف عالقوة هوذه ااول قانوين عارض وليس من املقبول أ  

بغريها من ااول ،ذكل أ ن الوعي الاجيعي العريب قد هدد كثريا مون مةهووم السو يادة يف اجملوال العوريب متهيودا 

ىل مرحةل اندماج ت  الس يادات   .لالنتقال اإ

صور الاخرتاق ،وهو موا يودل عوىل اثور العوملوة القووي فقد أ صبح اليوم مةهوم الس يادة،  يتعرض لكثري من  -

ما عن طريق  ال طراا اليت  ورتق مةهووم السو يادة فنجود ااول القويوة سو يطر ا مون هجوة وكوذكل  بةورض ،اإ

 .الرشاكت املتعددة اجلنس يات ، اليت أ صبحا ت،ثر عىل س ياسة ااول ،واقتصادها من هجة أ خرى 

وار ااوةل وجعلهتا شلكية فق  خاصة بعدما أ صبح العامل لكه جمال لتسوويق كام أ ن الرشاكت العاملية اخرتقا أ س

مووا  نتوواج ،وكووذا املعلومووات وال فوواكر و طهيووا للحووواجز ا ركيووة ،اإ السوولع التامووة التصوونيع وهسووويق عنووا  الإ

.ابلستامثر املبارش داخل البدل   أ و عن طريق اتةاقيات أ خرى 
1
 

 التدخل ااويل :املبحث الثاين 

ول  ال وربية يف م،متر وس تةاليا عام  قلميية من اجول حتقيوق السوالم 0207لقد اتةقا اا  ،  عىل مبدأ  الس يادة الإ

ااويل، حيث مل تكن حقووق الإنسوان جوزءا مون الس ياسوة ااوليوة، رمغ بعوض الاسو تثناءات، و منوذ مو،متر 

ول هبووذا  عووالن العوواملي حلقوووق الإنسووان ، قبلووا اا  املبوودأ  ،  ل ن فيووه حتقيقووا للسووالم وسوو تةاليا وحووىت الإ

وةل  ل أ ن  هذا النظام ما فتأ  يرتاجع ليصبح  وعيةا يف هنايوة القورن العرشوزن، حيوث أ صوبحا اا  والاس تقرار، اإ

جمربة عىل تقبل هذا الرتاجع وذكل من اجل الصاحل العوام ، فقود أ خ،وعا بعوض صوالحيا ا السو يادية لوبعض 

وةل مطلقة، وابلتوايل مل يعود التودخل يف الشو،ون اااخليوة القيود، ونتيجة  كل مل تعد الس ياد ة اليت تاتع هبا اا 

 .لدلوةل أ مرا غري مرشوع كام اكن يف املايض، بل أ صبح أ مرا جائزا تربره ال و اع الراهنة 

 مةهوم التدخل ااويل  : املطلب ال ول 

من العامل وبوذكل أ صوبحا ااول غوري مطلقوة  لقد ابت من املباح لل ياع ااويل التدخل ملنع الظهب يف أ ي بقعة

ل أ ن هنواك  اا ترد علهيا قيوود والزتاموات ل هسو تطيع اظوروج عهنوا، اإ اليد يف مواهجة مواطنهيا ، كام حيلو لها ، اإ

التدخل زكون بعودة وسوائل  مهنوا ال،وغوو الس ياسو ية والاقتصوادية  أ نمن زرى التدخل مبنظور واسع مبعىن  

 .، عىل غرار من زراه مبةهوم  يق أ ي أ ن التدخل يقتص عىل اس تخدام القوة العسكرية وكذكل اابلوماس ية 

 التدخل ااويل ابملنظور ال،يق : الةرع ال ول 

                                                           
1
 .618، ص0000فوزي اوصديق ، مبدأ  التدخل والس يادة  ملاذا و وكين و دار الكتاب احلديث ، مص   
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ابن التودخل بصوةة : اختلن الةقه حول حتديد ماهية التدخل ااويل يف الةرتة السابقة ،حيث قوال فوويش  لقد

ل  يف حالت اس تثنائية  :وعددها عىل النحو ال يت  عامة غري مرشوع اإ

 .حاةل اعتداء دوةل عىل ااوةل املتدخةل -0

 .دفع اعتداء يقع عىل احلقوق الإنسانية لهذه ااوةل املتدخةل -6

نسانية -1 حاةل التدخل لعتبارات اإ
1
. 

لزاهموا  ابلقيوام ويعرا ااكتور محمد الةار التدخل بأ نه  غ  متارسه دوةل أ و عودة دول عوىل دوةل أ خورى بقصود اإ

بع ل أ و الامتناع عن معل ، أ و ابلعدول عن تصفات تعسةية ت،تهيا ااوةل  د املصواحل اظاصوة اوةل أ جنبيوة 

صوو عووىل ذكل السوولوك املتسووم أ و ال جانووب املقميووني عووىل أ را ووهيا ، كووام أ ن هنوواك موون زوورى أ ن التوودخل يقت

عىل مبدأ  الرورة ومبدأ  النسوبية ، أ ي   Mario battati،أ ي اس تخدام القوة العسكرية ، كام أ كد الةقيه ابلعنن

.أ ن زكون التدخل العسكري نتيجة لنهتااكت خطرية ل غري ، فرورة التدخل تقدر بقدرها 
2
 

 التدخل ااويل ابملنظور الواسع : الةرع الثاين 

نسوانية ، وبوني اإن الاجتاه املدافع عن املةهوم الواسع للتدخل الإنساين ل زرب  بني التدخل ا ي يو  ل غو راض اإ

ىل هوذه القووة ،  اس تخدام القوة املسلحة ، فهذا النوع مون التودخل ميكون أ ن يو  بوسوائل أ خورى غوري الليووء اإ

..اكس تخدام وسائل ال،غ  الس ياي ،  أ و الاقتصادي أ و اابلوماي 
3
 

اوا يشو ل أ ي فعول يو،ثر يف خشصوية ااوةل  بيا زرى  فريق أ خر انوه ل يقتصو عوىل اسو تخدام القووة فقو  ،واإ

ىل ممارسووات خارجيووة توو،ثر عووىل الشوو،ون اااخليووة اوةل أ خوورى ذات .وسوو ياد ا واسوو تقاللها  أ ي انووه يشووري اإ

س يادة
4

شعال فتيل احلرب وانر الةتنوة ، يف شو ىت  ، فالتدخل يف ش،ون ااوةل ال خرى اكن و ما زال سببا يف اإ

ىل بقاع العامل ، وان اجملاع ااويل رفض ا ملبدأ  رف،ا  قاطعا ، كام انوه رفوض الهتديود ابسو تعامل القووة ، فوااعوة اإ

ذا اكنوا السو يادة منوذ نشوأ  ا  متثول أ داة امحلايوة لودلول  التدخل جتر وراءها أ اثرا وخميوة ل حت ود عقباهوا ،  فواإ

 .املس ت،عةة ، فان التدخل هو تعبري غريب ملصطلحات العداةل واحلق 

                                                           
1
ياسو ية ، حساين خاا ، مبدأ  الس يادة بني التدخل الإنساين  ومس،ولية امحلاية ، اجملوةل ال اكدمييوة للبحوث القوانوين ، لكيوة احلقووق  والعلووم الس    

 .00ص6106، 2جامعة عبد الرحامن مرية ، جباية ، الس نة الثالثة ، اجملدل 
2

،ترمجة امحود أ موني ا ول وجمودي اكمول الطبعوة العربيوة ال وىل ،ا عيوة 0001التارخي الابن املنازعات ااولية ،مقدمة للنظرية و .جوزين   اني 

  .006ص0008املصية لنرش املعرفة والثقافة العاملية ،القاهرة 

-
3
           _          28 22ص 6110امحد بشارة موىس ، املس،ولية اجلنائية ااولية للةرد ، دار هومة للطباعة والنرش والتوزيع  اجلزائر  
4
 .020ماجد معران ، الس يادة يف ظل امحلاية ااولية حلقوق الإنسان، مرجع سابق  ص 
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 شو،وهنا اااخليوة معنواه ، أ ن ااوةل لهوا السولطة العليوا عوىل مجيوع  بدأ  الس يادة وعودم مرشووعية التودخل يف

قلميي الش،ون الواقعة يف نطاق ال رايض اظا عة لسلطاهنا الإ
1

، و من ابرز النوايح الويت طالهوا التودخل ااويل 

وةل مع رعاايها، خاصة يف جمال حقوق الإنسان ومجيع النوايح الاقتصادية بني ااول  .يه عالقة اا 

 تراجع الس يادة الوطنية يف ظل تكريس مبدأ  التدخل: الةرع الثالث

عىل الرمغ من أ ن مةهوم الس يادة،  موازال زاتوع بوبعض مظواهره ال ساسو ية فانوه وبةعول العديود مون التحوولت 

العامليووة بوودا يرتاجووع أ مووام تطووور العالقووات ااوليووة والقووانون ااويل، حيووث أ خووذت مظوواهر السوو يادة الوطنيووة 

دية ابلرتاجعالتقلي
2

ماكنيوة التودخل يف  ، فقد اكن من بني نتاجئ تراجع مبدأ  الس يادة الوطنية لودلوةل انوه تزايودت اإ

 .الش،ون اااخلية لدلوةل ال خرى،   فقد تعددت وتنوعا مربرات التدخل ال جنيب يف ذكل

نسانية والتدخل محلاية حقووق الإنسوان والتودخل بودعوى مقا: مثال  - ..... وموة الإرهواب التدخل لعتبارات اإ

اخل
3

لثانيووة مووثال ، وال زمووة ، وتعتوورب هيئووة ال   املتحوودة أ مه مصوودر لرشووعية التوودخالت ، كحوورب اظلوويج ا

 .الصومالية

ليه عىل انه نتاج للتطورات ااوليوة  - فقد تناما  أ شاكل التدخل وتباينا جمالته ودوافعه ، بل أ صبح ينظر اإ

 .احلاصةل 

يعترب من املبادئ الرا ة يف القانون ااويل وقد انبثق عن مبودأ  السو يادة  ا مت  كام أ ن مبدأ  عدم التدخل،   -

ل انه ومع موا شوهده العوامل مون عديود املوأ ي دعوا ال موني ( 0 الةقرة 6 املادة)تكريسه يف ميثاق ال   املتحدة  اإ

جازة التدخل 0000العام لر   املتحدة يف دورة ا عية العامة س نة  ىل اإ .اإ
4
 

                                                           
1
 .11ص  6100جانةي  0نواري أ حالم، تراجع الس يادة الوطنية يف ظل التحولت ااولية الراهنة، دفاتر الس ياسة والقانون العدد 
2
 .  61ص  6106مار   2 اجلديد ، جمةل البحوث وااراسات العل ية، العددعيل أ بو هاين تراجع مبدأ  الس يادة يف ظل النظام ااويل 
3

داري،  عرعار كوثر، اثر الازدواجية الق،ائية  عىل احلرايت ال ساس ية يف الترشيع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق،  صص قانون اإ

ئية وس يةل محلاية احلرايت وهذا بتووافر متطلبوات معينوة بودوهنا تكوون ال،وامانت تعترب ال،امانت الق،ا: "6100-6101جامعة محمد خير بسكرة، 

يث تعد معلية خالية من الةعالية والقوة، وهذه املتطلبات يه اس تقالل الق،اء وحياده واملساواة أ مام الق،اء ومبدأ  الرقابة عىل دس تورية القوانني، ح 

ااوةل والإدارة العامة وجودا وحتقيقا وحيادا ونزاهة ومو وعية وقوة وفعالية من الناحية القانونية ل،وامن الرقابة الق،ائية أ كرث أ نواع الرقابة عىل أ عامل 

 ."س يادة فكرة ااوةل القانونية ومبدأ  الرشعية ولكةاةل وحامية احلقوق واحلرايت بصورة م، ونة
4

، 117. صومة، الإجراءات الاس تثنائية، ديوان املطبوعات اجلامعيوة، صبوبشري حمند امقران، قانون الإجراءات املدنية، نظرية ااعوى، نظرية اظ

ولكن ابعتبار الق،اء غري معصومني من اظطأ  ول يستبعد ظل هم، فقد تكون أ حاكهمم معيبة من حيث الشا وعىل غري حق من حيوث : "6. فق

 امن حقوق املتقا ني يقت،يان السامح ملن صودر عليوه احلومك، زوراه  ومقت،يات العداةل وواجب. املو وع، لسبب يتعلق ابلقانون أ و بتقدزر الوقائع

 ."مشواب بعيب من العيوب أ ن يطرح ال اع من جديد عىل الق،اء لإعادة النظر يف اليشء املقيض، لعا يصل اإىل ما زراه انه احلق أ و الصواب
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ماكنية مراعاة مبدأ  عدم التودخل بصوةة       - ىل عدم اإ ول اتتلةة ، أ دى اإ غري أ ن كرثة التداخل بني مصاحل اا 

ىل اظوروج عنوه لصويانة مصواحلها اظاصوة أ و مصواحلها العاموة ،  كوام  مطلقة وا طرار ااول يف بعض ال حيان اإ

ىل قاعدة دولية م حص اإ ول ال،عيةة ، اس تغالل املبدأ  لتحو  طلقة من خالل اإصدار ا عيوة العاموة لور   حاولا اا 

عالن عدم جواز التدخل يف الشو،ون اااخليوة لودلوةل وحاميوة اسو تقاللها : املتحدة ،  عددا من الإعالانت مهنا اإ

 . 0022عام  6010وس ياد ا رمق 

ذ تدرك أ ن املراعاة التامة ملبدأ  عودم" حيث تنص الةقرة ال وىل منه     - ن ا عية العامة،  اإ تودخل ااول يف  اإ

الش،ون اااخلية واظارجية لودلول ال خورى ، يه رضورة لتحقيوق مقاصود ال   املتحودة، تعلون انوه لويس ل ي 

دوةل حق التدخل بصورة مبارشة أ و غري مبارشة،  ول ي سبب اكن يف الش،ون اااخليوة واظارجيوة ل ي دوةل 

 .أ خرى

عالانت ا عية العامة يعترب جحر الزاويوة يف وعىل الرمغ من أ ن مبدأ  عدم التدخل ومبوجب  - امليثاق أ ل ممي،  واإ

ل أ ن  املامرسات ااولية تكشن عن عدم تقيد وةل به  يف س ياس هتا اظارجية، فهيي توربر  العالقات ااولية، اإ اا 

ذا مل زكوون فيووه مصوولحة،  كووام ذا اتةووق مووع مصوواحلها ااوليووة،  وهسووتنكره اإ خل  أ ن ابوورز تبعووات التوودالتوودخل اإ

،هو مساسه ابلس يادة الوطنية لدلوةل املعنية ،هذا املبدأ  ا ي ظل أ ساس يا يف العالقوات ااوليوة، ومت الإنساين

 . 8فقرة 6تدوينه يف ميثاق ال   املتحدة يف البند 

حيث متنح هذه السو يادة لودلوةل احلوق الرشوعي يف هسو يري شو،وهنا اااخليوة  حبريوة بعيودة عون أ ي تودخل  -

 .ااول القوية من التدخل يف ش،ون ااول ال،عيةة  خاريج ، ومتنع

ل انووه ل ميكننووا التغووايض عوون ااور املهووم ملبوودأ  التوودخل ،وعوون تكريسووه  - ل انووه جيووب أ ن تكووون هنوواك اإ ،اإ

ذا تداخلا املةاهو ااوليوة  واب  ،حت ل قدرا من التوافق بني مجيع القوى ااولية ،سواء القوية أ و ال،عيةة ،فاإ

 .ااويل همددا ابلهنيار  أ صبح القانون

فالتدخل ابمس حقوق الإنسان ونرش ااميقراطية يف العامل ،أ صبح يثري العديد من الإشاكلت ، ا فقد أ صبح  -

اليوم همام الهنوض مبس توى قواعد القانون ااويل وتكييةها وفوق املتغوريات ااوليوة الراهنوة ، يثواق ال   املتحودة 

وال من ااوليوني ،مون هجوة ميونح للقووى الكوربى يف العوامل رشعيوة التودخل حبجوة ا ي ينص عىل حةم السهب 

 .ترس يخ حقوق الإنسان ، مما  يس تدعي من املنظ ة احلد من جتاوزات هذه ااول املهمينة 

  :خامتة
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ويف ال خري ميكننا القول أ ن التطورات الراهنوة يف النظوام ااويل، عوىل الورمغ مون أ هنوا قلصوا مون السولطات 

ل أ هنا  مل تأ ت عىل الس يادة، ومع هذا ل ميكننوا  أ ن ننكور أ ن السو يادة،  تواجوه و  الوظائن التقليدية لدلوةل،   اإ

وةل يف ممارس هتا لس ياد ا  .يف الوقا احلارض و عا صعبا بسبب القيود وال،واب  والرشوو اليت تةرض عىل اا 

وةل،  مل تعوود      - شوو،وهنا اااخليووة كووام اكنووا يف املووايض، بوول أ صووبحا يف مطلقووة اليوود وجوول ال موور أ ن اا 

دار ووا لشوو،وهنا اااخليووة مووع الزتاما ووا ومسوو،وليا ا  حمكومووة ومقيوودة ب،ووواب  ورشوو ت،وو ن عوودم تعووارض اإ

 .ااولية،  وعدم املس حبقوق ومصاحل ااول ال خرى وال شخاص ااوليني ال خرزن

هودار وما ميكننا قوحص يف هذا الس ياق أ ن الشعوب مل ت عد تريد س يادة تقوم مبادهئا عىل اس تغالل كرامة الةورد واإ

 .حقوقه وانهتاكها 

 . وان اكن للس يادة دور فان أ مه دور تقوم به هو حامية ال فراد من الاستبداد والظهب واجلور
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رساءيف  الإداريدور الق،اء الاس تعجايل  براممبادئ  اإ الإداريةالعقود  اإ
*
 

 .جامعة س يدي بلعبا  - دكتوراهابحث  -معريي أ محد

 

  ملخص

هوا، ظهور نظواٌم  واهويمابهيم أ ورويب  من خوالل توجهيواتأ أ صودرها،  فرنيسو مون خوالل هرشويعات أ قر 

طار ق،اء الإلغاء حص صوةة الاسو تعجال حموا القورارات  براهموا  الإداريوةق،ايئ يف اإ الصوادرة عون الإدارة يف معورض اإ

لعقووود تةوي،ووات املرفووق العووام وعقووود الصووةقات الع وميووة، مووىت اكن يف هووذه القوورارات مسووا  أ و انتقوواص ملبوودأ  

جوراءات الإبورام، ويةصول القوايض الاسو تعجايل يف  العالنية واملنافسة ا ي يةرتض أ ن زكوون أ ساسوا تقووم عليوه اإ

جوراءاتأ حتةظيوة ل  الإداريةالفا  لدلعوى املو وع وعىل وجه الرسعة، خ الاس تعجالية العادية اليت تريم اإىل ا اذ اإ

 .متس بأ صل احلق
Résumé : 

Une importance particulière que les européens lui ont accordé à travers leurs 

recommandations et les français à travers leurs législations ; Un nouveau système judiciaire est 

mis en place dans le cadre du recours en annulation a caractère d’action en référé concernant 

les décisions administratives émanant de l’administration dans le cadre de passation des 

contrats de délégation de service public et des marchés publics. Lorsque ces décisions portent 

atteinte aux principes de transparence et de concurrence sur lesquels reposent les procédures de 

passation.     

Le juge des référés statue dans le fond à l’inverse de l’action administrative en référé ordinaire 

qui vise à prendre des actes conservatoires sans porter sur le fond du droit 

 مقدمة

ال صل لتسوية منازعات العقود الإدارية، سواء أ اكن يف مرحةل تكوزهنا أ م تنةيذها، وميتود يعد الق،اء الاكمل هو 

ىل عودة أ نوواع، كودعوى  اختصاصه اإىل لك موا يتةورع عون ذكل، وتتةورع ااعواوى يف هوذا النووع مون الق،واء اإ

بطوال بعوض التصوفات الإداريوة اتالةوة للعقود،  بطالن العقد ودعوى طلب املبالغ املالية أ و التعويض ودعووى اإ

ودعوى فسخ العقود، ودعووى الاسو تعجال الإداري يف جموال العقوود الإداريوة، ويه ااعووى الويت تقوام بشوأ ن 

                                                           
*
يداع املقال   01/06/6102: اترخي اإ

 10/16/6102: اترخي حتكو املقال
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بوورام العقوود الإداري ولهووذا أ طلووق علهيووا هسوو ية دعوووى الاسوو تعجال الإداري قبوول  املنازعووات املتعلقووة مبوورحةل اإ

التعاقدي
(1)

، 

جرائيوة  17/10وقد اس تحدث املرشوع مبوجوب القوانون  املت،و ن قوانون الإجوراءات املدنيوة والإداريوة، قواعود اإ

جديدة تتعلق ابلق،اء الاس تعجايل يف املوادة الإداريوة، كوام هوو الشوأ ن يف القووانني املقارنوة الويت اعاودت نظوام 

الق،اء الإداري ا ي أ ولك حص املرشع صالحية النظر والةصل يف املنازعات اليت تكون الإدارة طرفا فهيا
(2)

. 

هو نظام جيزي للغري ا ي أ صابه رضر من جراء الإخوالل  Référé précontractuelالاس تعجال ما قبل التعاقد 

برام العقد، من أ جول فورض احورتام مبوادئ الشوةافية  خطار قايض الاس تعجال قبل اإ بقواعد الإشهار واملنافسة اإ

طار املنافسة وال اهة يف اإ
(3)

. 

ل،وامن جناعوة الطلبوات الع وميوة والاسو تعامل :" جندها تنص 608-02م الرئاي من املرسو  2املادة  اإىلابلرجوع 

احلسن للامل العام، جيب أ ن تراع  يف الصةقات الع ومية مبادئ حرية الوصول للطلبات الع وميوة واملسواواة يف 

مون نةوس املرسووم  610، أ موا املوادة "معامةل املرحشني وشةافية الإجوراءات، مضون احورتام أ حواكم هوذا املرسووم

ىل املبووادئ املنصوووص علهيووا يف املووادة :" توونص براهمووا اإ موون هووذا  2 ،ووع اتةاقيووات تةووويض املرفووق العووام، لإ

"املرسوم
(4)

    . 

ل جل ذكل تبىن املرشع اجلزائري يف ظل قانون الإجراءات املدنية والإداريوة، اباب  مسو تقال  يف الةصول اظوامس 

بر "بعنوان  ، مون الكتواب "الاسو تعجال "  ،من الباب الثالث بعنوان"ام العقود والصةقاتالاس تعجال يف مادة اإ

لتنظميوه  008و 002، حيوث كور   املوادتني "يف الإجراءات املتبعة أ مام اجلهات الق،ائية الإداريوة" الرابع بعنوان 

وبيان أ حاكمه
(5)

. 

رساء مبادئ  برام العقود الإداريةو  ا مةهوم الاس تعجايل قبل التعاقديو وما مدى فعاليته يف اإ  .اإ

برام العقوود  ، مث نبوني بعود (املبحوث ال ول)الإداريوة  سوا نتطرق اإىل الاس تعجال القانوين يف جمال منازعات اإ

  .(املبحث الثاين )  ذكل كين كر   املرشع اجلزائري قواعد خاصة  اعوى الاس تعجال ما قبل التعاقدي

                                                           
-
1
الصوةقات  محمد بودايل، نظم الرقابة الربملانية املالية والإدارية عىل الصوةقات الع وميوة،  امللتقو  ااويل حوول الوقايوة مون الةسواد وماكرتوه يف/ د 

 .2، 2، ص 6101أ بريل  62و 60الع ومية، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة س يدي بلعبا ، يويم 
2
، (21)، يت، ن تنظو الصةقات الع ومية وتةوي،ات املرفق العام، جريدة رمسيوة عودد 6102سبارب  02،رخ يف ، م608-02مرسوم رئاي رمق  -

 .6102سبارب  61صادرة بتارخي 

-
3
معة جااندية تياب، أ ليات مواهجة الةساد يف جمال الصةقات الع ومية، أ طروحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية،  

 .621، ص 6101نو رب  61تزيي وزو، 
4
 . 626، 620، ص اندية تياب،  مرجع سابق  -

-
5
ين، الس نة سلوى بزايح، رقابة الق،اء الاس تعجايل قبل التعاقدي يف جمال الصةقات الع ومية يف الترشيع اجلزائري، اجملةل ال اكدميية للبحث القانو 

 . 60، ص 6106والعلوم الس ياس ية، جامعة جباية، ، لكية احلقوق 10، عدد 12الثالثة، اجملدل 
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داريةالاس تعجال القانوين يف : املبحث ال ول  برام العقود الإ  جمال منازعات اإ

ىل اختصواص الق،واء الاسو تعجايل الإداري بونص القوانون،  برام العقود الإدارية ي،ول اإ هذا النوع من منازعات اإ

، وحىت لو مس  التودبري املطلووب ا واذه بأ صول (عنص الاس تعجال ) حىت ولو مل تتوافر رشوو الاس تعجال 

 .احلق

بورام العقود الإداري –و يةصل يف هذا النوع من املنازعة الإدارية أ ي أ ن قايض الاس تعجال وه الويت  -املتعلقوة ابإ

اوا يتحقوق مون مودى  ىل مدى تووافر عنصو الاسو تعجال مون عدموه، واإ نه ل ينظر اإ ليه بنص القانون، فاإ أ لا اإ

دخول احلاةل املعرو ة عليه مضن احلالت املنصوص علهيا قانوان  
(1)

. 

بورام  ومبا أ ن الهدا املبتغ  جوراءات اإ رسواء وتكوريس املبوادئ الويت تقووم علهيوا اإ من ااعوى الاس تعجالية هوو اإ

، وتاوزي   هوذه (املطلب ال ول ) قدية  العقود الإدارية، أ طلق علهيا الةقه امس ااعوى الاس تعجالية  ما قبل التعا

 .(املطلب الثاين )  ااعوى الاس تعجالية بنظام ق،ايئ خاص هبا

 Le référé précontractuel ااعوى الاس تعجالية ما قبل التعاقدية: املطلب ال ول

يعدُّ الاس تعجال قبول التعاقودي يف موادة الصوةقات الع وميوة والعقوود الإداريوة مون املسوائل الويت قن هنوا املرشوع 

ورمغ أ ن  هذه اظطووة جواءت . املت، ن قانون الإجراءات املدنية والإدارية 10-17اجلزائري ل ول مرة يف القانون 

رة مقارنة بنظريه الةرنيس ا ي كر   الاس تعجايل ما قبل التعاقدي منذ س نة  -06، مبقت و القوانونني 0006متأ خ  

ل  أ ن ه يُعند اجتاهو. 0001-06-60امل،رخ يف  0002-01، والقانون 0006-10-10الصادر يف  01 رادة اإ ود اإ ا ي،ك   ا محموود 

املرشع اجلزائري يف تطوزر املنظومة القانونية، ومواكبة التطورات احلاصةل يف جمال العقود الإدارية
(2)

       . 

املت،و ن  10-17وهدا املرشع اجلزائري من اس تحداث ااعوى الاس تعجالية قبول التعاقديوة مبوجوب القوانون 

برام العقود الإدارية والصةقات الع وميوة، قانون الإجراءات املدنية والإدارية،  هو حتقيق التطبيق الصارم ملبادئ اإ

حيوث أ ن وجوود مثول هوذا الونص يف قوانون الإجووراءات املدنيوة والإداريوة، س ي،و ن احورتام التطبيوق السوولو 

ت م ع –املت،وو ن ت ص ع  608-02موون املرسوووم الرئوواي   610و 2والصووارم للامدتووني 
(3)

 ، الل تووان حُتووددان

برام الصةقات الع ومية وتةوي،ات املرفق العام  .مبادئ اإ

ىل مةهووم الاسو تعجال موا قبول التعاقودي ، مث بعود ذكل نسو تعرض خصوائص (الةورع ال ول )  سوا نتطرق اإ

 .(الةرع الثاين ) ااعوى الاس تعجالية ما قبل التعاقدية 

                                                           
1
دارة، أ طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتووراه يف القوانون، لكيوة احلقووق، جامعوة -  عبد الوهاب كسال، سلطة القايض الإداري يف توجيه ال وامر لالإ

 .  662، ص 6102فيةري  12، 0قس نطينة
2
- Loi Nº 2000-597 du 30 j 2000 relative au référé devant les juridictions administrative, JORF n°151 du 1 

juillet 2000 page 9948.  

-
3
موة ، دار هو 6100الطبعوة الثالثوة ، -دراسة قانونية فقهيوة وق،وائية مقارنوة  –حلسني بن ش يخ أ ث ملواي، املنتق  يف ق،اء الاس تعجال الإداري  

 .622، ص 6118للطباعة والنرش والتوزيع، اجلزائر، 
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 مةهوم الاس تعجال ما قبل التعاقدي: الةرع ال ول

ابملوازاة مع الاس تعجال الإداري املنصوص عليه يف القواعد العامة املذكورة يف قانون الإجراءات املدنية والإدارية 

208-6111ابلنس بة لليزائور، والقوانون 
قوانون الق،واء ) ابلنسو بة لةرنسوا واملودرج يف قوانون العوداةل الإداريوة  (1)

داري ذو طابع خاص حيتوي عىل مياكنزيمات معينة الهدا مهنوا هوو ا واذ (الإداري الةرنيس  ، جند اس تعجال اإ

 -يسوسواء اجلزائري أ و الةرن –تدابري ذات طابع هنايئ حبيث ل جيد قايض املو وع ما يةصل فيه، لكن املرشع 

 –جعل ت  التدابري املو وعية تتخذ تبعا للطرق الاس تعجالية، مبا يف ذكل من تقلويص ملواعيود رفوع ااعووى 

والتحقيق وكذا الةصل فهيا، وأ ي،ا طرق الطعن يف ال وامر الاس تعجالية -ابلنس بة للقانون الةرنيس 
(2)

  . 

، فقود عرفوه ااكتوور Référé précontractuelفالق،اء الاس تعجايل السوابق للتعاقود يف جموال العقوود الإداريوة 

جوراء ق،وايئ مسو تعجل خواص ذو  ":همند خمتار نوح بقوحص الق،اء املسو تعجل املو ووعي قبول التعاقودي هوو اإ

برام العقود، وذكل عون  متام اإ أ صل هرشيعي أ وريب، الهدا منه حامية قواعد العالنية واملنافسة بشا فع ال قبل اإ

عطاء القايض سلطات  "واسعة غري مأ لوفة يف الإجراءات الق،ائية العاديةطريق اإ
(3)

. 

، 002طبقوا للامدتوني  –وفق قواعد مطابقة حلد كبوري موع الترشويع الةرنيسو  –وهذا ما أ خذ به املرشع اجلزائري 

املت، ن قانون الإجراءات املدنية والإدارية، املس تحد تان  امان  للتطبيق الصارم لقواعود  10-17من القانون  008

برام العقود الإدارية جراءات معلية اإ س علهيا اكفة اإ الإشهار واملنافسة اليت جيب أ ن ت،س 
(4)

. 

 خصائص ااعوى الاس تعجالية ما قبل التعاقدية: الةرع الثاين

 L.551-1املوادة  –من تقنني اماع الإدارية وحماع الاس تسناا الإداريوة  L.22تازي  ااعوى اليت جاءت هبا املادة 

، جب ةل من اظصائص أ سو بغا علهيوا أ ايوة خاصوة يف  وامن مبودأ ي -من قانون الق،اء الإداري الةرنيس حاليا 

برام العقود الإدارية، وتاثل هذه اظصائص فيف ييل  :العالنية واملنافسة عند اإ

 :يه تقنية ق،ائية قبل تعاقدية: أ ول

برام العقد، و ودا براموه،  أ ي تُثار يف املرحةل السابقة عىل اإ ىل منوع لك خمالةوات العالنيوة واملنافسوة املتعلقوة ابإ اإ

ويه بذكل ذات طابع وقايئ، فالهدا ال ساي من هذه ااعوى زمكون يف منوع لك خمالةوة متوس مببودأ  العالنيوة 

                                                           
-
1
، 6101، الطبعة الثانية، منشوورات احللويب احلقوقيوة، بوريوت، لبنوان، (دراسة مقارنة ) همند خمتار نوح، الإجياب والقبول يف العقد الإداري / د 

 .700ص 

-
2
دارة، أ    لكيوة احلقووق والعلووم طروحوة مقدموة لنيول شوهادة دكتووراه يف القوانون، أ مال يعيش متام، سلطات القايض الإداري يف توجيه أ وامر لوالإ

  . 012، ص 6100/6106الس ياس ية، جامعة بسكرة، 
3
محمد سعيد غندور، عامر مرحشة، دعوى الق،اء املس تعجل املو وعي السابقة للتعاقود يف فرنسوا، جموةل املنوارة للبحووث وااراسوات، جامعوة أ ل  -

 .111، ص 6100أ ، /6، العدد61ة الهامشية، اجملدل البيا، امل لكة ال ردني

-
4
 .702همند خمتار نوح، مرجع سابق، ص / د 
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بوورام العقوود الإداري، وبتووايل فهووذا النوووع موون ااعوواوى الاسوو تعجالية الإداريووة تتحوورى  واملنافسووة الوويت تتعل ووق ابإ

متام الع لية التعاقديةات جراءات التعاقد وقبل اإ الةات أ  ناء اإ
(1)

.
 
  

 :القايض سلطات هامة لِّيه دعوى ُ و: اثنيا  

ل القايض سولطات واسوعة، بول غوري مأ لوفوة يف نطواق النظوام القوانوين العوام للق،واء الإداري مبةهوموه ِّفهيي ُ و

 Suspensionوالوقون  Injonctionالالتيين، فالقايض عندما يبا يف مثل هذه ااعوى زاتوع بسولطات ال مور 

لغاء  بطال بعض رشوو العقد، ولكنه ل ميكنه منح التعويض L’annulationوالإ واإ
(2)

، وهذا موا سووا نوحضوه 

ىل سولطات القوايض الاسو تعجايل الإداري أ  نواء نظوره ااعووى الاسو تعجالية موا قبول  ابلتةصيل عند التطرق اإ

.التعاقدية
 
 

نبُاا يف املو وع: اثلثا  :ميكن للقايض عند نظره يف ااعوى أ ن ي

فالقوايض عنوود نظووره يف هوذه ااعوووى يبوواُّ يف املو ووع، وذكل ابلتصوودي للخروقووات املرتكبوة بشووأ ن مبووادئ 

العالنية واملنافسة، وذكل عىل خوالا ااعووى الاسو تعجالية الإداريوة العاديوة الويت يوأ مر فهيوا القوايض بتودابري 

ملقيض فيه، أ ما  القوايض وهوو ينظور يف ا اليشءحتةظية ل متس بأ صل احلق ول حيوز ال مر الصادر بشأ هنا جحية 

، (ينظر يف مو ووع ااعووى ) ااعوى الاس تعجالية الإدارية ما قبل التعاقدية فيصدر أ وامر متس بأ صل احلق 

 .وحتوز ت  ال وامر جحية اليشء املقيض فيه

 النظام الق،ايئ لدلعوى الاس تعجالية قبل التعاقدية: املطلب الثاين

ا وتعترب ااعوى الاس ت برام العقود والصةقات، من أ مه الإصالحات اليت مس  عجالية ما قبل التعاقدية يف مادة اإ

الق،وواء الإداري، كوهنووا وسوو يةل فعوواةل تتوويح للقووايض الإداري الاسوو تعجايل معاقبووة الالمرشوووعية الوويت تلحووق 

لزام املصولحة املتعاقودة ابحورتام ال برام العقود الإدارية، وذكل عن طريق اإ جراءات اإ زتاموات الإشوهار واملنافسوة ابإ

برام العقود الإدارية اليت  ،ع لها معلية اإ
(3)

     . 

تعترب من ال،امانت املس تحد ة جملاهبة امتيوازات السولطة  –الاس تعجال ما قبل التعاقدي  –كون هذه ااعوى 

ىل التكوريس القوانوين لالسو تعجال موا قبو ل التعاقودي يف العامة، فبالطبع اكنا هناك أ سو باب معينوة قود أ د ت اإ

                                                           
-
1
قووق، جامعوة أ مينة غين، الاس تعجال يف املواد الإدارية يف قانون الإجراءات املدنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري يف القانون، لكية احل 

  . 000، ص 6106-6100وهران، 
2
 .   002، ص6100-6101، 0خرية هالليب، الاس تعجال يف املادة الإدارية، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري يف القانون، لكية احلقوق، جامعة اجلزائر -

-
3
الاسو تعجال توقيون، الاسو تعجال )يف الاسو تعجالت الةوريوة  -ث ملوواي، رسواةل يف الاسو تعجالت الإداريوة، اجلوزء ال ول آحلسني بن ش يخ  

  .8،  ص 6102بدون طبعة، دار هومة للطباعة والنرش والتوزيع، اجلزائر،   –( حرية، الاس تعجال التحةظي
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ىل تودخل القوايض الإداري الاسو تعجايل أ و موا (الةرع ال ول ) اجلزائر  ي نوة تو،دي اإ ، كام أ ن وه هنواك أ سو باب ُمعن

برام العقود الإدارية  خطار القايض الاس تعجايل أ  ناء مرحةل اإ   .(الةرع الثاين ) يعرا حبالت اإ

 قبل التعاقدي يف اجلزائرأ س باب التكريس القانوين لالس تعجال ما : الةرع ال ول

ن  املتتبع حلركة الترشيع اجلزائري يالحم بو وح الإهوامل الترشويعي للق،واء الإداري الاسو تعجايل عوىل مودى  اإ

تعاقب النصوص القانونية اليت س بقا صدور قانون الإجراءات املدنية والإدارية
(1)

فهب زكون قوانون الإجوراءات . 

جوراءات الا ل  يف موادة وحيودة ويه املوادة املدنية القدمي يتنواول اإ ر، واحلقيقوة أ ن   080سو تعجال الإداري اإ ُمكور 

هذه املادة مل تكن اكفية ملعاجلة مجيع حالت الاس تعجال
(2)

، وبصدور قانون الإجراءات املدنية والإداريوة تودارك 

جووراءات الاسوو تعجال يف املووادة  ووع هووذا الوونقص ا ي اكن موجووود سووابقا  واملتعلووق ابإ فووراد املرش  الإداريووة، ومت  اإ

جراءات اس تعجالية خاصة هبا  .اجلهات الق،ائية الإدارية ابإ

وياُلحم بأ ن  أ حاكم الاس تعجال الإداري اليت جاء هبا املرشوع اجلزائوري مون خوالل قوانون الإجوراءات املدنيوة  

ياه الت رشويع و ن ي والتنظميوي، ومون بوني أ مه والإدارية، يه أ حاكم مس ادة من قانون الق،واء الإداري الةرنيسو ب ق سا

بورام العقوود والصوةقات : " هذه التدابري الاس تعجالية املس تحد ة يه ، والتسواؤل ا ي "الاس تعجال يف موادة اإ

ىل تقنوني الاسو تعجال قبول  ىل ال ذهوان هنوا يودور حوول ال سو باب الويت أ دت ابملرشوع اجلزائوري اإ قد يتبوادر اإ

ىل اسو تحداث هوذا النووع مون ااعواوى التعاقدي يف هذه املرحةل اب اتو وميكن حت ديد ال س باب الويت أ دت اإ

 :الاس تعجالية فيف ييل

برام العقود الإدارية -  : تعززز أ ليات الرقابة أ  ناء مرحةل اإ

برام العقود الإدارية -  : انتشار ظاهرة الإخالل مببادئ اإ

برام العقود الإدارية -  :الرغبة يف حتقيق الشةافية أ  ناء مرحةل اإ

برام العقود الإداريةالتأ   -  :ثر ابلتيربة الةرنس ية يف جمال حامية مبادئ اإ

خطار الق،اء الاس تعجايل ما قبل التعاقدي: الةرع الثاين  حالت اإ

قلنا فيف س بق أ ن دعووى الق،واء املسو تعجل قبول التعاقودي قود ابتكرهوا املرشوع ال وريب بقصود حاميوة مبوادئ 

برام بعض العقو  ود  املرشوع الةرنيسو جموال تطبيقهوا لتشو ل لك عقوود العالنية واملنافسة عند اإ د الإداريوة، وقود من

ىل عقود تةوي،ات املرفق العام، وهذا يعين أ ن هوذه ااعووى ل (الصةقات الع ومية ) الرشاء العام  ، ابلإ افة اإ

ل يف حوواةل حوودوث خمالةووات  وورق قواعوود العالنيووة واملنافسووة املنصوووص علهيووا يف الترشوو  يعات ميكوون أ ن تثووار اإ

الوطنية وال وربية عىل حد سواء، فهيي دعوى خمصصة محلاية مرشوعية الشةافية عند تبوادل الإجيواب والقبوول 

برام العقد الإداري  .أ  ناء اإ

                                                           
1
 .727، 728همند خمتار نوح، مرجع سابق، ص / د -
2
 .620اندية تياب، مرجع سابق، ص  -
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ىل اعتبوار  وقد توصل الق،اء الإداري الةرنيس من خالل تطبيقاته اعوى الق،واء املسو تعجل قبول التعاقودي، اإ

اثرة املسوو تعجةل قبوول احلووالت التاليووة موون قبيوول خوورق مرشووو ماكنيووة اإ عية العالنيووة واملنافسووة، والوويت جتووزي اإ

التعاقدية
(1)

: 

 (:العالنية ) خرق قواعد الإشهار  -

برام غري مناسب -  :اختيار املصلحة املتعاقدة ل سلوب اإ

 :و ع املصلحة املتعاقدة ملواصةات حتتوي عىل عنص تة،ييل -

 :الاقتصاديالإخالل مبعايري اختيار املتعامل  -

 :عدم التقيُّد بأ حاكم قانون املنافسة -

 تكريس قواعد خاصة اعوى الاس تعجال ما قبل التعاقدي: املبحث الثاين

برام العقود الإدارية والصةقات الع ومية، يقتيضو ال مور  عند الإخالل ابلزتامات الإشهار أ و املنافسة أ  ناء مرحةل اإ

خطار القايض الاس تعجايل من أ جل حتريك ااعوى الاس تعجالية ما قبل التعاقدية محلاية املبادئ املنهتكوة مون  اإ

طوورا املصوولحة املتعاقوودة
(2)

ووننحن القووايض سوولطات  ة ومن جووراءات ماووزي   ن  املرشووع قوود خووص  هووذه ااعوووى ابإ ، واإ

وصالحيات واسعة
(3)

رجوع ، لعل الغاية الإجرائية من هذا الاهيم اباعوى الاسو تعجالية موا قبول التعاقديوة، ز

ىل اس تجابة املرشع للتطورات الاقتصادية العاملية، حيث أ وىل املرشع الإجرايئ اجلزائري أ اية منقطعة النظوري  اإ

بورام، وحسون فعول املرشوع ابسو تحدا ه  ملنازعات العقود والصةقات الع ومية لس يف ت  الناش ئة عند مورحةل الإ

ت فع اةل حامية للامل العاملهذه الإجراءات الاس تعجالية اليت تُكر    وجتسد  امان
(4)

. 

ىل املوادة  د اممكوة الإداريوة الةاصوةل ت بعوا   002وابلرجوع اإ مون قوانون الإجوراءات املدنيوة والإداريوة، جنودها توزو  

برام العقد للزتاما ا بشوأ ن  لإجراءات الاس تعجال برقابة الق،اء الاكمل عىل مدى احرتام السلطة املس،وةل عن اإ

عووى الاسو تعجال موا الإشهار والو ع حتا املنافسة، وس نطرق من خوالل هوذا املبحوث اإىل رشوو قبوول د

 .(املطلب الثاين ) ، مث الإطار الإجرايئ لهذه ااعوى (املطلب ال ول) التعاقديقبل 

 

                                                           
1
،  بدون طبعة، دار النرش جويطيل، -عىل  وء قانون الإجراءات املدنية والإدارية  –عز اازن لكويف، نظام املنازعة يف جمال الصةقات الع ومية  -

 . 001، ص 6106برج بوعرزرد، اجلزائر، 

-
2
، موذكرة لنيول شوهادة املاجسو تري يف القوانون، 17/10ل قانون الإجراءات املدنية والإداريوة ااعوى الاس تعجالية الإدارية يف ظراشدة دهنيي،  

 .01، ص 6100-6101، 0لكية احلقوق، مجعة اجلزائر
3
جويليوة  01معر بوجادي، اختصاص الق،اء الإداري يف اجلزائر، رساةل لنيل درجة دكتوراه دوةل يف القانون، لكية احلقووق، جامعوة توزيي وزو،  -

 .  00، ص 6100

-
4
، دار هومة للطباعة والنرش والتوزيع، اجلزائور، 6101، طبعة -دراسة قانونية تةسريية  –ث ملواي، قانون الإجراءات الإدارية آحلسني بن ش يخ  

 .12، ص 6106
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 رشوو قبول ااعوى الاس تعجالية ما قبل التعاقدية: املطلب ال ول

ن   رشوو قبول دعوى الق،اء املس تعجل املو وعي قبول التعاقودي تتعلوق بعنوا  أ ساسو ية، مهنوا موا يتعلوق  اإ

ابختصاص مرفق الق،اء، ومهنا ما يتعلق بشخص رافع ااعوى، ومهنا موا يتعلوق ابلإجوراءات الواجوب ا اذهوا 

من املدعي، وتنبثق أ اية هذه الرشوو من كوهنا و عا أ ساسا  لتكون هوذه ااعووى أ داة  فواعةل حتقوق الغايوة 

 .ااملرجوة مهنا مبا يتناسب والرسعة اليت تتطلهبا الإجراءات اظاصة هب

 اجلهة الق،ائية اتتصة بنظر ااعوى الاس تعجالية ما قبل التعاقدية: الةرع ال ول

ن  أ ايوة حتديود اجلهوة  ن  الاختصاص الق،ايئ يعترب مسأ ةل من النظام العوام تثوريه اممكوة مون تلقواء نةسوها، واإ اإ

عد الإجرائية املطبقة عىل ال اعالق،ائية اتتصة للنظر يف ال اع، زمكن يف حتديد القواعد املو وعية والقوا
(1)

. 

 : الاختصاص النوعي :أ ول

ىل املادة  امواع الإداريوة يه هجوات الوليوة :" من قانون الإجراءات املدنية والإدارية، جندها تنص 711ابلرجوع اإ

الق،ااي، اليت تكوون  تص ابلةصل يف أ ول درجة، حبمك قابل لالس تسناا يف مجيع . العامة يف املنازعات الإدارية

حدى امل،سسات الع ومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فهيا  .ااوةل أ و الولية أ و البدلية أ و اإ

داري، لبد أ ن زكون أ حد طريف ال اع عىل ال قل خشصا  من أ شوخاص القوانون العوام، ومه  ولنكون أ مام نزاع اإ

أ عاله 711امددزن حصا  يف املادة 
(2)

. 

ن  معيار الاختصاص يف اجلزائور هرشويعي ولويس ق،وايئ، واملقصوود ابملعيوار الع،ووي هوو أ ن  عكس فرنسا، فاإ

ىل وجوود أ حود أ شوخاص القوانون العوام كطورا يف ااعووى   -العربة يف حتديد اختصـاص اماع الإدارية زرجوع اإ

ع وميوة ذات الصوبغة ، فلك ـا اكنوا ااولوـة أ و الوليوـة أ و البدليوة أ و امل،سسوة ال-سواء مدعي أ و مدع  عليه 

الإدارية طرفا يف ال اع لكام انعقد الاختصاص لل حاع الإدارية، بغض النظر عن طبيعة النشاو
(3)

. 

وتظهر بساطة املعيار الع،وي يف اجلزائر، يف كون املتقايض يعرا مس بقا  أ ن  امواع الإداريوة يه اتتصوة بنظور 

دوةل، وليوة، بدليوة، )دعواه لكام اكنا موهجة  د أ حد ال شخاص املعنوية العامة ذات الطابع الإداري البحوا 

دارية لهيوا املوادة مع بعض الاس تثناءات اليت أ شار ( أ و م،سسة معومية اإ مون قوانون الإجوراءات املدنيوة  716ت اإ

والإدارية، أ و نصوص خاصة متةرقة
(4)

. 

                                                           
-
1
ة منقحة، ديوان املطبوعات اجلامعيوة، نظرية الاختصاص، الطبعة اظامس –مسعود ش هيوب، املبادئ العامة لل نازعات الإدارية، اجلزء الثاين / د 

 . 01، 0، ص6112اجلزائر، 
2
 .00املرجع نةسه، ص  -

-
3
  .من قانون الإجراءات املدنية والإدارية 710/6زراجع املادة  

4
   .من قانون الإجراءات املدنية والإدارية 710/1زراجع املادة  -
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برام العقود والصوةقات  ىل املعيار الع،وي، قد تكون اممكة الإدارية خمتصة ابلنظر يف ال اع املتعلق ابإ ابلإ افة اإ

ىل املعيار املو وعي   .أ و معيار املال العامأ و ما يعرا مبعيار الاويل  –املادي  –استنادا  اإ

قلميي :اثنيا  : الاختصاص الإ

قلميووي هووو الاختصوواص اموويل لل حوواع الإداريووة، ولقوود أ حالووا املووادة  موون قووانون  711املقصووود ابلختصوواص الإ

ىل تطبيق القواعد العاموة املنصووص علهيوا يف املوادتني  مون نةوس القوانون،  17و 18الإجراءات املدنية والإدارية اإ

قلميي يعود لليهة الق،ائية اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن املدع  عليه  .فالقاعدة العامة أ ن   الاختصاص الإ

ل   أ ن  املادة  من قانون الإجراءات املدنية والإدارية، أ وردت مثانية اس تثناءات عىل مبودأ  اختصواص حممكوة  710اإ

من نةس القانون، وهوذه الاسو تثناءات مون النظوام العوام ل ن   18يف املادة موطن املدع  عليه املنصوص عليه 

نة دون سواها، ويالحم بأ ن  املرشوع مل يأ خوذ مبووطن املودع   املرشع أ وجب رفع بعض ااعاوى أ مام حممكة معي  

قلميوي ، بل أ خذ مبو وع ال اع أ و مواكن حصووحص لتحديود الاختصواص الإ -ابلنس بة لهذه الاس تثناءات  –عليه 

نة  .هسهيال لالإجراءات التحقيقية، ولكون ماكن تواجد الوسائل الثبوتية اتبع لختصاص حممكة معي  

بورام  –فبالنس بة ملنازعات ال شغال الع ومية  ُُ ننا يف هذا الصودد منازعوات الإ قلمييوا   –ما هين  وتص ابلنظور فهيوا اإ

ذ ال شغال، وهذا يف مصلحة املودعي هسوهيال  لإجوراءات اممكة الإدارية اليت يقع يف دائرة اختصاصها ماكن تنةي

ىل اممكة يف أ  ع وقا، كام أ ن   اممكوة ابسو تطاعهتا الانتقوال لل عاينوة أ و  يصالها اإ املعاينات واظربات اتتلةة واإ

ندب رجل الةن للقيام مبه ة خبصوص هذه ال شغال
(1)

. 

برام عقود الل وازم أ و ا ا ابلنس بة ملنازعات اإ بورام عقوود تةوي،وات املرفوق أ م   ظدمات أ و ااراسوات، أ و منازعوات اإ

بورام العقود واممكوة الويت يقوع يف دائورة  العام، فاملدعي خيتار ما بني اممكة اليت يقع يف دائورة اختصاصوها مواكن اإ

اختصاصها ماكن تنةيذه
(2)

. 

ا ابلنس بة لطبيعة الاختصاص يف جموال املنازعوات الإداريوة، فنصوا عليوه مون قوانون الإجوراءات  718املوادة  أ م  

قلميي لل حواع الإداريوة مون النظوام العوام:" املدنية والإدارية، اليت جاء فهيا . الاختصاص النوعي والاختصاص الإ

اثرة اافع بعدم الاختصاص من أ حد اظصوم يف أ ية مرحةل اكنا علهيا ااعووى اثرتوه تلقائيوا مون . جيوز اإ جيوب اإ

 ".طرا القايض

 الصةة واملصلحة: اينالةرع الث

ىل املادة  يف " من قانون الإجراءات املدنية والإدارية، الويت جواءت يف الةصول ال ول حتوا عنووان  01ابلرجوع اإ

من الكتاب ال ول املت، ن ال حاكم املشرتكة  يع اجلهات الق،ائية، جندها تونص عوىل " رشوو قبول ااعوى 

                                                           
1
 .12ص ، 6110عبد الرمحن برابرة، رشح قانون الإجراءات املدنية والإدارية، الطبعة ال وىل، منشورات بغدادي، اجلزائر، / د -
2
 . 17املرجع نةسه، ص  -



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

158 
 

يثوري . تكون حص صوةة، وحص مصولحة قامئوة أ و حمواةل يقرهوا القوانون ل جيوز ل ي خشوص، التقوايض موا مل:" ما ييل

 ...".القايض تلقائيا  انعدام الصةة يف املدعي أ و يف املدع  عليه

والصةة يه احلق يف املطالبة أ مام الق،اء، وتقوم عىل املصلحة املبارشة والشخصوية يف التقوايض، وينبغوي الايوزي 

تقايض، فقود يسو تحيل عوىل صواحب الصوةة يف ااعووى مبارش وا خشصويا  بني الصةة يف ااعوى والصةة يف ال 

، ويف هذه احلاةل يس ح القانون لشخص أ خر باثيا يف الإجراءات، ك ن حيرو خشوص أ خور  بسبب عذر معني 

نيابة عن املدعي مبوجب واكةل خاصة، فةي هذه احلاةل يتأ كد القايض من حصة الاثيل مث  يبحث لحقوا  يف مودى 

 .ر عنص الصةة اى املدعيتوف

ذا رفعا مون ذي صوةة وعوىل ذي صوةة، فكوام يشورتو القوانون  ل اإ من املبادئ الإجرائية أ ن  ااعوى ل تقبل اإ

ل رف،ا دعواه، يشرتو كذكل قيام عنص الصةة اى املدع  عليه توفر عنص الصةة اى املدعي واإ
(1)

. 

جراء ااعوى امل  با صةة املدعي، مضن اإ تنسن موا حبومك وتُكا ما حبمك املصولحة واإ س تعجةل املو وعية قبل التعاقدية، اإ

 :     القانون

 :اكتساب صةة املدعي حبمك املصلحة :أ ول

برام العقد، وا زن ميكون أ ن ي،واروا مون جوراء  تنحا هذه ااعوى لا ال شخاص ا زن زم مصلحة يف اإ حيث تُةا

ن  مةهووم القاب  ل يسو تلزم اإ بوات وجوود  Susceptible de léserليوة للرور خرق قواعود العالنيوة واملنافسوة، واإ

رضر قد هسب ب فيه عيب العالنية واملنافسة حمل ااعوى، بل زكةي أ ن مي  املعين فرصة جدي  ة للظةر ابلعقود 

برامه   (.املصلحة اماةل ) امال اإ

ىل الق،اء، هذه املنةعة هشوا  ويقصد ابملصلحة ت  املنةعة اليت حُيققها صاحب املطالبة الق،ائية وقا الليوء اإ

ااافوع وراء رفووع ااعوووى والهودا موون حترزكهووا، فووال دعووى موون دون مصوولحة ت هيوا  للق،وواء عوون الانشووغال 

بدعاوى ل فائدة معلية مهنا اكاعاوى غري املنتجة
(2)

 . 

ىل املادة  خطار اممكوة :" ما ييل من قانون الإجراءات املدنية والإدارية، جندها تنص عىل 002وابلرجوع اإ جيوز اإ

بورام العقوود  الإدارية بعري،ة، وذكل يف حاةل الإخالل ابلزتاموات الإشوهار أ و املنافسوة الويت  ،وع لهوا معليوات اإ

ور مون . الإدارية والصةقات الع ومية برام العقد وا ي قود يتر  بنلا لك من حص مصلحة يف اإ ي  هذا الإخطار من ق 

يل زكون املرشع قد كر   عنصو الصوةة حبومك املصولحة امواةل، وهوذا موا نسو تنتجه مون ، وبتا..."هذا الإخالل

ر من هذا الإخالل " عبارة  برام العقد وا ي قد يترن بنلا لك من حص مصلحة يف اإ  ".من ق 

                                                           
1
 .2، ص6106فربازر  60، صادرة بتارخي (06)، يتعلق ابلولية، جريدة رمسية عدد 6106فربازر  60، م،رخ يف 18-06القانون رمق  -
2
، املت،و ن التعوديل ااسو توري، 6102موار   2املو،رخ يف  10-02، املعدةل ابلقانون رمق  0002من ااس تور اجلزائري لس نة  02زراجع املادة  -

 .6102مار   8الصادرة بتارخي ( 00)، ج ر عدد 6102مار   2امل،رخ يف 
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 (:الطعن املقدم من طرا ممثل ااوةل ) اكتساب صةة املدعي حبمك القانون  :اثنيا

ىل الةقرة الثانيوة مون املوادة  يو  هوذا :" ...مون قوانون الإجوراءات املدنيوة والإداريوة، جنودها تونص 002ابلرجوع اإ

بنلا  قلمييوة ...الإخطار من ق  ذا أ برم العقد أ و س يربم من طورا جامعوة اإ وكذكل مل ثل ااوةل عىل مس توى الولية اإ

ىل املادة ..."أ و م،سسة معومية حملية ن قانون الوليوةم 001، وابلرجوع اإ
(1)

الووايل ممثول ااوةل :" جنودها تونص 

ع منح الووايل "وهو مةوض احلكومة. عىل مس توى الولية ن  املرش  الصوةة  –ابعتبواره ممثول ااوةل  –، وبتايل فاإ

خطوار اممكوة الإداريوة، وذكل يف حواةل الإخوالل ابلزتاموات  يف رفع ااعوى الاسو تعجالية موا قبول التعاقديوة واإ

ىل املوادة الإشه قلميية، وابلرجووع اإ ما من طرا جامعة اإ ن ُيربا ار أ و املنافسة، برشو أ ن زكون هذا العقد الإداري س ن

من ااس تور اجلزائري 02
(2)

وةل يه البدليوة والوليوة:" جندها تنص  قلمييوة لودل  البدلي وة يه ا اعوة . ا اعوات الإ

را الوايل اممكة الإدارية"القاعدية  ط  ما مون طورا م،سسوة معوميوة حمليوة، ومت   ، وكذكل خُيا ن ُيربا ذا اكن العقد سو ن اإ

 .الإخالل ابلزتامات الإشهار أ و املنافسة

ل أ ن  الةقرة الثانية من املوادة  د القانون مدة زمنية ميكن رفع ااعوى خاللها، اإ مون قوانون الق،واء  L.551-1مل حُيد 

الإداري الةرنيس
(3)
برام العقد:" ...نصا  L.551-13، لكن املوادة ..."القايض خُيطر قبل اإ

(4)
وموا يلهيوا مون نةوس  

ماكن قايض الاس تعجال الإداري الةرنيس أ ن ميوار  سولطاته  القانون، جاءت ابلس تعجال التعاقدي، وأ صبح ابإ

شواكل يثوار بشوأ ن الإطوار الوزم برام العقد الإداري، ولعل  أ مه اإ ين لدلعووى الاسو تعجالية وصالحياته حىت بعد اإ

وا  ودا اإىل  قبل التعاقدية، هو التناقض بني فكورة الطوابع الوقوايئ ا ي تاوزي  بوه هوذه ااعووى مون حيوث أ هن 

برام العقدو ماكنية رفعها بعد اإ برام العقد واإ اإصالح اتالةات قبل اإ
(5)

   . 

الإداريوة ومنازعا وا، وذكل مبقت و قوراره  غري أ ن  القايض الإداري الةرنيس جاء ابجهتاد حديث يف جموال العقوود

واليت تتلخص وقائعهوا أ ن وه عوىل  société Tropic travaux signalisationيف ق،ية 6118-18-02الصادر بتارخي 

                                                           
1
 - Art. L. 551-1 «...Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». 

لا  (  L.551-1)هذه املادة  - جوراءات الطعون املطبقوة عوىل عقوود الرشواء 6110ماي  8امل،رخ يف  202-6110مبوجب ال مر رمق عُد   ، املتعلوق ابإ

دماجه يف قانون العداةل الإدارية الةرنيس  .العام، سالن ا كر، وا ي مت  اإ
2
- Art. L. 551-13 « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une 

fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente 

section ». 

 . كر، سالن ا202-6110مبوجب ال مر رمق مت  اس تحداعا  (  L.551-13)هذه املادة  -
3
  . 10سلوى بزايح،  مرجع سابق ، ص  -
4
، 6102، 0مونية جليل، املنافسة يف الصةقات الع ومية يف اجلزائر، أ طروحة لنيول شوهادة ااكتووراه يف القوانون، لكيوة احلقووق، جامعوة اجلزائور -

 .071ص
5
 - Rémy SHWARTS, Le juge Français des référés administratifs, revue du Conseil dʼEtat, Nº 4, Algérie, 

2003, p72. 

ليه، مونية جليل، مرجع سابق،  -  . 071، ص 6102أ شارت اإ
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ثوور دعوووى لل نافسووة قبلووا غرفووة الصووناعة والتجووارة ب  العوورض ا ي تقوودما بووه رشكووة  Pointe à Pitreاإ

Rugoway فقاما رشكة ،Tropic –  برفوع دعووى اسو تعجالية تطلوب فهيوا  –ابعتبارها مرحشوة لنيول الصوةقة

لغاء القرارات التالية م،اء الصةقةRugowayقرار رفض عر ها، قرار منح الصةقة لرشكة : اإ ، وقرار اإ
(1)

. 

ُ  6112-11-16بتارخي  ة وذن رفض القايض الاس تعجايل ااعوى تأ سيسا  عىل أ ن ه ل جمال لهوا، ل ن  العقود قود أ بورم ون

ميكن للغري املطالبوة بوقون الصوةقة ذا وا :" احلمك أ مام جملس ااوةل ا ي أ قر  بأ ن ه Tropicاس تأ نةا رشكة . لكيا  

براهما، ابلتبعية زم احلق يف خمامصة العقد ذاته "بعد اإ
(2)

. 

ا ابلرجوع اىل املادة  ذا ابورم العقود أ و » ة من قانون الإجراءات املدنية والإدارية، جندها اسو تع لا عبوار  002أ م  اإ

برام العقد » كذكل عبارة « س يربم  خطار اممكة الإدارية قبل اإ ، وك ن  املرشع اجلزائوري هوو ال خور قود «جيوز اإ

برام العقد، لكن جملس ااوةل اجلزائري وامواع الإداريوة، يف العديود مون  خطار القايض الاس تعجايل بعد اإ أ جاز اإ

برام العقد ال حاكم مت  رفض ااعوى لكون أ هنا جاءت بعد اإ
(3)

    . 

 الإطار الإجرايئ لدلعوى الاس تعجالية قبل التعاقدية: املطلب الثاين

ن  القايض اتتص ابلنظر يف ااعوى املس تعجةل قبل التعاقدية يف الترشيع الةرنيس، هوو قواض فورد   un jugeاإ

unique،  ىل س ناد البا يف ااعوى املس تعجةل قبل التعاقديوة اإ ن  اإ وهو رئيس اممكة الإدارية أ و من يةو ه، واإ

ذ أ ن  نظور ااعووى عون طريوق  جياد مرونة متجاوبة موع طبيعوة الإجوراء، اإ ىل رغبة املرشع يف اإ قاض فرد زرجع اإ

قاض فرد  هو أ كرث تكةيا  مع مقت،يات الش،ون املس تعجةل
(4)

. 

ا اب صن الةصل أ م  ن  املرشع وهو بصدد تنظو الاس تعجال يف املنازعات الإدارية، خص  لنس بة للقانون اجلزائري، فاإ

ال ول من الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات املدنيوة والإداريوة، لقوايض الاسو تعجال، ونوص  

عيوووة املنووووو هبوووا البوووا يف دعووووى يةصووول يف موووادة الاسووو تعجال ابلتشوووكيةل ا ا:" منوووه 008يف املوووادة 

للةصول  -املنوو هبا البوا يف املو ووع  –،وابلتايل زكون املرشع اجلزائري قد أ خذ ابلتشكيةل ا اعية"املو وع

يف ااعوى الإدارية الاس تعجالية
(5)

 .، وعىل ذكل فقايض املو وع هو قايض الاس تعجال

                                                           
1
، فهور  رمق 180720/06، ملون رمق 60/12/6106بتوارخي  -( الاسو تعجالية ) الغرفوة اظامسوة  –قرار صوادر عون جملوس ااوةل اجلزائوري   -

مسري م،سسة لإجناز املشواريع، قورار غوري ( ع  -أ  ) ممثال مبدزرية الري لولية البيض وبني الس يد   ، بني ولية البيض ممثةل ابلس يد الوايل861/06

 .منشور
2
 .726ص  همند خمتار نوح، مرجع سابق،/ د -

-
3
لس الق،ايئ، يف ظل قانون الإجراءات املدنية القدمي اكن الةصل يف مادة الاس تعجال موكول اإىل قايض فرد، وزكون يف غالب ال حيان رئيس اجمل 

  .   أ و القايض ا ي ينتدبه، وهو غاليا رئيس الغرفة الاس تعجالية
4
العام، لكيوة هبية عةين، القواعد الإجرائية الإدارية بني النصوص القانونية والتطبيق يف اجلزائر، أ طروحة مقدمة لنيل شهادة ااكتوراه يف القانون  -

 . 072، ص6102-6100احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة تل سان، 
5
  .072املرجع نةسه، ص  -
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جورا ىل اس تقاللية قواعود اإ مث  نتطورق  ،(الةورع ال ول)املنازعوة الإداريوة ءات وس نطرق من خالل هذا املطلب اإ

جراءات التحقيق يف ااعوى الاس تعجالية قبل التعاقدية   ىل اإ  .(الةرع الثاين)بعد ذكل اإ

دارية: الةرع ال ول جراءات املنازعة الإ  اس تقاللية قواعد اإ

الإجوراءات املدنيوة والإداريوة، لقد تأ كدت نية املرشع يف الاعرتاا خبصوصية املنازعة الإداريوة، بصودور قوانون 

صن الكتاب الرابع من هذا القانون لالإجراءات املتبعة أ مام اجلهات الق،ائية الإدارية ا ي خص 
(1)

. 

دارية :أ ول  : الطابع التحقيقي لإجراءات املنازعة الإ

اظصوص ااعوى   ،ع ااعوى الق،ائية معوما  لنظامني رئيس يني، النظام الإ ايم، وهو نظام يسود عىل وجه

دارة دعووامه، لسو يف يف تقودمي دفووعهم بوا حريوة،  ذ يعط  فهيا ل طراا ااعوى نوع من احلرية يف اإ املدنية، اإ

ىل غاية اكتةاهئم واستنةاد لك وسائل دفاعهم وذكل دون الإخوالل مبوا للقوايض مون دور يف هسو يري ااعووى، . اإ

زمةلس يف يف حتديد ال جال، وا اذ الإجراءات الال
(2)

    . 

ىل جانب النظام الإ ايم، يوجد النظام التحقيقي أ و الاس تقصايئ، ا ي زكوون فيوه للقوايض ااور ال كورب يف  واإ

دارة ااعوى ذ تعتورب هوذه اظاصوية مون أ مه الصوةات الويت تُ وزي   . اإ ويسوود هوذا النظوام يف ااعووى الإداريوة، اإ

اءات الإدارية يف النظام الق،ايئ اجلزائوري طابعوا  الإجراءات الإدارية عن الإجراءات املدنية، ولقد ا ذت الإجر 

، 0080-06-60املو،رخ يف  71-80اس تقصائيا ، منذ تعديل قوانون الإجوراءات املدنيوة السوابق مبوجوب ال مور رمق 

دارة ااعوى الإدارية ر اإ حيث توىل املستشار املقر  
(3)

.
 
 

ويتيسود هوذا . الإجوراءات املدنيوة والإداريوة وهو نةس الطابع ا ي تازي بوه الإجوراءات الإداريوة مضون قوانون

دارة ااعووى الإداريوة، وذكل عورب  الطابع التحقيقي يف ااور الاجيوايب ا ي منحوه املرشوع للقوايض الإداري يف اإ

 .خمتلن مراحلها

دارية: اثنيا جراءات الق،ائية الإ  :الطابع الكتايب لالإ

جوراءات مدنيوة أ و جراءات التقايض سواء اكنا اإ داريوة يف كوهنوا ذات طوابع كتوايب ك صول  هشرتك اإ جوراءات اإ اإ

ال صول يف :" من قانون الإجراءات املدنية والإدارية، حيث جواء فهيوا 0عام، وهذا ما يس تنتج من أ حاكم املادة 

جراءات التقايض أ ن تكون مكتوبة   ".اإ

                                                           
-
1
ليىل زرويق، صالحيات القايض الإداري عىل  وء التطبيقات الق،ائية للغرفة الإدارية لل حمكة العليا، نرشة الق،اة، عدد : لتةاصيل أ كرث، زراجع 

 .   080، 087، ص 0000، س نة 20
2
ىل أ ن  جملس ااوةل الةرنيسو اعتورب خاصوية الكتابوة مون املبوادئ العاموة نةس الطابع الكتايب ميزي   اإجراءات التقايض الإدار  - ي بةرنسا، مع الإشارة اإ

 .     لالإجراءات، واليت جيب عىل القايض الإداري الالزتام هبا

- Hurgues LE BERRE, Droit de contentieux administratif, Ellips, Paris, 2002, p154 = 

ليه، هبية عةين، =     .070مرجع سابق، ص أ شارت اإ

-
3
   .000املرجع نةسه، ص  
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ذ يقتصو دور الكت ل  أ ن  الصةة الكتابية تطغ  أ كرث عىل الإجوراءات الإداريوة، اإ ابوة يف الإجوراءات املدنيوة عوىل اإ

بعكوس الإجوراءات الإداريوة . حترزر العري،ة، وتقدمي املستندات واملذكرات، وكذا عند صياغة ال حاكم الق،ائية

اليت يغلب علهيا الطابع الكتايب، وذكل يف أ غلب مراحل ااعوى الإدارية
(1)

. 

دارية الطابع الوجايه :اثلثا  :لإجراءات املنازعة الإ

مون قوانون الإجوراءات املدنيوة والإداريوة، عوىل رضورة الوزتام لك مون القوايض  1الةقرة الثالثة مون املوادة تنص 

ويعترب هذا املبدأ  من أ مه املبادئ العامة لإجراءات التقايض الواجوب احرتاهموا أ موام أ ي . واظصوم مببدأ  الوجاهية

دارية،  أ و جزائية نشأ  هوذا املبودأ  عون حوق دسو توري هوام، وهوو  ولقد. هجة ق،ائية، سواء اكنا مدنية، أ و اإ

كام أ ن ه انبع من مقت،يات اما ة العادةل، اليت نصا علهيا أ غلوب اتةاقيوات حقووق الإنسوان لسو يف . حق اافاع

عووالن العوواملي حلقوووق الإنسووان، والعهوود ااويل للحقوووق املدنيووة والس ياسوو ية، والتةاقيووة ال وربيووة حلقوووق  الإ

الإنسان
(2)

. 

دارية  يعة وش به  ية :رابعا جراءات املنازعة الإ  :اإ

م املرشع القايض بواجب الةصل يف ال اع يف أ قرب ال جال، جتس يدا  ملبودأ  الةصول يف أ جوال معقووةل لقد أ لز 
(3)

 ،

مون  1وهو ما أ كدت عليه الةقرة الرابعة من املوادة . وذكل عىل مس توى خمتلن ااعاوى الق،ائية همام اكن نوعها

تةصول اجلهوات الق،وائية يف ااعواوى املعرو وة أ ماهموا يف :"...جراءات املدنية والإدارية اليت جواء فهيواقانون الإ 

ل  أ ن  أ اية جتس يد هذا املبودأ  توزداد أ كورث يف جموال ااعواوى الإداريوة بصوةة عاموة، وااعواوى ". أ جال معقوةل اإ

و الإداري ومقت،يات املصلحة العاموة، وسوري الإدارية الاس تعجالية عىل وجه اظصوص، ذكل أ ن  طبيعة النشا

 .املرفق العام، تقتيض  عة احلسم يف ال اع

وحتاو الإجراءات الق،ائية الإدارية بش به الرسية يف مواهجة الغري
(4)

، ونل س ذكل لسو يف يف مورحةل التحقيوق، 

ذ ل ميكن لغوري أ طورا اظصوومة الإطوالع عوىل واثئوق ملون ااعووى  ق أ موام اجلهوات نةوس اليشوء يطبو –اإ

 .-الق،ائية العادية 

                                                           
1
نةس الو ع عرفته فرنسا، حيث سع  املرشع الةرنيس اإىل تكريس مبدأ  الةصل مضن أ جال معقوةل، خاصة بعد الإداانت اليت وهجا لةرنسا مون  -

 : طرا اممكة ال وربية حلقوق الإنسان، وذكل نتيجة لطول الإجراءات، راجع يف ذكل

- M.GROS, Le juge administrative, la procédure et le temps, R.D.P, Paris, 1999, p.1701    -Yves 

STRUILLOU, La condamnation de lʼEtat pour délai excessif de jugement, R.F.D.A, Dalloz, 2006; p.299 ets.  

لهيام، هبية عةين، مرجع سابق، ص  -    .000أ شارت اإ
2
اا زكون يف مواهجة الغري طابع الرسية يف -  .  الإجراءات الق،ائية الإدارية، ل يتعلق بأ طراا اظصومة واإ
3
لهيوا :" من قانون الإجراءات املدنية والإدارية عىل ما ييل 700نصا الةقرة ال وىل من املادة  - يعوني   رئويس اممكوة الإداريوة التشوكيةل الويت يو،ول اإ

 ...".     افتتاح ااعوى بأ مانة ال،ب الةصل يف ااعوى، مبيرد قيد عري،ة 

-
4
اجملةل اجلزائريوة للعلووم القانونيوة والاقتصوادية والس ياسو ية، لكيوة احلقووق، جامعوة عبد القادر عدو، التحقيق يف ااعاوى الإدارية املس تعجةل، / د 

 .72، 70، ص 6102، 16، عدد 0اجلزائر
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جراءات التحقيق يف ااعوى الاس تعجالية قبل التعاقدية: الةرع الثاين  اإ

جوراءات ووسوائل التحقيوق يف ااعواوى الإداريوة الاسو تعجالية لسو يف  ) يوجد بعوض ال حواكم املشورتكة بوني اإ

برام العقود والصةقات ااعواوى الإداريوة املتعلقوة ابملو ووع، موع بعوض ، وبوني ( ااعوى الاس تعجالية يف مادة اإ

 .اظصوصيات اليت تنةرد هبا ااعوى الاس تعجالية، لس يف ت  املتعلقة ابملواعيد

 :تبليغ عري،ة افتتاح ااعوى: أ ول

بأ مانوة  وب  اممكوة الإداريوة، يقووم ( ااعوى الاس تعجالية قبل التعاقدية ) مبيرد قيد عري،ة افتتاح ااعوى 

لهيوا الةصول يف ااعووىرئي س اممكة بتعيني التشكيةل الويت يو،ول اإ
(1)

، (ويه هشوكيةل الغرفوة الاسو تعجالية )  

جراء مشرتك بني مجيع ااعاوى الإدارية عىل اختالا أ نواعها  .وهذا الإجراء هو اإ

ىل املدع  علوهيم، ولقود نصوا املوادة ( نسخة مهنا ) وبعد قيد عري،ة افتتاح ااعوى تأ يت مرحةل تبليغها    067اإ

ىل املودع  علوهيم:" من قانون الإجراءات املدنية والإدارية عىل ما ييل ، ويالحوم بوأ ن  ..."تبلوغ رمسيوا العري،وة اإ

و الق،وايئ، طبقوا  للوامدة Significationأ عاله تتلكم عن التبليغ الرمسي  067املادة  ا ر     012، وا ي يقووم بوه املُحن

 .وما يلهيا من قانون الإجراءات املدنية والإدارية

 :تبليغ املذكرات والواثئق: اثنيا

جوراء تبليوغ الواثئوق واملوذكرات  010نصا الةقرة الثانية من املادة  من قانون الإجراءات املدنية والإدارية، عوىل اإ

ويف احلواةل ال خورية جيووز أ ن توجوه :"...دمة بعود اجللسوة وقبول اختتوام التحقيوق، حيوث جواء فهيواالإ افية املق

ىل اظصووم ال خورزن عون طريوق  املذكرات والواثئق الإ افية املقدمة بعد اجللسة وقبل اختتام التحقيق مبارشة اإ

ا ق،ايئ، برشو أ ن يقدم اظصم االيل مع ا قام به أ مام القايض ر    ...."ُمحن

 :تبليغ ال عامل الإجرائية: اثلثا

ىل مموثيل ال طوراا، ومون  710أ جازت املادة  من قانون الإجراءات املدنيوة والإداريوة، تبليوغ ال عوامل الإجرائيوة اإ

ا تبلغ لر طراا أ نةسهم، وعىل ذكل ميكن تبليغ ت  ال عامل الإجرائية اليت تصودر أ  نواء التحقيوق  هن  ابب أ وىل فاإ

ىل حماموا ال طر  ىل مموثيل ال طوراا:" أ عاله 710اا، حيث نصا املادة اإ ، وهوو "جيوز تبليغ ال عامل الإجرائيوة اإ

يوو  تبليووغ الطلبووات وال عووامل :" موون نةووس القووانون الوويت جوواء فهيووا 702نةووس الإجووراء ا ي نصووا عليووه املووادة 

ىل ال طراا أ و ممثلهيم   ". الإجرائية اتتلةة أ  ناء التحقيق اإ

ا عن طريقة تب  مون قوانون الإجوراءات املدنيوة  701ليغ ال عامل الإجرائيوة، فقود بينهتوا الةقورة ال وىل مون املوادة أ م 

نة موع الإشوعار :" والإدارية، اليت جاء فهيا و   ىل اظصوم برسواةل ُم،ن تبلغ لك الإجراءات املتخذة وتدابري التحقيق اإ

                                                           
1
  .688، مرجع سابق، ص لإداريةث ملواي، رساةل يف الاس تعجالت اآحلسني بن ش يخ  -
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ا ق،ايئ، عند الاقت،واء ر   أ وامور اختتوام التحقيوق واترخي اجللسوة ...تبليوغويو  ...ابلس تالم، أ و عن طريق ُمحن

 ".      بنةس ال شاكل

 :تبليغ ال وجه املتعلقة ابلنظام العام: رابعا

ىل املادة  عنودما يتبوني  لورئيس :" من قانون الإجراءات املدنية والإدارية جندها تنص عوىل موا يويل 701ابلرجوع اإ

سا ا اظصووم قبول جلسوة احلومك هبوذا  هشكيةل احلمك، أ ن  احلمك ميكن أ ن زكون م،س  وهب  عىل وجه مثوار تلقائيوا ، يُعا

د ال جل ا ي ميكن فيه تقدمي مالحظا م عىل الوجه املثوار دون خورق أ جوال اختتوام التحقيوق ل . الوجه، وحُيد 

 Moyen d'ordre، واملقصوود هبوذه ال وجوه تو  املتعلقوة ابلنظوام العوام"تطبق أ حاكم هذه املادة عوىل ال وامور

public   كقواعد الاختصاص، انعدام الصةة، انق،اء ميعاد رفع ااعووى، ويه أ وجوه يثريهوا القوايض مون تلقواء

اثر ا يف أ يوة مورحةل اكنوا علهيوا  اثر ا ولو ل ول مرة أ مام هجة الاس تسناا، مبعىن ميكن  اإ نةسه، وميكن للخصم اإ

س تعجالية، وذكل من أ جل تقدمي مالحظوا م ااعوى، وتُ نح للخصوم أ جال قصرية تتالءم وطبيعة ااعوى الا

حول ال وجه املتعلقة ابلنظام العام واملثارة تلقائيا
(1)

. 

ن اظصوم ابل وجه املتعلقة ابلنظام العام خالل اجللسة، ومنحهم أ جوال قصورية  هب  وميكن للقايض الاس تعجايل أ ن يُعا

مون قوانون الإجوراءات املدنيوة  016املوادة  تتناسب مع طبيعة ااعوى لتقدمي مالحظا م، وهو موا نصوا عليوه

خبار اظصوم ابل وجه املثارة اظاصة ابلنظوام  701خالفا  ل حاكم املادة :" والإدارية، حيث جاء فهيا أ عاله، جيوز اإ

 ".العام خالل  اجللسة 

دل املوذكرات ل شك أ ن  التحقيق قبل جلسة املرافعة يعاد يف لكيته عىل الطابع الكتايب، حيث ينصب عوىل تبوا

ا خالل جلسة املرافعة ن  الغلبة تكون للطابع الشةوي، وي  التحقيق أ  نواء جلسوة ‘ ومذكرات الرد والواثئق، أ م  فاإ

املرافعة من طرا رئيس التشوكيةل بصوةته رئيسوا  للغرفوة الاسو تعجالية، وزكوون ذكل حب،وور اكمول التشوكيةل 

تشارزان ) لإدارية هو رئيس هشكيةل احلمك، كام قد زكوون رئويس القسوم ، وقد زكون رئيس اممكة ا(رئيس وُمسا

ذا اكنا اممكة الإدارية تتشا من أ قسام ) (اإ
(2)

. 

 :وعىل ذكل يقوم الرئيس أ  ناء جلسة املرافعة مبا ييل

ىل  - ذا اكن قد منح زم همةل لتقدميها أ  ناء جلسة املرافعة، مع تبليغهوا اإ املودعي يتلق  مذكرات الرد من اظصوم، اإ

 وتلقي مالحظاته الشةوية أ و مالحظات دفاعه ابجللسة 

 يتلق  املالحظات الشةوية لل دعي أ و حماميه ابجللسة، ردا  عىل املذكرات اافاعية للخصوم  -

ابسوو تطاعة الوورئيس أ ن يوجووه أ ي سوو،ال لر طووراا، كووام يسوو تطيع املستشووارزن توجيووه ال سوو ئةل عوون طريووق  -

 الرئيس 

                                                           
1
 . اإ .م.اإ .من ق 011أ عاله، وهذا وفقا املادة  016جيب أ ن يت، ن ال مر الاس تعجايل الإشارة اإىل تطبيق أ حاكم املادة  -
2- 

 . 671ث ملواي، رساةل يف الاس تعجالت الإدارية، مرجع سابق، ص آحلسني بن ش يخ 
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ىل أ ي طرا أ خر ابس تطاعة الرئيس  - ىل الشهود أ و اإ  الاس يع اإ

جيوز للرئيس أ ن خيرب اظصوم ابل وجه اظاصة ابلنظام العوام خوالل اجللسوة -
(1)

اثر وا تلقائيوا،  ماكنوه اإ ، والويت ابإ

 . من قانون الإجراءات املدنية والإدارية 016وهذا طبقا للامدة 

ىل جلسوة أ خورى، موع لرئيس هشكيةل احلمك السلطة التقدزرية يف عدم اختتام ال  تحقيق، وذكل بتأ جيل اختتامه اإ

خطوار ال طوراا  خطار اظصوم احلارضزن ابجللسة خشصيا  أ و بواسطة دفاعهم شةهيا ، يف حني يقووم الورئيس ابإ اإ

ا الق،ايئ ر   نة الوصول أ و عن طريق املُحن الغائبني بواسطة مجيع الوسائل املتاحة لس يف رساةل ُم،  
(2)

، وهذا ما 

خيتو  :" من قانون الإجراءات املدنية والإدارية، اليت جواء فهيوا 010يه الةقرتني ال وىل والثالثة من املادة نصا عل 

ر قايض الاس تعجال تأ جيل اختتامه اإىل اترخي لحق وخيطور بوه اظصووم بوا  التحقيق ابنهتاء اجللسة، ما مل يقر 

تنتنحا التحقيق من جديد يف حاةل التأ جيل ...الوسائل  ".اإىل جلسة أ خرىيُةا

ا وسائل التحقيق فنص  علهيا املرشع يف املواد من  ىل  727أ م  من قانون الإجراءات املدنية والإداريوة، ويه  722اإ

 .  يف غالهبا نةس وسائل التحقيق املس تع ةل أ مام الق،اء العادي

                                                           
واملبووادئ ااسوو تورية العامووة، دراسووة النظووام ااسوو توري املصووي، دار اجلامعووة اجلديوودة، محموود رفعووا عبوود الوهوواب، القووانون ااسوو توري  -0

 .067، ص  6111الاسكندرية، 

  .                                                  08، ص 0076ابراهو عبد العززز ش يحا، املبادئ ااس تورية العامة، ااار اجلامعية للطباعة والنرش، بريوت، -6

1- L’article 28 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Un peuple a toujours le droit 

de revoir, de reformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les 

générations futures ». www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ Consulté le :20-03-2015 

، رمغ املعار وة الشوديدة حلوزب جهبوة التحرزور (الورئيس الشواذيل بون جديود)هوو مون  ويح السولطة الرئاسو ية  0070ميكن القول أ ن دسو تور -0

التعددية احلزبية وأ بدى حتةظات حول تةتح اجلهبوة لالجتوـاهات الوطين، وابل خص أ  ناء عقد امل،متر الساد  حص يف أ واخر شهر نو رب، ا ي رفض 

ال خورى، وقد  أ خذ الرئيس س ياسة الاصالحات
،
رساء دس تور جديد، حبيوث اكنوا هسلسوال منطقيوا   ىل اإ وابل خص الإقتصادية ااافع ال ساي اإ

ىل اإصوالحات س يا. للوصول اإىل هذه الو يقة ااس تورية، رمغ املعار ة الشديدة سو ية متثلوا يف بوروز حوراكت وتنظميوـــات اكنوا تع ول يف اإ افة اإ

ىل انةجار حوادث  ، حول هذا ال مر، أ نظر، 12/10/0077اظةاء، تطالب ابلإصالح الس ياي ومشاركة أ كرث لهذه القوى الس ياس ية، انهتي  ذكل اإ

 .002، ص6118مباحث يف القانون ااس توري والنظم الس ياس ية، دار بلقيس للنرش، اجلزائر،  مولود ديدان،

-Cf. M. Brahimi, Nouveaux choix constitutionnels et nouveaux besoins politiques, R.A.S.J.E.P, N’4, 1991, 

P735 

ىل تعديل دس تور 0002مت اإصدار نص التعديل ااس توري س نة -6 من  0070، مبوجب اس تةتاء شعيب، وقد ت،اربا ال راء حول رشعية الليوء اإ

وارتأ ى جانب أ خر . ور الربملان، يف حني اعترب البعض أ ن التعديل ااس توري يف هذه احلاةل زكون خمالن لالجراءات ااس توريةعدهما يف ظل شغ

 أ ن الإجراء دس توري، ما داما النصوص ااس تورية يه نتاج لس ياق س ياي واجيعي واقتصادي، وتعديلها يعد من املبادئ ال ساس ية اليت يقوم

 .12، ص0002-12-11هناد محمد، بعض املالحظات حول مذكرة احلوار الوطين، يومية اظرب،  س توري، راجع،علهيا القانون اا

 .01، ص6116، لس نة 62ج، العدد.ج.ر.ا  -1

 ".متازيغا لغة وطنية با تنوعا ا اللسانية املس تع ةل عرب الرتاب الوطين: "عىل ما ييل 0002مكرر من دس تور  1تنص املادة  -0

 .0002من دس تور  082قا للامدة طب -2

 .17، ص6117، لس نة 21ج، العدد .ج.ر.ا  -2
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وبعد اختتام التحقيق، ميكن لل حمكة الإدارية أ ن تأ مر املتسبب يف الإخالل ابلزتامات الإشوهار أ و املنافسوة بوأ ن 

ميتثل للزتاماته، وميكون لهوا أ ن حتودد حص ال جول ا ي جيوب أ ن ميتثول فيوه، وميكون لهوا كوذكل أ ن حتومك بغراموة 

م،واء العقود  ديدية هرسي من اترخي انق،اء ال جل امدد، وميكن لل حمك ة ومبيرد أ خطارها أ ن توأ مر بتأ جيول اإ

ىل هناية الإجراءات وملدة ل تتجاوز عرشزن  يوما، وهوو ال جول امودد للةصول يف ااعووى ذا وا، وذكل ( 61)اإ

 .   من قانون الإجراءات املدنية والإدارية 008، 002وفقا املادتني 

 خامتة

ن  النظام الق،ايئ اعوى الق،اء املس تعجل ا ل ليصبح أ داة  فاعةل  يف رقابوة سوالمة اإ ملو وعي قبل التعاقدي حتو 

ني يف توأ مني املنافسوة  برام العقود الإدارية و امن حتقيق املرشوعية مبا فيه مون تعززوزأ ل،وامانت عوروض املورحش  اإ

وع الةرنيسو  برام ت  العقود،  ىت أ برم العقد أ حضا ااعوى غري مقبوةل، فاملرش    0006منوذ عوام والعالنية عند اإ

برام العقد ا ي ُخرقا فيوه قواعود العالنيوة واملنافسوة الويت اكنوا مةرو وة مون  أ نشأ  هذا الن  ظام كحاجز أ مام اإ

اللينة ال وروبية، وذكل من خالل اعيده للتوجهيات ال وروبية يف الترشيعات امليوة والويت اكن أ خرهوا تعوديل 

 .8/2/6110قانون الق،اء الإداري الةرنيس بتارخي 
 :قامئة املراجع

 :الكتب 

  ،6110عبد الرمحن برابرة، رشح قانون الإجراءات املدنية والإدارية، الطبعة ال وىل، منشورات بغدادي، اجلزائر. 

  طبعة اثلثة منقحة، مومف -ترمجة لل حا ة العادةل  -عبد السالم ذيب، قانون الإجراءات املدنية والإدارية اجلديد ،

 .6106 للنرش، اجلزائر،

  برام العقود الإدارية الطبعة ال وىل،  –دراسة مقارنة  –عامثن ايسني عيل، هسوية املنازعات الناش ئة يف مرحةل اإ

 .6102منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، 

  عىل  وء قانون الإجراءات املدنية والإدارية  –عز اازن لكويف، نظام املنازعة يف جمال الصةقات الع ومية-  ،

 .6106بدون طبعة، دار النرش جيطيل، برج بوعرزرد، اجلزائر، 

  دراسة قانونية فقهية وق،ائية مقارنة  –حلسني بن ش يخ أ ث ملواي، املنتق  يف ق،اء الاس تعجال الإداري- ،

 .6118، دار هومة للطباعة والنرش والتوزيع، اجلزائر، 6100الطبعة الثالثة 

  يف الاس تعجالت الةورية  -يف الاس تعجالت الإدارية، اجلزء ال ول ث ملواي، رساةل آحلسني بن ش يخ (

بدون طبعة، دار هومة للطباعة والنرش والتوزيع،   –( الاس تعجال توقين، الاس تعجال حرية، الاس تعجال التحةظي

 .6102اجلزائر، 

  دار هومة 6101عة ، طب-دراسة قانونية تةسريية  –ث ملواي، قانون الإجراءات الإدارية آحلسني بن ش يخ ،

 .6106للطباعة والنرش والتوزيع، اجلزائر، 

  نظرية الاختصاص، الطبعة اظامسة منقحة،  –مسعود ش هيوب، املبادئ العامة لل نازعات الإدارية، اجلزء الثاين

  .6112ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
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  الطبعة الثانية، منشورات احلليب احلقوقية، (ة مقارنة دراس) همند خمتار نوح، الإجياب والقبول يف العقد الإداري ،

 .6101بريوت، لبنان، 

 : أ طروحة ااكتوراه  

 .  ،معر بوجادي، اختصاص الق،اء الإداري يف اجلزائر، رساةل لنيل درجة دكتوراه دوةل يف القانون، لكية احلقوق

  .6100جويلية  01جامعة تزيي وزو، 

 دارة، أ طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف أ مال يعيش متام، سلطات القايض  الإداري يف توجيه أ وامر لالإ

   .6100/6106القانون، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة بسكرة، 

  هبية عةين، القواعد الإجرائية الإدارية بني النصوص القانونية والتطبيق يف اجلزائر، أ طروحة مقدمة لنيل شهادة

  .6102-6100القانون العام، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة تل سان، ااكتوراه يف 

  دارة، أ طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف عبد الوهاب كسال، سلطة القايض الإداري يف توجيه ال وامر لالإ

 6102فيةري  12، 0القانون، لكية احلقوق، جامعة قس نطينة

 ومية يف اجلزائر، أ طروحة لنيل شهادة ااكتوراه يف القانون، لكية احلقوق، مونية جليل، املنافسة يف الصةقات الع 

 .6102، 0جامعة اجلزائر

  اندية تياب، أ ليات مواهجة الةساد يف جمال الصةقات الع ومية، أ طروحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم، لكية

 .6101نو رب  61احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة تزيي وزو، 

 : املاجس تري رسائل 

  أ مينة غين، الاس تعجال يف املواد الإدارية يف قانون الإجراءات املدنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري يف

 .6106-6100القانون، لكية احلقوق، جامعة وهران، 

 قوق، جامعة خرية هالليب، الاس تعجال يف املادة الإدارية، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري يف القانون، لكية احل

    .6100-6101، 0اجلزائر

  مذكرة لنيل 17/10راشدة دهنيي، ااعوى الاس تعجالية الإدارية يف ظل قانون الإجراءات املدنية والإدارية ،

 .6100-6101، 0شهادة املاجس تري يف القانون، لكية احلقوق، مجعة اجلزائر

 : املقالت  

 لتعاقدي يف جمال الصةقات الع ومية يف الترشيع اجلزائري، اجملةل سلوى بزايح، رقابة الق،اء الاس تعجايل قبل ا

 .6106، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة جباية، 10، عدد 12ال اكدميية للبحث القانوين، الس نة الثالثة، اجملدل 

  نية والاقتصادية عبد القادر عدو، التحقيق يف ااعاوى الإدارية املس تعجةل، اجملةل اجلزائرية للعلوم القانو

 .6102، 16، عدد 0والس ياس ية، لكية احلقوق، جامعة اجلزائر

  ليىل زرويق، صالحيات القايض الإداري عىل  وء التطبيقات الق،ائية للغرفة الإدارية لل حمكة العليا، نرشة

   .0000، س نة 20الق،اة، عدد 

   الصةقات الع ومية،  امللتق  ااويل حول الوقاية من الةساد محمد بودايل، نظم الرقابة الربملانية املالية والإدارية عىل

 .6101أ بريل  62و 60وماكرته يف الصةقات الع ومية، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة س يدي بلعبا ، يويم 
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 محمد سعيد غندور، عامر مرحشة، دعوى الق،اء املس تعجل املو وعي السابقة للتعاقد يف فرنسا، جمةل املنارة 

 .6100أ ، /6، العدد61للبحوث وااراسات، جامعة أ ل البيا، امل لكة ال ردنية الهامشية، اجملدل 

 : القوانني 

  املت، ن التعديل 6102مار   2امل،رخ يف  10-02، املعدةل ابلقانون رمق  0002ااس تور اجلزائري لس نة ،

 . 6102مار   8 الصادرة بتارخي( 00)، ج ر عدد 6102مار   2ااس توري، امل،رخ يف 

  املت، ن  قانون الإجراءات املدنية والإدارية ، اجلريدة الرمسية 6117فربازر  62، امل،رخ  يف  17/10القانون رمق ،

 . 6117أ فريل  61، الصادرة بتارخي  60، العدد 

  60بتارخي ، صادرة (06)، يتعلق ابلولية، جريدة رمسية عدد 6106فربازر  60، م،رخ يف 18-06القانون رمق 

 .6106فربازر 

  يت، ن تنظو الصةقات الع ومية وتةوي،ات املرفق 6102سبارب  02، م،رخ يف 608-02مرسوم رئاي رمق ،

 .6102سبارب  61، صادرة بتارخي (21)العام، جريدة رمسية عدد 

 : القرارات 

 ملن رمق 60/12/6106بتارخي  -( الاس تعجالية ) الغرفة اظامسة  –قرار صادر عن جملس ااوةل اجلزائري ،

 -أ  ) ، بني ولية البيض ممثةل ابلس يد الوايل ممثال مبدزرية الري لولية البيض وبني الس يد  861/06، فهر  رمق 180720/06

 .مسري م،سسة لإجناز املشاريع( ع 
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dʼEtat, Nº 4, Algérie, 2003. 

 Loi Nº 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions 
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 امانت التعامل ابلسةتجة والتسييل اماس يب لها
*
 

                                                                                                                                  -تيارت-جامعة ابن خدلون –" ب"أ س تاذ حمارض  – راحبلكرشة / د

 -تيارت-جامعة ابن خدلون –" أ  "أ س تاذ حمارض   -حساين علوي/ د

                                                                                                                                     

 :ملخوووص

تظهر أ اية الئوين التجواري أ  نواء التعامول وتبوادل السولع واظودمات،كام يتيسود هوذا الاعتبوار عون 

هسهيل اى املتعاملني هبا لتنةيوذ الزتاموا م اليت تُعد أ داة فعاةل لهذا الئين مما حتققه من  طريق ال وراق التجارية

ىل نقل النقود  .ابل داء دون حاجة اإ

من أ جل ذكل سعا التةاقيات ااولية وقوانني التجارة جاهودة محلايوة هوذا الئوين، فأ هسوم التعامول ابلسوةتجة 

 .م يف ميعاد الوفاءب،امانت قانونية حتقق الثقة والاط ئنان اى املتعاملني هبا ومتكهنم من استيةاء ديوهن

ن حركة ال موال بني ال عووان الاقتصواديني  عة حركة التجارة، وأ  ت،دي ال وراق التجارية دورا كبريا يف تةعيل 

ينتج عهنا بياانت ي  التعبري عهنا بوحدات نقدية، وعىل املتعاملني اإ بات هذه التدفقات املاليوة حماسوبيا  يف دفورت 

ما بوسائل اافع الةوري أ و اافع ال جلاليومية املقرر قانوان ،   .وذكل اإ

Résumé : 

L'importance du crédit commercial apparaît lors de déroulement et de l'échange de 

biens et services, incarné ce compte à travers les effets de commerce, qui est un outil efficace 

pour obtenir ce crédit, qui facilitent les clients à mettre en œuvre leurs engagements à la 

performance sans avoir besoin de déplacer de l’argent. 

Pour que les accords internationaux et les lois de commerce essayer d’obtenir et protéger 

cette garantie, relative aux garanties juridiques vérifier la confiance aux opérateurs en leur 

permettant de répondre à leurs dettes dans les délais de paiement. 

Les effets de commerce jouent un grand rôle dans l'activation de déroulement de commerce 

et la circulation des fonds entre les agents économiques données obtenues sont exprimées en 

unités monétaires, et les opérateurs de prouver ces flux financiers sont comptabilisés dans le 

Journal indiqués aux lois, soit par paiement immédiat ou à terme. 

 

                                                           
*
يداع املقال   01/06/6102: اترخي اإ

 10/16/6102: اترخي حتكو املقال



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

170 
 

 :مقدمـــة

هشهده التجارة العاملية مون معوامالت معقودة  وسائل تتناسب وماسع  الةقه احلديث ولزال يبحث عن تطوزر 

ىل طبيعة هذه املعامالت وما ميزيها من عنصي الئين والرسعة، ول. ودقيقة خيتلون ا نوان عوىل  هذا ابلنظر اإ

ىل أ خر وقد شواركا . أ ن ال وراق التجارية من أ مه الوسائل ال منة لنقل النقود من ماكن اإىل ماكن ومن خشص اإ

رساء نصوصها القانونية ذات الطوابع العواملي دول العامل يف حتديد قواعد هذه الس ندات واإ
(1)

ننىسو ف،ول  كوام ل. 

فقهاء الرشيعة الإسالمية ا زن اكن زم الس بق يف تةصيل هذه القواعد اظاصة ابل وراق التجارية
(2)

 . 

ب وفق ل و اع شلكية حيوددها القوانون قابول التجارية بأ هنا حمرر مكتو ( ال وراق)عرا الةقه القانوين الس ندات

للتوداول وميثوول حوق مو وووعه مبلوغ موون النقوود يسوو تحق الوفواء مبيوورد الإطوالع، أ و يف ميعوواد معوني أ و قابوول 

للتعيني، وللس ندات التجاريوة وظوائن تاثول يف أ داة لنقول النقوود، أ داة  للوفواء، أ داة لالئوين، مون بوني هاتوه 

 . والس ندات ل مر والش يك وغريها من ال وراق التجارية ال خرى ال وراق التجارية السةتجة

ن اجلزائر متر مبخاض عسري يف اجملال التجاري والاقتصادي كوون اقتصوادها يشوهد نقوةل نوعيوة نظورا لخنةواض  اإ

ىل وسوائل وأ دوات  سعر امروقات، والتوجه لقتصاد السوق احلر، وما يش ا مون مبوادلت حتتواج بطبيعهتوا اإ

للتعامل هبا عىل الرمغ من ظهور وسائل جديدة للوفاء، غري أ نه تبق  السةتجة يف املقام ال ول يف هسوية اايوون 

 .  التجارية اااخلية وااولية وذكل نظرا لل،امانت اليت توفرها لل تعاملني هبا

ذا اكنا هذه ال،امانت  دم  ابارجة ال وىل حامل الس ند التجاري فأ ن هناك  امانت أ خرى من نووع خواص واإ

 .أ ىت هبا املرشع هس   ال،امن الاحتياطي

 ا يتعوني . ولشك أ ن هذه ال،امانت لها قوة ائينية كبرية ملا تقدمه من مزااي خاصة وحامية قانونية لل تعاملني هبا

ا اى املصارا، وكوذا البحوث عون ال اثر الويت ترتتوب عوىل معرفة هذه ال،امانت، ورشوو حصهتا لالعتداد هب

 .هذه ال،امانت من خالل العالقات اتتلةة بني أ طراا السةتجة

شواكلية التاليووة يه ال،وامانت املقوررة للتعاموول  موا: وعليوه يقتيضو منوا ال مور اراسووة هوذا املو ووع التطورق لالإ

 .لر وراق التجارية يف فصل اثينو اماس يبابلسةتجة يف فصل أ ولو، وكين ي  التسييل 

  امانت التعامل ابلسةتجة: الةصل ال ول

ل بعد توافرها عىل بياانت شلكية تعود مون أ مه ال سو باب يف قابليهتوا للوبطالن،   ن السةتجة ل تكون حصيحة اإ اإ

صوويل موون بووني هووذه البيوواانت توقيووع املتعوواملني هبووا لسوو يف السوواحب ا ي يعتوورب منشووأ  السووةتجة و ووامهنا ال  

                                                           
1
أ كرم ايمليك، ال وراق التجارية وفقا لتةاقيوات جنيون . د  -.0020يف القانون الصيف، جامعة جنين،  حمارضات Paul CARRYبول اكري،. أ   

عراا ااولية، مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع،   .ومايلهيا 07، عامن، ال ردن، ص 0000املوحدة والع ليات املصفية وفقا لر 
2
 .62أ كرم ايمليك، املرجع السابق، ص . د 
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واملسحوب عليه ا ي يبدي قبوحص للوفاء ابلسةتجة بدل الشخص الساحب بعدما اكن خارج الالزتام الصويف، 

وتوقيع لك من ال،امن الاحتياطي وتوقيع القابل بطريق التدخل، ويف حاةل رفض القبول من طورا املسوحوب 

نوه يعتورب ملوزتم  فيوا بودفع مبلوغ السوةتجة  عليه وهبذا فاإن لك موقع عىل السوةتجة بغوض النظور عون صوةته فاإ

ن يف الت،امن الصيف تنتةي النيابة بني املوقعني عوىل السوةتجة لت،وارب  ىل مبدأ  اس تقالل التواقيع، واإ استنادا اإ

أ حاكهما مع مبدأ   يف هام هو مبدأ  اس تقالل التواقيع، ومع أ ن ت،امن املووقعني يعتورب مون ال،وامانت الصوفية 

امل السوةتجة هبوا فواإن هوذا الت،وامن ل يتعلوق بنظوام العوام و كل جيووز اسوتبعاده الهامة اليت خص املرشع ح

 . مدون عىل السةتجة( اختياري)برشو   

وتبيان هذه ال،امانت والنظام القانوين لل لزتمني هبذه الس ند، نتناول يف هوذا الةصول  وحىت تت،ح الصورة أ كرث

ملبحووث الثوواين، يوويل ذكل القبووول بطريووق التوودخل وال،ووامن مقابوول الوفوواء يف املبحووث ال ول، مث القبووول يف ا

جراءاته يف املبحث اظامس  .الاحتياطي يف املبحث الثالث وأ حاكم الوفاء يف املبحث الرابع والاحتجاج واإ

  PROVISION   الوفوووووووووووواء مقابوووووووول: املبحث ال ول

 . 102املرشع اجلزائري أ ورد ذكر ال حاكم اظاصة مبقابل الوفاء من خالل مادة وحيدة يه املادة 

 مةهوم مقابل الوفاء واختالا الترشيعيات فيه: املطلب ال ول

 تعرين مقابل الوفاء: أ ول

أ ن يأ خوذ مقابل الوفاء هو اازن النقدي ا ي زكون للساحب عىل املسحوب عليه، حبيوث ميكون لهوذا ال خوري 

يةي قمية السةتجة يف ميعاد اس تحقاقها، وينشأ  مقابل الوفاء عن عالقة قانونية مس تقةل عن السةتجة وقود  منه ما

نشاءزكون املقابل موجودا اى الساحب قبل  السةتجة أ و بعد وجودهوا ومل يشورتو القوانون عوىل املسوحوب  اإ

نشاءعليه وجود مقابل الوفاء عند  ىلقود يو،دي  ال مورالسوةتجة، غوري أ ن هوذا  اإ املسوحوب عليوه مون  امتنواع اإ

القبول و ابلتايل امتناعه عن الوفاء
(1)

. 

  Traité de complaisance س ندات اجملامةل: اثنيا  

الورقة اليت ليس لها مقابل الوفاء اى املسحوب عليه هس   سةتجة اجملامةل، حيث يتةق السواحب مقودما موع 

زكووون يف نيووة  أ ناملسووحوب عليووه عووىل قبووول السووةتجة مث يسوورتدها السوواحب قبوول ميعوواد الاسوو تحقاق دون 

                                                           
1
 .ق  ت ج  101م  
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املسحوب عليه وفاء قميهتا
(1)

يشرتو وجود املقابول  القانون لميكن القول بأ ن السةتجة هنا حصيحة ل ن : حمكها. 

لزامية حمددة اا اشرتو وجود بياانت اإ .لصحة السةتجة واإ
(2)

  

 تبازن مواقن الترشيعات يف معىن مقابل الوفاء : اثلثا  

هناك اجتاهني خمتلةني، الاجتواه اجلرمواين الاجنلوسكسووين والاجتواه أ و النظريوة الالتينيوة او الةرنسو ية، حيوث 

دون  0011ومو،متر جنيون  0006-0001مو،متر لهواي  سو نة  أ  نواءلك من النظريتني  نصارأ  احتدم النقاش بني 

ىل نتيجة و تقرر يف ال خري أ ن يرتك ال مر لوا دوةل بتنظوو هوذه املسوأ ةل حبريوة  امللحوق مون اتةاقيوة )التوصل اإ

ذا اكن السواحب ملوزم بتيهوزي مقابول الوفواء عنود الاسو تحقاق(:"1931 - 0011جنين ذا اكن  مسأ ةل ما اإ وموا اإ

 ".للحامل حقوق خاصة عىل هذا املقابل تبق  خارج القانون املوحد

 أ اية مقابل الوفاء ورشوو وجوده : املطلب الثاين

 أ اية مقابل الوفاء: أ ول

 .تمكن أ اية مقابل الوفاء يف العالقات املوجودة بني أ طراا السةتجة

 :عالقة الساحب ابملسحوب عليه  -

 :ملسحوب عليهعالقة احلامل اب -

 :عالقة الساحب ابحلامل -

 رشوو وجود مقابل الوفاء : اثنيا  

من ق ت ج الرشووو الويت يتقورر مبوجهبوا وجوود مقابول الوفواء للسوةتجة ويه  102نس تخلص من نص املادة 

 : الث

 .وجود مقابل للوفاء مبلغا من النقود -

 .وجود املقابل مس تحق ال داء يف ميعاد اس تحقاق السةتجة  -

 .وجود مقابل الوفاء مساواي  عىل ال قل ملبلغ الس ند -

 اإ بات وجود مقابل الوفاء : املطلب الثالث

عىل أ ن قبول املسحوب عليه قرينة عىل وجود مقابول الوفواء، وهوذا القبوول جحوة عوىل  0/ا 102نصا املادة  

 بوت مقابل الوفاء ابلنس بة لل ظهرزن، وتعترب هذه احلجة قاطعة يف العالقة بني الساحب واملسحوب عليه، أ ما 

                                                           
1
، 6110-6117حساين عيل، حمارضات يف الس ندات التجارية لطلبة السو نة الرابعوة، ليسوانس، جامعوة ابون خودلون،  تيوارت، لكيوة احلقووق، .د 

 .2ص
2
 .8،6، ص 0022رزق هللا ال نطا ، السةتجة أ و س ند السحب، مطبعة جامعة دمشق، سوراي،  . د 
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ن يثبوا يف عوىل السواحل دون غوريه أ  : "أ خورية بوذكل/ا 102العالقة بني الساحب واحلامل فقد نصا املادة 

حاةل الإناكر سواء حصل القبول أ و مل حيصل أ ن املسحوب عليه اكن ايه مقابل الوفاء يف ميعواد الاسو تحقاق، 

ذا مل يثبا ذكل اكن  امنا للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد املواعيد امددة  ".واإ

 حقوق احلامل عىل مقابل الوفاء  : املطلب الرابع

لوفاء حبمك القانون اإىل محةل السةتجة املتعاقبني، لكن املسأ ةل هنا يف هذه العالقوة ال صل أ ن تنتقل ملكية مقابل ا

ليسا ملكية ابل سا  وعليه فان احلامل زكتسب حقا مانعا عىل اازن ا ي زكون للساحب عوىل املسوحوب 

ذن  قابل الوفاء هنا هو دزن نقدي ول ، وابلتوايل يصلح أ ن زكوون حمول حلوق امللكيوة عليه عند الاس تحقاق، اإ

فان هذا احلق مينح للحامل موزية اسو تةاء قميوة السو ند مون اازون ابل ولويوة عون ابيق دائوين السواحب يف حواةل 

 .الإفال  أ و يف حاةل امتناع املسحوب عليه عن الوفاء رمغ وجود مقابل الوفاء ايه

قامة دعوى عىل املسحوب عليه لسرتداد مقابل الوفواء ذا أ قدم الساحب يف اإ أ و اسو تعادة املبوالغ املوجوودة  أ ما اإ

ىل حامل السةتجة   .ايه حلسابه، ت،ول ابلرورة اإ

ىل حامول السو ند  ذا أ علن الساحب عن التنازل عن حقوقه يف مقابل الوفاء فوان هوذه احلقووق تنتقول اإ و أ ي،ا اإ

عالن التوقن عن اافع ابلنسو بة للسوا شهار الإفال  و اإ  أ يحب وانه ليس عىل املسحوب عليه أ ي حق بعد اإ

ىل احلامل الرشعي للس ند ل اإ يشء  سوى الوفاء اإ
(1)

. 

 مةهومه، رشوطه وحالته. القبول: املبحث الثاين

 مةهوم القبول: املطلب ال ول

ىل مةهوم القبول لبد من معرفته أ ول، مث الإحاطة بأ ايته وخصائصه  .قبل التطرق اإ

 تعرين القبول وأ ايته: الةرع ال ول

".املسحوب عليه خشصيا  كتابة بدفع قمية السةتجة يف اترخي الاس تحقاق للحامل الرشعيتعهد " القبول هو
(2)

 

ىل املسحوب عليه بدفع قميته للحامل يف موعود الاسو تحقاق وقود  فالس ند قد أ نىش من الساحب مت، نا أ مرا اإ

ليه غريبا عن الس ند وعن نطاق الالزتام الصيف سواء وجد مقابول  يظل املسحوب عليه رمغ صدور أ مر اافع اإ

ايه بوودفع قميووة الورقووة يف اترخي  ىل أ ن يبوودي رغبتووه يف تنةيووذ أ موور السوواحب متعهوودا اإ الوفوواء ايووه أ م مل يوجوود اإ

ىل املسحوب عليه ابلوفاء. الاس تحقاق وذكل ابلتوقيع علهيا ابلقبول  .فالقبول يدل جدية أ مر الساحب اإ

                                                           
1
 . 010جالل وفاء البدري محمدزن، املبادئ العامة يف القانون التجاري، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، الإسكندرية، مص، ص. د 
2
 .610، ص0080، مطابع دار الكتب، بريوت، لبنان، 0خاا الشاوي، ال وراق التجارية يف الترشيعني اللييب والعرايق، و. د 
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نوه يعود مبثابوة قرينوة مطلقوة عوىل وجوود مقابول الوفواء اى  وللقبول أ ايوة قصووى ك،وامنه للوفواء ابلسوةتجة، فاإ

املسحوب عليه، وابلتايل يتأ كد حق احلامل عىل هذا ال خري، كام أ ن العالقة الصفية اليت تنشأ  بوني املسوحوب 

عليه واحلامل يه عالقة مس تقةل عن العالقة اليت ترب  بني ال طراا ال خرى، فال حيوق  لل سوحوب عليوه أ ن 

(.مبدأ  تطهري اافوع )ة احلامل مثال ببطالن العالقة ال صلية بينه وبني الساحب يدفع مبواهج
 (1   ) 

وابلقبول يصوبح املسوحوب عليوه املودزن ال صويل مببلوغ السوةتجة ا ي جيوب أ ن يُطالوب ابلوفواء أ ول، ويصوبح 

مون املسوحوب  الساحب جمرد  امن بعد أ ن اكن هوو املودزن ال صويل، كوام يعتورب قبوول الالوزتام ابت وقطعوي

ذا حل أ جل اس تحقا ها، كام ل جيووز حص أ ن يلواس لنةسوه ق عليه، فال جيوز حص أ ن ميتنع عن الوفاء بقمية السةتجة اإ

وجيوز للحامل أ ن يتقدم بطلب القبول يف أ ي وقا طاملوا اكن ذكل واقعوا  .من ال عذار ما حياول به الرتاجع عنه

نشاء السةتجة واترخي الاس تحقاق  .بني اترخي اإ

 خصائص القبول: الةرع الثاين

ن القبول هو أ قوى  امانت الوفاء ابلسةتجة وحص عدة خصائص تاثل فيف ييل  :اإ

 .عدم جواز تعليق القبول عىل رشو أ و قيد: أ ول

زكوون القبوول بودون قيود أ و رشو لكنوه :" يويل من القانون التجاري اجلزائري عىل موا 1/ 012لقد نصا املادة 

 ". ميكن لل سحوب عليه أ ن حيصه يف جزء من مبلغ السةتجة

يتبني من خالل هوذا الونص أ ن لل سوحوب عليوه أ ن يقبول السوةتجة قبوول معلوق عوىل رشو سوواء اكن هوذا 

زكوون معلوق عوىل  الرشو فاخس أ و رشو وافق لتعليق قبوحص عىل رشو وصول مقابل الوفواء، ل ن التعليوق قود

 .واقعة غري امل،كدة الوقوع يف املس تقبل، وابلتايل ل يصبح الالزتام غري مس تقر

ذا اكن ال جل غري حمقوق كوفواة خشوص موثال،  ن القبول امل،اا ل جل أ ي القبول الرشطي يصبح دون فائدة اإ واإ

 .ل ن هذا ال جل قد ل حيل قبل موعد الاس تحقاق

ن الامتنواع عون القبوول يرتتوب عليوه قوانوان :" انون التجاري اجلزائري عىل أ نوهمن الق 011/0ولقد نصا املادة  اإ

ومعوىن هوذا أ ن القبوول املصوحوب بقيود أ و ". سقوو ال جل مع حت ل املسحوب عليه مبلغ النةقات واملصوارين

ظواهرزن رشو يعترب مبثابة امتناع عن القبول ويرتتب عليه سقوو ال جل، وهبذا يس تطيع احلامل الرجوع عىل امل

 .والساحب وابيق امللزتمني قبل اترخي الاس تحقاق

ميكون للحامول الرجووع عوىل :" يويل من نةس القانون حيث ق،ا مبا 062وجاء تأ كيد ذكل بناءا عىل نص املادة 

 : املظهرزن والساحب وابيق امللزتمني

                                                           
1
 .012،018، ص0022ية، مبادئ عامة ، س ند السحب، الس ند ل مر، مطبعة النحوي، بريوت، ادوار عيد، الإس ناد التجار . د 
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ذا مل ي  الوفاء -  .يف الاس تحقاق، اإ

 .وحىت قبل الاس تحقاق -

ذا حصل  -  .......".الامتناع اللكي أ و اجلزيئ عن القبولاإ

 ".الصةة  القطعية للقبول"عدم جواز الرجوع عن القبول : اثنيا

ذا ما قبل السةتجة وأ عادها للحامول ولوو ظهور حص بعود  ل جيوز لل سحوب عليه كقاعدة عامة الرجوع عن قبوحص اإ

وهوذه الصوةة ". القبوول القطعوي:"يعرب عن ذكل بوذكل أ نه ليس مدينا للساحب أ و أ نه مل يتسهب مقابل الوفاء، و 

ذا أ جوزي لل سوحوب عليوه أ ن زرجوع عون  ذا ل يتحقوق حص الاط ئنوان اإ القطعية للقبول تةر وها مصولحة احلامول اإ

.تعهده ابلوفاء
(1)

 

ذا قبل املسحوب عليه السةتجة عىل املكشوا، مث أ فلس السواحب بعود ذكل، فوال جيووز رجووع املسوحوب  اإ

الوفاء، ولو أ ن الإفال  ينقص كثريا من أ ثر الرجوع املسحوب عليه عىل الساحب املةلوس ملوا  عليه وأ ن زرفض

ليه. وفاه عنه ذا اتصل بعهب احلامل برد السةتجة اإ ل اإ  .عىل أ ن القبول ل يصح قطعيا عىل هذا النحو اإ

ذا و وع: "بأ نوه 017/0نصوا عنوه املوادة  ويس   الرجوع عن القبول بشطب القبول وهذا ما املسوحوب عليوه  اإ

صيغة القبول عىل السةتجة مث شوطهبا قبول ترجيوع السوةتجة، عود  القبوول مرفو وا ويعود التشوطيب واقعوا قبول 

 ". ترجيع الس ند ما مل يثبا خالفه

لقد أ جاز املرشع لل سحوب عليه أ ن زرجع عن قبوحص واعترب ذكل رف،وا حص والرجووع يف القبوول ابلشوطب عليوه 

 : وو معينة يهجاء اس تثناءا مقيدا برش 

أ ن يشطب املسحوب عليه القبول مىت حرره عىل السةتجة، وحيصل الشوطب بأ يوة طريقوة تودل عليوه، أ و  -0

 ". أ و أ رجع عن قبويل" القبول ملغ " بتدوزن عبارة معاكسة لها كعبارة 

ىل الشخص امللكن  -6 رجاع الورقة حليازة احلامل أ و ولكيه أ و اإ ىل أ ن يقع الشطب عىل القبول قبل اإ بتسولميها اإ

ذا وقع املسحوب عليه عىل السةتجة ابلقبوول مث سول ها لشوخص موا قود زكوون أ حود  املسحوب عليه للقبول، واإ

ذا  ىل أ حد املراسلني، فيبق  من حقه اسرتدادها وشطب القبوول عهنوا ولكنوه يةقود هوذا احلوق اإ مس تخدميه أ و اإ

ىل حيازة احلامل  .اكنا السةتجة قد وصلا اإ

عوادة الورقوة ولك شطب يعتربه ال موا مل يقوم االيول عوىل العكوس ويقوع عبوأ  " السو ند"قوانون قود حصول قبول اإ

الإ بات عىل من يدعي هذا العكس وهو عادة حامل الس ند
 (2)

. 

                                                           
1
 . 628، ص0086حمسن شةيق، القانون التجاري الكوييت، مطبوعات جامعة الكويا، . د 

2
 R. ROBLOT, Les Effets de Commerce, Sirey,1975, p186. 
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ذا فعول  -1 ىل أ حد املوقعني عىل السوةتجة، واإ ىل احلامل أ و اإ أ ن ل زكون املسحوب عليه قد أ علن قبوحص خطيا اإ

ذا اكن املسوحوب :"يويل مبوا 6/ 017عبارة قبوحص، وهذا ما أ كدتوه املوادة اكن ملزما جتاه ه،لء مبقت   عوىل أ نوه اإ

عليه قد أ عهب كتابة احلامل أ و أ ي موقع أ خر بقبوحص يصبح ملزما اجتاه هذزن ال خرزن مبا ت، نته الصيغة اليت عورب 

 ." هبا عن قبوحص

 .عدم جواز التعديل يف بياانت السةتجة: اثلثا

عليه أ ن يعدل يف بياانت السةتجة اليت تعني م، ون الالزتام الثابا فهيا، أ و حتودد رشوو لل سحوب  ل جيوز

تنةيذها عند توقيعه ابلقبول
(1)

، كام لو عدل اترخي الاس تحقاق أ و أ ن يتعهد بدفع قمية السوةتجة عوىل أ قسواو أ و 

 .أ ن يويف بب،اعة بدل من النقود

ن التحةظات اليت يدرهجا املسحوب عليه مادا ذا واإ ما ل متس حق احلامل ل تعترب رف،وا، و ثوال عوىل ذكل اإ

اكن الساحب قد عني حمال خمتارا لدلفع، جاز لل سحوب عليوه تغيوري هوذا امول طاملوا قصود بوه احلصوول عوىل 

 .مصلحة خاصة

 أ ما وأ ن مت تعديل يف أ حد بياانت السةتجة ومس هذا التعديل حق احلامل اعتورب رف،وا وهوذا موا أ كدتوه املوادة

ولك تعوديل أ خور حيد وه القبوول يف البيواانت الوواردة يف نوص :" يويل من القانون التجاري اجلزائري مبوا 0/ 012

 ." السةتجة يعترب مبثابة رفض للقبول

لهيا أ نةا يف شوطرها ال خوري جنودها تقيضو بوأ ن 012/0لكن حيا نقرأ  نص مادة  عوىل أ ن القابول يبقو  : "املشار اإ

بتةسوري املقصوود مون ذكل وفوق " روبلوو"، وقد قام ال سو تاذ "اليت عرب هبا عن القبول ملزما مبا ت، نته الصيغة

مون القوانون التجواري الةرنيسو عوىل أ ن حامول السوةتجة املقبووةل قبوول رشطيوا أ و  062/0ماجاء به نص املادة 

 :معدل زكون حص اظيار بني احللول ال تية

يواانت السوةتجة هوو مون قبيول الورفض، فيع ود اإىل حترزوور أ ن يعتورب القبوول املعلوق عوىل رشو أ و معودل لب  -0

 .الاحتجاج لعدم القبول ما مل زكن معة  منه، مث يبادر ابلرجوع عىل ال،امنني قبل ميعاد الاس تحقاق

ما أ ن ينتظر حلول ميعاد الاس تحقاق، فيقدم السةتجة للوفاء وعند امتناع املسحوب عليه عن اافوع يوجوه  -6 اإ

 .ء وزرجع بعد ذكل عىل ال،امننياحتجاجا لعدم الوفا

أ ن يطالب املسحوب عليه يف الاس تحقاق طبقا مل، ون الصيغة اليت مت هبوا القبوول، فوال حيوق لل سوحوب  -1

ذا أ راد احلامول الاسوك  عليه أ ن يعترب القبوول املعلوق عوىل رشو أ و معودل ل حود البيواانت السوةتجة رف،وا حص اإ

                                                           
1
 G.TOUJAS, Juris Classeur, Commercial collection, 1975, p13, R. ROBLOT, p186.  
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ل  للحامل فهو خمري بأ ن يقبول ابلرشوو أ و ابلقبول  بل يبق  ملزما ملا ت، نته صي غة قبوحص، ول يعط  هذا احلق اإ

. التعديل أ و أ ن يعترب أ ن املسحوب عليه قد رفض القبول
(1  )

 

ذا علق املسحوب عليه قبوحص عىل رشو واقن، مث حتقوق هوذا الرشوو فللحامول أ ن يطالبوه ابلوفواء يف اترخي  فاإ

 .يعترب عندئذ ك نه حاصل بأ ثر رجعي وبدون قيد او رشوالاس تحقاق عىل أ سا  هذا القبول ا ي 

ذا موا حتقوق الرشوو  ذا اكن التعليق عىل رشو فواخس فلويس للحامول أ ن يطالوب املسوحوب عليوه ابلوفواء اإ أ ما اإ

الةاخس واعترب القبول ك نه مل زكن
(2)

 . 

 .رشوو حصة القبول: املطلب الثاين

 .من الرشوو املو وعية وأ خرى شلكيةحىت نعترب القبول حصيحا جيب أ ن تتوفر مجموعة 

 الرشوو املو وعية: الةرع ال ول

جيووب أ ن تتوووفر مجووةل موون الرشوووو املو وووعية الوويت تةر ووها القواعوود العامووة لصووحة هووذا الالووزتام، أ ي الووزتام 

 . املسحوب عليه اجتاه احلامل

 ال هلية: أ ول

ل  ذا اكن القابوول انقووص يشوورتو أ ن يصوودر القبووول موون خشووص ايووه ال هليووة التجاريووة، واإ اكن قبوووحص ابطووال فوواإ

ال هلية، فيكون حص وحده حق اافع ابلبطالن يف مواهجة الاكفة دون اعتبار حلسن أ و سوء نيوة احلامول وزوزول 

 .هذا البطالن ابلتقادم أ و ابلتصحيح عند زوال سبب عدم ال هلية كبلوغ سن الرشد

 الإرادة: اثنيا

دار  ل وقوع قبووحص جيب أ ن زكون القبول صادرا عن اإ كوراه أ و التودليس واإ ة سلمية خالية من العيووب اكلغلو  أ و الإ

ابطال، غري أ نه ل جيوز اافع ابلبطالن الناش  عن عيب من عيوب الإرادة يف مواهجة احلامل حسن النية 
(3)

.
  

سو نة غوري  00وأ هلية القيام ابل عامل التجارية تكوون أ ول ملون بلوغ سون الرشود وهوو يف القوانون اجلزائوري سون 

حميوز عليه لسةه أ و غةةل أ وعته أ و جنون، وتكون للقوا  ا ي أ وذن حص ابلتجوارة، فاملسوحوب عليوه القوا  

                                                           
1
نيوة أ محد محمد حمرز، الس ندات التجارية المكبياةل، السو ند الإذين، الشو يك، والتعليوق عوىل اتةاقيوات ال   املتحودة المكبيوالت والسو ندات الاذ.د 

 . 060، ص 0002ااولية، النرش ا هيب للطباعة، حسن اإسامعيل، القاهرة، س نة 
2
 .11ل وراق التجارية والإفال ، ااار اجلامعية للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، صعيل البارودي، ا. د 
3
 .12عيل البارودي، ال وراق التجارية والإفال ،املرجع أ عاله، ص. د 
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لر عوامل التجاريوة ولكون يف حودود أ عوامل التجوارة  ممارسو تهاملأ ذون حص يس تطيع حسب سةاجت والتوقيع علهيا أ  نواء 

.يتعلق هبذه التجارة ب سةتجة لتسوية دزن لاملأ ذون هبا وعىل قدر احلاجة  كل، فال جيوز حص حس
 (1)

 

 امل: اثلثا

ن حمل الزتام املسحوب عليه هو املبلغ من النقوود ل ن مون خصوائص السو ندات التجاريوة أ ن زكوون مو ووعها  اإ

ذا اكن حمل الالزتام املسحوب عليه شويئا غوري النقوود كتسولو ب،واعة أ و أ داء معول، فقودت السوةتجة  نقودا، فاإ

ورقة جتارية وأ صبحا صاك عاداي، وملا اكن حمل الالزتام الصيف مبلوغ مون النقوود دامئوا فهوو حمول ممكون صةهتا ك

ومرشوع يف ذاته ول ميكن أ ن زكون ابطال لس تحاةل أ و عدم مرشوعيته
 (2)

. 

 السبب: رابعا

رادة منةوردة لل سوحو  ن الزتام املسحوب عليه قبل احلامل يُعد الزتاما جمردا ، يصدر مون اإ ب عليوه يف دفوع قميوة اإ

 .اازن املرتتب يف ذمته قبل الساحب، وعند انتةاء هذا اازن رغبة يف كةاةل الساحب أ و يف التربع حص

وبذكل ل يشرتو فهيا ذكر سبب الالزتام وزكةي أ ن زكون حص سبب مرشووع، ويةورتض أ ن لوا سو ند جتواري 

ذا ذكر  السبب فيعترب هو احلقيقوي موا مل يثبوا غوري ذكل، سبب مرشوع ما مل يقم االيل عىل خالا ذكل، واإ

ذا ذكر واكن مغازرا للواقع فاإن ذكل ل جيعل الورقة التجارية ابطوةل موىت  بوا سوبب مرشووع لهوا، والعكوس  واإ

ذا اكن سبهبا غري مرشوع .حصيح حبيث تعترب الورقة التجارية ابطةل اإ
(3)

 

ا ي طلووب القبووول وميتنووع  -أ ي احلاموول -املبووارشوحيووتج ابلووبطالن يف العالقووة بووني املسووحوب عليووه ودائنووه 

 . من قاعدة تطهري اافوع يس تةيدونالاحتجاج به عىل السواء اجتاه امحلةل حس نوا النية ا زن 

 الرشوو الشلكية: الةرع الثاين

ة حيورر القبوول عوىل السوةتج:" من القانون التجاري اجلزائري اليت تونص عوىل 012جاءت به املادة  بناءا عىل ما

م،وواء " مقبووول"ويعوورب عنووه بلك ووة  ن جموورد اإ أ و أ ي لك ووة أ خوورى متا لهووا وزكووون مم وو موون املسووحوب عليووه واإ

فقد مت حتديد الرشوو الشلكية اليت جيب توافرها لصوحة قبوول " املسحوب عليه عىل السةتجة يعترب قبول منه

 : املسحوب عليه ويه اكلتايل

 

 

                                                           
1
 .68ائر، صعيل فتاك، مبسوو القانون التجاري يف ال وراق التجارية، اجلزء ال ول، السةتجة، مطبعة ابن خدلون للنرش والتوزيع، اجلز . د 
2
 . 016 -010أ محد محمد حمرز، املرجع السابق، ص . د 
3
 .011، ص 0080-0087جاك يوسن احلكو، احلقوق التجارية، اجلزء الثاين، مطبعة  بني، . د 
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 نةسهاكتابة صيغة القبول عىل السةتجة : أ ول

ليه بوا و ووح عوىل ذات السوةتجة وذكل بلك وة ن املرشع أ وجب يف القبول أ ن زكون مكتوب ومشار اإ :  " اإ

رادة املسحوب عليه يف القبول، ك ن يس تع ل املسوحوب عليوه " مقبول  هبام عن اإ أ و بلك ة مما ةل تكشن دون اإ

 .ةتجة ابعتبار ذكل قبول  حيا  منه، بل اكتة  املرشع مبيرد توقيع املسحوب عليه عىل الس (لدلفع ) لك ة 

وتبعا ذكل ل جيوز أ ن يقع القبول شةاهة لتعارض ذكل مع النص الص  ا ي جاء به املرشوع، ول جيووز أ ي،وا 

.أ ن زكون التوقيع من املسحوب عليه ابل حرا ال وىل
(1)

 

م،واء ومن مث فالقبول شةاهة يُعد وعود ابلقبوول يلوزتم املسوحوب عليوه اجتواه السواحب بت  نةيوذه، والعوربة هنوا ابإ

ليه يف الةقرة ال وىل من نص املادة   . أ عاله 012املسحوب عليه كام هو مشار اإ

وليس من الروري أ ن تكون عبارة القبول مكتوبة خب  يود املسوحوب عليوه نةسوه فقود تكوون مطبوعوة عوىل 

الةوذج ا ي حترر فيه السةتجة
(2)

. 

عليه عىل السةتجة املس تحقة اافع بعد مدة مون الاطوالع  ختلون يف  اليت يذكرها املسحوب" نظر" أ ما لك ة 

ىل أ هنا تةيد القبول ومهنم  ويذهب البعض ال خر وخصوصوا يف ظول الترشويع ، "روبلو"شأ هنا، فيذهب البعض اإ

اوا اإ بوات واقعوة التقودمي، أ موا " تووجس" الةرنيس اإىل عكوس ذكل، وزورى  أ ن هوذه اللك وة ل تعوين القبوول واإ

ذا ذكوورت عبووارة " نظوور" فيعتوورب أ ن لك ووة " هبواتيوو" ل اإ ىل العكووس اإ نظوور بوودون " تةيوود القبووول ول تنصووا اإ

".قبول
(3)

   

ل  ذا اكنا السةتجة واجبة اافوع يف اجول معوني اى الاطوالع اإ كام جيب أ ن ي،رخ القبول ابليوم ا ي مت فيه اإ

ذا طالب احلامل أ ن ي،رخ يف يوم عر ها يف اجل معني مبقت   ذا مل زكون للقبوول اترخي . رشو خواصاإ هوذا واإ

.فانه جيب عىل احلامل اإ بات ذكل ابحتجاج حيرر يف ال جل القانوين رجوعا عىل املظهرزن والساحب
)4(

، كوام ل 

.جيوز أ ن زكون القبول بقيد أ و رشو، لكن جيوز أ ن زكون حمصورا  يف جزء من مبلغ السةتجة
(5)

 

جيوز حصول القبول عىل أ ي مهنا، وجيب أ ن حيذر املسحوب عليوه ول  ويف حاةل اإصدار سةتجة يف عدة نظائر

ل عىل نسخة واحدة ل ن يف حاةل قبوحص عدة نظائر يصبح ملزتما جتاه محةل هذه النظائر، فيجرب عوىل  ي،ع قبوحص اإ

.دفع القمية لا واحد من ه،لء امحلةل يف اترخي الاس تحقاق
(6 )

 

                                                           
1
دوار عيد، . د   .102، ص 0022التجارية، مبادئ عامة، س ند السحب، س ند ل مر، مطبعة النيوى، بريوت، لبنان،  الإس ناداإ
2
 .ج.ت.ق 012/6م  
3
 .ج.ت.ق 012/1م  
4
 .012 -010ادوار عيد، املرجع أ عاله، ص. د 
5
 . 026مراد منري فهو، القانون التجاري والإفال ، ااار اجلامعية للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، ص .مصطة  كامل طه و د. د 
6
 .ج.ت.ق 062م  
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حدى النظائر ودفع مبقت و نظوري أ خور  فاملسحوب عليه زكون ملزما با نسخة ذا وقع ابلقبول عىل اإ مقبوةل، فاإ

نه يتعرض لدلفع مرة اثنية حلامل النظري املقبول .مل يوقع علهيا دون أ ن يسرتد النظري املقبول، فاإ
(1)

    

ذا رفض هسولو املقبوول للحامول فيبوارش احلامول ابلحتجواج ليثبوا  أ ن وأ خريا يسهب النظري للحامل الرشعي، واإ

ذا تعوددوا امحلوةل الرشوعيني واكنوا مجيوع النسوخ حت ول امس . النظري مل يسهب حص وأ ن القبول أ و الوفاء مل حيصل واإ

الشخص ا ي ايه النسخة املقبوةل، فيعترب ه،لء امحلةل متساوون يف الو وع جتواه حمورر النظوري املقبوول، فوال 

ل مبقت   . قرار من اممكةيتخىل عنه ل حدمه دون ال خر يف حاةل ال اع اإ

ج .ت.ق 060أ ما يف حاةل  ياع السةتجة املقبوةل يتح ل احلامل نةقوات النسوخة الثانيوة وهوذا موا أ كدتوه املوادة 

جيب عىل ماكل السةتجة ال،ائعة ل جل احلصول عىل نسوخة اثنيوة مهنوا أ ن يطلوب مون املظهور ال خوري " بقولها 

مسوه وعنايتوه للسوعي اى املظهور حص السوابق وهكوذا جيوري قبا أ ن ميده مبا هوو واجوب عليوه مون املسواعدة اب

ىل مظهر حىت يصل اإىل ساحب السةتجة ويتح ل ماكل السةتجة ال،وائعة  الرجوع عىل هذا املنوال من مظهر اإ

املصارين
. " 

ل بعد حصوحص عىل حمك ق،ايئ بوفاهئوا، ويقودم كةويال يلوزتم بورد املبلوغ  وهنا احلامل ل يس تطيع املطالبة ابلوفاء اإ

ىل املسحوب عليه وهذا ما جاء يف املادة  ذا اكنوا السوةتجة ال،وائعة مشو اةل " ج بقولها .ت.ق 060املوىف به اإ اإ

ل مبوجوب أ مور مون ... ثوة أ و الرابعوة اخلعىل القبول فوال ميكون املطالبوة بوفاهئوا مبوجوب نسوخهتا الثانيوة أ و الثال  اإ

ن مدة الكةاةل يه  ال ة أ عوام وينقيض الزتام الكةيل مبرورها." القايض وبرشو تقدمي كةيل .واإ
(2)

 

 التوقيع : اثنيا

م،وائه خبو  اليود عوىل السو ند أ و بصو ة ال صوبع يف حواةل  ما ابإ جيب أ ن يوقع املسحوب عليه عىل قبوحص وذكل اإ

أ ن يو ع التوقيع عىل صودر السوةتجة ولويس عوىل ظهرهوا متيوزيا للقبوول عون التظهوري عوىل وجيب . هجل الكتابة

مون القوانون التجواري  012/0 بياض ا ي زكةي حلصوحص جمرد التوقيع عىل ظهر السةتجة، وهذا ما أ كدتوه املوادة

 .اجلزائري اليت س بق ذكرها

نناوعليه    :نس تنتج من خالل قراءة هذه املادة أ ن القبول حيدث وفق أ حدى الطريقتني فاإ

 .القبول بصةة داةل عليه مذيةل بتوقيع املسحوب عليه: الطريقة ال وىل

م،اء املسحوب عليه عىل وجه السةتجة: الطريقة الثانية  .عدم وجود صيغة تدل عليه زكةي فيه اإ

 

                                                           
1
 180.ق ت ج 012/1م  
2
 . 610، ص0001التجاري، ال وراق التجارية، دار الهن،ة العربية، بين سوين، مص،  صةوت انيج هبنساوي، القانون. د 
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 التارخي: اثلثا

 :تعني اترخي القبول يف حالتني أ ورد ا عىل سبيل احلص وهام 012/6لقد اشرتطا املادة 

ذا اكنووا السووةتجة مسوو تحقة الوفوواء بعوود موودة موون الاطووالع  واحلسوواب زكووون بعوود تقوودميها  :احلوواةل ال وىل اإ

ذا مل ي،رخ القبول أ صوبحا السوةتجة مسو تحقة الوفواء بعود انق،واء امليعواد  لل سحوب عليه ويقبلها وي،رخها، واإ

 .ا حمسواب من اترخي الإنشاء، وهنا اشرتاو اترخي القبول العربة منه بداية حلساب اترخي الاس تحقاقاملعني فهي

ذا ت، نا السةتجة رشو تقدميها للقبوول يف هموةل معينوة وهنوا العوربة مون اشورتاو اترخي القبوول  :احلاةل الثانية اإ

ذا اكن احلامل قود نةوذ الرشوو بتقدميو ه الورقوة للقبوول يف املودة اموددة، أ م أ ن تمكن يف أ نه نس تطيع معرفة ما اإ

 .تقدميها مت خارج ت  املدة

من القانون التجاري اجلزائري عىل أ نه يف حاةل خلو القبول من التارخي فعوىل احلامول  012/6ولقد ت، نا املادة 

ال جول حةظا حلقوقه يف الرجوع عىل املظهورزن والسواحب أ ن يثبوا هوذا الإغةوال مبقت و احتجواج حيورره يف 

 . القانوين

 املبلغ: رابعا

نشاهئا، لكن املرشوع مل يشورتو الإشوارة  لزامية اليت لبد من ذكرها يف السةتجة عند اإ يعترب املبلغ من البياانت الإ

ليه يف القبول ولكنه يذكر يف حاةل قبول املسحوب عليه عىل جزء من املبلغ فهنا جيب ذكر اجلزء املقبول. اإ
(1)

. 

ل أ ن املرشووع مراعوواة ملصوولحة امللزتمووني يف السووةتجة يف ال صوول زكووون  القبووول شووامال ملبلووغ السووةتجة باكمووا، اإ

وهسهيال للقبول، أ جاز لل سحوب عليه أ ن يقص قبوحص عىل جوزء مون قميوة السوةتجة وبوه يصوبح احلامول دائنوا 

.د هذا اجلزءلل سحوب عليه يف حدود اجلزء ا ي قبا وفيه براءة سائر املوقعني من ال،امن يف حدو 
(2)

 

زكون القبول بدون قيد أ و رشو، ولكنه ميكن لل سوحوب عليوه :" واليت نصا عىل 012/1ولقد ت، نا املادة 

يسوو تطيع احلاموول رفووض الوفوواء اجلووزيئ ل ن القووانون أ عطوو   وعليووه ل". أ ن حيصووه يف جووزء موون مبلووغ السووةتجة

 .لل سحوب عليه حق القبول اجلزيئ

ذا توفرت فيه رشوو يعترب ل :القبول رشوو ل اإ  شلكية وأ خرى مو وعية القبول حصيحا اإ

                                                           
1
ذا و طلبه ا ي احلامل اإل منه يس تةيد ول الصيف، الزتام أ اثر السةتجة عن مس تقةل ورقة يف امرر القبول حيدث ل   بتظهوري هوذا ال خوري قوام اإ

العبيودي، السو ندات التجاريوة يف القوانون  سوليفن عيل.)الصيف القانون حيمكه قبول اإىل حتتاج السةتجة هذه فان الصورة هذه عن املقبوةل السةتجة

 (.212 ص ،0072املغريب، 
2
عبد القادر البقريات، حمارضات يف القانون التجاري اجلزائوري، السو ندات التجاريوة، السوةتجة، السو ند ل مور، الشو يك، سو ند اظوزن، سو ند . د 

 . 71النقل، عقد حتويل الةاتورة،   ص 
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 زكوون وأ ن مون العيووب، الإرادة وخلوو الصويف الزتام هذا مثل حت ل ومدى ال هلية يف املو وعية فتاثلأ ما 

 .اجلزيئ القبول أ جاز املرشع أ ن غري قيد، رشو أ و عىل معلق غري منيزا عليه املسحوب من الصادر القبول

ق  405م)جبانهبووووووووووووووووا  عليوه املسوحوب وتوقيع مقبول بعبارة أ ي مكتواب القبول زكون الشلكية يف أ ن وتاثل

(ت ج
(1)

 : حالتني يف فال تمكن أ ايته اإل السةتجة قبول اترخي أ ما ،

ذا -  . الاطالع من مدة بعد ال داء مس تحقة السةتجة اكنا اإ

 . معينة مدة يف للقبول السةتجة تقدمي يوجب رشو وجود -

 حالت القبول:املطلب الثالث

ميكون أ ن يعورض قبوول : " من القانون التجاري اجلزائري حلالت القبول حيث ق،ا بأ نه 011/0أ سسا املادة 

السةتجة عىل املسحوب عليه مبقره لغاية اترخي الاس تحقاق سواء من قبل احلامل أ ومون أ ي خشوص أ خور حوائز 

ود، فةوي بعوض وهذا هو ال صل ابعتبار ذكل أ ن هذا احلمك يُعد قاعدة عامة، لكن ترد علهيوا بعوض القيو...". لها

 . احلالت زكون احلامل ملزما  بعرض السةتجة للقبول وقبول حالت أ خرى ميتنع عليه تقدميها للقبول

 احلالت اليت جيب فهيا تقدمي السةتجة للقبول: الةرع ال ول

دراج رشو التقدمي للقبول - ميكون للسواحب أ ن يشورتو يف لك " ج .ت.ق 6/ 011لقود أ جوازت املوادة : حاةل اإ

 ...".ة وجوب عر ها للقبول مع تعيني أ جل  كل أ و بدون تعيني أ جلسةتج

لويمك لقبولهوا خوالل شوهر مون : "ولتو يح هذا املعىن نعطي مثال ادفعووا مبوجوب هوذه السوةتجة الويت سو تقدم اإ

ليمك لقبولهوا" أ و." اترخيها  ، ولتنةيوذ رشو التقودمي للقبوول، يتعوني..."ادفعوا مبوجب هذه السةتجة اليت س تقدم اإ

. عىل احلامل يف احلاةل ال وىل تقدمي السةتجة للقبول خالل مدة شهر املذكور
(2)

 

أ ما يف احلاةل الثانية  ن واجب احلامل تقدمي السوةتجة للقبوول يف أ ي وقوا موادام اترخي الاسو تحقاق مل حيول  -

 .بعد

مضن مدة معينة أ و غوري ج لا مظهر أ ن يشرتو وجوب تقدمي السةتجة للقبول .ت.ق 011/2كام أ جازت املادة 

والقصود مون رشو تقودمي القبوول، رغبوة السواحب . معينة  ما مل زكن الساحب قد اشرتو عدم تقودميها للقبوول

ذا اكن ينووي وفواء السوةتجة بتوارخي الاسو تحقاق، أ و أ نوه سو ميتنع عون ذكل  مبعرفة موقن املسحوب عليه فويف اإ

 .وقنليتس ىن حص ا اذ التدابري الالزمة عىل  وء هذا امل

                                                           
1
 .06عبد القادر البقريات، املرجع أ عاله ، ص . د 
2
 .ق ت ج  000م   
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عطاء املسحوب عليه فرصة حتديد مركزه من الساحب، وتدبري أ مووره اسو تعدادا  للوفواء  كام يقصد من الرشو اإ

ذا أ ال احلامل تقدمي السوةتجة للقبوول ابلورمغ مون وجوود الرشوو فقود رتوب القوانون  يف اترخي الاس تحقاق، واإ

 : اجلزاء التايل

ذا اكن الساحب هو ا ي و ع الرشو ومل يقم ا - نه يةقود حقوه يف الرجووع عوىل السواحب، اإ حلامل بتنةيذه، فاإ

 .ا ي يثبا وجود مقابل الوفاء بتارخي الاس تحقاق وعىل مجيع امللزتمني ابلسةتجة

ذا اكن الرشو مو وعا من قبل أ حد املظهرزن ومل ميتثل احلامل لتنةيذه، فاحلامل ل ل  أ ما اإ يةقود حقوه ابلرجووع اإ

.عىل وا ع الرشو فق 
(1)

  

 احلالت اليت ميتنع فهيا عىل احلامل تقدمي السةتجة للقبول: رع الثاينالة

السةتجة املس تحقة اافع اى الاطالع علهيا  - أ  
(2)

 . 

السةتجة املت، نة رشو عدم تقدميها للقبول -ب
(3)

 . 

تقودم للقبوول قبول  وقد زكون احلظر خالل مدة معينة، ك ن يذكر موثال ادفعووا مبوجوب هوذه السوةتجة الويت ل

، فةي هذه احلاةل يسرتد احلامل بعد انق،اء هوذا التوارخي حقوه بتقودمي السوةتجة لل سوحوب 00/18/6102اترخي 

ادفعوا  مبوجب هوذه السوةتجة  امظوور تقودميها : عليه لقبولها، وقد زكون احلظر مطلقا  بدون حتديد مدة، مثال

 .للقبول

ذا أ خول ابلزتاموه هوذا وقودم السوةتجة عىل احلامل أ ن يلزتم بتنةيذ الرشو بع دم تقدمي السةتجة للقبول، ولكون اإ

ن ال مر ل خيلو من افرتا ني  : للقبول فاإ

ما أ ن يقبل املسحوب عليه السةتجة فيعترب القبوول حصيحوا ومنتجوا  يوع أ اثره ولكون السواحب يبقو  حور  -0 اإ

ىل امليعاد ام ىل ميعاد الاس تحقاق أ و اإ حيوق للحامول حوق  دد لغورض القبوول، كوام لالتصا يف مقابل الوفاء اإ

ذا ما أ فلس الساحب بعد حصول القبول  .   الرجوع عىل ال،امنني قبل موعد الاس تحقاق اإ

موا أ ن ميتنووع املسوحوب عليووه عون القبووول، فووال زكوون للحاموول عندئوذ الرجوووع عوىل السوواحب وامللزتمووني  -6 اإ

ذا قووام احلاموول بتنظووو الاحتجوو اج لعوودم القبووول، حت وول وحووده مصووارين هووذا ال خوورزن قبوول الاسوو تحقاق، واإ

                                                           
1
 .ق ت ج 011/1م   

2
 .70البقريات، املرجع السابق، ص  عبد القادر. د 
3
 .72عبد القادر البقريات، املرجع السابق، ص . د 
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الاحتجاج ف،ال عن الزتامه بتعويض الرر ا ي قد يلحق ابلساحب أ و املسحوب عليه أ و امللزتمني ال خورزن 

.بسبب تصفه هذا
(.1)

 

ذا اكن السةتجة ت، ن رشو عدم القبول املدرج مون طورا السواحب، زكوون قود حود مون حريتوه ومنعوه  اواإ

دراج الرشوو املذكورة يف احلالت الثالث ال تية  :اإ

ذا اكنا السةتجة هس تحق اافع عند خشص اثلث غري املسحوب عليه -0  .اإ

ذا اكنا السةتجة هس تحق اافع يف منطقة أ خورى غوري منطقوة املسوحوب عليوه -6 ذ قو. اإ د خيىشو املرشوع يف اإ

 . هاتني احلالتني من أ ن هسحب السةتجة عىل أ شخاص وايني أ و غري قادرزن عىل قبول السةتجة أ و وفاهئا

ذا اكنا السةتجة هس تحق اافع بعد مدة معينة من الاطالع علهيا فالسةتجة املسحوبة عىل هوذه الصوورة  -1 اإ

.يتعني لتقدميها للقبول حتديد موعد اس تحقاقها
(2)

 

 موقن املسحوب عليه من القبول: املطلب الرابع

ذ أ نوه بقبووحص يصوبح  ال صل أ ن املسحوب عليه غري ملزم ابلقبول ولو اكن قد تلق  من الساحب مقابل الوفواء، اإ

مدينا  فيا بقمية السةتجة بعد أ ن اكن قبل القبول مدينا عاداي، فيرتتب عوىل ذكل أ ن يتح ول الزتاموات مرهقوة 

زااي اليت زاتع هبا املدزن العادي، غري أ نه اسو تثناء مون ال صول هنواك حوالت  والث يلوزتم فهيوا وأ ن حيرم من امل

حداها قانونية والثانية عرفية والثالثة اتةاقية  . املسحوب عليه ابلقبول، اإ

 الاس تثناء القانوين: الةرع ال ول

من القانون التجاري واليت أ لزما املسحوب عليوه ابلقبوول يف  011/7الاس تثناء ا ي جاء وفق ما ت، نه املادة 

 : السةتجة اليت زكون مسحوبة عن تقدمي ب،اعة من اتجر اإىل اتجر ويشرتو يف هذه احلاةل

 .أ ن تكون السةتجة أ داة لتنةيذ عقد جتاري حما ب،اعة-أ  

 .وأ ن زكون هذا العقد قد أ برم بني اتجرزن-ب

 .نةيذ الزتاماته الناش ئة عن هذا العقد، وسهب الب،اعة لل سحوب عليهوأ ن زكون الساحب قد قام بت  -ج

أ ن ترتك لل سحوب عليه همةل معقوةل يتأ كد مون خاللهوا مون وصوول الب،واعة، ومون قيوام السواحب بتنةيوذ  -د

 . الزتاماته

 .وعليه فلكام توافرت هذه الرشوو ال ربعة املذكورة أ عاله وجب عىل املسحوب عليه قبول السةتجة

                                                           
1
 . 80-81، ص 6111اندية ف،يل، ال وراق التجارية يف القانون اجلزائري، دار هومة، اجلزائر، . د 
2
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 الاس تثناء العريف: الةرع الثاين

وهو احلاةل اليت جرى فهيا العرا التجاري عوىل تقودمي السوةتجة للقبوول وتكوون عنودما هسوحب السوةتجة مون 

اتجر عىل اتجر عون دزون جتواري، فوالعرا التجواري اجلواري يلوزم املسوحوب عليوه بقبولهوا حوىت تتووافر الثقوة 

تجاري، وزرتب العرا التجاري عىل رفض القبوول يف هوذه احلواةل و عة تداول ال وراق التجارية يف الوس  ال 

ذا اقت  ال مر  . مس،ولية املسحوب عليه عن تعوي،ات اإ

 التةايقالاس تثناء : الةرع الثالث

هو الاس تثناء ا ي ي  بناءا عىل التةاق بني الساحب واملسحوب عليه عىل أ ن يلزتم هذا ال خري ابلقبول وقود 

. حيا وقد زكون مضنيا فيلزتم املسحوب عليه بقبول السةتجة تنةيذا لهذا التةاق زكون هذا التةاق
(1)

  

 (عدم القبول)أ اثر القبول والامتناع عنه : املطلب اظامس

 أ اثر القبول: الةرع ال ول

 :يرتتب عىل وجود القبول أ اثر تاثل يف ما ييل

الزتام املسحوب عليه  فيوا يف مواهجوة احلامول بودفع قميوة السوةتجة عنود اترخي الاسو تحقاق، كوام أ ن قبوول  -

 . املسحوب عليه يُط نئ احلامل بوجود مقابل الوفاء

 .قبول املسحوب عليه يعترب قرينة عىل اس تالمه ملقابل الوفاء، وتُعد هذه القرينة بس يطة -

ذا مت القبول من املسوحوب عليوه ال صل أ ن الساحب واملظهرزن  -  امنون لقبول السةتجة وأ داء قميهتا، وعليه اإ

تربأ  ذمة الساحب واملظهرزن من الالوزتام ب،وامن القبوول ويبقو  الالوزتام ب،وامن الوفواء، ويرتتوب عوىل ذكل أ ن 

اا زكون الرجوع عند امتناع ا حامل السةتجة ل ملسحوب عليوه يس تطيع الرجوع علهيم قبل ميعاد اس تحقاقها، واإ

فال  املسحوب عليوه . عن الوفاء يف ميعاد الاس تحقاق وا بات ذكل بواسطة احتجاج عدم الوفاء ل يف حاةل اإ اإ

 . بعد قبولها فيكون للحامل احلق يف الرجوع عىل املوقعني مبارشة قبل ميعاد الاس تحقاق

بول ا - حلامول حسون النيوة ابافووع الويت يرتتب عىل قبول املسحوب عليه عدم اس تطاعة هذا ال خري الاسك ق 

ماكنه الاسك هبا  د الساحب أ و املوقعني السوابقني، فوال يسو تطيع موثال أ ن زاسوك ابنق،واء دينوه موع  اكن ابإ

الساحب ابملقاصة أ و ابلوفاء، تطبيقا لقاعدة اس تقالل التواقيع، ذكل ل ن الزتام املسحوب عليه ينتج عن توقيعوه 

 . ابلقبول

                                                           
1
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عليوه السوةتجة يتأ كود حوق احلامول يف مقابول الوفواء، فوال جيووز لل سوحوب عليوه رده  عند قبول املسوحوب -

بل املسحوب دعوى  فية انجتة عن توقيعه عىل احلواةل .للساحب أ و التصا به وبذكل يصبح للحامل ق 
(1)

 

ىل احلوالت الويت فهيوا ل عليوه قوابال  يُعود املسوحوب  وقبل التطرق ل اثر الامتناع عن القبوول فتجودر الإشوارة اإ

 :ويه

 .رفض التوقيع ابلقبول لكية ل نه مل يقبض مقابل الوفاء -0

 .رفض التوقيع ابلقبول جزئيا وهبذا يعترب ممتنعا عن القبول -6

ذا علق قبوحص عىل رشو واقن أ و انخس -1  .اإ

ذا قرن قبوحص بتحةم من شأ نه أ ن يعدل الالزتام الثابا يه السةتجة -0  .اإ

جوراء احتجواج عودم عندما زرفض املسحوب  عليه القبول فعىل احلامل أ ن يثبا هذا الرفض عن طريق القيام ابإ

وهوذا حوىت . القبول، وزكون هذا الاحتجاج عندما يس تخدم احلامل حقه يف الرجوع عىل الساحب وال،وامنني

متنواع عون جيب اإ بات الامتناع عن القبول أ و الا" ج .ت.ق 0/ 068يعد هم ال ، وهذا ما نصا عليه املادة  لُ 

جووراء موون كتابووه ال،ووب   ج .ت.ق.000وت،ووين املووادة (" الاحتجوواج لعوودم القبووول أ و لعوودم الوفوواء)اافووع ابإ

جووراء اى كتابووة ال،ووب  وتوورتك نسووخة حرفيووة منووه :"بووأ ن حيوورر الاحتجوواج لعوودم القبووول أ و الوفوواء بواسووطة اإ

 ".لل سحوب عليه

ن الطابع الإلزايم لالحتجاج لعدم القبول خيتلن عن  الطابع الإلزايم لالحتجاج لعدم الوفواء، فالحتجواج لعودم واإ

ذا أ غةل احلامل حترزر هذا الاحتجاج القبول ل ل يف حاةل الرجوع قبل الاس تحقاق، واإ نوه (الربوهس تو)يلزم اإ ، فاإ

يظل حمتةظا حبق تقدمي السةتجة للوفاء يف اترخي الاس تحقاق وحترزر احتجاج لعدم الوفاء يف حاةل الامتناع عن 

غةواحص سوقوو حوق احلامول يف الرجووع عوىل  جوراء رضوري يسو تتبع اإ نوه اإ الوفاء، أ ما الاحتجواج لعودم الوفواء فاإ

.ال،امنني
(2)

     

 (الامتناع عن القبول)أ اثر عدم القبول : الةرع الثاين

ذا امتنع املسحوب عليه عن القبول، جاز للحامل أ ن يلوزتم موقةوا  سولبيا  ويقنوع ابلتوقيعوات املوجوودة مو بول اإ ن ق 

ذ أ ن القانون ل يلزم احلامل يف حاةل رفوض (توقيع الساحب واملظهرزن وال،امن الاحتياطي)موقعي السةتجة  ، اإ

ذا  لن عن هذا الرجوع القبول ابلرجوع عىل ال،امن ول  .يُعد هم ال  اإ
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وقعني السوابقني عىل أ نه جيوز للحامول يف الامتنواع عون القبوول أ ن يتخوذ موقةوا اجيابيوا وزرجوع مبوارشة عوىل املو

.للسةتجة بدفع قميهتا فورا  أ و بتقدمي كةيل
 (1) 

 :فللحامل حص موقةني. أ ما يف حاةل عدم وجود مقابل الوفاء اى املسحوب عليه ويف حاةل رفض القبول

ن رفوض القبوول مون طورا املسوحوب عليوه ل :املوقن ال ول يعوين رفوض  انتظار حلول اترخي الاس تحقاق واإ

 .الوفاء

يووم، زرجوع قبول اترخي الاسو تحقاق عوىل السواحب  61حترزر احتجاج بعدم القبول خالل هموةل : املوقن الثاين

 .ولك مظهر ابعتبارمه ملزتمني  فيا  

جراء الاحتجاج -  : لعدم القبول( برهس تو)اإ

يثبوا هوذا وملا اكن الامتناع عن القبول جيزي للحامل الرجوع عىل ال،امنني قبل ميعاد الاس تحقاق، وجب أ ن 

الامتناع  بوات رمسيا لشك فيه، وبروهس تو عدم القبول ورقوة مون أ وراق امروزن يثبوا فهيوا امرو امتنواع 

 .املسحوب عليه عن القبول

ن  عدم القبول جيوز حترزره يف أ ي وقا من اترخي الامتناع عن القبول حىت ميعواد الاسو تحقاق، يف  بروهس تواإ

.حترزره يف اليوم التايل لالس تحقاقحني أ ن بروهس تو عدم اافع جيب 
(2)

  

جوراء حيورر اى كتابوة ال،وب  حيور الاحتجواج لعودم " ق ت ج 000/0م. واملرشع اجلزائري يسو ي برهسو تو ابإ

جراء اى كتابة ال،ب  أ والقبول  جيوب اإ بوات :"ييل أ ي،ا  عىل ما 068/0، وقد نصا املادة ...(الوفاء بواسطة اإ

جووراء موون كتابووة ال،ووب الامتنوواع عوون القبووول أ و  الاحتجوواج لعوودم القبووول أ و لعوودم )الامتنوواع عوون اافووع ابإ

  187(.الوفاء

 القبول بطريق التدخل وال،امن الاحتياطي: املبحث الثالث

التدخل والقبول بطريق التدخل، أ ما ال،وامن  اإىل 000 – 007تطرق القانون التجاري اجلزائري من خالل املواد 

من نةس القانون، وعوىل هوذا ال سوا  سووا  010الاحتياطي فقد ُذكرت أ حاكمه وفق مادة وحيدة يه املادة 

ىل القبول بطريق التدخل ورشوطوه يف املطلوب ال ول، وأ اثر القبوول بطريوق التودخل  نتطرق يف هذا املبحث اإ

 .حتياطي يف املطلب الثالثيف املطلب الثاين، وال،امن الا
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 القبول بطريق التدخل ورشوطه : املطلب ال ول

يعرا القبول بطريق التدخل بأ نه ذكل القبول احلاصل من خشوص يتودخل ل،وامن اازون الصويف ا ي حصول 

مون ق ت ج  000/0القبول املذكور لصاحله من رجوع احلامل عليه قبل ميعاد الاسو تحقاق، فقود نصوا املوادة 

ن القبول بطريق التدخل ميكن حصوحص يف مجيع ال حوال اليت تكوون فهيوا حلامول سوةتجة واجبوة التقودمي :"عىل اإ

وميكن وفقا للرشوو ال يت بياهنا قبوول : "عىل أ نه 007/6وأ  افا املادة ". للقبول حق الرجوع قبل الاس تحقاق

 " .ى الرجوعالسةتجة أ و وفاؤها من خشص متدخل لةائدة مدزن معرض اعو 

 :ولقد أ خ،ع املرشع التجاري القبول ابلتدخل  ةل من الرشوو، مهنا مو وعية وأ خرى شلكية يه

 الرشوو املو وعية للقبول بطريق التدخل: الةرع ال ول

يشرتو أ ن تتوافر يف املتدخل ال هلية القانونيوة الالزموة، كوام جيوب أ ن زكوون ر واؤه خاليوا مون عيووب الإرادة 

د سبب مرشوع لهذا القبول أ ما حمل القبول ابلتدخل فقد زكون اكمل مبلغ السةتجة أ و جوزء منوه ويةرتض وجو 

قياسا عىل حصة القبول اجلزيئ من املسحوب عليه، فالقابول بطريوق التودخل يقبول القسوم املتبقوي ا ي يشو ا 

وب عليه ذاتهالقبول ال صيل وغالبا ما زكون القابل بطريق التدخل يف مثل هذه احلاةل هو املسح
(1)

. 

 الرشوو الشلكية للقبول بطريق التدخل : الةرع الثاين 

قع من طرق املتودخل" 000/2تنص املادة  كوام جيوب أ ن يت،و ن . ويذكر القبول بطريق التدخل يف السةتجة ويو 

ذا أ غةل هذا البيان، عد القبول صادرا ملصلحة الساحب  ". تعيني الشخص ا ي صدر حلسابه، واإ

طريوق التوودخل جيوب أ ن يودون عووىل السوةتجة، ولوويس للتودخل صويغة معينووة  كل، وابلتوايل ميكوون فوالقبول ب

 .اس تعامل أ ية عبارة تةيد ذكل ويوقع

ويشرتو يف القبول ابلتدخل أ ن يذكر فيه امس من حصل التدخل ملصلحته وذكل لتحديد مركز القابل ابلتودخل 

ذا خال ا نوه يةورتض أ ن التودخل قود مت من املوقعني ال خرزن عىل السةتجة، وأ ما اإ لقبول من ذكر هوذا البيوان، فاإ

 .ملصلحة الساحب، واحلمكة ذكل أ ن الساحب هو أ ول املوقعني عىل السةتجة وافرتاض وقوع القبول ملصلحته

ىل ابلإ افة ذكل جيوب عوىل املتودخل أ ن خيطور الشوخص ا ي تودخل يف القبوول ملصولحته يف ظورا يوويم  اإ

ذا أ ال مراعاة هذا ال جل زكون مس،ول  عنود الاقت،واء عون تعوويض مواالع ل التاليني حلصول هذ  ا القبول واإ

هامحص من الرر، برشو أ ل يتجاوز تعويض هذا الرر مبلغ السةتجة .يرتتب عىل اإ
(2)

 

كام جند أ ن املرشع مل حيدد شا الإخطار، ولهذا جيوز أ ن زكون هذا الإخطار كتابة أ و شةاهة
(1)

. 
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 :عليه يف قبول السةتجة بطريق التدخل بدل  من قبولها أ صليامصلحة املسحوب  -

يعد قرينة قانونية عىل تلقيه مقابل الوفاء مون السواحب كوام  قبول املسحوب عليه السةتجة بطريق التدخل ل -أ  

 .هو احلال يف القبول ال صيل

ذا قبل السةتجة قبول أ صليا وقام ابلوفواء بقميهتوا يف ات -ب ن املسحوب عليه اإ رخي الاسو تحقاق دون أ ن يتلقو  اإ

ل عوىل السواحب وحوده وقود زكوون السواحب معرسوا أ و عواجزا عون رد قميوة  مقابل الوفاء، فليس حص الرجوع اإ

ذا قبلها ابلتدخل لصاحل أ حد امللزتموني هبوا فواإن حص أ ن زرجوع مبوا وفواه عوىل هوذا امللوزتم واملووقعني  السةتجة، أ ما اإ

 .السابقني حص مبا فهيم الساحب

ذا اكنا السةتجة مسحوبة حلساب خشص أ خر وقبل املسحوب عليوه السوةتجة دون أ ن زكوون قود تلقو   -ج اإ

ل عىل ال مر ابلسحب مقابل الوفاء فال يس تطيع أ ن زرجع اإ
(2)

 . 

 ال شخاص ا زن ميكهنم التدخل للقبول -

 يف السةتجة، وهوو يف يشرتو أ ن زكون القابل بطريق التدخل، موفيا  ابلزتامه ابلقبول عن خشص ملزتم أ صال -

ما أ ن زكون ملكةا من أ حد امللزتمني ابلسةتجة مبقت  اتةاق سابق أ و أ ن زكوون تودخا مون تلقواء نةسوه  ذكل اإ

أ ما خشص القابل بطريق التدخل فييب أ ن زكوون أ هوال لاللوزتام الصويف ل ن . فيعترب ف،وليا يف هذا التصا

قانون الصا واعتباره ملزتما يف س ند جتاري، وأ ل زكوون ملزتموا  قبوحص للسةتجة زرتب أ اثر قانونية وفقا ل حاكم

 .يف ال صل ابلوفاء بقمية السةتجة حىت ي،ين ائين جديدا للسةتجة بقبوحص

ملصلحة أ ي ملزتم يف السةتجة سواء ملصولحة السواحب، أ و ( بطريق التدخل)وميكن أ ن يقع القبول ابلواسطة  -

، ولكن لجيوز حصوحص ملصلحة املسحوب عليه غري القابل حيث يظل هذا ل حد املظهرزن، أ و ل،امن احتياطي

ال خري بعيدا  عن الالزتام بدفع قمية السوةتجة، وجيوب أ ن يعوني القابول بطريوق التودخل الشخيصو ا ي حصول 

ل اعترب أ ن التوس  حصل ملصلحة مجيع امللزتمني يف السةتجة التوس  ملصلحته واإ
(3)

. 

 لقبول بطريق التدخلأ اثر ا: املطلب الثاين 

 :للقبول بطريق التدخل أ اثر  تلن ابختالا أ طراا السةتجة ويه  
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 العالقة بني القابل والشخص ا ي مت القبول بطريق التدخل ملصلحته واملدنيني ال خرزن: الةرع ال ول

ذا قام القابل ابلواسطة  عنوه، وعوىل  وامين ابلوفاء للحامل، جاز حص الرجوع عىل من توس  ( بطريق التدخل)اإ

هذا ال خري أ ي عىل املوقعني السابقني عليوه دون املووقعني الالحقوني حص، وذكل ل ن القابول ابلواسوطة يف نةوس 

ذا  لن القابول  املركز مع من توس  عنه، فيكون م، وان من املوقعني السابقني و امنا لل وقعني الالحقني، واإ

ن املظهورزن ابلواسطة عن الوفاء يف ميعاد الاس تحقاق وقا م احلامل بتحرزر احتجاج بعدم اافع يف مواهجتوه، فواإ

ىل الوفاء  للحامل ذا ا طروا اإ .الالحقني ملن حصل التوس  عنه ميكهنم أ ن زرجعوا عىل القابل ابلواسطة اإ
(1)

     

 العالقة بني احلامل واملدينني يف السةتجة : الةرع الثاين 

زاتوع  ل معرسواخل، وذكل ل ن القابول املتودخل قود زكوون خشصوا وجيوز للحامل أ ن زرفض القبول بطريق التد

ذا ارت  هذا القبول، فيةقد حقه يف الرجووع قبول الاسو تحقاق عوىل الشوخص ا ي حصول  بثقة احلامل، أ ما اإ

 .القبول ملصلحته وعىل املوقعني الالحقني

ذا اكن القبول حاصال  من املسحوب عليه احتياطي معني يف السةتجة  - للقبول عند الاقت،اء يف حمول الوفواء واإ

فال جيوز للحامل رفض القبول، ول جيوز حص الرجوع قبل الاس تحقاق عىل من عني حص القبول ول عوىل املووقعني 

 !الالحقني

نوه جيووز للشوخص ا ي مت هوذا القبوول ملصولحته ولل،وامنني حص   - وابلرمغ من وجود القبول بطريق التدخل، فاإ

لوهيم السوةتجة وو يقوة  أ ن يطلبوا من حامل السةتجة مقابل دفعهوم قميهتوا والةوائود القانونيوة والنةقوات أ ن يسوهب اإ

براء عند الاقت،اء، ويربر هذا احلمك الرغبة يف متكني هو،لء بودورمه مون مبوارشة  الاحتجاج وحسااب مقرتان  ابلإ

حقهم يف الرجوع عىل  امنهيم
(2)

. 

 ملالعالقة بني القابل واحلا: الةرع الثالث

موون قبوول بطريووق التوودخل زكووون ملزمووا قبوول احلاموول واملظهوورزن :" ج.ت.ق 2/ 000لقوود جوواء يف نووص املووادة 

 " .الالحقني ملن صدر التدخل ملصلحته، مبا أ لزم به هذا ال خري

مما نس تنتج أ نه يلزتم القابل بطريق التدخل قبل احلامل بنةس ال وجه اليت يلزتم هبوا مون حصول التوسو  عنوه، 

ل مدينا اثنواي أ و احتياطيا اكلكةيل، وليس مدينا أ صوليا اكلقابول ال صويل، عىل أ ن ا لقابل بطريق التدخل ليس اإ

 :ويتةرع عىل ذكل نتييتان
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ل بعود مطالبوة املسوحوب عليوه واإ بوات امتناعوه  -0 أ ن احلامل ل جيوز حص الرجوع عىل القابل ابلطريق التدخل اإ

 .زرفض الوفاء كل ل ن املسحوب عليه قد زرفض القبول ولكنه لعن الوفاء مبقت  احتجاج بعدم اافع، وذ

ذا سق  حق احلامل يف الرجوع عىل من حصل التوس  عنه، سق  حقه تبعا يف الرجووع عوىل القابول  -6 أ نه اإ

ابلواسطة عنه
(1)

. 

  L'Aval: ال،امن الاحتياطي : املطلب الثالث 

ن دفع مبلوغ السوةتجة : " ييل القانون التجاري اجلزائري كاممن  010جاء تعرين ال،امن الاحتياطي وفق املادة  اإ

وزكون هذا ال،امن من الغوري أ و حوىت مون أ حود املووقعني عوىل . ميكن أ ن ي، نه لكيا  أ و جزئيا   امن احتياطي

وجيب أ ن زكتب ال،امن الاحتياطي عىل نةوس السوةتجة أ و الورقوة املتصوةل هبوا أ و بسو ند يبوني فيوه . السةتجة

 " .ه ماكن صدور

ميكن أ ن نس تنتجه بأ نه  وامن مقودم مون طورا خشوص ي،و ن الوفواء مببلوغ السوةتجة عنود اترخي اسو تحقاقها  ما

ذا مل يوا املدزن امل، ون زرجع احلامل عىل ال،امن الاحتيواطي ابعتبواره كةيول وملوزتم  يف، مبيورد  حبيث اإ

 .توقيعه عىل السةتجة

 ،امن الاحتياطي ال شخاص ا زن ميكهنم تقدمي ال: الةرع ال ول

عىل أ نه جيوز أ ن يقدم ال،امن من الغري أ و حىت مون املووقعني عوىل السوةتجة اكلسواحب  010/6لقد نصا املادة

 ...واملسحوب عليه والقابل أ و أ حد املظهرزن 

. وال صل أ ن يصدر ال،امن الاحتياطي من خشص أ خر، أ ي من خشص غري ملزتم أ صال  ب،امن الوفاء للسوةتجة

ن املوادة وذكل حىت ن  املشوار الهيوا  010/6،ين  امان جديد للسةتجة ابلزتام ال،امن الاحتياطي، وموع ذكل فواإ

سابقا جتزي  احة أ ن يصدر ال،امن الاحتياطي من أ ي خشوص، ولوو اكن ممون وقعووا السوةتجة، أ ي مون أ حود 

ل أ ن ذكل ل ذا ترتب عوىل هوذا ال،وامن فائودة حلا املوقعني عىل السةتجة، اإ ل اإ ملهوا، موثال بوأ ن ي،و ن يتصور اإ

ذ يرتتب عىل هذا ال،امن أ ن يصبح املظهر ال،امن  أ حد املظهرزن الزتام املسحوب عليه القابل  امان احتياطيا، اإ

هامل احلامل  .يف نةس مركز املسحوب عليه القابل، ومن مث يةقد هذا املظهر حقه يف الاسك ابإ

جيوز أ ن يقوم أ حد املظهرزن ب،امن مظهر لحوق  ه لكذكل ميكن أ ن يقوم أ حد املظهرزن ب،امن الساحب، ولكن

 .عليه، ل نه ي، نه ابلةعل، فال جدوى من تدخا مرة اثنية ابل،امن الاحتياطي

فييووز أ ن يقوع ال،وامن الاحتيواطي . وال صل أ ن زكون امل، ون احتياطيا هو أ حد امللزتمني ابلوفواء ابلسوةتجة

د املظهرزن، أ و عن  امن احتياطي أ خرعن الساحب، أ و املسحوب عليه القابل، أ و أ ح
(1)

. 

                                                           
1
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 رشوو ال،امن الاحتياطي: الةرع الثاين

 كتابة ال،امن عىل السةتجة أ و عىل الوصةل املتصةل هبا  -أ  

مقبوول " ي  ال،امن الاحتياطي عادة عن طريق توقيع السةتجة بكتابة عبوارة تةيود معوىن ال،وامن،ك ن يشوار اىل

. أ و أ يوة عبوارة أ خورى تعطوي نةوس املعوىن" عىل وجه ال،وامن"أ و"ك،امن احتياطي
(2)

ويعتورب الالوزتام ابل،وامن  

ذا اكن توقيو ل اإ ع املسوحوب عليوه أ و توقيوع السواحبانش ئا مبيرد توقيع مقدم ال،امن عوىل وجوه السوةتجة اإ
(3)

 ،

ولعل سبب استبعاد املرشع لتوقيع الساحب أ و املسحوب عليه ل ن توقيع املسحوب عليه اجملرد يةرتض فيوه أ ن 

ن ال،وامن ا ي يقدموه مضون هوذه  زكون قبول للسةتجة وليس  امان احتياطيا، أ ما ابلنس بة لتوقيع الساحب فواإ

قميوة  فتوقيعوه اجملورد اثنيوة ل. ةسه  امن قبولها وأ داء مبلغها جتاه محةل السوةتجةالرشوو، يعد ابطال، ل نه هو ن 

 .حص، هذا ومل يس تلزم املرشع من قدم ال،امن حتديد املبلغ ا ي زريد  امنه، كام يس تلزم اترخي نشوئه

 كتابة ال،امن يف حمرر مس تقل  -ب

مس تقل عن السوةتجة، لكون  (س ند)ال،امن يف حمرر  عىل أ نه جيوز أ ن زكتب 010بينا الةقرة الثالثة من املادة 

 :النص القانوين يشرتو يف هذه احلاةل

تعيني املاكن ا ي جرى فيه وهذا الرشو رضوري لتقودزر حصتوه، عوىل أ سوا  أ ن الةقورة ال وىل مون املوادة  -

شوا الزتاموات  الثالثة من معاهدة جنين املتعلقة بتنازع القوانني فويف خيوص السوةتجة وسو ند ال مور يونص بوأ ن

النامجة عن السةتجة وس ند ال مر حيمك بقانون البدل ا ي صدرت فيوه هوذه الالزتاموات، كوام ي،وين الاجهتواد 

احلديث رضورة حتديد مبلغ واترخي اس تحقاق الورقة التجارية امل، ونة، اإ افة  كل فانه يشورتو تووفر الر وا، 

تياطيا  امل، والسبب وأ هلية التجارة يف الشخص ال،امن اح 
(4)

. 

نشواء السوةتجة واترخي اسو تحقاقها، غوري أ نوه :اترخي وقوع ال،امن الاحتياطي -ج يقوم ال،امن الاحتيواطي بوني اإ

 . ميكن أ ن زكون بعد اترخي الاس تحقاق

 أ اثر ال،امن الاحتياطي : الةرع الثالث

 :هبذا ال،امنلي  تو يح أ اثر ال،امن الاحتياطي لبد من دراسة عالقات ال طراا اليت تتصل 
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 عالقة ال،امن الاحتياطي ابملدزن امل، ون -أ  

ليس لل دزن امل، ون حق الرجوع عىل  امنه الاحتياطي، وعىل عكوس مون ذكل ال،وامن الاحتيواطي ا ي 

قام ابلوفاء بقمية السةتجة أ ن زرجع عىل املدزن امل، ون ابملبلغ ا ي دفعه واملصارين الويت حت لهوا، وقود اسو تقر 

لق،اء عىل اعتبار حقه يف الرجوع مس ادا من القواعد العامة يف احللولالةقه وا
(1)

 . 

 العالقة بني ال،امن الاحتياطي وامللزتمني ال خرزن غري امللزتم امل، ون -6

ذا قام ال،امن الاحتياطي ابلوفاء للحامل جاز حص الرجوع عىل املووقعني عوىل السوةتجة عوىل النحوو ا ي حيووز  اإ

وعووىل ذكل فل،ووامن أ حوود املظهوورزن أ ن زرجووع عووىل املسووحوب عليووه القابوول وعووىل . امل،وو ون فيووه ذكل لل لووزتم

ل عىل املسوحوب عليوه ا ي تلقو   املظهرزن السابقني وعىل الساحب، أ ما  امن الساحب فليس حص أ ن زرجع اإ

ل عوىل مقابل الوفاء وميتنع عليه الرجوع عىل املظهرزن الالحقني، أ ما  امن املسحوب عليه فلويس حص أ   ن زرجوع اإ

الساحب يف حاةل انتةاء مقابل الوفاء
(2.)

                 

 العالقة بني ال،امن الاحتياطي واحلامل  -1

ينوتج عون  هذا موا" يلزتم  امن الوفاء با ما الزتم به امل، ون: "عىل أ نه 010جاء يف الةقرة السابعة من املادة 

 :ييل ذكل ما

يلزتم ال،امن الاحتيواطي بوفواء قميوة السوةتجة عوىل وجوه الت،وامن موع املكةوول وهوذه الكةواةل هشو به كةواةل  -أ  

الساحب واملسحوب عليه واملظهرزن، فليس لل،امن أ ن زاسك جتاه احلامل حبوق التيريود، ول حيوق التقسو و 

ذا وجد كةالء أ خرون يف الس ند وذكل عىل خالا القواعد املدنية   . اإ

وهوذا سوواء ورد ال،وامن . ال،امن الاحتياطي ذو صةة جتارية همام اكنا صةة ال،امن وامل، ون واازن –ب 

 .يف السةتجة ذا ا أ و يف ورقة مس تقةل 

ل يف ال حووال الويت جيووز فهيوا للسواحب  -ج جوراء الاحتجواج اإ ل جيوز لل،وامن الاحتيواطي أ ن حيوتج بعودم اإ

 .الاسك هبذا اافع 

ال،امن الاحتياطي حصيحوا ولوو اكن الالوزتام املكةوول ابطوال، موا مل زكون الوبطالن انشو ئا عون يعترب الزتام  -د

 (جتاري  010من املادة  7الةقرة ) عيب يف الشا 

بول م،و ونه وامللزتموني  -هو  ليوه مجيوع احلقووق الناشو ئة عهنوا ق  ذا وىف ال،امن الاحتياطي قمية السةتجة أ لوا اإ اإ

الاحتياطي الرجوع عىل امللزتم امل، ون ملطالبته مبا وفاه عنوه، وحص أ ن يقا ويه مبقت  السةتجة، فيحق لل،امن 

                                                           
1
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بدعوتني، دعوى خشصية انش ئة عن الكةاةل ودعوى احللول اليت حيل فهيا ال،امن حمل احلامل ا ي تلقو  عنوه 

الوفاء
(1)

. 

 الوفوووووووووووووووواء: املبحث الرابع

ن ىل املسحوب عليه فهيا مطالبا ابلوفاء عندما حيني ميعاد اس تحقاق السةتجة، فاإ ذا . احلامل ال خري لها يتقدم اإ فاإ

ل أ ن  أ وىف املسحوب عليه بقميهتا وفواء حصيحوا يف ميعواد اسو تحقاقها انق،وا حيواة السوةتجة انق،واء طبيعوي، اإ

احلاموول الرشووعي قوود يةقوود حيازتووه للسووةتجة بعوودة طوورق ويتعووذر عليووه أ ن يووربز السووةتجة مطالبووا ابلوفوواء موون 

 .املسحوب عليه ولكن القانون نظم لصاحله طريقا لقت،اء حقه

حتديد ميعاد الاس تحقاق واملطلب الثاين تقودمي الوفواء  اإىلسنتعرض من خالل هذا املبحث يف املطلب ال ول  

لوهيم السوةتجة واملطلوب الرابوع املعار وة يف الوفواء واملطلوب اظوامس  واملطلب الثالث ال شخاص ا زون نقودم اإ

 (.طرق الوفاء)رشوو وأ اثر والوفاء واملطلب الساد  كيةيات ال داء

 ميعوووووواد الاس تحقاق: املطلب ال ول

لزاميوة الويت جيوب ذكرهوا يف السوةتجة الصوحيحةبيان ميعاد  وجيوب أ ن زكوون . الاس تحقاق هو من البياانت الإ

ن املادة . حمدد عىل وجه يقيين ل حيال الشك من القانون التجاري قد حصت الطرق اليت ينبغوي أ ن  001بل اإ

سولوب واحض لتحديوده ي  هبا هذا التحديد، ذكل أ ن أ اية ميعواد الاسو تحقاق ورضورة تعوارا التجوار عوىل أ  

جيوووز أ ن تكووون السووةتجة : حووالت 10تقت،ويان ذكل، ومعومووا مت حتديوود ميعوواد الاسوو تحاق قووانوان وعووىل حنووو 

مس تحقة ال داء مبيرد الإطالع علهيا، أ و بعد مدة من الإطالع ، أ و يف يوم حمدد أ و بعد مودة معينوة مون اترخي 

 .حترزرها 

 .من القانون التجاري 001ى غري منصوص علهيا يف املادة وتبطل لك سةتجة تت، ن أ جال اس تحقاق أ خر 

 السةتجة املس تحقة الوفاء اى الإطالع : الةرع ال ول 

يه السووةتجة الوويت جيووب دفووع قميهتووا عنوود تقوودميها، ولوويس موون الروووري أ ن يووذكر يف مثوول هووذه احلوواةل اترخي 

 .تحقة ال داء اى الإطالع يعني فهيا اترخي اس تحقاق تكون مس    لس تحقاقها، فالسةتجة اليت ل

ىل املسحوب عليه يف خالل املهوةل اموددة حص قوانوان، وعندئوذ تكوون  للحامل أ ن يقدم هذه السةتجة مىت شاء اإ

ويتح  عىل احلامل تقدمي السةتجة الواجبة الوفاء اى الإطالع خالل سو نة . حلظة تقدميها يه اترخي اس تحقاقها

ذا قام ا ل اإ نشاهئا، اإ لزام احلامل بعدم التقودمي قبول ميضو من اترخي اإ طاةل هذه املدة أ و تقصريها، وحص اإ لساحب ابإ

                                                           
1
، دار 08، ال وراق التجاريوة والإفوال ، وفقوا ل حواكم قوانون التجوارة رمق 0محمود فريود العريةوي، القوانون التجواري، ج. عيل البوارودي ، و د. د  

 .  021، ص 0000املطبوعات اجلامعية، الإسكندرية، مص، 
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مدة معينة وعندئذ تبدأ  مدة الس نة من ذكل التارخي، أ ما املظهر فليس حص أ ن يطيول املودة الويت حوددها القوانون 

ذا مل زراع احلامل املدة القانونيوة أ و املودة املرشو  اا حص أ ن يقصها فق ، واإ وطة مون قبول السواحب أ و للتقدمي، واإ

.املظهرزن، وامتنع املسحوب عليه عن اافع فعندئذ يسق  حقه ابلرجوع جتاه الساحب واملظهرزن
(1)

 

 السةتجة املس تحقة بعد ميض مدة معينة من الإطالع : الةرع الثاين

ن ميعاد الاسو تحقاق ل ىل املسوحوب عليوه يف طلوب القبوول،  فاإ ل بوذهاب احلامول اإ ذ ليبودأ  ميكون حتديوده اإ اإ

ل من اترخي  القبول أ و اترخي الاحتجاج لعدم القبول يف حاةل رفض القبوول،  كل أ وجوب املرشوع عوىل  امليعاد اإ

نشواهئا عوىل غورار السوةتجة  احلامل يف هذه السةتجة أ ي،ا أ ن يذهب يف طلب القبول خوالل سو نة مون اترخي اإ

.ن يطيل مدة الس نة أ و يقصهااملس تحقة مبيرد الإطالع، وعىل غرارها أ ي،ا جيوز للساحب أ  
(2)

 

 006ويعترب القبول غري امل،رخ ك نه مت يف أ خر يوم من املدة امددة لتقدمي السةتجة، وهذا ما نصا عليوه املوادة 

 .من القانون التجاري 6فقرة 

نشاء : الةرع الثالث  السةتجة املس تحقة بعد ميض مدة معينة من اترخي الإ

 02زكون أ جل اس تحقاق هذه السةتجة هو اليوم من الشهر املقابل ليوم حترزرهوا  وثال لوو حوررت سوةتجة يف 

نوو رب عوىل أ ن  11أ فريول ، ولوو حوررت يف  02جانةي لتدفع بعد  ال ة أ شهر، زكون أ جل اس تحقاقها هو يووم 

ون هو أ جل الاس تحقاقزك 60أ و  67تدفع بعد  ال ة أ شهر، اليوم ال خري من شهر فربازر سواء اكن 
(3)

  

 السةتجة املس تحقة الوفاء يف يوم معني : الةرع الرابع

موثال أ و  6100وهذه الطريقة ال كرث انتشارا من الناحية الع لية، فيكتب اترخي اليووم امودد للوفواء ك ول موار  

.مثال ويف هذه احلاةل جيب دفع قمية السةتجة يف هذا اليوم اب ات 6100أ فريل  02
(4)

  

 تقدمي السةتجة للوفاء: املطلب الثاين

ىل املسووحوب عليووه ودعوتووه للوفوواء لقووبض املبلووغ يف اترخي  :معووىن الوفوواء - يعووين الوفوواء تقوودمي السوو ند موواداي اإ

 .اس تحقاقه وبذكل ينقيض الالزتام امللق  عىل املسحوب عليه ابلوفاء

معرفة تودخل احلامول لل طالبوة بوذكل مون قبول تمكن أ اية حتديد ميعاد الوفاء يف  :حتديد ميعاد الاس تحقاق -

هامحص يف املطالبة بذكل  .املسحوب عليه أ و امتناعه عن ذكل أ و عند اإ

                                                           
1
 . 70اندية ف،يل، املرجع السابق، ص . د:أ ي،ا  . ق ت ج 006م   

2
 . 021حمرز ، املرجع السابق، ص أ محد محمد . د  

3
 .  018مصطة  كامل طه، أ صول القانون التجاري، ال وراق التجارية والإفال ، املرجع السابق، ص.د  
4
 .ق ت ج 000م  
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ىل الوفواء هبوا - ىل استيةاء قميهتوا دون أ ن يسوع  املودزن اإ أ ي أ ن اازون يف . عىل ااائن يف السةتجة أ ن يسع  اإ

ىل أ خرى مما لويةرس هذا احلمك بأ ن السةتجة ت . السةتجة مطلوب ل محمول يتس ىن معوه لل ودزن  تداول من يد اإ

ومن مث يلزتم حامل السةتجة أ ن يطالوب املسوحوب عليوه، أ و مون . معرفة من هس تقر يف يده عند الاس تحقاق

 .يلزتم عو ا عنه ابلوفاء بقمية السةتجة

ذا اكن طلب القبول جائزا ليس من حامل السةتجة فق  بل من جمرد حائز لها، فاإن طلوب ا  زكوون  لوفواء لواإ

ليه السةتجة مبقت و سلسوةل غوري منقطعوة  ل من احلامل الرشعي للسةتجة أ ي املس تةيد ال صيل أ و من ت،ول اإ اإ

من التظهريات، ومرد هذا الةرق أ ن املسحوب عليه يلزتم يف حاةل القبول لويس اجتواه حوائز السوةتجة فقو  بول 

ذا طولب املسحوب عليه. اجتاه امحلةل املتعاقبني ل اكن وفائه غوري  أ ما اإ ابلوفاء فييب أ ن يدفع للحامل الرشعي واإ

 .حصيح

. وقد ينيب احلامل عنه وكيال يف حتصيل قميوة السوةتجة وتتخوذ هوذه الوواكةل يف العوادة صوورة التظهوري التووكييل

ىل أ حد البنوك بتحصيل قميهتا حلسابه والغالب أ ن يعهد حامل السةتجة اإ
(1)

ويعترب التقدمي املادي للسةتجة لغرفوة  

لكرتونيوة حموددة يف الترشويع  املقاصة مبثابوة تقودمي للوفواء وميكون أ ن يو  هوذا التقودمي أ ي،وا بأ يوة وسو يةل تبوادل اإ

والتنظو املع ول هبام
(2)

. 

لهيم السةتجة : املطلب الثالث   ال شخاص ا زن تقدم اإ

ىل املسحوب عليه، وهو املدزن ال صيل للحامل ال خري وتقدم كوذكل لل وويف الاحتيواطي  تقدم السةتجة للوفاء اإ

ىل القابل بطريق التدخل وهو الشخص يتقدم بقبول الوفاء بدل من املسحوب عليه، وكذكل تقدم  ن وجد أ و اإ اإ

ىل من اختري لدلفع مبقت  رشو امل اتتار  ولك وفاء ي  عىل هذا النحو يربئ ذمة امللوزتم الصويف ابلورقوة. اإ

.التجارية
(3)

 

وعىل من يقوم ابلوفاء أ ن يتأ كود مون هسلسول التوقيعوات، وعليوه أ ن يسو تل ها بعود الوفواء حوىت ينسوحب مون 

يوربأ  ذموة  التداول، وأ ن يتأ كد من وجود أ اثر الزتوزر، ل ن الوفاء لغري احلامل الرشعي رمغ و وح التظهريات ل

 .املدزن ابلوفاء 

 اء املعار ة يف الوف: املطلب الرابع 

فوال  حاملهوا  ل: "ج عىل.ت.من ق 000نصا املادة  ل يف حاةل  ياع السوةتجة أ و اإ تقبل املعار ة يف الوفاء اإ

 .وهذا اس تثناء من مبدأ  قاعدة جتريد الزتام  يف وقاعدة تطهري اافوع"

                                                           
1
 .ق ت ج 002م  
2
 .ق ت ج 066م  
3
 .ق ت ج 062م   
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 حاةل  ياع أ و فقدان السةتجة : الةرع ال ول

ذا  006نصا املادة  اكنا حت ول قبوول املسوحوب عليوه فلويس للحامول أ ن يسو تويف عىل أ ن السةتجة املةقودة اإ

ل مبقت  أ مر يصدره القايض بعد أ ن يقدم احلامل كةيال  .مبقت  نسخة أ خرى قمية السةتجة اإ

موا  ذا مل يس تطع احلامل أ ن يقدم نسخة أ خرى من السةتجة املةقودة سوواء اكنوا مقبووةل او غوري مقبووةل، فاإ أ ما اإ

موا . ة جديدة حتل حمل السةتجة املةقودة وحت ول توقيعوات املظهورزن والسواحبأ ن يع ل عىل اس تخراج نسخ واإ

ىل الق،واء لس تصودار أ مور منوه ابلوفواء، وجيوب عليوه حينئوذ أ ن يثبوا حقوه يف السوةتجة املةقوودة  أ ن يتقدم اإ

مبقت  دفاتره وأ ن يقدم كةيال
(1)

ليه حامل النسخة.  ذا دفع املسحوب عليه قمية السةتجة مث تقدم اإ الويت علهيوا  واإ

نه يس تطيع أ ن ميتنع عن دفعهوا، وحلامول هوذه النسوخة أ ن زرجوع عوىل مون اسو توىل عوىل قميوة  صيغة القبول، فاإ

ل مبيض  الث س نوات السةتجة، فاإن مل زرجع حص قميهتا رجع عىل الكةيل ا ي ل تنقيض كةالته ابلتقادم اإ
(2)

. 

ذا امتنع املسحوب عليه عن اافع للامكل ا ي اس ت صدر أ مر من القايض بدفع قميوة السوةتجة، الوزتم املواكل أ ما اإ

بتحرزر احتجاج يف اليوم التايل لس تحقاق السةتجة ال،ائعة، وجيب أ ن يعلن هذا الاحتجواج للسواحب و يوع 

ج.ت.ق 061املظهرزن يف ال جال امددة قانوان م 
 (3)

        . 

فال  احلامل : الةرع الثاين  حاةل اإ

نه تطبيقا لقواعد الإفال  وما يرتتب عنه من أ اثر خاصة مبدأ  غل يود املودزن املةلوس  فال  احلامل فاإ يف حاةل اإ

نوه للوكيول املتصوا الق،وايئ أ ن يقودم معار وة عون الوفواء ل ن املوادة .ت.ق 600طبقا لونص املوادة   627ج فاإ

ةلس اليت حول أ جلهوا، ومينوع عوىل احلامول خولا للوكيل املتصا الق،ايئ القيام بتحصيل مجيع ديون التاجر امل

املةلس أ ن يتسهب مبلغ السةتجة رمغ غل يده ل ن ذكل يعد اختال  للجانب الإجيايب  مته املالية وميكن متابعته 

 .جزائيا  

 رشوو وأ اثر الوفاء: املطلب اظامس 

 . للوفاء رشوو معينة جتعا حصيحا وواقعا، وابلتايل ترتتب عليه أ اثر قانونية

 رشوو الوفاء: لةرع ال ولا

فال ميكن لل دزن مبوجوب السوةتجة أ ن ( 002/0املادة )ل جيرب حامل السةتجة عىل قبض قميهتا قبل الاس تحقاق

يلزم حاملها عىل قبض القميوة قبول ميعواد الاسو تحقاق ذكل ل ن ال جول يف املعوامالت التجاريوة زكوون ملصولحة 

                                                           
1
 . 00 – 01اندية ف،يل، املرجع السابق، ص. د  

2
 . 62لس ندات التجارية، ص عيل حساين، حمارضات يف ا. د  

3
 .  62عيل حساين، املرجع السابق، ص .د  
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ذا أ وىف املسووحوب عليووه قبوول الاسوو تحقاق حت وول تبعووة ااائوون واملوودزن ولوويس ملصوولحة ااائوون فقوو ، و  اإ

ذا عورض املسوحوب عليوه ذكل (002/6املادة)ذكل ، غري أ نه جيوز أ ن ي  الوفاء ابلقمية قبول اترخي الاسو تحقاق اإ

ووافق احلامل
(1)

                         . 

 أ اثر الوفاء: الةرع الثاين

يف هذه احلاةل جعل املرشوع املسوحوب عليوه مسو،ول، وعليوه أ ن حيوذر بوأ ن  :أ اثره قبل اترخي الاس تحقاق -0

زكوون  يويف قمية السةتجة ملون يسو تحقها ك ن يتحقوق مون حصوة التواقيوع املوجوودة يف السوةتجة موثال، حوىت ل

 .معرض افع القمية مرة اثنية للشخص احلامل القانوين والرشعي لها

ذا قام ابلوفاء بقمية السةتجة يف ميعاد اسو تحقاقها بورأ ت املسحو  :أ اثره يف ميعاد الاس تحقاق -6 ب عليه املدزن اإ

ذا تبوني أ ن املسوحوب عليوه قود  ىل احلامول، غوري أ نوه اإ ذا حتقق من حصة هسلسل املظهورزن الويت تنهتويي اإ ذمته اإ

ارتكب عند أ دائه غشا أ و خطأ  جس و فال تربأ  ذمته وزكون معر ا للوفاء مرة اثنية
(2)

 . 

 كيةيات ال داء أ و طرق الوفاء : املطلب الساد 

 بدأ  عام جيب الوفاء با املبلغ امدد يف السةتجة، لكن املرشع أ جاز الوفاء اجلوزيئ، ومنوع احلامول مون رف،وه 

قامة الاحتجاج لعدم الوفاء غري أ نه جيب الوفاء عىل ال كرث يف اليوم التايل ل خر يوم جيوز فيه اإ
(3)

. 

ل عد الوفاء حاصول ملصولحة السواحبغري أ نه جيب أ   - ىل الشخص ا ي حصل الوفاء ملصلحته، واإ . ن يشار اإ

لهيا كام ييل  :والوفاء قد حيدث بعدة طرق سنتطرق اإ

 الوفاء الاكمل: الةرع ال ول

يرتتوب عليوه مون أ اثر، وعنود  وهو حصول احلامل عىل مبلغ السوةتجة اكموال، مموا جينبوه حترزور الاحتجواج وموا

ىل من قام ابلوفاء حىت ي  حسهبا من التداولحصول هذا ال  . وفاء فيعني عىل احلامل هسلو السةتجة اإ

 الوفاء اجلزيئ : الةرع الثاين 

ال صل أ نه ل جيوز لل دزن أ ن جيرب ااائون عوىل أ ن يقبول الوفواء جزئيوا ، وذكل ل ن الوفواء اجلوزيئ يرتتوب عليوه 

 .ل  لتةويا الانتةاع عىل ااائن بدينه عىل الوجه ا

ن املادة  ول ميكون :"يعورض عليوه مون وفواء جوزيئ بقولهوا توجب عىل احلامول قبوول موا 6فقرة  002ومع ذكل فاإ

 ".للحامل أ ن زرفض وفاء جزئيا

                                                           
1
 .ق ت ج 002م   

2
 .ق ت ج  002/1م   
3
 .006مصطة  كامل طه، أ صول القانون التجاري ال وراق التجارية والإفال ، املرجع السابق، ص .د  
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لهيوا  ذا دفع املسحوب عليه جزءا من قمية السةتجة، فال حيق حص أ ن يسورتد السوةتجة، ل ن احلامول يف حاجوة اإ واإ

ولكن جيوز لل سحوب عليه أ ن يطلب التأ شري عىل السةتجة هبذا الوفاء اجلوزيئ . البايقلل طالبة مبقت،اها ابلقدر 

يصال ابلقدر املدفوع وأ ن يأ خذ اإ
(1)

. 

ويرتتب عوىل الوفواء اجلوزيئ بوراءة ذموة السواحب واملظهور بقودر املبلوغ املودفوع، وجيوب عوىل احلامول أ ن يقودم 

.ج.ت.ق 002/0الاحتجاج فيف يتعلق ابملبلغ البايق املادة 
(2)

  

 الوفاء عن طريق الش يك أ و احلواةل : الةرع الثالث

أ و عون طريوق أ مور ابحلوواةل عوىل البنوك ( بونيك أ و بريودي) مسح املرشع بأ داء مبلغ السةتجة عن طريق ش يك 

ذا ريض احلامل بطريوق الوفواء هوذا، وجوب أ ن يوذكر يف الشو يك أ و احلوواةل عودد ومبوالغ  املركزي اجلزائري، فاإ

 .،داة واترخي اس تحقاقهاالسةاجت امل

بيد أ ن هذا البيان لزكون واجبا  ابلنس بة للش ياكت أ و أ وامر احلواةل املنشوأ ة للتسووية املاليوة بوني املصوارا فويف 

( ج.ت.ق 067م )خيص رصيد الع ليات املا ة فيف بيهنا بواسطة غرا املقاصة
(3)

. 

نه يقع الاحتجاج لعدم وفواء هوذا الشو يك يف مووطن  ذا وقعا التسوية مبقت  ش يك عادي ومل يقع أ داؤه، فاإ واإ

ت، ويقوع الاحتجواج لعودم وفواء الشو يك وكوذكل .ق 202وفاء السوةتجة يف ال جول املنصووص عليوه يف املوادة 

ل يف حواةل وجوود دواع تتعلوق اب جوراء واحود مون كتابوة ال،وب ، اإ لختصواص امويل واقت،واء التبليغ مبوجب اإ

 .تدخل كتابيت ال،ب 

ذا حصلا التسوية بواسطة أ مر ابحلواةل ورف،وها البنوك املركوزي اجلزائوري أ و بواسوطة صوك بريودي رف،وه  واإ

جوراء كتابوة  مركز الصكوك الربيدية هو ال خر احلائز حلساب من يس تةيد عليه، وجب تبليغ الرفض بنواء عوىل اإ

مضن عرشزن يوم من اترخي الإصدار ب  ملوطن القامئ ابلإصدار 
(4)

. 

 الوفاء عن طريق التدخل : الةرع الرابع

ميكن حصول الوفاء بطريق التدخل يف مجيوع ال حووال الويت جيووز فهيوا :" ج عىل ماييل.ت.ق 021لقد نصا م 

 ."للحامل القيام بدعوى الرجوع سواء اكن يف الاس تحقاق أ و قبا
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ل عوود توودخا للوفوواء حاصوول ملصوولحة وعووىل املووويف ابلتوودخل أ ن حيوودد الشووخ ص ا ي توودخل ملصوولحته، واإ

. الساحب، كام جيب أ ن ي  هذا الوفاء عىل ال كرث يف اليوم التايل ل خر يوم جيووز فيوه الاحتجواج لعودم الوفواء

.ولك حامل زرفض الوفاء بطريقة التدخل يةقد حق الرجوع عىل ال شخاص ا زن يربئ هذا الوفاء ذمهتم
(1)

  

املويف بطريق التدخل زكتسب احلقوق الناجتة عن السةتجة عىل من قام ابلوفاء عنه كام أ ن
(2)

. 

جراءاته : املبحث اظامس  الاحتجاج واإ

الاحتجاج و يقة رمسية حتررها كتابوة ال،وب ، بنواء عوىل طلوب احلامول، وتثبوا بوأ ن املسوحوب عليوه زورفض 

السةتجة أ و بأ داء مبلغها، ويس ح اإصدار الس ند من طورا الاعرتاا بأ نه ملزتم مبقت  القانون الصيف، بقبول 

وابلتايل يتعني عوىل احلامول أ ن . الساحب ابفرتاض أ ن املسحوب عليه ايه مقابل الوفاء وأ نه موافق عىل ال داء

ل عن طريق بتحرزر احتجاج يبدأ  ابإ بات امتناع املسحوب عليه اإ باات  رمسيا  وقاطعا  ول  . ي  ذكل اإ

حوالت الرجووع عوىل امللزتموني : أ نواع الاحتجاج وم، ونه، واملطلوب الثواين: يف املطلب ال ول وسوا نتطرق

قاموة الاحتجواج ومواعيوده، واملطلوب الرابوع: دون حاجة اإىل حترزر احتجاج، واملطلب الثالث الرجووع : مواكن اإ

 .سقوو احلق يف الرجوع بسبب الإهامل والتقادم: الصيف واملطلب اظامس

 أ نواع الاحتجاج وم، ونه : ولاملطلب ال  

ج بأ نه جيب اإ بات رفض القبول أ و الوفواء، عون طريوق احتجواج عودم القبوول أ و عودم .ت.ق 068تقيض املادة 

ذا هناك نوعان من الاحتجاج جراء من كتابة ال،ب ، اإ  .الوفاء ابإ

 احتجاج عدم القبول : الةرع ال ول

ل  ذا قودهما ورفوض ل يلزتم احلامل بتقودمي السوةتجة للقبوول، اإ ذا اشو الا عوىل رشو خواص بوذكل، ولكنوه اإ اإ

.املسحوب عليه قبولها فييوز حص الع ل عىل اإ بات رفض القبول
(3)

 

ذا اكنا قود حوددت هموةل للتقودمي، فواإن الاحتجواج جيوب أ ن  حيث ي  هذا الإ بات عن طريق الاحتجاج، واإ

قاموة يقام خالل هذه املهةل، ويف احلاةل اليت ي  فهيا التقدمي ا نوه ميكون اإ ل ول يف اليوم ال خوري مون هوذه املهوةل، فاإ

نوه ل يةقود  ذا مل جيري احلامل الاحتجواج يف حواةل عودم حصووحص عوىل القبوول، فاإ الاحتجاج يف اليوم املوايل، واإ
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ذا مل يسوو توا مبلووغ  قامووة احتجوواج عوودم الوفوواء اإ حقووه يف تقوودمي السووةتجة لوور داء يف اترخي الاسوو تحقاق، واإ

.السةتجة
(1)

  

.ام أ ن الاحتجاج لعدم القبول يغين عن تقدمي السةتجة للوفاء وعن الاحتجاج لعدم الوفاءك
(2)

  

 الاحتجاج لعدم الوفاء : الةرع الثاين

ل عود حوامال  جيب عىل احلامل أ ن يثبا امتناع املسحوب عليه عن الوفواء، وبواسوطة احتجواج عودم الوفواء واإ

اافع لميكنه الرجوع عىل  امنيه، حىت ولو اكن املسحوب عليوه  هم ال، وجيب عىل احلامل حترزر احتجاج لعدم

متوقن عن الوفاء سواء أ اكن صدر منه قبول أ م ل أ و يف حواةل جحوز أ موواحص بودون جودوى، وخيتلون ال مور يف 

فال  الساحب السةتجة لاكوني املرشووو عليوه عودم تقودميها للقبوول، حبيوث زكةوي تقودمي حومك بشوهر  حاةل اإ

 احلامل من ممارسة حقوقه يف الرجوعالإفال  لاكني
 (3)

 . 

 م، ون الاحتجاج           : الةرع الثالث

جوراء اى كتابوة ال،وب  وتورتك نسوخة حرفيوة منوه  جيب أ ن حيرر الاحتجاج لعدم القبول أ و الوفواء بواسوطة اإ

والقيوود لل سحوب عليه، وجيب أ ن يش ل الاحتجاج عىل نسخة حرفية لونص السوةتجة والقبوول والتظهوريات 

ذا اكن الشخص ا ي جيب عليه اافع حارضا أ و غائبوا موع  نذار بوفاء مبلغ السةتجة، ويذكر فيه اإ املبينة هبا مع الإ

.بيان أ سلوب رفض الوفاء والعيز عن التوقيع أ و رفض التوقيع
(4)

   

ىل حترزر احتجاج: املطلب الثاين  حالت الرجوع عىل امللزتمني دون احلاجة اإ

مر جيب حترزر احتجاج من طرا احلامل قبل الرجوع، لكن هنواك اسو تثناءات وردت عوىل هوذا يف حقيقة ال  

 .املبدأ  العام

 الاحتجاج لعدم القبول : الةرع ال ول

ذا قام احلامل بتحرزر احتجاج لعدم القبول، فاإن ذكل يغين عن تقودمي السوةتجة للوفواء وعون الاحتجواج لعودم  اإ

 (.ج.ت.ق 068م)الوفاء
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فال  املسحوب عليه سواء صدر قبول منه أ م ل : الةرع الثاين  اإ

.اكتة  املرشع بتقدمي احلمك بشهر الإفال  لياكن احلامل من ممارسة حقوقه يف الرجوع
(1)

  

 حدوث قوة قاهرة : الةرع الثالث

ذا اس ارت القوة القاهرة أ كرث من  ال ني يوما ابتوداء مون الاسو تحقاق جواز رفوع دعووى الرجووع بودون حاجوة  اإ

 017/0م )مل تكوون هووذه ااعوووى معلقووة ل موود أ طووول تطبيقووا  للقووانون لتقوودمي السووةتجة أ و حترزوور الاحتجوواج مووا

 (.ج.ت.ق

 وجود رشو بدون مصارين أ و بدون تقدمي احتجاج : الةرع الرابع

مصوارين نتيجة ما ميثا الاحتجواج ابلنسو بة للحامول مون مصودر الإزعواج واملصوارين، فقود حيصول أ ن تصول 

ىل قميووة السووةتجة، ولهووذا جنوود أ ن يف بعووض ال حوووال تت،وو ن السووةتجة رشو  الرجوووع بوودون )الاحتجوواج اإ

أ و أ ية عبارة أ خرى ت،دي نةس املعىن( مصارين
(2)

 . 

عةاء احلامل من الاحتجاج عدم القبول واحتجواج عودم الوفواء لكنوه ل يعةيوه مون تقودمي  ينتج عن هذا الرشو اإ

يوجود احتجواج، فاإ بوات عودم  القانونية، ول مون توجيوه الإخطوارات الالزموة، ومبوا أ نوه لالسةتجة يف املواعيد 

ذا اكن الرشو صادرا عىل الساحب، نتيا أ اثره جتواه  مراعاة ال جال زكون عىل من زاسك هبا  د احلامل، واإ

ذا اشوورتطه مظهوور أ و  ووامن احتيواطي فووال تتعوودى أ اثره هووذا ال خووري، واإ  ذا أ قووام احلاموول مجيوع املوووقعني، أ مووا اإ

نه يتح ل مصاريةه  .احتجاجا ابلرمغ من الرشو ا ي مضنه الساحب فاإ

ن  أ ما ابلنس بة لرشو بدون احتجاج قامتوه، فواإن مل يقوم هبوذه الشولكية فواإ فهو مينح السلطة التقدزريوة يف عودم اإ

هامحص وخي،ع هذا الرشو لنةس ال حواكم السوابق ذكرهوا فويف خيوص  موقعي الس ند ل ميكهنم أ ن زاسكوا جتاهه ابإ

 .رشو الرجوع بدون مصارين

قامة الاحتجاج ومواعده : املطلب الثالث  ماكن اإ

حيرر الاحتجاج بعدم القبول أ و بعدم الوفاء بواسطة أ جراء اى كتابة  ب  اممكة وهبذا جيب احورتام مواعيود 

قامة الاحتجاج والةرع الثاين  الاحتجاج واملاكن ا ي يقام فيه الاحتجاج وهبذا سنتطرق يف الةرع ال ول ماكن اإ

 . مواعيد الاحتجاج
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قامة الاحتجاج : الةرع ال ول  ماكن اإ

ن هذه القاعدة القانونيوة  قامة الاحتجاج يف موطن املسحوب عليه أ و يف أ خر موطن معروا حص، اإ جيب أ صال اإ

ذا اش الا السةتجة عىل  ن متنع تبليغ الشخص يف أ ي ماكن أ خر، فةي موطنه فق ، أ ما اإ رشو امل اتتوار فواإ

الاحتجاج يقام يف موطن الشخص اتتار
(1)

. 

 مواعيد الاحتجاج: الةرع الثاين

 احتجاج عدم القبول : أ ول

وجيوب تقودمي الاحتجواج لعودم القبوول يف ال جوال املعينوة لتقودمي السوةتجة : " عىل أ ن 6فقرة  068نصا املادة 

ن تنظو الاحتجاج لعدم القبول ." للقبول ميكن أ ن ي  يف أ ي وقا من اترخي الامتنواع عون القبوول ل ن هموةل واإ

تقدمي السةتجة للقبول حتدد منذ اترخي حسهبا حىت اترخي اس تحقاقها، لكن احلامل ملزموا  أ حيواان بتقودمي السوةتجة 

 .للقبول يف فرتة معينة

 احتجاج عدم الوفاء : اثنيا

فاء السةتجة الواجبة دفعهوا يف يووم حمودد أ و يف أ جول ج جيب دفع الاحتجاج لعدم و .ت.ق 068/1نصا املادة 

معني من اترخيها أ و من اترخي الاطالع علهيا خالل العرشزن يوما املوالية لليووم ا ي جيوب فيوه دفوع السوةتجة، 

ذا اكنا السةتجة الواجب دفعها اى الاطالع علهيا فانه جيب تقدمي احتجاج مضن الرشوو املبينة يف الةقورة  واإ

 .وعليه  تلن همةل تنظو احتجاج لعدم الوفاء يف السةتجة". واملتعلقة ابلحتجاج لعدم القبول  السابقة

 السةتجة املس تحقة اافع اى الاطالع –أ  

ذا امتنع  املسحوب عن وفاء السةتجة املذكورة، فعىل احلامل أ ن ينظم الاحتجاج لعدم الوفاء يف أ ي يووم منوذ  اإ

نشاء هذه السةتجةاترخي امتناعه وحىت انق،اء س ن  .ة عىل اترخي اإ

نشاءها أ و الاطالع علهيا –ب  السةتجة املس تحقة اافع يف يوم معني أ و بعد مدة من اإ

ينظم احتجاج عدم الوفاء يف السةتجة املذكورة خالل عرشزن املواليوة لليووم ا ي جيوب فيوه دفوع السوةتجة ول 

يعتد ابلحتجاج املنظم قبل اترخي الاس تحقاق
(2)

. 

ذا حالوا قووة قواهرة دون تقودمي احتجواج لعودم القبوول أ و لعودم الوفواء يف .ت.ق 017رت املوادة وأ شا ج بأ نوه اإ

بطواء  . املواعيد امددة  كل ، فاإن هذه املواعيد متتد حىت انهتاء القووة القواهرة ، حيوث يتوجوب تنظميوه دون اإ
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ذا اس ارت القوة القاهرة أ كرث من  فاإن احلامل يعة  من تنظو الاحتجواج،  يوما من اترخي الاس تحقاق 11لكن اإ

وحيق حص الرجوع مبارشة عىل امللزتمني ابلسةتجة
(1)

  . 

 الرجوع الصيف : املطلب الرابع

ذن ممارسوة حقوه يف الرجووع  ن املوقعني عىل السةتجة ملزتمون بأ داء مبلغها عىل وجه الت،امن، فميكن للحامل اإ اإ

  .ميكن الرجوع قبل الاس تحقاق  د املظهرزن والساحب ولك موقع أ خر، وهبذا

 الرجوع قبل الاس تحقاق : الةرع ال ول

ن املرشع أ ورد  الث اس تثناءات هس ح للحامل ابلرجوع قبل اترخي الاس تحقاق وهوذا موا نصوا عليوه املوادة  اإ

 .ج.ت.ق 062

قامة احتجاج عدم القبول : أ ول  .حاةل الرفض اللكي أ و اجلزيئ للقبول، ويشرتو اإ

فال  املسحوب عليه ا ي قبل السةتجة أ و مل يقبلها، أ و توقةه عن دفع ديونه، حوىت ولوو مل يثبوا حاةل اإ  :اثنيا

قاموة الاحتجواج ليسوا رضوريوة يف الةر وية ال وىل  بعد حبمك، أ و جحز أ مواحص دون جدوى، موع مالحظوة أ ن اإ

فال ) (التوقن عن اافع واحليز)وواجبة يف الةر يتني ال خريتني ( اإ
(2)

. 

فال  الساحب السةتجة اليت ل: اثلثا يتعني تقدميها للقبول، كوام أ نوه ميكون لل،وامنني ا زون أ قميوا علوهيم  حاةل اإ

دعوى الرجوع ابل،امن يف ال حوال املبينة، يف الةقرتني ال خريتني الثانية والثالثة أ ن يقدموا خالل  ال وة أ ايم مون 

 .ادا لهذا الشأ نممارسة هذا الرجوع ممكة موطهنم طلبا يلاسون فيه ميع

ذا تقرر قبول الطلب حدد يف أ مر اممكة الوقا ا ي جيب فيه عىل ال،امنني وفواء ال وراق التجاريوة املعنيوة  فاإ

بوودون أ ن تتجوواوز املهووةل ممنوحووة التووارخي اموودد لالسوو تحقاق، ول زكووون ال موور املووذكور قووابال لل عار ووة ول 

لالس تسناا
3
. 

 حالت الرجوع: الةرع الثاين

تلوون حووالت الرجوووع ابخووتالا ال شووخاص املوووقعني اكملسووحوب عليووه أ و السوواحب أ و املظهوور أ و ال،ووامن   

 .الاحتياطي

 

                                                           
1
 .فقرة أ خرية من ق ت ج 062م  
2
 066صبحي عرب، املرجع السابق، ص . د 
3
 . 061صبحي عرب، املرجع السابق، ص . د  
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 رجوع املسحوب عليه: أ ول

 :جيب أ ن نةرق بني حالتني

ذ بدفعوه -أ   ذا دفع املسحوب عليه قمية السةتجة، واكن مقابل وفاهئا قد وصا، فال حيق حص الرجوع عوىل أ حود، اإ اإ

جة زكون قد أ دى دينوا  مسو تحقا  يف ذمتوه ابلنسو بة للحامول، كوام توربأ  ذمتوه ابلنسو بة للسواحب بعود قمية السةت

 .تنةيذه ال مر ا ي تلقاه منه

ذا دفع املسحوب عليه قمية السةتجة عىل املكشوا، أ ي دون أ ن يصوا مقابول الوفواء، فيحوق حص يف هوذه -ب اإ

 .احلاةل الرجوع عىل الساحب مبا دفعه

ذا اكن قد قبول السوةتجة بطريوق التودخل، ودفوع قميهتوا وليس لل سحوب  ل اإ عليه أ ن زرجع عىل أ حد املظهرزن اإ

بطريق التدخل
(1)

. 

 رجوع الساحب: اثنيا

ىل املسوحوب عليوه، فلويس حص حوق الرجووع  ذا دفع الساحب قمية السةتجة، ومل زكن قد أ وصل مقابل الوفواء اإ اإ

 .واثبتا  بتوقيعه عىل السةتجةعىل أ حد، ل نه قد أ وىف دينا  متعلقا  بذمته، 

ذا جرى حسوب السوةتجة حلسواب الغوري، وا وطر السواحب بوأ داء قميتوه عنود الاسو تحقاق فوا احلوق يف  أ ما اإ

ىل املسوحوب . الرجوع عىل من أ جرى السحب حلسابه يصال مقابول الوفواء اإ ذا اكن الساحب املويف قد قام ابإ واإ

ن السوو ند، وخ،ووع ل حوواكم القووانون التجوواري موون حيووث عليووه القابوول للوفوواء، اعتوورب حووق الرجوووع منبثقووا عوو

 .الاختصاص والتقادم

تكوون منبثقوة  أ ما يف حاةل عدم قبول املسحوب عليه ابلرمغ من وصول مقابل الوفاء حص، فواإن دعووى الرجووع ل

ما مدنية أ و جتارية حسب صةة اازن ا ي كون مقابل الوفاء، ولكن املهوم  عن الس ند، وعندئذ تكون ااعوى اإ

عالقة لها ابلسةتجة أ ن هذه ااعوى ل
(2)

. 

 رجوع املظهرزن : اثلثا

ايه بقمية السوةتجة، فيحوق  ذا اس تع ل احلاصل حقه ابلرجوع عىل املظهرزن ، فأ قام ااعوى عىل أ حدمه مطالبا اإ اإ

ىل مون سو بقه مون املظهور  زن لل دعي عليه أ ن زرجع هو أ ي،ا عىل املظهرزن ا زن قبا، وهكذا زرجع لك مظهر اإ

ىل الساحب ىل أ ن يصل اإ  .اإ

 

                                                           
1
 . 060صبحي عرب، املرجع أ عاله، ص . د  

2
 . 000راشد راشد، املرجع السابق، ص . د  
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 حق ال،امن الاحتياطي وااافع بطريق التدخل ابلرجوع: رابعا 

زاتع ال،امن الاحتياطي أ و ال،امن بطريق التدخل باكفة احلقوق اليت زاتع هبا الشخص ا ي مت وفاء السوةتجة 

عنه وحلسابه من قبل أ حدهام، وترتتب عليه نةس الواجبات
(1)

ما بودعوى الكةواةل، أ و دعووى وزكون الرجوع .  اإ

ذا وىف خشص مببلغ السةتجة بطريق التدخل فيكوون الرجووع  حلول يف حاةل وجود املويف  امن احتياطي، أ ما اإ

 .بدعوى كةاةل أ و واكةل حسب احلاةل 

 الرجوع الودي : خامسا 

السوةتجة راجيوا منوه حسهبوا مون زكون الرجوع  ده وداي ، فريجع حص احلامول  عندما زكون أ حد املوقعني فغالبا ما

التداول، والساحب يقوم غالبا ابل داء الودي ليك يتينب تزايد املصارين اليت قد يلزتم بودفعها يف الهنايوة، ولك 

من أ قميا  ده دعوى الرجوع أ و اكن ممن ميكن الرجوع  دمه، حيق حص املطالبة بتسلو السةتجة مع الاحتجواج 

بووراء، مقابوول أ دائووه يصووال ابلإ الواثئووق مبامرسووة الرجوووع عووىل غووريه موون  لل بلووغ املطالووب بووه، وهسوو ح حص هووذه واإ

املوقعني
(2)

 . 

 الرجوع الق،ايئ : سادسا 

قد تكون طريقوة املطالبوة الوديوة، عدميوة اجلودوى فوال يودفع املوقوع املبوالغ للحامول ا ي زكوون بوأ مس احلاجوة 

ىل الطورق الق،وائية، للحصول علهيا بغية وفاء الزتام ترتب للغري يف ذمته،  كل  أ جواز املرشوع للحامول الليووء اإ

فبعد انهتاء احلامل مون القيوام ابلإجوراءات الويت سو بق رشموا، حيوق حص أ ن يسو تع ل حقوه ابلرجووع عوىل اكفوة 

امللزتمني يف السةتجة منةردزن أ و جماعني، وال شخاص ا زن حيوق للحامول أ ن يسو تع ل حقوه لرجووع علوهيم مه 

تدخل، املظهرون وال،امنون الإحتياطيون، ول جيرب احلامل عوىل الرجووع حسوب ترتيوب الساحب، القابل ابل 

تواقيع ال شخاص املذكرزن  وااعوى املقامة عىل أ حد امللزمني ل متنع من الرجوع عىل ال خرزن ولو اكنووا لحقوني 

ملن رفعا عليه ااعوى أ ول
(3)

. 

  

                                                           
1
 . 007عيل فتاك، املرجع السابق، ص . د  
2
وفاهئوا اى الاطوالع أ و يف أ جول  لتقودمي السوةتجة الواجوب-: يعد انق،اء ال جال املعينة:" من القانون التجاري اجلزائري تنص عىل 018املادة  - 

هسوق  حقووق احلامول : ولتقدم السةتجة للوفاء يف حاةل رشو الرجوع بال مصوارين-. ولتحرزر احتجاج لعدم القبول أ و الوفاء-معني اى الاطالع 

ذا أ  با وجوود مقابول الوفواء حيصل يف حق الساحب اإ  عىل أ ن هذا  السقوو ل.  د املظهرزن والساحب وغريهام من امللزتمني ابس تثناء القابل ل اإ

ل حق رفع ااعوى عىل الشخص ا ي حسبوا عليوه السوةتجة ذا مل تقودم السوةتجة للقبوول يف . يف الاس تحقاق ويف هذه احلاةل ل يبق   للحامل اإ واإ

السواحب مل يقصود  أ نرشوو لعدم القبوول موا مل يقتيضو م،و ون ال  أ وال جل ا ي اشرتطه الساحب هسق  حقوق احلامل يف الرجوع لعدم الوفاء 

عةاءه من  امن القبول  .سوى اإ
3
 .ق ت ج 011،  020م  
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 هامل والتقادمسقوو احلق يف الرجوع بسبب الإ : املطلب اظامس 

ذا أ ال القيام هبا سق  حقه يف مواهجة املووقعني  أ لزم القانون احلامل القيام بواجبات معينة يف مواعيد حمددة، فاإ

ذا مل يطالب احلامل حبقه خالل مدة معينة وهبذا جيب عىل ااائون املطالبوة حبقوه يف  عىل السةتجة، أ و ابلتقادم اإ

 .أ  ع وقا ممكن

 حالت السقوو بسبب الإهامل : الةرع ال ول 

ذا اعترب احلامل هم ال، ترتب عىل هذا الإهامل سقوو حق احلامل امله ل يف الرجوع عىل امللزتموني ابلسوةتجة   اإ

:ماعدا املدزن ال صيل يف حالت أ ربع
(1)

 . 

ذا مل يقوودم احلاموول السووةتجة املسوو تحقة ال داء اى الاطووالع أ و ب :احلوواةل ال وىل عوود ميضوو موودة معينووة موون اإ

الاطالع خالل امليعاد املةروض قانوان، وهذا امليعاد هو س نة اعتبارا من اترخي حترزر السوةتجة، سوواء للتقودمي 

للقبول ابلنس بة للسةاجت املس تحقة الوفاء بعد ميض مدة معينة من الاطوالع أ و للتقودمي لوفواء ابلنسو بة للسوةاجت 

املس تحقة اى الاطالع
(2)

 . 

ذا مل يقدم احلامل الاحتجاج لعدم القبول خالل امليعاد املعوني قوانوان، سوق  حقوه ابلرجووع عوىل  :الثانيةاحلاةل  اإ

ذا تقدم ابحتجاج عدم الوفاء . امللزتمني ابلس ند قبل الاس تحقاق  .ولكنه حيتةم هبذا احلق يف الاس تحقاق اإ

ذا أ اول تقودمي الاحتجواج بعودم  وهناك بعض الاس تثناءات لهوذه القاعودة يسوق  فهيوا حوق احلامول ابلرجووع اإ

القبول يف امليعواد القوانوين، كوام يه احلوال يف السوةاجت املسو تحقة ال داء بعود مودة معينوة مون الاطوالع، أ و يف 

 (.ج.ت.ق 000م ) السةاجت الواجبة عر ها عىل القبول يف امليعاد ا ي اشرتطه الساحب

ذا مل يقدم الاحتجاج بعدم الوفاء :احلاةل الثالثة يف امليعاد املعني قانوان، ويبدأ  هذا امليعواد يف يووم الع ول التوايل  اإ

ذا قدم الاحتجاج قبل الاس تحقاق أ و يف يوم الاس تحقاق نةسه اعترب ابطال    .ليوم الاس تحقاق، فاإ

ذا مل يقدم السةتجة خالل امليعاد القانوين يف حاةل ت،و هنا رشو الرجووع بوال مصوارين  :احلاةل الرابعة  010م ) اإ

(جتاري 
 (3)

. 

 السقوو بسبب التقادم : الةرع الثاين

من القانون املدين أ ن مدة التقادم املسوق  مخسوة عرشو عاموا 117نصا املادة 
(1)

، وقود ارتوأ ى املرشوع رضورة 

مجيوع ااعواوى الناشو ئة : " يويل  جتواري مبوا 020تقصري مدة التقادم ابلنس بة للس ندات التجارية، فق،ا املوادة 

                                                           
1
 . 060صبحي عرب، املرجع السابق، ص . د  
2
 ...".ورد فهيا نص خاص يف القانونيتقادم الالزتام ابنق،اء مخسة عرش س نة، فيف عدا احلالت اليت "  :م ج 117م  
3
 . 11عيل حساين، مرجع سابق ، ص . د  
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كوام أ  وافا نةوس املوادة ". ملرفوعة عىل قابلها هسق  مبيض  ال ة أ عوام من اترخي الاسو تحقاق عن السةتجة وا

بأ ن دعاوى احلامل قبل السواحب أ و املظهورزن هسوق  مبيضو عوام واحود مون اترخي الاحتجواج امورر يف املودة 

ذا اكنا السةتجة مش اةل عىل رشو الرجوع بال مصا  .رين القانونية، أ و من اترخي الاس تحقاق اإ

وهسق  دعاوى املظهرزن عىل بع،هم البعض أ و عىل السواحب بعود ميضو سو تة أ شوهر ابتوداء مون اليووم ا ي 

 .سدد فيه املظهر السةتجة أ و من يوم رفع ااعوى عليه 

ىل   :أ نواع  11وتنقسم ااعاوى الناش ئة عن السةتجة اإ

 ااعاوى اليت تقام  د القابل : أ ول

من اترخي الاس تحقاق ويف حاةل السةتجة املس تحقة ال داء عند الاطالع تبدأ  من س نوات تبدأ   11مدة التقادم 

ذا مل تقدم هذه السةتجة لالطوالع فتبودأ  مودة  اترخي الاطالع، ل ن يوم تقدميها لالطالع هو يوم اس تحقاقها، واإ

 .هيا لالطالع التقادم من انهتاء املدة القانونية ويه س نة واحدة ويه اليت جيوز للحامل تقدمي السةتجة ف

قاموة ااعووى  ود القابول فهوو احلامول نةسوه أ و غوريه مون أ شوخاص السوةتجة  أ ما ال شخاص ا زن حيوق زوم اإ

 .اكلساحب واملظهر وال،امن الاحتياطي

 ااعاوى اليت تقام  د الساحب واملظهرزن و امنهيم الاحتياطيني : اثنيا

يف امليعواد القوانوين، أ و يف اترخي الاسو تحقاق عنودما  مدة التقادم هنا س نة واحدة مون اترخي الاحتجواج املقودم

ذا حمك عوىل املسوحوب عليوه أ و السواحب ابلإفوال   تت، ن السةتجة عىل رشو عدم حسب الاحتجاج، أ ما اإ

 .فاإن هذه املدة تبدأ  من اترخي صدور احلمك بذكل 

 ااعاوى اليت تقام من طرا املظهرزن بع،هم  د بعض و د الساحب: اثلثا

قاموة ااعووى علهيوا، ولكون هنوا  12مبيض تتقادم  أ شهر من اليوم ا ي أ وىف فيه املظهر ابلسوةتجة أ و مون يووم اإ

 .التقادم يش ل ااعاوى الصفية الناش ئة عن السةتجة 

 رشوو تطبيق أ حاكم تقادم ااعوى الصفية:رابعا

جراء ق،ايئ - ىل أ خر اإ ل من يوم اإ ذا اكن قود ل هرسي مدة التقادم يف حاةل رفع ااعوى، اإ ، ول يطبق التقوادم اإ

جراء مس تقل  .صدر حمك أ و اعرتاا ابازن مبوجب اإ

                                                                                                                                                    
1

فووال  والتسوووية الق،ووائية يف ا لقووانون التجوواري اجلزائووري، ديوووان املطبوعووات ا جلامعيووة،بن عكنووون  راشوود راشوود ، ال وراق ا لتجاريووة الإ

 60اجلزائر،ص
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 .وجود سةتجة حصيحة من حيث بياان ا وأ هلية ساحهبا وال شخاص املوقعني علهيا  -

نشواء السوةتجة أ و توداولها أ و  - ل يرسي التقادم اإىل عىل خشصني أ حدهام يصبح مدينا وال خر دائنا بنواءا عوىل اإ

 .ا أ و وفاء قميهتا  امهن

التقادم الصيف يرسي عىل ااعاوى الناش ئة عن السةتجة وليس عن ااعاوى اليت زكوون مصودرها عالقوات  -

.قانونية أ خرى خارجة عن السةتجة
(1) 

 التسييل اماس يب لر وراق التجارية: الةصل الثاين

ولهوذا   لر وراق التجارية التجارية دورا كبوريا يف تقرزور الئوين التجواري بوني املتعواملني يف اجملوال الاقتصوادي، 

جند لك ااول مع اختالا أ نظ هتا الاقتصادية ومناجهها الس ياس ية ليس لها غىن عن التعامل هبا نظورا ملوا ت،ديوه 

 . قة يف نةو  املتعاملني هبا  من  عة يف احلركة التجارية، ف،ال عن ما تقدمه من

ن حركة ال موال بني ال عوان الاقتصاديني ينتج عهنا بياانت ي  التعبوري عهنوا بوحودات نقديوة وعوىل املتعواملني  اإ

ىل نوعني هام وسائل اافع الةووري،  :اإ بات هذه التدفقات املالية مس تخدمة عدة وسائل اليت تنقسم يف الع وم اإ

حيوث يقصود ابل وىل الوصول النقودي والشو ياكت ويو  عون طريقهوا اإ بوات التودفقات ووسائل اافوع ال جول، 

ذ تعتورب أ وراق قوابةل للتوداول  النقدية الةورية، أ ما الثانية فتس تع ل يف الع ليات اليت ي  فهيا التسوديد ال جول اإ

ل مرهس تع ل كوس يةل دفع ايون هس تحق لحقا وفق اترخي اس تحقاق معني، ويه المكبياةل والس ند 
(2)

 . 

للوقوا عىل املعاجلة اماسوبية لور وراق التجاريوة لبود أ ن حنودد السواحب، املسوحوب عليوه، املسو تةيد،اترخي 

وميثول الزبوون ( املسحوب عليوه )الاس تحقاق واملبلغ ابل رقام واحلروا ،فهيي تعترب  مبثابة أ وراق اافع مررها 

لساحبة وقد تكوون املسو تةيدة فهويي تعتورب أ وراق قوبض وميثول يف طريف  الع لية التجارية ،أ ما ابلنس بة لليهة ا

 املورد يف طريف الع لية التجارية 

نشاء ال وراق التجارية والتحصيل املبارش لها: املبحث ال ول  اإ

متوور ال وراق التجاريووة بعوودة مراحوول هم ووة، كع ليووة الإنشوواء والتحصوويل املبووارش وعنوود طريووق البنووك، تقتيضوو 

 . ابلرورة التسييل اماس يب لها

نشاء الورقة التجارية: املطلب ال ول  اإ

فيكوون  تنشأ  ال وراق التجارية لإ بات اافع ال جل لل عامالت التجاريوة، الويت تو  بوني طوريف الع ليوة التجاريوة

 .طرفيه مورد وال خر زبون 

                                                           
1
 13 ، ص 2003 كتوش عاشور، اماس بة ا لعامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
2

 3 ، ص 2009 اولية، مكتبة رشكة اجلزائرية، بوداود، اجلزائر،شعيب ش نوا، حماس بة طبقا لل عايري اماس بة ا
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فعند رشاء الب،ائع واملواد ال ولية ابل جل ويف مصطلح اماس بة الرشاء عىل احلسواب ،فيو  التةواق عوىل املبلوغ 

، ويف انتظوار حلوول اترخي التسوديد (اترخي الاس تحقاق)وكذا اترخي التسديد( القمية الامسية)الواجب هسديده 

أ ن خيصم  هذه الورقة ابس تخدام البنك كوس ي  فيتحصل عىل مبلغ اقل ويس   بو ( املورد)يس تطيع الساحب 

اليت هُشا الةارق بني املبلغ املكتوب يف الورقة واملبلوغ املتحصول عليوه قبول اترخي الاسو تحقاق ( القمية احلالية)

 .ويس   اظصم، يأ خذه البنك مقابل انتظار هذا ال خري ماكن انتظار صاحب الورقة

ب عىل الساحب أ ن يسدد ما عليه من ديون اجتاه طرا أ خر وهس   هده الع لية بع لية التظهوري ويف كام جي 

حاةل عدم قدرة حمرر الورقة عىل اافع يف اترخي الاس تحقاق، ي  جتديد الورقة التجاريوة مبيعواد اسو تحقاق أ خور 

 .عىل فوائد هس   فوائد التأ خري( املورد)عىل أ ن يس تةيد حامل الورقة 

د زرفض حمرر الورقة التسوديد عنود اترخي الاسو تحقاق ،فيقووم احلامول للورقوة برفوع احتجواج  ود حمررهوا  وق

 .يتح ل هذا ال خري مصارين الاحتجاج  أ نعىل (الزبون )

ويف لك هذه احلالت اليت س بق ذكرها لبد أ ن يعاد أ ساسا عىل التسييل اماس يب وفق دفورت رمسوي املشوار  

ليه  .تاسعة من القانون التجاري ويس   ابليوميةيف املادة ال  اإ

نشاء الورقة نسوق املثال التايل  ولتو يح معلية اإ
(1)

 : 

ابل جول مت حترزور ( دج11111)ب،واعة مون م،سسوة الةوالح مببلوغ   10/10/6100اشرت ى التاجر معر بتارخي  -

 02/16/6100لةائدة امل،سسة عىل أ ن ي  هسديد هذا املبلغ بتارخي   021 بياةل رمق 
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 660، ص6100عبد الوهاب رميدي، عيل سامي، اماس بة املالية وفق النظام املايل اجلديد، مطبعة دار هومة، اجلزائر، الطبعة ال وىل، 

 م،سسة الةالح

(املورد)  

 اس تالم الب،اعة 

021حترزر  بياةل بقمية الب،اعة رمق   

 هسلو الب،اعة  وقبض المكبياةل

 عمـــر

(الزبون)  
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فنالحم من الرمس هناك طرفان ولك واحود مسو تقل يف دفواتره اماسوبية  ،سسوة الةوالح يه الطورا البوائع 

( المكبيواةل)وعلهيا الزتام بتسلو الب،اعة وحقها يف قبض املبلغ ،لكن كون البيع مت ابل جال اس تل ا ورقة جتاريوة 

 :التسييل عىل النحو التايل  س ندات املطلوب حتصيلها وزكونفهيي  أ وراق القبض ابلنس بة الهيا 

 .م،سسة الةالح(  البائع) يومية املورد  -أ  

 

 املبلغ (الصةقة)اترخي الع لية  رمق احلساب

 ااائن املدزن 10/10/6100 ااائن املدزن

001  

 

000 

 

 أ وراق القبض الزابئن والس ندات املطلوب حتصيلها 

 الزابئن

 

 معر من الزبون 021 بياةل رمق ( قبض)اس تالم 

11111  

 

11111 

 

 (امرر للورقة)يومية الزبون  املشرتي  -ب

 

 املبلغ (الصةقة)اترخي الع لية  مق احلسابر

 ااائن املدزن 10/10/6100 ااائن املدزن

010  

011 

 موردو اتزوانت واظدمات

 (أ وراق دفع)  موردو الس ندات الواجب دفعها

 م،سسة الةالح    لصاحل     021 بياةل رمق ( دفع)حترزر 

11111  

11111 

 

 التحصيل املبارش لر وراق التجارية:املطلب الثاين

ىل  يف هووذه احلوواةل تنتظوور امل،سسووة حووامةل الورقووة ويه املسوو تةيد ال خووري اترخي اسوو تحقاق الورقووة، وتتوجووه  اإ

 .أ ي وس ي املسحوب عليه وتقدم الورقة حص حبيث يقوم هذا ال خري بتسديد قمية الورقة حلاملها دون 

(الصندوق)ابفرتاض انه مت التحصيل نقدا بناءا عىل املثال التايل ووزكون التسييل عىل النحو التايل 
 (1)

: 
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 6 التوزيع ،لبنان ،صانيج جامل،اماس بة والع ليات املصفية ،امل،سسة اجلامعية لدلراسات والنرش و 
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 م،سسة الةالح(  البائع) يومية املورد  -أ  

 

 املبلغ اترخي الع لية رمق احلساب

 ااائن املدزن 02/16/6100 ااائن املدزن

21  

0011 

 الصندوق

 احلافظةس ندات يف 

 من الزبون معر021 بياةل رمق ( قبض)اس تالم 

11111  

11111 

 

 (امرر للورقة)يومية الزبون  املشرتي -ب

 

 املبلغ (الصةقة)اترخي الع لية  رمق احلساب

 ااائن املدزن 10/10/6100 ااائن املدزن

010  

011 

 موردو اتزوانت واظدمات

 (أ وراق دفع)  املوردون الس ندات الواجب دفعها

 لصاحل  م،سسة الةالح021 بياةل رمق ( دفع)حترزر 

11111  

11111 

 

 التحصيل غري املبارش لر وراق التجارية: املبحث الثاين

حواةل التحصويل يف زمون الاسو تحقاق والتحصويل : لع لية حتصيل ال وراق التجارية عن طريوق البنوك، حوالتني

 . يس   بع لية اظصم قبل حلوحص، وهذا ما

 التحصيل غري املبارش يف اترخي الاس تحقاق : املطلب ال ول

 :ي  التسييل عىل مرحلتني وفق هذه الع لية 

رسال الورقة التجارية للبنك  -         املرحةل ال وىل اإ

شعار بتحصيل قمية الورقة التجارية -        املرحةل الثانية عند وصول اإ
(1)

. 

رسوال الورقوة للبنوك مون أ جول حتصويلها بتوارخي : مثال تطبيقي بناءا عىل معطيات املثوال السوابق ولنةورتض مت اإ

ىل م،سسوة الةوالح يت،و ن املعلوموات التاليوة 61/16/6100ويف   62/10/6100 شوعار اإ القميوة الامسيوة :وصل اإ

 . دج 68111دج القمية الصافية  1111،مصارين التحصيل 11111للورقة 
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 80انيج جامل، اماس بة و الع ليات املصفية ،مرجع س بق ذكره،ص
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 م،سسة الةالح( البائع ) يومية املورد -أ  

 

 املبلغ (الصةقة)اترخي الع لية  رمق احلساب

 ااائن املدزن 62/10/6100 ااائن املدزن

0010 

 

 

 

206 

268 

 

0011 

 

 

 

 

0010 

 س ندات مس تحقة ال داء عند هسلميها

 س ندات يف احلافظة

 للتحصيل021اإرسال المكبياةل رمق  اإىل البنك 

61/16/6100 

11111 

 

 

 

68111 

1111 

 

11111 

 

 

 

 

 البنوك احلساابت اجلارية 11111

 اظدمات املصفية وما شاهبها

 س ندات مس تحقة ال داء عند هسلميها

 021حتصياللمكبياةلرمق

 

 (امرر للورقة)يومية الزبون  املشرتي -ب

 

 املبلغ (الصةقة)اترخي الع لية  رمق احلساب

 ااائن املدزن 10/10/6100 ااائن املدزن

011  

206 

 ( أ وراق دفع)  املوردون الس ندات الواجب دفعها

 البنوك احلساابت اجلارية               

 021هسديد المكبياةل رمق 

11111  

11111 

 

 خصم ال وراق التجارية: املطلب الثاين

معويا مبلغوا ماليوا مقابول يقصد خبصم ال وراق التجارية ت  الع لية اليت ي،ع من خاللهوا البنوك حتوا تصوا 

ورقة جتارية مل حيني اترخي اس تحقاقها عوىل أ ن يقتطوع جوزء مون القميوة الامسيوة للورقوة، تعتورب فائودة حص وخصوم 

 .لل س تةيد من هذه الورقة 

رسال الورقة للخصم -أ    اإ

ىل سو يوةل نقديوة ،و ل يقودم البنوك يلجأ  املس تةيد من الورقة التجارية اإىل معلية اظصم عندما زكون يف حاجوة اإ

ل بعد دراسة أ حوال حمرر الورقة من حيث مدى قدرتوه عوىل التسوديد، وعنودما يتأ كود مون  عىل هذه الع لية اإ
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ذكل فانه يقدم لل س تةيد من الورقة القمية الصافية اليت تعرب عن القمية الباقية من القمية الامسية بعود طورح قميوة 

اظصم ومجموع الع ولت
(1)

 . 

 : مثال تطبيقي 

للبنوك مون  60/10/6100بتوارخي  021بناءا عىل املثال السابق لنةرض أ ن م،سسة الةالح أ رسلا المكبيواةل رمق 

 اجل خص ها 

 : التسييل اماس يب زكون عىل النحو التايل 

 م،سسة الةالح(  البائع) يومية املورد  -

 

 املبلغ اترخي الع لية رمق احلساب

 ااائن املدزن 60/10/6100 ااائن املدزن

0016  

0011 

 س ندات خمصومة غري مس تحقة ال داء

 س ندات يف احلافظة

 للخصم021اإرسال المكبياةل رمق 

11111  

11111 

 

 اس تالم كشن اظصم من البنك :املرحةل الثانية -

شعار يت،و ن قميوة القميوة الصوافية للورقوة ،مبلوغ   ىل املس تةيد اإ  عند قبول البنك ظصم الورقة التجارية زرسل اإ

 .اظصم والع ولت املرتبطة هبذه الع لية 

ىل  60/10/6100لنةرض أ ن المكبياةل املرسوةل لع ليوة اظصوم بتوارخي : مثال تطبيق  شوعارا  اإ ، أ ن البنوك أ رسول اإ

دج ومجموع الع ولت املرتبطة هبوذه  1111دج قمية اظصم  11111م،سسة الةالح يت، ن القمية الامسية للورقة 

 .دج  0111الع لية قدرت 

ىل امل،سسة زكون التسييل اماس يب اكلتايل   :وفق هذا الإشعار الوارد اإ
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 660عبد الوهاب رميدي ،عيل سامي ،اماس بة املالية وفق النظام املايل اجلديد ،مرجع س بق ذكره، ص
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 م،سسة الةالح(  البائع) يومية املورد  -

 

 املبلغ اترخي الع لية رمق احلساب

 ااائن املدزن 60/10/6100 ااائن املدزن

512 

661 

627 

 

 

 

519 

 البنوك احلساابت اجلارية

 أ عباء الةوائد

 اظدمات املصفية وما شاهبها

 املساهامت البنكية اجلارية

 اس تالم الإشعار من البنك كشن اظصم

62111 

1111 

0111 

 

 

11111 

 

 حتصيل البنك للقمية الامسية للمكبياةل من الزبون :املرحةل الثالثة -

يف هذه املرحةل يشعر البنك اجلهة املس تةيدة من الورقة أ نوه مت حتصويل الورقوة مون املسوحوب عليوه ولبود أ ن 

 . 200يسق  اازن برتصيد حساب 

نةس املثوال السوابق نةورض أ ن البنوك حتصول عوىل القميوة الامسيوة للورقوة بتوارخي الاسو تحقاق    : مثال تطبيقي 

ىل م،سسة الةالح يةيد شعار اإ  .ه هبذه املعلومة وأ رسل اإ

 :زكون التسييل اماس يب عىل النحو التايل  

 م،سسة الةالح (  البائع) يومية املورد  -

 

 املبلغ اترخي الع لية رمق احلساب

 ااائن املدزن 60/10/6100 ااائن املدزن

519  

0016 

 املساهامت البنكية اجلارية

 س ندات خمصومة غري مس تحقة ال داء

 

 0016واحلساب 519 ترصيد احلساب

11111 

 

 

11111 

 

 

 تظهري واستبدال ال وراق التجارية: املبحث الثالث

قد يقوم حامل الورقة التجارية بتظهريها لشخص أ خر زكون دائنا حص، فيصوبح هوذا ال خوري هوو املسو تةيد، كوام 

ىل اسوتبدال ال وراق القدميوة بوأ وراق جديودة متنحوه  مبكن أ ن مير امرر بعرس مايل فيتعذر التسديد مما ي،وطر اإ

 .  همةل اإ افية للتسديد عىل أ ن يتح ل مصارين التأ خري
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 تظهري ال وراق التجارية: املطلب ال ول

ىل مس تةيد أ خر بغرض هسديد ديونه   . يقصد بع لية التظهري هو حتويل املس تةيد من الورقة التجارية حقه اإ

بتاريووووووخ  021نةس املثال السوابق وابفورتاض أ ن م،سسوة الةوالح قاموا بتظهوري المكبيواةل رمق  :مثال تطبيقي 

التاجر معر مل،سسة ال انقة  املسحوبة عىل 6100/ 02/10
(1)

. 

 :زكون التسييل اماس يب عىل النحو التايل  :التسييل اماس يب عند املظهر

 (املظهر)يومية م،سسة الةالح   -

 

 املبلغ (الصةقة)اترخي الع لية  رمق احلساب

 ااائن املدزن 02/10/6100 ااائن املدزن

011 

 

 

0011 

 موردو اتزوانت واظدمات

 س ندات يف احلافظة

لصاحل  م،سسة ال انقة   مورد  021تظهري  بياةل رمق 

 م،سسة الةالح

11111  

11111 

 

 :التسييل اماس يب عند املظهر حص

 املس تةيد اجلديد ( املظهر حص)يومية م،سسة ال انقة   -

 

 املبلغ (الصةقة)اترخي الع لية  رمق احلساب

 ااائن املدزن 02/10/6100 ااائن املدزن

0011 

 

 

000 

 س ندات يف احلافظة

 الزابئن

املظهرة من طرا الزبون  021الاس تةادة من  بياةل رمق 

 (م،سسة الةالح)

11111  

11111 

 

 استبدال ال وراق التجارية القدمية بأ خرى جديدة: املطلب الثاين

ما مير امرر بذائقة مالية ويعيز أ ن هسديد قميوة الورقوة يف اترخي الاسو تحقاق   تظهر هذه احلاةل يف صورتني ،اإ

لانح حص فرصة للوفاء بديونه في،خر اترخي الاس تحقاق بتحرزر ورقة بدل القدمية مع حت ل مصارين التأ خري ،أ موا 

ديونه وابلتايل يس تةيد من فوائد فيسودد قميوة  الصورة ال خرى هو تقدمي اترخي الاس تحقاق بغرض التخلص من

                                                           
1

براهو عبد العززز داود ,أ نظر - .17.ص, 6100. و,دار اجلامعة اجلديدة , مقارنة دراسة حتليلية , عدم التوازن املعريف يف العقود , اإ  
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لغاء الورقة القدمية ُو اإ بات فوائد التأ خري أ و مصواريةه،  أ قل  ويف احلالتني يقوم اماسب يف اترخي الاس تحقاق ابإ

دميوة م،وافا ليتوووووووووووووووووووووووووووم يف ال خري هسييل حماسبيا الورقة اجلديدة تكون قميهتا مساوية لقمية الورقوة الق

ليه فوائد التأ خري أ و مصاريةه   اإ
(1)

 . 

دج ،وأ ن اترخي الورقة اجلديدة  2111اعيدا عىل املثال السابق لنةرض أ ن فوائد التأ خري  بلغا  :مثال تطبيقي 

 62/16/6100أ صبح 

 ي  املعاجلة اماسبية تكون عىل النحو التايل : املعاجلة اماسبية للحامل عند استبدال الورقة التجارية

 م،سسة الةالح (  البائع) يومية املورد  -

لغاء الورقة القدمية -  اإ

 

 املبلغ اترخي الع لية رمق احلساب

 ااائن املدزن 02/16/6100 ااائن املدزن

000  

001 

 الزابئن

 أ وراق القبضالزابئن والس ندات املطلوب حتصيلها 

لغاء   الورقة القدميةاإ

11111 

 

 

11111 

 

 اإ بات فوائد التأ خري   -     

 

 املبلغ اترخي الع لية رمق احلساب

 ااائن املدزن 02/16/6100 ااائن املدزن

000  

827 

 الزابئن

زرادات مالية أ خرى  اإ

 اإ بات فوائد تأ جري هسديد الورقة

11111 

 

 

11111 
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 . 107. ص,  6117. و, منشأ ة املعارا الإسكندرية, امحلاية العقدية لل س هت , معر محمد عبد البايق, أ نظر -
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 هسييل الورقة اجلديدة  -

 

 املبلغ (الصةقة)اترخي الع لية  احلسابرمق 

 ااائن املدزن 10/10/6100 ااائن املدزن

001  

 

000 

 وراق القبضالزابئن والس ندات املطلوب حتصيلها 

 الزابئن

عداد  بياةل  جديدة رمق   بدل القدمية 081اإ

12111  

12111 

 :املعاجلة اماسبية لل حرر عند استبدال الورقة التجارية

 (امرر للورقة)يومية الزبون  املشرتي  -

 

 املبلغ (الصةقة)اترخي الع لية  رمق احلساب

 ااائن املدزن 10/10/6100 ااائن املدزن

011  

010 

                            (أ وراق دفع)  املوردون الس ندات الواجب دفعها

 موردو اتزوانت واظدمات

لغاء الورقة القدمية   (021رمق  بياةل )اإ

 عند م،سسة الةالح

11111  

11111 

 

 اإ بات مصارين التأ خري -

 

 املبلغ اترخي الع لية رمق احلساب

 ااائن املدزن 02/16/6100 ااائن املدزن

220  

010 

 أ عباء الةوائد

 موردو اتزوانت واظدمات

 اإ بات مصارين  تأ جري هسديد الورقة القدمية

2111 

 

 

2111 
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 081 بياةل رمق )الورقة اجلديدة هسييل  -

 

 املبلغ (الصةقة)اترخي الع لية  رمق احلساب

 ااائن املدزن 10/10/6100 ااائن املدزن

010  

011 

 موردو اتزوانت واظدمات

 (أ وراق دفع)املوردون الس ندات الواجب دفعها

 لصاحل        م،سسة الةالح 021 بياةل رمق ( دفع)حترزر 

12111  

12111 

 

 :خامتووووووة

س بق أ ن رأ ينا أ ن ال وراق التجارية تقوم بوظائن اقتصادية ذات أ اية كبرية من الناحية الع لية، حبيوث هسوهل 

القيام ابلع ليوات التجاريوة عوىل أ حسون وجوه، كوام أ هنوا ت،كود عوىل ااعوامتني الويت تقووم علهيوا احليواة التجاريوة، 

 .واملاثلتان يف الرسعة والئين

السةتجة دورا همام داخل اجملال التجاري والاقتصادي، فهيي حتل حمل النقود يف هسوية اايون التجاريوة، تلعب 

وهذا همام اكن النظام الاقتصادي ا ي تتبناه ااوةل، وتعترب السةتجة والش يك من أ مه الس ندات الئينيوة الويت 

 .تتعامل هبا البنوك

ذا اكنا السةتجة يه أ ول الس ندات اليت  أ وجدها التعامل التجاري غري أ ن أ ايهتا بدأ ت توتقلص شويئا فشويئا فاإ

عىل املس توى اااخيل عىل عكس املعامالت التجارية ااولية، حيث أ ن املودزن ية،ول التعامول ابلشو يك ل نوه 

 .زكون مس تحق الوفاء دامئا اى الاطالع

ن السةتجة ل تزال حمل اهيم املرشع، ول تزال يف تطو  ر مسو ار، غوري أ ن التطوور الرسويع للحيواة وهمام زكن فاإ

املعا ة جعل هم ة هذه ال وراق تتقلص نوعوا موا لتظهور بودل مهنوا وسوائل أ خورى أ و ابل حورى طورق حديثوة 

لتسوية اايون كبطاقات الئين اليت هس تع لها البنوك بدل من الش يك، ولتينب توداول السوةتجة مون خشوص 

ىل أ خر ظهر ما يس   ابلسةتجة امل  لكرتونيا  اإ  .سجةل اإ

ليوه هوو أ ن السوةتجة العاديوة حتتووي عوىل  وامانت الوفواء أ كورث مموا جنوده ابلنسو بة لور وراق  مما جيدر الإشارة اإ

 .ال خرى اكلقو املنقوةل مثال

قراره  ولقد معل املرشع عىل التشييع للتعامل ابلسةتجة فأ جاز القبول اجلزيئ كتخةين عىل املوقعني كام أ نه رمغ اإ

رجواع السوةتجة حليوازة طالوب ابلصةة  القطعية للقبول أ جاز الرجوع عنوه، ولكنوه اشورتو أ ن زكوون ذكل قبول اإ

ىل أ ي  ذا اكن قود أ علون قبووحص املشوطوب اإ القبول من هجة وق  من هجة أ خورى مبسو،ولية املسوحوب عليوه، اإ

 .موقع عىل السةتجة
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ولوو اكن الالوزتام ا ي مضنوه ابطوال ل ي أ ما ابلنس بة لل،امن الاحتياطي زكون الالزتام  وامن الوفواء حصيحوا 

ذا حدث عيب يف الشا فتبطل الورقة التجارية  .سبب أ خر غري عيب يف الشا، مبعىن اإ

جتدر الإشارة أ ن هذا البحث يغلب عليه التحليل النظري نظرا لعودة صوعوابت، مهنوا احلصوول عوىل املعلوموات 

 . يف التعامل ابلس ندات التجارية( الية اتتلةة مثالالبنوك وامل،سسات امل) الاكفية من اجلهات اتتصة 

كنتيجة للبحث املقدم فان التعامول ابلسوةتجة هوو مون أ مه الطورق لتسوهيل الع ول التجواري وزايدة يف الئوين 

والرسووعة وترسوو يخ مبوودأ  الثقووة وال،ووامن بووني املتعوواملني هبووذه الورقووة،  كل نووويص بووأ ن يعطوو  الاعتبووار أ كوورث 

 .رتونية نظرا للتطور املعلومايت والإلكرتوين لل عامالت ا ي يشهده العصللسةتجة الإلك

 قامئـة املراجـع واملصـادر

 :املراجع املعادة

 ابللغة العربية: أ ول

 امل،لةات: -0

 .0088محمد أ محد  اج، ال وراق التجارية يف الرشيعة الإسالمية، دار الثقافة للنرش والتوزيع، القاهرة، مص،  -

 .0020يف القانون الصيف، جامعة جنين،  حمارضات Paul CARRYبول اكري،. أ   -

أ كرم ايمليك، ال وراق التجارية وفقا لتةاقيات جنين املوحدة والع ليات املصفية وفقا لر عراا ااولية،  مكتبة دار الثقافة   -

 .، عامن، ال ردن0000للنرش والتوزيع، 

 .0022أ و س ند السحب، مطبعة جامعة دمشق، سوراي،   رزق هللا ال نطا ، السةتجة - 

 . جالل وفاء البدري محمدزن، املبادئ العامة يف القانون التجاري، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، الإسكندرية، مص - 

 .0080، مطابع دار الكتب، بريوت، لبنان، 0خاا الشاوي، ال وراق التجارية يف الترشيعني اللييب والعرايق، و -

 .0022ادوار عيد، الإس ناد التجارية، مبادئ عامة ، س ند السحب، الس ند ل مر، مطبعة النحوي، بريوت،  -

 . 0086حمسن شةيق، القانون التجاري الكوييت، مطبوعات جامعة الكويا،  -

 املتحودة المكبيوالت أ محد محمد حمرز، السو ندات التجاريوة المكبيواةل، السو ند الإذين، الشو يك، والتعليوق عوىل اتةاقيوات ال   -

 . 0002والس ندات الاذنية ااولية، النرش ا هيب للطباعة، حسن اإسامعيل، القاهرة، س نة 

 .عيل البارودي، ال وراق التجارية والإفال ، ااار اجلامعية للطباعة والنرش، بريوت، لبنان -

، السوةتجة، مطبعوة ابون خودلون للنرشو والتوزيوع، عيل فتاك، مبسوو القوانون التجواري يف ال وراق التجاريوة، اجلوزء ال ول -

 .اجلزائر

دوار عيد، الاس ناد التجارية، مبادئ عامة، س ند السحب، س ند ل مر، مطبعة النيوى، بريوت، لبنان،  -  .0022اإ

  .مراد منري فهو، القانون التجاري والإفال ، ااار اجلامعية للطباعة والنرش، بريوت، لبنان.مصطة  كامل طه و د -

 . 0001صةوت انيج هبنساوي، القانون التجاري، ال وراق التجارية، دار الهن،ة العربية، بين سوين، مص،  -

 .0072العبيدي، الس ندات التجارية يف القانون املغريب،  سليفن عيل -

 . 6111اندية ف،يل، ال وراق التجارية يف القانون اجلزائري، دار هومة، اجلزائر،  -

فوزي محمد سايم، د، فائق محمود الشامع، القانون التجاري ال وراق التجارية، وزارة التعلو العوايل والبحوث العل وي، جامعوة  -

 . 0072بغداد، 
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مصووطة  كووامل طووه، القووانون التجوواري ال وراق التجاريووة العقووود التجاريووة، معليووات البنوووك والإفووال ، ااار اجلامعيووة،  -

 .0000الإسكندرية، مص، 

ليا  حداد، الس ندات التجارية يف القانون التجاري اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  -  .اإ

 .مصطة  كامل طه، أ صول القانون التجاري، ال وراق التجارية والإفال ، ااار اجلامعية، بريوت، لبنان  -

، المكبياةل والس ند الاذين، دار ال لةية 08وقانون التجارة رمق  عبد احلمك فودة، ال وراق التجارية يف  وء الةقه وق،اء النقض -

 .0000القانونية، 

 .صبحي عرب، ال وراق التجارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر -

رة ، ال وراق التجارية والإفال ، وفقوا ل حواكم قوانون التجوا0محمد فريد العريةي، القانون التجاري، ج. عيل البارودي ، و د  -

 .  0000، دار املطبوعات اجلامعية، الإسكندرية، مص، 08رمق 

راشد راشد، ال وراق التجارية الإفال  والتسوية الق،ائية يف القانون التجواري اجلزائوري، ديووان املطبوعوات اجلامعيوة، بون  -

 .عكنون، اجلزائر

 الترشيعات ااولية : -6

 .0016-0011قانون الصا املوحد، اتةاقية جنين  -

 الترشيعات الوطنية: -1

 .املعدل واملام 0082سبارب س نة  62امل،رخ يف  20-82القانون التجاري الصادر ابل مر رمق -

 .املعدل واملام 0082سبارب  62امل،رخ يف  27-82القانون املدين الصادر ابل مر رمق -

 امارضات: -0

التجاري اجلزائري، الس ندات التجارية، السةتجة، الس ند ل مور، الشو يك، سو ند عبد القادر البقريات، حمارضات يف القانون  -

 . اظزن، س ند النقل، عقد حتويل الةاتورة

حساين عيل، حمارضات يف الس ندات التجارية لطلبة الس نة الرابعة، ليسانس، جامعة ابن خودلون،  تيوارت، لكيوة احلقووق،  -

6112. 

 :ابللغة الةرنس ية: اثنيا

- Roblot (R), Les Effets de commerce, Sirey, 1975. 

- Tojas (G), Juris Classeur, commercial, collection de Juris classeur, 1975. 
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تصويا املسامه يف رشاكت املسااة
*
 

 جامعة عبد امحليد بن ابديس، مس تغامن - "أ  "أ س تاذ حمارض  -عباسة الطاهر /د

 جامعة عبد امحليد بن ابديس، مس تغامن-"ب" أ س تاذ حمارض  -محيدة اندية / د

 

 :ابللغة العربية امللخص

يقتيضو التصووويا يف رشاكت املسووااة رضورة موونح صوووت توداويل لووا مسووامه يف ا عيووات العامووة 

ا ي خيودم مصولحة  الاجيعويسواء اكنا عادية أ و غري عادية، مما يس ح حص ابملشاركة يف معلية تكوزن القورار 

ليوه لك رشيوك معوموا كوام ميثول التصوويا أ حود العنوا  . الرشكة وميكهنا من حتقيق ال رابح، وهو موا يسوع  اإ

ذ الاشورتاكال ساس ية الناجتة عن الركن املو وعي اظاص ا ي ميزي الرشكة عن غريها مون العقوود وهوو نيوة  ، اإ

ولتوأ مني ذكل و وع املرشوع مبودأ  أ ساسو يا حيومك حوق مبوجبه يس تطيع لك مسامه التودخل يف هسو يري الرشوكة، 

التصويا وهو مبدأ  التصوويا النسو يب مبقت،واه زكوون لوا مسوامه صووات حبسوب عودد ال سوهم الويت ميلكهوا، 

ل يف حوالت حموددة  نقاصها اإ وجعل هذا املبدأ  من القواعد ال مرة اليت ل ميكن خمالةهتا بزايدة عدد ال صوات أ و اإ

ناء مبوجب القانون ال ساي ويف املقابل ل جيوز لل سامه أ ن يتنازل للغوري عون ال صووات مبوجب القانون واس تث 

املقررة لر سهم اليت ميلكها، ل ن التصويا من احلقوق الشخصية، كام أ نه من املوزااي اللصويقة ابلسوهم فوال جيووز 

 . التنازل عليه منةصال عن السهم

احلوق يف التصوويا، وقون التصوويا، التنوازل عون التصوويا،  املسوامه، رشكوة املسوااة، :اللكامت املةتاحية

التصويا النس يب، ال سوهم ذات الصووت املتعودد، اتةاقيوات التصوويا، ا عيوة العاموة، التصوويا ابملراسوةل، 

 .الاقرتاع

Résumé : 

Le vote dans les sociétés par actions nécessite l’attribution d’une voix délibérantepour 

chaque actionnaire dans les assemblées générales qu’elles soient ordinaires ou 

extraordinaires, ce qui lui permet de participer dans le processus d’élaboration de la décision 

sociale qui      favorise l’intérêt de la société et lui permet de réaliser des dividendes, et c’est 

ce à quoi active tout associé public. 

Le vote représente également l’un des éléments essentiels conséquence du fondement 

matériel spécifique  qui caractérise la société et la distingue des autres contrats et qui consiste 

                                                           
*
يداع املقال   01/10/6102: اترخي اإ

 60/10/6102: اترخي حتكو املقال
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précisément dans l’intention de s’associer, en vertu duquel chaque associé peut intervenir 

dans la gestion de la société.    

Afin d’assurer cela, le législateur a mis en place un principe fondamental qui réglemente le 

droit au vote à savoir le principe de vote proportionnel, en vertu duquel chaque actionnaire 

aura une voix par rapport au nombre des actions qu’il détient. Le législateur en a fait 

d’ailleurs une règle d’ordre public, qu’on ne peut contredire soit en augmentant le nombre 

de voix soit en le réduisant sauf dans certains cas spécifiques, en vertu de la législationou 

exceptionnellement conformément aux statuts généraux. Encontrepartie, il n’est pas permis à 

l’actionnairede se désister des voix consacrant  les actions qu’il détient au profit de tiers,car le 

vote est un droit personnel d’une part et que d’autre part il représente un des avantages 

attaché à l’action et dont on ne peut se désister indépendamment de l’action. 

 :املقدمة

يعترب التصويا من املةاهو ال ساس ية اليت هسري رشاكت املسااة
1

ذ يشوا مظهورا مون مظواهر   ااميقراطيوة، اإ

واملشاركة يف ا اذ القرارات الهامة املرتبطوة بنشواو الرشوكة، كوام أ نوه يشوا أ حود احلقووق الةرديوة ال ساسو ية 

امل نوحة لل سامه
2

النامجوة عون عقود  الرشوكة ومون  الالزتامات، فهو يشا من هجة حق خشيص يعكس تنةيذ 

ت ا اعيوةهجة أ خرى حق وظيةي ميكن لل سوامه مون املشواركة يف القورارا
3

والقيوام بوظيةتوه لتطووزر وحتسوني  

نشاو الرشكة
4
، حيث زكون لا مسامه عدد من ال صوات بقدر عدد ال سهم اليت ميلكها أ و ميثلهوا 

5
وهوو موا  

يعرا مببدأ  التناسب
6
يف حودود معينوة وذكل ابلونص يف القوانون ال سواي عوىل  اسو تعامحصعىل أ نه جيوز تنظو  

ن حيوزها  لك مسامه يف ا عيات العامة سواء اكنوا عاديوة أ و غوري عاديوة، برشوو عدد ال صوات اليت ميكن أ  

                                                           
1
املسااة، دراسة يف القانون املقارن، مذكرة ماجس تري، القانون اظاص، لكية احلقوق والعلووم الس ياسو ية، مزوار فتحي، حامية املسامه يف رشكة  - 

 .81. ، ص6106-6100جامعة أ يب بكر بلقايد، تل سان، 
2
 - V. Ph. Merle, droit commercial, sociétés commercial, Dalloz, 8

ème
 éd., 2001, nº 306, p. 331 :" le droit de 

vote et l’un des droits individuels les plus importants de l’actionnaire". , V. aussi A. Moreau , La sociétés 
anonyme, traité pratique , T. 1, 2

ème
 éd., 1955, nº 269 , p. 359. 

3
- V. J.- C . Hallouin, Sociétés et groupements, droit de vote , D. 2000, nº 23, p. 231 et J.-J. Daigre, le droit 

de vote est – il encore un attribut essentiel de l’ associé, J.C.P. éd. E. 1996, p. 317:" le droit de vote est 

fondamental pour l’associé et fait partie des droits propres de celui-ci ……, le droit de vote est prinordial car 

il est un droit – fonction que l’associé doit  exercer dans l’intérêt social " .  
4
 - V. M. Germain, Le droit de vote, P.A. 2001, nº 89, p.8.   

5
 .ج .ت.ق 270راجع املادة  - 

6
- V. P. Ledoux, Le droit de vote des actionnaires, th. Paris. II, 2000, p. 22   
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أ ن يةرض هذا التحديد عىل مجيع ال سهم أ اي اكنا فئهتا
1

ل تطبيوق ملبودأ  املسواواة بوني  ، وهوذه القاعودة موا يه اإ

عية اظاصة بعقد الرشكةاليت تعد من ال راكن املو و  الاشرتاكأ حد النتاجئ املرتتبة عن نية  ابعتبارهاملسااني 
2
. 

واجلدزر اب كر أ ن حق التصويا حق مالزم مللكية السهم، فال جيوز حلائزه أ ن يتنازل عنه لةائدة خشص أ خور، 

مون هوذا القبيول وقوع ابطوال، وزكوون حصيحوا وقون حوق  اتةواقأ و أ ن يتعهد ابلتصويا عىل حنو معني، فا 

الوواردة  والاسو تثناءاتكل، سي  دراسة مبدأ  حق التصوويا تبعا  .  التصويا يف حالت معينة مقررة قانوان

 .عليه يف املبحث ال ول، وحالت وقن هذا احلق والتنازل عليه يف املبحث الثاين

 الواردة عليه اءاتتثنوالاس  مبدأ  حق التصويا : املبحث ال ول

ن الطبيعة الةردية حلق التصويا ترخص لل سوامه  هوذه التقنيوة التعاقديوة لك حبسوب عودد ال سوهم  ابسو تعاملاإ

تتكون من عدة أ شخاص طبيعية أ و معنويوة يةورض أ حيواان  ابعتبارهااليت ميلكها، غري أ ن الطابع ا اعي للرشكة 

حتديوودا ملامرسووة هووذا احلووق
3
 وعليووه تقيضوو القاعوودة أ ن زكووون التصووويا نسووبيا، يتناسووب مووع قميووة رأ   املووال .

املكتتب به
4

ما حتديد عدد ال صوات اليت ميلكها لك مسوامه يف ، غري أ ن ل  هذا املبدأ  تطبيقات أ خرى مبوجهبا ي  اإ

أ و زايدة عودد ال صووات خبلوق نووع معوني مون ال سوهم، ال مور ا ي يتعوني معوه دراسوة املبودأ  يف  الاجيعات

 .املطلب ال ول  والتطبيقات املاسة به يف املطلب الثاين 

 ويا النس يب  مبدأ  حق التص: املطلب ال ول

طار ا عيوات العاموة للتعبوري عون رأ يوه يف مرشووع معوني يف جودول  يقصد ابلتصويا أ خذ املسامه اللك ة يف اإ

ال عامل سواء ابملصادقة أ و املعار ة
5

، ويف هذا الصدد كر  املرشع اجلزائري
6
عوىل غورار الةرنيسو 

7
مبودأ  حوق  

التصويا النس يب مع حصة رأ   املال اليت تنوب عهنا ، وجعل من التصويا النس يب قاعدة من النظوام العوام، 

 .عىل خمالةهتا التةاقل جيوز 

                                                           
1
 .ج .ت.ق 272راجع املادة  - 
2
 . 027. ، ص 6111فريد العريين ، القانون التجاري ، رشاكت ال موال، ااار للجامعية للطباعة والنرش ، الإسكندرية ، . أ نظر م - 

3
 - D.  Velardocchio- Flores, Les accords extra statures entre associés, th. Aix- Marseille, 1993, nº 104, p. 109 

:" la nature individuelle du droit de vote autorise l’utilisation de la technique contractuelle mais le caractère 

sociial impose des limites à cette utilisation" . 
4
 - M. Salah, Les valeurs mobiliéres émises  par les sociétés par actions, EDIK, Coll. Droit des affaires, éd. 

2001. , nº 23, p. 37 : " le droit de vote attaché à l’action est proportionnel celui de contribuer par son vote à 

l’adoption on au rejet les propositions figurant à l’ordre de jour " .  
5
  .660. ، ص6118-6112رشكة املسااة، مذكرة ماجس تري، قانون ال عامل، لكية احلقوق، جامعة وهران،  محيدة اندية، حقوق املسااني يف -
6
 .ج .ت.ق 270راجع املادة  -

 
7
-Art. L. 225-122 C. com. fr . 
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 حتديد مبدأ  التصويا النس يب : أ ول 

أ ن حوق  مون القوانون التجواري اجلزائوري شوقني ،  ون هجوة يعتورب 270يت، ن املبدأ  املنصوص عليوه يف املوادة 

يتناسب مع حصة رأ   املال اليت تنوب عهنا ومون هجوة أ خورى  الانتةاعالتصويا املرتب  بأ سهم رأ   املال أ و 

 .يقيض بأ ن لا سهم صوت عىل ال قل 

 السهم عنص أ ساي حلق التصويا  -0 

ذا اكن ال صول يف  ن التصووويا يف رشكووة " اإ رشاكت ال شووخاص أ ن يوو  التصوويا حبسووب عوودد الورؤو ، فوواإ

ىل عدد ال سهم اليت حيوزها لك مسامها "ملسااة ي  ابلنظر اإ
1

يعترب وس يةل لتقس و عدد  ال سهم، مبعىن أ ن عدد 

ن حتديد احلد . ال صوات حيث زكون لا سهم صوت عىل ال قل لعودد ال صووات الويت ميلكهوا السوهم  ال دىناإ

ولوو جلوأ ت الرشوكة اإىل جتزئوة يشا نتيجة منطقية ملبدأ  التناسب ، حيث ل وجوود لسوهم دون صووت حوىت 

ىل شووهادات  وشووهادات احلووق يف التصووويا اسووتامثرالسووهم اإ
2
ىل هووذا .  زايدة عووىل ذكل جلووأ  املرشووع اجلزائووري اإ

التحديد لإماكنية اإصدار أ سهم تاتع بأ كرث من حق واحد للتصويا
3
 . 

 التناسب بني حق التصويا وقمية رأ   املال  -6

ال اليت متثا، حيث أ خذ املرشع اجلزائرييتناسب حق التصويا مع قمية رأ   امل
4
عوىل غورار نظوريه الةرنيسو 

5
 

املايل امللق  عىل عاتق املسامه بدفع قمية ال قساو املس تحقة يف ال جال القانونية، فيكوون لل سوامه ا ي  الالزتام

تصوويتا نسوبيا أ قول مون حوق التصوويا النسو يب امل نووح  ابكتتاهبادفع جزء من املبالغ املرتبطة ابل سهم اليت قام 

ذا تقاعس عن تنةيذ . لل سامه ا ي دفع مجيع املبالغ املالية  سوق  حقوه يف التصوويا الزتاموهأ ما اإ
6

زايدة عوىل .  

نتةاعيوة عوىل حود سوواء، وتعتورب أ سوهم  ذكل، تطبق قاعدة التصويا النس يب عىل أ سهم رأ   املال وال سوهم الإ

نتةاعيوة رأ   املال ال   أ سوهم ) سهم اليت متثل جزءا من رأ سوامل الرشوكة ومل هسو هت  قميهتوا بعود، أ موا ال سوهم الإ

ل سوه ه خوالل حيواة الرشوكة وقبول  الامسيوةالقميوة  اسورتدفهيي ت  ال سهم اليت تعط  لل سوامه ا ي ( الاتع 

                                                           
1
ذ يالحم يف هوذا الصودد أ ن معظوم القورارات الويت تتخوذ يف .ت.ق 221و  220، 220،  222راجع عىل سبيل املثال املواد  -  طوارج اإ رشكوة  اإ

ويف املقابل تتخذ القرارات يف رشكة  التوصية البسو يطة حبسوب عودد رؤو  الرشواكء املت،وامنون  (   vote  par tête)الت،امن ت،خذ ابلإجامع 

 (. ج .ت.ق 7مكرر  221راجع مثال نص املادة  ) وابلنظر اإىل قمية رأ   مال ابلنس بة للرشاكء املوصني
2
 " .  التصويا  ل جيوز منح شهادة متثل أ قل من حق واحد يف" ج .ت.ق 1الةقرة  28مكرر  802املادة  -
3
 .ج .ت.ق 6فقرة  00مكرر  802املادة  -
4
 . ج .ت.ق 06مكرر  802و  0فقرة   270املادتني - 

5
 - Art. L. 225-122 et L. 225- 125 C. com. fr . 

6
 . Concernant le droit francais v. art . L. 228- 29 al. 1 C. com. fr.    ج .ت.ق 0فقرة  00مكرر  802املادة   - 
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انق،اءها
1

كحق التصوويا ، فوالةرق اجلووهري  اتوةل ل سهم رأ   املال الامتيازات، ولكهنا تعطي حلائزها مجيع 

بني هذزن النوعني من ال  سهم جيد جماحص يف احلقوق املالية فق 
2
 . 

تأ سيسا عىل ما ذكر أ عاله، أ قر بعوض الةقوه اجلزائوري
3
والةرنيسو 

4
لوا رأ سوامل مسواوي، تصوويا "أ ن قاعودة 

ىل مسواواة " مساوي ىل تغيري مةهوم املسواواة مون مسواواة بوني املسوااني اإ بوني أ سوهم ذات نةوس القميوة أ دت اإ

 . الامسية

 اجلزاءات املرتتبة عن خمالةة مبدأ  التصويا النس يب : اثنيا 

"مبدأ  التصويا النس يب ، جعل املرشع اجلزائري هذه القاعدة من النظوام العوام احرتاممن أ جل تأ مني "
5

ذ ل  ، اإ

 .لةة حقوق التصويا املرتبطة ابل سهمعىل خمالةهتا اإ افة اإىل و ع عقوابت جزائية يف حاةل خما التةاقجيوز 

 اجلزاء املدين املرتتب عىل خمالةة مبدأ  التصويا النس يب  -0 

مل زكتن الترشيع اجلزائري ابلنصوص اليت تقيض بوبطالن موداولت ا عيوة بسوبب عيوب الر واء
6
ول ابحلومك  

القانوين العوام ا ي زرتوب الوبطالن كيوزاء تالةوة لك نوص ملوزم
7
اوا و وع   نصوا خاصوا مبوجبوه أ خ،وع حوق واإ

ذ  قاعدة أ مرة اعتربهاالتصويا محلاية كبرية اإ
8
لحوق  اتةواقيف القانون ال ساي أ و مبوجوب  الاشرتاوفال جيوز  

نتيجة  كل ، يعود لا مسامه يف ا عية العاموة .  خمالن يرب ابلبطالن املطلق اتةاقعىل املسا  به فا 

عدد من ال صوات يعادل عدد أ سه ه، وبذكل زكون تأ  ريه يف املناقشات متساواي موع قميوة أ سوه ه، فوال يصوح 

لت جملوس منح أ حد املسااني صوات مرحجا ولو اكن رئيس اجللسة ذكل خالفا ملا جيوري عليوه الع ول يف موداو

الإدارة أ و جملس املراقبة
9
 . 

                                                           
1
 .ج.ت.ق 02مكرر 802و  810املادتني  -
2
ذا  ال ويلتةقد ال سهم املس هتلكة لكيا أ و جزئيوا موا يعوادل احلوق يف الورح : " ج .ت.ق 801املادة  -   الامسيوةال مور ، يف تعوويض القميوة  اقت واإ

 " .وحتتةم با احلقوق ال خرى 
3
  .6111 غري مطبوعة، لكية احلقوق، جامعة وهران،نظام امل،سسات، زراوي صاحل ، حمارضات ماجس تري قانون ال عامل ، مادة . ا - 

4
 J. Hémard , F. Terré et P.Mabilat, Sociétés  commerciales , Dalloz, T. 2, 1974 , n

0
.  187 , p. 167 et J.-L. 

Lefebre,   Le principe de l’égalité entre actionnaires, Quot. Jur. 1981, n° 65, p. 8 :" l’égalité se mesure donc à  

l’apport, il est évident qu’il s’agit plus égalité entre actions que d’une égalité entre actionnaire " . 
5
 :ج، وراجع أ ي،ا.ت.ق 6الةقرة  270املادة  - 

M.Salah, op. cit, n° 23, p. 37 : " pour assurer le respect de la régle , le législateur déclare le droit de vote 

d’ordre puplic puisque toute clause contraire des statuts est réputée non écrite" . 
6
 .ج.ت.ق 817املادة  - 
7
 . ج.ت.ق 6الةقرة  811املادة  - 
8
 . ج .ت.ق 6الةقرة  270املادة  - 
9
 . ج .ت.ق 6الةقرة  228و  0الةقرة  262املادتني  - 
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 العقوابت اجلزائية املرتتبة عىل خمالةة مبدأ  التصويا النس يب  -6

ىل  61.111يعاقب بغرامة من  دج رئويس اجللسوة وأ ع،واء مكتوب ا عيوة ا زون مل حيرتمووا أ  نواء  21.111دج اإ

املتعلقة حبقوق التصويا وامللحقوة ابل سوهم ا عية العامة سواء أ اكنا عادية أ و غري عادية  ال حاكم اجيعات
1
 ،

ىل منع املسامه املاتع حبق التصويا من املشواركة يف املوداولت أ  نواء " وتمكن هذه اجلنحة يف  التصا الرايم اإ

"اليت حيوزها لك مسامه ال سهما عية العامة أ و بتخةيض عدد أ صواته مبا ل يتناسب مع عدد  اجيع
2
. 

 طريقة التصويا : اثلثا

تطبيقا ل حاكم نظام ا عيات
3
، زكون التصويا علنيا غري أ ن املرشع الةرنيسو 

4
وخالفوا عون املرشوع اجلزائوري  

دار وا ويه طريقوة التصوويا  ابتدع طرق أ خرى لتشييع املسااني عىل املشاركة يف هس يري الرشوكة ومراقبوة اإ

ماكنية التصويا  ىل اإ ، ال مور ا ي دفوع ابلةقوه التصالوسائل  ابس تعاملابملراسةل، التوكيل عىل بياض ، اإ افة اإ

ىل التدخل لبيان كيةية التصويا عىل النحو ال يت  : اجلزائري اإ

 ية التصويا يف الترشيع اجلزائري ودور الةقه اجلزائري يف بيان ذكل كية  -0

تبث ا عية العامة غري العادية فيف يعرض علهيوا بأ غلبيوة  لويث ال صووات املعورب عهنوا، عوىل أ ن ل ت،خوذ ال وراق 

ذا ما أ جريا الع لية عن طريق  الاعتبارالبي،اء بعني  الاقرتاعاإ
5

ذا اكنا ا عية العام هنا تتخوذ ، أ ما اإ ة عادية فاإ

الاقورتاعالقرارات بأ غلبية ال صوات املعرب عهنا ول حتسوب ال وراق البي،واء يف حواةل 
6
ذكل يو   تأ سيسوا عوىل. 

حدى الطريقتني  ، وتتجىل هذه الكيةية يف منح حوائز عوىل حوق التصوويا حوني ال وراقطريقة  -: التصويا ابإ

موا ابلتأ ييود أ و ح،وره ا عية العامة ورقة، يبني فهيا موقةه ح ول مشاريع القرارات الوواردة يف جودول ال عوامل اإ

طريقة التعبري الصو ، ويف  -.موقن معني ل ت،خذ ورقته يف حساب ال غلبية  ا اذاملعار ة ، ويف حاةل عدم 

تخوذ مون هذا الصدد يالحم أ ن القانون التجاري اجلزائري مل يبني الكيةية اليت ي  مبوجهبا التعبري عن املوقن امل 

هوذا ال خوري أ ن معليوة التعبوري  اعتوربقبل املسامه ،  ا تدخل جانب من الةقه اجلزائري لتو يح ذكل ، حيث 

مووا برفووع اليوود أ و شووةاهة مبوجووب  املنوواداة " تتحقووق  عووىل لك مسووامه مووع بيووان رأ يووه حووول املرشوووع  امسيووااإ

"املطروح
7
ذا طلوب ذكل  أ ي مسوامه لا  اي ميكون أ ن زكوون التصووي"كوام أ قور ذات الةقوه أ نوه .  سو يف يف اإ

                                                           
1
 .ج .ت.ق 760املادة  - 
2
عامل،. ا -   . 6111غري مطبوعة، لكية احلقوق، جامعة وهران،   زراوي صاحل ، حمارضات ماجس تري قانون ال عامل، مادة القانون اجلنايئ لر 
3
 .ج .ت.ق 1الةقرة  282و  1الةقرة  280املادتني  - 

4
 - Arts. L. 225- 106 et L. 225- 107 C. com. fr . 

5
 . ج .ت.ق 1الةقرة  280دة املا -
6
 . ج .ت.ق 1الةقرة  282املادة  - 
7
 .السالةة ا كرزراوي صاحل ، حمارضات ماجس تري قانون ال عامل ، مادة نظام امل،سسات، . ا - 
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"املسائل املتعلقة بعزل أ ع،اء جملس الإدارة أ و جملوس املراقبوة أ و رفوع دعووى املسو،ولية علوهيم
1

، واحلمكوة مون 

ىل ذكور  املسوامه املعوارض أ و  امسذكل رفع احلرج عن املسااني أ  ناء معلية التصويا فال  يع د مكتب ا عية اإ

 .امل،دي، غالبا ما ي  بيان طريقة التصويا يف القانون ال ساي 

 كيةية التصويا يف الترشيع الةرنيس -6

تكريسا حلق املسامه يف التصويا أ وجود املرشوع الةرنيسو
2
طرقوا عودة هسواعد املسوامه عوىل التعبوري  عون رأ يوه  

 ا عيوة العاموة وتاثول هوذه الطورق يف طريقوة التصوويا ومناقشة مجيع املشواريع حوىت ولوو مل زكون حوارضا يف

ابملراسةل، طريقة التوكيل عىل بياض اإ افة اإىل طريقوة التصوويا ابلطورق الإلكرتونيوة، كوام أ قور الةقوه الةرنيسو 

ماكنية التصويا عن طريق   . الاقرتاعاإ

 طريقة التصويا ابملراسةل  -أ  

لقد نظم الترشويع الةرنيسو
3
راسوةل لتشوييع املسوااني عوىل املشواركة  يف هسو يري الرشوكة طريقوة التصوويا ابمل 

ومراقبة حسن سريها، رمغ عدم ح،ورمه جلسات ا عية العامة همام اكنوا طبيعهتوا، ويعتورب لك رشو خموالن 

أ و اووذج تعوده الرشوكة وت،وعه حتوا تصوا املسوامه أ و تقوم  اسو يرةوت  هذه الطريقوة مبوجوب . ك ن مل زكن

رساحص حص يف  ذا طلوب مهنوا ذكل، عوىل أ ن يت،و ن مجموعوة مون البيواانت اظاصوة ابلرشوكة كرأ سواملها، ابإ حاةل ما اإ

بوداء الورأ ي فهيوا الرئييسمقرها  ويف .  وموطهنا  وبياانت أ خرى خاصة بطبيعة ا عية ومجموعة املشاريع الواجب اإ

موا ابلقبوول، املعار وة أ و  عون التصوويا متنواعالاهذا اجملال، زكون لل سامه احلق يف و وع رأ يوه اإ
4
، عوىل أ ن  

جلسة ا عية العامة ما مل حيدد أ جل أ خر يف القانون ال ساي انعقاديبعث موقةه  ال ة أ ايم عىل ال قل قبل 
5
 . 

 التوكيل عىل بياض كطريقة للتصويا  اس تعامل -ب

أ جاز قانون الرشاكت الةرنيس لصحة الإانبة أ ن زكون امل ثول مسواهام أ خور أ و الوزوج أ و أ ي رشيوك أ خور يوربم 

معه اتةاق مدين  متعلق ابلاثيل يف ا عيات، كام يسووغ أ ن يقووم هبوذه الع ليوة أ ي خشوص طبيعوي أ و معنووي 

أ خوور دون أ ن زكووون ع،وووا يف الرشووكة وفووق رشوو معينووة 
6

 زوواكن املسووامه موون معرفووة ، غووري أ نووه أ حيوواان ل

مسااني أ خرزن يف الرشكة   ا يبعوث واكةل مم،وية وم،رخوة دون تعيوني  امل ثول، وزكوون التصوويا يف هوذه 

احلاةل حتا سلطة رئيس ا عية، حيث ي،ع تصويتا ابلقبول ابلنس بة لل شاريع املقدمة من طرا الهيئة الإداريوة 

                                                           
1
 .زراوي صاحل ، امارضات املذكورة أ عاله . راجع ا - 

2
 - Arts. L. 225-96, L. 225-98, L. 225-106 et L. 225-107 C. com. fr. 

3
 - Arts. L.225-107  et R. 225-76 C.com. fr.  

4
 - Art. R. 225-76 C.com. fr.  

5
 - Art. R. 225-77 al. 1 C.com. fr..    

6
 - Art. L. 225-106 als. 1 et 5 C. com. fr . 
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زن، حسب احلاةل، وتصوات ابملعار ة ابلنس بة لل شاريع ال خورىسواء اكنا جملس الإدارة أ و جملس املدزر 
1
موع . 

 .مراعاة النصاب وال غلبية املقررة قانوان

 التصالوسائل  ابس تعاملالتصويا عن بعد أ و  -ج

أ وجد املرشع الةرنيس متاش يا مع التطوور التكنولوويج وسو يةل أ خورى تودل حوق املسوامه يف التصوويا مبوجوب 

الوسوائل  اسو تعامل، وتاثول هوذه الطريقوة يف  6110لها عىل القانون التجاري الةرنيسو عوام التعديالت اليت أ دخ 

أ و ت  اليت هس ح برؤية جلسات ا عية العاموة عون بعود لالتصالالتقنية 
2
بواسوطة شاشوات هسو تع ل لهوذا  

 احورتامومون مث،  ،الاجيعواتالغرض، و تلن هذه الطريقة عن سوابقهتا يف كوهنوا جتوزي لل سوامه املشواركة يف 

ذا مت التصوويا  مبدأ  الوجاهيوة بوني لك املسوااني والهيئوات الإداريوة والرقابيوة ، ال مور ا ي ل ميكون حتقيقوه اإ

ابملراسةل
3
لكورتوين خواص .   تأ سيسا عىل ذكل ، يتعني عىل املسامه ا ي زريد التصويا عن بعد و وع مرجوع اإ

مس بقا من طرا املعوين ابل موريس ح للرشكة من التعرا عليه بواسطة رمز مقدم 
4

، وعوىل لك يبقو  لل سوامه 

عالم الرشوكة مبوجوب  استبدالاحلرية يف  الطريق الإلكرتوين ابلطريق الربيدي يف أ ي وقا ومىت يشاء رشيطة اإ

الاس تالمرساةل موىص علهيا مع وصل 
5
 . 

 الاقرتاعطريقة  -د

ماكنية التصويا مبوجب  الاقرتاعل يوجد أ ي نص قانوين أ و تنظميي حيدد طريقة  ، غري أ ن الةقه الةرنيس رأ ى اإ

ما  الاقرتاع بداء رأ يه الص  أ و برفع اليد، كام أ قور ذات  امسياال وراق أ و املناداة  ابس تعاملاإ عىل لك مسامه مع اإ

ماكنية الليوء اإىل  ذا تطلبا مصلحة املسااني ذكل الاقرتاعالةقه اإ الرسي اإ
6
. 

 ملاسة مببدأ  التصويا النس يب التطبيقات ا: املطلب الثاين

نوه جيووز  خروجا عن املبدأ  ا ي يقيض بأ ن زكون حق التصويا متناس با مع قمية رأ   املال اليت تنوب عهنا، فاإ

اكن عودد أ سوه ه، رشيطوة  أ ايالنص يف القانون ال ساي للرشكة عىل حتديد عدد ال صوات املقررة لا مسامه 

                                                           
1
- Art. L. 225-106 al. 6 C. com. fr.    

2
- Arts. R. 225- 61, R. 225-97 et R. 225-98 C. com. fr. et arts. 119, 145-2 et 145-3 du déc. n º 2002-803 du 03 

mai 2002. portant application de la 3
 ème

 partie de loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 

économiques. J.O.R.F. du 05  mai 2002, p. 8717.   
3
- Ph. Merle, op. cit, n º 471-1 , p. 512 .  

4
 - Art. 145-3 du déc. nº 2002-803, préc.   

5
 -Art. 120-1 du déc. nº 2002-803, préc.  

6
 - A. Moreau, op. cit., nº 275, p. 367, v. aussi B.Mercadal et Ph. Janin, Droit des affaires, éd. Francis 

Lefebvre. 2002, n º10695, p. 614 .   
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دون متيزي فئة عن أ خرى ، ويف املقابل أ جواز القوانون مونح املسوامه حوق  أ ن زكون التحديد واحدا  يع ال سهم

 .تصويا يةوق عدد ال سهم اليت حبوزته ملربرات معينة

 حتديد عدد ال صوات : أ ول 

لقد أ جاز املرشع اجلزائري
1
عىل غرار نظريه الةرنيس 

2
لل سااني حتديد عدد ال صوات اليت حيوزهوا لك مسوامه  

حني ح،وره ا عية العامة سواء اكنا عادية أ و غوري عاديوة هبودا حاميوة ال قليوة مون سو يطرة ونةووذ املسوامه 

املنةرد  بأ غلبية رأ   املال
3

غري أ ن هذا التحديد لبد أ ن زكون حتا رشوو معينة مهنا ما نوص علهيوا القوانون .  

 .بينه الةقه اجلزائري والةرنيس عىل حد سواء  ومهنا ما

 الرشوو املنصوص علهيا قانوان لتحديد حق التصويا -0

تطبيقوا للنصوووص القانونيوة
4
يف القوانون ال سوواي حيودد مبوجبووه عودد ال صوووات الوويت  اتةووايقجيوووز و وع رشو  

ال سوهم دون متيوزي فئوة عون مجيوع  التحديود عوىلحيوزها لك مسامه يف ا عيات العامة رشيطة أ ن يةورض هوذا 

أ ن ي  النص عىل حتديود العودد ال قىصو لر صووات الويت  -: الرشوو التالية اس تنباوتبعا  كل، ميكن . أ خرى

طوار  -. يف القانون ال ساي بدايةميلكها لك مسامه  أ ن يتعلق  هذا التحديد ابل صوات اليت تكون لل سامه يف اإ

عادية أ و غري عادية، ومن مث، ل ميكن حص عدد ال صوات يف جلسوات ا عيات العامة سواء اكنا  اجيعات

أ ن يةرض هذا التحديد عىل املسااني وليس عىل ال شخاص ا زن أ جاز زوم  -. جملس الإدارة أ و جملس املراقبة

خي،ع و أ خريا، أ ن  –. القانون ح،ور ا عية ، زايدة عىل أ ن يش ل مجيع ال سهم همام اكنا  طبيعهتا أ و شلكها

الرشو املتعلق بتحديد عدد ال صوات اإىل معلية الإشهار القانوين
5
. 

 الرشوو املقرتحة من طرا الةقه   -6

اكن للةقه اجلزائري والةرنيس بعض املالحظات عىل النصوص القانونية املتعلقة بتحديد عودد ال صووات ، حيوث 

ماكنية  ارتأ ى ت الويت ميلكهوا املسوامه أ  نواء حيواة الرشوكة يف الرشو املتعلق بو ع حد أ قىص لعدد ال صوا ا اذاإ

طار ا عيات العامة غري العادية  الوحيدة امل،هةل لتعوديل القوانون ال سواي ابعتبارهااإ
6
كوام رأ ى ذات الةقوه أ ن . 

                                                           
1
 . ج.ت.ق 272املادة   - 

2
- Art. L. 225-125 al. 1 C. com.fr .  

3
 - M. Salah, op. cit , n º24-1, p. 38 :" la loi laisse aux statuts la possibilité de limiter le nombre de voix 

…….., il s’agit, à l’évidence, de protéger les petits actionnaires " . 
4
     . Concernant le droit français V. art. L. 225- 125 C. com . fr.                         ج .ت.ق 272املادة  - 
5
املت، ن تطبيق أ حواكم القوانون التجواري املتعلقوة  0002ديس رب  61امل،رخ يف  017 -02من املرسوم التنةيذي رمق  2الشطر  01راجع املادة  -  

 . 1. ، ص71. ، ع0002ديس رب  60. ر.ة والتي عات، جبرشاكت املساا
6
 .زراوي صاحل، حمارضات ماجس تري قانون ال عامل، مادة نظام امل،سسات،  السالةة ا كر . ابلنس بة للةقه اجلزائري، راجع ا - 
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عودد معوني مون  اموتالكالنص القانوين مل حيدد كيةية حص عدد ال صووات  ا اقورتح أ ن يو  التحديود بروورة 

ىل نس بة مئوية معينة متثل مجمووع حقووق التصوويا اتووةل لل سوااني يف ا عيوات العاموة ال سهم أ و ابلنظر اإ
1
 .

عطواء املسوامه عرشوة أ صووات ابلنسو بة لر سوهم  ماكنية التحديد بصورة تتناقص نسبيا ومثوال ذكل اإ ىل اإ اإ افة اإ

ىل الع  ىل السوهم العرشة ال وىل، صوت واحد مون السوهم العوارش اإ رشوزن مث صووت أ خور مون السوهم العرشوزن اإ

ىل أ ن زكال عدد ال سهم ذات احلق يف التصويا" امخلسني  وهكذا تدرجييا اإ
2
وجتدر الإشارة يف هذا الصودد، . 

ىل أ ن التحديد جيب أ ن زكون مالزما للسهم وليس لصةة املسامه حيث يش ا  ةويض عودد ال صووات سوواء  اإ

هاكن أ صيال أ و انئبا عن غري 
3
دراج مثل هذا الرشو يف   نه يالحم عدم اإ ىل الواقع الع يل فاإ ، ومعوما وابلرجوع اإ

القانون ال ساي خش ية اإ عاا نةوذ كبار املسااني
4
. 

 زايدة عدد ال صوات : اثنيا 

ن  لوبعض أ نوواع ال سوهم حبيوث  الامتيوازاتالثاين الوارد عىل مبدأ  التصويا النس يب زاثل يف تقرزر  الاس تثناءاإ

زكون ل حصاهبا عددا من ال صووات يةووق العودد ا ي يقابلهوا
5

، واليشوء املالحوم يف هوذا الصودد أ ن املرشوع 

اجلزائري ل ززال ماساك مبنح صوت متعدد ملثول هوذه ال سوهم
6
يف حوني أ ن املرشوع الةرنيسو عودل عون ذكل،  

مبنحها صوت مزدوج فق   واكتة 
7
 . 

 د ال صوات يف الترشيع اجلزائري زايدة عد -0  

ىل فئتوني، ال وىل  الامسيوةزرخص القانون التجاري اجلزائري للي عية العامة التأ سيس ية تقس و ال سوهم العاديوة  اإ

ال سوهم أ و  اكتتوابتاتع حبق تصويا يةوق العدد املةرتض حيازتوه يف حوني أ ن الثانيوة متونح حوق ال ف،ولية يف 

                                                                                                                                                    
Concernant la dotrine française v. A. Moreau, op.cit, n º 272, p. 366 :" la régle de la proportionnalité du 

droit de vote ne s’oppose pas à la limitation conventionnelle résultant des statuts ou d’une décision de 

l’assemblée générale extraordinaires…." . 
1
 .ارضات املذكورة أ عاله امزراوي صاحل ، . راجع ا - 

2
 - v. l’exemble de B. Mercadal et Ph. Janin, op. cit , nº 10650, p. 604 : " … dix voix pour les dix premières 

actions, une voix supplémentaire de dix à vingt actions, une autre voix de vingt à cinquante et ainci de 

suite" . 
3
 -Y. Guyon, Assemblées d’actionnaires, Encyl. D. soc. 1984, T. 1, nº 214, p. 22. 

4
 . 00. ، ص6111مغبغب، قانون ال عامل، دراسة يف القانون املقارن، لبنان، . ن -
5
 . 027. ، ص 6111فريد العريين ، القانون التجاري، رشاكت ال موال، ااار اجلامعية للطباعة والنرش، الإسكندرية، . م - 
6
 .ج.ت.ق 00مكرر  802راجع املادة  - 
7
نشاء أ سهم ذات صوت متعدد، متنح عادة لل ،سس -  ا عيات العامة ومنع  مراقبةحبقهم يف  الاحتةاع من أ جل نياكن الترشيع الةرنيس قدميا جيزي اإ

لغواء هوذ 0011نوو رب  01املسااني ال جانب من التدخل يف ش،ون الرشاكت الوطنية الةرنسو ية اإىل حوني اإصودار قوانون املو،رخ يف  ه ا ي قوام ابإ

ال ن  ال حاكم وعدل عهنا اإىل حق التصويا املزدوج لوقن منح أ صوات  عدة قد تةوق املائة ول ززال املرشع الةرنيس حيتةم هبذه ال حاكم اإىل حود

                                   . V. art. L. 225- 123 C.com fr.  
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صدارهااجلديدة ال الاس تحقاقس ندات  يت تقوم الرشكة ابإ
1
ويقصد ابل سهم ذات الصوت املتعدد تو  ال سوهم . 

اليت تعطي حلاملهيا أ كرث من صوت واحد يف ا عيوات العاموة
2

صودارها بغيوة حتقيوق  ىل اإ ، وقود تلجوأ  الرشواكت اإ

يف ال سوهم وتوأ مني ال غلبيوة لل وواطنني يف ا عيوات العاموة  الاكتتوابأ هداا معينوة ، كتشوييع ا هوور عوىل 

معار وة الإجوراءات اظطورية الويت قود يطلهبوا املسوااون  هبوداللرشاكت اليت زكون فهيا مسااون أ جانب أ و 

ىل غوري ذكل مون الةوائود الويت قود تونيم عون هوذا النووع مون ال سوهم العاديون كعزل الهيئة الإداريوة اإ
3

ل أ ن .   اإ

اوا أ قور رشوطوا حموددة ، حيوث  املرشع صدار أ سهام ذات صووت متعودد واإ اجلزائري مل يس ح  يع الرشاكت ابإ

ماكنية اإصدار مثل هذه ال سهم عىل الرشاكت اليت تلجأ  علنيا  فلوو » دون الرشواكت ال خورى،  لالدخوارحص اإ

ىل تع و هذه ال سهم  عوىل مجيوع أ نوواع رشاكت املسوااة رادته تتجه اإ اكنا اإ
4
الونص القوانوين حمورر عوىل  لواكن 

رادة ا عيوة العاموة  الامسيوةميكن تقسو و ال سوهم العاديوة : " الشا التايل  ىل فئتوني حسوب اإ أ و  التأ سيسو يةاإ

«"مبوجب القانون ال ساي
5
اإ افة اإىل ذكل ، هشرتو ال حاكم القانونية أ ن تتخذ ال سوهم املتعوددة ال صووات .  

ذا اكنوا ال سوهم تتخوذ شوا أ سوهام ، ومون مث، ل ميكون خلوق الامسويالشا  مثول هوذا النووع مون ال سوهم اإ

نشاءها أ  نواء حيواة الرشوكة بقورار مون ا عيوة العاموة سوواء اكنوا عاديوة أ و غوري عاديوة  للحامل، كام ل يسوغ اإ

عند تأ سيس الرشكة من طورا ا عيوة العاموة التأ سيسو ية ل هنوا عوادة موا متونح لل ،سسوني  بدايةفاإصدارها ي  

ويف هذا الشوأ ن، طورح  بع،وا مون الةقوه اجلزائوري العديود مون املالحظوات . هم عىل البقاء يف الرشكةلتشييع 

نشاء أ سهام متعوددة ال صووات مهنوا أ ن  00مكرر  802حول نص املادة  من القانون التجاري اجلزائري اليت جتزي اإ

، مث مونح  امسيةال سهم أ سهام عادية  هذه اعترب ن الناحية اللغوية " املرشع اجلزائري وقع يف تناقض مع نةسه، 

وأ ولوايت خمتلةة، مع أ ن احلقووق املرتبطوة ابل سوهم العاديوة  تلون عون احلقووق املرتبطوة ابل سوهم  امتيازاتلها 

 هووذزنخمتلةوني ليسواعد عوىل الايوزي والتةرقوة بوني  اصوطالحنيامل توازة،  ا اكن ال جودر ابملرشوع أ ن يسو تع ل 

» "امسيةعادية وأ سهم ممتازة  امسيةأ سهم " ل النوعني من ال سهم والقو 
6
كام أ  اا ذات الةقه أ ن هذه ال سهم .  

                                                           
1
 .ج.ت.ق 00مكرر  802املادة  -

Pour plus d’informations V. G. Ripert par R. Roblot, Traité élémentaire de droit commercial , T. 1 , 

L.G.D.J., éd . 1997 , nº1188, p. 722, Ph. Merle, op.cit, nº309, p.332 et A. Moreau, op. cit, nº 273, p. 366 :" la 

loi de 13 novembre 1933,en réglementent le droit de vote proportionnellement au capital souscrit, a 

supprimé les actions à vote plural " .     
2
 . 028. ، ص 6110حمرز ، الوس ي  يف الرشاكت التجارية، الطبعة الثانية، منشأ ة املعارا، الإسكندرية، . أ   - 
3
 .  006. ، ص0001كامل طه ، أ صول القانون التجاري، ااار اجلامعية للطباعة والنرش، بريوت، . م - 
4
ما أ ن زكون التأ سيس فوراي دون الليوء العلين :  طريقتنيتتأ سس رشكة  املسااة  مبوجب  -  وهو موا يطلوق عليوه ابلتأ سويس املغلوق،  لالدخاراإ

ما أ ن زكون متتابعا ابلليوء العلين   .ج .ت.ق 210اإىل   202راجع املواد من . وهو ما يطلق عليه ابلتأ سيس املةتوح  لالدخارواإ
5
 .زراوي صاحل ، حمارضات ماجس تري قانون ال عامل ، مادة نظام امل،سسات، السالةة ا كر . ا - 

6
 - M. Salah, op. cit, nº 10, p. 23. : " une remarque de terminologie s’impose. Des lors  qu’un privilége est 

attaché à ces actions, on ne saurait parler d’actions ordinaires. on les appellera, pour le distinguer  les 

actions ordinaires nominatives, actions nominatives privilégiées".  
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من حقوق أ حصواب ال سوهم  والانتقاصل هنا قد ت،دي اإىل حتمك أ قلية املسااني يف أ غلبيهتم " ل  لو من الرر

العاديووة وابلتووايل شوول ااور الرقووايب ا ي ميارسووه أ غلبيووة املسووااني
1

أ  املسوواواة ا ي فر ووا ، واملسووا  مببوود

احرتامهال حاكم القانونية رضورة 
2
. 

الةقه اجلزائوري رضورة تودخل املرشوع اجلزائوري مون جديود  اقرتحتبعا  كل، ونظرا لل خاطر املذكورة أ عاله    

لغاء ال سهم ذات الصوت املتعدد والنص عىل ال سهم ذات الصوت املزدوج فق  ملنع الغلو من حتمك ال قلية و  لإ

لعدم املسا  مببدأ  املساواة بشدة
3
. 

  زايدة عدد ال صوات يف الترشيع الةرنيس -6

صوات من شأ هنا أ ن تنقص من حقووق احلوائززن عوىل ال سوهم العاديوة، واملسوا  ملا اكنا ال سهم املتعددة ال    

ابلونص عوىل ال سوهم ذات الصووت املوزدوج اكتةو مببدأ  املساواة فاإن املرشع الةرنيسو 
4
، وحسون فعول بوذكل  

نشاء هذه ال سهم وكيةية ممارسة حق التصويا املزدوج عىل النحو ال يت بيانه   : حيث حدد رشوو اإ

ذ ل جيو  ذا اإ ل اإ عطواء صووتني للسوهم الواحود اإ واكنوا قميتوه مدفوعوة   الامسويهوذا ال خوري الشوا  اكتىسوز اإ

مدة س نتني عوىل  الامسيابلاكمل، كام يشرتو القانون الةرنيس أ ن يظل املسامه حمتةظا بصورة مس ارة ابلشا 

ال قل من هسييلها
5

ىل أ سهم للحامل أ و يف الامسية، أ ما يف حاةل حتويل ال سهم  حاةل نقل امللكية يتوقون حوق  اإ

ذا اكن  نقل امللكيوة انجوام عون الإرث، التصوةية املشورتكة لر مووال بوني  ل اإ التصويا املزدوج بصورة تلقائية ، اإ

ا زون حيووق زوم الإرث ال ابءالوزوجني، أ و هبوة بوني ال حيواء لةائوودة الوزوج أ و أ حود 
6
وجتوب الإشوارة يف هووذا . 

                                                           
1
يف هذا الصدد لحم بعوض الةقوه الةرنيسو أ ن . ام امل،سسات، السالةة ا كر زراوي صاحل ، حمارضات ماجس تري قانون ال عامل، مادة نظ. ا - 

ىل فاش ية املسامه  : راجع يف هذا الشأ ن. ال سهم ذات الصوت املتعدد قد ت،دي اإ

G.Ripert, Aspects juridiques de capitalisme moderne, 2 
ème

 éd ., L.G.D.J., Paris, 1951, nº1188, p. 723.   
2
 .ج .ت.ق 0الةقرة  0مكرر  802املادة  - 

3
-V. M. Salah, op. cit, nº 11-1 , p. 24 :" ….il aurait suffi , pour permettre à la société de récompenser les 

actionnaires fidèles ou pour se prémunir contre une prise de contrôle indésirable, d’autoriser la créatin des 

seules actions à vote double " . 

 .  زراوي صاحل ، حمارضات ماجس تري قانون ال عامل ، مادة نظام امل،سسات، املذكورة سابقا . يف نةس املوقن راجع ا
4
 - Art. L. 225-123 C. Com. fr . 

5
ن مدة الس نتني املقررة قانوان للشا  -  الشوا  ا اذمتثل احلد ال دىن فق ، فليس هناك ما مينع النص يف القانون ال ساي عىل رضورة  الامسياإ

 .ملدة  ال ة س نوات هذا ما أ قره الةقه الةرنيس  الامسي

Y.Guyon, Assemblées d’actionnaires, op. cit, nº 207, p. 21 : " le stage préaloble de deux ans ne représente 

qu’in minimum .Rien ne soppose à ce que les statuts exigent un durée plus longue " . 
6
 - Art. L. 225-124 al.1 C. com. fr . 
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ىل أ ن هذا النوع من ال   نشواؤه بوداءة يف القوانون ال سواي، وأ  نواء حيواة الرشوكة مبوجوب الصدد، اإ سهم ميكن اإ

قرار من ا عية غري العادية
1
 . 

طار ا عيات العامة،  ومبيرد توافر الرشوو املذكورة أ عاله حيق لل سامه ممارسة حقه يف التصويا املزدوج يف اإ

ن اكن بعض الةقه الةرنيس زرى جوازية  ل يف  يف القانون الاشرتاوواإ ال ساي أ ن ل ميار  املسامه هذا احلوق اإ

طار مجعية معينة اك عية العامة العاديوة موثال اإ
2

أ ن  ،وع هوذه املامرسوة للتعبوري الصو  لل سوامه، حيوث "، أ و

ملدة سو نتني احلوق يف أ ن يطلوب مون الرشوكة مبوجوب رسواةل م،و ونة الوصوول  امسيةزكون لا ماكل ل سهم 

"جأ حقيته ابلتصويا املزدو 
3
. 

ذا مت تقس و هذا النوع من ال سهم اإىل شهادات  وشهادات حوق يف  استامثروأ خريا جتدر الإشارة أ نه يف حاةل ما اإ

صووات مزدوجوا ، ل ن املرشوع الةرنيسو مونح هوذا احلوق لل سوامه ا ي يظول  ال خريةالتصويا فال زكون لهذه 

 . اكمال الامسيحمتةظا ابلسهم 

 وقن حق التصويا والتنازل عليه : املبحث الثاين 

ن لل سامه ، ك صل عام ، صوت  يف لك مسوأ ةل تعورض للتصوويا يف ا عيوات العاموة  استشوارياإ
4
، تطبيقوا  

للقاعدة اليت تقيض بأ ن لا سهم صوت عىل ال قل
5

ىل فصل حوق  ، غري أ ن هناك حالت من شأ هنا أ ن ت،دي اإ

يطلق علهيا حبالت وقن حق التصويا ، ويه حالت حمددة قانوان فال ميكون  التصويا عن السهم ا ي ميثا

أ خذ مثل هذا القرار مبوجب النص عليه يف القوانون ال سواي أ و عون طريوق ا عيوات العاموة
6
ويف املقابول ل . 

 ، ل ن التصووويا موون احلقوووقجيوووز لل سووامه أ ن يتنووازل للغووري عوون ال صوووات املقووررة لر سووهم الوويت ميلكهووا 

، كام أ نه من املزااي اللصيقة ابلسوهم فوال جيووز التنوازل عليوه منةصوال عون السوهمالشخصية
7
تبعوا  كل، سوي  . 

ماكنيوة املسوامه يف  ىل وقون حوق التصوويا يف املطلوب ال ول، ومودى اإ دراسة الو عيات اتتلةة اليت ت،دي اإ

 .التنازل عن حقه يف التصويا يف املطلب الثاين

 

 

                                                           
1
متوام  الاس تغناءمبناس بة زايدة رأ   مال الرشكة ، ويف هذه احلاةل ميكن  - ذ مينح حق التصوويا املوزدوج مبيورد اإ عن مدة الس نتني املقررة قانوان، اإ

 .صدارمعلية الإ 
2
 - J. Hémard , F. Terré et P.Mabilat, Sociétés  commerciales , Dalloz, T. 2, 1974, nº 202 , p. 199.    

3
- Ph. Janin et B. Mercadal, op.cit, nº 10660, p. 608.    

4
- P. Ledoux, op. cit., nº 40, p. 57 .   

5
 .  ج .ت.ق 270املادة   - 

6
 - J.-C. Hallouin , op. cit, p. 231 et M. Germain, le droit de vote, op.cit, p. 8.   

7
 . 202. ، ص0028  شةيق، الوس ي  يف رشح القانون التجاري املصي، اجلزء ال ول، الطبعة الثالثة،الإسكندرية،. م - 
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 حالت وقن حق التصويا : املطلب ال ول 

ىل أ ن حالت وقن حوق التصوويا حوالت عار وة وم،قتوة  فويورد أ ن زوزول  ابدئ ذي بدء، جتب الإشارة اإ

طوار ا عيوة العاموة،  بداء رأ يه يف أ ية مسأ ةل تعرض للتشاور يف اإ سبب الوقن ترجع لل سامه حريته الاكمةل يف اإ

ن القانون اجلزائري ومعوما فاإ
1
ما لتعارض املصواحل بوني املسوامه والرشوكة، أ و تتخوذ هوذه ي  قرر وقن التصويا اإ

احلالت صورة جزاءات تةرض عىل ماكل احلق يف التصويا
2

تباعا عىل النحو ال يت بيانه  :، وست  دراس هتا اإ

 وقن التصويا يف حاةل تنازع املصاحل: أ ول  

حة الرشوكة واملصولحة الةرديوة لل سوامه ال مور ا ي تقوم فكرة تنازع املصاحل يف حواةل وجوود تعوارض بوني مصول

يسوو توجب معووه حرمووان موون هي ووه ال موور موون حقووه السوو ياي املاثوول يف التصووويا
3
، غووري أ ن هووذه احلووالت  

 : ييل ،  ا قام املرشع اجلزائري عىل غرار املرشع الةرنيس حبصها يف ما اس تثنائية

برام  -0 دارة أ و ع،و من أ ع،اء جملس املدزرزن أ و جملس مراقبة اتةاقيةحاةل اإ  بني الرشكة أ و أ حد القامئني ابلإ

دار وا  اتةاقيوةلقد و عا ال حاكم القانونية مبدأ  عاموا يقيضو بوبطالن عقود أ ي    بوني الرشوكة وأ حود القوامئني ابإ

ل بعد  وتقدمي تقرزور  -حسب احلاةل-اجمللس كهيئة جامعية مس بقا  استئذانسواء بصورة مبارشة أ و غري مبارشة اإ

ىل ا عية العامة العادية للسامح لها ابملصادقة عىل ت   مندوبمن  اتةاقيوةاحلساابت اإ
4

، ويف هوذا امل،وامر مينوع 

يف حساب النصاب وال غلبية سوواء يف  الاعتباراملعين ابل مر من املشاركة يف التصويا ول ت،خذ أ سه ه بعني 

ول شوك يف أ ن احلمكوة الويت توخاهوا املرشوع مون  .سات جملس الإدارة أ و املراقبةجلسات ا عية العامة أ و جل 

مناصووهبم للحصووول    اسوو تغاللذكل  ووامن سووالمة الإدارة ومنووع أ ع،وواء جملووس الإدارة أ و جملووس املراقبووة موون 

ىل تغليوب مصولحة الرشواكء ال خورزن عون مصولحة الةرديوة  ل نةسهم عوىل موزااي ماليوة غوري مرشووعة ، اإ وافة اإ

لل سامه املتعاقد مع الرشكة
5
. 

 

 

                                                           
1
ن القانون الةرنيس جيزي اإصدار أ سهام دون حق تصويا وذات أ ف،لية يف أ رابح، غري أ نه يف حاةل عدم احلصوول عوىل ال رابح املقوررة لهوا ملود -  ة اإ

 . الث س نوات مالية متتالية زرجع لها حق التصويا اكل سهم العادية متاما 

Art. L. 228-35-5 C.com.fr.  
2
 - M. Salah, op. cit, nº 24-3 , p. 38 .   

3
 - M.Salah, Ibid, Ph. Merle, op. cit, nº 311, p. 334 et D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société 

anonyme, éd. Joly. 1999, nº 33, p. 49 .  
4
جواءت يف غوري حملهوا ل ن  0الةقورة  267وجتدر املالحظة يف هذا الصدد أ ن عبارة ا عية العامة يف نص املوادة  .ج.ت.ق 281و  267املادتني  - 

 .ال حص هو جملس الإدارة، راجع نص املادة ابلصياغة الةرنس ية 
5
 .زراوي صاحل ، حمارضات ماجس تري قانون ال عامل ، مادة نظام امل،سسات ، السالةة ا كر . ا - 
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 حاةل تقدزر ال موال العينية أ و منح منافع خاصة  -6

ذا دخل يف رأ   مال الرشكة مقدمات عينية، عنود التأ سويس، أ و مت زايدة رأ   املوال أ  نواء حيواة الرشوكة     اإ

نوه جيوب تقودزرها بغوري اإ اا ول مبالغوة صدار أ سهم عينيوة ، فاإ ابإ
1
، ذكل ل ن املغوالة يف التقوومي مون شواهنا  

حلاق الرر أ ول ابلرشكة ل هنا ستبدأ  برأ   مال يقل يف الواقع عن الكةاية ، ورضر بدائنهيا ل ن ال،وامن ا ي  اإ

وأ خووريا رضر حب ووةل ال سووهم النقديووة ل ن أ حصوواب ال سووهم العينيووة . عليووه ززيوود عووىل مقووداره احلقيقووي اعاوودوا

ن الرح أ و من فائض التصةية هو يف حقيقة ال مر مون حوق املسوااني احلوائززن عوىل س يحصلون عىل جانب م

ودفعا لوا هوذه ال رضار و وع املرشوع اجلزائوري .النقدية ال سهم
2
تباعهوا حوىت زكوون   جوراءات معينوة جيوب اإ اإ

العينيوة ،  واحد أ و أ كرث مبوجب قرار ق،ايئ زلكن بتقودزر ال مووال مندوبالتقومي حصيحا، أ اها رضورة تعيني 

عىل ا عية العامة اتتصوة مون أ جول املصوادقة عليوه املندوبعىل أ ن ي  عرض التقرزر ا ي أ عده 
3

، و يقتصو 

عىل املسااني ال خرزن دون املعين ابل مور حوىت ولوو اكن حوائزا عوىل أ سوهم نقديوة أ و  الشأ نالتصويا يف هذا 

وكيال عن مسامه  أ خر
4
وحرمان أ حصواب املقودمات أ و . هذه الواكةل للتصويا لصاحله اظاص اس تغاللخش ية  

مبصلحة خاصة هبم فال جيووز  ال سهم العينية من التصويا جيد تربزره يف تعلق ال مر املعروض عىل ا عية العامة

وجتدر الإشارة يف هذا امل،امر ، أ ن املرشوع اجلزائوري .زم التصويا عىل القرار املتعلق هبا
5
ار املرشوع عوىل غور  

الةرنيس
6
أ قر نةس احلمك يف حاةل منح منافع خاصة ل حد املسااني، حيوث حيورم املسو تةيد مهنوا مون التصوويا  

 يف املداوةل املتعلقة هبذا القرار، غري أ ن التساؤل ا ي يطرح يف هذا اجملال هو ما املقصود ابملنافع اظاصة و 

 مون الةقوه اجلزائوري والةرنوـيس متةوق عوىل أ ن لل نوافع ليس هنواك مةهووم هرشويعي لل نوافع اظاصوة، ولكون لك

يت متونح ل حود املسوااني دون الةائودة ذات الطبيعوة املاليوة الو" اظـاصة مدلول واسع وغالبا ما يقصد هبوا تو  

" غووريه
7
"املنةعووة اظاصووة لك حووق أ و رح حيووتةم بووه لصوواحل أ حوود الرشوواكء دون الغووري اعتبووار" كووـام ميكوون   

8
 

                                                           
 
1
 . 062. امل طه ، املرجع السابق ، صك. م -

2
  .ج.ت.ق 818و  210راجع الإجراءات املنصوص علهيا يف  املادتني  -

Concernant le droit français v. arts. L. 225-10 et L. 225-147 C. com. fr . 
3
ذا مت تقدمي ال موال العينية أ  ناء تأ سيس الرشكة يعرض تقرزر  -  ذا مت التأ سيس يةامللكن بتقرزر احلصص العينية عىل ا عية العامة  املندوباإ ، أ موا اإ

 .ية تقدمي ت  ال موال أ  ناء حياة الرشكة ، فيعرض التقدزر عىل ا عية العامة اليت تقرر زايدة رأ   املال ويه ا عية العامة غري العاد
4
عوىل ا عيوة العاموة  التأ سيسو يةاليت حتيلنا اإىل تطبيق أ حاكم ا عيوة العاموة .ج .ت.ق 6 الةقرة 818واملادة  1و  6يف فقرتهيا  211راجع املادة   - 

 .غري العادية 
5
 . ج.ت.ق 6الةقرة  818املادة  - 

6
 - Arts. L. 262-10 et L. 225-147 al. 2 C. com.fr . 

7
 . الةة ا كرزراوي صاحل ، حمارضات ماجس نري قانون ال عامل ، مادة نظام امل،سسات ، الس. ا - 

8
 - D. Schmidt, op. cit, nº 37, p. 52:" on peut considère qu’il ya avantage particulier chaque fois qu’une 

personne retire de la société un droit ou un gain nom partagé avec les associés" .    
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بأ سهم جديودة لوبعض املسوااني فهوذا يشوا منةعوة خاصوة غوري  الاكتتابيف  التة،يلمثال ابحلق  اكلحتةاع

 .مشرتكة

لغاء حق التة،يل يف  -1  ال سهم  اكتتابحاةل اإ

من بني احلقوق الويت متنحهوا ال سوهم لل سوااني القودا  قصود امافظوة عوىل  الاكتتابيعترب احلق التة،يل يف 

اليت كونهتا الرشكة الاحتياطيةمصاحلهم ومنعا من مشاركة مسااني جدد يف ال موال 
1

جيووز  اسو تثناء، غوري أ نوه 

ذا اكنا مصلحة الرشكة تقتيضو ذكل ، ك ن تورى الرشو  للي عية العامة غري لغاءه اإ كة أ ن طورح العادية أ ن تقرر اإ

لغواء هوذا احلوق  ال سهم اجلديدة عىل ا هور سيساعدها عىل جلب ال موال الالزمة لزايدة رأ   مالهوا فتقيضو ابإ

لصاحل خشص أ و أ كرث من مسااهيا
2

ذا أ قرت ا عية العامة ذكل مينع عىل املسااني  من ال سوهم  املس تةيدزن، فاإ

لغواء وتعتورباجلديدة املشاركة يف التصويا ل هنم س يصوتون حي .  هوذه القاعودة مون النظوام العوام  عوىل عودم الإ

ا عية العامة غري العادية لنعقادتبعا  كل، ل ت،خذ أ سه هم يف حساب النصاب وال غلبية املطلوبني 
3
. 

ىل احلالت  املذكورة أ عاله، وخالفا عون املرشوع اجلزائوري فواإن املرشوع الةرنيسو يونص عوىل و وعيات  اإ افة اإ

الرشكة ل سه ها اظاصة أ و رشاءها أ و رههنا فوال ت،خوذ  اكتتابأ خرى ت،دي اإىل وقن حق التصويا مهنا حاةل 

أ سه ها يف حساب ال غلبية والنصاب
4

 ي يشوا نسو بة عرشوة ابملائوة مون ، وحاةل رشاء الرشكة مال املسامه ا

حتوا طوائةل ( البوائع) ا عية العامة العادية لتقدزر قمية هذا املوال ل زكوون لل سوامه اجيعرأ سامل الرشكة فعند 

فهيا استشاريبطالن املداوةل صوت 
5
ويف هذا الصدد ي،كد بع،ا من الةقه اجلزائري وجود تبازن بني مصولحة . 

الرشكة ومصلحة املسامه،  ا عىل املرشع اجلزائري أ ن يتدخل لإ افة مثل هذه احلالت عىل القوانون التجواري 

ا عيات العامة للنظر يف مثل هذه املسائل اجيعاجلزائري ويلغي حق التصويا بصورة م،قتة حني 
6
. 

 وقن حق التصويا كيزاء يةرض عىل املسامه : اثنيا

لقد أ قر الترشيع التجاري اجلزائري وقن حق التصويا كيوزاء يةورض عوىل املسوامه يف حواةل حصوها يف عودم 

ذ تقيض القاعدة القانونية أ ن يسدد املسامه نس بة الربع من رأ   املال املوراد . من قمية ال سهم النقدية املتبقيدفع  اإ

                                                           
1
 . ج.ت.ق 200املادة  -
2
 . 600فريد العريين، املرجع السابق، ص . م - 
3
 . ج.ت.ق 811املادة  - 

Art. L. 225-138 C. com.fr . 
4
- Art. L. 225-111C. com. fr.    

5
 - Art. L. 225-101 al. 2 C. com. fr 

6
 .قانون ال عامل ، مادة نظام امل،سسات ، السالةة ا كر  ماجس تريزراوي صاحل ، حمارضات . ا - 

M. Salah, op.cit, nº 24-3 , p. 39 :" on relèvera qu’ aucun texte ne réglemente l’acquisition par la société d’un 

bien appartement à un actionnaire alors même que le conflit d’intérêts est, ici, patent ".   
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يف أ جول  -حسوب احلواةل-به، عىل أ ن يدفع البايق بناء عىل قرار من جملس الإدارة أ و جملس املدزرزن  الاكتتاب

من اترخي هسوييل الرشوكة يف السوجل التجواري ابتداءل ميكن أ ن يتجاوز مخسة س نوات 
1

، وتبعوا  كل يظول 

ل امليعاد املقرر للوفاء، فاإن  لن الرشكة مبا تبق  من قمية السهم وينبغي عليه دفعه عند حلو  اجتاهاملسامه مدينا 

عن ذكل يسق  حقه يف التصويا وح،ور ا عيات العامة، ويس تتبع ذكل حرمانوه مون حقووق أ خورى كحقوه 

ابل سهم يف حاةل زايدة رأ   املوال الاكتتابيف ال رابح واحلق التة،يل يف 
2
ن عودم تنةيوذ املسوامه  .  وعليوه، فواإ

ىل وقون حوق التصوويا ويه انجتوة عون نوص قوانوين، ال مور  املايل يه الو عية الوحيدة للزتامه اليت تو،دي اإ

طوار ا عيوات العاموة أ و الونص عليوه يف القوانون ال سواي ا اذا ي مينع  علوام أ ن هوذا . مثل هوذا القورار يف اإ

 . الإلزتام ل يةرض عىل دفع ال سهم العينية، ل ن املرشع أ وجب رضورة دفعها اكمةل عند اإصدارها

 التنازل عن حق التصويا: الثاين املطلب 

رادتوه املنةوردة حودى الصوالحيات امل نوحوة حص ابإ التنازل هو معل قانوين مبوجبه يتخىل أ حود ال شوخاص عون اإ
3
 .

وطاملا يعترب حق التصويا  أ حود الوامثر الويت ينتيهوا السوهم فوال جيووز التنوازل عنوه منةصوال عون السوهم ا ي 

ميثا
4

ولتحقيوق ذكل أ قورت . سوامه ممارسو ته بوا حريوة رشيطوة عودم التعسون فيوه، ويف املقابل يتعني عىل امل 

ال حاكم القانونية العديد من العقوابت اجلزائية لتأ مني حامية هذا احلق، غري أ نه التسواؤل ا ي يةورض نةسوه يف 

بورام  مون  موع غوريه اتةاقيواتهذا اجملال هو ما  مدى حرية املسامه يف التنازل عون حقوه يف التصوويا مبوجوب اإ

 املساانيو

 العقوابت اجلزائية املقررة يف حاةل خمالةة حق التصويا : أ ول

يت، ن القانون التجاري اجلزائري العديد من اجلرامئ املتعلقة حبوق التصوويا تكريسوا حلوق املسوامه يف املشواركة 

ما ابلقبول أ و املعار ة با حرية عوىل أ ي مرشووع قور  بداء رأ يه اإ دارة الرشكة وذكل ابإ ار يطورح لل ناقشوة، يف اإ

 : ييل  وتاثل هذه اجلرامئ يف ما

 حق التصويا  اس تعاملجرمية التعسن يف  -0

تتعلق هذه اجلرمية ابملدزرزن ا زن يس تع لون عن سوء نيوة وصوورة تعسوةية ال صووات الويت حيووزون علهيوا يف 

امئ ابلإدارةا عيات العامة بصةهتم والكء عن املسااني أ و يف جملس الإدارة نيابة عن ق
5
خمالةوا ملصولحة  اس تعامل 

                                                           
1
 . ج.ت.ق 202املادة  - 
2
 .السالن ا كر 017-02من املرسوم التنةيذي رمق  00واملادة  .ج.ت.ق 00مكرر  802املادة  - 

3
- D. Velardocchio-Flores, op. cit, nº 95, p.101:" la renonciation’ étant un acte juridique par lequel une 

personne manifeste la volonté d’abandonner une prérogative qui lui appartient" .   
4
 . 212. شةيق، املرجع السابق، ص. م  - 
5
عامل، السالةة ا كر . ا -   .زراوي صاحل، حمارضات ماجس تري قانون ال عامل، مادة القانون اجلنايئ لر 
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الرشكة لبلوغ أ غراض خشصية أ و لتة،يل رشكة أ و م،سسة أ خرى زوم فهيوا مصواحل مبوارشة أ و غوري مبوارشة
1
  .

ذا أ ولك املسووامه أ حوود القووامئني ابلإدارة للتصووويا نيابووة عنووه، ينبغووي عووىل هووذا ال خووري  تأ سيسووا عووىل ذكل ، اإ

ل عوقووب ابحلووبس موون سوو نة اإىل مخووس سوو نوات وبغرامووة موون  التصووويا ملصوولحة املسووامه والرشووكة معووا واإ

ىل 61.111 حدى هاتني العقوبتني 611.111دج اإ  .دج أ و ابإ

ل أ نوه  ن مل ينظم الواكةل مضن أ حواكم ا عيوات العاموة اإ ىل أ ن املرشع اجلزائري واإ ويف هذا امل،امر جتب الإشارة اإ

 . أ خ،ع أ ع،اء جملس الإدارة لعقوابت يف حاةل عدم تنةيذ الواكةل تنةيذا حصيحا

 جرمية املشاركة التدليس ية يف جلسات ا عية العامة  -6

ىل سو نتني و بغراموة مون يعاقب ابحلبس من  ال ة أ     ىل  61.1111شهر اإ حودى هواتني  611.111دج اإ دج أ و ابإ

العقوووبتني لك موون يتقوودم زورا لل شوواركة يف جلسووات ا عيووة العامووة مبووارشة أ و بواسووطة خشووص أ خوور كووامكل 

لر سهم
2

لياكن من ح،ور املناقشوات  أ سه ه، وصورة ذكل ك ن يدعي خشص أ ن أ حد املسااني تنازل حص عن 

عية العامة أ و يتقدم صاحب اجلنحة خشصيا لل شاركة للتصوويا دون حوقيف ا  
3
ل ن هنواك أ شوخاص مسوح   

زم املرشع اجلزائري ح،ور ا عية دون أ ن زكون زم صوت تقرزري فهيا
4
. 

 معني  اجتاهجرمية منح مزااي معينة للتصويا يف  -1

معوني أ و مون أ جول  اجتاهتاثل هذه اجلرمية يف التصفات الرامية اإىل رشوة املسااني من أ جل  التصويا يف    

ىل سوو نتني وبغرامووة موون  الامتنوواع عوون التصووويا فيخ،ووع الوونص القووانوين لعقوبووة احلووبس موون  ال ووة أ شووهر اإ

ىل 61.111 حدى هواتني العقووبتني لك مون حصول عوىل مونح أ   611.111دج اإ يسو ح حص  أ وو  وامانت دج أ و ابإ

عنه، وتطبق نةوس ال حواكم عوىل ال شوخاص ا زون مضنووا أ و  الامتناعمن التصويا معني أ و  الاس تةادةمبزااي 

وعدوا هبذه املزااي
5
بوداء رأ يوه بوا حريوة ودون توأ  ري   ومثل هذه ال حاكم من شأ هنا أ ن ت، ن حق املسوامه يف اإ

 .من أ ي خشص أ خر

 

 

 

                                                           
 
1
 . ج.ت.ق 0الشطر  700املادة  - 

2
 .  ج.ت.ق 6الشطر  700املادة  -
3
عامل ، السالةة ا كر . ا -   . زراوي صاحل ، حمارضات قانون ال عامل ، مادة القانون اجلنايئ لر 
4
 . ج .ت.ق 06مكرر  802راجع عىل سبيل املثال نص املادة  -
5
 .  ج املذكورة أ عاله .ت.ق 1الشطر  700املادة  -
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 ( التصويا  اتةاقيات) ارسة حق التصويا حرية املسامه يف مم: اثنيا

معوني  اجتواهالتصويا ت  التعهدات املربمة بني املسااني أ و البعض مهنم قصد التصوويا يف  ابتةاقياتيقصد  

عن ذكل الامتناعأ و 
1

ىل الترشويع اجلزائوري أ و الترشويع الةرنيسو يالحوم أ ن الك مون املرشوعني مل  ، وابلرجوع اإ

ىل مثل هذه  معني اجتاهيف ما عدا اجلرمية املتعلقة مبنح مزااي معينة للتصويا يف  التةاقياتيتطرقا اإ
2

، فهل حريوة 

بورام  للتنوازل عون حقوه يف التصوويا لصواحل مجموعوة معينوة مون  اتةاقيواتاملسامه يف التصويا تعطوي حص حوق اإ

 املسااني و 

ىل موقن الةقه والق،اء جابة عىل هذا التساؤل ل بد من الرجوع اإ الةرنيس نظرا لعدم وجوود أ حواكم ق،وائية  لالإ

 . جزائية جزائرية يف هذا اجملال 

 التصويا  اتةاقياتموقن الةقه من  -0

ىل الواقع الع يل  ابلستنادزرى الةقه اجلزائري  اليت تت، ن تنوازل  التةاقياتأ ن "التصويا يف فرنسا  لتةاقياتاإ

ملسامه يف التصوويا داخول ا عيوات العاموة ، وعوادة موا عن ممارسة حق التصويا هشا مساسا ابلغا حبرية ا

ل يف حواةل وقووع نوزاع بوني أ طرافهوا التةاقياتتكون هذه  "غوري  ظواهرة للبيوان اإ
3
والةقوه الةرنيسو متةوق عوىل  

ذكل
4
. 

برام  ىل اإ تصووزهتم، بيود أ ن هوذا  اجتاهلتحديد  اتةاقغري أ نه نظرا لطبيعة رشكة املسااة عادة ما يلجأ  املسااون اإ

ذا مت حتوا رشوو معينوة التةاق ل اإ ل زكون رشعيوا اإ
5
مصولحة الرشوكة وعودم احلود مون  احورتاممهنوا رضورة  

أ ن الوظيةة ال ساس ية حلق التصويا يه حامية املسامه والرشكة معوا فهوو  ابعتبار" حرية املسامه يف التصويا 

رشووكة، وموون هجووة أ خوورى يسوواعده عووىل حتديوود مصوولحة موون هجووة ميكوون املسووامه موون املشوواركة يف هسوو يري ال 

                                                           
1
- D. Velardocchio-Flores, op. cit, nº 93, p. 100, v. aussi B. Mercadal et Ph. Janin, op. cit, nº 10668, p. 609: " 

par ces conventions les associés ou certains d’autre eux s’engagent à voter dans un sans déterminé ou à ne 

pas participer au vote" .   
2
                                                           .ج.ت.ق 1الشطر  700املادة  - 

3
 - M. Salah, op. cit, nº 24- 4, p. 40:" en France, la pratique des conventions portant renonciation à l’exercice 

du droit  de vote constitue une atteinte majeure à la liberté de vote de l’actionnaire dans les assemblées 

générales : Elle sont généralement occultes ,….,seule un conflit entre les parties à la convention révèle leur 

existence " . 
4
 - Ph. Merle, op. cit, nº 314, p. 336.  

5
 - A. Viandier, Observation sur les conventions de vote, J.C.P. éd. E. 1996, p. 15405 : " …la validité des 

conventions de vote entre actionnaires d’une société anonyme de droit français y est généralement admise 

sous réserve de quelque conditions " .  



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

241 
 

" الرشكة
1
مبوين عوىل أ سوا  الغوش التةاقزايدة عىل ذكل ، لبد أ ل زكون . 

2
 التةواقيف ال صووات ك ن يو   

ويف هوذا .  عىل جعول منصوب القوامئ ابلإدارة منصوبا دامئوا فيسو تحيل عوزحص مون طورا ا عيوة العاموة العاديوة

ن الةقه الةرنيس ل أ طرافهوا ول تكوون انفوذة يف مواهجوة  اتةاقياتمس تقر عىل أ ن  الصدد، فاإ التصويا ل تلوزم اإ

اوا زكةوي تعوويض ال رضار  ىل بطوالن موداولت ا عيوة العاموة واإ الرشكة،  ا فةي حاةل وقووع نوزاع ل يو،دي اإ

عليه اتةقالنامجة عن خمالةة ما 
3
. 

 التصويا  اتةاقياتموقن الق،اء الةرنيس من  -6

الويت  التةاقيواتالصحيحة، حيوث ق و بوبطالن  والتةاقياتالباطةل  التةاقياتلقد مزي الق،اء الةرنيس بني   

، ك ن يتعهود املشورتي ال سوهمس يف يف حاةل التنازل عون معني ل اجتاهيلزتم فهيا املسامه مس بقا عىل التصويا يف 

الرشكة اس اراريةلل تنازل عىل تأ مني 
4
ه لتقدل منصوب قوامئ ابلإدارةأ و أ ن يصوت لصاحل 

5
، كوام تعتورب ابطوةل لك 

لغواء لصواحل أ حود  التةاقيات اليت تت، ن تنازل لكيا للحوق يف التصوويا ك ن ميونح لل سوامه واكةل غوري قوابةل لالإ

ال شخاص للتصويا بدل عنه يف مداولت ا عية العاموة ، أ و أ ن زكوون صووته خا وعا ملوافقوة الغوري
6

، فوا 

املربموة بوني  املسوااني والويت  التةاقيواتحصيحوة  اعتربتويف املقابل . القبيل يرب ابلبطالن  من هذا اتةاق

اليت تربهما الرشكة القاب،ة مع فروعها من أ جل تنظو معلية التصويا الرشوكة  اكلتةاقيات دم مصلحة الرشكة 

ال م وتوزيع السلطات بني الهيئة الإدارية والهيئة الرقابية
7
املوربم بوني املسوااني مون أ جول التصوويا  اقالتةوأ و  

الرشكة مسااني جدد زم قدرات مالية ترفع من املس توى املايل للرشكة لكتسابلصاحل معلية زايدة املال 
8
. 

 :امتةخ

ختاما، يت،ح جليا أ ن تصوويا املسوامه يف رشكوة املسوااة يشوا أ ليوة قانونيوة خولهوا املرشوع اجلزائوري لوا 

خشص حص صةة الرشيك يف هذا الشا مون الرشواكت التجاريوة مون أ جول توأ مني املشواركة الةعواةل يف القورارات 

أ و عادية أ و غوري عاديوة، ومون مث، فهوو الهامة اليت تتخذها ا عيات العامة همام اكن نوعها سواء اكنا تأ سيس ية 

                                                           
1
 -B. Mercadal, la validité des conventions de vote entre actionnaires, R.J.D.A. 1992 , nº 727:" le droit de 

vote en effet pour fonction de protéger à la fois, l’actionnaire et la société, d’une part, il est condition de la 

participation de l’actionnaire à la vie sociale …, d’autre part, il est en même temps, la contribution de 

l’actionnaire à la détermination de l’intérêt social…." .   
2
 - M. Cozian, A. Viandier et FL. Deboissy, Droit des sociétés,  Litec, 12

ème
 éd., 2000, nº 848, p. 307 . 

3
 - Ph. JANIN et B. MERCADAL, op. cit, nº10670, p. 610 . 

4
 - Com., 10 janvier 1972, J.C.P. 1972, II , p. 17134 . 

5
 - Com., 13 mars  1950, J.C.P. 1950, II , p. 5694. 

6
 - Com., 17 juin 1974, Rev. soc. 1977, p. 84. 

7
 - Com., 24 février 1987, Bull. Joly. 1987, nº 99, p. 213 . 

8
 - Com., 30 juin 1996, J.C.P. éd. E. 1996, p. 795 . 
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وميكون تصونين هوذا احلوق مون بوني احلقووق . حيقق فاعلية القرارات املتخذة يف خمتلن مراحل نشواو الرشوكة

املعنوية والإدارية لل سامه، وقد أ حاطته النصوص القانونية حبامية خاصة نظرا لكونوه حقوا مزدوجوا مرتبطوا بصوةة 

سهم  واحد عىل ال قل من هجة أ خرى، فقوررت هوذه النصووص الوبطالن  كامتالالرشيك من هجة، و رضورة 

 . كيزاء مدين يف حاةل خمالةة مبدأ  التصويا النس يب، ف،ال عن بعض العقوابت اجلزائية

ذ ل ميكون  زايدة عىل ذكل، يتبني أ ن تصويا املسامه يف رشكة املسوااة حوق موالزم حلوق ح،وور مجعيا وا، اإ

ذا اكن تصويتا ابملراسةل وهو ما أ غةل مرشعنا تنظميه مضن أ حواكم القوانون مبدئيا الةصل بني هذزن  ل اإ احلقني، اإ

التجاري، عىل الرمغ من أ ن هذه الطريقة من شأ هنا أ ن هس ح لل سامه التصويا عن بعود ويظول بوذكل متصوال 

ىل املرشوع أ ن ابلرشكة ولو اكنا تةصا عهنا مسافات طوويةل أ و تعوذر ح،ووره ملناقشوة جودول أ عاملهوا،  ا عو

وسائل التطور التكنولويج من أ جل تدعو هوذا  ابس تعامليتدخل من جديد والنص عىل هذه الطريقة والسامح 

بداء رأ يه خبصوص أ ية مسأ ةل مرتبطة بقيام أ و . احلق أ و تصوةية  انق،اءوهمام زكن، فال جيوز حرمان املسامه من اإ

ن جاز تنظو اس تعامل ذكل  .     يف حدود معينة الرشكة الشخص املعنوي  واإ

 :قامئة املراجع

 :املراجع ابللغة العربية: أ ول

 .0028  شةيق، الوس ي  يف رشح القانون التجاري املصي، اجلزء ال ول، الطبعة الثالثة،الإسكندرية،. م -

 .0001كامل طه ، أ صول القانون التجاري، ااار اجلامعية للطباعة والنرش، بريوت، . م -

 .6111العريين ، القانون التجاري ، رشاكت ال موال، ااار للجامعية للطباعة والنرش ، الإسكندرية ، فريد . م -

 .6111مغبغب، قانون ال عامل، دراسة يف القانون املقارن، لبنان، . ن -

 .6110حمرز ، الوس ي  يف الرشاكت التجارية، الطبعة الثانية، منشأ ة املعارا، الإسكندرية، . أ   -

غري مطبوعة، لكية احلقووق، جامعوة   اوي صاحل ، حمارضات ماجس تري قانون ال عامل، مادة القانون اجلنايئ لر عامل،زر. ا -

 . 6111وهران، 

 غري مطبوعة، لكية احلقوق، جامعة وهران،زراوي صاحل ، حمارضات ماجس تري قانون ال عامل ، مادة نظام امل،سسات، . ا -

6111.  

سااني يف رشكة املسااة، مذكرة ماجس تري،  صص قانون ال عامل، لكية احلقووق، جامعوة وهوران، محيدة اندية، حقوق امل  -

6112-6118. 

مزوار فتحي، حامية املسامه يف رشكة املسااة، دراسة يف القانون املقارن، مذكرة ماجس تري، القانون اظاص، لكية احلقووق   -

 .6106-6100ان، والعلوم الس ياس ية، جامعة أ يب بكر بلقايد، تل س

 :املراجع ابللغة الةرنس ية: اثنيا

- G.Ripert, Aspects juridiques de capitalisme moderne, 2 
ème

 éd ., L.G.D.J., Paris, 1951. 

- A. Moreau , La sociétés anonyme, traité pratique , T. 1, 2
ème

 éd., 1955. 

- J. Hémard , F. Terré et P.Mabilat, Sociétés  commerciales , Dalloz, T. 2, 1974.   

- D.  Velardocchio- Flores, Les accords extra statures entre associés, th. Aix- Marseille, 1993 . 
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- G. Ripert par R. Roblot, Traité élémentaire de droit commercial , T. 1 , L.G.D.J., éd . 1997. 

- P. Ledoux, Le droit de vote des actionnaires, th. Paris. II, 2000. 

- M. Cozian, A. Viandier et FL. Deboissy, Droit des sociétés,  Litec, 12
ème

 éd., 2000. 

- Ph. Merle, droit commercial, sociétés commercial, Dalloz, 8
ème

 éd., 2001. 

- M. Salah, Les valeurs mobilières émises  par les sociétés par actions, EDIK, Coll. Droit des 

affaires, éd. 2001.  

- B.Mercadal et Ph. Janin, Droit des affaires, éd. Francis Lefebvre. 2002. 

-B. Mercadal, la validité des conventions de vote entre actionnaires, R.J.D.A. 1992 , nº 727. 

- A. Viandier, Observation sur les conventions de vote, J.C.P. éd. E. 1996, p. 15405.  

- J.- C . Hallouin, Sociétés et groupements, droit de vote , D. 2000, nº 23, p. 231 . 

 -J.-J. Daigre, le droit de vote est – il encore un attribut essentiel de l’ associé, J.C.P. éd. E. 

1996, p. 317. 

- M. Germain, Le droit de vote, P.A. 2001, nº 89, p.8.  

-Y. Guyon, Assemblées d’actionnaires, Encyl. D. soc. 1984, T. 1, nº 214, p. 22.  

- J.-L. Lefebre,   Le principe de l’égalité entre actionnaires, Quot. Jur. 1981, n° 65, p. 8 . 
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ال وقاا يف الترشيع اجلزائري والةقه الإساليم ش،ون رييهس  
*
 

  تيارت -جامعة ابن خدلون  -" أ  " أ س تاذ حمارض -  شايم أ محد/ د

  تيارت -جامعة ابن خدلون  -" أ  " أ س تاذ حمارض - مقين بن عامر/ د

 

 :ملخص

ىل وقتنا احلارض،  هس يري لقد حظيا مسأ ةل  كل اكن لل رشوع ش،ون ال وقاا ابهيم كبري منذ القدم اإ

صودار الترشويعات الالزموة محلايتوه مث  اجلزائري دور كبري يف بث الثقة اى ا هور وحامية ال وقاا من خوالل اإ

عليوه، حيوث اعتباره من ال موال العامة أ و من ال موال اظاصة، وأ ي،ا من خالل اجلهوات الويت تراقوب وتودقق 

اكن للرقابة الرشوعية الويت يرشوا علهيوا علوامء متخصصوون يف عوهب الرشويعة الإسوالمية دور هموم يف زايدة  قوة 

النا  ابمل،سسات الوقةية اليت هرشا علهيا أ وقافهم،  كل اكن لزاما الاهيم هبذا اجلانوب وتطووزره مون خوالل 

 .أ وقافهم ويصا ريعها عىل ما و عا ل جاالتس يري الرش يد لر وقاا، وذكل حىت يط أ ن النا  عىل 

Résumé: 

La conduite des affaires du Waqf à beaucoup attiré l’attention  depuis les temps 

anciens jusqu'à nos jours, même le législateur algérien a joué un rôle important dans la 

transmission de la confiance entre le public et la protection des Awqaf en émettant 

nécessaires pour protéger la législation alors considéré comme des fonds publics ou de fonds 

privés, et aussi par les autorités, qui surveille et scrute en conséquence, lorsque la légitimité 

de la censure supervisée par des scientifiques spécialisés dans la science de la loi islamique 

jouer un rôle important dans l'augmentation de la dotation de la confiance des institutions 

de personnes supervisées par les dotations, il était donc nécessaire à cet aspect et le 

développement grâce à une bonne gouvernance pour les fondations, de sorte que les gens 

sont assurés sur les dotations et dépenser le produit sur ce qui a développé pour lui. 

 :متهيد

تزتايد يف احلص احلايل الاهيم ابلنظام الوقن الإساليم بصورة مطردة ومتعاظ ة، سواء عوىل صوعيد ال حبواث 

قلمييوة وااوليوة، وعوىل  وااراسات اظاصة أ و العاموة، وعوىل صوعيد املو،مترات وامللتقيوات والنودوات امليوة والإ

  .   واملصفية واظريية والإنسانية بوجه عام مس توى التقنني والتنةيذ والتةعيل يف بعض امل،سسات املالية

                                                           
*
يداع املقال   00/18/6102: اترخي اإ

 17/10/6102: اترخي حتكو املقال
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اإ افة اإىل ذكل يلعب الوقن الإسواليم دورا هاموا  وفعوال  يف تطووزر اجملاعوات الإسوالمية اقتصواداي واجيعيوا 

ن اهيماته امتدت لتش ل معظم أ وجه احلياة اتتلةة  .و قافيا، بل اإ

ثراء احل،ارة الإسالمية ورع ىل توجه الكثوري مون ااول وللوقن دور كبري يف اإ اية اجملاع املسهب ال مر ا ي أ دى اإ

حياء هذا املرفق احليوي والاهيم به والع ل عىل دمعه وتطوزره حىت يتواكب مع متطلبات العصو الوراهن  ىل اإ اإ

وحتقيووق الاسوو تةادة القصوووى موون هووذا امل،سسووة الإسووالمية العريقووة، وكووذكل هشووييع البوواحثني واملةكوورزن 

ت العل ية واظريية لالهيم اباراسات املتعلقة هبذا املو وع نظرا ل ايتوه وتوأ  ريه الإجيوايب عوىل تطوور وامل،سسا

 .اجملاع

ذا اكن هوذا الوقون لر عوامل اظرييوة، فلكوام أ مون  وقد أ خوذ الوقون أ ايوة كبورية يف حيواة املسول ني وخصوصوا اإ

عىل أ وقافهم انصا النا  عن حوبس أ مووازم،  كل الواقةون عىل أ وقافهم ازداد الوقن، ولكام خيش الواقةون 

صودار الترشويعات  اكن لل رشع اجلزائري دور همم يف بوث الثقوة يف نةوو  النوا  وحاميوة الوقون مون خوالل اإ

ابعتباره من ال موال العامة أ و من ال موال اظاصة، وأ ي،ا من خالل اجلهات اليت تراقوب  ، وذكلالالزمة محلايته

، حيووث اكن للرقابووة الرشووعية الوويت يرشووا علهيووا علووامء متخصصووون يف عووهب الرشوويعة وتوودقق عووىل ال وقوواا

الإسالمية دور همم يف زايدة  قة النا  ابمل،سسات الوقةية اليت هرشا علهيا أ وقافهم،  كل اكن لزاموا الاهويم 

 .هبذا اجلانب وتطوزره حىت يط أ ن النا  عىل أ وقافهم يصا ريعها عىل ما و عا ل جا

ا ي  كنواظر الوقونا زاد  قة النا  يف الوقن مرة أ خرى بعض الاذج املرشفة واملتطورة لإدارات الوقن  ومم

يقوم بتس يري املبارش لل   الوقةي وخي،ع لرقابة وكيل ال وقاا، ا ي قدم الوقن حبةل جديدة لالإرشاا علهيا، 

دارته لش،ون الوقن تطور ال فراد واجملاع، مما أ   سهم يف خدموة أ ف،ول لل ياوع  وهوذا الةووذج حيث واكب يف اإ

ل  وغريه جعلنا نتساءل عن أ اية معل الوقن يف ظل ولية ااوةل، ل ن هوذا الةووذج مل زكون ليحقوق أ هدافوه اإ

من خالل حامية ااوةل حص، ومن املهام اليت قاما هبا ااوةل فرض الرقابة املالية والقانونيوة والإداريوة  لويك تتأ كود 

 .لوقن ل هدافهمن حتقيق ا

كام أ ن املتتبع لتارخي الوقن جيد أ ن الوقن اكن ي،دي دوره عندما وجد ق،اة وعلامء زراقبوون ويتوابعون شو،ون 

 .الوقن، فلكام  اكنا حامية الوقن اكن للوقن دور كبري، ولكام  عةا هذه امحلاية والرقابة  عن دور الوقن

وموا هسو يري الوقونو  الإساليم واملرشع اجلزائري مع مسوأ ةل كين تعامل الةقه: وعليه، نطرح الإشاكلية ال تية

 الرقابة القانونية املطلوبةو 

ىل مبحثني  نتناول يف  ن الإجابة عىل هذه الإشاكلية ت  من خالل تقس و حبثنا اإ هس يري  املبحث ال ولوعليه، فاإ

الوقون يف الترشويع  فسونتلكم عون هسو يري شو،ون املبحوث الثواينش،ون الوقون يف الةقوه الإسواليم، أ موا يف 

 .اجلزائري
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 الةقه الإساليم والترشيع اجلزائري  الوقن يفهس يري ش،ون : املبحث ال ول

ىل هس يري شو،ون الوقون يف الةقوه الإسواليم، وقبول ذكل ل بود لنوا أ ن نوتلكم عون  س نتناول يف هذا املبحث اإ

 . تعرين الوقن

 :تعرين الوقن -أ ول 

وقةوا ااابوة : السكون واحلبس واملنع والإمسواك والتوأ خري، يقوال: الوقن يف اللغة حص عدة معان، مهنا :لغة - 0

منعتوه : حبس هتا يف سبيل هللا، ووقةا الرجل عون اليشوء وقةوا: تقن وقاةا  ووقوفا أ ي سكنا، ووقةا ااار

أ خرته: أ مسك عنه، ووقةا قس ة املرياث: عنه، وتوق ن عن ال مر
1

   . 

تتةق تعريةات الةقهاء للوقن بأ نوه حوبس للعوني والتصودق مبنةعتوه عوىل خوالا بيوهنم يف بعوض  :اصطالحا - 6

 :التةاصيل اليت تعكس تصور لك مذهب أ و فقيه للوقن من حيث لزومه وتأ بيده  وعىل النحو ال يت

هتووا عووىل موون حووبس العووني عووىل موو  الواقوون والتصوودق مبنةعهتووا، أ و  ا منةع:" يعرفونووه عووىل أ نووهفاحلنةيووة 

"أ حب
2

"جعل منةعة مملوك، ولو بأ جرة، أ و غلته، ملس تحق مدة ما زوراه اموبس:" فقالوا بأ نه املالكية  أ ما 
3

  يف 

حبس مال ميكن الانتةاع به مع بقاء عينه بقطع التصا يف رقبته عوىل مصوا مبواح :" بأ نه الشافعيةحني قال 

"موجود
4

"سبيل المثرةحتبيس ال صل وه :" فعرفوه احلنابةل  أ ما 
5
. 

ن املرشع اجلزائري عرا الوقن من خالل أ حاكم املادة  :التعرين القانوين للوقن - 1 من قوانون ال  ة  601اإ

الوقن حبس املال عن الا  ل ي خشص عىل وجوه التأ بيود :" بقولها 16 - 12املعدل مبوجب ال مر  00 - 70رمق 

"و التصدق
6

حوبس العوني عون الوا  عوىل وجوه :" بقولهوا 01 – 00من قانون ال وقواا رمق  11  وعرفته املادة 

"التأ بيد والتصدق ابملنةعة عىل الةقراء أ و عىل وجه من وجوه الرب واظري
7
. 

اختلةا نظرة الةقهاء يف مدى ولية ااوةل عىل ش،ون الوقن : هس يري ش،ون الوقن يف الةقه الإساليم -اثنيا 

ىل أ ن وليوة ااوةل عوىل الوقون تعتورب مون أ مه أ سو باب  تبعا ملامرسات ااوةل عىل الوقن، فريى بعض الةقهواء اإ

                                                           
1
 .املصباح املنري، مادة وقن -  

2
 .072، ص 12ابن هامم، فتح القدزر، ج  -  

3
 .07، ص 10ااردزر، الرشح الكبري، ج  -  

4
 .216، ص 16الرشبيين، مغين امتاج، ج  -  

5
 .006، ص 17ابن قدامة، املغين، ج  -  

6
  املعدل واملام مبوجب ال مور 0070لس نة  60املت، ن قانون ال  ة، اجلريدة الرمسية رمق  0070/ 12/ 10امل،رخ بتارخي  00- 70القانون رمق  -  

 .  6112لس نة  02، اجلريدة الرمسية رمق 6112/ 16/ 68امل،رخ يف  16 – 12
7
  املعدل واملام ابلقوانون رمق 0000لس نة  60، ن قانون ال وقاا، اجلريد الرمسية رمق املت 0000/ 10/ 68امل،رخ بتارخي  01 - 00رمق القانون  -  

، اجلريودة الرمسيوة 6116/ 06/ 00امل،رخ يف  01 - 16  والقانون رمق 6110لس نة  60، اجلريدة الرمسية رمق 6110/ 12/ 66امل،رخ يف  18 - 10

 .6116لس نة  76رمق 
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ىل انقطاع هذا املوورد ا ي اكن ميود كثوريا  انق،اء اس تقاللية الوقن واس اراره، بل والاستيالء عليه، مما أ دى اإ

 .من هجات اظري ابلنةع

قون عوىل أ ن ميسوكوا أ يودهيم عون حوبس املوال، ل هنوم فولية ااوةل عىل الوقن محنلاا من اكنوا زرغبون يف الو 

يدكون أ ن ااوةل تتصا يف املال املوقووا وريعهوا وفوق موا تريود، ل وفوق موا زريود الواقةوون، كوام أ ن تودخل 

ااوةل وس يطر ا عىل لك املرافق أ  با فشلها يف امافظة عىل املال العام، ويف حتقيق الةوو الاقتصوادي وزايدة 

ىل اظصخصة  ل ن القطاع اظاص أ كرث حرصا عىل املال وتمثريا حص من القطاع العامااخل، مما ا  طرها اإ
8
. 

ىل أ ن ولية ااوةل عىل الوقن فيه مصلحة للوقن، حيث يس تةيد الوقون مون قودرات  وذهب البعض ال خر اإ

 .ااوةل، وما يتاح لها من خريات وأ دوات لإدارة الوقن

ن الوقون مل خيول يف القودمي مون وليوة ااوةل عليوه، سوواء أ اكن ميوار  هوذه : للوقوا عىل حقيقة ال مر نقول اإ

ىل أ خرزن  اكلقايض وغريه من النظار، ويف هذا يقول املاوردي وأ ما عون :" الولية احلاع نةسه، أ و أ ن يعهد هبا اإ

هنا عىل رضبني ن مل : مشارفة السلطان للوقن، فاإ زكون فهيوا موتظهب  عامة وخاصة، فأ ما العامة فيبدأ  بتةحصوها واإ

ذا عرفها من أ حد  ال ة أ وجه ما من دواوزن احلاكم املنودوبني : لييرهيا عىل سبيلها، ومي،هيا عىل رشوو واقةها اإ اإ

موا  ما من دواوزن السلطنة عىل ما جرى فهيا من معامةل، أ و  با لهوا مون ذكور وهسو ية، واإ حلراسة ال حاكم، واإ

ن مل يشهد الشهود هبا  ل نه ليس يتعني اظصم فهيا، فواكن احلومك أ وسوع  من كتب قدمية تقع يف النةس حصهتا، واإ

 .منه يف الوقوا خاصة

ن نظره فهيا موقوا عىل تظهب أ هلها عند التنازع فهيا لوقةها عىل خصوم ُمتعي نني، فيع ول  وأ ما الوقن اظاصة، فاإ

ىل ىل موا عند التشاجر فهيا عىل ما يثبوا بوه احلقووق عنود احلواع، ول جيووز أ ن زرجوع اإ  ديووان السولطنة، ول اإ

لون ذا مل يشهد هبا شهود ُمعد  "يثبا من ذكرها يف الكتب القدمية اإ
9
. 

ذا اكن لويل ال مر سلطان عىل نةوو  وأ مووال الرعيوة اظاصوة، أ ل زكوون حص وليوة عوىل أ مووال الوقون الويت  فاإ

ن اكن يف بدايته قرار فردي، اإ  ل أ ن نةعه عام عىل املوقووا علوهيم، وجدت للرب واظري لعامة النا ، فالوقن واإ

مما ميكن ااوةل الإرشاا والرقابة عليه، ونصوص الةقهاء ت،كد أ ن لدلوةل نظورا ووليوة عوىل الوقون، سوواء أ اكن 

 .الناظر هو الإمام، أ م من يُنيبه الإمام من ق،اة أ و غريمه

، أ ن حيود مون (جملسا نيابيا موثال) جامعة  ، أ و(رئيس ااوةل مثال) فالجهتاد الإساليم قد أ قر لويل ال مر فردا 

مشول بعض ال حاكم الرشعية وتطبيقها، أ و يأ مر ابلع ل بقول  عين مرجوح، أ و مينع بعض العقود أ و ال شو ياء 

                                                           
8
 .62 - 66وةل عىل الوقن املشقت واحللول، مقال مقدم مل،متر ال وقاا الثاين، جامعة أ م القرى، ص محمد ااسويق، ولية اا. د -  

9
 .010 - 011املاوردي، ال حاكم السلطانية، دار الكتب العل ية، ص  -  
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ذا اقت،ا ذكل مصلحة طارئة، لك ذكل برشو أ ن زكوون الهودا مون هوذه التصوفات حتقيوق  املباحة أ صال اإ

ل ن من القواعد الرشعية  أ ن التصا عىل الرعية منوو ابملصلحة مصاحل ا اعة مبعايريها الرشعية 
10
. 

ىل عدة أ راء  :وقد يعرتض البعض عىل هذا بأ ن الةقهاء اختلةوا فمين حص حق الولية عىل الوقن اإ

زرون بأ ن الولية للواقن، مث ملن يوليه من بعده، فاإن مل يعني أ حدا فهيي للقايض فاحلنةية
11
. 

زون للواقن الولية ابلقدر ا ي يتناىف مع احليازة الصوحيحة، مث تكوون الوليوة ملون يشورتو فال جيأ ما املالكية 

ن أ غةل الواقن أ مر من يتوىل الوقن فينظر  :الواقن حص الولية، فاإ

ن اكن املوقوا عليه غري معني، أ و عىل معني ل مي  أ مر نةسه، فالولية للقايض يُويل من يشاء -  .اإ

ن اكن املوق - ىل من خيتاره متوليا عىل الوقنأ ما اإ ليه واإ وا عليه معينا مالاك أ مر نةسه، فالولية يف الوقن اإ
12
. 

نشواء الوقون، فواإن مل يشورتو الوليوة أ ما الشافعية  ل ابلرشوو عنود اإ ىل أ ن الولية للواقن ل تثبوا اإ فذهبوا اإ

 :اختلن الشافعية لنةسه وجعلها لغريه  اكنا الولية ملن رشطا حص، فاإن مل جيعلها ل حد، فقد

ذا مل يشورتو لغوريه، فهوو مل  - زرى فريق من الشافعية أ ن الولية تبق  للواقن، ل ن النظر زكون حص ابلرشو، فاإ

 .يسق  حقه ل حد ينبغي حص النظر

ىل املوقووا عليوه، ل نوه صواحب الغوةل، فهوو صواحب الرعايوة علهيوا،  - ىل أ ن الولية تنتقول اإ وزرى فريق أ خر اإ

 . عة لهاوالولية اتب

ليه الوقن من بعوده، فواكن احلواع  - وزرى فريق أ هنا للحاع  ل نه يتعلق به حق املوقوا عليه، وحق من ينتقل اإ

أ حق بوليتوه  ل نوه احلوافم حلوق لك مون ل يسو تطيع حةوم حقوه، ول ن الوليوة عوىل الوقون يف هوذه احلوال 

شاغرة، واحلاع ويل من ويل حص  وهو الرأ ي الراحج اى املذهب الشافعي
13
. 

ذا توويف مون رشطوا حص  احلنابةلأ ما  ىل أ ن الولية ملن رشطه الواقن حص، سواء أ اكن هو أ م غريه، فاإ فقد ذهبوا اإ

ل أ هنم فرقوا بني حالتني ن الولية ل تثبا للواقن حبال، اإ  :الولية، أ و مل هشرتو ل حد، فاإ

ن الولية يف هذا للحاع - ذا اكن جلهة عامة أ و عىل غري حمصورزن، فاإ  .اإ

ذا اكن الوقن عىل أ ديم معني حمصور، سواء أ اكن عددا أ م واحدا  فالنظر لل وقووا عليوه  ل نوه خيوتص  - أ ما اإ

ليه  لكه املطلق، وقيل ن النظر زكون للحاع: بنةعه، فاكن نظره اإ اإ
14
. 

                                                           
10

 .608، ص 10مصطة  الزرقا، املدخل الةقهيي العام، ج  -  
11

 .210 - 211، ص 12ر، دار الكتب العل ية، ج ابن عابدزن، رد امتار عىل اار اتتا -  
12

 .008 - 002، ص 10ااردزر، الرشح الصغري، ج  -  
13

حياء الرتاث العريب، ج  -    . 101، ص 11الرشبيين، مغين امتاج، دار اإ
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املوقوا ويف ال خري يت،ح لنا بأ ن الةقهاء زرون بأ ن الولية عىل الوقن تكون لر شخاص سواء اكن الواقن أ م 

اا ااوةل تتوىل الوقن عند عدم وجود الواقن أ و املوقوا علوهيم، وابلتوايل فواإن وليوة  علهيم، وليس لدلوةل، واإ

ااوةل ولية اثنوية وليسا أ صيةل، ومما ي،كد هوذا أ ن الةقهواء قود نصووا عوىل أ ن الوليوة اظاصوة عنود وجودهوا 

الوليوة اظاصوة أ قووى مون الوليوة :" جواء يف القواعود الةقهيوةمقدمة عىل الولية العامة  ل هنوا أ قووى مهنوا، كوام 

"العامة
15
. 

 هس يري ش،ون الوقن يف الترشيع اجلزائري: املبحث الثاين

ىل الرقابوة أ ولسنتلكم يف هذا املبحث عن هس يري ش،ون الوقن يف الترشويع اجلزائوري  ، مث يعود ذكل نتطورق اإ

 . اثنياالقانونية  كل 

لقد خولا الرشيعة الإسالمية لناظر الوقن سولطة الإرشاا والإدارة والتسو يري : هس يري ش،ون الوقن -أ ول 

ىل املسو تحقني،  دار ا واس تغاللها، و ا غلهتا اإ الوقن، فهو من زكون حص احلق يف رعاية ال عيان املوقوفة، واإ

170 - 07من املرسوم التنةيوذي رمق  00املادة ، وهو ما أ قرته أ حاكم الناظرأ و  املتويلو القوويطلق عليه امس 
16
 

سو ناد  06اليت نصا عىل أ نه يع ل حتا مراقبة وكيل ال وقاا، كام أ كودت املوادة  مون نةوس املرسووم عوىل أ ن اإ

ىل  طوار أ حواكم القوانون رمق  النواظررعاية التس يري املبارش لل   الووقةي اإ مون  11  ونصوا املوادة 01 - 00يف اإ

نه يعد هو املس،ول احلقيقوي  نةس القانون عىل أ ن دارة ال مالك الوقةية اليت يوجد حتا تصفه املبارش فاإ يتوىل اإ

دارة الوقون والإرشاا عليوه يطلوق عليوه انظور  عىل ال مالك الوقةية  فالشخص ا ي خوحص القانون احلوق يف اإ

 .الوقن أ و متويل الوقن

ىل النواظر الوقون مون خوالل حتديود مةهوموه و هنواء هماموه ومن هنا سونتلكم اإ رشوو تعيينوه وهماموه وحوالت اإ

 .ومس،وليته

ىل أ حاكم املادة  :مةهوم الناظر - 0 اليت حوددت املةهووم العوام  170 - 07من املرسوم التنةيذي رمق  18ابلرجوع اإ

 وورته، عامو رعايته،  و التس يري املبارش لل   الوقةي، و:" للنظارة لل   الوقةي واليت ربطهتا مبهام معينة تاثل يف

 ".حاميته وحةظه،  و اس تغالحص،

ىل أ حاكم الةقه الإساليم فقد و عوا ترتيبا لر شخاص ا زن تثبا أ حقيهتم يف الوليوة عوىل الوقون   وابلرجوع اإ

وأ ول ه،لء ال شخاص هو الواقون ذاتوه لكونوه صواحب الإرادة ال وىل يف تعيوني النواظر وقوا انعقواد الوقون 

 .حصيحا

                                                                                                                                                    
14

 .620 - 622، ص 10الهبويت، كشاا القناع، دار الةكر، ج  -  
15

 .672الس يوطي، ال ش باه والنظائر، ص  -  
16

دارة ال مالك الوقةية وهس يريها وحامزهتا وكيةيات ذكل 0007/ 06/ 10امل،رخ يف  170- 07املرسوم التنةيذي رمق  -    .املتعلق برشوو اإ
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ىل عدم جواز الواقن للولية عىل أ مالك الوقةية، ولكن املرشع اجلزائوري يأ خوذ ابلورأ ي وزرى جانب من الةقه ع

ال ول ا ي جيزي للواقن تويل الوقن ليدرج بعده ترتيبوا معينوا لر شوخاص ال خورزن ا زون تصوح ولزوهتم عوىل 

 .سالن ا كر 170 - 07من املرسوم التنةيذي رمق  02الوقن، وهذا تطبيقا ل حاكم املادة 

ليه زكون اكلتايل  :فالرتتيب ا ي أ رشان اإ

 الواقن أ و من نص عليه عقد الوقن  -أ  

ذا اكنوا معينني حمصورزن راشدزن  -ب   املوقوا علهيم أ و من خيتارونه اإ

ذا اكنوا معينني حمصورزن غري راشدزن  -ت  ويل املوقوا علهيم اإ

ذا اكن -ج  املوقوا عليه غري معني أ و معينا غري حمصوور  من مل يطلب النظارة لنةسه من أ هل اظري والصالح اإ

 .وغري راشد ول ويل حص

مون املرسووم  06ووجود انطر للوقن زرع  ش،ونه هو أ مر واجب يف نظر املرشع اجلزائري تطبيقا لنص املادة 

طوا:" واليت نصا عىل أ نه 170 - 07 ىل انظور املو  الووقةي يف اإ ر هس ند رعاية التس يري املبارش لل   الووقةي اإ

 ". 01 - 00أ حاكم القانون ال وقاا رمق 

ن املرشع اجلزائري تطرق اإىل رشوو تعيني انظور املو  الووقةي مون خوالل : رشوو تعيني انظر الوقن - 6 اإ

يشورتو يف الشوخص املعوني أ و :" والويت نصوا عوىل أ نوه 170 - 07من املرسوم التنةيوذي رمق  08أ حاكم املادة 

 -سولو العقول والبودن   -ابلغوا سون الرشود   -جزائري جنسو ية   -مسلام   -: املعاد انظرا لر وقاا أ ن زكون

ذا كةوواءة وقوودرة عووىل حسوون التصووا  تثبووا هووذه الرشوووو ابلتحقيووق والشووهادة املس تةي،ووة  -عوودل أ مينووا  

 ".واظربة

وووع اجلزائووووري حوووودد البلوووووغ بسوووون الرشوووود، وهووووو أ موووور مسووووهب  بووووه طاملووووا أ ن ال موووور  لكوووون املرشو

دارةوهس يري  سوو نة اكمووةل طبقووا  00ملمكنال مالاكملصنةةقانوان،وس نالرشدحددهااملرشعاجلزائريبووـتسعة عرشوو يتعلقباإ

من القانون املدين 01ل حاكم املادة 
17

ر ومون ال مو 82  واشرتو اجلنس ية اجلزائرية وهوو موا أ كدتوه أ حواكم املوادة 

أ ن يوظن أ اي اكن يف وظيةة معوميوة ل ميكن :" املت، ن القانون ال ساي العام للوظيةة الع ومية بقولها 11 -12

"...أ ن زكون جزائري اجلنس ية-: ما مل تتوفر  فيه الرشوو ال تية
18
. 

من املرسوم التنةيذي السالن ا كر، أ  افا اعتبارا ُمه وام ، زاثول  السابعةيف فقر ا  08وجتدر الإشارة أ ن املادة 

زكون  ابلتحقيق والشهادة انظرا لل   الوقةي اد يف اإ بات الرشوو الواجب توفرها يف الشخص املعني أ و املع 

                                                           
17

، املعودل ابلقوانون رمق 0082، 87املت، ن القانون املدين، اجلريودة الرمسيوة رمق  0082/ 10/ 62امل،رخ يق  27 - 82من ال مر رمق  01املادة  -  

 .6112/ 12/ 62، بتارخي 00،  اجلريدة الرمسية، رمق 12/6112/ 61امل،رخ يف 01 - 12
18

لسو نة  02، اجلريودة الرمسيوة رمق 6112/ 18/ 02ال ساي العام للوظيةة الع وميوة املو،رخ يف  املت، ن القانون 11 - 12من ال مر  82املادة  -  

6112. 
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املس تةي،ة واظربة، نظرا ل اية هذا املنصب يف رعاية املو  الووقةي يف الترشويع اجلزائوري والويت تعتورب وظيةوة 

دارية ش به اإ
19

،  ،ع لبعض الرشوو امددة للتوظيون موع بعوض الرشووو اظاصوة ابلوقون اكلعوداةل وال مانوة 

ةوواءة، والوويت جيووب التحقووق مهنووا ابلشووهادة  املس تةي،ووة واظووربة للوقوووا عووىل حتقيقهووا يف هووذا والإسووالم  والك

الشخص املور  لهوذا املنصوب، وا ي تو وع حتوا تصوفه املبوارش أ موالك ذات خصوصوية خمتلةوة متاموا عون 

نسوواين، فمثووة رشوو ومواصووةات فنيوو ذ أ ن دورهووا رويح تعبوودي اجيعووي اقتصووادي واإ ة ال مووالك ال خوورى، اإ

 .وأ خالقية ورشعية

وبتوفر هذه الرشوو السالةة ا كر يقوم وززر الش،ون ااينية وال وقواا بتعيوني انظور لل و  الووقةي مبوجوب 

 .170 - 07 من املرسوم التنةيذي رمق 02قرار بعد اس تطالع رأ ي جلنة ال وقاا طبقا ل حاكم املادة 

ىل النتييتنيومن هنا ميكن لنا القول بأ ن نتوصل   :اإ

مون املرسوووم  02التوافوق بوني موا ورد يف أ راء الةقوه الإسوواليم عوىل خمتلون مذاهبوه مووع موا ورد يف املوادة  -أ  

فيف خيص اختيار خشص انظر امل  الوقةي، جفعل انظرة الوقون ابلرتتيوب للواقون أ و  ،170 - 07التنةيذي رمق 

م أ و مون خيتارونوه أ خوذا يف ذكل من نص عليه عقد الوقون أ خوذا يف ذكل ابملوذهب احلنةوي، مث املوقووا علوهي

 .ابملذهبني املاليك واحلنبيل، فويل املوقوا علهيم أ خريا أ هل الصالح واظري

السالةة ا كر لتويل منصب انظر امل  الوقةي جيوب أ ن يويىش  16 اختيار ال شخاص امددزن يف املادة –ب 

الواقون الويت يشورتطها يف وقةوه يه الويت تونظم اليت تنص عىل أ ن اشورتاطات  00مع قانون ال وقاا يف مادته 

ايٌي عهنا  .الوقن ما مل زرد يف الرشيعة الإسالمية هنن

ن الالزتامات امللقاة عىل عاتق انظر الوقن يقابلها اكتسابه بعض احلقووق زاتوع هبوا،  :حقوق انظر الوقن - 1 اإ

 .يتاثل هذه احلقوق يف حقه ابل جرة وحقه يف التأ مني وال،امن الاجيع

ن انظر امل  الوقةي يبذل هجد : ال جرة -أ   دارة الوقن وعامرته واستامثره وتوزيع ريعه عوىل  أ واإ أ غلب وقته يف اإ

املس تحقني   وابعتبار التكيين الةقهيي للنظارة عىل أ هنا ل  رج عن كوهنا واكةل أ زليوة، والوواكةل كعقود ميكون أ ن 

نظارة ما ينطبوق عوىل عقوود الوواكةل، ومون ذكل قود تكوون تكون بأ جر أ و  بدون أ جر، ومن مث فينطبق عىل ال 

ذا أ خوذ انظور الوقون أ جورة  ذا اكنا النظارة بغري أ جر زكون الناظر متربعا بع ا، أ موا اإ بأ جر  أ و بدون أ جر، فاإ

مقابل ما ي،ديه من معل يف نظارته فقد أ  با الةقهاء مرشوعيهتا
20
. 

                                                           
19

هنواء ملهاموه بقورار، :"خي،ع لبعض الرشوو املتطلبة يف الوظيةة الإدارية ش به موظنحيث يعترب املرشع اجلزائري انظر الوقن  -   مون تعيوني واإ

اكلإسالم، والعداةل، برشوو خاصة   اإ افة اإىل ذكل خصه "اجلنس ية اجلزائرية: ة لل وظن العام، مثالومن رشوو و عها املرشع اجلزائري ابلنس ب

، ص 6112، وال مانة، نظرا ظصوصية هذا املنصب  محمد كنازة، النظام القانوين للوقن العام يف الترشيع اجلزائري، دار الهدى، عني مليةل، اجلزائور

021. 
20

 .228، ص 12د امتار عىل اار اتتار، ج ابن عابدزن، حاش ية ر  -  
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حيوث نصوا عوىل   170- 07من املرسووم التنةيوذي رمق  07ة ولقد أ جاز املرشع اجلزائري من خالل أ حاكم املاد

حق الناظر من مقابل شهري أ و س نوي حيدد من ريع امل  الووقةي ا ي يتووىل نظارتوه، ويتحودد هوذا املقابول 

حسب ما جاء يف عقد الوقن، ويف حاةل انعدم ذكل حيدد وززر امللكن ابلش،ون ااينيوة طبقوا ل حواكم املوادة 

 .وممن نةس املرس 00

ا ال حواكم اظاصوة بتنظوو ال جوور :حق انظر املو  الووقةي يف التوأ مني وال،وامن الاجيعوي -ب  لقود شولك 

"التأ مينات الاجيعية " وال،امن الاجيعي 
21
جانبا هاما من تدخل ااوةل يف تنظوو عالقوة الع ول يف خمتلون  

ية ابلنسو بة للعامول يف حياتوه الاجيعيوة واملهنيوة الترشيعات الع لية املقارنة ملا ينطوي عليه هذا اجلانب من أ ا 

عىل السواء  ويشا نظوام ال،وامن الاجيعوي أ و موا يسو   ابلتأ مينوات الاجيعيوة جانبوا مون جوانوب امحلايوة 

ذ أ ن التعوي،ات اليت تقودهما صوناديق ال،وامن   الاجيعية اليت تبسطها الترشيعات العاملية احلديثة عىل العامل، اإ

عووي سووواء اكنووا تعوي،ووات عينيووة أ و نقديووة تُغطووي مجموول اتوواطر وال عبوواء الاجيعيووة  واملهنيووة للعووامل الاجي

ىل امحلايوة الاجيعيوة، وانطالقوا مون هوذا املةهووم  وحتافم عىل جتديد قوة الع ل  وقد أ شار املرشوع اجلزائوري اإ

لنواظر الوقون أ ن يسو تةيد مون  الالزتاموات  61من خالل أ حاكم مادته  170 - 07أ خ،ع املرسوم التنةيذي رمق 

لزايم يسع  اإىل حتقيق امحلاية الاجيعية والاقتصادية للعامل وحتسوني  التأ مني وال،امن الاجيعي بوصةه نظام اإ

 .   رشوو وظروا الع ل

حواكم تاثل همام الناظر امل  الوقةي واليت وردت عىل سبيل املثال ل احلصو طبقوا ل  : همام انظر الوقن - 0

 :يف النقاو ال تية 170 - 07املرسوم التنةيذي رمق  01املادة 

 .السهر عىل سالمة امل  الوقةي وامافظة عليه ولك مش االته وتوابعه من عقارات ومنقولت -أ  

السهر عىل صيانة امل  الوقةي املبىن وترمميه عند الاقت،اء واس تحداث لك أ وجه التجديد ال خورى ذات  -ب 

 .01 - 00من القانون  02التةوي، وذكل طبقا ل حاكم املادة  الطابع

 .دفع الرر عن امل  الوقةي مع التقيد ابلتنظيفت املع ول هبا وبرشوو الوقن -ج 

ذا اكن الوقوون  ربوووعمسوك حسوواابت  -د  املوو  الوووقةي وتوزيعهوا عووىل املسوو تةيدزن حسووب رشوو الوقوون اإ

ذا اكن الوقن عاما  .خاصا، أ و بصب املبالغ امصةل يف حساب ال مالك الوقةية للولية اإ

حتصيل عائدات امل  الوقةي والسهر عىل أ داء حقووق املوقون علوهيم حسوب موا نوص عليوه الوقون بعود  -ح 

 .عىل امل  الوقةي وخدمته املثبتة قانوانخصم نةقات امافظة 

داراي طبقوا لتنظوو  -خ  هم ة البحث عن ال مالك الوقةية اليت خلةهوا وتركهوا الواقون وجردهوا والقيوام بتو يقهوا اإ

 .    املع ول به

                                                           
21

 .0071لس نة  67املتعلق ابلتأ مينات الاجيعية، اجلريدة الرمسية رمق  0071/ 18/ 16امل،رخ يف  00 – 71القانون رمق  -  
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ىل أ حاكم املادة : انهتاء همام انظر امل  الوقةي - 2 ت،ح لنا ي ، 170 - 07من املرسوم التنةيذي رمق  60ابلرجوع اإ

 .و حاةل الإعةاء  وحاةل الإسقاو: بأ ن انهتاء همام انظر الوقن تاثل يف حالتني هام

عةواء انظور الوقون مون هماموه وذكل ابلتودرج  60نصا املادة  :حالت الإعةاء -أ   السالةة ا كر عىل حوالت اإ

 :حسب جسامة السبب اااعي  كل، وتاثل هذه احلالت فيف ييل

صابة ان -  .ظر الوقن مبرض يةقده القدرة عىل مبارشة الع ل أ و يةقده القدرة العقليةحاةل اإ

جرائيا مبوجب تبليوغ كتوايب للسولطة  - رادته وزكون ذكل اإ حاةل  بوت نقص كةاءته أ و  ليه عن منصبه مبحض اإ

 .املرشفة عليه يوحض فيه رغبته يف الاس تقاةل واترخي مغادرته

نوان لتعار ها مع دور انظر الوقون، وذكل كرشوب امخلور واتودرات وغريهوا حاةل قيامه بأ عامل حمرما رشعا وقا -

 .من ال فعال امرمة

قدام انظر الوقن عىل بعض التصفات والتجاوزات يف هس يري امل  الوقةي، اكدعائه مبلكيوة جلوزء مون  - حاةل اإ

ذن كتايب من السلطة اتتصة  .امل  الوقةي أ و الإقدام عىل بيعه دون اإ

ىل أ حاكم املادة  :حالت الإسقاو -ب  السوالن ا كور، أ ن  170 - 07من املرسووم التنةيوذي رمق  60ابلرجوع اإ

 :هم ة انظر امل  الوقةي هسق  يف احلالت ال تية

ذا  با أ نه ير بش،ون امل  الوقةي ومبصلحة املوقوا علهيم أ و أ نه يلحق رضرا مبس تقبل املو  الووقةي أ و  - اإ

 .اةل ارتاكبه جلناية أ و جنحةمبوارده، أ و يف ح

ن الرهن أ و البيع ابطلني بقووة القوانون موع  - ذن كتايب، ويف هذه احلاةل فاإ ذا قام برهن أ و بيع املس تغالت دون اإ اإ

 .حت ل الناظر تبعات تصفه

رشا قورار ابإ ن اإ بات هاتني احلالتني عن طريق التحقيق واملعاينة امليدانية والشهادة واظربة والإ ا جلنوة من هنا فاإ

 .ال وقاا املشلكة وامد ة اى الوززر امللكن ابلش،ون ااينية

ن  ذا اكن الوقن عاما، فواإ ن الإعةاء والإسقاو يف الوقن العام خيتلن عنه يف الوقن اظاص  فاإ وجتدر الإشارة اإ

 .الإعةاء والإسقاو زكون مبوجب قرار صادر عن الوززر امللكن ابلش،ون ااينية وال وقاا

ذا  سقاو همام انظر الوقن زكوون مبوجوب حومك ق،وايئ صوادر مون اجلهوة أ ما اإ عةاء واإ ن اإ اكن الوقن خاصا، فاإ

ذا  ذا مل يشرتو لنةسه النظارة وقا انعقاد الوقن، أ موا اإ الق،ائية اتتصة بطلب املوقوا علهيم أ و الواقن ذاته اإ
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نه جيووز حص عوزحص مبوارشة دون اكن قد اشرتو لنةسه النظارة يف عقد الوقن وقام بعد ذكل بتولية الغري بد حص، فاإ

ىل الق،اء لكون الغري وكيل عنه، واملولك جيوز حص  عزل الوكيل مىت شاء -كقاعدة عامة   -الليوء اإ
22

                          . 

يف  فالهدا ال ساي من الرقابة هو منع وقوع الرر عىل اجملاع، سواء أ اكن: الرقابة القانونية عىل الوقن -اثنيا 

نشواء أ هجوزة متعوددة للرقابوة  للتأ كود مون  اجلانب الاقتصادي أ م الاجيعي أ و الس ياي،  كل قاموا ااوةل ابإ

 .تطبيق القواعد والنظم واللواحئ

حاطة ورعاية، ونعين بذكل مراقبة الوقن، والتأ كد من  وكام قلنا سابقا، فاإن ولية ااوةل عىل الوقن يه ولية اإ

بواجهبم، واس تالم مس تحقي الوقون للريوع، وامافظوة عوىل سوالمة واسو ارار الوقون،  مدى قيام نظارة الوقن

ولقد جعل املرشع اجلزائري هم ة الرقابة عىل أ عامل النظوارة الوقون لووزارة الشو،ون ااينيوة وال وقواا، وتاثول 

 .هذه الرقابة يف الرقابة السابقة، والرقابة املبارشة، والرقابة الالحقة

فهيي من أ نواع الرقابة اليت ت  قبل الارتباو مبصووا معوني، أ و  كام هس   ابلرقابة القبلية : لوقائيةالرقابة ا -0

جراءات معليات الصا الةعلية  .ويه نوع من أ نواع الرقابة الوقائية، قبل اإ

صوفاته، لرشووو التحواق مبه وة انظور الوقون، وأ ي،وا تكام ت  هذه الرقابة من خالل ال حاكم القانونية املنظ ة 

ل من اكن مسلام، جزائراي، عدل، راشدا ، وغريها  وذكل ب،ب  رشوو  تويل منصب انظر الوقن، فال يوىل اإ

ىل التصوفات  ،170 - 07مون املرسووم التنةيوذي  17 مون الرشووو املنصووص علهيوا يف أ حواكم املوادة اإ وافة اإ

الإدارية للناظر، وما جيوز حص من تصفات وما ل جيوز حص من تصفات تر مبصولحة الوقون واملسو تةيدزن بوه، 

املتعلوق بقوانون ال وقواا، وموا ي،كود رغبوة  01 - 00مون القوانون رمق  62و  60و  61وذكل طبقا ل حاكم املوواد 

جراء الرقابة ا مون  10لسوابقة عوىل انظور الوقون، هوو موا ت،و نته أ حواكم املوادة املرشع اجلزائري عىل رضورة اإ

 .  السالن ا كر 01 - 00القانون رمق 

وهو ما أ كده املرشع اجلزائري من أ  ناء قيام انظر الوقن مبهامه،  كام هس   ابلرقابة املبارشة: الرقابة املوازية - 6

من املرسوم  13 وأ دائه ل عامحص، فقد نصا املادةخالل ال حاكم اليت ت،ب  تصفات انظر الوقن أ  ناء مبارشته 

ومتابعتوه، وحودد وكويال ل وقواا عىل أ ن انظر امل  الوقةي يبارش همامه حتا مراقبوة   170 - 07التنةيذي رمق 

عوىل املو  حمافظوة اليت يتولهوا حتوا مراقبوة هوذا ال خوري، مون املهام عىل وجه اظصوص يف نص هذه املادة 

عن هوذا املو ، والسوهر عوىل حاميتوه وصويانته وترمميوه دفع الرر ن عقارات ومنقولت، والوقةي وملحقاته م

عادة بنائه، وحتصيل عائداته، وأ داء حقوق املوقووا علوهيم موع مراعواة رشوو الوقون، وأ نوه تو  هوذه الرقابوة  واإ

موا أ موام السولطة امللكةوة  ما وفق الرشووو الواقون واإ ابل وقواا، وذكل طبقوا املبارشة ملهام انظر امل  الوقةي اإ

 .من نةس املرسوم 00ل حاكم املادة 

                                                           
22

حلقووق، جامعوة احلواج ظرو ابتنوة، صورية زردوم بن عامر، النظام القانوين لر مالك الوقةية يف الترشيع اجلزائري، رساةل ماجسو تري، لكيوة ا -  

 .060، ص  6101 - 6110
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هنا مون أ نوواع  كام هس   ابلرقابة الالحقة واليت ت   بعد قيام انظر الوقن مبهامه  وعليه : الرقابة البعدية – 1 فاإ

 . الرقابة اليت ت  بعد الارتباو أ و الصا، وهذا النوع من أ نواع الرقابة من اايوان يعترب ال صل أ و القاعدة

ليوه املرشوع اجلزائوري مون  كام تعترب الرقابة الالحقة أ خر مراحل معلية الرقابة الإدارية الوقةيوة، وهوو موا تطورق اإ

ذ قد ينيم عن هذه املرحةل عزل الناظر وتصحيح  ،170 - 07لتنةيذي رمق من املرسوم ا 60خالل أ حاكم املادة  اإ

ولك حوالت الإسوقاو املدرجوة  الثالثةيف فقر ا  60ال خطاء والاحنرافات، حيث حدد العزل ابلإعةاء يف املادة 

وقةي ابطوةل يف نةس املادة، أ ما ال خطاء فقد حصحها ابعتبار تصفات الناظر يف حال الورهن أ و البيوع لل و  الو

نشواء الرابعوةيف فقر وا  60بقوة القانون وحت ا خشصيا تبعات تصفه، وهو ما أ كدته املوادة  ىل اإ ، وهوو موا أ دى اإ

دارية رقابية خمتصة ابل وقاا مثل  ويه من  ،"ال مانة العامة لر وقاا ابلكويا" بعض البدلان العربية لهيئات اإ

شا ح،اري جديد  وتعترب مرجعا لع ل م،سسات الوقون امل،سسات اليت مارسا الوقن، وقدمته للنا  ب 

يف العووامل الإسوواليم، حيووث مت اختيووار دوةل ممووثةل يف ال مانووة العامووة لر وقوواا لتكووون املنسووقة جلهووود ااول 

الإسالمية يف جمال الوقن عىل مس توى العوامل الإسواليم، مبوجوب قورار وزراء ال وقواا يف ااول الإسوالمية، 

ندونيس يا يف أ كتوبر ات جباكرا ي انعقد   .  0008عامصة اإ

حوداث  عوىل عكوس موا هوو مةتشو ية خاصوة ابل وقواا وهو ما ميكن أ ن يأ خذ به املرشع اجلزائري من خالل اإ

ىل املةتشوو ية العامووة كيهوواز مركووزي بوووزارة الشوو،ون ااينيووة  سوو ناد هم ووة تةتوويش ال وقوواا اإ مع ووول بووه موون اإ

ىل جانوب الشو،ون ال خورى داخول الووزارة، وهوو موا وال وقاا، أ ي أ ن هذه ال خرية ملكةة بشو،ون  الوقون اإ

يشتا هجد هذه املةتش ية، فال حسن هو  اس تقالل ال وقاا مبةتش ية خاصوة هسواعد عوىل مراقبوة معول نظوار 

ال وقاا وابلتايل رد الاعتبار لهذا  النظوام الإسواليم القوامئ بذاتوه ابسو تحداث أ هجوزة خاصوة بوه حتمكهوا قواعود 

 .القانون الو عي

 :خامتة

ذا الواقع املعا  لر وقاا يقتيض تدخل ااوةل لإدار ا والإرشاا علهيا  وهو ما مت تقنينوه مون طورا املرشوع  اإ

ي و،رخ فوووووامل 18 - 10املعودل واملوام ابلقوانون رمق  0000/ 10/ 68املو،رخ يف  01 – 00اجلزائري  اكلقانون رمق 

ا ي يعترب أ ول أ داة مكرسة للوقن كنظام قامئ بذاته رب  املرشع اجلزائري أ حاكموه ابلرشويعة   6110/ 12/ 66

لهيا يف غري املنصوص عليه  ويه احلقيقة الويت  الإسالمية اليت أ سسا أ راكنه وسطرت وفصلا جزئياته وأ حال اإ

دارة الوقون، وذكل مون خوالل املرسوو   170  – 07م التنةيوذي رمق نظ هتا النصوص القانونية اليت أ رسا كيةية اإ

دارة ال مالك الوقةية وهس يريها وحامزهتا وكيةيوات ذكل  وعليوه فوأ ن  0007/ 06/ 10مل،رخ يف ا املتعلق برشوو اإ

للوقن طبيعة خاصة، فهو ليس م،سسة خاصة حبتوة أ و م،سسوة عاموة حبتوة، بول يوأ يت بيوهنام، وهوو موا جيوب 

دارته  .مراعاته يف اإ
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ىل   :النتاجئ ال تيةوعليه،  لصنا اإ

ن مجهور الةقهاء زرون بأ ن  - 0 ، املوقوا علهيمأ م  الواقنتكون لر شخاص سواء اكن  هس يري ال مالك الوقةيةاإ

اا لدلوةلوليس  عند عدم وجود الواقن أ و املوقوا علهيم، وابلتوايل فواإن وليوة  الوقنتتوىل هس يري  ااوةل، واإ

، ومموا ي،كود هوذا أ ن الةقهواء قود نصووا عوىل أ ن أ صويةلوليسوا  اثنويوةااوةل عىل هس يري ش،ون الوقن وليوة 

 .الولية العامةعند وجودها مقدمة عىل  الولية اظاصة

ىل بعوض التجوارب امليوة تتسوم بقودر كبوري مون  – 6 ن التيربة اجلزائرية يف هس يري ش،ون الوقون وابلنظور اإ اإ

دارة، وحمدودية الرؤية الإسورتاجتية وعودم و ووما، التأ خر نتيجة عدم كةاءة ال ساليب املعادة غي التس يري والإ 

تباعهاوعدم وجود تصور طويل املدى لر هداا العامة املرجو حتقيقها والس ياسات الواجب  ، واقتصوارها عوىل اإ

ىل قمية ال مالك الوقةيوة لسو يف العقاريوة مهنوا،  ىل مس توى التطلعات ول اإ بعض املشاريع امتش ة اليت ل ترف اإ

 .   عن الكةاءة يف ال داء والةساد الإداري و لن نظم املعلومات والتصالت وال رش يننتيجة  

هم ة الرقابة عىل أ عامل النظارة الوقن منحها املرشوع اجلزائوري لووزارة الشو،ون ااينيوة وال وقواا، وتاثول  - 1

 .هذه الرقابة يف الرقابة الوقائية، والرقابة املوازية، والرقابة البعدية

نه جيب عىل املرشع اجلزائري أ ن يةعل الشخصية املعنوية للوقن، ومينحهوا الاسو تقاللية، كوام جيوب  من هنا، فاإ

ىل  عادة النظر يف القوانني واملراس و والقرارات اظاصة ابل وقاا، وذكل من خالل تتحيهنا  اإ افة اإ تةعيول علية اإ

 .دور الق،اء يف مراقبة انظر امل  الوقةي

ل خذ بعوني الاعتبوار ااراسوات اجلديودة والتجوارب الناحجوة يف جموال الوقون، عوىل مسو توايت كام جيب عليه ا

 . الإدارة والتس يري واملتابعة والتقومي ابظصوص
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خصوصية عقد الاعيد الإجياري وأ ثرها عىل توازن ال داءات
*
 

 غلزيان  -املركز اجلامعي  -"ب"أ س تاذ حمارض  -عليـــان عووووووودة /د

 

 :ملخص

ىل هسلي  ال،وء عىل أ ليوة مون ال ليوات القانونيوة الويت هسوامه يف متويول املشواريع   دا هذه ااراسة اإ

الاستامثرية، ويه عقد الاعيد الإجياري ، وقد خلصا ااراسة اإىل وجود نوع من اظصوصوية يف طوريف هوذا 

موا أ ن زكوون بنوك جتواري، أ و م،سسوة ماليوة أ و رشكوة اعو جيواري، ول  ميكون أ ن زكوون العقد، فامل،جر اإ يد اإ

وقود . خشصا طبيعيا، واملس تأ جر جيب أ ن زكون متعامل اقتصادي يتعاقود لغورض هموين ولويس لغورض خشيصو

حداث نوع من عدم التوازن والتةاوت يف العالقة بني طريف هوذا  ات،ح أ نه اكن لهذه اظصوصية ال ثر البالغ يف اإ

ةل املنظ ة حص، ل جل حت يول واإ قوال املسو تأ جر مبي وعوة الزتاموات يه العقد، حبيث اس تغل امل،جر القواعد املمك

ك صل عام ملقاة عىل عاتق امل،جر، ال مر ا ي انعكس سلبا وقلل من جلوء املتعاملني الاقتصواديني لهوذا العقود 

  .      لاويل مشاريعهم الاقتصادية

 . الاعيد الإجياري، توازن ال داءات، الاويل، املشاريع الاستامثرية: اللكامت املةتاحية

Résumé : 

L’objectif  de Cette étude vise à étudier  l’un des mécanismes juridiques qui 

contribuent au financement des projets d'investissement, est le crédit-bail. 

L’étude a conclu qu’il ya une spécificité dans les deux parties de ce contrat, Le crédit bailleur  

est soi une Banque, ou un établissement  financière, ou société de crédit-bail, mais il ne peut 

pas être une personne physique. Par contre le preneur (locataire) Il doit être un opérateur 

économique qui fait son contrat pour but professionnel et non pas personnel. 

Cette spécificité a subit un certain déséquilibre et l’inégalité dans la relation entre les parties 

de ce contrat, de sorte que le bailleur a profité des règles complémentaires qui l’organisent, 

afin de surchargé le locataire par des obligations qui sont d’origine sous la responsabilité du 

bailleur, ce qui  reflète négativement et diminue la demande des opérateurs économiques sur 

ce type de contrat pour financer leurs projets économiques. 

Mots clés : le crédit-bail, l’équilibre de prestations, le financement, les projets 

d’investissements. 

                                                           
*
يداع املقال   01/06/6102: اترخي اإ

 10/16/6102: اترخي حتكو املقال
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 :مقدمـة

يعتوورب الاعوويد الإجيوواري أ و التووأ جري الاوووييل موون بووني الوسووائل احلديثووة يف متويوول اسووتامثرات املرشوووعات 

نتاج الالزموة حص دون  ذ ميك ن صاحب املرشوع من احلصول عىل املعدات والتيهزيات ووسائل الإ الاقتصادية، اإ

اا يقتص دوره ىل أ داء قميهتا أ و تلكةهتا دفعة واحدة، واإ جيوار موع  أ ن ي،طر اإ عوىل أ داء أ قسواو يف شوا بودل اإ

احلةاع يف نةس الوقا عىل اكمل ال،امانت الالزمة مل ول تو  املعودات أ و ال صوول عون طريوق الاعورتاا حص 

حبق ملكية ت  ال صول، كام زكون لل س تأ جر عند انهتاء مودة الإجيوار يف حوالت معينوة احلوق يف اظيوار بوني 

هنائهمت  ت  ال صول، أ و متديد الع  . قد، أ و اإ

 02/10م املرشع اجلزائري هذا العقد مبوجب ال مور رمق وقد نظ  
1

، ا ي يظهور مون خوالل تةحوص نصوصوه أ نوه 

هنائوه، مون خوالل حريوة  براموه، أ و عنود تنةيوذه، وحوىت يف طريقوة اإ أ عط  حرية واسعة لل تعاقدزن سواء عند اإ

واعد العامة، لإعطاء جانب مون اظصوصوية لهوذا ولو اكن يف ذكل خروج عن الق الالزتاماتوحتديد  الاشرتاو

ن املسائل التنظميية اليت ل جيووز لر طوراا  خيالةهوا جواءت قلويةل فاحسوة  عوىل موا التةواقالعقد، ويف املقابل فاإ

تقتيضو فوتح اجملوال أ موام املبوادرات  اقتصواديةاجملال أ مام حرية التعاقد تأ ثرا مبا يشوهده العوامل املعوا  مون عوملوة 

يف تووازن أ داءات ال طوراا، حيوث اسو تغل  اخوتالل التةواقة، وقد جنم عون هوذا الإطوالق يف حريوة الةردي

هذا الو ع لي،ع عقود اوذجية تغل ب مصلحته عىل مصولحة املسو تأ جر،  -ابعتباره الطرق القوي-امل،جر امل ول 

 .ال مر ا ي ابت هيدد توازن ال داءات يف هذا العقد

شاكلية هذه ااراسة تاحور أ ساسا حول بيان أ وجه اظصوصوية يف عقود  ن اإ الإجيواري ومودى  الاعويدوعليه فاإ

 .تأ  ريها عىل توازن أ داءات ال طراا و

ىل  الث مباحث وفق ما يأ يت جابة عىل هذه الإشاكلية نتقسم هذه ااراسة اإ  :     ولالإ

 الإجياري  الاعيدقد خصوصية طريف ع: املبحث ال ول                   

 مظاهر عدم توازن ال داءات يف تكوزن العقد وأ اثره : املبحث الثاين                   

هناء العقد: املبحث الثالث                     مظاهر عدم توازن ال داءات يف اإ

 الإجياري الاعيدخصوصية طريف عقد : املبحث ال ول

ن أ طوراا العقود ينبغوي أ ن تتووفر فوهيم نظرا ملا لعقد الاعيد الإجيا ري من طبيعة خاصوة كونوه معليوة ماليوة، فواإ

يعترب الاعيد الإجياري مو وع هذا : " بقولها 02/10رشوطا معينة، وهو ما نصا عليه املادة ال وىل من ال مر 

                                                           
1
الصووادرة بتووارخي  ،66املوونظم للتووأ جري الاوووييل، اجلريوودة الرمسيووة املصووية، عوودد  0002لسوو نة  02القووانون رمق  ينظوور نووص املووادة ال وىل موون- 

16/18/0002. 
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مو،هةل قوانوان ومعاودة  ال مر معلية جتارية ومالية ي  حتقيقها من قبل البنوك وامل،سسات املاليوة أ و رشكوة توأ جري

 احة هبوذه الصوةة، موع املتعواملني الاقتصواديني اجلزائوريني أ و ال جانوب أ شخاصوا طبيعيوني اكنووا أ و معنوويني 

ر ون وجه اظصوصوية يف الطورا امل،جواو سنتوىل من خالل هذا املبحث بي..". اتبعني للقانون العام أ و اظاص

  (.الةرع اثين) وخصوصية الطرا املس تأ جر  ،(الةرع أ ول) 

 خصوصية امل،جر :الةرع ال ول

ىل الترشيعات املقارنة وخصوصا الةرنيس واملصي جند أ هنا اختلةا يف حتديد ال شخاص ا زون حيوق  ابلرجوع اإ

الويت تتبوع النظوام القوانوين للبنووك  زم القيام بع ليات الاعيد الإجياري  فقود خوص املرشوع الةرنيسو الرشواكت

فواعترب الاعويد الإجيواري بأ نوه معليوات ائوين، وأ كود عوىل أ ن  ة فقو  القيوام هبوذا النشواو،وامل،سسوات املاليو

أ شخاص معنوية تتخذ من معليات البنوك حرفة معتادة لها م،سسات الئين يه
1
 . 

جيواري يف حني أ جواز وع املصوي لوا مون الشخصويات املعنوي وة والاعتباريوة تكووزن رشاكت اعويد اإ موع  املرش 

اشرتاو القيد يف جسل املأ جورزن فق ، خمالةا  بذكل املرش ع الةرنيس
2
.  

وع الةرنيسو، حيوث خوص  البنووك وامل،سسوات وع اجلزائوري فقود توأ ثر ابملرش  املاليوة بع ليوات الاعويد  أ ما املرش 

نشاء رشاكت اعيد ماكنية اإ ل أ نه أ  اا اإ جياري الإجياري، اإ أ شوار  من طرا الشخصيات الاعتبارية، وهذا ما اإ

ليه  احة يف حبيث ل ميكن ل ي خشوص عودا البنووك وامل،سسوات  ،02/10نص املادة ال وىل من القانون رمق  اإ

برام مثل هذه العقد الاعيداملالية ورشاكت   .الإجياري اإ

الإجياري للنظام القانوين للبنوك وامل،سسوات املاليوة، يعوود كوام قوال ااكتوور  ابلعيدوالرس يف اإخ،اع القامئني 

ىل  التوفيق بني مصاحل هذه املنشأ ت ومصاحل ااوةل الةرنسو ية، ويورتمج ذكل ابملوزااي الويت :" هاين محمد دويدار اإ

ىل منشأ ت التأ جري الاوييل وما ية ر ها علهيا مون قيوود تتحقوق منحها النظام القانوين للبنوك وامل،سسات املالية اإ

"هبا رقابة ااوةل عىل نشاطها
3
. 

                                                           
1
 .066، ص 0007هاين دويدار، النظام القانوين للتأ جري الاوييل، مكتبة الإشعاع الةنية، مص، الطبعة الثانية،  -
2
 .0002الإجياري، وزارة املالية، الوززر املنتدب للخزينة ، يونيو  ابلعيدمذكرة عرض ال س باب ملرشوع أ مر يتعلق  -
3
البنوك أ شخاص معنوية هم هتا العادية والرئيس ية اإجراء الع ليوات :" تعلق ابلنقد والقرض امللغ  بقولهاامل  01/01من القانون رمق  000نصا املادة  -

دارة هوذه الوسوائل: ويه 001-001املوصوفة يف املواد  ، يف "تلقي ال موال من ا هور، معليات القرض، و ع وسائل اافع حتا تصا الزابئن واإ

ىل املوواد مون  81بتعرين البنوك حبسب مو ووعها يف املوادة  11/00حني اكتة  املرشع من خالل ال مر  ، وهوذه املوواد 27اإىل  22الويت أ حالوا اإ

 .من القانون امللغ  001اإىل  001بدورها تقابل املواد من 
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ذ جاء فيه 02/10ويه نةس املربرات اليت ساقها املرشوع الاهيدي للقانون رمق  نوه ينبغوي أ ن  ،وع :" ...اإ غوري أ 

ري ، لكوهنا معليات تتسم خبطر تثبيا أ صول غوائينمعلياته لقواعد احلذر مثلام هو احلال ابلنس بة لا معلية 

عادة اظصم اى م،سسة الإصدار، وابلتايل تتسم خبطر مصيف ماكنية اإ "...حمض مصحوبة ابإ
1
 . 

ذن مينوع ال شوخاص الطبيعيوة مون ممارسوة نشواو  الإجيواري، وحيصوه يف  البنووك الاعويدفاملرشع اجلزائوري اإ
2
 

وامل،سسات املالية
3
الإجياري الاعيدورشاكت  

4
 . 

ىل أ ن ال شخاص املوذكورزن أ عواله ينبغوي أ ن ي،سسووا يف شوا رشاكت مسوااة طبقوا لونص  وجتب الإشارة اإ

11/00من ال مر  71املادة 
5

02/12من النظام رمق  11الإجياري طبقا لنص املادة  الاعيد، وكذا رشكة 
6
الصوادر  

 . عن حمافم بنك اجلزائر

ينبغوي أ ن خي،وع لرتخويص  اعتياديوةالإجياري بصوورة  الاعيدعىل أ ن مزاوةل البنوك وامل،سسات املالية لنشاو 

:" الويت تونص عوىل أ نوه 11/00من ال مر  82مس بق من طرا جملس النقد والقرض طبقا ملا جاء يف نص املادة 

النشاطات املذكورة يف املواد السابقة  نشاطا غري اعتياديل جيوز للبنوك وامل،سسات املالية أ ن متار  بشا 

ذا اكن مرخصا لها مبوجب أ نظ ة يتخذها اجمللس ل اإ   ".اإ

نه وطبقا لنص املادة ال وىل من القانون  الاعيدأ ما رشكة  نه جيب أ ن تكوون مو،هةل قوانوان  02/10الإجياري فاإ فاإ

الصوادر عون حموافم بنوك اجلزائور ا ي  02/12ومعادة  احة هبذه الصةة، وهذا طبقا ملا جواء يف النظوام رمق 

                                                           
1
أ شخاص معنوية هم هتا العادية والرئيس ية القيام بأ عامل مصفية ماعدا تلقي :" امللغ  امل،سسة املالية عىل أ نه 01/00من القانون  002عرفا املادة  -

ال مون الع ووم، ول ل ميكون امل،سسوات املاليوة تلقوي ال موو :" منه 80فقد عرفها يف املادة  11/00، أ ما ال مر "000ال موال من ا هور مبعىن املادة 

ماكهنا القيام بسائر الع ليات ال خرى دارة وسائل اافع أ و و عها حتا تصا زابئهنا، وابإ  ". اإ
2
الإجياري يه عبارة عن خشص معنوي  دا اإىل حتقيق الرح عن طريق ممارسة التأ جري ل صول غري اثبتة ، أ و أ صول اثبتوة أ و  الاعيداإن رشكة  -

الصوادر عون حموافم بنوك اجلزائور، املنشوور ابجلريودة  0002يوليوو  11املو،رخ يف  02/12حرفيوة، وقود حودد النظوام رمق حمالت جتارية أ و أ صول 

نشاهئا . 11/00/0002بتارخي  22الرمسية، العدد  وتعد الرشكة اجلزائرية لتأ جري التيهوزيات والعتواد . اعيدهاوحسب  واعيدهارشوو وكيةية اإجراء اإ

جيواري . 18/06/0008ويه رشكة معومية ذات أ سهم حتصلا عىل اعيدها بتوارخي  S.A.L.E.M SPAرا اليت زرمز لها اختصا أ ول رشكوة اعويد اإ

، MLA) )، الرشكة املغاربية لالإجيار املايل اجلزائور (ALC)الرشكة العربية لالإجيار املايل: أ نشسا يف اجلزائر، مث أ نشسا بعدها رشاكت أ خرى مثل

عادة الاوي  .، وغريها من الرشاكت((SRH ل الرهينو م،سسة اإ
3
جيوب أ ن ت،سوس البنووك :" ، عىل أ نوه26ر، عدد رمق .املتعلق ابلنقد والقرض ، ج 62/17/6111امل،رخ يف  11/00من ال مر  71نصا املادة  -

 ".وامل،سسات اظا عة للقانون اجلزائري يف رشاكت مسااة
4
عىل  11/00/0002، بتارخي 22ر، العدد .الصادر عن حمافم بنك اجلزائر ج 0002يوليو  11 امل،رخ يف 02/12من النظام رمق  11نصا املدة  -

ل عىل شا رشكة مسااة طبقا للرشوو امددة يف الترشيع املع ول به الاعيدل ميكن تأ سيس رشكة :" أ نه  ".الإجياري  اإ
5
 ، امل،رخة يف 10ر، عدد .، املتعلق ابملنافسة، ج0002ينازر  62امل،رخ يف  02/12ال مر رمق  -
6
: تعةو  مون رمس التسوييل العقواري:" عوىل انوه 0002املت، ن قانون املاليوة لسو نة  11/06/0002امل،رخ يف  02/68 ال مرمن  27نص املادة  -

 ". اليت يقوم هبا املتعاملون الاقتصاديون ل غراض جتارية وصناعية وزراعية او ملامرسة همن حرة...
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يف أ جول أ قصواه  الاعيدمبقرر من حمافم بنك اجلزائر، يبلغ مقرر  الاعيدمينح :" منه عىل أ نه 10نصا املادة 

ليه يف املادة    ".أ عاله 12شهرزن من تقدمي لك العنا  واملعلومات املكونة لل لن املشار اإ

 خصوصية املس تأ جر: الةرع الثاين

ذا اكن املرشع اجلزائري قد قص نشاو   الاعويدالإجياري عوىل البنووك وامل،سسوات املاليوة ورشاكت  الاعيداإ

ماكهنم  نه يف املقابل حدد ال شخاص ا زن ابإ  الاعويدمون خودمات الاويول عون طريوق  الاس تةادةالإجياري، فاإ

سوب موا جواء يف املوادة ال وىل مون ال مور ، ح الاقتصوادينيالإجياري بصةهتم مس تأ جرزن وحصمه يف املتعاملني 

اجلزائوريني أ و ال جانوب،  الاقتصوادينياملتعواملني :" ...املتعلق ابلعيد الإجياري والويت نصوا عوىل أ نوه 02/10

 ".أ شخاصا طبيعيني اكنوا أ و معنويني اتبعني للقانون العام أ و اظاص

ىل أ حوواكم ال موور  ىل املتعاموول املتعلووق ابلعوويد الإجيوو 02/10وابلرجوووع اإ اري، جنوود أ ن املرشووع اجلزائووري أ شووار اإ

ىل البحوث عون والالتبوا دون أ ن حيدد املقصود به، ال مر ا ي يثوري بعوض الغ ووض  الاقتصادي ، وحييلنوا اإ

 .الإجياري الاعيديف بعض القوانني اليت لها عالقة بنشاو  الاقتصاديمةهوم املتعامل 

ىل أ حاكم قانون النقود والغورض والويت بتةحصوها  الاعيدفانطالقا من كون   الإجياري معلية متويلية، فهذا حييلنا اإ

ىل قانون املنافسة ابعتبار  ذا رجعنا اإ ىل هذا املصطلح، يف حني أ ننا اإ الإجيواري نشواطا  الاعويدجند أ هنا مل هرش اإ

فتوه املوادة ا الاقتصواديجتاراي جند أ ن املرشع اكن يس تع ل مصوطلحا يقورتب منوه وهوو العوون  مون  11 ي عر 

امللغ  املتعلق ابملنافسة 02/12ال مر رمق 
1
يف مةهوم هوذا ال مور لك خشوص  الاقتصادييقصد ابلعون :" بنصها 

 ."طبيعي أ و معنوي همام تكن صةته ميار  نشاطا أ و يقوم بأ عامل منصوص علهيا يف املادة الثانية

ىل قانون املالية لس نة  مون قوانون  10فقورة  121منه اليت تعودل املوادة  27د أ ن املادة جن 0002كام أ نه وابلرجوع اإ

ا ي يعين وفق هذا الونص لك املسوتمثرزن  الاقتصاديالتسييل قد  حاولا رفعا اللبس عن مةهوم املتعامل 

ا ي تكون استامثرا م ل غراض جتارية، أ و صناعية، او زراعية، أ و ملامرسة همن حرة
2
 . 

املتعلق ابملنافسة 11/11 عىل أ نه وبصدور ال مر رمق
3
، فاإن املرشع اجلزائوري أ صوبح 02/12ا ي أ لغ  ال مر رمق  

" يسوو تع ل مصووطلحا جديوودا يتسووع ليشوو ل مصووطلحي املتعاموول الاقتصووادي والعووون الاقتصووادي وهووو  

بصةة  لك خشص طبيعي أ و معنوي أ اي اكنا طبيعته ميار :" يف الةقرة أ  بأ هنا 11، واليت عرفهتا املادة "امل،سسة

                                                           
1
 .61/18/6111، امل،رخة يف 01ر، عدد .، املتعلق ابملنافسة، ج6111يوليو  00امل،رخ يف  11/11ال مر رمق  -
2
مر 6117يونيو  62امل،رخ يف  17/06القانون رمق  -  . 16/18/6117، امل،رخة يف 12ر، عدد .املتعلق ابملنافسة، ج 11/11، املعدل لر 
3
جيواري يف الترشويع اجلزائوري، رسواةل ماجسو تري، لكيوة احلقووق والعلووم الس ياسو ية، جامعوة خدوش اارايج، النظوام القوانوين لعقود الاعويد الإ  -

 .78، ص 6110قس نطينة، 
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نتواج أ و التوزيوع أ و اظودمات وأ  واا املرشوع لهوذا التعريون نشواو الاسو ترياد مبوجوب ". دامئة نشاطات الإ

17/06القانون رمق 
1
 . 11/11املعدل لر مر  

نه يعد متعامال  وعليه ومن خالل ما املتعلوق ابلعويد الإجيواري لك  02/10يف مةهووم القوانون  اقتصوادايس بق فاإ

نتواج  خشص ميار  معال أ و تبوادل أ مووال أ و خودمات، فيودخل يف  أ ونشاطا بصةة مسو ارة ومسو تقرة بغورض اإ

الرشاكت التجاريوة، امل،سسوات الصوغرية واملتوسوطة، التجوار، الصوناعيون، احلرفيوون، أ حصواب املهون : مةهومه

ة، احلرة، وحىت الةالحون سواء مارسوا نشاطا م فرادى أ و يف شا جت عوات، رشيطوة أ ن زكوون بصوةة دامئو

حاجة همنية وليس ل غراض  خشصية  -أ ي اقتناء ال صول –وأ ن زكون الغرض من الاويل 
2
. 

وا ي يبدو مما س بق، أ ن سبب عدم تعادل أ و توازن ال داءات يف عقود الاعويد الإجيواري، عوىل النحوو ا ي 

قود،  فوامل،جر ل س نةصا فيف س يأ يت من هذه ااراسوة، زرجوع ابارجوة ال وىل اإىل خصوصوية أ طوراا هوذا الع

ميكن أ ن زكون اإل خشصا من ال شخاص ا زن يس ح زم ابلقيام بع ليات مصفية وبرتخيص مس بق من جملوس 

غر وه هموين  اقتصواديالنقد والقرض، ابعتباره نشواو خا وع لرقابوة وتوجيوه ااوةل، واملسو تأ جر هوو متعامول 

اجوة اإىل حاميوة،  كل غل وب املرشوع وليس خشيص، وغالبا موا زكوون مسوتمثرا أ ي أ نوه لويس طورا  وعين حب

 .مصلحة امل،جر عىل مصلحة املس تأ جر، أ ي غلب حامية النشاو املصيف عىل حساب النشاو الاستامثري

 مظاهر عدم توازن ال داءات يف تكوزن العقد وأ اثره: املبحث الثاين

بعدما بينا يف املبحث ال ول خصوصية طريف عقد الاعيد الإجياري، وكين أ ثرت هذه اظصوصية عىل أ داءات 

ال طراا، حناول من خالل هذا املبحث أ ن نبني  مظاهر عدم التوازن يف مرحةل تكوزن العقد وترتيبه ل اثره مون 

وحت يل املس تأ جر ابلزتاموات املو،جر  ،)رع أ ولالة(حقوق والزتامات، واليت تاثل أ ساسا يف ارتةاع بدل الإجيار 

 .     )الةرع اثين(

 ارتةاع بدل الإجيار :الةرع ال ول

ذا اكنا القواعد العامة تورتك ل طوراا العقود حريوة التةواق عوىل ال جورة مون حيوث مقودارها، وكيةيوة دفعهوا،  اإ

وامول دورهوا يف حتديود مقودار الإجيواري، حيوث تلعوب عودة ع الاعيدومواعيدها، فال مر قد خيتلن يف عقد 

ذ أ نه ائوين شوامل لتغطيوة قميوة املرشووع  الاعيدال جرة وكيةية دفعها، وترتب  هذه العوامل بةكرة  الإجياري، اإ

                                                           
1
ىل أ حواكم الةقوه الإسواليم، دار وائول للنرشو، - ال ردن،  خصر أ محد اظصاونة، عقد التأ جري الاوييل، دراسة مقارنة يف القانون ال ردين مع الإشارة اإ

   .001، ص 6112
2
خصر اظصاونة، : ، مقتبس عن161، ص 0000، دار اجلامعية اجلديدة للنرش، الإسكندرية، والئينصطة  رشدي ش يحة، النقود واملصارا م -

 . 000املرجع السابق، ص 
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الاستامثري، حيوث يغطوي الاويول اكمول القميوة، ومون هنوا اكن لل و،جر الاسورتداد الاكمول للقميوة خوالل فورتة 

ر مبعيار فرتة الاسرتداداس تغالل ال صول ويس   هذا املعيا
1
. 

ومن هنا فقمية بدلت الإجيار يف عقد الاعيد الإجياري  تلون عون ال قسواو الويت يودفعها املسو تأ جر يف عقود 

الإجيار العادي، حيث تازي بأ هنا مرتةعة القمية، والسبب أ نه يدخل يف حسواهبا اسورتداد اكمول القميوة، ول يتوأ ىت 

ل عن طريق احتساب مقابل ىل  هذا اإ ىل النس بة املئوية لر رابح املتوقعة لل و،جر، ابلإ وافة اإ الانتةاع، اإ افة اإ

تاكليةهوا مون عوائود  تودفعأ ن ال ةل :" املصارين الإدارية، وي،سس الةكر املايل هذا الارتةواع عوىل فكورة مةادهوا

"اس تخداهما
2
 . 

د املرشع اجلزائري املعايري اليت تتدخل يف حتديد بدل الإجيار من خالل ما جواء يف نوص املوادة  مون  00وقد حد 

سوعر : يت، ن مبلغ الإجيارات ا ي جيب أ ن يدفعه املس تأ جر لل و،جر موا يوأ يت:" بنصها عىل أ نه 02/10ال مر 

لهيو ىل مس تحقات متساوية املبلغ ت،واا اإ ا القميوة املتبقيوة الويت جيوب دفعهوا عنود رشاء ال صل امل،جر مقسام اإ

مزاوةل حق اظيار ابلرشاء، أ عباء اس تغالل امل،جر املتصةل ابل صل، مو وع العقد، هامش يطابق ال رابح أ و 

 .     "القواعد املاكفئة لل خاطر املرتتبة عىل القرض واملوارد الثابتة اتصصة لحتياجات معلية الاعيد الإجياري

ذا اكنا مع  هنازهتوا ابقتنواء ملكيوة  الإجيواري عوىل هوذا النحوو معليوة متويليوة هسو ح لل سو تأ جر يف الاعويدلية فاإ

ليوه  ال صل، اليت حيتةم هبا امل،جر عىل سوبيل ال،وامن، وابلتوايل يصوبح املسو تأ جر مطالبوا بودفع الومثن م،وافا اإ

ل أ ن تلكةوة  الئين امل نوح من قبل امل،جر ا ي مل يعد دوره خيتلن كثوريا عون تعويض دور البوائع ابلقورض، اإ

ل ن البائع ابلقرض القسو ييك يتبقو  هوامش رحبوه  الإجياري يه أ كرث ارتةاعا من تلكةة الرشاء ابلقرض الاعيد

لتغطية الةائدة اليت تت، ن املصارين اليت تثور مبناسو بة مونح الئوين وهسو ح بتعوويض  ممثنا يف مثن بيع ال صل

جواميل  عكس امل،جر ا ي يدفع مثن الاقتناء هذه اظدمة الإ افية، ليوه مبلوغ اإ من خالل بدلت الإجيار م،افا اإ

العامة واملالية اليت تتطلهبا الع لية وهس ح بتحقيق رح نقدي يغطي املصارين
3
 . 

ذا ما قورنا أ قساو أ جرة  الإجياري بأ قساو مثن رشاء ال صل بةرض جلوء هذا املس تأ جر اإىل رشائوه  الاعيدواإ

ىل اب الإجيواري جتواوز التلكةوة املاليوة الناشو ئة عون  الاعويدلتقس ي  يت،ح أ ن تلكةة الاويل يف فورض الليووء اإ

الرشاء ابلتقس ي ، وهذا ما أ قر  به غالبية الةقه الةرنيس ا ي زرى أ نه حوىت بعود تودخل املرشوع الةرنيسو للحود 

                                                           
1
عىل الوراب   08:11: ةعىل الساع 11/11/6102: رايض  ري، التوازن العقدي بني الواقع والنظرية يف عقد التأ جري الاوييل، مت الإطالع بتارخي -

 :الإلكرتوين

http://articledroit.blogspot.com/2009/12/blog-post_9613.html 
2
 .  170و  171هاين دويدار، املرجع السابق، ص  -

3
 - Mario Giovanoli, Le crédit –bail, Leasing en Europe développement et nature juridique, Librairies 

Techniques, Paris, 1980, p239. 
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الإجيواري وا ي أ دى  الاعويدة امل،وافة يف جموال من ال اثر املالية السلبية النامجة عن فرض الريبة عوىل القميو

ل أ هنا رمغ ذكل ل تزال أ عىل تلكةة من الاويل املصيف التقليدي اإىل خةض تلكةته، اإ
1
 . 

ن املسوو تأ جر يف  الاويليووة، وجووزءا موون املصووارين العامووة،  الإجيوواري يودفع مصووارين البووائع الاعوويدوهكوذا فوواإ

مون هنوا يت،وح مبوا ل يودع جموال للشوك . العامة ويف ال خري هامش رحبوهجزءا من مصاريةه  مصارين امل،جر،

بومثن اقتنواء ال صول واظدموة الاويليوة املوأ خوذة بعوني  الطبيعة املرتةعة لبدلت الإجيار يف التأ جري الاوييل مقارنوة

 . الاعتبار

 امل،جر ابلزتاماتحت يل املس تأ جر : الةرع الثاين

ن العقود الةوذجية اليت أ صبحا تربهما رشاكت  املتعلوق  02/10الإجياري وانطالقا مون نصووص ال مور  الاعيداإ

اليت زكون حت لهوا يف ال صول عوىل عواتق املو،جر، وحت يول  الالزتاماتابلعيد الإجياري، تت، ن يف غالهبا نقل 

 والالوزتاممبخاطر فقود ال صول والتوامني عليوه،  اموالالزت املس تأ جر هبا وعىل وجه اظصوص، الالزتام ابلصيانة، 

 . ابل،امن

 حت يل املس تأ جر لعبء صيانة ال صل : أ ول

ذا اكن ال صل طبقا للقواعد العامة يف عقد الإجيار املدين التةرقة بني أ عامل الصيانة الويت يتح لهوا املو،جر وتو   اإ

ل أ ن هذا الايزي ل جمال لإعامحص يف عقود  الإجيواري ذكل أ ن املرشوع اجلزائوري  الاعويداليت يتح لها املس تأ جر، اإ

ميكن أ ن ي،ع العقود عوىل عواتق املسو تأ جر ابحلةواع :" أ نهنص عىل  02/10من ال مر  11من خالل نص املادة 

جياري ل صول املنقوةل اعيدعىل ال صل امل،جر وصيانته يف حاةل  ذا انصب ال صل امل،جر ..."اإ ، وكذكل ال مر اإ

ذ تنص املادة   ابل صل امل،جر وامافظة عليه مثلام ابلعتناء الالزتام:" ...من ذات ال مر عىل أ نه 10عىل عقار، اإ

تالا أ و هالك غري  يةعا رب ال  ة احلريص، ومحل املس،ولية فيف يلحق ال صل امل،جر أ  ناء انتةاعه به من اإ

 . "متةق عليه أ وانجت عن اس تعامحص اس تعامل عاداي 

ن املس تأ جر وخروجا عون القواعود العاموة يف عقود الإجيوار املودين، يتح ول مجيوع الإصوالحات سوواء  وهكذا فاإ

، وحىت ت  الإصالحات الكربى اليت من املةروض أ ن يتح لها امل،جر ك صل عاممهنا الرورية
2
 . 

وقد ي  تربزر حت يل املس تأ جر لعبء أ عامل صيانة ال صل همام اكن جح ها أ و شلكها، بأ ن املس تأ جر خيطو  منوذ 

براموه لعقود  عليوه أ ن يتح ول مسو بقا وابلتوايل  الإجيواري لقتنواء ملكيوة ال صول يف هنايوة مودة الإجيوار الاعويداإ

ابللزتامات املرتبطة ابمللكية، لكن ما يالحم أ نه من هجة ليسا لل س تأ جر سلطة امللكيوة عوىل اليشوء وحوىت 

                                                           
1
 .    11رايض  ري، املرجع السابق، ص  - 

2
ذ تنص املادة  -  خوالل :" من أ اوذج الرشوو العامة عىل أ نه 01وهذا هو احلال ابلنس بة لعقد التأ جري الاوييل ا ي ميارسه بنك الربكة اجلزائري، اإ

 ".ل حاكم القوانني والتعليفت املع ول هبا حاليا ومس تقبال لك مدة هذا العقد يلزتم الع يل ابس تعامل وصيانة املعدات طبقا 
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ملكيته يف هناية الإجيوار،  كام أ نه ليس ملزما ابقتناء ال صل واحلصول عىل. سلطات اس تعامحص يه سلطات مقيدة

ن مل  ن شاء متسك به واإ نه ملزم ابلقيام هبذه الإصالحات يشأ  أ هني بل هو جمرد خيار، اإ العقد، ورمغ ذكل، فاإ
1
. 

الإجياري ونظرا للطابع التمكييل للنصوص املنظ وة لهوذا العقود يف الترشويع اجلزائوري  الاعيدواحلاصل يف عقود  

، فواإن ا ي يوجد فيه امل،جر عادة الاقتصاديةخصوصا يف جمال احلقوق والالزتامات، وانطالق من مركز القوة 

عةاء نةسه من القيام  ،جر هبذه الإصالحات والرتميفت، بول يقووم أ ي،وا بتح يول  هذا ال خري ل زكتةي فق  ابإ

املتعلق ابلعيد الاجياري 02/10من ال مر  10و  11جاء يف املادتني  املس تأ جر هبا، وفق ما
2
. 

بقواء صووالحية ال صول املوو ويت،وح موون خوالل مووا ،جر، ولوو عووىل حسوواب سو بق موودى حورص املوو،جر عووىل اإ

برام العقد من ممارسة املس تأ جر ظيار مت  ال صل، حيهنوا زكوون املو،جر يف حاجوة  املس تأ جر لعدم تأ كده عند اإ

ىل التصا يف هذا ال صول،  كل حيورص مون البدايوة عوىل أ ن يبقو  هوذا ال صول طويةل مودة العقوـد صواحلا  اإ

جب يع أ عامل الصيانةلالس تعامل يف الوجه اتصص، وذكل بتح يل املس تأ جر 
3

    . 

 الزتام املس تأ جر مبخاطر فقد ال صل والتأ مني علهيا: اثنيا

ن املوو،جر يف عقوود  الإجيوواري حيوواول أ ن يتةووادى حت وول تبعووة الهووالك ابلتووأ مني ا ي ينقوول عبئووه اإىل  الاعوويداإ

ميكون أ ن ي،وع عقود :" الويت تونص عوىل أ نوه 02/10مون ال مور  10طبقوا للوامدة  الالزتاماملس تأ جر، وحي ا هبذا 

توالا  الاعيد الإجباري أ ي،ا عىل عاتق املس تأ جر الزتام تأ مني ال صل املو،جر عوىل حسوابه،  ود خمواطر الإ

 ".املتةق عليه الاس تعاملاللكي أ و اجلزيئ واليت حتد أ و متنع 

ن املادة  ذا تعلق ال مر بأ صل م،جر غري منقول فاإ ميكون ال طوراا املعنيوة :" ن بأ نوهت،ي 02/10من ال مر  00واإ

بعقد الاعيد الإجياري لر صول غري املنقوةل أ ن تتةق كذكل عىل أ ن يتكةل املس تأ جر مبصارين تأ مني ال صل 

جيوارات املسو تحقة أ و الويت  ىل املو،جر تصوةية لالإ امل،جر ويف حاةل وقوع رضر يدفع تعويض التوأ مني مبوارشة اإ

ىل هس تحق وللقمية املتبقية لر صل امل،  جيار ابلإ وافة اإ جر دون أ ن يعة  ذكل املس تأ جر من الزتامه بدفع لك اإ

 ".القمية املتبقية واليت مل يغطها تعويض التأ مني

كام يشرتو امل،جر أ ي،ا أ ن زكون هو املس تةيد من التعوي،ات اليت تدفعها رشاكت التأ مني تعوي،ا عون الهوالك 

يف حاةل  ياع جوزيئ أ و لكوي لر صول املو،جر، :" بنصها 02/10من ال مر  62أ و التلن، وهذا ما أ قرته املادة  

                                                           
1
 .001هاين دويدار، املرجع السابق، ص  - 
2
 010خدوش اارايج، املرجع السابق، ص -
3
ىل أ ن بعض الترشيعات العربية انتهبا اإىل هذه املسأ ةل ومهنا الترشيع ال ردين حيث نصوا املوادة  - وذج مون او 02مون الةصول  11جتب الإشارة اإ

موا ابلإصوالح او الع ول عوىل :" التأ جري الاوييل لل نقولت عىل  يف حاةل حصول رضر جزيئ جيب عىل املس تأ جر أ ن يقوم حسب اختيوار املو،جر اإ

نهتاء يسهب الةواتري اإىل امل،جر ليقوم ال خري بتسلميه مبلغ التعوي،وات الويت توصول هبوا مو ". املو،من عاستبدال ما تلن من ال ش ياء وال لت، وعند الإ

 .    618خصر اظصاونة، املرجع السابق، ص : ينظر يف ذكل
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زكون امل،جر وحده م،هال لقبض التعوي،ات اظاصة بتأ مني ال صل امل،جر بغض النظر عن تكةل املس تأ جر 

ىل تةويض خاص لهذا الغرض  ".بأ قساو التأ مني املكتتبة ودون احلاجة اإ

احة ملصلحة امل،جر عىل مصولحة املسو تأ جر، ذكل يس تةاد من هذه النصوص مدى تغليب املرشع اجلزائري   

برام عقد  ل أ نه وعند اإ ىل  الوزتامالإجياري يقوم بنقول  الاعيدأ ن امل،جر ابلرمغ من أ نه هو ماكل ال صل اإ تأ مينوه اإ

املس تأ جر ا ي ل يعد مالاك لهذا ال صل، كام أ نه يف حاةل حصول اظطر املو،من منوه سوواء اكن هوالك لكوي أ و 

ن  زاةل جزيئ فاإ ىل حالتوه ابإ عوادة ال صول اإ امل،جر هو من حص احلق يف قبض التعوي،ات، ويبق  املس تأ جر ملزما ابإ

ن املسو تأ جر يبقو  ملزموا بدفوه ال قسواو  ما أ صابه من عيب، وال كرث مون ذكل أ نوه يف حواةل الهوالك اللكوي فواإ

ذا اكن احلو ن املو،جر قود زكوون قود املتبقية، وكذا القمية املتبقية لر صل واليت مل يغطهوا التوأ مني، واإ ال كوذكل فواإ

ىل  عادة ال صل امل،جر اإ أ ثري عىل حساب املس تأ جر، فال يعقل أ ن جي ع بني أ خذ التعويض من هجة واملطالبة ابإ

احلاةل اليت اكن علهيا قبل هالكه من هجة اثنية
1
 . 

ن املسو تأ جر ذكل أ نه طاملا اكنا الغاية من وراء اكتتاب التأ مني يه احلةاع عىل صوالحية ال صول املو ،جر، فواإ

ن العداةل العقدية تقتيض أ ن يسرتجع املسو تأ جر املبلوغ ا ي أ نةقوه ل جول  ىل اإصالح هذا ال صل، فاإ ذا ما ابدر اإ اإ

هذا الإصالح من التعوي،ات اليت يقب،ها امل،جر من رشكة التأ مني، وهذا موا مل يونص عليوـــه املرشوع اجلزائوري 

ترجيحا ملصلحة امل،جر ابارجة ال وىل
2
.        

عةاء امل،جر من ال،امن: اثلثا  اإ

ىل نص املادة  فواإن املرشوع اجلزائوري قود مح ول املو،جر الالوزتام ب،وامن التعورض  02/10من ال مور  17ابلرجوع اإ

والاس تحقاق
3
من هجة، والالزتام ب،امن العيوب اظةية 

4
من هجة أ خرى، وهذا يعود تطبيقوا للقواعود العاموة يف  

 .عقد الإجيار املدين

                                                           
1
ول يقتص  امن امل،جر عىل ال فعال اليت تصدر منه أ و من اتبعيه، بل ميتود اإىل لك رضر أ و تعورض قوانوين :" ...ج عىل .م.ق 071تنص املادة  -

 ".صادر من مس تأ جر ل خر أ و أ ي خشص تلق  احلق من امل،جر
2
ي، ن امل،جر لل س تأ جر ابس تثناء العيوب اليت جرى العرا عىل التسامح فهيا لك ما يوجد ابلعني امل،جرة مون :" ج عىل .م.ق 077دة تنص املا -

عيوب حتول دون اس تعاملها أ و تنقص من هذا الاس تعامل نقصا حمسوسا، مامل يوجد اتةاق عىل خالا ذكل، وزكون كذكل مسو،ول عون الصوةات 

 ".ةاليت تعهد هبا  اح
3
، 6101/6100، رساةل ماجس تري، لكية احلقوق، جامعوة بوومردا ، -دراسة مقارنة-عيىس خبيا، طبيعة عقد الإجيار الاوييل وحدوده القانونية  - 

 .02ص 
4
ليه حق رجوع املس تأ جر مبارشة عوىل املوورد أ و املقواول جب يوع ااعواوى الويت تنشوأ   -  لل و،جر يف عالقتوه لقد أ اثر ال سا  القانوين ا ي يستند اإ

ىل تأ سيسه عىل الاشرتاو ملصولحة الغوري، ي  نظور قورار ابملورد أ و املقاول، جدل فقهيا وق،ائيا واسعا يف فرنسا، وقد انهتا حممكة النقض الةرنس ية اإ

 :حممكة النقض الةرنس ية

- Cass. Com, 15 janvier 1985, Dalloz, 1986, p 232.    
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عةاء امل،جر مون هوذا  ماكنية اإ غري أ ن املرشع اجلزائري من خالل أ حاكم نةس ال مر أ عط  لر طراا احلرية يف اإ

الويت  02/10مون ال مور  01نل سوه  احوة مون خوالل نوص املوادة  ابل،امن أ و التخةين منه، وهذا موا الالزتام

مون هوذا ال مور، ميكون  لر طوراا املعنيوة بعقود  10و  17بغض النظر عون أ حواكم املوادتني :" تنص عىل أ نه

ايه امل،جر، ابلزتام أ و  الانتةاعالاعيد الإجياري أ ن تتةق فيف بيهنا ليتكةل املس تأ جر مقابل حقه يف  ا ي مينحه اإ

املتعلقة ابمل،جر، وأ ن يتنازل عن ال،امانت اظاصة بسبب فعيل أ و بوجود عائق أ و عيوب  الالزتاماتعدد من 

مطابقة ال صل امل،جر أ و أ ن تكون هذه ال،امانت حمدودة، وتبعا  كل يتنازل املس تأ جر عن املطالبة أ و عدم 

 ".الإجياري أ و  ةيض مثن الإجيار مبوجب هذه ال،امانت الاعيدبةسخ عقد 

: ميكن أ ن حيتوي عقد الاعويد الإجيواري أ ي،وا عوىل موا يوأ يت: " عىل أ نه 02/10من ال مر  07كام  تنص املادة 

  ...".تنازل املس تأ جر عن  امن الاس تحقاق وعن  امن العيوب اظةية

عةاء اتم يف جمال  امن العيوب اظةيوة، عةاء امل،جر هو اإ ل نوه ل يسوأ ل هموام اكن الرور الالحوق ابملسو تأ جر  فاإ

سوواء  فيه العيب املر به، كام أ ن املس تأ جر يوتخىل عون لك رجووع عوىل املو،جر، وهمام اكن التارخي ا ي ظهر

الإجياري، مموا يودل عوىل مودى اإ قوال اكهول املسو تأ جر هبكوذا الزتاموات،  الاعيدابلتعويض أ و بةسخ عقد  اكن

 .يقتيض ال صل العام أ ن يتح لها لل ،جر

عةاء املو،جر مون هوذا ال،وامن، الطبيعوة اظاصوة لعقود الاعويد الإجيواري، فوامل،جر ل يتودخل يف رشاء  ويربر اإ

 يتدخل حىت يف اختيار البائع أ و املورد أ و املقاول، بول  يقتصو دوره عوىل متويول رشاء ال صل حمل العقد، ول

ال صل ومتكني املس تأ جر من الانتةاع به
1
. 

هنوا  ىل أ ن بعض الترشيعات املقارنة، ومراعاة مهنا لتوازن ال داءات بني امل،جر واملس تأ جر، فاإ وجتب الإشارة هنا اإ

عةاء  ماكنية اإ ن منحا لل ،جر اإ ل أ هنا يف املقابل قد منحوا لل سو تأ جر احلوق يف الرجووع واإ نةسه من ال،امن، اإ

مبارشة عىل املورد أ و املقاول جب يع ااعاوى اليت تنشأ  لل ،جر يف عالقته ابملورد أ و املقاول
2

يونص  مل ، وهذا موا

عووادة  ل جوولوموونح املسوو تأ جر حووق الرجوووع  عليووه املرشووع اجلزائووري، ال موور ا ي يسوو تدعي رضورة التوودخل  اإ

 .  التوازن نوعا ما للعالقة العقدية

هناء العقد: املبحث الثالث  مظاهر عدم التوازن يف اإ

واملتعلقة بةسوخ عقود الاعويد  02/10جتسد ال حاكم القانونية اليت جاء هبا املرشع اجلزائري من خالل ال مر رمق 

هنواءه-الإجياري  ذا العقود، والويت تظهور مون خوالل ، بعوض مظواهر عودم التووازن يف هو-ابعتبواره أ حود طورق اإ

                                                           
1
ذ تنص املادة وهذا هو احلال ابلنس بة لعق -  يوولك :" من أ اوذج الرشوو العامة عىل أ نه  10د التأ جري الاوييل ا ي ميارسه بنك الربكة اجلزائري، اإ

 ".البنك الع يل لس تالم وتركيب العتاد والقيام با الإجراءات الإدارية أ و أ خرى متعلقة به
2
 . 12رايض  ري، املرجع السابق، ص  - 
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وطوابع املبالغوة يف  ،)الةورع أ ول(اظاصية الانةراديوة للرشوو الةواخس وغيواب الرشوو الةواخس خبطوأ  مون املو،جر 

 .)الةرع اثين(الرشو اجلزايئ 

 اظاصية الانةرادية للرشو الةاخس وغياب الرشو الةاخس خبطأ  من امل،جر: الةرع ال ول

ىل ال حاكم املنظ ة لعقد الإعويد الإجيواري يف الترشويع اجلزائوري، لسو يف املوادتني  مون ال مور  61و 01ابلرجوع اإ

ما أ ن زكون بطلوب مون أ حود الطورفني أ و لكوهيام، كوام قود زكوون بسوبب عودم دفوع  02/10 ، فاإن فسخ العقد اإ

عسار املس ت  .أ جراملس تأ جر لقس  واحد من بدلت الإجيار، أ و بسبب خماطر اإ

الإجيواري قود متوا صوياغهتا بشوا ل يسو ح لل سو تأ جر  الاعويديت،ح من خالل هذا جليا أ ن أ حواكم عقود 

الإجياري بسبب خطأ  امل،جر، عىل الرمغ مما قد يبودو للووهةل ال وىل مون قوراءة نوص  الاعيدبطلب فسخ عقد 

سوامه الةسوخ التعسوةي للعقوود ا ي  أ ن املرشع أ عط  احلق لل س تأ جر أ ي،ا يف طلب الةسخ طبقا ملا 01املادة 

من القانون املدين اجلزائري، ولكن احلقيقة الع لية كام سي  تو يحه تبوني  000س يف املادة قواعد العامة لخي،ع لل

 .أ ن املس تأ جر ل ميكنه طلب ذكل

ذا اكن الةسخ عبارة عن اجلزاء املرتتب نتيجة اإخالل املتعاقد بتنةيذ  نوه مون الصوعب تقبول  الزتاماتهفاإ العقدية، فاإ

الالزتامات الثالث الرئيس ية اليت يتح ول هبوا املو،جر يو  تنةيوذها بشوا جيعول  واإ بات خطأ  امل،جر، ذكل أ ن

اثرة ومن مث ل ميكن  ليه لطلب الةسخ الاستنادخطأ ه غري وارد وغري قابل لالإ  .اإ

لل و،جر هبوذا اظصووص ال خري وكيالي  مبارشة بني املورد واملس تأ جر، ابعتبار هذا  فالتسلو
1

، ولك خطوأ  يف 

ل أ ن يوتح ا املسو تأ جر ذا مل يو  تنةيوذ  التسولو ل ميكون اإ  الالوزتامبصوةته كوكيول أ خطوأ  يف تنةيوذ واكلتوه، أ موا اإ

اثرة مس،ولية املس تأ جر كوكيل ابلتسلو أ و يف اختيار ال صول  نةذ بشا يء من قبل املورد، فهنا أ ي،ا ميكن اإ

ومورده
2
ىل أ ن املرشع اجلزائري يس ح لل س تأ جر رفض اس تالم ال صول موىت تبوني حص أ ن هبوا عيبوا .  ابلإ افة اإ

02/10من ال مر  10فقرة  17أ و أ هنا غري مطابقة لل واصةات املشرتطة طبقا لنص املادة 
3
 . 

صيانة اليشءأ ما فيف خيص 
4
ن الإصالحات الكربى اليت تنص علهيا القواعد ، ما يتح لهوا املو،جر، العامة عادة  فاإ

يعةي امل،جر نةسه مون لك الوزتام يتعلوق ابلصويانة ويع ول عوىل  حت يول  الإجياري دامئا ما الاعيدلكن يف عقود 

ليه املرشع اجلزائري  احة يف املوادة   02/10مون ال مور  08املس تأ جر هبا كام س بق بيانه أ عاله، وهذا ما أ شار اإ

                                                           
1
بتسلو ال صل امل،جر طبقا للخصوصيات التقنية املعينة من قبول املسو تأ جر يف  الالزتام: عىل انه 02/12من ال مر 17ادة من امل 11تنص الةقرة  - 

 "الإجياري الاعيداحلاةل ويف التارخي املتةق علهيام يف عقد 
2
، وذكل بغورض الوقووا عوىل حالهتوا الاس تعاملالقيام بصةة دورية مبتابعة ال موال امل،جرة مبا يلزهما من أ عامل تتطلهبا ظروا : يقصد ابلصيانة هنا -

ذا بدأ ت  .081خصر أ محد اظصاونة، املرجع السابق، ص ". جتنبا حلدوث أ عطال أ و منعا لتةامقها اإ
3
 .081ص  خدوش اارايج، ااملرجع السابق،  - 

4
 .001، ص 0001عيل س يد قامس، اجلوانب القانونية لالإجيار الاوييل، دار الهن،ة العربية،  - 



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

269 
 

الإجياري، ابختيار من ال طراا املتعاقدة عىل الرشوو املتعلقة مبا  الاعيدينص عقد  أ نميكن :" اليت جاء فهيا

عةاء امل،جر من : ...يأ يت امللقاة عادة عىل عاتق صاحب ملكية ال صل امل،جر، وبصةة عامة، يعود  الالزتاماتاإ

 الالزتامكذكل  مقبول قانوان لك بند جيعل من املس تأ جر يتكةل بو ع ال صل امل،جر ويتح ل النةقات واتاطر

صالحه والالزتام ابكتتاب تأ مني  ".بصيانة ال صل واإ

خوالل املو،جر  الاعيدوعليه فاإن عقود  عةاء امل،جر من الالزتام ابلصويانة، مموا جيعول اإ الإجياري دامئا ما تت، ن اإ

 .    به غري وارد ومن مث عدم جواز اعتباره اكإخالل موجب للةسخ

ن ابل،امن الالزتاموفيف خيص  ىل نص املادة فاإ ن  02/10من ال مور  17ه وابلرجوع اإ لهيوا فواإ الويت سو بقا الإشوارة اإ

ب،امن العيوب اظةية، غري أ نوه  والالزتاماملرشع اجلزائري قد مح ل امل،جر الالزتام ب،امن التعرض والاس تحقاق 

عةواء املو،جر مون هوذا  ماكنيوة اإ التخةيون منوه، مون ابل،وامن أ و  الالوزتامأ عط  يف املقابل لر طراا احلرية يف اإ

ليه، ونص املادة  02/10من ال مر  01خالل نص املادة  الويت تونص  02/10من ذات ال مور  07السابق الإشارة اإ

تنازل املس تأ جر عن  امن الاسو تحقاق : ميكن أ ن حيتوي عقد الاعيد الإجياري أ ي،ا عىل ما يأ يت: " عىل أ نه

  ...".وعن  امن العيوب اظةية

عةاء املو،جر مون أ ي  الاعيداكت وغالبا ما تلجأ  رش  ىل ت، ني العقد مثل هذه الرشوو اليت تقيض ابإ الإجياري اإ

خوالل  ىل اإ ىل املس تأ جر، واحلاصل واحلاةل هوذه أ ن املسو تأ جر ل ميكنوه أ ن يسوتند اإ  امن همام اكن نوعه، ونقا اإ

 .امل،جر ابلزتامه ابل،امن لل طالبة بةسخ العقد

ذ غالبوا مواوعليه ومن خالل لك ما س بق يبد زكوون لل و،جر فقو   و جليا الطابع الانةرادي للحق يف الةسخ، اإ

 الالزتامواتممارسة هذا احلق، أ ما املس تأ جر فيكون من الصعب عليه أ ن يثبا اإخالل املو،جر طاملوا أ ن معظوم 

الرئيسوو ية للعقوود تقووع عووىل عاتقووه، ول شووك أ ن هووذا الو ووع جيعوول املوو،جر واملسوو تأ جر يف و ووعية قانونيووة غووري 

ىل عقووود   الاعوويدمتاكفئووة، بوول ومووثقةل لاكهوول املسوو تأ جر ال موور ا ي موون شووأ نه ان يوو،ثر يف فعاليووة الليوووء اإ

 .      الاقتصاديةالإجياري ك داة لاويل املشاريع 

 املبالغة يف الرشو اجلزايئ: الةرع الثاين

الإجياري رشوو ت، ن لها قمية اظسائر اليت قد تتعرض لها جوراء فسوخ العقود،  الاعيدكثريا ما تت، ن عقود 

ا بأ نوه اتةواق يقودر فيوه املتعاقودان مبلوغ التعوويض ا ي :" وذكل من خالل ت، يهنا رشو جوزايئ، وا ي يعور 

ذا مل ينةذ املدزن  "أ و تأ خر يف تنةيذه الزتامهيس تحقه ااائن اإ
1
. 

ري الويت تونص عوىل وووون القوانون املودين اجلزائووم 071رشو من خالل نص املادة وجيزي املرشع اجلزائري هذا ال 

 ...". لحق اتةاقجيوز لل تعاقدزن أ ن حيددا مقدما التعويض ابلنص علهيا يف العقد، أ و :"  انه

                                                           
1
 .وما يلهيا 260هاين محمد دويدار، املرجع السابق، ص : ينظر يف عرض هذه اماولت الةقهية - 
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عوامل  الاعيدومل زكتن املرشع اجلزائري عند تنظميه لعقد  ماكنيوة اإ الإجياري هبذا القاعدة العامة، بل نوص عوىل اإ

ن فسخ عقد :" بقوحص 02/10من ال مر  01الرشو اجلزايئ يف املادة  الإجياري خوالل الةورتة غوري القوابةل  الاعيداإ

لغاء من قبل طرا من ال طراا، متنح الطرا ال خر حق التعويض ا ي ميكن حتديد مبلغه  مضن العقد يف لالإ

طار ل ... بند خاص اإ حبيث ل ميكن أ ن يقل مبلغ التعوي،ات عن املبلغ اظاص ابلإجيوارات املسو تحقة املتبقيوة، اإ

ذا اتةقا ال طراا عىل خالا ذكل مضن العقد  ".  اإ

الإجياري عىل ت، ني عقودها الةوذجية رشوطا حتدد مقدما مقودار التعوويض ا ي  الاعيدوقد دأ با رشاكت 

 الاعويداملس تأ جر عون دفوع قسو  أ و أ كورث مون أ قسواو ال جورة أ و عنود فسوخ عقود  يس تحق لها عند توقن

لوزام  الإجياري بسبب خطأ  من املس تأ جر، وغالبا ما يةوق هذا املبلغ الرر الالحق ابمل،سسة املالية ف،ال عن اإ

املس تأ جر برد ال صول حمل الع لية الاويلية
1
. 

ىل أ بعود مون ذكل  02/10من ال مر  01ومل زكتن املرشع يف املادة  اا ذهوب اإ طار عام للرشو اجلزايئ واإ بو ع اإ

عوىل أ موواحص اظاصوة  الاقت،واءمبنح امل،جر حق امتياز ميارسه عىل أ صول املس تأ جر القابةل للتحويل نقدا، وعند 

 .   قصد اسرتداد بدلت الإجيار املس تحقة غري املدفوعة واليت تدفع يف املس تقبل

ىل وملا اكن الرشو اجلزايئ ي لزام املس تةيد بدفع أ قساو ال جرة املتبقية أ و جانب كبري مهنوا، ابلإ وافة اإ ىل اإ ةيض اإ

ىل رأ   املوال املسوتمثر وتوابعوه مون  أ ن امل،جر سيسرتد ال صل املو،جر يف حواةل جيودة يف الغالوب، ابلإ وافة اإ

خه، وهوذا خالفوا ملوا هوو فقد أ خذ البعض عىل امل،جر أ نه جي ع بني التنةيذ العيين للعقد وفسو. فوائد ومصارين

ابلوفواء، وتنقيضو تبعوا  كل مجيوع التأ مينوات العينيوة  الزتامه انق مقرر قانوان، ذكل انه مىت قام املدزن ابل داء 

 . ابللزتاموالشخصية املقررة ل،امن الوفاء 

ابل صول املو،جر مموا يعوين انعودام  انتةاعوه انقطاعويف املقابل يواجه املس تةيد و عا صعبا للغاية، فهو ف،ال عن 

ىل  مداخليه، جيد نةسه ملزما بدفع تعويض ميثل نس بة كبرية من أ قساو ال جرة اليت جعز عون دفعهوا مموا يعر وه اإ

 .التنةيذ اجلربي عىل أ مواحص اس تةاء لهذا التعويض

لل و،جر يف مقابول  الويت مينحهوا الرشوو اجلوزايئ الامتيوازاتيدع أ ي جمال للشك مدى  وهذا الو ع يدل مبا ل

ىل عدم تاكفو،  الالزتامات ىل أ ن هذا الرشو ي،دي اإ ىل القول اإ اليت تةرض عىل املس تأ جر املس تةيد، مما يدفعنا اإ

 .وتوازن يف العالقة بني امل،جر واملس تأ جر

ىل أ كورث مون أ سوا   ىل القول ببطالن الرشو اجلزايئ واسوتندوا يف ذكل اإ ال مر ا ي دفع بعض الةقه الةرنيس اإ

ل  وانتةاءلإثراء بال سبب، والتحايل عىل القانون، اك السبب، وعدم مرشوعيته، والتعسن يف اس تعامل احلق، اإ

                                                           
 402ص , 1982, بريوت  ,دار الكتاب العريب للنرش, معيم خمتار الصحاح , محمد بن أ يب بكر الرازي  -1
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عامل ملبودأ  عودم  أ ن لك هذه اماولت الققهية ابءت ابلةشل، واصطدما مع رفض حممكة النقض الةرنس ية لها اإ

جواز تعديل الرشو اجلزايئ
1
. 

ىل أ ن تدخل املرشع الةرنيس مبوجب   0026وقام بتعوديل املوادتني  0082يوليو  12بتارخي  82/0208القانون رمق اإ

ماكنيوة تعوديل التعوويض  0610و  من التقنني املدين الةرنيس، واليت مبوجهبام منحا للقايض سولطة تقدزريوة يف اإ

ىل درجة كبرية، وخة،ه حىت يصري مالمئا لر رضار  ذا تبني حص أ نه اكن مبالغا فيه اإ تةايق اإ  الإ

 .علية اليت تلحق ابمل،جرالة 

ىل نص املادة  نه وابلرجوع اإ من القانون املودين اجلزائوري والويت تونص عوىل  070أ ما فيف خيص املرشع اجلزائري فاإ

ذا أ  بوا املودزن أ ن ااائون مل يلحقوه أ ي رضر، وجيووز  التةواقل زكون التعويض امودد يف :" أ نه مسو تحقا اإ

ذا أ  با املدزن أ ن التقدزر اكن مةرطا أ و أ ن  ال صيل قود نةوذ جوزء  الالزتامللقايض أ ن خيةض مبلغ التعويض اإ

 ". خيالن أ حاكم الةقرتني أ عاله اتةاقمنه، وزكون ابطال لك 

 التةواقأ نه يتعلق ابلنظام العام ومن مث ل جيووز لر طوراا  يت،ح بداية من خالل الةقرة ال خرية من هذا النص

مسو بقا عوىل عودم جوواز  ةويض  التةواقالإجيواري،  الاعويدعىل اسوتبعاده، أ ي أ نوه ل جيووز ل طوراا عقود 

تةايق  .التعويض الإ

تةوايق املرشووو يف  ن اكن ال صول أ ن حيومك القوايض ابلتعوويض الإ العقود كام يس تةاد من هذا النص أ ي،وا أ نوه واإ

ل أ ن هذا التةاق مقيد بأ ن زكون التقدزر مساواي للرر، حبيث جيوز للقوايض أ ن  احرتاما لإرادة طريف العقد، اإ

ذا أ  بووا املسوو تأ جر أ ن املوو،جر مل يلحقووه أ ي رضر، أ و أ ن  عووادة التوووازن للعقوود يف حوواةل مووا اإ يتوودخل ل جوول اإ

 .    اصل فعالالتعويض املتةق عليه متةاوت كثريا يف النس بة مع الرر احل

 :خامتـة

الإجياري وعىل الرمغ من ااور الكبوري ا ي يلعبوه ابعتبواره  الاعيديف ختام هذه ااراسة ميكن القول بأ ن عقد 

ل انوه وبةعول ممارسوات الاستامثريةةل من وسائل متويل املشاريع يوس   ، واملزااي العديدة الويت حيققهوا لل سو تأ جر، اإ

ا و عته من عقود اوذجية جعلته أ بعود مون أ ن يشوا أ اووذج العقود ا ي حيقوق الإجياري وم الاعيدرشاكت 

توازن أ داءات أ طرافه، بول أ صوبح أ اوذجوا لسو تغالل املو،جر الاووييل عوىل املسو تأ جر، حيوث يسو تغل ال ول 

ىل قواعود القوانون  الثاين ليةرض ليوه لويحةم مصواحله مسوتندا يف ذكل اإ عليه من البنود أ كرث مما هوو يف حاجوة اإ

مون املقت،ويات  02/10سو يف ال مور الإجيواري ل الاعويداظاص املمكةل من هجة، وخلو النصوص اظاصوة بعقود 

 .ة ال طراااملبادرة لإراد التةصيلية لر ليات اليت حتمك هذا العقد من هجة أ خرى اتركة حرية

                                                           
 . 444ص , 2000, بريوت , مكتبة لبنان , الطبعة الثانية , املعيم القانوين , احلارث سليفن الةارويق -2
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ن كنا نقر مبا زاتع به عقود  نه واإ الإجيواري مون خصوصوية تقتيضو خوروج أ حاكموه عون القواعود  الاعويد كل فاإ

عوادة التووازن يف  ل انه ميكن أ ن يتدخل املرشع ليوازن بني هوذه اظصوصوية مون هجوة، واإ العامة للعقد املدين، اإ

 التةواقخالل فورض مجموعوة قواعود أ مورة ل ميكون  العالقات بني طريف العقد من هجة أ خرى، وذكل زكون من

دراج نوص خواص يف ال مور  ماكنيوة تودخل القوايض لتعوديل الرشوو  02/10عىل خمالةهتا، ومون ذكل اإ يقيضو ابإ

لوزام املو،جر يف حواةل قيوام  تةايق وجعا متناس با مع الرر احلاصول، وكوذا الونص عوىل اإ اجلزايئ أ و التعويض الإ

صالح ال صل امل ىل حالته ال صلية، املس تأ جر ابإ عادته اإ زرجوع حص قميوة هوذا الإصوالح مون املبوالغ الويت  أ ن،جر واإ

ثرائه بال سبب  .تلقاها من رشكة التامني منعا لإ

 قامئة املصادر واملراجع

 :ابللغة العربية

 :امل،لةات -

اإىل أ حاكم الةقه الإساليم، خصر أ محد اظصاونة، عقد التأ جري الاوييل، دراسة مقارنة يف القانون ال ردين مع الإشارة  .1

 .6112دار وائل للنرش، ال ردن، 

 .0001عيل س يد قامس، اجلوانب القانونية لالإجيار الاوييل، دار الهن،ة العربية،  .2
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 النصوص الترشيعية والتنظميية -
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 0002، 11ر، عدد .، املتعلق ابلعيد الاجياري، ج0002ينازر  01امل،رخ يف  02/10ال مر رمق  .3
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 .6111، 26ر، عدد .املتعلق ابلنقد والقرض ، ج 62/17/6111امل،رخ يف  11/00ال مر  .5



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

273 
 

موور 6117يونيووو  62املوو،رخ يف  17/06القووانون رمق  .6 ، 12ر، عوودد .املتعلووق ابملنافسووة، ج 11/11، املعوودل لر 

  .16/18/6117امل،رخة يف 

  .املت، ن تنظو ومراقبة م،سسات الئين بةرنسا 10/10/0070 امل،رخ يف 817/ 70القانون رمق  .7

الصوووادرة بتوووارخي  ،66املووونظم للتوووأ جري الاووووييل، اجلريووودة الرمسيوووة املصوووية، عووودد  0002لسووو نة  02القوووانون رمق  .8
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 .0002زينة، يونيو مذكرة عرض ال س باب ملرشوع أ مر يتعلق ابلعيد الإجياري، وزارة املالية، الوززر املنتدب للخ .9
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 -دراسة مقارنة  –امحلاية املدنية للعالمة التجارية 
*
 

  -تيارت   –جامعة ابن خدلون   -"أ  "أ س تاذ مساعد   -حاج شعيب فاطمية الزهرة / أ  

 

 :امللخص

وزكةوي للتودليل عوىل ذكل أ هنوا أ ول موا , تلعب العالمة التجارية دورا كبريا ومازيا يف احلياة الاقتصوادية

يثووري انتبوواه املسوو هت  عنوودما تو ووع عووىل املنتجووات وهبووذا فهوويي تعوود اووزة وصوول بووني موواكل العالمووة التجاريووة 

داء علهيوا مون قبول الغوري ال مور ا ي ولكن غالبا ما تتعورض هوذه العالموة لالعتو. واملس هت  لل نتج أ و اظدمة

حداث اللبس أ و اظل  اى ا هور ىل اإ  كل تصدت التةاقيات ااولية والقوانني الوطنيوة اإىل حامزهتوا , ي،دي اإ

 . مدنيا وجزائيا ودوليا وس تقص هذه ااراسة عىل امحلاية املدنية للعالمة التجارية

Résume : 

 La marque commerciale joue un rôle très important dans  la vie économique, 

d’ailleurs c’est la première chose que le consommateur remarque sur les produits. 

La marque commerciale constitue un lien entre le propriétaire de la marque et le 

consommateur du produit ou du service. 

La marque commerciales est souvent sujet d’une atteinte de la part des tiers , ce qui 

engendre une confusion dans l’esprit du public. 

Les marques ont un régime juridique défini par des règles nationales, et sur le plan 

international il existe des conventions permettant sa protection (civile, pénale et 

internationale). Notre étude sera axée sur la protection civile de la marque commerciale. 

 :مقدمة

تعترب العالمة التجارية يه ال كرث انتشارا واتصوال ابلتجوارة والاقتصواد مموا جعلهوا حتتول ماكنوة هاموة ومموزية بوني 

ال مور ا ي , الصوناعية والتجاريوة حبيوث أ صوبح لهوا قميوة اإ وافية ت،واا لل حول التجواري ذاتوهحقوق امللكيوة 

 .اس تدع  توفري امحلاية القانونية املالمئة جراء التعدي عىل العالمة التجارية

ولهذا السبب اكنا حامية العالمة التجاريوة فر وا حمتوموا عوىل املرشوع ل نوه بغيواب تو  امحلايوة سووا تصوبح 

 .ة والصناعة هدفا لعوامل الهدم والةسادالتجار 

                                                           
*
يداع املقال   01/06/6102: اترخي اإ

 10/16/6102: اترخي حتكو املقال
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وأ مام تنايم أ اية العالمة التجارية دأ با ااول عىل التدخل محلاية هذه العالمة حمواوةل مهنوا تووفري أ قىصو أ نوواع 

 .امحلاية ومهنا امحلاية املدنية وذكل ملنع أ ي اعتداء علهيا

ومون هنوا , ية اليت حتظو  هبوا العالموة التجاريوةومن منطق ما تقدم جاءت هذه ااراسة للبحث عن امحلاية املدن 

وما مدى فعالية الإجراءات املتخذة من قبل اجلهات املعنية ملنع تقليود , نتساءل عن أ اية حامية العالمة التجارية

جابة عىل هذه التساؤلت بدأ ت هذه ااراسة بعرض تو ويحي لبيوان املقصوود ابلعالموة , العالمات التجارية لالإ

مث أ عرض أ نواع العالموات التجاريوة لك , ما ت،ديه من وظائن يف احلياة الاقتصادية والع لية والقانونيةالتجارية و 

لقواء  هذا يف املبحث ال ول أ ما املبحث الثاين فس نوحض فيه القواعد العامة يف امحلاية القانونيوة للعالموة التجاريوة ابإ

عتوداء علهيوا مون حيوث مةهوهموا ورشوطهوا لنعوا  يف ال،وء عىل نطاق امحلاية املدنية للعالموة التجاريوة مون الا

ال خري أ ليات امحلاية املدنية للعالمة التجارية ملعرفة اجلهة الق،ائية اتتصة لنظر دعووى املنافسوة غوري املرشووعة 

يصوال فكورة .واحلق يف احلصول عىل التعويض جراء الاعتداء عىل العالمة التجاريوة وبوذكل أ كوون قود حاولوا اإ

وذكل مون , حتظ  هبوا العالموة التجاريوة اليتتو يح ماهية امحلاية املدنية  اإىلويه حماوةل الوصول , راسةهذه اا

 . خالل التطرق لل وا يع السابق بياهنا

                                                                                     التجارية        نظرة عامة حول العالمة: املبحث ال ول

ن العالمة التجارية اليت يتخذها الصانع أ و التاجر شعارا ملنتجاته أ و ب،ائعه متيوزيا لهوا عون غريهوا مون املنتجوات  اإ

لهيا الصانع أ و التاجر لاكني املس هت  مون التعورا عوىل سولعته أ يوا  والب،ائع املام ةل من أ مه الوسائل اليت يلجأ  اإ

لقاء نظرة مشولية عىل العالمة التجاريوة فقود رأ ينوا تقسو و هوذا وجدت و امن عدم ت،ليا وخداعه  يف أ مرها ولإ

ىلاملبحث  يف املطلب ال ول س نحاول التصدي لتعرين العالمة التجارية لغوة وفقهوا وهرشويعا وكوذكل , مطلبني اإ

ىل أ اية العالمة التجارية من خالل حتديد الوظائن اليت ت،دهيا العالمة التجارية حمل  امحلاية املدنيوة مث التطرق اإ

 .نتعرض يف املطلب الثاين لبيان أ نواع العالمات التجارية

 التعرين ابلعالمة التجارية: املطلب ال ول

لبوود ابتووداء موون حتديوود املقصووود ابلعالمووة التجاريووة لغووة وهرشوويعا وفقهووا وذكل يف فوورع أ ول أ مووا الةوورع الثوواين 

 فس نخصصه لوظائن العالمة التجارية

 حتديد املقصود ابلعالمة التجارية: الةرع ال ول

ن حتديد املقصود ابلعالمة التجارية يقتيض أ ن ي  ذكل من خالل اللغة والترشيع والةقه  .اإ
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 :تعرين العالمة لغة: أ ول

املقصود ابلعالمة لغة يه لك أ ثر يف اليشء لدللةل عليه ومعرفته ومتيزيه عون غوريه ويه مشو تقة مون العوهب مبعوىن 

ومثال ذكل عهب ااوةل لدللةل علهيا ومتيزيهااملعرفة، 
1
 . 

به فهيتديويقال املعهب من العالمة أ ي ال ثر ا ي يس تدل به عىل الطريق 
2
  

 : تعرين العالمة التجارية فقها: اثنيا 

شوارة هسو ح بايوزي منتجوات أ و خودمات " فالبعض عرفها بأ هنا , لقد أ ورد الةقهاء عدة تعريةات للعالمة التجارية

".مرشوع معني وابجتذاب الع الء حنو هذا املرشوع أ و منتجاته
3
  

لك شا يسهل متيزيه مبيرد املشاهدة وميكن و عه عىل املنتجات لدللةل عوىل نسوبهتا لصواحب "وعرفا بأ هنا 

"العالمة 
4
. 

موا عوىل منتجوات امول التجواري فتصو " وعرفها البعض بأ هنا  بح عالموة ت  الس ة امل زية الويت ي،وعها التواجر اإ

جتارية أ و من الصانع فتصبح عالمة صناعية قصد متيزي ت  العالمة عن ما يشاهبها من العالمات ال خرى
5
 . 

يالحم من التعريةات السابقة للعالمة التجارية أ ن هناك هشابه بيهنا حيث ت، نا مجيعهوا العنوا  ال ساسو ية 

شارة أ و, للعالمة التجارية مسة وأ هنا هس تخدم من قبل الصانع أ و التواجر أ و املنوتج  واليت تمكن يف أ هنا شا أ و اإ

 .وأ ن الغاية من اس تخداهما هو متيزي هذه املنتجات عن غريها, أ و مقدم اظدمة

 :تعرين العالمة التجارية هرشيعا: اثلثا

يف املوادة  فقد عرفها املرشوع اجلزائوري, تناولا أ غلب الترشيعات تعرين العالمة التجارية يف القوانني اظاصة هبا

لسو يف اللكوامت مبوا , لك الرموز القابةل للاثيل اظطوي" املتعلق ابلعالمات التجارية بأ هنا  03/06الثانية من ال مر 

 والرسومات أ و الصور, فهيا أ سامء ال شخاص وال حرا و ال رقام

لايزي سلع أ و خودمات خشوص  اليت هس تع ل لكها, وال لوان مبةردها أ و مركبة, وال شاكل امل زية للسلع أ و تو يهبا

طبيعي أ و معنوي عن سلع وخدمات غريه
6
. 

                                                           
 .  556ص , 1982, القاهرة, دار الهن،ة العربية, اجلزء ال ول, القانون التجاري,الرشقاوي محمود مسري -3

 . 574ص , القاهرة, مطبعة أ محد خممير, الطبعة الثانية, اجلزء ال ول, رشح القانون التجاري املصي, عيل محمد العرين -4

 .301ص, 2000, وهران, ابن خدلون, حقوق امللكية الصناعية والتجارية -زائريالاكمل يف القانون التجاري اجل, فرحة زراوي صاحل -5

 44يتعلق ابلعالمات التجارية املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد 2003جويلية 19امل،رخ يف  03/06الةقرة ال وىل من املادة الثانية من ال مر رمق   -1
2- 

code Français de la propriéte intellectuelle 2
em 

edition, dalloz,paris,2000.  

 .279ص, املرجع السابق, محمد حس ين عبا  -3
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واملالحم حول هذه املادة أ هنا جتنبا و ع تعرين حمدد للعالمة التجارية تالفيا للتعوارض ا ي قود يونيم بيهنوا 

احلصو  راولا أ ن تبتعود عون, يقت،يه التقدم احلاصل يف ميدان التجارة واحلياة الاقتصادية بصةة عامة وبني ما

فقود , وهوذا موا قررتوه بعوض الترشويعات. والتحديد وتناولا ابل مثةل والتعداد حوىت تتحقوق الغايوة مون حامزهتوا

من تقنني امللكيوة الةكريوة الةرنيسو  711أ عط  املرشع الةرنيس تعريةا واسعا للعالمة التجارية حيث نصا املادة 

 :عىل التعرين ال يت

"La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de présentation 

graphique servant a distinguer les produit ou service d'une personne physique ou morale".
1
  

شوارة أ و دلةل ي،وعها التواجر أ و الصوانع أ و مقودم اظدموة عوىل  وعليه ميكن تعريون العالموة التجاريوة بأ هنوا لك اإ

 .املنتجات اليت يقوم ببيعها أ و صنعها أ و تقدميها لايزي منتجاته أ و ب،ائعه أ و خدماته عن غريها من السلع املام ةل

 وظائن العالمة التجارية: الةرع الثاين

 :تنبع أ اية العالمة التجارية من الوظائن اليت ت،دهيا واملاثةل فيف ييل

 ات والب،ائع واظدماتالعالمة التجارية حتدد مصدر املنتج: أ ول

ذ تعود هوذه الوظيةوة اترخييوة للعالموة  للعالمة التجاريوة دورا أ ساسو يا يف حتديود مصودر املنتجوات أ و الب،وائع اإ

حيث أ ن الصوانع أ و احلوريف اعتواد عوىل أ ن يوربز خشصويته لل سو هت  مون خوالل و وع عالمتوه عوىل , التجارية

عىل ال حذية املنتجات ومثل ذكل   احلروا ال وىل لمس الصانع
2
 . 

نتواج أ و  ىل بدل الإ ما اإ اا أ صبحا هشري اإ براز خشصية الصانع واإ ل أ ن وظيةة العالمة التجارية مل تعد تقتص عىل اإ اإ

فويالحم أ ن السو يارات , وخاصوة العالموات املشوهورة مهنوا, مصدر صناعة السلع مثال ذكل صناعة السو يارات

 BMWشوأ  لهوذه السو يارات مثول ارتبواو عالمويت مرسو يد  واليت تصنع يف البدل ا ي عرفه املسو هتلكون  ن 

هنا تكون حمل  قة ابلنس بة للع الء, بأ ملانيا ذا اكنا هوذه السو يارات قود صونعا أ و ابل حورى مجعوا يف , فاإ أ ما اإ

هنا ل حتوز عىل نةس الثقة اى مجهور املس هتلكني, بدلان أ خرى ابمتياز من ماكل العالمة ال صيل  .فاإ

 تجارية رمز لنوعية املنتجاتالعالمة ال : اثنيا

تعرب العالمة التجارية عن صةات املنتجات أ و الب،ائع أ و اظدمات اليت متزيها سواء مون حيوث النووع أ و املرتبوة 

أ و الصةات أ و طريقة التح،ري ويقصد ابلنوع مجموع خصائص املنتجات أ و الب،ائع اليت متتواز هبوا عون خصوائص 

تقان لل نتجات , ة لهامنتجات أ و ب،ائع مما ةل أ و مشاهب أ ما املرتبة فيقصد هبا درجة اجلودة والإ
1
  . 

                                                           
 .262ص, 2006, ال ردن, عامن, دار الثقافة للنرش والتوزيع, الطبعة ال وىل, العالمات التجارية وطنيا ودوليا, صالح ززن اازن -4

 .106ص, 2004, جامعة القاهرة, رساةل دكتوراه, ة يف  وء اتةاقية اجلوانب املتعلقة ابلتجارةحامية العالمة التجاري, محمد عبد الرمحن الش ري -1
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وتبدو أ اية هذه الوظيةة عندما يقوم املس هت  بدور احلمك عىل السلع املشاهبة حيث يعاود يف رشائوه ل حودها 

تكوون حمول  قتوه ملوا وابلتوايل , عىل عالمهتا التجارية اليت ترتب  يف ذهنه بةكرة اظدمة اجليدة أ و النوعية املثالية

 .فهيا من  امن لليودة والصةات اليت متزيت هبا هذه السلعة اليت حت ل ت  العالمة التجارية

عالن عن املنتجات والب،ائع : اثلثا  العالمة التجارية وس يةل لالإ

عو الن تلعب العالمة التجارية دورا م،ثرا يف الرتود لل نتجوات والسولع واظودمات فهويي وسو يةل مون وسوائل الإ

عوالن عون .اتتلةة حدى وسائل التواجر أ و الصوانع أ و مقودم اظدموة لالإ  ام لشك فيه أ ن العالمة التجارية تعد اإ

ىل أ ذهان املسو هتلكني , سلعته ذ يس تطيع عن طريق الإعالن وااعاية لعالمته أ ن يصل اإ أ و منتجاته أ و خدماته اإ

بواسطة اس تخدام وسائل الإعالن اتتلةة 
2
   . 

 لعالمة التجارية وس يةل من وسائل املنافسة املرشوعة ا: رابعا

تعترب العالمة التجاريوة وسو يةل مون وسوائل املنافسوة املرشووعة بوني املنتجوني شوأ هنا شوأ ن بقيوة حقووق امللكيوة 

 .الصناعية

غووراهئم بتة،وويلها عووىل منتجووات  ىل منتجاتووه واإ ىل اجتووذاب الع ووالء اإ حيووث يسووع  املرشوووع الاقتصووادي اإ

تقواناملرشوعات امل  تقان الصنع حىت تقرتن العالمة يف ذهن املس هت  مبعىن  امن اجلودة و الإ عون , نافسة عن اإ

طريق ااعاية واس تخدام وسائل الإعالن املتعددة   تثبا العالمة يف ذاكرة املس هت 
3
 . 

فهويي الوسو يةل  ,وعليه تعترب العالمة التجارية أ حد الراكئز ال ساسو ية الويت ينبوين علهيوا جنواح مرشووع اقتصوادي

 .وعىل حد سواء يف اااخل أ و اظارج, لل نافسة مع املرشوعات املام ةل لها

 أ نواع العالمات التجارية: املطلب الثاين 

ول يقصود بوأ نواع العالموات أ ن هوذه ال خورية , بتنوع النشاو ا ي ميارسوه ال شوخاص,تتنوع العالمات التجارية

اووا تطووور ,  ،ووع ل حوواكم خمتلةووة وبنوواء عليووه , احليوواة التجاريووة هووو ا ي أ دى اىل ظهووور مثوول هووذه ال نووواع واإ

ىل فوورعني خنصووص الةوورع ال ول ل نووواع العالمووات  سوو نتناول أ نووواع العالمووات التجاريووة بتقسوو و هووذا املطلووب اإ

 .التجارية حسب مو وعها أ ما الةرع الثاين فس نبني فيه العالمات التجارية حسب الغاية من اس تعاملها

 

                                                                                                                                                    
 .282ص, املرجع السابق, محمد حس ين عبا  -0

 . 18ص,  1993,القاهرة , بدون دار نرش, الرتخيص ابس تعامل العالمة التجارية , حسام اازن عبد الغين الصغري -6
3
 - Albert Chavanne et Salamon Clandine, marque de commerce ou de service,encyclopédie, 4em edition 

,dalloz,1997,paris. 
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 أ نواع العالمات حسب مو وعها : ع ال ولالةر 

فميكن أ ن هس تغل بغورض متيوزي املنتجوات الصوناعية , امل ا ي هش ا العالمة, يقصد مبو وع العالمة التجارية

ىل ماييل  :أ و متيزي السلع التجارية أ و اظدمات  ا س نقسم العالمات التجارية حسب هذا املعيار اإ

 العالمة التجارية : أ ول

يت يس تخدهما التجار يف متيزي املنتجات اليت يقومون ببيعها بعد رشاهئا سواء من اتجر ا ةل أ و مون املنوتج يه ال

مبارشة بصا النظر عن مصدرها
1
وهشعر املس هتلكون ابلط ئنوان , فالعالمة التجارية هشري اإىل مصدر السلع. 

شوارة أ و عالموة متزيهوا ومون أ مثلهتوا للسلع اليت حت ل عالمة متزيها عون غريهوا مون مثيال وا الويت ل حت  ول أ يوة اإ

milka  للشكولطة. 

 العالمة الصناعية : اثنيا

ويقصد هبا العالمة اليت يس تخدهما املنتج لايزي منتجات منتج أ خر تكون مشاهبة أ و مما ةل لهوا ويه عالموة متوزي 

صانع معني 
2
. 

ذه  احلاةل زكوون مون ويف ه. س يارات أ خرىومثال العالمات الصناعية اس تخدام حمراكت مرس يد  يف صناعة 

حق متلقي العالمة و ع عالمة الصانع عىل هذه املادة ال ولية أ و أ ن يوحض اس تخدامه ملوادة أ وليوة حت ول عالموة 

 .جتارية خمتلةة عن العالمة التجارية ملنتجه الهنايئ 

ن اك تو،ثر يف  نوا مثول هوذه التةرقوة لويالحم مما ذكران سابقا أ ن العالمة الصناعية هشري اإىل مصدر السولع واإ

امحلاية املقررة لت  العالمة
3
. 

 عالمة اظدمة : اثلثا

شارة هس تع لها م،سسات خدمية لايزي خدما ا عن غريها من خودمات مرشووعات أ خورى وتقووم بعورض  يه اإ

مهنوا عوىل عالموة  15/1وقود نصوا اتةاقيوة توربس يف املوادة , خدما ا عىل مجهور املس هتلكني أ و طاليب اظدموة

مهنا6ورد يف املادة  اظدمة وتوسعا يف نطاق ما
4
 . 

                                                           
 .284ص,  2003,القاهرة , دار الهن،ة العربية , الطبعة الرابعة , امللكية الصناعية , مسيحة القليويب  -1

تتعهود دول الإحتواد حباميوة عالموات " عوىل مواييل  6نصا يف املوادة , (trips-تربس)اتةاقية اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الةكرية  -2

 ".اظدمة ول تلزتم هذه ااول بأ ن تكةل التسييل لت  العالمات 

 . مص, اليوانن, هولندا, سويرسا: ومن أ مثةل ااول اليت ترفض هسييل عالمة اظدمة  -3

اجلريدة , 1883مار  20ت، ن املصادقة عىل اتةاقية ابريس محلاية حقوق امللكية الصناعية املربمة يف امل  1975ينازر 09امل،رخ يف  02-75ال مر  -4

 10.العدد , 1975فربازر04 الرمسية امل،رخة يف 
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ذ نصوا املوادة الثانيوة مون  وقد انعكس ذكل عىل الترشيعات الوطنية ومهنا قانون العالمات التجارية اجلزائوري اإ

الترشيعاتوبذكل فاإن املرشع اجلزائري عىل خالا كثري من ".لك أ داة لها قمية اقتصادية " بأ هنا  06-03ال مر 
1
 

وحتظ  عالمة اظدمة حبامية دولية فقد ق،ا بوجوب حامزهتوا اتةاقيوة , يعرتا  احة بوجودها وابلتايل حامزهتا 

يف ماد ا السادسة عىل وجووب حامزهتوا مون طورا ااول ال ع،واء  1883ابريس محلاية امللكية الصناعية لس نة 

  العالمواتيف الإحتاد وذكل دون الالزتام بأ ن زكةول التسوييل لوت
2
ومون أ مثلهتوا العالموات الويت هسو تخدهما  

وكذكل عالمات خدمات املطال ورشاكت الطريان و الةنادق فهوذه العالموات ل تظهور عوىل , م،سسات النقل

اا تو ع عىل ال ش ياء اليت يس تخدهما املرشوع   ا زون يقودمونوتو ع أ حياان عىل مالبس املووظةني املنتجات واإ

 .اظدمة

 أ نواع العالمات حسب الغاية من اس تعاملها:  الثاين الةرع 

غوري أ ن صواحب املرشووع الاقتصوادي قود يسو تع ل , ال صل أ ن يس تع ل ماكل العالمة التجارية عالمته فعال

موا بصوةة احتياطيوة أ و هبودا منوع الغوري مون التعودي عوىل عالمتوه, عالمة جتارية أ و أ كرث بأ حد الهدفني وقود , اإ

لهوذا ميكون أ ن نقسوم العالموات التجاريوة حسوب الهودا مون , رشووع عالموة موحودةيتطلب ذكل أ كرث من م 

ىل ما  :ييل اس تعاملها اإ

 العالمة ال صلية : أ ول

ومون حقوه اإ وافة أ و تعوديل هوذه , يقصد هبا ت  العالمة اليت يطلب صاحهبا هسييلها ويقوم ابس تغاللها فعوال

جوراءات هسويي, العالمة أ و حتسيهنا تباع اإ ل العالموة ال صولية ل جول هسوييل الإ وافات اجلديودة وجيب عليه اإ

وتنطبق عىل هسييلها ذات الإجراءات و الرشوو الشولكية و املو ووعية وبوذكل تتحوول العالموة مون شوا 

ل خر
3
 . 

 العالمة الاحتياطية: اثنيا

أ حودها ويه عالمات مسجةل بقصد اس تعاملها لحقا فقد يقوم التاجر بتسييل عودة عالموات ليقووم ابسو تخدام 

والاحتةوواع ابلبقيووة ملنتجاتووه ال خوورى الوويت قوود هشووابه أ حيوواان وكووذكل احتياطووا وحتسوو با لل نتجووات الوويت قوود 

.يس تحدعا مس تقبال
4
   

                                                           
 .289ص,  1988,اجلزائر , ديوان املطبوعات اجلامعية , امللكية الصناعية وفق القوانني اجلزائرية , مسري مجيل حسن الةتالوي  -5

 .ويه مدة قصرية جدا 06-03من ال مر 11انظر املادة  -6

انظور جوالل , متنع الولايت املتحدة ال مرزكية العالمات الاحتياطية ل ن ملكية العالمة فهيا تكتسب عون طريوق الاسو تغالل ولويس التسوييل -7

, للنرشودار اجلامعوة اجلديودة , امحلايوة القانونيوة لل لكيوة الصوناعية وفقوا لتةاقيوة اجلوانوب املتصوةل ابلتجوارة مون حقووق امللكيوة الةكريوة,وفاء محمدزن

 .    108ص,2000, الإسكندرية

 .املتعلق ابلعالمات التجارية 06-03من ال مر  2الةقرة  11انظر املادة  -1
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. ويعترب هذا النوع من العالمات غري املرغوب فيه وذكل يف ظل كرثة املنتجات واهساع حركة التجارة العاملية
1

     

وقةا وسطا ابشرتاو اس تغالل صواحب املرشووع الاقتصوادي للعالموة التجاريوة أ ما املرشع اجلزائري فقد ا ذ م

ن التسييل ل ينتج أ اثره, خالل س نتني من هسييلها ل فاإ .واإ
2
   

 العالمة املانعة : اثلثا

دون أ ن تكوون ايوه الرغبوة يف اسو تغاللها, وهيدا صاحهبا من وراءها جمورد منوع الغوري مون اسو تعاملها
3
وذكل  

وذكل حوىت ل حيودث اللوبس يف ذكل , لقرتاهبا لةظا أ و مسعا من العالمة التجارية الويت يقووم ابسو تخداهما فعوال

  ومثال ذكل أ ن يقوم التاجر بتسييل عالموة جتاريوة حتوا امس, اى مجهور املس هتلكني مما ينعكس عليه سلبا

white sun))  مث يقوم بتسييل عالموة مانعوة ابمس(white son  ) ملنوع الغوري مون اسو تخدام ذكل الامس لسولع

.مشاهبة
4
  

 القواعد العامة يف امحلاية القانونية للعالمة التجارية: املبحث الثاين

امحلاية املقررة  يع احلقووق أ اي اكن نوعهوا , يقصد ابمحلاية املدنية للعالمات التجارية
5
ويه الويت تقيضو بوأ ن لك , 

ارتكبه ابلتعويضخطأ  سبب رضرا للغري يلزم من 
6
ذ حيق ملن وقوع تعودي عوىل حقوه يف العالموة التجاريوة أ ن ,  اإ

ايه ابلتعويض تأ سيسا عوىل املنافسوة غوري املرشووعة , زرفع دعوى مدنية عىل املتسبب يف ذكل الاعتداء مطالبا اإ

وعليوه سو نقوم  ,وبذكل تعترب امحلاية املدنية مبثابوة املظوةل الويت هسو تظل هبوا اكفوة احلقووق, مىت توافرت رشوطها

ىل مطلبووني سوو نتناول يف املطلووب ال ول وسووائل امحلايووة املدنيووة للعالمووة التجاريووة موون , تقسوو و هووذا املبحووث اإ

 أ ما املطلب الثاين فس نخصصه ملعاجلة الاختصاص الق،ايئ لنظر دعوى املنافسة غري املرشوعة  ,الاعتداء علهيا 

 جارية من الاعتداء علهيا  وسائل امحلاية املدنية للعالمة الت: املطلب ال ول

نتيجة الإخوالل , أ ي ت  اليت تلزم مرتكب التعدي ابلتعويض, وتاثل فيف يس   بدعوى املنافسة غي املرشوعة

واليت هشورتو وجوود منافسوة غوري مرشووعة وأ ن ينوتج رضر عون , ابلزتام أ و بواجب يةر ه القانون عىل الاكفة

مون خوالل ذكل سووا نتنواول يف هوذا املطلوب ,ة بني الةعل ال،وار هذه املنافسة غري املرشوعة وعالقة س ببي

 .مةهوم دعوى املنافسة غري املرشوعة يف فرع أ ول ورشوطها يف فرع اثن

                                                           
 .293ص, املرجع السابق , مسري مجيل الةتالوي -2

 . 2003, القاهرة, الهن،ة العربية دار, الطبعة الرابعة, امللكية الصناعية, محمد حسني عبا  -3

 .521ص, املرجع السابق  ,مسيحة القليويب -4

املو،رخ يف 10-05املت، ن القانون املودين اجلزائوري املعودل واملوام ابلقوانون رمق  1975سبارب  26امل،رخ يف  58-75من ال مر  124انظر املادة  -5

 . 2005يونيو 20

 . 291ص , املرجع السابق, محمد حس ين عبا  -6

 .117ص, املرجع السابق, محمد عبد الرمحن الش ري -7
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 مةهوم دعوى املنافسة غري املرشوعة : الةرع ال ول 

مون تعودي  تعترب دعوى املنافسة غري املرشوعة وس يةل ماكل العالموة التجاريوة غوري املسوجةل يف حاميوة عالمتوه

 :ومن مثة س نبني يف هذا الةرع تعريةها ورشوطها فيف ييل, الغري علهيا 

 تعرين دعوى املنافسة غري املرشوعة : أ ول

املنافسة غري املرشوعة عبارة عن مجموعة من ال فعال امظورة عىل ا يع وجتد مصدرها يف نصوص القانون 
1
  

كام عرفها البعض
2

ىل القيوام بوأ عامل املنافسوة غوري امل " بأ هنوا  اوا تنطووي اإ رشووعة ل متنوع مون ممارسوة النشواو و اإ

 ".واس تخدام أ ساليب غري سلمية بقصد التأ  ري عىل الع الء واجتذاهبم

اجلزاء ا ي يقره القانون عىل ما قد يصدر مون سولوك معيوب يف ميودان "أ ما ابعتبارها دعوى فقد عرفا بأ هنا 

"املنافسة 
3
 .   

 املنافسة غري املرشوعة رشوو دعوى : اثنيا 

أ ي أ ن زكون اتوالن قود , يشرتو لنجاح دعوى املنافسة غري املرشوعة أ ن تكون هناك منافسة غري مرشوعة 

كام يشرتو وجود عالقة س ببية بني اظطأ  والرر وهوذا موا سو نعاجله , ارتكب خطأ  ونتج عن خطأ ه هذا رضرا

 :وفقا ملا ييل

 ( :أ  اظط) فعل املنافسة غري املرشوعة  -0

يعترب رشو اظطأ  من أ مه رشوو دعوى املنافسة غوري املرشووعة ويتحقوق اظطوأ  بصودور أ فعوال تنطووي عوىل 

واظطأ  كام اسو تقر عليوه الورأ ي فقهوا وق،واء هوو , خمالةة القوانني والعادات التجارية أ و املنافسة لر مانة والرشا

دراك اتل  كل الواجب اإخالل قانوين مقرتن ابإ
4

           

اظطأ  يف دعوى املنافسة غري املرشوعة حص معىن خاص خيتلن عن معناه يف دعوى املس،ولية عن الةعل غوري  و

, حيث يتطلب أ ن تكوون هنواك منافسوة بوني خشصوني وان زرتكوب أ حودهام خطوأ  يف هوذه املنافسوة, املرشوع

هوامل وعودم تبصو أ ي سوواء تووفر , ويتحقق اظطأ  يف فعل املنافس سواء حدث ذكل عن معود أ و عون جمورد اإ

أ و اكن اظطأ  غري معدي مبعثه الإهامل حبقيقة املنافس, اى املنافس قصد الإرضار ابلغري وسوء النية
5
   

                                                           
 . 48ص, القاهرة , دار الهن،ة العربية, الطبعة الرابعة, اجلزء الثالث, الوس ي  يف القانون التجاري, اظويل أ كمث أ مني -8

 .561ص,املرجع السابق , محمود مسري الرشقاوي -1

 .203ص, اجلزائر, ديوان املطبوعات اجلامعية , الطبعة الثانية, القانون التجاري اجلزائري , حمرز أ محد  -2

 .278ص, املرجع السابق, صالح ززن اازن -3

 . 65ص, 2003, اجلزائر, دار العلوم, القانون التجاري, شاديل نور اازن -1
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 : الرر -6

نوه ل جموال , الرر هو ا ي يعطي احلق يف املطالبة ابلتعويض ذا مل ي،دي الةعل أ و اظطأ  اإىل رضر فاإ ذكل أ نه اإ

سة غري املرشوعة أ ن يثبوا املودعي الرور ا ي حلوق بوه نتيجوة عودم  كل يشرتو يف دعوى املناف , للتعويض

ومما ل شك فيوه أ ن الاعتوداء عوىل عالموة جتاريوة يلحوق مبالكهوا رضرا مزدوجوا مون شوأ نه . مرشوعية املنافسة

ىل احلو  مون املنتجوات الويت  التأ  ري يف مركزه املايل ومركزه الاجيعي عىل حد سواء ل ن هذا الاعتداء ي،دي اإ

ىل فقدان الثقة بصاحب العالمة التجارية وابملنتجات اليت حت ل ت  العالمةمت  .زي الب،ائع وابلتايل ي،دي اإ

 :عالقة الس ببية بني اظطأ  و الرر -1

يلزم لقيام املس،ولية اليت هس توجب التعويض توافر عالقة الس ببية بني اظطأ  من قبول املعتودي وحودوث رضر 

ذ ل زكة, أ صاب املعتدى عليه  ا لبود أ ن زكوون , ي لقيام ت  املس،ولية تووافر ركوين اظطوأ  والرور رسوباإ

حلاق الرر مبواكل العالموة  ىل اإ . اظطأ  ا ي ارتكبه املعتدي عىل العالمة التجارية امل لوكة لغريه هو ا ي أ دى اإ

لتيزئة ا ي يقووم و يس توي أ ن تقام ااعوى من قبل ماكل العالمة التجارية أ و من جانب املس هت  أ و اتجر ا

بتوزيع الب،اعة اليت حت ل عالمة جتارية مقدلة
1
 . 

 الاختصاص الق،ايئ لنظر دعوى املنافسة غري املرشوعة:  املطلب الثاين

أ جاز املرشع اجلزائري لصاحب العالمة التجارية رفع دعوى مدنية أ مام اممكة عن طريق طلب تعوويض الرور 

, فدعوى املنافسة غري املرشوعة يه وس يةل ماكل العالمة التجارية غري املسوجةل, الالحق به نتيجة تقليد العالمة

يف حامية عالمته من تعودي الغوري ومون خوالل ذكل سو نتناول يف هوذا املطلوب اجلهوة الق،وائية اتتصوة بنظور 

 .املرشوعةدعوى املنافسة غري املرشوعة يف فرع أ ول أ ما الةرع الثاين فس نخصصه ل اثر رفع دعوى املنافسة غري 

 اجلهة الق،ائية اتتصة بنظر دعوى املنافسة غري املرشوعة : الةرع ال ول

فةي لك دعوى لبد من وجوود , نعين ابلختصاص صالحية التحقيق واحلمك مبقت  القانون يف خصوصية معينة

ذا ال موور ابلنسوو بة وكوو, ( اثنيووا)ابلإ ووافة اإىل حتديود اممكووة اتتصووة بنظوور الو اع , (أ ول)مودعي وموودع  عليووه 

 .اعوى املنافسة غري املرشوعة

 أ طراا دعوى املنافسة غري املرشوعة : أ ول

 .هو لك خشص حلقه رضر من معل املنافسة غري املرشوعة : املدعي  :الطرا ال ول -0

                                                           
 . 68,69ص, املرجع السابق, شاديل نور اازن -2
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هو لك خشص مرتكب للةعل ال،ار أ و مس،ول عنه وقد زكوون خشصوا : املدع  عليه :الطرا الثاين -6

طبيعيا أ و معنواي ويف حاةل التعدد ميكن توجيه دعوى املنافسة غري املرشوعة  دمه مجيعا بصةة ت،امنية 
1
 . 

 اممكة اتتصة ابلنظر يف دعوى املنافسة غري املرشوعة : اثنيا

قامة  ااعوى املتعلقة بتسوية منازعات العالمة التجارية اختصواص ق،وايئ معوني حوىت ينظور لقد و ع املرشع لإ

القايض يف ااعوى ويصدر حمكه فهيا وا ي زكون مبثابة جزاءات ي،عها القايض عوىل مون قوام بةعول املنافسوة 

 .غري املرشوعة

ذ يقوم النظام الق،ايئ يف بعض ااول كةرنسا مثال عىل أ سوا  وجوود نووعني مون  اذ , امواع املدنيوة والتجاريوةاإ

تةصل اماع املدنية يف مجيع ااعاوى اليت مل جيعلها املرشع من اختصاص حماع أ خرى مهنا اماع التجاريوة اتتصوة 

يف ال اعات التجارية 
2
 . 

أ ما ابلنس بة لالختصاص الق،وايئ اجلزائوري بصودد دعووى منافسوة غوري املرشووعة فال صول أ ن ينعقود ملصولحة 

مون قوانون  531القسم التجاري ابممكة عىل اعتبار أ هنا اتتصة يف نظر املنازعوات التجاريوة حسوب نوص املوادة 

الإجراءات املدنية والإدارية 
3
 .هذا فيف خيص الاختصاص النوعي, 

ن املووادة   موون قووانون الإجووراءات املدنيووة والإداريووة اجلزائووري تقيضوو 08أ مووا فوويف يتعلووق ابلختصوواص اموويل فوواإ

أ ي تطبيق القاعدة ال صلية يف جمال التقايض ا ي زرجع الاختصاص ممكوة مووطن املودع  , ابلختصاص العام

كوذكل يعتورب املواكن ا ي يبوارش فيوه الشوخص , من نةس القانون عىل هذا الاختصاص 09وت،كد املادة , عليه

ىل جانوب موطنوو ه ال صوويلجتارتوه موطنووا ابلنسو بة لر عووامل املتعلقووة هبوذه التجووارة اإ
4
وفويف يتعلووق ابلإ بووات يف .  

نه من املعلوم أ ن املرشع أ طلق لها احلرية يف الإ بات وقود تناولوا نصووص العالموة التجاريوة  املسائل التجارية فاإ

ذكل
5
  . 

                                                           
 23الصووادرة يف , 21العوودد, اجلريوودة الرمسيووة ,املت،وو ن قووانون الإجووراءات املدنيووة والإداريووة 2008فيةووري  25املوو،رخ يف  09-08القووانون رمق  -3

 .2008أ فريل

ىل املعوامالت " من القانون املدين اجلزائري اليت جاء فهيا  37املادة  -4 يعترب املاكن ا ي ميار  فيه الشخص جتارة أ و حرفة موطنا خاصا ابلنس بة اإ

 ".املتعلقة هبذه التجارة أ و املهنة 

خببري للقيوام بوصون , عند الاقت،اء, الاس تعانة, مبوجب أ مر من رئيس اممكة, ميكن ملاكل العالمة" جاء فهيا  ا ي 06-03من ال مر  34املادة  -5

هسوييل دقيق للسلع اليت ززل أ ن و ع العالمة علهيا قد أ حلق به رضرا وذكل ابحليز أ و بدونه وي  اإصدار ال مر عىل ذيل عري،ة بناء عىل اإ بوات 

 " .   القايض املدعي بدفع كةاةل ميكن أ ن يأ مر , يزالعالمة عندما يتأ كد احل

 . 78ص , املرجع السابق , حسام اازن الصغري  -1

ذا أ  بوا صواحب العالموة أ ن تقليودا قود ارتكوب أ و زرتكوب" اليت جاء فهيوا  06-03من ال مر 29املادة  -2 فواإن اجلهوة الق،وائية اتتصوة تقيضو , اإ

جوراء املتابعووة بو ووع كةواةل ل،ووامن تعوويض موواكل العالمووة أ و صواحب حووق الاسوو تسثار , ابلتعوي،وات املدنيووة وتوأ مر بوقوون أ عووامل التقليود وتوورب  اإ

ذا أ  بوا صواحب هسوييل . أ دانه 30لك تدبري أ خر منصوص عليوه يف املوادة , عند الاقت،اء, لق،ائية اتتصةوميكن أ ن تتخذ اجلهة ا. ابلس تغالل اإ
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 احلق يف التعويض الناش  عن الاعتداء عىل العالمة التجارية : الةرع الثاين

 :رتتبة عىل دعوى املنافسة غري املرشوعة واملاثةل فيف ييلس نحاول يف هذا الةرع معاجلة اجلزاءات امل

 التعويض  : أ ول

ن احلق يف العالمة التجاريوة ينودرج حتوا مظوةل امحلايوة املدنيوة ذ حيوق ملون وقوع تعود عوىل حقوه يف العالموة , اإ اإ

يسوا عوىل تأ س , التجارية أ ن زرفع دعوى مدنية عىل من أ حدث التعدي أ و هسبب فيه طالبوا التعوويض عون ذكل

ذا ما تووافرت رشوو رفوع دعووى املنافسوة غوري املرشووعة مون خطوأ  ورضر وعالقوة  املنافسة غري املرشوعة واإ

. س ببية وجب عىل اممكوة احلومك ابلتعوويض لل روور وزكوون التعوويض نقودا عون ال رضار املاديوة و املعنويوة 

ذا اس ار الرر أ و تكرر وللقايض حرية تقدزر مقدار الرر واحلمك فيه اإ
1
. 

توالا العالموات غوري القانونيوة وأ ن  ىل التعويض عن ال رضار املادية واملعنوية جيوز لل حمكوة أ ن حتومك ابإ اإ افة اإ

توالا  تالا املنتجات وال غلةة وغريها من ال ش ياء اليت حت ل بياانت غري قانونية وكذكل اإ تأ مر عند الاقت،اء ابإ

زرال لت و ال دوات اليت اس تع لا يف معلية الزتو
2
 . 

 صاحب احلق يف التعويض : اثنيا 

زاةل الرور ن دعوى املنافسة غري املرشوعة جيوز رفعها مون لك مون أ صوابه رضر وطلوب احلومك ابلتعوويض واإ , اإ

ىل  سواء أ اكن مالاك للعالمة التجارية أ م غري ماكل فالتاجر ا ي يتعامل يف منتجات مموزية بعالموة معينوة هشوري اإ

ىل تزوزر هوذه العال نتاج ي،ار يف حاةل جلوء اتجر أ خر اإ , موة وو وعها عوىل منتجوات مون ذات النووعمصدر الإ

كوام جيووز لل سو هتلكني رفوع , كذكل الشأ ن ابلنس بة ملن حص حوق انتةواع عوىل العالموة بعقود تورخيص مون مالكهوا

ااعوى عنود تووافر أ راكهنوا واحلصوول عوىل التعوويض عون ال رضار الويت تلحقهوم جوراء الاعتوداء عوىل العالموة 

التجارية 
3
 . 

ذن يف لك ال حوال مي كن احلصول عىل التعويض جراء التعدي عىل عالمة جتارية بعد أ ن يثبا املترور واقعوة اإ

كوام جيوب أ ن , التعدي كتقليد عالمة جتارية أ و اس تعاملها بدون موافقة صاحهبا أ و أ ي فعل أ خر أ حلق بوه رضرا 

ىل الرح الةائا اك, يثبا املدعي اظسارة اليت حلقا به جراء فعل الاعتداء , خنةاض مبيعوات املودعيابلإ افة اإ

 .كام لبد من اإ بات قيام عالقة الس ببية بني واقعة التعدي والرر ا ي حلق ابملدعي

                                                                                                                                                    
فاإن اجلهة الق،ائية اتتصة تةصل يف مو ووع املسوا  ابحلقووق وتوأ مر مبصوادرة ال شو ياء والوسوائل الويت , العالمة بأ ن مساسا حبقوقه أ صبح وش ياك

تالفها  ".   الاقت،اء  عند, اس تع لا يف التقليد واإ

 .574ص, املرجع السابق, مسيحة القليويب -3
2
 .622ص  (بريوت و لبنان)أ محد ابن محمد بن عيل، املكتبة العل ية : للةيويم/ املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي  
3
عبود الةتواح محمود احللوو، . هللا بون عبود امسون الورت ، ودعبد . موفق اازن أ يب محمد عبد هللا بن أ محد بن محمد، حتقيق د: لبن قدامة/ املغين  

 . 070، ص  7، ج. هو، جهر للطباعة والنرش والتوزيع والإعالن ابلقاهرة0017الطبعة ال وىل
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 :خامتة 

ت  اكنا معاجلتنا ملو وع امحلاية املدنية للعالمة التجارية واليت فر ا نةسها عوىل السواحة القانونيوة بوا قووة 

ىل جماوع ح،واري , وازدهارها نظرا اور العالمة التجارية يف تقدم اجملاعات ويف توعية ال فراد وتثقويةهم وصوول اإ

 .  قايف ل يوجد فيه ما يعكر صةو اس تسثار الةرد بأ مالكه 

ويف ال خري ندعو املرشع اجلزائري لإعادة النظر يف ال حاكم و القواعد اليت حت ي العالمات التجارية عوىل النحوو 

لشأ ن س يف  وأ ن املنافسة التجارية أ صوبحا تتخوذ أ شواكل متعوددة مموا ا ي يسازر التطورات احلديثة يف هذا ا

يتطلب حامية دقيقة وفعاةل لاكفة الةعاليات الاقتصادية يف البالد بشا يشويع روح املنافسوة الرشويةة يف جوو 

ثوراء عوىل حسواب  تبواع الوسوائل وال سواليب املشو بوهة لالإ هسوده عالقوات التعواون وحسون النيوة بودل مون اإ

زن عن طريق تزوزر وتقليد واغتصاب عالمات الغري للتسرت خلةها وتصين منتجوات ذات نوعيوة رديئوة ال خر 

 .عىل حساب املس هت  حسن النية

 :قامئة املراجع 

 :م،لةات عامة 

 1988, اجلزائر, ديوان املطبوعات اجلامعية , الطبعة ال وىل,القانون التجاري اجلزائري , أ محد حمرز . 

 2000, الطبعة الثالثة, مكتبة لبنان, املعيم القانوين, احلارث سليفن الةارويق . 

 2003, القاهرة, دار الهن،ة العربية, الطبعة الرابعة, امللكية الصناعية, مسيحة القليويب. 

 1988,اجلزائر, ديوان املطبوعات اجلامعية, امللكية الصناعية وفق القوانني اجلزائرية, مسري مجيل حسن الةتالوي 

 1982القاهرة, دار الهن،ة العربية, اجلزء ال ول, القانون التجاري, الرشقاوي محمود مسري .   . 

 القاهرة, أ محد خممير, مطبعة, الطبعة الثانية, اجلزء ال ول, رشح القانون التجاري املصي, عيل العرين   . 

 وهوران, ابن خدلون, قوق امللكية الصناعية والتجاريةح -الاكمل يف القانون التجاري اجلزائري, فرحة زراوي صاحل ,

2006. 

 1982بريوت. دار الكتاب العريب للنرش, معيم الصحاح, محمد بن أ يب بكر الرازي .. 

  1999, القاهرة, دار الهن،ة العربية, امللكية الصناعية, محمد حس ين عبا. 

 :امل،لةات املتخصصة 

 1993, القاهرة, بدون دار نرش, ابس تعامل العالمة التجارية الرتخيص, حسام اازن عبد الغين الصغري. 

 2000,ال ردن, عامن, دار الثقافة للنرش والتوزيع, العالمات التجارية وطنيا ودوليا, صالح ززن اازن  . 

 2004, القاهرة, حامية العالمة التجارية يف  وء اتةاقية اجلوانب املتعلقة ابلتجارة, محمد عبد الرمحن الش ري. 
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 :أ مه النصوص القانونية 

العدد , يت، ن قانون الإجراءات املدنية والإدارية اجلريدة الرمسية 2008فيةري  25امل،رخ يف  08-09 القانون رمق  -0

 .   2008أ فريل23 الصادرة يف   21

 . 44العدد , املتعلق ابلعالمات التجارية املنشور يف اجلريدة الرمسية 2003جويلية 19امل،رخ يف  06-03ال مر رمق  -6

يونيوو  20املو،رخ يف  10-05املت، ن القانون املدين املعدل ابلقوانون  1975سبارب  26امل،رخ يف 58  -75ال مر  -1

2005 . 

وق امللكيوة الصوناعية املت، ن املصوادقة عوىل اتةاقيوة ابريوس محلايوة حقو 0082ينازر  10امل،رخ يف  16-82ال مر  -0

 .  1العدد  1975أ فريل  04اجلريدة الرمسية امل،رخة يف  1883مار   20املربمة يف 

 : املراجع ال جنبية            

 1  - Albert Chavanne et Salamon Clandine, marque de commerce ou de service, encyclopédie, 

4em edition ,dalloz,1997,paris.   

2- code Français de la propriété intellectuelle ,2em édition , Dalloz ,paris 2000 .   
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 الشخص الوحيدولية من خالل امل،سسة ذات ، مظاهر حتديد املس

(الةرنيس واجلزائري بني الترشيعني دراسة مقارنة)
*
 

 املركز اجلامعي تيس س يلا -"أ  "أ س تاذ مساعد  -زبن ش نوا فريو \أ  

 

 :ملخووص

تتناول هذه املقاةل ظاهرة صعوبة اس تقبال ال ليات القانونية اجلديدة اليت تليب احتياجات ال فوراد وحتقوق 

مصاحلهم يف خمتلن النشاطات الاقتصادية مع وجوود املبوادئ الرا وة يف القوانون املودين، ويعتورب مبودأ  وحودة 

فطبقوا لهوذا املبودأ  ال،ويق تعتورب مجيوع أ مووال . ا مة املالية وعدم جتزئهتا من ال مثةل الواحضة عوىل هوذه الظواهرة

املدزن  امنة ايونه، فال يس تطيع أ ن خيصص جزءا مهنا لستامثره يف نشاو معونيأ وحيودد مسو ئوليته  يف هوذا 

وقد ظهرت اجتاهات حديثوة . اجلزء دون ابيق أ مواحص، وهذا ما يعرا حبق ال،امن العام لدلائن عىل أ موال مدينه

عىل الرمغ من كون القاعدة يف النظام القانوين الةرنيس يه وحودة  -ملالية ترمجها املرشع الةرنيس يف نظرية ا مة ا

، وا ي أ جواز تأ سويس 0072يوليوو لسو نة  00يف سلسةل من القوانني، أ برزها قانون  -ا مة املالية وعدم جتزئهتا

اسو تغالل جتواري أ و زراعوي رشكة الشخص الواحد عن طريق  صيص الرشيك الوحيود بعوض أ موواحص ملوزاوةل 

عىل أ ن تنحص مس ئوليته عن هذا الاس تغالل يف حدود رأ   مال الرشكة،  ويف ظول هوذه التطوورات الويت 

ال مور رمق  املرشع اجلزائري قد واكب هذا التطور مبوجوب  عرفها املةهوم القانوين لذلمة املالية يف فرنسا، جند أ ن

عي تأ سيس رشكة ذات مسو ئولية حمودودة مبةورده حتوا مسو   ا ي أ جاز للشخص الطبي 0002لس نة   02-68

 .امل،سسة ذات الشخص الوحيد وذات املس ئولية امدودة

 :اللكامت املةتاحية

 (تعدد الرشاكء -خشص وحيد - صيص -رشكة -مس ئولية حمدودة -ذمة مالية)

Résumé 

Les législateurs en France ainsi qu’ en Algérie  ont traditionnellement posé un 

principe d’unicité du patrimoine qui signifie qu’une personne ne peut avoir qu’un seul 

patrimoine.  

Les biens d’une personne débitrice sont en conséquence le « gage commun » de l’ensemble 

de ses créanciers, sans distinction selon le but pour lequel la dette a été contractée (art. 2285 

                                                           
*
يداع املقال   01/18/6102: اترخي اإ

 17/10/6102: اترخي حتكو املقال

 00/10/6102: اترخي مراجعة املقال
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c. civ.Fr et art. 188 c. civ.Alg). Autrement dit, en principe, une personne ne peut pas affecter 

une part de ses biens à un but particulier. 

L'unité du patrimoine est aujourd'hui dépassée à certains égards. Il convient d'observer tout 

d'abord que le législateur admet l'existence de masses distinctes au sein d'un patrimoine 

global  après l’adoption de la loi sur l'EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité 

Limitée) (La loi du 11 juillet 1985 et l’ordonnance no 96-27) par laquelle le législateur a eu 

recours à la personnalité morale et au droit des sociétés comme au principe de l unicité du 

patrimoine  pour admettre l'existence de sociétés unipersonnelles.  

Mots clés : 

)Unicité de patrimoine- Affectation- Responsabilité limitée- Société unipersonnelle.( 

 :مقدموووووووووووووة

عقبوة ال ساسو يةنظرية وحدة ا مة املالية وما يرتتب علهيا من أ اثر ال متثل 
1

 ود لك حمواوةل لسو تقالل املرشووع  

الةردي
2
عن ماليوة  التواجر الةورد مواكل املرشووع، فوفقوا لهوذه النظريوة ل يسو تطيع التواجر الةورد الةصول بوني  

قرار بعوض الترشويعات حوديثا    –مس ئوليته الشخصية واتاطر الناش ئة عن اس تغالل مرشوعه، و كل يعترب اإ

عطائوه احلوق يف  –اس تجابة للةقه القائل جبواز تعدد ا مة املالية  ملبودأ  حتديود مسو ئولية الشوخص الطبيعوي، واإ

نشاء مرشوع مس تقل بأ صوحص وخصومه عن ذمته الشخصية، مظهرا هاما من مظاهر تراجع قدس ية املبدأ   كوام . اإ

تدفع املرشع اإىل و ع أ ليات قانونية ت،و ن  أ ن الصعوابت اليت يثريها حق ال،امن العام لدلائن عىل أ موال مدينه

 :لر فراد حتديد مس ئوليهتم بقدر ال موال اليت خيصصوهنا لنشاو معني، ومن مثة فاملشلكة تتلخص يف

هل مازال مبدأ  وحدة ا مة املالية حيتةم بقدسيته بعد أ ن عرفا الترشيعات احلديثة الك من املرشوع الةوردي 

وهول حتقوق ال ليوات السوابقة  ت الشوخص الوحيود وذات املسو ئولية امودودةوحمدود املس ئولية وامل،سسوة ذا

 عالقة متوازنة بني صاحب ذمة التخصيص وال شخاص ا زن يتعاملون معهو

                                                           
1
-J. Aussedat, «Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation», Rev. Soc. 1974, p. 235. 

2
بني املرشوع الةردي حمدود املس ئولية ورشكة الشخص الواحد وعدم اظل  بيهنام، فاملرشوع الةردي يقوم عىل  التةرقةينبغي علينا يف واقع ال مر   -

لزوم الاعرتاا لهذا املرشوع ابلشخصية املعنوية املس تقةل  عون صواحبه، ونقوول أ سا   صيص خشص جزءا من ذمته لنشاو جتاري معني، دون 

أ ما رشكة الشخص الواحد فهيي خشصية معنوية مس تقةل عن م،سسها  ولو قاما عىل فكرة  ذموة . يف هذه احلاةل أ ن املرشوع الةردي ميثل م،سسة

الةردي للتعبري عن لك مون املرشووع الةوردي حمودود املسو ئولية، ورشكوة التخصيص، ونقوم يف حبثنا هذا ابس تعامل مصطلح املرشوع الاقتصادي 

 . الشخص الواحد حمدود املس ئولية أ و ما يعرا يف الترشيع اجلزائري ابمل،سسة ذات الشخص الوحيد وذات املس ئولية امدودة

، دار الهن،وة "ين أ ف،ل لل رشوع الاقتصوادي الةورديحنو بناء قانو" عبد احلمك محمد عامثن،  د رشكة الشخص الواحد  \د: انظر يف هذه التةرقة

  .2، ص 0000العربية، القاهرة، طبعة 
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ىل مسأ ةل تعاظم احنسار مبودأ  وحودة ا موة املاليوة موع موا  جابة عىل هذه الإشاكلية نتطرق يف هذه ااراسة اإ لالإ

من تطورات يف النظم القانونية مسازرة يف ذكل الاجتاه ا ي يزتايود يوموا بعود  شهدته بعض الترشيعات احلديثة

ال خر حنو حتديد مسو ئولية املودزن، مون خوالل أ ليوة قانونيوة قامئوة عوىل حتديود املسو ئولية ويه امل،سسوة ذات 

فيوه نعورض : ال ول: الشخص الوحيد وذات املس ئولية امدودة، وعىل ذكل س نيعل هذه ااراسوة يف مبحثوني

 :هذا التحديد كيةيةعدم حتديد مس ئولية الشخص الطبيعي، والثاين نوحض فيه  خماطر

 خماطر عدم حتديد املس ئولية: املبحث ال ول

ىل اخوتالو ال مووال اتصصوة لسو تغالل  ن ال خذ مببودأ  وحودة وعودم جتزئوة ا موة املاليوة يو،دي اإ املرشووع "اإ

دائورة هوذا الاسو تغالل، لتصوبح هوذه وتو   وامنة للوفواء بوا بأ موال امل ول ال خرى اظارجة عن " التجاري

ديونه التجارية، فال يس تطيع الشخص الطبيعي يف هذا الةرض حتديد مس ئوليته بأ موال املرشوع اسو تقالل عون 

ذمته املالية العامة، ومن هنا س نتناول يف هذا املبحث ال خطار الناجتة عن اظل  بني املرشوع الةوردي وا موة 

 :ية لل  ول من انحيتنياملال 

 تعارض عدم التحديد مع مصلحة ممول املرشوع: املطلب ال ول

نعا  هذا التعارض من الناحية التجارية، مث من الناحية الريبية، وأ خريا  من جانب التنظو القوانوين للتأ مينوات  

 :الاجيعية

 من الناحية التجارية: أ ول

لتجواري بوا ذمتوه املاليوة، فوا أ موواحص احلوارضة واملسو تقبةل، وبغوض خياطر امل ول عند اس تغالحص لل رشووع ا

ويرتتب عىل توقةه عون دفوع ديونوه التجاريوة شوهر . النظر عن مصدرها، ت، ن الوفاء با ما عليه من الزتامات

دارة أ مواحص، مث توزيعها عىل ااائنني وفقا لقواعد قسو ة الغرمواء فالسه، وغل يده عن اإ .اإ
1
ذا ول شوك يف أ ن هو 

اظطر هيدد امل ول يف ماحص ورشفه واعتباره
2
ىل تردده ونبوذه روح اتواطرة الويت ل غوىن   ال مر ا ي قد ي،دي اإ

دار ا، ويتصا يف أ موالها كام يتصا يف مواحص  نشاء رشكة واية يس يطر عىل اإ ىل اإ عهنا للنشاو التجاري، أ و اإ

 .من شأ نه أ ن يوا عدم توافق بني القانون والواقعاظاص، وتوفر حص فوق ذكل مزية حتديد املس ئولية، وهذا 

و كل نعتقد أ ن حتديد املس ئولية ا ي ميزي املرشوع الةردي يف شوا رشكوة الشوخص الواحود، مينوع ااائنوني 

 .من متابعة ذكل اجلزء من ا مة ا ي مل خيصصه صاحب املرشوع ملرشوعه، وعليه تتحقق حامية هذا ال خري

  

                                                           
1
  :يس توي أ ن زكون اازن ا ي مل ي  الوفاء به دينا جتاراي أ و دينا من طبيعة مدنية 0028يوليو  01وفقا لنص املادة الثانية من قانون  - 

 L'art. 2 de la loi n° 67-563 du 13 juill. 1967. 
2
Jaques Aussedat, art. préc., p. 239. V. J.O. du 14 juill. p. 7059. 
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 :ة الريبيةمن الناحي: اثنيا

ويه طبعوا رضيبوة عوىل ال رابح  –ززيد سعر الريبة اليت خي،وع لهوا ااخول ا ي حيصول عليوه امل وول الةورد 

ذا اكن خشصا طبيعيا عن سعر الريبة املةرو ة عىل كسب الع ل اليت اكن س يخ،وع لهوا  -التجارية والصناعية اإ

حدى الرشاكت ذات  اتاطر امدودة، أ و عند حتقق الةصل بني املرشووع لو أ ن املرشوع الةردي يتخذ شا اإ

وامل ول يف رشكة الشخص الواحد حمدود املس ئولية،
1
وحنن نو،من بوأ ن هوذه الرشوكة هسو ح للرشويك الوحيود   

مبعامةل رضيبية أ ف،ل ل هنا تع ل عىل  ةين ال عباء املالية املتعلقة ببيع امل التجاري و ةيض الةوائود الرويبية 

 .ة بتاكلين اكتساب الرشيك الوحيد للحصص الاجيعيةاملتعلق

 :من انحية التأ مينات الاجيعية: اثلثا

ظل امل ول الةرد ملدة غري قصرية منس يا  من جانوب الترشويعات املنظ وة للتأ مينوات الاجيعيوة، كوت  املتعلقوة 

ىل غايوة تبوين  عواانت العائليوة، اإ مبودأ  حتديود مسو ئولية امل وول يف ابلتأ مني  د اإصاابت الع ول وال موراض، والإ

فوادة مون نظوام التوأ مني الاجيعوي  رشكة الشخص الواحود، حيوث أ جواز املرشوع الةرنيسو للرشويك الوحيود الإ

صداره عددا من القوانني، مهنا عىل سبيل املثال القانون رمق  ، ا ي قوام فيوه 0072ينازر  08الصادر يف  72-82ابإ

خ،وواع الرشوويك الوحيوود  ذا اكن خشصوو–ابإ ىل خمتلوون الوونظم الاجيعيووة للعووامل غووري ال جووراء وغووري  -ا طبيعيووااإ اإ

.املزارعني
2
  

 .تعارض عدم التحديد مع مصلحة املرشوع الةردي: املطلب الثاين

ن اظل  بني املرشوع وامل ول جيعل بقاء ال ول واس اراره رهينة رغبوة ال خوري وحالتوه الصوحية، كوام أ نوه زورب   اإ

وموا قود  –الويت قود ينظ هوا نةوس امل وول  –ايل أ و الاقتصادي لل رشوعات ال خرى مصري املرشوع ابملركز امل

 :تواهجه من صعوابت معلية، نوحض ذكل فيف ييل

ن عدم حتديد مس ئولية امل ول يقتيض أ ن زكون املرشوع عنصا  من عنا  ا موة املاليوة ملالكوه،  كل :  أ ول اإ

ذا أ  ا امل وول عوىل نةسوه نتيجوة : نةقهوا امل وول وحالتوه الصوحيةفاإن مركزه املايل يتوقن عىل املبالغ الويت ي  فواإ

فوال  هوذا امل وول يرتتوب عليوه  لطيش وبدد ثروته، فاإن ذكل ينعكس عىل املرشوع ا ي يقوم ابس تغالحص، واإ

فال  املرشوع وتصةيته دارتوه . اإ ذا مرض امل وول أ و موات، فواإن املرشووع الةوردي  تول اإ وحيدث نةس ال ثر اإ

ذا ذا اختلةوا بشأ ن هذا الاس تغالل لس يف اإ .اكن الور ة غري قادرزن عىل اس تغالحص أ و اإ
3
  

                                                           
1
 - Jaques Mauro, " L'E.U.R.L. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée: Ménage à deux avec 

l'état? En tous les cas; une chance pour l'économie", Gaz. Pal., Gazette des tribunaux et la droit réunis 

journal judiciaire trihebdomadaire, Paris, 106
e
 année, n

o
. 4, juillet- août 1986, p. 433. 

2
 .777، ص 0072ينازر  07من هذا القانون املنشور يف اجلريدة الرمسية الصادرة يف  00راجع املادة  -

3
 J. Boulez, Essai sur l'entreprise individuelle, thèse, Lyon, 1979, n

o
 178, 179. 
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ومن انحية أ خرى، يرتتب عىل انودماج املرشووع يف ا موة املاليوة لل  وول اخوتالو رأ   املوال اتصوص :  اثنيا

 قود يقووم لل رشوع التجاري وال رابح امققة من اس تغالحص بوت  ال مووال اتصصوة لل رشووعات ال خورى الويت

ن ال زموات الاقتصوادية الويت قود يتعورض لهوا واحود مون املرشووعات  عىل اس تغاللها امل ول نةسه، وابلتوايل فواإ

ال خرى وفقا لقاعدة وحدة الإفال  املرتتبة عىل وحودة ا موة املاليوة للشوخص،  ووي ببوايق املرشووعات، ل ن 

فوال  امل وول، جيعول توقن هذا املرشوع عن دفع ديونه نتيجة لظروا خاصة بنوع نش شوهار اإ اطه ومون مثوة اإ

ليه، سوواء اكنوا عقاريوة أ و منقووةل، وسوواء أ تعلقوا بتجارتوه أ م مل  لك ال موال احلارضة واملس تقبةل اليت ت،ول اإ

.تتعلق هبا تصبح يف حاةل جحز شامل ملصلحة جامعة ااائنني
1
  

يوة عون طورق اعرتافهوا ابنةصوال املرشووع عون وجدزر اب كر أ ن معل الترشيعات احلديثة بنظرية تعدد ا   املال 

صاحبه حيقق لل رشوع اس تقراره وصالبته، وسوا تنصب مطالبة ااائنني عوىل أ صوول املرشووع ولويس عوىل 

لهيوا  مال صاحبه، ليسازر القانون بذكل املتغريات الاقتصادية لتحقيوق عودد مون املوزااي وال هوداا الويت يتطلوع اإ

 .مس ئولية الشخص الطبيعياملرشع من خالل السامح بتحديد 

رادته وحده أ ن جيزئ ذمته املالية أ و يعددها عىل هذا النحو، بل لبد مون تودخل  غري أ ن الشخص ليس حرا  ابإ

القانون يف ذكل، فالقانون هو وحده ا ي ي،ع النظام اظاص لر مووال الويت خصصوا ل غوراض معينوة، وتبعوا 

وال سوواليب املسوو تخدمة موون أ جوول التوصوول اإىل حتديوود املسوو ئولية يف  كل حنوودد يف املطلووب القووادم الكيةيووة 

:املرشوع الاقتصادي الةردي وكذكل نطاق هذا التحديد
2
  

 كيةية حتديد املس ئولية يف رشكة الشخص الوحيد: املبحث الثاين

نعا  يف هذا املبحث رشكة الشخص الواحد ك بورز أ سولوب لتحديود مسو ئولية صواحب املرشووع الاقتصوادي 

 :ةردي يف مطلب أ ول، ونطاق هذا التحديد يف املطلب الثاينال

 رشكة الشخص الواحد ك سلوب لتحديد املس ئولية : املطلب ال ول

نعا  يف هذا املطلب انعاكسوات هوذا ال سولوب عوىل لك مون النظريوة احلديثوة لذلموة املاليوة واملةهووم العقودي 

 :للرشكة

 

 

                                                           
1
 .078اإىل رمق  072حمسن شةيق، الوس ي ، مرجع سابق، اجلزء الثالث، من رمق  \د - 
2
فال مي  املدزن أ ن يتةق عىل أ ن زكون هذا املال أ و ت  غري داخل يف نطاق " حيث أ ن القواعد املنظ ة لل،امن العام متعلقة ابلنظام العام  

براهو سعد، النظرية العامة لاللزتام، مرجع \انظر د" ال،امن العام، أ و أ ن ال،امن العام زكون حمددا  مبي وعة معينة من ال موال      سابق، نبيل اإ

 .800ص 
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النظرية احلديثة لذلمة املاليةاملةهوم اجلديد للرشكة يف ظل :  أ ول
 
: 

ن الهروب من ش بح املس،ولية املطلقة للتاجر عون ديونوه والزتاماتوه هوو موا يودفع ابجتواه التةكوري حنوو حتديود   اإ

مس،وليته
1

وقود . منذ زمن بعيد عىل املس توى الةقهيي والق،ايئ والترشيعي يف العديد من ااول كةرنسا واجلزائر

حدى اماولت حنو حت نشاء رشكة الشخص الواحداكنا اإ حمودود املسو ئولية، الويت اكن  ديد مس،ولية التاجر ابإ

فوالعرتاا مبرشووع . لها أ ثرها ابلنس بة لل بادئ القانونية الرا ة كوحدة ا موة املاليوة، واملةهووم العقودي للرشوكة

عون النظريوة  الشخص الواحد حمدود املس ئولية عىل شا رشكة تاتوع بشخصوية معنويوة ميثول خروجوا  واحضوا  

التقليدية يف ا مة املالية اليت لطاملا شلكا عقبة أ مام أ ي نظام قانوين هيدا اإىل حتديد املس ئولية، هوذه العقبوة 

 طهتا العديد من ااول عندما قاما بقطع الصةل بوني الشوخص وذمتوه املاليوة عون طريوق تعوديل الترشويعات 

هوذا التعوديل عوىل املةهووم التقليودي للرشوكة يف الترشويعني املتعلقة ابلرشواكت، وفويف يويل تو ويح انعاكسوات 

 :الةرنيس واجلزائري

الو ع يف القانون الةرنيس .0
2
  

أ خذ املرشع الةرنيس عند تبنيه لةكرة حتديد مس ئولية الشخص الطبيعي بشا رشكة الشخص الواحد حمودود  

التوجوه اجلديود مت تعوديل املةهووم القوانوين ، وك ثور منطقوي لهوذا 0072لس نة  208املس ئولية مبوجب القانون رمق 

ىل مرحلتني  :للرشكة ا ي اكنا  ،ع حص خمتلن الترشيعات الةرنس ية، وقد انقسم توجه املرشع الةرنيس اإ

o  0072لس نة  208القانون الةرنيس قبل صدور القانون رمق 

تباعا  للنظرية التقليدية يف ا  مة املالية اليت تقووم أ ساسوا  عوىل اكنا فكرة رشكة الشخص الواحد فكرة مرفو ة اإ

أ ن مجيع أ موال املدزن  امنة للوفاء بديونه،
3

فهذه الرشكة خشص قانوين مسو تقل عون خشوص الرشويك الوحيود  

ا ي قام  بتخصيص جزء من أ مواحص لغرض من ال غراض، ليكون هذا اجلزء فق   وامنا ايوون هوذه الرشوكة 

                                                           
1
 - Rotondi,«La limitation de la responsabilité personnelle dans l'entreprise individuelle», R.T.D. Com.,1968, 

p.1 
2
 :انظر يف امل،لةات والبحوث الةقهية املتعلقة برشكة الشخص الواحد عىل سبيل املثال - 

M. Cousté, F. Taquet, Anne-Marie Klapka et Roger Mayer, " l'entreprise unipersonnelle à responsabilité 

limitée une réalité économique", Les Petites Affiches, n
o
. 71, 14 juin 1985, p.13 ets.; Hans Michael Ilgen, La 

société unipersonnelle En droit français, thèse Paris, 1966, p. 267. ; Pinho E- Almeida, Sociétés 

unipersonnelle en droit français et en droit comparé, Nice, 1972. ; Jean-Marie Goetchbeur, "La société 

unipersonnelle est-elle une panacée?", Cridon du Nord 1981, p. 210- 237. ;Danièle Granger, La société 

unipersonnelle, technique d'organisation de l'entreprise individuelle, thèse, Rennes, 1976. ; Ducouloux- 

Favard, " Société d'un seul, Entreprise unipersonnelle", Gaz.Pal. 1990, Doctr.577. 
3
 .من الرتقو احلايل 6672و 2284من الرتقو السابق للقانون املدين الةرنيس، واملواد  6101و 6106راجع املواد  - 
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دون ابيق ال موال،
1

وكنتيجة  كل مل جيز الق،اء الةرنيس  صويص  .نطق ت  النظريةوهذا ال مر مرفوض يف م 

كوام ق،وا حممكوة الونقض -ا مة املالية ا ي تقوم عليوه الرشوكة امل،لةوة مون خشوص واحود، ل ن ذكل ل يتةوق 

املبدأ  العام ا ي يقر وحدة ا مة املالية وا ي يصدق ابلنس بة لر شخاص املعنوية وال شوخاص " مع  -الةرنس ية

".بيعيني عىل السواءالط 
2
  

وعىل حنوو مبوارش تأ سويس رشكوة  "ab initio"جيزي ابتداء  0072كام مل زكن املرشع الةرنيس قبل صدور قانون 

0716الشوخص الواحود متاشو يا  موع رووى نوص املوادة 
3
 la"مون التقنوني املودين الويت تكور  املةهووم العقودي  

conception contractuelle"  رادتووني خمتلةتووني كحوود أ دىن لتأ سوويس أ ي للرشووكة ومووا يسوو توجبه موون توووافر اإ

.رشكة
4
  

عىل حل الرشكة بقوة القانون يف حال اجيع اكفة احلصص أ و ال سهم يف  0718كذكل نص تقنني التجارة لس نة 

يد رشيك واحد لتعارض هذه الرشكة مع مبدأ  وحدة ا مة املالية من هجة ولتعار ها مع مبدأ  تعدد الرشواكء مون 

ى،هجة أ خر 
5

.ولقد تبىن الق،اء هذا الاجتاه يف العديد من أ حاكمه 
6

كام أ ن تنازل أ حود الرشواكء عون حصوته يف  

                                                           
1
ماكنية هذا التخصيص-   : انظر يف هساؤل الةقه الةرنيس عن مدى اإ

Jaques Aussedat, «Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation», art. préc., p. 222:  
(1)

 : انظر قرار حممكة النقض   
2
 : انظر قرار حممكة النقض - 

Cass. Civ. 23 avril, 1969, 4 arrêts, D. 1969, p.341, J.C.P. obc. anonyme. 

V. J.Coffy, Traité pratique des sociétés commerciales, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1973, 

n
os
 24 et s; De Juglart et Ippolito, Droit commercial, Montchrestien, 1970, n

os
 482 

أ نظر احلمك الصادر من " س بأ ن نظاما يقوم عىل  صيص ا مة املالية يتعارض مع املةهوم الةرنيس لذلمة املاليةأ ي،ا ق،ا حممكة اس تسناا ابري

  .Paris, 6 janv. 1967, J.C.P.1967, 15241 :حممكة ابريس
3
 - art. 1832 avant modification: « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes 

conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vu de partager le bénéfice qui pourra en résulter.» 
4
فالرشكة حسب الإجامع الةقهيي أ نذاك يف فرنسا ل تاتع بشخصية قانونية مس تقةل عن أ شخاص الرشاكء فيف لو مل زكن عددمه ل يقل عن   - 

كة يف يد خشص واحد ل يرتك يف الواقع اإل خشصا واحدا منةردا، ذكل أ ن فكرة الرشكة ل ميكن فصلها عن تعدد ا نني، واجيع حصص الرش 

 .:الرشاكء

Paris, 14 nov. 1932, D.1934, p. 118, note P. Pic. 
5
 :املةهوم العقدي للرشكة املواد ال تية 0718انظر يف تقنني س نة   

L'article 20: " la société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand 

nombre…" 

L'article 23: " la société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés, responsables et 

solidaires, et un ou plusieurs associés, simples bailleurs de fonds…" - 
6
 G.Flores et J.Mestre, art. préc., p. 15. 
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الرشكة لرشزكه الوحيد يرتتب عليه انق،اء الرشكة وانهتاء الشخص املعنوي ا ي متثا
1

وانتقوال أ مووال الرشوكة  

ليه ىل املتنازل اإ  .اإ

لغاء احلول التلقوايئ للرشوكة الويت تقتصو عوىل رشيوك  0022ة مث قام فيف بعد قام قانون الرشاكت الةرنيس لس ن ابإ

واحد مبوجب املادة التاسعة منه وأ وجد حما احلل امل،جل أ و احلل الق،ايئ
2

يف خوالل سو نة مون اترخي اقتصوار  

الرشكة عىل رشيك واحد،
3

وأ  ناء هذه املهةل تبق  الرشكة قامئوة، ول يسو تطيع ااائنوون الشخصويون للرشويك  

التوودخل يف الع ليووات الوويت يقوووم هبووا هووذا ال خووري خبصوووص الرشووكة، وذكل بسووبب انةصووال ا مووة الوحيوود 

عن ا مة املالية للرشكة، وااليل عىل هوذا  -واليت متثل  امن ااائنني الشخصيني–الشخصية للرشيك الوحيد 

ل يسو تطيع أ ي اكئون طلوب حول  أ نه وأ  ناء املدة القانونية اليت يس ار فهيا الوجوود القوانوين للرشوكة،: الانةصال

جيواد رشاكء جودد  الرشكة، ومي  للرشيك ا ي اجاعا لك احلصص حتا يده صالحية معاجلة هوذا الو وع ابإ

.يف خالل هذه املدة
4
  

أ كوده الترشويع الالحوق  وبذكل متثل املادة السابقة انقالاب  هاما  يف املبادئ اليت حتمك قانون الرشاكت يف فرنسوا  

، حيوث جنود أ ن 0087ينوازر  0الصادر يف  0لباب التاسع من اجمل وعة املدنية الةرنس ية ابلقانون رمق عند تعديل ا

، فصوار حمكهوا يرسوي ابلنسو بة للرشواكت 0022منه قد رددت نص املادة التاسعة من قانون س نة  0700املادة 

.التجارية واملدنية عىل السواء
5
  

بتطبيق نص املادة التاسعة مون  0072وبذكل جند لرشكة الشخص الواحد أ ساسا غري مبارش قبل صدور قانون 

 .0087من قانون  0700واملادة  0022قانون 

o  0072يوليو  00رشكة الشخص الواحد يف قانون 

جياد تنظو قانوين يووفر زوم امحلايوة القانونيوة  لقد اكن ملطالبة أ حصاب املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف فرنسا ابإ

 د املس ئولية الشخصية  وقص هذه املس ئولية مبقدار رأ   موال مرشووعهم التجواري ال ثور ال كورب يف صودور 

                                                           
1
 - V. Cass. 23 fèv. 1898, S. 1898, 293. cité par J. Bastian, La société unipersonnelle, p. 325. et Bastian, «La 

réunion de toute les actions d'une société entre les mains d'une seule personne», J. soc., 1933. p. 65. 
2
 : املنظم للرشاكت التجارية تنص عىل أ نه 0022يوليو  60الصادر يف  218اكنا املادة التاسعة من القانون رمق  

" La réunion de toutes les parts ou actions en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de 

la société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée 

dans le délai d'un un." 
3
 V. Jaques Aussedat, «Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation», art. préc., p. 230. 

4
اثرة طلب حل الرشكة، حسب ما مسحا حص املادة اظامسة من املرسوم التطبيقي لقانون س نة    .0022بيا يس تطيع الرشيك الوحيد اإ

Jaques Aussedat, «Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation», art. préc., p. 230.  
5
 - Y. Chartier, « La société dans la code civil après la loi du 4 janvier 1978», J.C.P.éd. Cl., 12919. 

 من التقنني التجاري احلايل L223-4من التقنني املدين الةرنيس املادة  0700ويقابل املادة 
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وا ي مسح ابلتأ سويس املبوارش لرشوكة الشوخص الواحود ذي املسو ئولية امودودة ورشكوة  208-72القانون رمق 

.الاس تغالل الزراعي
1

ع الةرنيس تعديل التعريون القوانوين للرشوكة الووارد يف عىل أ ن ذكل قد اقت  من املرش  

ىل املوادة  0716املادة  من التقنني املدين حىت يس توعب هذا التطور القانوين اجلديد، فأ  اا فقرة اثنية جديدة اإ

رادي موون : " مةادهوا أ ن  الرشووكة ميكون أ ن تتأ سووس يف احلووالت املنصووص علهيووا يف الترشوويع، مبوجوب معوول اإ

."حودجانب خشص وا
2
للرشوكة يف  "la conception institutionnelle"وهوذا يعود تكريسوا لل ةهووم النظوايم  

ىل جانب املةهوم العقدي ا ي مل زرتيض املرشع الاس تغناء عنوه، القانون الةرنيس اإ
3

ومورة أ خورى جعول املرشوع  

رشوكة تنشوأ  دون توقون عوىل من الإرادة املنةردة مصدرا مبارشا لاللزتام، مبا أ ن هذه ال  -مبقت  هذا التعديل–

.قبول رشيك اثن
4
 

، حيث أ جازت هذه 0022يوليو 60من قانون الرشاكت الةرنيس الصادر يف  10كام اس تدع  احلال تعديل املادة 

املادة بعد تعديلها تأ سيس الرشكة ذات املس ئولية امدودة بواسطة خشص واحود أ و أ كورث ل يتح لوون اظسوائر 

ل بقدر حصصهم يف رأ    .املالاإ
5
  

ماكن الشخص الطبيعي  صيص بعض أ موواحص ملوزاوةل اسو تغالل جتواري أ و  0072وبصدور قانون س نة  أ صبح ابإ

.زراعي معني، حبيث تنحص مس ئوليته عن هذا الاس تغالل يف حدود ما خصصه من أ موال
6
  

ة يف ا موة املاليوة، وهكذا زكون املرشع الةرنيس قد جعل قانون الرشاكت متالمئا مع متطلبوات النظريوة احلديثو

.اس تجابة ملا اكن ينادي به جانب من الةقه الةرنيس
7
من التقنيوني  0700/2وهبذا التجديد أ صبحا أ حاكم املادة  

املدين الةرنيس املتعلقة ابحلل الق،ايئ يف حاةل متركز لك حصص الرشكة يف يد خشوص واحود غوري مطبقوة عوىل 

                                                           
1
 J.O., 12 juill. p. 7862. 

2
 art. 1832/2 [Modifié par l'art. 1 

er
. Loi no 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à 

responsabilité limité et l'exploitation agricole à responsabilité limitée]:  

" Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne." 
3
 :0072ر هرشيع يوليو انظر يف الانقالب اليت عرفها قانون الرشاكت بصدو  

P. Serlooten, "L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée", art. préc., p. 188, n
os
 7 et s. 

4
حداث أ ثر قا  ىل اإ ذا مل تتجه اإ ذا  لةا الإرادة ، أ و اإ  يقم نوين، ملوال حص أ ن القانون يف هذه احلاةل ل يعد املصدر املبارش لاللزتام، وذكل ل نه اإ

نشاء الالزتام يف هذه احلاةل، انظر  : الالزتام حىت لو اكن القانون ذاته قد نص عىل اإ

براهو سعد، النظرية العامة لاللزتام، مرجع سابق، ص  \د  .122نبيل اإ
5
 Art. 34 de la loi no 66-537 du 4 juill. 1966 sur les sociétés commerciales [Modifié par l'art. 2 de la Loi no 

85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limité. 
6
 A. Lescaillon, « l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limité: Loi no 85-697 du 11 juillet 1985. », Rev. 

Huissiers de justice, 1985, p. 1444. 
7
 :انظر عىل سبيل املثال 

Jean Yves Rodière, « L'entreprise individuelle à responsabilité limité, Monstre ou mutant», Les Petites 

Affiches, n
o
. 88, 24 juill. 1985. 
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.الرشاكت ذات املس ئولية امدودة
1
ذا اك  ن هذا التعديل قد مسح بتكوزن رشكوة ذات مسو ئولية حمودودة منوذ فاإ

البداية برشيك واحد،  ن ابب أ وىل ل يعد متركز لك حصص الرشكة يف يد خشص واحد سوببا حلول الرشوكة، 

ولكن سببا لتحولها مون رشكوة ذات مسو ئولية حمودودة اإىل رشكوة خشوص واحود، وموع ذكل فوان أ حواكم املوادة 

0700/2
2
.املدين الةرنيس تظل مطبقة كقاعدة عامة عىل ابيق أ شاكل الرشاكتمن التقنني  

3
 

رشكة الشخص الواحد حواةل جديودة مون  -ممن ينا ون املةهوم العقدي للرشكة -ول جند مربرا  لعتبار البعض

ىل احلالت اليت يعرفها القانون الو وعي، ل نوه مون املعوروا أ ن تعاقود  حالت تعاقد الشخص مع نةسه ت،اا اإ

لشخص مع نةسه هو ذكل العقد املربم بواسطة خشص واحد يع ول بصوةتني ولويس بصوةة واحودة، ويف رشكوة ا

ن كنوا نعورتا بصوةته  الشخص الواحد ل يتوافر للرشيك الوحيد صةتان خمتلةتان عند تكوينوه للرشوكة، ل نوه واإ

نه ل ميكننا اعتباره ممثال أ و وكيال للرشكة حتوا التأ سو  ماكنيوة وجوود  ،سس لهذه الرشكة، فاإ يس، نظورا لعودم اإ

هذا النوع مون الرشواكت حتوا التأ سويس،  ونتيجوة  كل ل توجود أ ي فورتة نسو تطيع أ ن نةورق فهيوا بوني صوةة 

.امل،سس وصةة امل ثل أ و الوكيل للرشكة
4
  

كام أ ننا ل نس تطيع الاس ارار يف دل املةهوم العقدي للرشكة 
5

عد العاموة نظرا ل ن هذه ال خرية مل تعد ترديدا للقوا

دارته يف الوقا احلايل .للعقود بعد الزتايد املس ار للقواعد ال مرة اليت حتمك نشاو الرشكة واإ
6
 

 :الو ع يف القانون اجلزائري .6

ىل اجلزائر من أ جول  ل أ ن مثارها قد امتدت اإ ذا اكنا جذور رشكة الشخص الواحد قد نبتا يف فرنسا وأ ملانيا اإ اإ

ا مة املاليوة،  وظهوور املرشووع الةوردي ك سوا  لالقتصواد احلور بعود أ ن اكن غوري مسازرة الاجتاه احلديث يف 

وعىل غرار القانون الةرنيس، مر القانون اجلزائري مبرحلتني فيف يتعلوق بتخصويص . ماتع بأ ي تنظو قانوين خاص

 :ذمة الشخص الطبيعي يف رشكة الشخص الواحد

 

                                                           
1
 .0072مت هذا التعديل مبوجب الةقرة ال وىل من املادة الثالثة من قانون  
2
 
- 
 من التقنني التجاري  L. 223-4يقابلها حاليا املادة  

3
 .00فازز نعو ر وان، مرجع سابق، ص  \د 

4
 B. Serge, " L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée/ La volonté de l'associer avec soi", jour. 

Finances, 6 juin 1985 
5
نية ابعرتاا املرشع بتأ سيس رشكة الشخص الواحد وخروجه عن املبدأ  ا ي يقتيض وحدة ا مة املالية ومن تأ ثرت العديد من املبادئ القانو  - 

ل بتوافر نية املشاركة بيهنم، فالقاعدة ال صلية لهذا الإطار التصوري اكنا   . العقدهذه املبادئ مبدأ  تعدد الرشاكء، فالرشكة اكنا ل تقوم اإ
6
 :الرأ ي ذاتانظر يف  - 

Paillusseau, "L' E.U.R.L. ou des intérêts pratiques et des conséquences théoriques de la société 

unipersonnelle", J.C.P. 1986. I. doct. 3242, n
o
. 25. 
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  68-02املرحةل ال وىل ما قبل صدور ال مر رمق  : 

ىل حاميوة قانونيوة مون اتواطرة بوا أ مووازم يف  لطاملا ط ح أ حصاب املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر اإ

جياد تنظو قانوين لل رشوع زكةل زم حتديد مس ئوليهتم، غوري أ ن العوائق ا ي اكن  التجارة والصناعة من خالل اإ

املاليوة و صيصوه لغورض معوني هوو مبودأ  وحودة  حيول دون السامح للشخص الطبيعي ابقتطاع جزء مون ذمتوه

077ا مة املالية وعدم جتزئهتا الوارد يف نص املادة 
1

ىل جانوب  من التقنني املدين وا ي حيظر هوذا التخصويص، اإ

مون نةوس  002/0ذكل مل زكن الترشيع اجلزائري يتبىن مةهوما غري املةهوم التعاقدي للرشكة الوارد يف نص املوادة 

.التقنني
2
  

 68-02صدور ال مر رمق : ملرحةل الثانيةا : 

مسح املرشع اجلزائري م،خرا  ابلتأ سيس املبارش لرشكة الشخص الواحود حمودود املسو ئولية، وذكل بعود صودور 

0002لس نة  68-02ال مر رمق 
3

امل،سسة ذات الشوخص الوحيود وذات " وا ي أ طلق عىل هذه الرشكة هس ية 

ذ ويعترب هذا ". املس ئولية امدودة  ال مر نقطة حتول هام ابلنس بة لكثري من التجار وحىت أ حصاب املهن احلورة، اإ

 .ابتوا يس تطيعون منذ صدوره حتديد اتاطر املرتبطة بنشاطهم

ل أ نه خيتلن معوه  يف عودم تعوديا لونص  ذا اكن املرشع اجلزائري قد سازر نظريه الةرنيس يف هذا اظصوص اإ واإ

ملت، نة لل ةهوم التعاقدي للرشكة، فاملرشع الةرنيس مسح بعود تعوديل نوص املوادة من التقنني املدين ا 002املادة 

رادي موون خشووص واحوود  0716 نشوواء رشكووة يف احلووالت الوويت نووص علهيووا القووانون بع وول اإ موون التقنووني املوودين ابإ

لهيوا هسو توعب  002بتخصيص أ موال ملامرسوة نشواو حمودد، وحنون نقورتح تعوديل املوادة  ابإ وافة فقورة جديودة اإ

نشواء رشكوة  220عرتاا برشكة الشخص الواحد متاش يا مع نص املادة الا من التقنني التجواري والويت مسحوا ابإ

.ذات مس ئولية حمدودة من خشص واحد
4
  

                                                           
1
 - 

)
ويف حاةل عدم وجود حق أ ف،لية مكتسب طبقا . أ موال املدزن مجيعها  امنة لوفاء ديونه: " من التقنني املدين عىل أ ن 077تنص املادة   

 ."للقانون فاإن مجيع ااائنني متساوون جتاه هذا ال،امن
2
عقد مبقت،اه يلزتم خشصان طبيعيان أ و اعتباراين أ و الرشكة : " عىل أ ن[  0077مايو  1امل،رخ يف  00-77القانون رمق ]   002تنص املادة  - 

أ كرث عىل املسااة يف نشاو مشرتك بتقدمي حصة من معل أ و مال أ و نقد، هبدا اقتسام الرح ا ي قد ينتج أ و حتقيق اقتصاد أ و بلوغ هدا 

 ".اقتصادي ذي منةعة مشرتكة
3
 .2، ص 0002ديس رب  00م،رخة يف  88رمق  . ج ر 
4
ل يف : "  68-02معدةل ابل مر رمق  220املادة  -  ت،سس الرشكة ذات املس ئولية امدودة من خشص واحد أ و عدة أ شخاص ل يتح لون اظسائر اإ

 ."حدود ما قدموا من حصص

دخال رشكة الشخص الواحد يف القانون الو عي مع مبدأ  وحدة ا مة املالية وكذكل مع النظرية العقدية  :للرشكة  انظر كذكل يف اصطدام فكرة اإ

Jaques Aussedat, «Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation», art. préc., p. 241 
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كام قص القانون اجلزائري شا رشكة الشخص الواحد عىل الرشكة ذات املس ئولية امدودة عىل غورار نظوريه  

الةرنيس من قبل،
1
ن التجاري موع احلظور ا ي ت،كوده املوادة الثالثوة مون القوانون الةرنيسو لسو نة كام يتةق القانو 

واملتعلق ابلشخص الطبيعوي ا ي ل ميكون حص تكووزن أ كورث مون رشكوة خشوص واحود، وا ي رجوع عنوه  0072

زكوون ، كام ل هس ح هذه املادة للرشكة ذات املس ئولية امدودة بأ ن 0000املرشع الةرنيس فيف بعد بقانون س نة 

.لها كرشيك وحيد رشكة ذات مس ئولية حمدودة مكونة من خشص واحد
2
  

، والويت ت،و ن 270ويف حاةل اتالةة لهذا احلظر ل يسو تةيد املعوين مون حتديود املسو ئولية الووارد يف نوص املوادة 

ل اإ  ذا ت،و ن احنالل الرشكة ذات املسو ئولية امودودة نتيجوة احلظور عوىل أ حود الرشواكء أ و تةليسوه أ و وفاتوه، اإ

.القانون ال ساي رشطا خمالةا يف هذه احلاةل ال خرية
3
من التقنني التجواري عوىل  0مكرر 201كذكل نصا املادة  

من التقنوني املودين واملتعلقوة ابحلول الق،وايئ يف حوال اجويع لك حصوص رشكوة  000عدم تطبيق أ حاكم املادة 

ماك نية تأ سيس رشكة خشص واحد بطريقة غري مبوارشة ذات مس ئولية حمدودة يف يد واحدة، وهذا يس تةاد منه اإ

.يف القانون اجلزائري
4
  

ىل الوتخيل عون  دخال رشكة الشخص الواحد يف القوانونني الةرنيسو واجلزائوري انقوالاب  سو ي،دي اإ وحنن نرى يف اإ

عودة ا ي يعرفه فقوه القوانون املودين، وسو ييعلنا نودفع بقا" العقد " و " الرشكة "الرب  ال ويل بني مصطلحي  

ل يف امل،لةات الةقهية  . وحدة ا مة املالية اإىل مصاا ال فاكر النظرية اليت ل وجود لها اإ

 :تقيو أ سلوب حتديد املس ئولية يف رشكة الشخص الواحد: اثنيا

عىل الرمغ من املزااي الويت حتققهوا فكورة رشكوة الشوخص الواحود، مل تونج هوذه الةكورة مون النقود بسوبب بعوض 

با القوانني املنظ ة لها، أ و بسوبب الصوعوابت الويت يواهجهوا الرشويك الوحيود بصودد حتديود العيوب اليت صاح 

عالن ال عامل املتعلقة ابلرشكة أ و تأ مني الايزي الواحض بوني الرشوكة وأ موالهوا مون  مس ئوليته، أ و ما يتعلق بتأ مني اإ

:هجة و أ موال الرشيك الوحيد من هجة أ خرى
5
  

 

                                                           
1
طار رشاكت املسااة العامة واظاصة   .عىل عكس القانون ال ردين ا ي جيزي هذه الرشكة حىت يف اإ
2
 .من التقنني التجاري 0/  6مكرر  201ورد هذا احلظر يف املادة  - 
3

يف حاةل اتالةة للةقرة ال وىل من نةس املادة لا من يعنيه ال مر طلب حل الرشكة امل،سسة  6مكرر  201جازت الةقرة الثانية من املادة أ 

ذا اكن ذكل انجتا  عن اجيع لك حصص الرشكة يف يد واحدة، ول يسوغ تقدمي طلب حل رشكة قبل س نة من اجيع لك  بطريقة غري رشعية اإ

ذا  احلصص يف يد الرشيك  الوحيد، كام ميكن لل حمكة ويف مجيع احلالت منح أ جل أ قصاه س تة أ شهر لتسوية الو ع، يف حني ل ميكن احلمك ابحلل اإ

 .متا التسوية يوم النظر يف املو وع
4
 .0072يقابل هذه املادة الةقرة ال ويل من املادة الثالثة من القانون الةرنيس لس نة  

5
 N. Horn,«L'entreprise personnelle à responsabilité limitée l'expérience allemande», R.T.D.com, 1984, p. 1 

et s. 
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 :مزااي رشكة الشخص الواحد(أ  

ن املوزية ال ساسو ية  "la limitation de la responsabilité de l'entrepreneur": حتديود مسو ئولية امل وول=  اإ

لرشكة الشخص الواحد يه حتديود مسو ئولية الرشويك الوحيود ابلقودر ا ي سوامه بوه يف الرشوكة، واملسو ئولية 

من ا مة ا ي مل خيصصوه ومل يسوامه بوه   ن انحية ل يس تطيع ااائنون متابعة ذكل اجلزء: امدودة تعين أ مرزن

صاحب املرشوع ملامرسوة نشواطه الاقتصوادي، ويف حواةل الإفوال  الشخيصو لصواحب املرشووع الةوردي أ و 

ن متتع هذا املرشوع بذمة مالية مس تقةل متاما عن ا مة املالية العامة لصاحب املرشوع، يرتتب عليوه أ ن  حا، فاإ

فوال  أ و حول املرشووع الةورديالإفال  الشخيص لصاحب املرشووع ل ىل اإ . يو،دي اإ
1
وعليوه تتحقوق حاميوة  

ل يف حودود ا موة املاليوة اتصصوة لل رشووع. صاحب املرشوع . ومن انحية أ خرى، لن زكون رهن ااائنوني اإ

هكذا يس تطيع الشخص أ ن خي،ع جوزءا مون ذمتوه تواطر مرشووعه ويسوتبعد أ موواحص الشخصوية مون مالحقوة 

اكن من غري املتصور أ ن يس ح للشخص بتحديد مسو ئوليته داخول الرشوكة، ول يسو ح دائين الرشكة، حيث 

 .حص بذكل وهو منةرد، يف الوقا ا ي اكن فيه صاحب املرشوع الصغري أ حق منه هبذه امحلاية

مون ال هوداا الويت حتققهوا رشكوة   "la diminution des sociétés fictives":  ةيض عدد الرشاكت الواية=

جياد التوافوق ال ف،ول بوني القوانون والواقوع، وذكل بتخةويض عودد حوالت الرشواكت الويت ل الشخص ا لواحد اإ

مواكن اسو تخدام الرشوكة ذات املسو ئولية امودودة كوسو يةل  ل امسها، فقد كشن الع ل عن اإ حت ل من الرشكة اإ

.هلإنشاء رشاكت واية يه يف احلقيقة رشاكت خشص واحد جي ع معظوم حصوص الرشوكة بوني يديو
2
 ا زكوون  

السوامح للشوخص الواحود سووواء أ اكن خشصوا طبيعيوا أ و معنوواي، بتأ سوويس رشكوة ذات مسو ئولية حمودودة موون 

البداية حال فعال يف الق،اء عىل ظاهرة الرشاكت الواية،
3
وان اكنوا  –ل ن هذا النوع ال خوري مون الرشواكت  

ل أ هنا غري حصيحة وغري -وس يةل غري مبارشة لتحديد املس ئولية  . اكفية حلل مشلكة حتديد املس ئولية الةرديةاإ

  "l'amélioration des cession et :transmission de l'entreprise"هسهيل معليات التنازل ونقل املرشوع =

هس ح رشكة الشخص الواحد ابلقيام بع ليات ل يس ح هبا املرشوع الةردي القامئ عوىل ذموة التخصويص، ذكل 

مواكانت ل توفرهوا غريهوا، أ ن املرشع جيد يف الرش  كة اس تقالل لذلمة املاليوة وتنظويف قانونيوا خاصوا يةوتح أ ماموه اإ

أ موا . فوفاة صاحب املرشوع مثال تعين انهتاء املرشوع ا ي يدزره، ويف ذكل خسارة ابلنس بة لالقتصاد القوويم

                                                           
1
 61الصادر يف  07 -72بعد تعديلها مبقت  القانون رمق  0022يوليو  60ب من القانون الةرنيس الصادر يف /28نصا عىل هذه القاعدة املادة  

 .0072ينازر 
2

ناكر لواقع قامئ "Champaud"يقول ال س تاذ  ناكر وجود رشكة الشخص الواحد هو يف احلقيقة اإ  :أ ن اإ

« La négation de l'existence des sociétés unipersonnelles suppose beaucoup d'ignorance ou d'hypocrisie.» 

Jean-Jacques Prea, art. préc., p. 310. 
3
- J. Daigre, « L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et l'exploitation agricole à responsabilité 

limitée: vrais regrets et vrais intérêts»; Rev. Jurisp. Com. 1988, p.1; B. Mabru, « Abus de droit et fictivité des 

sociétés à l'épreuve de l'E.U.R.L.», J.C.P.1986.I.435. 
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ة مصوري حصوص يف حاةل وفاة صاحب املرشووع بتسووي –وحدمه -رشكة الشخص الواحد فهيي هس ح للور ة 

طوار رشكوة الشوخص الواحود، . الرشكة كام أ نه ويف حال تنازل الرشيك الوحيد للغري زكوون الو وع ميرسوا يف اإ

فالرشيك زكون متحررا من نتاجئ رفض مرشوع التنازل، وهو خيتار املتلقي حسب ما يورتاءى حص و طبقوا للومثن 

 .كةة املزيان لصاحل رشكة الشخص الواحدوبرشوو الوفاء اليت تناس به، وهذه ابلطبع مزية هامة، ترحج 

تظهوور أ ي،ووا ال ايووة الع ليووة ل سوولوب رشكووة الشووخص الواحوود جبووالء وو وووح يف املرونووة النسووبية لرشووكة =

مواكن  ىل الشوا ا واعي، وكوذكل يف اإ ماكن الانتقوال مون الشوا الةوردي اإ الشخص الواحد واليت تاثل يف اإ

جوراءات خاصوة سووى التنوازل عون بعوض  العودة مرة أ خورى اإىل رشكوة الشوخص الواحود دون اشورتاو أ يوة اإ

.حصص الرشكة أ و بزايدة رأ ساملها ابن،امم رشيك أ خر لها
1
  

 :عيوب رشكة الشخص الواحد(ب

يوليوو  00مل يت، ن تنظو رشكة الشخص الواحد يف القانون التجاري اجلزائري ول الترشيع الةرنيس الصوادر يف 

فالت التةاقات اليت ت  بني الرشيك الوحيد والرشكة من حامية خاصة للغري، كام  0072 معل هذا التنظو عىل اإ

لك الشلكيات اظاصة طاملا متا خبصوص الع ليات اجلارية ووفقا لرشووو عاديوة، وحنون خنىشو عودم سوالمة 

ذا مل حيافم الرشيك الوحيد عىل الةصل الواجب بني ذمته وذمة الرشكة  .هذه التةاقات، خاصة اإ

 :ب تنظو قانوين مس تقل لرشكة الشخص الواحدغيا= 

ماكنيوة  220من التقنني املدين الةرنيس واملوادة  0716أ شارت لك من املادة  ىل اإ مون التقنوني التجواري اجلزائوري اإ

جيواد أ حواكم قانونيوة خاصوة بتنظوو هوذه  نشواء رشكوة ذات مسو ئولية حمودودة م،لةوة مون رشيوك واحود دون اإ اإ

جتاه نية املرشع يف الك البدلزن حنو تطبيق ال حاكم القانونيوة املتعلقوة ابلرشوكة ذات ويس تةاد من ذكل ا. الرشكة

املس ئولية امدودة املكونة من رشزكني أ و أ كرث عىل الرشكة املكونة من رشيك واحد، ما عدا ت  ال حاكم الويت 

.تتناىف مع وجود رشيك وحيد يف الرشكة
2
  

ىل  كام نالحم أ ن البعض نةسوه، ومون أ مه الانتقوادات املوهجوة يف هوذا  0072يوليوو  00قوانون قد وجه النقود اإ

الصدد العدد القليل لل واد اليت جاء هبا هذا القانون من أ جول تنظوو أ حواكم رشكوة الشوخص الواحود والرشوكة 

الزراعية ذات املس ئولية امدودة،  ن غري املعقول أ ن يوجد اإصالح هرشيعي هام  يدخل تعديال أ ساسو يا عوىل 

ةكر القانوين زكتةي املرشع بصدده بس بعة عرش مادة لتنظميه، كام نرى حنن أ ي،ا أ ن املرشع الةرنيسو قود ابلوغ ال

رسائه ل ميكن أ ن يتحقق مبيورد تنسو يق وتكييون فوين بوني قواعود  يف اقتصاد النصوص، ل ن املبدأ  ا ي أ راد اإ

                                                           
1
 Lamy Sociétés 1986, Nouvelle Définition de la société, n

o
. 1. 

 .وما بعدها 08فازز نعو ر وان، مرجع سابق،  \وأ ي،ا د
2
 .من التقنني التجاري اجلزائري 272، 271، 276، 270، 271، (1، 6، 0الةقرات )  270:  راجع املواد - 
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كوذكل يعواب عوىل . حد حمدود املسو ئوليةالرشكة ذات املس ئولية امدودة واملركز اظاص ملرشوع الشخص الوا

دخاحص التعديالت الواجبة عوىل املوواد  مون التقنوني املودين، فوال يةورتض أ ن  6172و 6170املرشع الةرنيس عدم اإ

تظل وحدة ا مة املالية يه القاعدة يف الترشيع الةرنيس، خاصوة بعود أ ن عورا هوذا الترشويع رشكوة الشوخص 

.لية ا ي يتوافق مع أ سس النظرية احلديثة يف ا مة املاليةالواحد القامئة عىل حتديد املس ئو 
1
  

جراءات التصةية ا اعية=     ىل القواعد العامة بشأ ن اإ  : اإخ،اع رشكة الشخص الواحد اإ

وقواعد الإفال  والتسووية الق،وائية الوواردة يف  0072يغيب التوافق يف القانون الةرنيس بني هرشيع يوليو لس نة 

جوراءات  0072ينازر سو نة  62الصادر يف  07-72الترشيع رمق  ىل اإ والويت تونص عوىل اإخ،واع الرشويك الوحيود اإ

ذا تووافرت قرينوة عوىل كونوه مودزرا فعليوا  التسوية الق،ائية وفقدانه املزية الناش ئة عون حتديود املس ئولية،خاصوة اإ

مون ديوون الرشوكة  للرشكة ذات املس ئولية امدودة، وبذكل زكون هذا الرشيك معر ا اعوى سداد ما تبقو 

. مون قبول ااائنوني عليوه "les procédures collectives"الةرديوة يف مواهجتوه أ و امتوداد الإجوراءات ا اعيوة 

و كل نقرتح عىل املرشع الةرنيس و وع نظوام قوانوين خواص برشوكة الشوخص الواحود حمودود املسو ئولية، ل ن 

ءات ا اعيوة تطبووق عووىل أ سوا  تعوودد الرشوواكء، وكووذكل الترشويعات اظاصووة ابلإجوورا 0022يوليووو  60قوانون 

.وابلتايل ل تتوافق مع الطبيعة الةردية ملرشوع الشخص الواحد حمدود املس ئولية
2
  

 :عدم اتةاق رشكة الشخص الواحد مع حقيقة الشخصية القانونية -

الانتقاد ال خر املوجه اإىل رشكة الشخص الواحد اليت ي  من خاللها حتديد املس ئولية يف القانون الو عي زاثول 

يف أ ن الرشووكة امل،لةووة موون خشووص واحوود ل هسوو تطيع أ ن تاتووع ابلشخصووية املعنويووة ل هنووا تتعووارض مووع حقيقووة 

. مجموعة من ال شخاص –يةها وفقا لتعر  –الشخصية القانونية اليت تبناها الق،اء، واليت تةرتض 
3
  

كام أ نه ل جيوز لنا ابلإ افة اإىل ذكل قبول فكرة الاعرتاا ل حد ال شخاص الطبيعيني بشخصويتني قوانونيتني أ و 

 .قبول جتزئة مصاحله

 

 

                                                           
1
 :انظر يف اقرتاح هذا الإصالح يف ظل الرتقو السابق لنصوص التقنني املدين الةرنيس - 

  Jaques Aussedat, «Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation», art. préc. , p. 246:  
2
J. Rosabal, L'entreprise individuelle à responsabilité limitée en droit comparé, thèse Paris, 1988, p.137.  

3
ب  أ و يف الواقع هذا الانتقاد انجت عن حمك شهري ممكة النقض الةرنس ية أ علنا فيه أ ن الشخصية املعنوية ل تكون من خلق القانون ولكهنا ترت  - 

فازز  \انظر د: لعرتاا وامحلاية القانونيةمتنح  بدأ  عام لا جت ع يس تطيع التعبري ا اعي لدلفاع عن مصاحل مرشوعة، وتكون بعد ذكل جدزرة اب

ىل القانون، منشأ ة  \وما بعدها  د 007نعو ر وان، املرشوعات الةردية ذات املس ئولية امدودة، مرجع سابق، ص  حسن كريه، املدخل اإ

 .211، ص 160، رمق 0071املعارا، 
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 :نطاق حتديد املس ئولية: املطلب الثاين

الهودا ال سواي مون وراء  من حقنا التساؤل عون مودى الاسو تةادة مون مبودأ  املسو ئولية امودودة ا ي يعود

ظهور املرشوعات الةردية أ و رشاكت الشخص الواحد، كام جيب علينا كذكل حتديد ال شخاص ا زن حيوتج يف 

مواهجهتم بتحديد مس ئولية صاحب املرشوع الةردي أ و الرشكة الةردية، فهذا النطاق خيتلون ابخوتالا النظوام 

 .ي جلزء من ذمته املاليةالقانوين ا ي يع ل يف ظا  صيص الشخص الطبيع

كام أ ن مبودأ  املسو ئولية امودودة ل زورد مطلقوا بسوبب ال و واع الويت جتعول مسو ئولية الشوخص الطبيعوي غوري 

 .حمدودة ابلرمغ من ممارس ته نشاطا من خالل مرشوع فردي ذي مس ئولية حمدودة

ناءات اليت ميكن أ ن ترد عليه، و كل نعرض يف هذا املطلب ملبدأ  املس ئولية امدودة من حيث نطاقه والاس تث 

 :وأ ي،ووووووا موووووودى جناعتووووووه يف ظوووووول مووووووا تتطلبووووووه بعووووووض البنوووووووك موووووون  ووووووامانت خشصووووووية

 .نطاق تطبيق مبدأ  املس ئولية امدودة: أ ول

 .الاس تثناءات الواردة عىل مبدأ  املس ئولية امدودة: اثنيا

 نطاق تطبيق مبدأ  املس ئولية امدودة: أ ول

املسوو ئولية اموودودة يف املرشوووع الةووردي أ و رشكووة الشووخص الواحوود بتحديوود يتحوودد نطوواق تطبيووق مبوودأ  

املس تةيدزن من حتديود املسو ئولية، واملبلوغ ا ي تتحودد فيوه مسو ئولية صواحب املرشووع أ و الرشوكة، وكوذكل 

 :ااائنني ا زن حيتج يف مواهجهتم ابملس ئولية امدودة

 :املس تةيد من املس ئولية امدودة .0

مصطلح املرشوع الاقتصادي الةردي حمدود املس ئولية بأ ن املرشووع كشوخص معنووي هوو ا ي قد يويح لنا 

ولكن احلقيقة أ ن املس تةيد من هذا التحديد هو صاحب املرشوع أ و الرشوكة،. يس تةيد من املس ئولية امدودة
1
 

الناشو ئة عون ممارسوة  وتظل مس ئولية املرشوع أ و الرشكة غري حمدودة يف ذمهتا املالية املس تقةل عون لك اايوون

نشاطها، فاتع املرشوع الاقتصادي الةردي ابلشخصية املعنوية يرتتب عليه أ ن ذمتوه املاليوة تظول  وامنة  يوع 

ديونه، يف حني أ ن دائين املرشوع الةردي أ و رشكة الشخص الواحود ل يسو تطيعون احليوز عوىل ا موة املاليوة 

وقود نصوا مجيوع الترشويعات الويت اعرتفوا . ن العام زومالشخصية لصاحب املرشوع حيث ل تدخل يف ال،ام

 .ابملرشوعات الةردية أ و رشاكت الشخص الواحد هبذا املبدأ  واعتربته الةائدة الرئيس ية لالعرتاا هبا

                                                           
1
 -  B. Aman, «Intérêts juridiques et fiscaux de la création d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité 

limitée», Les petites affiches, 1 août 1986, n
o
.93. 
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من ذكل يت،ح لنا عدم دقة هذا الاصطالح ا ي اس تخدمته الترشيعات اليت أ دخلا املرشوعات الةرديوة يف 

ليه من خل  ابلنس بة لتحديد املس تةيد من حتديد املس ئوليةقوانيهنا الو عية، ملا   . ي،دي اإ

نه قد حتةم يف ذكل بأ مرزن ذا اكن املرشع قد مسح للرشيك الوحيد بتحديد مس ئوليته، فاإ ىل جانب ذكل، واإ  :اإ

ل يف رشكوة واحودة ذات مسو ئولية حمودودة، وأ ن : أ وزام أ ن الةرد أ و الشخص الطبيعي ل زكون رشزاك وحيدا اإ

رشكة ذات املس ئولية امدودة ل ميكن أ ن زكون لهوا رشيوك وحيود عبوارة عون رشكوة أ خورى ذات مسو ئولية ال 

حمدودة قامئة عىل خشص واحد،
1
وبعبارة أ خرى، ل ميت  الشخص الواحد اإل رشكة واحدة رسب مون رشكوة  

ة أ ن ل زكوون الشخص الواحد، وميكن لرشكة ما أ ن تكون يه الرشيك الوحيد يف رشكة خشص واحود رشيطو

.مالكها هو نةسه ت  الرشكة املشواركة
2
هوذا املنوع لويس سواراي فقو  عنود تأ سويس املرشووع الةوردي حمودود  

 .املس ئولية، ولكن أ ي،ا يف حاةل متركز لك حصص الرشكة ذات املس ئولية امدودة يف يد رشيك واحد

هذا احلظر مت انتقاده من قبل بعض الةقهاء
3
نشاء رشكوة الشوخص  لكونه يتعارض مع الهدا  ا ي من أ جا مت اإ

الواحد وهو السامح للشخص الطبيعي بتيزئة ذمته املالية، جتنبا لوجود رشاكت واية، وفيف بعود مسوح املرشوع 

مون  6\12الةرنيس للشخص الطبيعي بتخصيص أ مواحص يف أ كرث من رشكة خشص واحد عن طريق تعديل املادة 

،0000-062ابلقانون رمق  0022قانون س نة 
4

لغاء هذه املادة هنائيا مبوجب املادة الرابعة ال مور بيوا ، 6111-006مث اإ

.ل ززال احلظر قامئا ابلنس بة لر شخاص املعنوية
5
  

ذا اكن قوانون سو نة : ال مر الثاين قود أ وجود اسو تثناء عوىل مبودأ  وحودة ا موة  0072يتعلق بنشواو الرشوكة، فواإ

ل  يف حوالتني حوددهام املرشوع  احوة وعوىل سوبيل احلصو ويه حواةل املالية، فاإن هذا الاسو تثناء ل ينطبوق اإ

وكوذكل حواةل الرشوكة الزراعيوة أ و رشكوة الاسو تغالل ، "E.U.R.L"رشكة الشخص الواحد حمودود املسو ئولية 

ون،ين اإىل ذكل أ ن نشاو رشكوة الشوخص الواحود قود زكوون . E.A.R.L" الزراعي ذات املس ئولية امدودة 

كوذكل ، "des professions libérales"جتاراي أ و صناعيا أ و حرفيوا، كوام قود يتعلوق هوذا النشواو بوأ عامل حورة 

بوأ ن زكوون مو ووع رشكوة الشوخص الواحود مودنيا،  -كام يف الرشكة ذات املس ئولية امودودة–يس ح القانون 

ا وممكنا، موع ال خوذ بعوني الاعتبوار ال عوامل والنشواطات امظوورة عوىل الرشوكة ذات برشو أ ن زكون مرشوع

                                                           
1
 -  G. Hubrecht, A. Couret, J-J. Barbiéri, Droit commercial, Notions essentielles, 10 éd., Sirey 1986, p.133 

2
 .0072يقابلها املادة الثالثة من قانون يوليو  0022يوليو س نة  60من قانون  12/6ورد هذا احلظر يف املادة  - 

3
-  Serlooten; op. cit. p. 192, n°36 

4
 
-
لغاء ا ةل ال وىل من املادة 0000فربازر  00صدر هذا القانون يف     .لطبيعياملتعلقة ابلشخص ا 6-12، وقاما املادة اظامسة منه ابإ

5
 L. 223-5انظر املادة  
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املس ئولية امدودة،  امرسة أ عامل البنوك، أ و القيام بع ليات التأ مني والادخار،
1
أ و تنظو املهرجواانت مبختلون  

 . أ نواعها

 :امل ا ي تتحدد فيه املس ئولية .6

أ و رشكة الشخص الواحد يف املبالغ أ و ال موال الويت قودهما كحصوص  تتحدد مس ئولية صاحب املرشوع الةردي

لتكوزن رأ   مال املرشوع،
2
ىل ا مة املالية العاموة حص  ويوأ يت هوذا التحديود نتيجوة . حىت ل متتد هذه املس ئولية اإ

 .بهلاتع املرشوع الةردي ابلشخصية القانونية واس تقالحص بذمته املالية عن ا مة املالية العامة لصاح 

ذا  ويرتتب عىل ذكل أ نه ليس اائين املرشوع الةردي من  امن سوى رأ   مال املرشووع ا ي أ علون عنوه، فواإ

زادت ديون املرشوع عن رأ   ماحص فال  امن لدلائنني يف املرشوع سوى ا مة املاليوة لهوذا ال خوري، ول حوق 

.زم يف استيةاء ديوهنم من أ موال صاحب املرشوع اظاصة
3
  

احب املرشوع أ ن ززيد من قميوة ال،وامن السوابق عون طريوق رفوع قميوة رأ   موال املرشووع، ابإ وافة وميكن لص

ذ ل يوجد حد أ قىص لقميوة رأ   املوال  يداع مبالغ مالية اإ افية اإىل حساب الرشكة، اإ ليه، أ و ابإ حصص جديدة اإ

نقاص قمية  امن املرشوع عو. اتصص لس تغالل املرشوع ذا قام صاحب املرشوع ابإ ن احلود ال دىن لورأ   أ ما اإ

ىل ذمته الشخصية-املال فاإن ذكل يرتتب عليه فقدان مزية حتديد املس ئولية، ما مل يقم  -ك ن يقوم بنقل جزء منه اإ

.مبعاجلة هذا الو ع يف أ قرب ال جال، أ و تصةية مرشوعه هنائيا
4
  

عوىل ال مووال الويت قودهما  كام أ ن ااائنني الشخصيني لصاحب املرشوع الةردي ل يس تطيعون احليز أ و التنةيذ

كحصص يف رأ   مال املرشوع ل ن هذه ال موال خرجا من ا مة املاليوة العاموة لصواحب املرشووع وانتقلوا 

ىل ا مة املالية املس تقةل لل رشوع الةردي  .اإ

ذا اكن  ذا اكن حمل التحديود ماوثال يف ذموة ماليوة ابلتخصويص، وجوب عوىل صواحب املرشووع اإ ويف املقابل، اإ

 الاس تةادة من حتديد املس ئولية، أ ن يوحض بدقة قمية ا مة اتصصة ملرشوعه الاقتصوادي، وتةصويل زرغب يف

ل اكن أ مووام منازعووات لهنايووة لهووا تتعلووق ابل موووال املشوورتكة بووني الاسوو تعامل الشخيصوو  حمتواي ووا بعنايووة، واإ

                                                           
1
- 

)
من  22معدةل ابملادة)من التقنني التجاري  L223-1ورد املنع من ممارسة هذه ال عامل ابلنس بة للرشاكت ذات املس ئولية امدودة يف نص املادة   

 (. 6117أ غسطس  0الصادر يف  6116-882القانون رمق 
2
 8261حوايل ) أ لن فرناك فرنس يا  21هو نةسه يف أ ي رشكة ذات مس ئولية حمدودة وهو  احلد ال دىن لرأ   مال رشكة الشخص الواحد - 

ىل مبلغ 0072من الترشيع الةرنيس لس نة   01، وفقا لنص املادة (يورو ، ال ن قام املرشع الةرنيس خبةض احلد ال دىن لقمية رأ   مال هذه الرشكة، اإ

 :6111ول أ غسطس س نة يورو مبوجب  القوانني الصادرة يف أ   0رمزي يقدر ب 

D. Schmidt, Les lois du 1er août 2003 et le droit des sociétés, D. 2003, p. 2619.  
3
 -  Rapport Champaud, R.T.D.com. 1979, p. 579.; Paillusseau, op.cit,  J.C.P.1986 I 3242, n

o
.33. 

4
- Jaques Aussedat, «Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation», art. préc., p. 249.   
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ذموة التخصويص الويت  والاس تعامل اظاص ابملرشووع، ويف ذكل  وياع م،كود لةورص حتديود مسو ئوليته مبحول

. ح هبا
1
  

ىل ا عية العامة يف فرنسا مطلع سو نة   6101وقد نص مرشوع قانون املرشوع الةردي حمدود املس ئولية املقدم اإ

مون التقنوني التجواري ينبغوي أ ن تونص عوىل اختصواص خبوري احلصوص بتقيوو ال مووال  L. 526-9عىل أ ن املادة 

ن امل وول زكوون  اتصصة لل رشوع الةردي، ويف حواةل عودم عوالن تأ سويس املرشووع هبوذا التقيوو، فواإ رفواق اإ اإ

.مس ئول أ مام الغري يف أ مواحص اكفة ما خصص مهنا لل رشوع وما مل خيصص
2
  

ذا اكنا ال موال حمل التخصيص أ و جزءا مهنا أ موالا مشرتكة أ و أ موالا شوائعة، وجوب عوىل صواحب  كام أ نه اإ

عالهموم املرشوع اإ بات املوافقوة الصوحية لزوجوه  حسوب الطورق الويت  –أ و رشاكئوه يف الشو يوع، وذكل بعود اإ

وذكل حتوا طوائةل  -من التقنني التجاري واملتعلقة بذمة التخصيص L. 526-11حددها القانون لدلائنني يف املادة 

املشورتك –ول ميكن، يف مجيع ال حوال، أ ن يدخل نةس املوال . عدم قبول الإعالن التأ سييس لل رشوع الةردي

.يف تكوزن ذمة  صيص أ خرى -لشائعأ و ا
3
  

 :ااائنني ا زن حيتج يف مواهجهتم ابملس ئولية امدودة لصاحب املرشوع الةردي .1

حيتج ابملس ئولية امدودة لصاحب رشكة الشوخص الواحود يف مواهجوة دائوين الرشوكة، وذكل نتيجوة لاتوع هوذه 

ذا أ خوذ أ ما ابلنس بة لدلائنني . ال خرية ابلشخصية املعنوية الشخصيني لصاحب املرشوع الةردي فيختلن ال مور اإ

حدى الرشاكت الةردية فال حيتج ابملسو ئولية امودودة لصواحب املرشووع أ و الرشويك  املرشوع الةردي صورة اإ

جراءات الشهر والعالنية الويت يتطلهبوا  الوحيد يف الرشكة الةردية يف مواهجة دائنيه الشخصيني، ما مل ي  مراعاة اإ

.ونالقان
4
ذا ا ذ املرشوع الةردي صورة ا مة املالية ابلتخصويص فييووز الاحتجواج ابملسو ئولية   عىل العكس اإ

.امدودة لصاحب املرشوع يف مواهجة لك من دائنني املرشوع وااائنني الشخصيني لصاحب املرشوع
5
  

ل يف مواهجة ااائنني ا  زن نشأ ت حقوقهم بعود هسوييل ول حيتج بتخصيص ا مة املالية يف املرشوع الةردي اإ

. صيص هذه ا مة
6
  

 

                                                           
1
 - Ibid. , p. 247. 

2
 V. Art. L. 526-9. 

3
- V.  Art. L. 526-10 

4
 - Toulouse 25 mai 1987, droit sociétés 1988, n

o
. 127; P. Serlooten, ency. Dalloz. Rep. Sociétés; n

o
.15. 

5
 .601و 606عبد احلمك محمد عامثن،  د رشكة الشخص الواحد، مرجع سابق، ص - 

J. Rosabal, th. préc., p.214. 
6
 - « Art. L. 526-11. La déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-6 n’a d’effet qu’à l’égard des 

créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son enregistrement 
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 الاس تثناءات الواردة عىل مبدأ  املس ئولية امدودة: اثنيا

ذا اكنا القاعدة العامة يف املرشووعات الةرديوة ذات املسو ئولية امودودة ورشاكت الشوخص الواحود يه عودم  اإ

ل يف حوودود ال موووال الوويت قوودما كحصووص ىل  املسوو ئولية عوون ديووون املرشوووع اإ يف رأ   املووال دون أ ن متتوود اإ

ل أ ن هذه القاعدة ترد علهيا بعض الاس تثناءات الويت نوص علهيوا القوانون،  ال موال الشخصية للرشيك الوحيد، اإ

واليت يرتتب علهيا امتداد مس ئولية صاحب املرشوع أ و الرشكة عون ديوون هوذه ال خورية يف أ موواحص اظاصوة مموا  

املس ئولية، وجيعل مون انةصوال ا   املوراد حتقيقوه مون خوالل هوذه املرشووعات  هيدر الةائدة الع لية من حتديد

 :أ مرا ل وجود حص

، وموع ذكل نسوجل بعوض 0072يعد حتديد مس ئولية الرشيك الوحيد املربر الرئييس لصدور قوانون سو نة : أ ول

الاسوو تقالل بووني ذمتووه احلووالت الوويت تتقوورر فهيووا املسوو ئولية الشخصووية للرشوويك الوحيوود بسووبب خمالةتووه ملبوودأ  

دارة الرشكة أ ي،ا، وهذه اتالةة ميكون أ ن تتحقوق  ذا اكن هذا الرشيك يتوىل اإ الشخصية وذمة الرشكة، خاصة اإ

 :يف هذه احلالت

ذا قام الرشيك ابس تخدام شا الرشكة اس تخداما تعسوةيا يتعوارض موع النظوام العوام وحسون النيوة، كوام لوو - اإ

خشصية، أ و اكن قد قدم نةسه اائين الرشوكة كوام لوو اكن مسو ئول خشصويا اس تخدهما يف سبيل حتقيق أ غراض 

عن اايون املعقودة بواسطهتا، فاإن مثل هذه اتالةة تعطي احلق اائوين املرشووع يف مبوارشة دعووى اسو تكامل 

 وزكةي ليك تطبق املس ئولية الشخصوية للرشويك الوحيود أ ن يوجود. أ صول املرشوع عند و ع املزيانية الس نوية

جراءات التصةية الق،ائية ل صول الرشكة تباع اإ ىل اإ  .رضر حمدق اباائنني دون حاجة اإ

للرشوكة، واملبوالغ  الامسوييسأ ل الرشيك أ ي،ا مس ئولية خشصية وغري حمدودة عن الةورق بوني قميوة رأ   املوال -

. املوجودة فعال حلظة قيدها يف السجل التجاري، حىت ولو اكن قد س بق حص الوفاء به اكمال
1
  

قد يتعرض الرشيك الوحيد لوبعض العقووابت اجلنائيوة ف،وال عون مسو ئوليته املدنيوة الشخصوية عون تعوويض -

ذا قوام  ال رضار اليت هسبب فهيا لل رشوع أ و الرشكة وذكل يف حاةل ت، ن الواثئق املعلنة عهنا بياانت اكذبة أ و اإ

.بقبض أ رابح صورية
2
ذا  كذكل أ  ناء حياة رشكة الشخص الواحد لبد من  جراء حتقيقوات مسو ارة ملعرفوة موا اإ اإ

اكن الةصل بني ذمة الرشيك الوحيد وذمة الرشكة مس ارا أ م ل، وعند حودوث خلو  بوني ا متوني، يو  توقيوع 

بعض اجلزاءات عىل هذا الرشويك، مثول دعووى تمكوةل ديوون الرشوكة مون أ موواحص الشخصوية، أ و فقودان موزية 

                                                           
 .012محمد هبيا عبد هللا قايد، مرجع سابق، ص  \  د068عيل س يد قامس، مرجع سابق، ص  \د - 1

2
-  G. Flores et J. Mestre, art. préc., p. 15. 
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ق يف حاةل الغش أ و التحايل يف الع ل امل،سوس أ و ال عوامل املعودةل لنظوام املس ئولية امدودة، وهذا اجلزاء ينطب

.الرشكة أ و امل،دية لإفالسها
1
 

يدور الاس تثناء الثاين حول ال،امانت الشخصية وغري املرشوطة الويت قود يطلهبوا كثوري مون ااائنوني عنود :اثنيا

اقوع مبودأ  حتديود مسو ئولية الرشويك تعاملهم مع صاحب املرشووع أ و رشكوة الشوخص الواحود، مموا يلغوي يف الو 

.الوحيد
2
ل نه قد جرى الع ل عىل أ ن دائين املرشووع أ و الرشوكة وبصوةة خاصوة البنووك يطلبوون مون مودزري  

املرشوعات الةردية أ و أ حصاهبا عند منح املرشوع اعيدا مصفيا 
3
غالبا ل تكون حمددة يف املبلوغ -كةاةل خشصية  

.برد قمية هذا الاعيد للزتام املرشوع  -أ و يف املدة
4
هذه الكةاةل الشخصية تعترب خروجا  عوىل مبودأ  املسو ئولية  

امدودة لصاحب املرشوع الةردي أ و الرشكة
5
.ا ي ميار  نشاطه التجاري من خالل هذا املرشوع 

6
  

ن ويرتتب عىل هوذه الكةواةل أ ن صواحب املرشووع الةوردي ل تظول مسو ئوليته عون الوزتام املرشووع بورد الئوي

ىل أ مواحص اظاصة هودار لك فائودة مون حتديود مسو ئولية  حمدودة مبا قدمه من حصص ولكهنا متتد اإ ىل اإ مما ي،دي اإ

 .صاحب املرشوع

ولقد تناول الةقه هذه العقبة بدراسة احللول اليت حتةم لل رشوع الةوردي ذي املسو ئولية امودودة حتقيوق هدفوه 

لإطار، ذهب جانب من الةقهيف هذا ا. ال ساي وهو حتديد مس ئولية صاحبه
7
ىل تنظو ما جرى عليه الع ول   اإ

 :ابلنس بة للكةاةل، واقرتح مجموعة من احللول، مهنا

لغواء لك كةواةل ميكون تقودميها للرشويك الوحيود تلبيوة حلاجوات نشواطه : احلل ال ول - اقرتح البعض النص عىل اإ

.التجاري بقوة القانون
1
  

                                                           
1
، ولقد نص مرشوع القانون الةرنيس املتعلق ابملرشوع الةردي حمدود املس ئولية عىل 020محمد هبيا عبد هللا قايد، مرجع سابق، ص  - 

 :ا مة املاليةاملس ئولية املطلقة لل  ول يف مجيع أ مواحص عن الزتامات املرشوع يف حاةل الغش أ و خمالةة قواعد  صيص 

Art. L. 526-11: «   Toutefois, l'entrepreneur est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de 

fraude ou de non respect des règles d'affectation et de séparation du patrimoine prévues par la présente 

section. ». 
2
 Calais-Auloy, article précité, p.249.; Ripert par Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, L.G.D.J. 

1972, p. 743; M. Cozian et A. Viandier, op. cit., p. 382. 
3
هذه  أ مه الصعوابت اليت تواهجها رشكة الشخص الواحد حمدود املس ئولية يه تأ مني احتياجا ا املالية،  ن النادر أ ن هس تطيع املرشوعات تأ مني - 

 .الاحتياجات اعيدا عىل رأ   املال املوجود يف ذمة الرشكة وحدها، وهذا ما يدعوها دامئا اإىل طلب الئين
4
 - J.G.D. De Survivre et M. Salerno, « Comment concilier l'institution des sociétés unipersonnelles et les 

exigences du crédit?», Rev. Huissiers de justice, 1986, p. 1072. 
5
 - F. Lefebvre, "La société unipersonnelle". 

6
 - P. Serlooten, "L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée", art. préc., n

o
. 30.p.191. 

7
- J. Boulez, Essai sur l'entreprise individuelle, th. Préc., p. 302. 
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عطاء اممكة التجا: احلل الثاين - رية وحدها احلق يف عدم تطبيق النص السوابق عوىل بعوض الع ليوات اموددة اإ

.وبناء عىل طلب ال طراا
2
  

ويتأ سس احلالن السابقان عىل أ ن رأ   مال رشكة الشخص الواحد ل ميكن أ ن يتحدد مببلغ هزيل وفقا لتحديد 

يوة لصواحب املرشووع، والويت ال موال التجارية وطبقا ملعيار التخصيص، ف،ال عن وجوود املسو ئولية الاحتياط 

دارته من جانوب صواحبه مموا يرتتوب عليوه اهسواع  تنعقد يف حاةل عدم كةاية موجودات املرشوع نتيجة ظطأ  يف اإ

. نطاق شهر الإفال  ليش ل صاحب املرشوع نةسه
3
  

نشاء صوندوق ي،و ن أ حصواب املرشووعات الة: احلل الثالث - رديوة ويقرتح البعض ال خر يقرتح نظاما للتأ مني ابإ

هذا الصندوق ي،من مجيع دائين املرشووع الةوردي وهدفوه تعوي،وهم حبود أ قىصو وهوو . ذات املس ئولية امدودة

قمية ال موال امل لوكة لل ستمثرزن وغري القابةل للحيز علهيا فال زكونون يف حاجة اإىل طلب الكةاةل الشخصية من 

عسو فالسوه وهوو ي،و ن زوم الوفواء الرشيك الوحيد، مبا أ نه تأ مني ي  ملصولحهتم   ود خطور اإ ار املرشووع أ و اإ

ويقرتح أ نصار هذا الاجتاه أ ن يستبدل الئين املصيف ب،وامن هوذا الصوندوق ا ي يسوامه يف تكووزن . بديوهنم

ىل هذا الصندوق رشطوا مسو بقا  جبارية حبيث زكون الان،امم اإ رأ سامحص لك أ حصاب املرشوعات الةردية وبصةة اإ

ماكنيوة  لإنشاء املرشوع الةردي ىل اإ ذي املس ئولية امدودة، وعدم دفع الاشرتااكت املطلوبة يرتتب عليه العودة اإ

ن هذا احلل يس ح ابلتوفيوق بوني أ مون الغوري وامحلايوة اانيوا امل نوحوة . احليز عىل ال موال الشخصية لل ستمثر اإ

القوابةل للحيوز، ونتيجوة  كل  وصندوق ال،امن ل يسأ ل فيف جياوز قمية ال موال الشخصية لل ودزن غوري. لل دزن

فاإن دائين املرشوع ل ميلكون احلق يف أ خذ أ موال من صندوق ال،امن جتواوز موا اكن زوم أ ن حييوزوا عليوه يف 

 . ذمة املدزن الشخصية، ول شك أ ن حصوزم عىل ديوهنم يف الةرض ال خري زكون أ يرس وأ مضن

وقود اكن هووذا احلول مو وووعا للنقوود، فقود  وووا الوبعض 
4
ن ارتةوواع قميوة ال قسوواو الويت سوو يلزتم صوواحب موو 

ىل هذا النظام. املرشوع بدفعها لصندوق ال،امن  . و كل تنبغي احليطة قبل الان،امم اإ

نشاء هوذا النظوام، بول  لكننا ل نس تطيع أ ن نسازر أ حصاب هذا النقد، فقمية ال قساو ل تعد عقبة حقيقية أ مام اإ

ن دفع هذه ال قساو حيث صاح ب املرشوع عىل عدم حتديد ا مة املاليوة ملرشووعه الةوردي يف عىل العكس، اإ

نطاق  يق، كام أ ن هذا القسو  زكوون حمسوواب وفقوا لقميوة ال مووال الويت تتكوون مهنوا ا موة املاليوة لل رشووع 

ذا وجود القسو   الةردي حبيث يتناسب عكس يا مع قمية رأ   موال املرشووع، وذكل يودفع صواحب املرشووع اإ

                                                                                                                                                    
1
 Article 1: «Tout cautionnement que pourrait fournir l'actionnaire  unique pour les besoins de son activité 

commerciale est nul de plain droit.» 
2
 Article 2: " Seul le tribunal de commerce à la demande des parties, peut reporter, pour une opération 

déterminée cette disposition.» 
3
 B. Aman, art. préc., n

o
. 93; P. Roquet et J. de Faultrier, "L'E.U.R.L." au regarde du droit du crédit., p.102. 

4
 Champaud, op.cit, n

o
. 32. 
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ىل ا موة املاليوة لل رشووع الواجب دفعه مرتةع ىل نقل املزيد مون أ موواحص اظاصوة اإ ا نتيجة لصغر أ موال املرشوع اإ

كوام . حىت خيةض من قمية القس  املطلوب مما يساعد عىل زايدة مقودرة املرشووع الةوردي عوىل ممارسوة نشواطه

يف الان،وامم أ و  ميكن من جانب أ خر أ ن جنعل من نظام التأ مني نظاموا اختيواراي زكوون صواحب املرشووع حورا

ليه  .عدم الان،امم اإ

 بدأ  عام ل تتأ ثر ا مة املالية اظاصة بصواحب املرشووع الةوردي ابلإجوراءات ا اعيوة الويت يبارشهوا دائنووا -0

. املرشوع بسبب متتع املرشوع الةردي بشخصية قانونية وذمة مالية مس تقةل عون صواحبه وذمتوه املاليوة اظاصوة

ن افتتاح الإ  جراءات ا اعية  د املرشوع الةردي ل جتعل صاحب املرشووع يف موأ من مون انعقواد ومع ذكل فاإ

وهذا ما جيعلنا نتساءل عن الوقا ا ي يس تةيد فيه صاحب املرشوع الةردي مون مبودأ  . مس ئوليته الشخصية

ذا اكن املةروض أ ن أ اثر هذا املبدأ  تظهر عندما مير املرشوع ببعض الصوعواب ت الويت جتعول املس ئولية امدودة اإ

 . دائنيه يطالبون بةتح الإجراءات ا اعية

ونبووني فوويف يوويل أ ن افتتوواح الإجووراءات ا اعيووة  وود املرشوووع الةووردي جيعوول صوواحبه عر ووة لتوجيووه دعوووى 

:اس تكامل أ صول املرشوع يف مواهجته، كام جيعا معر ا لتوسع هذه الإجراءات حبيث  هش ل أ مواحص اظاصة
1
  

فقد أ دخل املرشع الةرنيس بعض التعديالت عىل قانون الإجوراءات :  كامل أ صول املرشوعأ ما عن دعوى اس ت-

، ا ي نصا املوادة  0072ينازر 1ا اعية، وذكل من خالل القانون الصادر يف 
2
منوه بعود التعوديل عوىل  071 

ذا اكنا التصةية الق،ائية لشخص معنوي وبصةة خاصة مرشووع فوردي ذي مسو ئولية " أ نه  حمودودة بسوبب اإ

عدم كةاية موجوداته، هس تطيع اممكة يف حاةل  بوت اظطأ  يف الإدارة ا ي اكن سببا يف عدم كةاية موجوودات 

املرشوع أ ن تقرر حت يل ديون الشخص املعنوي لكها أ و يف جوزء مهنوا، وسوواء ابلت،وامن أ و بدونوه عوىل مجيوع 

دزرزن الةعليني سوواء اكنووا بوأ جر أ و بودون أ جور أ و حت يول مدزري املرشوع املعينني وفقا ل حاكم القانون، أ و امل

 ."هذه اايون لبعض مهنم فق 

وبذكل ل زكون صاحب املرشوع الةردي يف مأ من من هذه ااعوى ابلرمغ من أ ن القانون الةرنيس بعود تعوديا 

ا ترتوب عليوه تطلب رضورة اإ بات خطأ  الإدارة ورابطوة السو ببية بوني خطوأ  الإدارة ونقوص أ صوول املرشووع ممو

جراءات التصةية الق،وائية موا بصوةته مودزرا . دخوحص يف اإ وتوجوه هوذه ااعووى اإىل صواحب املرشووع الةوردي اإ

ما بصةته املدزر الةعيل لل رشووع  ذا اكن جي ع بني صةيت الرشيك الوحيد ومدزر املرشوع الةردي، واإ لل رشوع اإ

 . الةردي

جراءات التصةية الق،ائية-  .وأ ما عن التوسع يف اإ

                                                           
1
 \د: من الصعب استبعاد هذزن الاس تثناءزن بسبب مت  صاحب املرشوع  يع احلصص اليت يتكون مهنا رأ   مال املرشوع الةردي، انظر - 

 .602عيل س يد قامس، مرجع سابق، ص 
2
 Loi n

o
. 85-98 J.O. 26 janv. 1985, n

o
. 1087. J. Paillusseau, "l'E.U.R.L.", J.C.P. 1986.I.doct. 3242. n

o
.36. 
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جراءات التصةية الق،ائية لل رشوع لتشو ل ال مووال الشخصوية لصواحبه وك هنوا أ موواحص اظاصوة دون  فقد متتد اإ

ساءته اس تعامل أ مووال املرشووع أ و اسو تخدامه الئوين  الاعتداد اب مة املالية املس تقةل لل رشوع، كام يف حاةل اإ

.امل نوح لل رشوع ملصلحته اظاصة
1
 

ي ذي املسو ئولية امودودة جيوب عوىل صواحبه أ ن يةصول بطريقوة واحضوة بوني مصواحل فةي جمال املرشوع الةرد

املرشوع ومصلحته الشخصية، وكذكل يلزتم ابلةصل بني أ موال املرشووع وأ موواحص اظاصوة حوىت يتةوادى انعقواد 

نشواء املرشووع الةوردي وهوو حتديود  مس ئوليته الشخصية عن ديون املرشوع، ويصل اإىل حتقيق الهودا مون اإ

وموع ذكل هنواك بعوض ال مووال . وليته عن ديون املرشوع يف ال موال الويت قودهما كحصوص يف رأ   مواحصمس ئ

املشرتكة اليت ل يس تطيع صاحب املرشوع أ ن يةصل يف اس تخداهما بني مصلحة املرشوع ومصلحته الشخصوية 

يف عطووةل هنايووة اكلسوو يارات أ و ال موووال الوويت يسوو تخدهما يف نشوواو املرشوووع ويف نةووس الوقووا أ  نوواء وجوووده 

 .ال س بوع أ و يف تنقالته الشخصية

هذه الاس تثناءات اليت ترد عوىل مبودأ  املسو ئولية امودودة لصواحب املرشووع الةوردي مون شوأ هنا التقليول مون 

دخالها يف الترشيعات الو وعية كوسو يةل  ال اية الع لية لالعرتاا ابملرشوعات الةردية ذات املس ئولية امدودة واإ

و كل وجب مالمئة قانون الإجراءات ا اعيوة املتعلقوة ابملرشووعات الةرديوة موع الهودا . التجارة انحجة ملامرسة

نشاهئا، وهو احلد من مس ئولية صواحب املرشووع عون اايوون وحصوها يف ال مووال الويت قودهما  الرئييس من اإ

أ و جيوب عوىل . تثناءاتلتكوزن رأ سامحص، وذكل  حاوةل للحد مون ال اثر السولبية الويت ترتتوب عوىل هوذه الاسو  

ال قل  اإصدار هرشيع يقيض بعدم التوسع يف مسو ئولية صواحب املرشووع  الةوردي عون ديوون هوذا املرشووع، 

ل يف مواهجة ااائنني ا زن أ صاهبم رضر نتيجة لعدم و وع حودود فاصوةل بوني أ مووال املرشووع  حبيث ل تنعقد اإ

ب أ ن زكون هذا التوسع يف مسو ئولية صواحب املرشووع  الةردي وال موال اظاصة بصاحبه، أ و مبعىن أ خر ل جي

تلقائيا أ و انعقاد مس ئوليته ل زكون عن مجيع الزتاموات املرشووع وذكل يف حمواوةل للتقليول مون نطواق مسو ئولية 

 .صاحب املرشوع حىت زكون هذا النظام أ كرث جاذبية ابلنس بة ل حصاب رؤو  ال موال

لهيا  :اظامتة والنتاجئ املتوصل اإ

عراض أ حاكم الرشكة أ و امل،سسوة ذات الشوخص الوحيود وذات املسو ئولية امودودة جنود أ ن مسو،ولية وابس ت

مبقودار  - بودأ  عوام–امل ول أ و الرشيك الوحيد عن اايوون والالزتاموات املرتتبوة عوىل هوذه امل،سسوة، تكوون 

ذكل اجلوزء ا ي خصصوه حصته يف رأ   مالها، مما يعين أ ن احلد ال قىص للخسارة اليت ميكن أ ن تلحق به هوو 

ن ا موة املاليوة للرشويك تكوون غوري مسو ئوةل عون ديوون الرشوكة ىل . للتجارة، وابلتايل فواإ وهوذا ال مور يو،دي اإ

الاعورتاا مببودأ  جوواز تعودد ا   املاليوة للشوخص، فتكووون حص ذموة ماليوة خمصصوة للتجوارة ويه ا موة املاليووة 

مالية ديوهنا فق  دون اايون ال خرى، فال يس تطيع دائون للرشكة، وذمة مالية أ خرى مدنية، وت، ن لك ذمة 

                                                           
1
 .بتحديد حالت امتداد التسوية الق،ائية 0072ينازر  62من القانون الصادر يف  076قاما املادة  
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 مة مالية ما التنةيذ عىل ال موال اااخةل يف ذمة مالية أ خرى، وهذا يتوافق لكية مع نظرية التخصويص لتةسوري 

ا مة املالية، واليت ترى أ ن ا مة املالية يه عبارة عن مجموعوة أ مووال خمصصوة لع ول موا دون ربطهوا ابلشوخص 

ذ تقوم هذه النظرية القا ومثول هوذا . عىل عدم ارتباو ا موة املاليوة بشوخص معوني -كام س بق وأ ن بينا–نوين، اإ

التةسري لذلمة املالية، يقيض عىل النظرية الشخصية اليت ترب  بني ا مة املالية والشخص القانوين حبيث توجود 

لهيا من خالل ه. وتنهتيي معه  :ذه املقاةل يق ما ييلوعىل الع وم جن ل النتاجئ املتوصل اإ

اإن الاعرتاا برشكة أ و م،سسة الشخص الواحود حمودود املسو ئولية يعورب عون الوتخيل عون النظريوة  .0

التقليدية يف ا مة املالية، وقد اكن لهذا الاعرتاا أ ثره ابلنس بة لل بادئ اليت حتمك قانون الرشاكت كام هو احلوال 

 .ابلنس بة لل ةهوم العقدي للرشكة

ن  صيص  .6 ا مة املالية جيعل صاحب املرشوع الةردي حمدود املسو ئولية يف موأ من مون الإجوراءات اإ

ا اعية اليت قد يبارشها دائنوا املرشوع بسبب متتع هذا ال خوري بذموة ماليوة مسو تقةل عون صواحبه وعون ذمتوه 

 .الشخصية

ن املرشوع وحاميوة للغووري املتعواملني مووع املرشووع الةوردي قوود يطبوق املسوو ئولية الشخ  .1 صوية للرشوويك اإ

 . الوحيد يف حاةل اس تخدامه للرشكة اس تخداما تعسةيا يتعارض مع النظام العام وحسن النية
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احنالل الزواج يف القانون ااويل اظاص
*

 
 تيارت -جامعة ابن خدلون –" أ  "أ س تاذ مساعد  -موشعال فاطمية/ أ  

 

 :امللخص

تعترب مسأ ةل احنالل الزواج يف القانون ااويل اظواص مون املسوائل املتشوابكة ، وأ كرثهوا نطاقوا لتنوازع 

ىل طرق احناللها  يقا واهسواعا  ىل هذه الرابطة، واإ ل أ ن القوانون . القوانني، وهذا لختالا نظرة الترشيعات اإ اإ

س ناد    لقانون جنس ية الزوج وقوا رفوع ااعوو  ى، مث عواد وأ خ،وعها لالسو تثناء الووارد اجلزائري حس ها ابإ

ذا اكن أ حوود الووزوجني جزائووراي وقووا انعقوواد  01ابملووادة  قووانون موودين، وهووو تطبيووق القووانون اجلزائووري وحووده  اإ

الزواج، كوام أ ن اافوع ابلنظوام العوام والغوش حنوو القوانون يلعبوان دورهوام البوارز يف اسوتبعاد قوانون اجلنسو ية، 

الزواج، مىت اكن القانون ال جنيب يتعارض تعار وا صوارخا موع املةواهو وال سوس الواجب التطبيق عىل احنالل 

 .العامة اوةل القايض ، أ و مىت  با حص الاختصاص نتيجة الغش والتحايل عىل  واب  الإس ناد

Résumé 

la dissolution du mariage est considéré Parmi les tangleds questions  de droit 

international privé, et les plus-échelle de conflits de lois ,car les différences regards des 

législations à cette relation ,et les motifs de leur  dissolution , d'où l’étroitesse et la dilatation. 

mais la loi algérienne la résolu par direct rattachement à la loi nationale de l’époux au 

moment de l’acte introductif d’instance , et elle ensuite retourné et la  soumis à l'exception 

contient  à l'article 13 du code civil , qui est L'application de la loi algérienne seule, si l’un 

des deux conjoints est algérien ,au moment de la conclusion du mariage , aussi L'ordre 

public et la fraude à la loi ont  Un rôle important dans l'exclusion de la loi de nationalité 

applicable au la dissolution du mariage, Quand était la loi étrangère est en contraste frappant 

avec les concepts et les principes généraux de l'État du juge ,ou s’il prouvé quelle n’est 

devenue compétente que par suite d’une fraude à la loi, et escroquerie les facteurs de 

rattachement  . 

 :املقدمة

ما ابلوفاة كهناية طبيعية، أ و  احنالل الزواج أ و انق،اءه يعين انهتاء العالقة الزوجية بني الرجل واملرأ ة، وتنهتيي اإ

اكلطالق، أ و التةريق، أ و الانةصال بطرق أ خرى  تلن حسب ااول ونظاهما القانوين يف ال،يق والاهساع، 

                                                           
*
يداع املقال   66/06/6102: اترخي اإ

 12/10/6102: اترخي حتكو املقال
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راداي من.  اجلسامين قبل الزوج ، و التةريق زكون حبمك ق،ايئ ل س باب حمددة يف القانون،  فالطالق زكون  اإ

و بطلب من الزوج أ و الزوجة، أ ما الانةصال اجلسامين
1

ىل  ، فهو نظام تعرفه القوانني الغربية فق ، وي،دي اإ

ل بعد ميض فرتة زمنية  املباعدة بني الزوجني وانقطاع احلياة املشرتكة بيهنام ، دون أ ن ي،دي لحنالل الزواج، اإ

ذا صدر قرار ق،ايئ بذكل  معينة ، لينهتيي فهيا ابلطالق اإ
2 
. 

ذا اكن انهتاء الزواج ابلوفاة ل يثري أ ي تناز  ن ال س باب ال خرى تثري تنازعا واحضا، وذكل واإ ع بني القوانني ، فاإ

لهيا، فبيا يعترب الزواج يف الرشيعة  ىل مسأ ةل احنالل الزواج، وال س باب امل،دية اإ لختالا نظرة الترشيعات اإ

ن الطوائن املس يحية الاك وليكية، تعتربه رابطة دامئة ل تنقيض ل ابلوفاة ،  الإسالمية رابطة قابةل لالحنالل، فاإ اإ

رادة الزوج املنةردة ، أ و ابظلع بناء عىل طلب الزوجة يف حالت  وبيا هس ح الرشيعة الإسالمية الطالق ابإ

حبمك   divorceمعينة، ترفض ااول الغربية هذه النظم، وتعتربها خمالةة للنظام العام، يف حني جتزي التطليق

اء عىل دعوى ترفع من أ حد الزوجني أ و الكهام، وتبيح نظام القايض، ولر س باب اليت حيددها القانون ، بن

 .الانةصال اجلسامين كذكل ، وهو نظام مرفوض يف ااول الإسالمية، وخمالن للنظام العام فهيا 

ولعل هذه الاختالفات يف  مو وع احنالل الزواج ، وتنازع القوانني حوحص لكام  لا عنص أ جنيب ، هو ما 

ن أ غلب الإشاكلت تنصب . هتوي الباحث يف نطاق القانون ااويل اظاصجيعل احلديث عنه يس  ولهذا فاإ

طار تنازع القواننيو وما هو نطاق تطبيقهو  حول ما هو القانون الواجب التطبيق خبصوص احنالل الزواج يف اإ

 .ة الإس نادووما يه الاس تثناءات اليت ترد عىل هذا القانون، وت،دي لتطبيق قانون أ خر غري املذكور يف قاعد

 . القانون الواجب التطبيق عىل احنالل الزواج ذي العنص ال جنيب: املبحث ال ول

ل أ ن التطليق   le divorceكام س بق ا كر فاإن طرق انق،اء الزواج  تلن وتتعدد ، اإ
3

هناء  ، وا ي معناه اإ

الرابطة الزوجية حبمك من الق،اء بناء عىل طلب أ ي من الزوجني، هو الطريق ال صيل والطبيعي ا ي تعرفه 

غالبية الترشيعات يف العص احلديث، غاية ما هناكل أ ن أ س بابه يه اليت  تلن من دوةل ل خرى  يقا 

واهساعا، ابلنظر لعتبارات دينية واجيعية 
4
ه مىت اكن أ حد أ طراا العالقة  القانونية أ ي الرابطة وعلي. 

الزوجية أ جنبيا، وأ راد الطالق ،  ا هو القانون الواجب التطبيق عليه قانون الزوج أ و الزوجة و وبناء عىل 

أ ي معيار يتحدد هذا القانون اجلنس ية أ م املوطن، هذا من هجة ، ومن هجة أ خرى  ا هو نطاق تطبيق هذا 

 . القانونو

                                                           
1

ن التطليق ا ي نقصده هنا هو التةريق الق،ايئ بني الزوجني بطلب  من  21الزوج أ و الزوجة ، وليس كام يقصد املرشع اجلزائري يف املادة  و اإ

 .من قانون ال  ة ، حبيث قصه عىل  الزوجة فق ، ول س باب حمددة
2
 .882،  ص6101عاكشة محمد عبد العال، تنازع القوانني، دراسة مقارنة، دار املطبوعات اجلامعية،الإسكندرية ، مصو 

3
  .080، ص6117، مطبعة الةس يةل، اجلزائر،6ويل اظاص اجلزائري، تنازع القوانني، اجلزء ال ول،وزرويت الطيب، القانون اا -

4
- cass.civ, française, 00 Mars1928.  
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 .القانون الواجب التطبيق عىل احنالل الزواجحتديد : ملطلب ال ول ا

بداية من املعروا أ ن غالبية الترشيعات الالتينية والعربية، ومهنا اجلزائر هس ند الاختصاص يف ال حوال 

الشخصية لقانون اجلنس ية، مىت اكن أ حد أ طراا العالقة أ جنبيا، عىل عكس ااول ال جنلوساكسونية ك مرزاك 

 . واجنلرتا ومن حذا حذومه، ا زن يس ندوها لقانون املوطن

الل الزواج من الرواب  العائلية، وأ حد ممزيات احلاةل الشخصية، فال بد أ ن خي،ع لقانون اجلنس ية ومبا أ ن احن

عند غالبية الترشيعات ال وربية والعربية، وهذا عىل اختالا بيهنا،  فبع،ها يأ خذ بقانون أ خر جنس ية 

ل قانون جنس ية الزوج وقا انعقاد الزواج  مدين يوانين 02ملادة اكمشرتكة، واإ
 
، و بع،ها يأ خذ بقانون  

ل قانون القايض اكملادة  ل قانون املوطن املشرتك، واإ ، 0022من القانون البولوين لس نة  07اجلنس ية املشرتكة واإ

ىل القانون املنظم ل اثر الزواج عند رفع ااعوى،  66واملادة  من القانون التش يكوسلوفا  ، وأ خرون يس ندوها اإ

ل قانون جنس ية املدعي  برام الزواج املادة واإ من القانون ال ملاين  08حينئذ، أ و قانون جنسيته عند  اإ

.0072لعام
1
 

ن اكن زام نةس اجلنس ية، ويف  أ ما الق،اء الةرنيس،  فقد  اكن خي،ع احنالل الزواج لقانون جنس ية الزوجني، اإ

ذا اكن قانون أ حدهام يبيح الطالق، وا ل خر حيظره، يق  حال اختالا ذكل يلجأ  للتطبيق املوزع ، فاإ

ابلطالق لصاحل الزوج ا ي يس ح قانونه بذكل ، وهذا ما ق،ا به حممكة النقض الةرنس ية يف ق،ية الس يدة 

" Férrari""فرياري"
2
يطايل، وحصل بيهنا وبني زوهجا تةريق جامثين ر ايئ، فذهبا ،  جة  ابإ اليت اكنا مزتو 

ىل فرنسا،  وطالبا انقالبه اإىل طالق طبقا للقانو ن الةرنيس، فرف،ا حممكة النقض طلهبا، ل ن  قانون اإ

يطالية مينع هذا، فاسرتد ت جنسيهتا الةرنس ية لتطلب الطالق وفقا لها، فُقيض   جنس ية الزوجني املشرتكة أ ي الإ

ع00/11/0067لها هبذا، وأ ي دته حممكة الن قض الةرنس ية يف  ، عىل أ سا  التطبيق املوز 
 
 . 

ن مل  يأ خذ بقانون املوطن املشرتك للزوجني،ولكن عاد الق،اء الةرنيس  يشرتاك ل يف املوطن ول اجلنس ية، فاإ

، فأ صبح 0082جويلية  00مدين بتارخي  101ولقد تدخل املرشع الةرنيس بتعديل املادة . يطبق قانون القايض

ذا اكن الك   الزوجني زاتعان مةادها تطبيق القانون الةرنيس فيف يتعلق ابلتطليق والانةصال اجلسامين ، اإ

ل  ىت اكن زام موطن مشرتك فهيا، ويف حاةل عدم الاشرتاك يف املوطن يطبق قانون  ابجلنس ية الةرنس ية ، واإ

ذا مل يعلن أ ي قانون أ جنيب أ خر ابختصاصه القايض، اإ
3
. 

                                                           
1
- Pierre Mayer ,  droit international privé, 5ème édition, d’Elta, liban,1996. édition, Dalloz, France ,2001, p 

376. 

. لرأ ي القانون املصي السوري ، العرايق ، اللييب ، ال ردين ، السوداين ، والإمارايتويأ خذ هبذا ا-
2
  

3
 .888و عاكشة  محمد عبد العال ، املرجع السابق،ص
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 06دة هذا، وقد أ خ،ع الترشيع اجلزائري احنالل الزواج، لقانون جنس ية الزوج وقا رفع ااعوى، مبوجب املا

، وهذا عىل عكس الترشيعات العربية، اليت مزيت معظ ها بني الطالق والتطليق  6قانون مدين فقرة 

والانةصال اجلسامين، وأ خ،عا لك مسأ ةل مهنم لقانون جنس ية الزوج يف وقتني خمتلةني ، حيث أ س ندت 

وىالطالق لقانونه عند النطق به ، أ ما التطليق والانةصال لقانونه عند رفع ااع
1
وقد تكون عةل هذه التةرقة  .

ىل دعوى، بيا ل يتحقق  يقاعه من الزوج دون حاجة اإ ىل أ ن الطالق يقع وقا اإ يف قاعدة الإس ناد راجعة اإ

ل بوقا رفع ااعوى ابلنس بة زام، فهو ل يتحقق بوقا  جراهئامالتطليق والانةصال اجلسامين اإ اإ
2
 . 

ولهذا زرى بعض الةقه
3

 ،
 

س ناده الاختصاص لوقا رفع ااعوى، زكون قد رفض أ ن املرشع اجلزائر  ي ابإ

رادة املنةردة ، كام تقيض به الرشيعة الإسالمية ، عىل أ سا  انه ل ميكن الاعتداد ابلطالق  الطالق ابلإ

ل عن طريق حمك صادر من اممكة  رادة الزوج املنةردة ، اإ ويف هذا يقول ااكتور جامل محمود .  الصادر ابإ

الكردي
4

أ ن جعل الةرقة يف مجيع ال حوال بيد القايض، كام هو مع ول به يف عصان اليوم ، يتعارض مع :" 

ن الرشيعة الإسالمية مل جتعل هذا احلق  نصوص الرشيعة الإسالمية  اليت جعلا الطالق بيد الزوج، مث اإ

اا جعلته مقيدا مبي وعة من الرشوو   " . مطلقا، واإ

ل أ ن هذا وزرد  عىل هذا الرأ ي بأ نه وا ذا صدر حمك به، اإ ل اإ ن اكن ل يعتد ابلطالق من الناحية القانونية، اإ

رادة الزوج، بأ ن يشرتو  احلمك يعترب اكشةا فق  ، وليس منش ئا كام يف التطليق، وذكل أ ن املرشع مل يقيد اإ

الطالق، توافر أ س باب معينة لقبول طلب الطالق ، كام هو الشأ ن يف التطليق ، حبيث مىت ابتغ  الزوج 

ذ حيق حص يف هذه احلاةل، احلمك ابلتعويض املناسب للزوجة  فالقايض ملزم ابحلمك حص بذكل، ولو اكن متعسةا ، اإ

فق 
5
. 

ع يف م، ون الةكرة املس ندة اظاصة ابحنالل الزواج يف التعديل اجلديد  ولقد أ حسن املرشع اجلزائري، بأ ن وس 

قانون مدين 06من املادة  6للةقرة 
6

صبحا هش ل نظام  الانةصال اجلسامين، وهذا من شأ نه تذليل ، اليت أ  

الصعوابت أ مام القايض اجلزائري، خبصوص تكيين هذه املسائل اليت قد تطرح عليه مبناس بة ، زوجان يقر 

 .نظاهمام الشخيص هذا النظام

                                                           
82، ص 6111عيل عيل سليفن ، مذكرات يف القانون ااويل اظاص اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،و -
1
 

2
مسعودي يوسن،تنازع القوانني يف مسائل الزواج والطالق، دراسة مقارنة، دكتوراه يف القانون اظاص، لكية احلقوق، جامعة و منقوةل من مرجع 

 002ص.   6106، 6100تل سان،

ويت الطيب ، املرجع السابق ، ص - ليه الةقه الراحج اكاكتور زر  070وهذا وفق ما ذهب اإ  
3
 

.، املت، ن القانون املدين0082سبارب  62امل،رخ يف   27و82، املعدل واملام لر مر 6112جوان  61،امل،رخ يف 01و12و أ ي ال مر 
4
  

ة، مدزرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، حلب سوراي،و نعوم س يويف،    620ص  ،0022،0028احلقوق ااولية اظاص 
5
  

6
 .071، املرجع السابق، صزرويت الطيب .-
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س نادها الاختصاص لقا نون الزوج وقا رفع غري انه مع هذا ، فقد وهجا انتقادات كثرية لهذه املادة ، ل هنا ابإ

ااعوى، جتعل الرابطة الزوجية تنحل وفقا لقانون ل  ،ع حص الزوجة، ومل زكن يف وسعها التبص به وقا 

ذا تغريت جنس ية الزوج ما بني وقا انعقاد  انعقاد الزواج، ال مر ا ي ير حبقوقها املكتس بة، خاصة اإ

يه يف جنسيته، واكن قانونه وقا انعقاد الزواج  الزواج، ووقا رفع دعوى الطالق أ و التطليق، ومل تدخل

ومن هجة أ خرى، فهيي . جيزي الطالق أ و التطليق، يف حني أ ن قانونه وقا رفع ااعوى مينع هذا، أ و العكس

س نادها الاختصاص لقانون الزوج، تكون قد خالةا مبدأ  املساواة بني ال رجل واملرأ ة فالزواج رابطة نشأ ت . ابإ

فقا لقانوهنام املشرتك ، فاملنطق أ ن تنحل وفقا لهذا القانون أ ي،ا ، أ و عىل ال قل لقانون ابتداء بني خشصني و 

زكون الكهام عىل بينة منه ، كقانون جنس ية الزوج وقا انعقاد الزواج 
1
 . 

منه اليت  01ولهذا حاولا بعض الترشيعات العربية تةادي هذه الانتقادات، اكلترشيع الكوييت يف املادة 

ىل قانون أ خر جنس ية مشرتكة كس هبا الزوجان أ  ناء الزواج، وقبل أ خ،عا ال طالق والتطليق والانةصال اإ

الطالق أ و قبل رفع ااعوى ابلتطليق أ و ابلنةصال ، ويف حاةل عدهما يطبق قانون جنس ية الزوج وقا انعقاد 

ل فقانون الزواج ،   كام اجته القانون التونيس لر خذ بقانون اجلنس ية املشرتكة للزوجني  وقا رفع ااعوى،  واإ

أ خر موطن مشرتك زام ، ويف حاةل انعدام ذكل يطبق قانون القايض
2
. 

 .نطاق تطبيق القانون الواجب التطبيق عىل احنالل الزواج: املطلب الثاين 

ن اكن حيمك غالبية املسائل  ن قانون جنس ية الزوج وقا رفع ااعوى، مبوجب قاعدة الإس ناد اجلزائرية، واإ اإ

ل أ نه كثريا ما يصطدم بقانون القايض، أ و قوانني أ خرى ت،ي ق من نطاق تطبيقه  .املتعلقة ابحنالل الزواج، اإ

يقاع الطالق،  حالت جواز الطالق،  فبيا حيدد قانون جنس ية الزوج وقا رفع ااعوى من حص احلق يف اإ

خبصوصهم ، ومن مي  من الزوجني املطالبة التطليق، الانةصال، وأ س باهبم، ورشوو حصة لك مهنم ، والواكةل 

ىل تطليق هبم، و القيود الواردة علهيم ، واملدة الالزمة لتحويل الانةصال اإ
3
، و القواعد املو وعية اظاصة  

 .  ابلإ بات، كتحديد من يقع عليه عبء الإ بات، وال دةل اليت تقبل يف ااعوى ومدى قو ا

ن قانون القايض هو ا ي حيمك ال جراءات الإ بات، واملطالبة ابلتطليق والانةصال بصةة فاإ قواعد املتعلقة ابإ

عامة، وكذكل الإجراءات التحةظية والوقتية، اليت تتخذ أ  ناء سري دعوى الطالق أ و التطليق، لل حافظة عىل 

                                                           
1

هناء اإشاكلياتو جامل محمود الكردي،   6116، دار الهنظة العربية، القاهرة، مص،0الرابطة الزوجية  ابظلع يف القانون ااويل اظاص، و اإ

 .011ص
2
دار هومة،  ،01تنازع القوانني، الطبعة  وهذا ما أ خذ به الق،اء الةرنيس ، انظر أ عراب بلقامس، القانون ااويل اظاص اجلزائري، اجلزء ال ول،-

  .620،ص6117اجلزائر،

621أ نظر ال حاكم الق،ائية اليت صدرت هبذا الشا يف مرجع أ عراب بلقامس ، املرجع السابق، الهت يش ص-
3
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قامة لها يف سكن الزوجية مصاحل لك من الزوجني وال ولد ، كتحديد نةقة وقتية للزوجة والإذن ابلإ
1
وحىت . 

جراء التطليق أ مام سلطة دينية، كرشو من الطقو  ااينية اليت تتطلهبا بعض الترشيعات، فتخ،ع  مسأ ةل اإ

ليه غالبية الةقه، بعدما اكن الق،اء الةرنيس يف  لقانون القايض ابعتبارها من الرشوو الشلكية وفق ما خلص اإ

 ي حيمك احنالل الزواجالسابق يعتربها من املسائل املو وعية اليت  ،ع للقانون ا
2
 . 

ذا اكنا خاصة ابلعالقات الشخصية بني املطلق واملطلقة ، كحقها يف النةقة ،  أ ما أ اثر احنالل الزواج ، فاإ

ذا اكن طالقها من زوهجا تعسةيا  والاحتةاع ابمس زوهجا بعد الطالق ، وحصولها عىل التعويض اإ
3 

، وابلنس بة 

وكيةية  الانةصال، ومدة  ابلنةصالالزوجية نتيجة احلمك  الالزتامات لالنةصال اجلسامين حتديد ما يسق  من

هنا  ،ع للقانون ا ي حيمك الطالق أ و  الانةصالحتويا اإىل طالق ، وتعيني الطريقة اليت ينهتيي هبا  ، فاإ

ذا تعلقا ت  ال اثر ابحلاةل الشخصية لل طلقني كحق الزوجني يف عقد زوا. التطليق أ و الانةصال ج أ ما اإ

هنا  ،ع للقانون الشخيص  جديد ومدة العدة ، وجواز اسرتداد الزوجة لمسها السابق عىل الزواج ، فاإ

هناء احلياة الزوجية ، و ص لك زوج عىل حدا للزوجني، ل هنا تتجاوز فكرة تنظو اإ
4

 

لقانون جنس ية  وخيرج عن م، ون فكرة أ اثر احنالل الزواج ، أ ثر التطليق عىل النظام املايل للزوجني، فيخ،ع

الزوج وقا انعقاد الزواج بوصةه من ال اثر املالية للزواج
5

، وكذكل احلال ابلنس بة ل ثر الطالق أ و التطليق 

نه خي،ع للقانون الواجب التطبيق معوما عىل مسائل الإرث   .عىل صةة الزوج ابلنس بة لل رياث ، فاإ

 .وقا رفع ااعوى عىل احنالل الزواج حالت استبعاد تطبيق قانون جنس ية الزوج: املبحث الثاين 

لقانون جنس ية الزوج وقا رفع  لقد أ س ند املرشع اجلزائري احنالل الزواج كام س بق ا كر، جب يع طرقه

ل أ ن هناك حالت نص علهيا الترشيع  احة يستبعد فهيا تطبيق هذا القانون ، يه أ ول،  ااعوى ، اإ

ذا اكن أ حد الاس تثناء اظاص ابنةراد القانون اجلزائ ري حبمك الرشوو املو وعية للزواج وأ اثره واحنالحص، اإ

 .قانون مدين، اثنيا، اافع ابلنظام العام ، اثلثا الغش حنو القانون 01الزوجني جزائراي وقا انعقاد الزواج املادة 

 

 

                                                           
1
أ ن  اظطأ  ا ي يقوم به الزوج ويوجب الت عويض يطب ق بشأ نه قواعد  Yvon loussouarn,Pierre bourelومع هذا زرى بعض الةقه الةرنيس  -

 املس،ولية الت قصريية

يت الط   070يب، املرجع السابق، صزرو  -
2
 

3
اد، القانون ااويل اظاص، الكتاب ال ول، املبادئ العامة يف تنازع القوانني، الطبعة يد حد  منشورات احلليب  ،0و هشام عيل صادق وحةيظة الس  

 .600،ص  6110احلقوقية، بريوت، لبنان، 

.  111هشام عيل صادق، حةيظة الس يد حداد، املرجع السابق، ص -
4
 

.811، وهو رأ ي كذكل نعوم س يويف ، املرجع السابق ، ص 116هشام عيل صادق ، حةيظة الس يد حداد ، املرجع السابق ، ص  -
5
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 .انةراد القانون اجلزائري حبمك احنالل الزواج :الاس تثناء: املطلب ال ول

اا با ما يتعلق ابلرابطة الزوجية  ، ما يالحم أ ن هذا من  الاس تثناء ليس خاصا ابحنالل الزواج فق ، واإ

قانون مدين  رشوو الزواج املو وعية لقانون جنس ية الك  00انعقاد ، أ اثر ، واحنالل، فبيا أ خ،عا املادة 

قانون مدين أ اثر الزواج، لقانون جنس ية الزوج وقا انعقاد الزواج، واحنالحص  06الزوجني، وأ خ،عا املادة 

اكس تثناء عىل  واب  الإس ناد السابقة،  وحص ا يف  01لقانون جنسيته وقا رفع ااعوى، جاءت  املادة 

ره، تطبيق القانون اجلزائري وحده مىت اكن أ حد الزوجني جزائراي وقا انعقاد الزواج، عىل انعقاده ،أ اث

هيا ملصلحة س ناد مةردة اجلانب، وابلتايل فال ميكن تعد  قانون أ خر غري القانون  واحنالحص ، وهذه قاعدة اإ

 .اجلزائري

قانون هنغاراي اظاص ابلزواج،  010كام أ ن هذه املادة منقوةل من الترشيع املصي ، ا ي نقلها بدوره من املادة 

قرارها هو  0700لعام  مواهجة احلاةل اليت زكون فهيا الزواج بني مصي مسهب وأ جنبية ، وقد اكن الغرض من اإ

غري مسل ة، وزكون الزواج حصيحا وفقا لقانون  الزوج املسهب، وابطال وفقا لقانون الزوجة،  اكلقانونني اليوانين 

ىل طائةهتا، وهو ما ي،دي لبطالن الزوا ل أ ن والإ ائييل، الذلان مينعان زواج رعيهتام من غري من يناي اإ ج، اإ

هذا الاس تثناء ي،دي لصحة الزواج مادام أ ن القانون املصي وحده هو ا ي س يطبق
1
وكذكل  دا هذه . 

ذا مسح قانون جنس ية الزوج بذكل بطال زواج املسل ة بغري املسهب، اإ  .املادة لإ

قرار هاته املادة  ن اكن هناك م. وهكذا يظهر أ ن هذا هو نةس غرض الترشيع اجلزائري من اإ ن زرى أ ن واإ

بطال زواج  املرشع اجلزائري مل زكن حباجة لهذا الاس تثناء محلاية زواج املسهب بأ جنبية غري مسل ة ، أ و لإ

املسل ة بغري املسهب، ل ن فكرة النظام العام تكةي يف حد ذا ا لتحقيق هذزن الغر ني، خاصة وأ ن هذا النص 

قلميية الوطنية ل ي  تطبيقه خارج احلدود الإ
2
 . 

ل أ ن جانبا أ خر من الةقه، مازال ي،كد عىل أ اية هذا الاس تثناء يف حامية الطرا الوطين، وذكل ل ن امحلاية  اإ

اليت حيققها اافع ابلنظام العام، تةرتض التعارض الصارخ بني القانون ال جنيب وقانون القايض ، بيا الاس تثناء 

ف،ل حتقيق غاية معينة من خالل قاعدة الإس ناد يطبق بصةة عامة ومطلقة ، كام أ نه زكون من ال يرس وال  

 .مةردة اجلانب، بدل من فكرة النظام العام اليت تازي ابلغ وض والنسبية

                                                           
1
 .001،ص6101العربية، القاهرة،مص، الهن،ةاحلدييث، القانون ااويل اظاص، دار  اإسامعيلعيل خليل  
2
نشاء احلق القانوين مع النظام العام يف دوةل القايض، بيا  تقوم فكرة ال ثر اتةن، عىل أ سا  أ نه ميكن أ ن يتعارض - مع هذا  أ اثره  تتعارض   ل اإ

فهو فكرة تثبا نسبي ة النظام العام، و هسع  للتخةين من قسوته، اليت قد تعطل من الإعامل الطبيعي لقواعد الإس ناد، و ذكل بقبول . النظام

ل أ نه نشأ  يف  نشاؤها يف اظارج يف بدل القايض، مادام أ ن نشوءها ابلرمغ من خمالةته للنظام العام اإ أ نظر أ عراب .اظارجالاحتجاج ابل اثر اليت مت  اإ

 . 070بلقامس، املرجع السابق، ص
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برام الزواج ، ولو غري  جنسيته فيف بعد ،  ويرسي الاس تثناء السابق، مىت اكن احد الزوجني جزائراي عند اإ

ذا اكن الزوجان أ جنبيني عن برام الزواج، مث جتنس أ حدهام أ و الكهام ابجلنس ية ويف املقابل ل يرسي اإ د اإ

 .اجلزائرية ، يف اترخي لحق

د وقا الاعتداد ابجلنس ية برفع ااعوى ، فهذا الاس تثناء  ومبا أ ن قاعدة الإس ناد اظاصة ابحنالل الزواج ، حتد 

تطبيق القانون اجلزائري جعا يتعرض لنتقادات  هبذا الشأ ن، فليس من املعقول،  يوقعنا يف تناقض، وهو ما

عىل زوجني اكن أ حدهام جزائراي، وقا انعقاد الزواج، مث جتنس هذا ال خري جبنس ية أ خرى وأ صبح أ جنبيا، 

فكين يطبق القانون اجلزائري عىل زوجان أ صبح الكهام أ جنبني، لهذا فامب أ ن املرشع اعتد أ صال، جبنس ية 

ذا اكن أ حد الزوجني وطنيا يف هذا الوقاالزوج وقا رفع ااعوى،  فاكن ال جدر أ ن يع ل اب  .لس تثناء اإ

 :اافع ابلنظام العام:   املطلب الثاين

ليه ت  القواعد، خبصوص  ن الإعامل الطبيعي لقواعد الإس ناد، يقتيض تطبيق قانون اجلنس ية ا ي أ شارت اإ اإ

ذا أ دى لتطبيق قانون أ جنيب ، واكن هذا القانون  ل أ ن هذا الإعامل كثريا ما يتعطل ، اإ احنالل  الزواج ، اإ

، اجيعيةيف دوةل القايض، سواء اكنا يتعارض تعار ا صارخا مع القو العامة، وال سس اجلوهرية السائدة 

فالنظام العام هو عبارة عن قواعد أ مرة تتصل بأ سا  النظام .  ، س ياس ية، أ و خاصة ابل داب العامةاقتصادية

، للبدل ومبةهوهما، يف وقا معني، وزكون يف خمالةهتا انهتاك و ديد للنظام الاقتصادي، الس ياي، الاجيعي

قانون مدين 111املرشع ال ملاين املادة  العام ، وهذا كام يعرفه
1
 . 

ولعل . وهكذا فوظيةة النظام العام يه استبعاد القانون ال جنيب اتتص مىت اكن يتعارض مع املبادئ السابقة 

الرابطة الزوجية يه  من أ كرث اجملالت وأ وسعها يف اس تعامل فكرة النظام العام ، مبا فهيا حل هاته الرابطة ، 

اول  تلن فيف بيهنا ، فهناك من تقر  طرقا لحنالل الزواج، قد تنكرها أ نظ ة أ خرى، اكلطالق وهذا ل ن ا

ابلإرادة املنةردة السائد يف ااول الإسالمية، وا ي جتها القوانني ال وروبية، وكنظام الانةصال اجلسامين، 

ظم القانونية ما يتوسع يف أ س باب التطليق، السائد يف ااول الغربية، وا ي جتها القوانني الإسالمية، ومن الن

فالقانون الةرنيس مثال ، ل يعرتا بطرق فك الرابطة الزوجية، . يف حني أ ن مهنا ما ي،يق يف هذه ال س باب

اليت ترتب  بأ س باب أ قل هشددا من ال س باب الواردة فيه، حبيث يعد خمالةا للنظام العام الةرنيس، القانون 

أ س باب التطليق، و ا ي يعرتا للزوجني ابلتطليق ابلر ا املتبادل، أ و ا ي يعرتا  ال جنيب ا ي يتوسع يف

ذا اكنوا  للزوج ابحلق يف الطالق ابلإرادة املنةردة، وهذا مىت اكن احد أ طراا العالقة، أ و الكهام فرنس يا، أ ما اإ

نه بناء عىل فكرة ال ثر اتةن للنظام العام مجيعهم أ جانب، فاإ
2

بطالقهم ا ي ي  يف اظارج،  ، ميكن الاحتجاج

                                                           
.076اعراب بلقامس، املرجع السابق، ص-
1
 

2
 .607،600مسعودي يوسن، املرجع السابق، ص 
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يقاعه بةرنسا  ات ال س باب  بناء عىل ال س باب السابقة، أ و ل س باب أ خرى ل يقرها القانون الةرنيس، لكن اإ

يعد خمالةا للنظام العام
1

  . 

رادة الزوج املنةردة ل ميكن النطق به يف فرنسا، ول التصديق عليه من قبل اممكة، ل   نه فالطالق ا ي ي  ابإ

زكر  تةاوات خطريا بني الرجل واملرأ ة، وهو ما يتعارض مع النظام العام الةرنيس، وبشا خاص لو اكنا 

وهو ما فعا الق،اء السويرسي كذكل حيث رفض الاعرتاا . املرأ ة متوطنة بةرنسا أ و مت  اجلنس ية الةرنس ية

حيث طلق , ة مصاين مقيفن بسويرساوهذا يف ق،ي. مبثل هذا الطالق ابلرمغ من كون الك الزوجان أ جنبيان

قامة  الزوج زوجته عن طريق الواكةل، مث سافر لل غرب وتزوج مغربية، ورجع لسويرسا مطالبا التص  حص ابلإ

تباع الإجراءات املع ول هبا   لزوجته املغربية،ولكن حممكة جنين رف،ا هذا الطالق ، وطلب من الزوج اإ

 يف سويرسا
2
 . 

ن كنا س نبني أ كرث ما اس تقر هذا ولقد متزي الاج هتاد الةرنيس فيف خيص اافع ابلنظام العام بكرثة التناق،ات، واإ

وجات،  د الز  عليه ال مر، فقد اعرتفا الكثري من أ حاكم الق،اء الةرنيس ابمس ال ثر اتةن  للنظام العام، بتعد 

ماكنية نشوء هذزن احلقني  ذ يعرتا للزوجة الثانية حبقها الطالق ابلإرادة املنةردة، ابلرمغ من عدم اإ يف فرنسا، اإ

ثر وفاة زوهجا، و حبقها يف طلب النةقة الزوجية، وهذا ما  يف الإرث ،  و يف التعويض ا ي تطالب به عىل اإ

زوهجا وفقا  اجتاهقررته حممكة النةض الةرنس ية، حيا مسحا للزوجة الثانية التونس ية، ابملطالبة حبقها يف النةقة 

ونيس، عىل أ سا  أ ن عالقة التعدد نشأ ت خارج الرتاب الةرنيسللقانون الت
3
كام اكن جيوز الاحتجاج يف . 

يقاعه يف 0770فرنسا، يف الةرتة السابقة لس نة  الق ا ي ي  يف اظارج بني ال جانب، عىل الرمغ من أ ن اإ ، ابلط 

 .ذكل الوقا، اكن خمالةا للنظام العام فهيا

املكتسب ابظارج ، أ ن زكون احلق وابلرمغ من نشوئه خمالةا للنظام العام يف ولكن يشرتو للاسك بنةاذ احلق 

ل أ نه زرتب أ اثرا وحقوقا مرشوعة وفقا للنظام القانوين يف هذا البدل، أ ما لو تعارض هو ال خر  بدل القايض ، اإ

أ ن جيرب زوجته  مع النظام العام هناك، فال جمال للاسك به، ومن ذكل أ ن الق،اء الةرنيس رفض عىل الزوج،

الثانية عىل مساكنته يف مقام الزوجية، سواء اكن القانون ا ي حيمك هذا ال ثر الشخيص، هو القانون الةرنيس، 

أ و قانون أ خر يقر بتعدد الزوجات، و قد ق،ا حممكة فارساي يف حمك أ خر، بأ نه يتعارض مع النظام العام 

وج  بأ ن جيرب ا لزوجة ال وىل بقبول سكن زوجته الثانية معها يف املسكن الةرنيس، القانون ا ي يس ح للز 

الزويج
4

حمك الطالق الصادر  -حىت يف جانبه اتة ن-، وقيُض  أ ي،ا بأ نه يعد  متعار ا مع النظام العام الةرنيس

                                                           
1
  -CASS. .1 

er
 Civ  .28 Janvier 1958. 

2
-Pierre Mayer .Op cit .p 375.  

3
-CaSS .1 

er
 Civ .30Janvier.1979.  

4
 .082رجع السابق، صجامل محمود الكردي، امل  
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عن الق،اء التونيس، وا ي يعطي للزوج احلق يف ح،انة أ ولده، ل نه بين عىل أ س باب ل تراعي املصلحة 

لر طةال الةعلية
1
. 

كام أ ن الترشيع الهولندي اعرتا هو ال خر ابلطالق ابلإرادة املنةردة ا ي ي  خارج هولندا، وفق  ال ة رشوو 

، ويه أ ن زكون هذا الطالق موافقا للقانون الشخيص للزوج،  0070مار   62من قانون  1ت، نهتا املادة 

القبول الص  أ و ال، ين لل رأ ة وأ ن تكون حص أ اثرا قانونية يف بدله ، وأ ن يظهر بو وح
2
.  

أ ما يف ااول  الإسالمية فهيي تطبق الرشيعة الإسالمية مبا تت، نه من  واب  أ قل تقلبا، من ااول ال وربية، 

ذ ي،ثر فهيا اعتناق اازن الإساليم أ و الارتداد عنه ولهذا يستبعد قانون جنس ية الزوج لتعار ه مع النظام . اإ

ذا اكن مينع ذا اكن القانون ال جنيب ل يقيض  العام، اإ عىل الزوج املسهب تطليق زوجته  ابلإرادة املنةردة، أ و اإ

ذا ارتد   بتطليق املسل ة من زوهجا اإ
3
 . 

عىل عدم الطالق، أ و التنازل عنه سواء يف الرواب  الوطنية أ و الزواج  التةاقكام يقع يف اجلزائر ابطال، 

ر أ س با اب لةك الرابطة  الزوجية، قامئة عىل اعتبارات عنصية اكختالا الل ون أ و اتتل ، أ و القانون ا ي يقر 

 .اجلنس

 .الغش  حنو القانون:  املطلب الثالث

الغش حنو القانون هو التحايل عىل  واب  قواعد الإس ناد، بقصد الهترب من حمك القانون الواجب التطبيق 

ىل تطبيق قانون أ خر بدحص أ كرث  ولهذا زكون الغش حنو القانون فق  . خدمة ملصاحل املعين أ صال عىل ال اع، اإ

رادة الةرد، اكجلنس ية، املوطن، موقع املنقول مع  واب  الإس ناد القابةل للتغيري ابإ
4

، و ميكن أ ن يتحقق حىت 

ل أ نه يس تقر عىل ال خذ هبا، وبأ اثرها أ غلب دول . بتغيري اازن أ و املذهب وهو يعترب نظرية فرنس ية املنشأ ، اإ

لقارة ال وربيةا
5

، وااول العربية، يف حني ل تعتد هبا ااول ال جنلوساكسونية، ك مرزاك وال رجنتني
6
 . 

                                                           
1
جنيب حىت فقد قيض  يف مص برتتيب ال ثر الاكمل لدلفع ابلنظام العام يف مواهجة القانون ال جنيب، ا ي حيظر الطالق ابلإرادة املنةردة عىل ال   -

ر نةس الق،اء السابق، أ ن اإسالم الزوجة ال  . 0026يونيو  06بعد اإسالمه، حمك حممكة اس تسناا القاهرة يف جنبية يعطهيا احلق يف رفع دعوى كام قر 

الإسالم  لعتناقهاالتطليق من زوهجا، حبيث ق  ابستبعاد القانون اليوانين، و تطليق زوجة يواننية من زوهجا اليوانين، وفقا للقانون املصي، 

القوانني، دراسة مقارنة بني الرشيعة والقانون، صالح اازن جامل اازن، تنازع ، نقال عن   0020فيةرى  01أ نظر حمك حممكة اس تسناا القاهرة يف 

 . 610. 617ص.6112طا، الطبعة ال وىل، الرت  للمكبيوتر وطباعة ال وفسا، طن
2
 .020عيل عيل سليفن، املرجع السابق، ص 
3
ل أ ن الةقه والق،اء ال ملاين، ما زال مرتددا وأ كرث ت،ييقا لر خذ به -  .اكيطاليا، بليياك، سويرسا، اس بانيا، يوغسالفيا، اإ

- 
4

س ناد  حية لستبعاد اافع ابلغش حنو القانون اكملادة  ان عىل قواعد اإ ن هذزن البدلزن بنص  نة ال مرزكية 060مدين أ رجنتيين، واملادة 00اإ من املدو 

وجان قد أ برما الزواج يف :"يت تنص ان هال برامه ، اكن حصيحا يف لك ماكن حىت ولو اكن الز  ذا اس توىف الزواج الرشوو اليت يس تلزهما قانون حمل اإ اإ

 ".هذا امل بقصد جتنب ال حاكم اليت يس تلزهما قانون موطهنم

ابق، صابلتةصيل يف كتاب عيل عيل سليف"دي بوفرمون " انظر حيثيات ق،ية ال مرية- .021ن،املرجع الس 
5
 

0770، ومل يعد قبوحص حىت س نة 0702لقد اكن الطالق ممنوعا يف فرنسا منذ س نة  و
6
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ن امليدان اظصب ا ي من خالحص عرفا نظرية الغش حنو القانون، اكن نتيجة التحايل عىل أ حاكم  هذا، واإ

، اكس بانيا، ايطاليا، فرنسا ، اكن ال فراد ولهذا فأ ايم اكن الطالق حمظورا يف أ غلب دول القارة ال وربية. الطالق

ايه ىل أ حد ااويالت اليت متنحهم اإ ن نظرية الغش حنو القانون يف حد ذا ا اش هترت من . يغريون جنسيهتم اإ بل اإ

مارات ال ملانية، "دي بوفرمون "ال مرية  خال ل ق،ية  حدى الإ ىل جنس ية اإ ، اليت قاما بتغيري جنسيهتا اإ

، ومل جتهبا حممكة النقض 0770ن زوهجا بةرنسا، أ ايم اكن الطالق ممنوعا فهيا قبل س نة للحصول عىل الطالق م

الةرنس ية عىل أ سا  الغش حنو القانون الةرنيس
 1
حيهنا ، بأ ي أ ثر  حبيث أ ن اماع الةرنس ية مل تكن تعرتا .

ذا حصل عليه الةرنس يون يف اظارج للطالق اإ
2
ذا ،  وا جنسيهتم، خاصة اإ قامة حىت لو غري  تع دوا العودة لالإ

ما يثبا سوء نيهتم، ابلهروب من اظ،وع ل حاكم قانوهنم الوطين، ا ي ل  وهو. بةرنسا، مبيرد حصوزم عليه

 .يبيح الطالق

ذا اكن أ حد الزوجني فق  فرنيس، وزام موطن مشرتك بةرنسا، وطلبا الطالق يف اظارج، فيعترب طالقهام  أ ما اإ

أ ي ، ملا حي ا من معىن الغش، لن ال صل أ ن خي،عا لقانون موطهنام املشرتك، هذا عدمي ال ثر فهيا كذكل

.ل حاكم القانون الةرنيس، ولقد  راب معدا من تطبيقه
3
 

يف حني لو اكن أ جنبيان، خمتلةي اجلنس ية، وزام موطن مشرتك بةرنسا،  ن امل كن جدا أ ن زرفض الق،اء 

ذا تبني حص أ هنام انتقال للخارج لالس تةادة من أ حاكم القانون الةرنيس، تنةيذ حمك طالقهام ا لصادر ببدل أ جنيب، اإ

ذا اكن قانونهيام الشخصيان،  ذا مت الطالق طبقا لقانون جنس ية أ حدهام، لس يف اإ ال جنيب غري املتشددة، لكن اإ

بطال متقاربني يف أ حاكهمام، أ كرث من تقارهبام من أ حاكم القانون الةرنيس، فال ميكن ا ا همام ابلغش، ول ابإ

تصفهام
4
.  

جازة الطالق يف فرنسا، فاكن مما يشيع ال جانب عىل ارتاكب الغش حنو قانوهنم اتتص أ صال،  ل أ نه ومع اإ اإ

س ناد القانون الةرنيس الطالق لقانون املوطن املشرتك للزوجني،  ا مىت اكن قانوهنام الوطين، أ كرث شدة  هو اإ

قامة بةرنسا، للهروب من تط يف أ حاكمه من القانون ال ، بيق أ حاكم قانوهنام اتتص أ  صالةرنيس، اكن يع دان لالإ

قامة  ومن ذكل الق،ية اليت طرحا عىل الق،اء الةرنيس خبصوص زوجني لبنانيني مارونيني، حيث معدا  الإ

قامة من أ جل  بةرنسا بصورة مصطنعة، بغرض اظ،وع للقانون الةرنيس ا ي خي،ع الطالق لقانون حمل الإ

لهيا، واليت متنع احنالل زواهجام فهب  احلصول عىل الطالق ، والهترب من تطبيق أ حاكم الطائةة اليت ينايان اإ

                                                           
.060،011ص.6112اندية ف،يل،الغش حنو القانون،الطبعة الثانية، دار هومة للنرش ،اجلزائر ،-
1
  

.016،  010نادية ف،يل، املرجع السابق، صـ 
2
  

3
 .662سابق، صـ سعودي يوسن، املرجع ال 

4
-Art 3/2 du droit international privé tunisienne dispose :" lorsque les conditions de la fraude à la loi sont  

réunies, il ne sera pas tenu compte du changement de l’élément de rattachement" .  
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جيهبام الق،اء لطلهبام عىل أ سا  الغش حنو القانون 
1
ذا اكن القانون الوطين .  لكن ل يتصور وجود الغش اإ

 .للزوجني، أ كرث هساهال يف أ حاكمه من القانون الةرنيس

ابلرمغ من عدم تقنينه  فان الق،اء والةقه مس تقران عىل ال خذ ابلغش حنو القانون،أ ما ابلنس بة لدلول العربية، 

بنصوص  حية ، ابس تثناء القانونني التونيس
2

، واجلزائري، الذلان نصا عليه  احة ، وهذا ما فعا  الترشيع 

6112 اجلزائري، مع تعديل القانون املدين س نة 
3
ول ن القوانني ال جنبية املتعلقة ابل حوال الشخصية، تعامل . 

دارية ، فقرة  127كقانون مثلها مثل القانون الوطين اجلزائري، مبوجب املادة    2قانون الإجراءات املدنية والإ
4
 .

عامل نظرية الغش زكون ، سواء وقع حنو القانون اجلزائري، أ و حنو القانون ال جنيب   .فهذا يعين  أ ن اإ

ن  هذا، ومبا أ نه يف ااول الإسالمية ي،ثر اعتناق اااينة الإسالمية أ و الارتداد عهنا يف احلاةل الشخصية،  فاإ

الغش حنو القانون يظهر بو وح مىت ادع  الزوج ال جنيب أ نه مسهب، ليك زاتع ابمتيازات املسل ني اكلزواج 

سالمه هذا، أ م زرفض نتيجة الغش حنو وعليه، فهل ي . من مسل ة أ و التطليق ابلإرادة املنةردة  الاعرتاا ابإ

 القانونو 

مل يعا  الق،اء اجلزائري هذه الإشاكلية ، لكن ابلرجوع ل حاكم الرشيعة الإسالمية بصةهتا املصدر الرمسي الثاين 

هل شققا : ٌللقانون، جند أ ن الرسول صىل هللا عليه وسهب أ ن ب خشصا هشكك يف صدق عقيدة أ خر بقوحص 

ليمك السالم لسا م،منا تبتغون عرض احلياة : ٌبه ٌ ، وكذكل ال ية الكرمية اليت تقولقل  ول تقولوا ملن أ لق  اإ

اانيا ٌ
5
. 

ولهذا يذهب بعض الةقه اجلزائري
6

ىل  ىل أ ن تغيري اااينة يف ااول العربية والإسالمية، من غري الإسالم اإ ، اإ

شخص زرغب من خالحص  يف حتقيق ماكسب معينة ، وذكل الإسالم، ل يشا غشا حنو القانون، ولو اكن ال 

ذا اكن هذا عن قناعة، أ و  لن اازن الإساليم يف هذه ااول من النظام العام ، ول جيوز للق،اء البحث عام اإ

ومع هذا يوجد بعض ااول العربية اليت تعرتا  .نتيجة دوافع أ خرى، وهذا بدوره موقن حممكة النقض املصية

بأ نه ل حيق  ل حد املسحيني " 0062 هذه احلالت ، ومن ذكل ما ق،ا به حممكة سورية س نة ابلغش حىت يف

أ ن زرفض دفع نةقة ملطل قته املس يحية بعد أ ن اسهب ، لن اعتناقه اازن الإساليم، اكن حتايال عىل القانون 

                                                           
1

ل أ نه  تدارك هذا النقص ونص عليه   ،  احة و قبل هذا التعديل مل زكن القانون املدين ينص عليه بل اكن زكتةي بذكر حاةل خمالةة النظام العام، اإ

ذا اكن خمالةا للنظام العام وال داب العامة يف اجلزائر، أ و  با حص : ٌ بقوحص  60يف املادة  ل جيوز تطبيق القانون ال جنيب مبوجب النصوص السابقة، اإ

 .القانون ٌالاختصاص بواسطة الغش حنو 

.6117فيةري  62املوافق ل  . 0060صةر،  07، امل،رخ يف  10_17و قانون الإجراءات املدنية والإدارية الصادر مبوجب القانون 
2
 

.008اندية ف،يل،الغش حنو القانون ، مرجع سابق،،ص-
3
  

4
وجني أ و جنسي هتام يف رواب  الزواج اتتل - يب، أ ثر اختالا داينة الز  ويت الط  والس ياس ية،  ،اجملةل  اجلزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية زر 

 .070، ص0،2003العدد

ابق، ص- اوودي ، املرجع الس  .621غالب عيل اا 
5
  

.000اندية ف،يل، املرجع  السابق، ص-
6
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وهو ما ق  به . النةقة لل طلقة يقر بقصد التخل ص من دفع الن ةقة ملطل قته، عىل اعتبار أ ن الرشع الإساليم ل

10/06/0020الق،اء العرايق يف ق،ية مما ةل بتارخي 
1
. 

ىل أ ن تصور وقوع الغش حنو القانون من ال طراا اجلزائريني، الزوج أ و الزوجة ،  ويف ال خري، ميكن الإشارة اإ

ع من حالت فك الرابطة الزوجية من طالق رادة منةردة للزوج،  يبق  حمدودا ل ن القانون اجلزائري، يوس  ابإ

ذا اكنا  اإىل طالق ابلرتايض، واظلع أ و التطليق، ، بل ميكن تصور هروب ال جانب من قوانيهنم الوطنية اإ

م الطالق، وابلتايل يتحقق الغش حنو القانون ال جنيب بأ ن يطلبوا الطالق ابجلزائر متشددة، أ و حتر 
2
. 

 : خامتة

ذا اكن احنالل الزواج يثري الكثري من املشالك عىل مس توى الصعيد اااخيل لدلوةل، فليس من الغريب أ ن  اإ

ن اكنا مجيع ااول سعا لتنظو  يثري مشالك أ كرث عندما زكون الك الزوجني، أ و أ حدهام من ال جانب، واإ

س ناد  حية، تبني القانون الواجب التطبيق عىل احنالل الزواج، اك لترشيع اجلزائري ا ي أ خ،عه قواعد اإ

ة التنازع بشأ نه ل أ ن هذا مل زكن اكفيا يف التخةين من حد  ن . لقانون جنس ية الزوج وقا رفع ااعوى، اإ واإ

اكنا بعض الترشيعات أ حسنا يف النص والاعرتاا ببعض طرق احنالل الزواج غري املوجودة يف نظاهما 

عىل نظام الانةصال اجلسامين، مضن م، ون الةكرة املس ندة  اااخيل، اكلترشيع اجلزائري ا ي أ حسن ابلنص

اظاصة ابحنالل الزواج، لتنظو عالقات ال جانب، واكلترشيع  الةرنيس ا ي يعرتا ابمس ال ثر اتة ن للنظام 

  العام ببعض النظم غري املعروفة يف الترشيعات ال وربية، اكلطالق ابلإرادة املنةردة، وتعدد الزوجات ا ي ي

نشاء هذه النظم يف فرنسا يعترب خمالةا .بني ال جانب يف اظارج، عىل أ سا  احلق املكتسب ابلرمغ من أ ن اإ

للنظام العام، وي  استبعاد القانون ال جنيب ا ي ينص عىل ذكل، ويستبعد هذا القانون كذكل حىت لو نشأ ت 

                  .    هذه العالقة يف اظارج مىت تعلقا بأ حد ال طراا الةرنس يني

 :قامئة املراجع

 القوانني

، املت،و ن القوانون 0082سوبارب  62املو،رخ يف   27وو82، املعدل واملام لر مر 6112جوان  61،امل،رخ يف 01و12و ال مر 0

 املدين

فيةوري  62ل  ، املوافق 0060صةر،  07، امل،رخ يف  10_17و قانون الإجراءات املدنية والإدارية الصادر مبوجب القانون 6

6117. 

خ يف  16-12ـال مر رمق 1 ، املت،و ن 0070فيةوري  01املو،رخ يف  00-70، املعدل واملوام للقوانون رمق 6112فيةري  68امل،ر 

 .قانون ال  ة اجلزائري

  

                                                           
1
   .يت، ن القانون التجاري املعدل و املام 1975سبارب س نة 26املوافق1395رم،ان عام  20امل،رخ يف 59/75ال مر رمق  - 

2
 اتةاقية بشان القانون املنطبق عىل الواكةل املنعقدة مب،متر لهاي للقانون ااويل اظاص   1978مار   14اتةاقية لهاي امل،رخة يف  - 
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 :الكتب

  .6117اجلزائر، دار هومة، ،01تنازع القوانني، الطبعة  أ عراب بلقامس، القانون ااويل اظاص اجلزائري، اجلزء ال ول،_0

هنوواء الرابطووة الزوجيووة  ابظلووع يف القووانون ااويل اظوواص، و_6 ، دار الهنظووة العربيووة،             0جووامل محمووود الكووردي، اإشوواكليات اإ

 .                                                                                                      6116القاهرة،مص،

صالح اازن جامل اازن، تنازع القوانني، دراسة مقارنة بني الرشيعة والقوانون، الطبعوة ال وىل، الورت  للمكبيووتر وطباعوة _1 

 . 6112طا، ال وفسا، طن

 2   6117، مطبعة الةس يةل، اجلزائور،6زرويت الطيب، القانون ااويل اظاص اجلزائري، تنازع القوانني، اجلزء ال ول،و_ 0 

 6101ة محمد عبد العال، تنازع القوانني، دراسة مقارنة، دار املطبوعات اجلامعية،الإسكندرية ، مصعاكش_

 .العربية، القاهرة،مص الهن،ةعيل خليل اسامعيل احلدييث، القانون ااويل اظاص، دار _ 2

 .  رابعة، دار وائل للنرش، ال ردنغالب عيل اااوودي، القانون ااويل اظاص، الكتاب ال ول، دراسة مقارنة، الطبعة ال_8

 .6112اندية ف،يل،الغش حنو القانون،الطبعة الثانية، دار هومة للنرش ،اجلزائر ،_7

ة، مدزرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، حلب سوراي،و نعوم س يويف، 0  0022،0028احلقوق ااولية اظاص 

اد، القوانون ااويل _01 يد حود  اظواص، الكتواب ال ول، املبوادئ العاموة يف تنوازع القووانني، هشام عيل صادق وحةيظوة السو  

 .6110منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،  ،0الطبعة

 :ابللغة الةرنس ية

- Pierre Mayer ,  droit international privé, 5ème édition, d’Elta, liban,1996. édition, Dalloz, 

France. 

 : املذكرات واملقالت1

مسعودي يوسن، تنازع القوانني يف مسائل الزواج والطالق، دراسة مقارنة، دكتوراه يف القانون اظاص، لكية احلقووق، _ 0

 .   6106، 6100جامعة تل سان،

وجني أ و جنسووي هتام يف روابوو  الووزواج اتووتل  ،اجملووةل  اجلزائريووة للعلوووم القانونيووة _6 يووب، أ ثوور اخووتالا داينووة الووز  ويت الط  زر 
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ااولية اظاصة الرواب أ حاكم البنوة يف 
*
 

 .جامعة أ بو بكر بلقايد، تل سان  -" أ  " مساعد أ س تاذ – زازر فاط ة الزهراء/ أ  

 

 امللخص     

يعترب جمال البنوة مبختلن صورها من أ وسع اجملالت اليت يش تد فهيا اظالا بني قووانني ااول، وتزيود 

حدة هذا اظالا عندما يتخلل العالقة عنص أ جنيب، فيتنازع حمك هذه العالقة أ كرث مون قوانون، ال مور ا ي 

ذا يس تدعي التدخل لتنظو البنوة مون حيوث حتديود القوانون ا ي حيمكهوا، وا  ي بودوره قود يتعطول تطبيقوه اإ

تبني للقايض املطروح عليه ال اع أ ن ال حاكم اليت يت، هنا القوانون ال جنويب تتعوارض بشوا صوارخ موع القوو، 

                            .                          واملةاهو ال ساس ية اليت تقوم علهيا دولته

Résumé                                            

Les législations varient considérablement dans l’organisation de la filiation, cette 

différence s’intensifie quand un élément étranger  apparait dans la relation, ce qui entraine 

un conflit entre les lois et qui nécessite une intervention pour réguler la filiation en terme de 

détermination de la loi compétente; cette dernière peut être évincée si le juge estime son 

incompatibilité avec les dispositions et les concepts  fondamentaux de son pays.   

 :مقدمة

هوذه العالقوة قود تتخوذ صوورة رشعيوة حبيوث . والابونوة يه عالقة  ال ية ال طراا ترب  بني ال ب، ال م البن

 .تكون واقعة امليالد انجتة بعد عقد زواج حصيح بني الواازن

يف املقابل قد يوا الطةل خارج رابو قانوين بني الوواازن، يف هوذه احلواةل نكوون أ موام موا يسو   ابلبنووة غوري 

 . الرشعية

والبنوة غري الرشعية قد زكون مصدرها عالقة بني طرفني زكون أ حدهام مرتبطوا موع الغوري بعقود زواج، فيسو   

مصدرها يف عالقة بني خشصني غري مورتبطني، فيسو   وا  الوا يف هذه احلاةل ابن زان، كام قد جتد هذه البنوة

طبيعي
(1)

 . 

                                                           
*
يداع املقال   62/12/6102: اترخي اإ

 12/12/6102: اترخي حتكو املقال
(1)

  حبوار محمود، القوانون 120.، ص6112أ نظر، صالح اازن جامل اازن، قانون العالقات اظاصة ااولية، دار الةكر اجلامعي، الإسوكندرية، – 

 .010-011. ، ص6101ااويل اظاص، الرؤى للنرش والتوزيع، اجلزائر،
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ىل جانب البنوة الرشعية والبنوة غري الرشعية يوجود موا يعورا ابلتبوين، هوذه البنووة معروفوة يف ااول الغربيوة  اإ

وكذا بعض الطوائن غري الإسالمية املوجودة يف بعض ااول العربية  ص ولبنان
(1)

. 

مبختلن صورها العديد من الصعوابت عىل مس توى العالقات ااولية بدءا بنظورة اجملاعوات ملةهووم وتثري البنوة 

البنوة، فبيا ل زالوا البنووة الطبيعيوة تثوري الشوعور ابلسو هتجان اى اجملاعوات العربيوة تالةهتوا املبوادئ والقوو 

ال نظ وة الغربيوة أ صوبحا اليووم توتخىل تودرجييا ااينية، الاجيعية وال خالقية الرا ة يف هذه ااول، جند أ ن 

ىل املساواة بني ال طةال الرشعيني وال طةال غوري الرشوعيني،  ىل أ ن وصل هبا احلد اإ عن مةهوم ال  ة الرشعية اإ

هذا ما يربر تدخل النظام العام لستبعاد تطبيق القانون ال جنيب اتتص لكوام قودر القوايض أ ن يف تطبيوق هوذا 

 .ابملصاحل اجلوهرية لدلوةلالقانون مسا  

يه احلوالت الويت   ا موقن ااول من القانون اتتص ابلةصل يف ال اعات ااولية اليت تثار بشأ ن البنوةو وموا

 يتعطل فهيا تطبيق هذا القانون ابمس النظام العامو

، لنتطورق بعود (مبحوث أ ول)وعليه س نحاول أ ول حتديد القانون واجب التطبيوق عوىل البنووة مبختلون أ شواكلها

ذكل ل اية النظام العوام كوسو يةل دفاعيوة يتسولح هبوا القوايض يف لك مورة تكوون فهيوا ال حواكم اظاصوة ابلبنووة 

                                                           (.                                              مبحث اثين)واملنصوص علهيا يف القانون ال جنيب اتتص تصطدم مع الراكئز والقو اليت تهنض علهيا دولته

  .البنوة وتنازع القوانني: املبحث ال ول

ذا اكنا البنووة تنودرج مضون موا ويع ال حووال الشخصوية يف لك ال نظ وة القانونيوة مموا يرتتوب عليوه اإخ،واعها  اإ

ل أ ن تطبيق هذا القانون الشخيص يطرح اإشاكل عن د عدم احتاد جنسو ية ال طوراا، فهول للقانون الشخيص، اإ

 زرحج قانون جنس ية الطةل أ و ال م أ و ال بو

وما دام التبين صورة من صور البنوة، فهو أ ي،ا يطرح نةس الإشاكل،  ا هو القانون ا ي يتعني عىل القوايض 

 أ ن يطبقه عىل ال اعات ااولية اظاصة ابلبنوةو

  لبنوة الرشعية والبنوة غري الرشعيةالقانون واجب التطبيق عىل ا: املطلب ال ول

وقود اختلةوا الترشويعات عنود . فيف خيص البنوة الرشعية، فيقصد هبا نس بة الوا ل بويه نتيجة عقد زواج بيوهنام

تعيني القوانون اتوتص حبمكهوا يف جموال العالقوات ااوليوة، فرحجوا بعوض القووانني
(2)

كةوة الطةول يف العالقوة،  

ىل أ ن الطةل هوو الطورا وأ خ،عا بذكل ال اعات ا ىل قانون جنس ية الطةل مستندة يف ذكل اإ ليت تتعلق هبا اإ

ال،عين يف العالقة مما يس توجب حاميته، كام أ ن ااعاوى املتعلقة ابلبنووة تورتب  ارتباطوا شوديدا حبواةل ومركوز 

 .بنالطةل يف ال  ة، ويه لصيقة بشخصه وحالته املدنية مما يس تلزم اإخ،اعها لقانون جنس ية الا

                                                           
(1)

 .608. ، ص0071اجلامعية للطباعة والنرش، بريوت، أ نظر، توفيق حسن فرج، أ حاكم ال حوال الشخصية لغري املسل ني، ااار – 
(2)

 .120. ، مقتبس عن صالح اازن جامل اازن، املرجع السابق، ص0022القانون ااويل اظاص البولوين، الصادر س نة – 
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وعىل خالا هذا الاجتاه، أ خ،عا الكثري من الترشيعات العربية
(1)

النسب الرشعي لقانون جنسو ية ال ب، ومل 

ترحج بذكل هجة الطةل كام فعلا قوانني أ خرى، فهذه القووانني تورى أ ن النسوب الرشوعي ميثول عالقوة وطيودة 

هامل قانون ال ب ترب  الطةل بأ صا أ ي بأ بيه، وعليه ل ميكن اإ
(2)

. 

وهوذا هوو احلول ا ي تبنواه املرشوع اجلزائوري
(3)

نواكره لقوانون  ذ أ خ،وع لك موا يتعلوق ابلعورتاا ابلنسوب واإ ، اإ

جنس ية ال ب، مما يس تنتج معه أ ن املرشع قصد من هذا الإس ناد النسوب الرشوعي، أ موا النسوب الطبيعوي فوهب 

قوانون ال  ة اجلزائوري ل تعورتا يتطرق حص، ذكل أ ن الرشيعة الإسالمية اليت تعترب املصدر ال ساي ل حواكم 

طار الزواج الرشعي، وحترم الوا غري الرشعي من املرياث والنسب من هجوة ال ب، ويف هوذه  ابلنسب خارج اإ

احلاةل يثبا حص حق النسب واملرياث من هجة ال م فق 
(4)

.  

اع مسو،ولية اختيوار أ ما املرشع الةساوي، فسعيا منوه محلايوة مصولحة الطةول تورك للقوايض املطوروح عليوه الو  

القانون ال نسب وال صلح للطةل
(5)

. 

من جمةل القانون ااويل اظاص التونس ية حيث جواء  52وهو نةس احلل ا ي كرسه املرشع التونيس يف الةصل 

 :يطبق القايض القانون ال ف،ل لإ بات بنوة الطةل بني: "فهيا أ نه

 .القانون الشخيص املطلوب أ و قانون مقره -

  ".ون الشخيص للطةل أ و قانون مقرهالقان -

أ ما فيف خيص البنوة غري الرشعية، فهيي البنوة الناجتة عن عالقة غري مرشوعة بني الواازن، وقد عاجلها املرشوع  

اكن الق،اء الةرنيس 1972الةرنيس، فقبل 
(6)

ميزي بني البنوة الرشعية والبنوة غوري الرشوعية، فواكن خي،وع ال وىل  

مك أ اثر الزواج ابعتبار البنوة الرشعية بنووة مرتتبوة عون عقود زواج بوني طرفيوه، ويطبوق قوانون للقانون ا ي حي

جنس ية الطةل عىل البنوة الطبيعية
(7)

، أ صوبح املرشوع الةرنيسو يسواوي بوني 1972ينوازر3وبعد صودور قوانون . 

                                                           
(1)

املسائل اظاصة ابلبنوة الرشعية والولية وسائر الواجبات ما بني ال ابء وال ولد يرسوي علهيوا : "من القانون املدين العرايق( 0) 00تنص املادة – 

ي قوانون يرسو : "اظاص بتنظو العالقات القانونيوة ذات العنصو ال جنويب عوىل أ نوه 0020س نة  12من القانون رمق  00وتنص املادة ". قانون الزوج

ذا مات ال ب قبل امليالد يرسي قانون جنسيته قبل  ناكره، واإ  ".الوفاةجنس ية ال ب وقا امليالد عىل املسائل اظاصة ابلبنوة والاعرتاا ابلبنوة واإ
(2)

ذ ال حواكم ال جنبيوة، تنازع القوانني وتنازع الاختصاص الق،ايئ ااويل وتنةيو: 0أ نظر، غالب عيل اااوودي، القانون ااويل اظاص، الكتاب – 

 .082.، دار وائل للنرش، ال ردن، ص 0دراسة مقارنة، الطبعة 
(3)

ناكره قانون جنس ية ال ب وقا ميالد الطةول: "مكرر معدةل 01تنص املادة –  ويف حواةل وفواة ال ب قبول . يرسي عىل النسب والاعرتاا به واإ

 ".ميالد الطةل يطبق قانون جنس ية ال ب وقا الوفاة
(4)

 .627. ر، طاهري حسني، ال وس  يف رشح قانون ال  ة اجلزائري، دار اظدلونية، صأ نظ– 
(5)

 .772. ، ص0أ نظر، أ محد عبد الكرمي سالمة، القانون ااويل اظاص، دار الهن،ة العربية، القاهرة، الطبعة – 
)6(

 -Paris 21 Juin 1955, Rev.crim-droit-int privé 1955-529 note barri fordclunet 1008. 

 .628. مقتبس عن طاهري حسني، املرجع السابق، ص 
)7(

 -Cf. Pierre MAYER, Vincent HEUZE, Droit international privé, 8
ème

 édition, Delta, Liban, 2005, p. 440. 
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س ناد مشرتكة حتدد القوانون اتوتص حبومك البنووة هموام اكن نوعهوا  البنوة الرشعية والبنوة الطبيعية، فو ع قاعدة اإ

(14) 311فوونص يف املووادة 
(1)

ىل القووانون   ل اإ ىل القووانون الشخيصوو لوور م يوووم ولدة الطةوول، واإ خ،وواعها اإ عووىل اإ

 .ليت تكون فهيا ال م غري معروفةالشخيص للطةل يف احلاةل ا

ىل  وعليه فقد رحج القانون الةرنيس قانون ال م ابعتبارها يف غالب ال حووال تكوون معروفوة مموا يسوهل التوصول اإ

 .معرفة القانون واجب تطبيقه عىل ال اع

ليه القايض يف احلاةل الويت تكوون فهيوا ال م  غوري معروفوة، ومل يغةل املرشع الةرنيس و ع  اب  احتياطي زرجع اإ

ىل القانون الشخيص للطةل     .ويف هذه احلاةل خي،ع ال اع اظاص ابلبنوة اإ

 القانون واجب التطبيق عىل البنوة املصطنعة: املطلب الثاين

ىل أ ب موع التصو  بأ نوه  حلواق وا معوروا النسوب أ و جمهوول النسوب اإ البنوة املصطنعة أ و التبوين يقصود بوه اإ

 .ليس بوااه احلقيقييتخذه واا مع العهب أ نه 

ذن هو تصا قانوين منش  لنسب غري حقيقي ل ن البنوة الناجتة عنه اثبتة حبمك القانون دون أ ن زكون  التبين اإ

ليوه مون  هناك صةل دم حقيقية بني الابن ووااه،  كل حرصا الرشيعة الإسالمية عىل حترمي التبين ملا ي،دي اإ

أ ن زرث موال وامس املتبوين، وقوررت الرشويعة الإسوالمية بودل عنوه ق يف احلاختالو ال نساب ويعطي لل تبىن 

نظام الكةاةل ا ي زازي عن التبين بأ نه ل زرتب أ ي عالقة نسب بني الكةيل واملكةول
(2)

.  

ل أ نه حدد يف قواعد التنازع القانون اتوتص حبومك التبوين وذكل يف  ورمغ أ ن قانون ال  ة اجلزائري مينع التبين، اإ

  .ات ااولية اليت زكون أ طرافها أ جانب جيزي زم قانوهنم هذا النظامال اع

ىل املادة   نه استنادا اإ معودةل مون القوانون املودين اجلزائوري، عوىل القوايض أ ن يطبوق قوانون  1مكرر  13وعليه فاإ

جرائه عىل ال اعات اليت تطرح يف مو ووع حصوة التبوين، أ موا  ال اثر الويت جنس ية لك من املتبين واملتبىن وقا اإ

  .زرتهبا التبين عىل أ طراا العالقة فتخ،ع لقانون جنس ية املتبين

ن هذا الإس ناد ل يثري أ ي اإشاكل عندما زكون أ طراا ال اع أ جانوب غوري مسول ني، فيكةوي أ ن يسو ح زوم   اإ

جراء التبين لقبول تطبيق هذا القانون، غري أ ن الصوعوبة تظهور خاصوة يف بعوض الق،وا اي الويت قانون جنسيهتم ابإ

زكون عىل ال قل أ حود أ طرافهوا مسولام، فلوو فر ونا أ ن أ طوراا الو اع زاتعوون ابجلنسو ية التونسو ية، فسو يجد 

                                                           
)1(

 -L’article 311 (14) du code civil français énoncé que : « la filiation est régie par la loi personnelle de la 

mère au jour de la naissance de l’enfant, si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant ». 
(2)

تنازع القووانني، دار : 0  عامر محمد املساين، موسوعة القانون ااويل اظاص، اجلزء181.رجع السابق، ص أ نظر، صالح اازن جامل اازن، امل– 

 .086. ، ص0الثقافة للنرش والتوزيع، ال ردن، الطبعة 
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ىل ال حاكم اااخلية التونس ية القايض نةسه أ مام حالتني متناق،تني، حيث عند رجوعه اإ
(1)

سو يتبني حص أ ن هوذا  

يتجاهول الرشويعة الإسوالمية موىت اكن أ حود، أ و  القانون جيزي التبين، لكن من زاوية أ خرى ل ميكن للقوايض أ ن

 . لك أ طراا ال اع مسل ني

معودةل مون القوانون املودين اجلزائوري  1مكورر  13يف هذه احلاةل هل يتعني عىل القايض أ ن يطبق أ حواكم املوادة 

عىل أ سا  أ ن القوانون الووطين ل طوراا الو اع جيوزي التبوينو أ م يتوجوب عليوه اسوتبعاد تطبيقوه ابمس النظوام 

 العامو 

ىل نص املادة  من قانون ال  ة اجلزائري، جندها تنص أ ن التبوين حمورم رشعوا وقوانوان، واملعلووم أ ن  46ابلرجوع اإ

هنوا ل تقوو جلنسو ية ال فوراد أ ي قميوة، فوالعربة بودزن الشوخص، الرشيعة الإسالمية  عندما تبيح أ مرا أ و حترموه فاإ

معودةل مون القوانون  1مكورر  13 كل يةرتض ابلقايض اجلزائري أ ن يدفع ابلنظام العام، ول يطبق أ حاكم املادة 

لن عىل ال اعات ااولية اليت ل ميا أ طرافها بأ ي صةل ابا  . اينة الإسالميةاملدين اجلزائري اإ

 البنوة والنظام العام: املبحث الثاين

لشك أ ن البنوة تعترب من املوا يع الهامة الويت  تلون ااول يف تنظميهوا اختالفوا كبوريا مموا يوربر تودخل النظوام 

وكوذا  العام يف لك احلالت اليت يصطدم فهيا القانون ال جنيب اتتص حبمك البنوة خاصة مهنا البنوة غري الرشوعية

 .التبين مع النظام العام

  دور القايض يف  ب  مةهوم النظام العام: املطلب ال ول

ل أ ننوا جنهول م،و ونه، فقود  ن اكن نعرا الغايوة منوه، اإ النظام العام هو سالح فعال ملواهجة احلالت املةاجئة واإ

مووع القووو ال ساسوو ية حيوودث أ ن يتعووارض القووانون ال جنوويب ا ي هشووري قاعوودة الإسوو ناد الوطنيووة ابختصاصووه 

 .الاجيعية والس ياس ية يف هذه احلاةل يتدخل القايض ملنع تطبيقه عن طريق اافع ابلنظام العام

ا البعض اافع ابلنظام العام بأ نوه دفوع يو  مبقت،واه منوع تطبيوق القاعودة القانونيوة يف القوانون ال جنويب ": وقد عرن

ذا اكن حمكهووا زوورتطم ويتعووارض مووع املبووادئ والقووو العليووا واجووب التطبيووق مبقت وو قاعوودة التنووازع الوطنيووة، اإ 

".الاجيعية والاقتصادية والس ياس ية وااينية اليت يقوم علهيا جماع دوةل القايض
(2)

 

 : ومبا أ ن اافع ابلنظام هو دفع اس تثنايئ، فالبد من تقيد القايض برشوو لإعامحص

 

                                                           
(1)

 .0020جوان  00امل،رخ يف  0020س نة  20، املعدل للقانون 0072، امل،رخ يف مار  0072س نة  68قانون رمق – 
(2)

 .880، عبد الكرمي سالمة، املرجع السابق، صأ نظر– 
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ىل القانون ال جنيب،  ن غري املتصور أ و الطبيعي أ ن يُدفع ابلنظوام  :أ ول جيب أ ن ي،ول الاختصاص الترشيعي اإ

ىل تطبيق قانون القايض ذا أ شارت قاعدة الإس ناد الوطنية اإ  .العام اإ

لإعامل اافع ابلنظام العام يشرتو أ ن يتعارض م، ون القانون ال جنيب تعار ا حقيقيا موع القوو ال ساسو ية  :اثنيا

وتقدزر مدى هذا التعارض مرتوك للسلطة التقدزرية الواسعة للقايض، فالنظوام العوام فكورة غوري . لقانون القايض

ةوس ااوةل مون زمون ل خور،  كل يورتك حمددة املعامل، فهويي فكورة نسوبية  تلون مون دوةل ل خورى، بول يف ن

 .تقدزرها للقايض الوطين

مبا أ ن فكرة النظام فكرة مرنة، ينبغي عىل القايض أ ن يقدر تعارض القانون ال جنيب مع النظام العام الوطين  :اثلثا

  . وقا الةصل يف ااعوى وليس وقا نشوء احلق، وهذا متاش يا مع مبدأ  حالية النظام العام

فراغهووا موون ويشووا النظووا ىل اإ م العووام سووالحا خطووريا قوود يعيووق ااور العووادي لقواعوود التنووازع ممووا قوود يوو،دي اإ

معناها
(1)

ن القايض املرتوك حص سلطة تقودزر مودى تعوارض القوانون اتوتص موع النظوام العوام الووطين  ،  كل فاإ

قامة التوازن بني رضورة احرتام قواعد التنازع اليت و و رشواد القوايض يلعب دورا هاما وأ ساس يا لإ عا هبودا اإ

ىل القانون ال نسب حلمك العالقة ااولية اظاصة، وبني رضورة حامية املصواحل اجلوهريوة لوبدل القوايض واسوتبعاد  اإ

  .لك ما من شأ نه أ ن هيددها

ن حتقيق هذه النتيجة يقتيض أ ن زكون القوايض متةتحوا عوىل القووانني ااوليوة، فوال يودفع ابلنظوام العوام مبيورد  اإ

ل يف حاةل الرورةوجود ا لهيا اإ ل أ داة اس تثنائية ل زُرجع اإ  .ختالا طةين،  ا اافع ابلنظام العام اإ

اوا يتعوني عليوه أ ي،وا أ ن يبحوث يف ال ثور  ول يقتص دور القايض عىل البحث يف م، ون القوانون ال جنويب، واإ

ال جنبية ل تتعوارض ظواهراي موع املرتتب عىل تطبيق هذا القانون ال جنيب، فقد حيدث أ ن تكون بعض القوانني 

ىل ترتيوب أ اثر غوري مرغووب فهيوا يف بودل القوايض، ومون ذكل موا  قانون القايض، لكن مع ذكل ي،دي تطبيقهوا اإ

ابحة تعدد الزوجات، فظاهراي هذا القانون ل يصطدم موع قووانني ااول الويت  فريقيا من اإ تنص عليه بعض دول اإ

ن الا فريقية زكشن عن وجود اختالا شاسوع تعرا هذا النظام لكن مع ذكل فاإ عن يف أ حاكم هذه القوانني الإ

وتعارض اتم مع أ حاكهما، فهذه القوانني جتزي التعدد بأ كرث من أ ربع زوجات
(2)

. 

        

                                                           
)1(

 -Cf. Mohand ISSAD, Droit international privé, Tome1, Les règles de conflits, o.p.u, 1986, p. 204-205. 
(2)

نيسو، دار الثقافوة للنرشو أ نظر، محمد وليد املصي، الوجزي يف رشح القانون ااويل اظواص، دراسوة مقارنوة للترشويعات العربيوة والقوانون الةر – 

  عبده مجيل غصوب، درو  يف القانون ااويل اظاص، امل،سسة اجلامعيوة لدلراسوات والنرشو والتوزيوع، 621.، ص 6110، 0والتوزيع، الطبعة 

 .002. ، ص6117، 0لبنان، الطبعة 
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ن اكن القايض زاتع بسلطة تقدزرية واسعة لتقيو مدى تعارض القانون ال جنيب اتوتص موع مقت،ويات النظوام  واإ

ل أ ن سلطته نسبية يف هذا اجملال، فليس حص أ ن يتأ ثر بأ رائه الشخصية أ و معتقداتوه ا اتيوة، بول  العام الوطين، اإ

       . عليه أ ن يتقيد ابملبادئ والقو اليت تدزن هبا ا اعة

حيوث يوربز دوره عوىل هوذا النحوو خاصوة يف ويلعب النظام دور هام يف حامية املبوادئ ال ساسو ية يف ااوةل، 

املوا يع اليت متس ش،ون ال  ة، فاختالا القو الاجيعية، ال خالقية، وااينية من جماع ل خر، وتوأ  ري هوذه 

ااول العربيوة يوربر تودخل النظوام العوام لكوام ت،و نا القو عىل القوانني املنظ وة للعالقوات ال  يوة خاصوة يف 

القوانني ال جنبية أ حاكموا تتنوافر بشوا صوارخ موع ال سوس اجلوهريوة يف اجملاوع، مون ذكل أ ن يعورتا القوانون 

  .ال جنيب ابلبنوة غري الرشعية، ويس ح بتصحيح نسب الابن غري الرشعي

ميكون للقوايض أ ن يسو تغين عهنوا، فهويي الويت تتويح حص منوع   كل ميكن القول أ ن النظام العام وس يةل رضوريوة ل

ترتيب ال اثر املس هتينة اليت تنتج عن تطبيق القانون ال جنويب، لكون موع ذكل عوىل القوايض أ ن يتوو  احلوذر 

لهيا عند الليوء اإ
(1)

. 

  حالت الامتناع عن تطبيق القانون اتتص حبمك البنوة: املطلب الثاين

جملال ال وسع لإعامل اافع ابلنظام العوام بوني خمتلون ااول خاصوة مهنوا ااول العربيوة الويت متثل البنوة الطبيعية ا

حودى الق،وااي الويت عر وا عوىل امواع اجلزائريوة، رف،وا  حلاق الوا غري الرشعي بنسب أ بيه، فةي اإ ترفض اإ

ىل بن وة رشعية ال مر ا ي يصوطدم هذه ال خرية تطبيق القانون الةرنيس كونه يس ح ابرتقاء البنوة غري الرشعية اإ

مع النظام العام اجلزائري
(2)

، فةي هذه الق،ية اكن ال اع يتعلق بتثبيا نسب بنتوني، زل وااهوام وجوود زواج 

ل ابلنسب الرشوعي، فواإن  قبل ولدة الطةلتني،يف حني نةا ال م هذه الواقعة، ومادام قانون ال  ة ل يعرتا اإ

بتثبيووا نسووب البنتووني اللتووني واات خووارج عقوود زواج يعوود خمالةووا للنظووام العووام القووانون الةرنيسوو ا ي يسوو ح 

طوار السولطة ": اجلزائري وهو ما عربت عنه  احوة اممكوة العليوا وحيوث أ ن القورار املطعوون فيوه انقوش يف اإ

 .التقدزرية اتوةل حص قانوان واقعة الزواج املزعوم من الزوج قبل ولدة البنتني

( قانونيوة)ي تنكره املطعون  دها وقد  با القرار يف حيثياته أ ن البنتني واات خارج أ ي عالقة هذا الزواج ا 

بني الطرفني وقبل زواهجام، وأ ن الاعرتاا بتثبيا نس هبام لر ب يف ظل القوانون الةرنيسو خيوالن النظوام العوام 

ل ابل  ".  زواج طبقا ل حاكمه الس حاءابجلزائر ل نه ل ييىش وأ حاكم الرشيعة الإسالمية ل تقر النسب اإ

                                                           
)1(

 -Cf. Mohand ISSAD, op.cit., p. 205. 
(2)

تنوازع : 0، غري منشور، مقتبس عن عليوش قربوع كامل، القانون ااويل اظاص اجلزائري، اجلزء 0000أ بريل  61م، . ش. أ  . اممكة العليا، غ– 

 .081-020. ، ص6118، 6القوانني، دار هومه للطباعة والنرش والتوزيع، اجلزائر، الطبعة 
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ويف فرنسا بعد التعديالت اليت طرأ ت عىل القانون الةرنيس يف مو وع البنوة غري الرشوعية تغوري مةهووم النظوام 

اكنوا امواع الةرنسو ية 1972فقبل . العام الةرنيس، حيث أ صبح أ قل شدة مما اكن عليه قبل التعديل
(1)

تاسوك  

شواكل خوالل بتطبيق القوانني ال جنبية ال يت متنع الاعرتاا ابل طةال الطبيعيني، ومل تكن هذه القوانني تثري أ ي اإ

غري أ ن الو ع مل يطل عىل هذا النحو حيوث اندت العديود . هذه الةرتة ل هنا اكنا هسع  محلاية ال  ة الرشعية

 .ليت ترف،ها أ و تقيدهامن ال صوات برورة فتح جمال لالعرتاا ابلبنوة الطبيعية من خالل استبعاد القوانني ا

وقد اس تجابا اليوم القوانني الةرنس ية لهذا النداء، حيث أ صبحا امواع الةرنسو ية
(2)

هسوتبعد لك قوانون تورى  

 .أ ن تطبيقه حيرم طةل فرنيس أ و مقو بةرنسا من حقه يف اإ بات بنوته الطبيعية

الق،اء املصي اإىل وجوب تدخل النظوام العوام ويف مو وع التبين ا ي حترمه العديد من القوانني العربية، اجته 

يف احلاةل اليت زكون فهيا أ حد أ طراا ال اع مسلام حىت لو اكن القانون واجب التطبيق جيزي هذا التبين
(3)

. 

 :                                                خامتة

لكثوري مون ال نظ وة الغربيوة بوني البنووة الرشوعية  تلن نظرة اجملاعات والقوانني ل شاكل البنوة، فبيوا هسواوي ا

والبنوة الطبيعية وهس ح بتبين ال طةال وترتيب أ اثر قانونية، ل زالا الترشيعات العربية املستندة عوىل الرشويعة 

الإسالمية تاسك ابمافظة عىل ال  ة الرشوعية وتعتورب القووانني الويت هسو ح بتصوحيح النسوب غوري الرشوعي 

 .لنظام العام وال داب العامةمتعار ا مع ا

ن اكنا قواعد الإس ناد تةسوح جموال واسوعا لتطبيوق القووانني ال جنبيوة يف خمتلون العالقوات ااوليوة اظاصوة  واإ

ل أ ن تطبيق القانون ال جنيب ل جيب أ ن زكون عوىل حسواب القوو  بصةة عامة، وعالقات البنوة بصةة خاصة، اإ

اا هسو ح بتطبيوق القوانون ال جنويب بغيوة احورتام و املبادئ ال ساس ية الرا ة يف بدل  القايض، فقواعد الإس ناد اإ

حقوق ال فراد، و امن اس تقرار عالقا م، وكذا مراكزمه القانونية، لكن يبق  هذا التطبيق معلقا بعودم اصوطدام 

مدى مسوا   م، ون النص ال جنيب مع النظام العام الوطين، وهنا يربز ااور الةعال للقايض، فهو ا ي يقدر

 .   القانون ال جنيب ابلشعور العام واملصاحل العليا لل ياع

 :قامئة املراجع

 ابللغة العربية: أ ول

 .1أ محد عبد الكرمي سالمة، القانون ااويل اظاص، دار الهن،ة العربية، القاهرة، الطبعة  -1

 .0071اجلامعية للطباعة والنرش، بريوت، توفيق حسن فرج، أ حاكم ال حوال الشخصية لغري املسل ني، ااار  -2

                                                           
)1(

 -Cass. Civ, 11 mars 1936, cité par Yvon LOUSSOUARN, Pierre BOUREL, Droit international privé, 7
ème

 

édition, Dalloz, 2001, p .418. 
)2(

 -Cass. Civ, 3 nov 1985, cité par Yvon LOUSSOUARN, Pierre BOUREL, op.cit., p. 419. 
(3)

 .182. ح اازن جامل اازن، املرجع السابق، ص، مقتبس عن صال0021مار   10حممكة القاهرة الابتدائية، دائرة ال حوال الشخصية يف  – 
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 .6101حبار محمد، القانون ااويل اظاص، الرؤى للنرش والتوزيع، اجلزائر،  -3

 .6112صالح اازن جامل اازن، قانون العالقات اظاصة ااولية، دار الةكر اجلامعي، الإسكندرية،  -4

، 0،سسة اجلامعية لدلراسات والنرش والتوزيع، لبنوان، الطبعوة عبده مجيل غصوب، درو  يف القانون ااويل اظاص، امل -5

6117. 

، تنازع القوانني، دار هومه للطباعة والنرش والتوزيع، اجلزائر، 0عليوش قربوع كامل، القانون ااويل اظاص اجلزائري، اجلزء -6

 .6118، 6الطبعة 

تنازع القوانني، دار الثقافة للنرش والتوزيع، ال ردن، الطبعوة : 0عامر محمد الكسواين، موسوعة القانون ااويل اظاص، اجلزء -7

0 ،6101. 

تنازع القوانني وتنازع الاختصاص الق،ايئ ااويل وتنةيذ ال حاكم : 0غالب عيل اااوودي، القانون ااويل اظاص، الكتاب  -8

 .، دار وائل للنرش، ال ردن0ال جنبية، دراسة مقارنة، الطبعة 

املصي، الوجزي يف رشح القانون ااويل اظاص، دراسة مقارنة للترشيعات العربية والقانون الةرنيس، دار الثقافة  محمد وليد -9

 .6110، 0للنرش والتوزيع، عامن، الطبعة 

 .طاهر حسني، ال وس  يف رشح قانون ال  ة اجلزائري، دار اظدلونية-10

 ابللغة الةرنس ية: اثنيا

1- Mohand ISSAD, Droit international privé, Tome 1, les règles de conflits, O.P.U, 1986. 

2- Pierre MAYER, Vincent HEUZE, Droit international privé, 8
ème

 édition, Delta, Liban, 

2005. 

3- Yvon LOUSSOUARN, Pierre BOUREL, Droit international privé, 7
ème

 édition, Dalloz, 

2001. 
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خشصية الوقن الاعتبارية و أ ثرها يف حاميته
*
 

 محمد بن أ محد  6جامعة وهران  و  "أ  "أ س تاذ مساعد-اظريو عبد القادر/ أ  

 

 :ملخص املقال

لقد اكن لنظام الوقن دورا  هاما  يف اجملاعات الإسالمية و العربية، هذه ال اية اليت ميثلهوا هوذا النظوام 

 .احلياة دون أ خر بل مشلا جوانب احلياة مجيعهامل تقتص عىل جانبا  من جوانب 

 . كل اكن من  الروري بل من أ وجب الواجبات توفري امحلاية لهذه املنظومة الإسالمية والقانونية 

ويعد مو وع هذا املقال يف بيان متتع الوقون ابلشخصوية املعنويوة أ حود أ وجوه هوذه امحلايوة، و كل درسو نا فيوه 

ودورهووا يف توووفري امحلايووة حص، وذكل مون خووالل تعريوون الوقوون وبيووان ماهيتووه، مث  الشخصوية املعنويووة للوقوون 

تعرين الشخصية املعنوية للوقن وحتديد نطاقها، مث الطبيعة القانونيوة للشخصوية املعنويوة للوقون، مث بيوان أ ثور 

ن انحيوة، والنتواجئ الشخصية املعنوية للوقن يف توفري امحلاية حص، من حيث النتاجئ العاموة للشخصوية املعنويوة مو

 .اظاصة للشخصية املعنوية للوقن من انحية اثنية

summary 

There was an important role for «waqf »in the Arab and Islamic societies. That 

importance was not limited to one side of life than the other, but it reached all the fields of 

life. 

Therefore, it was necessary to make protection for that Islamic community.  

This topic is considered a personal conception ; one of the sides of this protection. For that 

reason, we study abstract personality for « waqf » and its role of making reservation for it. 

By defining « waqf ». after that defining the abstract personality for « waqf ». next , the 

effect of the abstract personality for « waqf » for making protection to it. On one hand, 

starting from the common results, for the successful abstract personality, on the other hand, 

the specific effects for abstract personality for « waqf ». 

 

     

                                                           
يداع املقال*  01/18/6102: اترخي اإ

 06/10/6102: اترخي حتكو املقال

 61/10/6102: اترخي مراجعة املقال
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 :متهيد

من أ مه ال مور اليت اعتنا هبا هذه الرشيعة الغراء هو التاكفل الاجيعوي، ا ي ميثول الوقون أ و احلوبس أ حود 

معامله الرئيس ية، فقد اكن لنظام الوقن دورا  هاما  يف اجملاعات الإسالمية والعربية، حيث مارسو ته طويةل ال ربوع 

ال اية اليت ميثلها هذا النظام مل تقتصو عوىل جانبوا  مون جوانوب احليواة دون أ خور بول عرشة قران  املا ية، هذه 

ذا موا أ ردان أ ن نعودد يف هوذه املقدموة جموالت  مشلا جوانب احلياة مجيعها، وما من شوك أ ن املقوام يتسوع بنوا اإ

 .الوقن الإساليم، حيث أ هنا من الاهساع مما جيعلها ل تدخل حتا حص

يتأ كد أ نه من الروري بل من أ وجب الواجبات توفري امحلايوة لهوذه املنظوموة الإسوالمية ومن لك ا ي سلن 

والقانونية، ونظرا  لهذه ال اية اليت ميثلها نظام الوقن، معل الةقه الإساليم عىل تنظميوه، كوام فعلوا القووانني يف 

جياد تقنني لهذه املنظومة  . ااول الإسالمية عىل اإ

م م0070أ حاكم الوقن يف قانون ال  ة الصادر يف جوان س نة  فاملرشع اجلزائري نظن
1

فه وبني بعوض  ، حيث عرن

أ حاكمه، مث ارتق  به بعد ذكل اإىل مصاا النصوص ااسو تورية، حيوث جنود أ ن  ااسو تور اجلزائوري مبوجوب 

م صنن الوقون بأ نوه مو  حص طبيعوة قانونيوة  تلون عون امللكيوة العاموة وعون  0070من دس تور  ( 00) املادة

املو،رخ  00/01امللكية اظاصة ، فصدر أ ول قانون حيدد النظام القانوين لهذا النوع من ال موال وهو القوانون رمق 

 . ام الإساليماملتعلق ابل وقاا لي،سس ملنظومة قانونية تنظم الوقن وهس تعيد جمد هذا النظ 0000/ 10/ 68يف 

مث بعد ذكل توالا القوانني املعدةل واملا وة لهوذا القوانون ليكوون متالمئوا  موع املتغوريات الس ياسو ية والاقتصوادية 

والاجيعية يف توافق مع روح الرشيعة الإسالمية ابعتبارها املنبع واملصدر ال سواي ملبوادئ وأ سوس املنظوموة 

 . الوقةية

 تع الوقن ابلشخصية الاعتبارية، ودورها يف توفري أ كرب حامية حصو و كل يثور التساؤل عن مدى مت 

 : خطة ااراسة 

وسوا نقوم بدراسة الشخصية الاعتبارية للوقن ودورها يف حاميته، من خالل تعرين الوقن وبيان ماهيتوه، 

القانونيووة مث مبحووث أ ول يف تعريوون الشخصووية املعنويووة للوقوون وحتديوود نطاقهووا،  بحووث اثن بعنوووان الطبيعووة 

 .للشخصية املعنوية للوقن ، مث مبحث اثلث بعنوان أ ثر الشخصية املعنوية للوقن يف توفري امحلاية حص

 

                                                           
1
، الصوادرة بتوارخي 60اجلريودة الرمسيوة عودد  املت، ن قوانون ال  ة،0070يونيو  0هو املوافق ل 0000رم،ان  10الصادر يف  70/00القانون رمق  

هوو املوافوق ل 0062ربيوع ال ول عوام  62املو،رخ يف  12/10م، املعدل واملام مبقت  القانون رمق 0070يونيو  06املوافق لو  –هو 0010رم،ان  06

هوو  0062حمرم عام  07امل،رخ يف  12/16مر رمق عىل ال   املوافقة، يت، ن  6112يونيو  66امل،رخة يف  01م، اجلريدة الرمسية رمق  6112ماي  10

 .م  6112فريازر  68امل،رخة يف  02، اجلريدة الرمسية رمق  6112فربازر س نة  68املوافق 
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 :و العرض 

والوقن، .أ وقاا ، مثل  وب وأ  واب: وقةا ااار وقة ا مبعىن حبس هتا، ومجعه : احلبس  يقال : الوقن يف اللغة

جعلهتوا يف سو بل اظوري وأ نوواع سو ب لا المثورة ابلتشوديد : ) ، يقوال" التسوبيل"واحلبس ، مبعىن واحد وكوذكل 

(الرب
1

معوىن الوقون وذكل لخوتالفهم يف طبيعوة فقد اختلن أ هل العوهب يف بيوان :  ، أ ما يف الاصطالح الةقهيي

رادة املتعاقودزن  العقد ذاته من حيث اللزوم وعدمه، وانتقال ملكية املال املوقوا، وهل الوقن عقد تعترب فيوه اإ

سقاو و جفاء لك تعرين ليعورب عون الوهجوة الويت اختارهوا صواحب التعريون حموددا فيوه هوذه العنوا   أ م أ نه اإ

ننوا س نقتصو عوىل التعريون . هحسب الوهجة اليت زراها مذهب ن عرض تو  التعريةوات لكهوا يطوول فاإ وحيث اإ

(حتبيس ال صل وهسبيل املنةعة ): اتتار من الباحث، وهو تعرين احلنابةل حيث عرفوا الوقن بأ نه
2
. 

س حوب: أ نه .. أ مجع تعرين ملعاين الوقن : ) هذا التعرين أ مجع التعارين فقال -رمحه هللا  -وقد جعل أ بو زهرة 

(العني وهسبيل مثر ا، أ و حبس عني للتصدق مبنةعهتا
3
. 

 .وقد دلا عىل مرشوعية الوقن نصوص عامة من القرأ ن الكرمي، وفصلته أ حاديث من السو نة النبويوة املطهورة

لن تنالوا الرب حىت تنةقوا مما حتبون، "  : قول احلق تبارك وتعاىل   هنا،  فعن النصوص العامة من القرأ ن الكرمي

" ا تنةقوا من يشء فاإن هللا به علو وم
4

حوديث وقون معور بون اظطواب ريض هللا عنوه ،  ، أ ما السو نة  هنوا

ا مون أ رض خيورب ، : واحلديث عن ابن معر ريض هللا عهنام فيف رواه الإمام البخاري وغريه  ا أ صاب أ ر   ر  ا أ ن معن

ا منه ،  ا توأ مرينو فقوالفقال اي رسول هللا ، صىل هللا عليه وسهب، أ صبا مال  خبيرب مل أ   :  صب ق ُّ مال  خري 

ن شسا حبسا أ صلها وتصدقا هبا ، غري أ نه ل يباع أ صلها ، ول يبتاع ، ول يوهب ، ول يورث )  قال ( اإ

فتصوودق هبووا معوور عووىل أ ل  تبوواع ، ول توهووب، ول تووورث، يف الةقووراء، وذي القوور ، والرقوواب، : ابوون معوور 

ول جناح عىل من ولهيا أ ن يأ لك مهنوا ابملعوروا ، ويطعوم غوري ماوول وال،عين ، وابن السبيل ،
5
وقود قوال . 

(وحـديث معور هـذا أ صل يف مشوروعية الوقن: )احلافم ابن جحر يف هذا احلديث 
6
، ومن السو نة أ ي،وا  موا  

ل مون )  :ورد عن النيب  صىل هللا عليه وسهب يف الصدقة اجلارية ، حيث قوال  ذا مات ابن أ دم انقطع معوا اإ اإ

(صدقة جارية ، أ و عهبأ ينتةع به ، أ و واأ صاحل يدعو حص :  الث 
7
. 

                                                           
1
 .622ص  (بريوت و لبنان)أ محد ابن محمد بن عيل، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ، املكتبة العل ية  
2
عبود هللا بون عبود امسون الورت ، و عبود الةتواح محمود احللوو، الطبعوة ال وىل : موفق اازن أ يب محمد عبد هللا بن أ محد بن محمد، املغين ، حتقيق  

 . 070، ص  7، ج. هو، جهر للطباعة والنرش والتوزيع والإعالن ابلقاهرة0017
3
 .00ص م، دار الةكر العريب، القاهرة،0080، الطبعة الثانية ، حمارضات يف الوقن محمد أ بو زهرة 
4
 . 06سورة أ ل معران، ال ية 
5
 .81، ص  6مصطة  ديب البغا ، دار ابن كثري، بريوت، الطبعة الثالثة،  ج:  محمد بن اإسامعيل أ بو عبد هللا البخاري، حصيح البخاري، حتقيق 
6
 .016، ص  2، ج(.بريوت و لبنان )دار املعرفة  جحر العسقالين ، فتح الباري رشح حصيح البخاري، ابنأ محد بن عيل  
7
حصيح مسهب ،ل يب احلسني مسهب بن احلجاج النيسوابوري، حتقيوق محمود فو،اد عبود البوايق، الطبعوة الثانيوة : رواه مسهب وأ بو داود وغريهام ، انظر  

حياء الرتاث العريب 0106  .111، ص  1أ يب داود ، ج ، سنن 0622، ص  6كتاب الوصية، ج(.  بريوت و لبنان)هو، دار اإ
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 تعرين الشخصية الاعتبارية للوقن وحتديد نطاقها: املبحث ال ول

 يف هذا املبحث نبني ماهية الشخصية املعنوية للوقن، مث نعرج عن بيان حدود ونطاق هذه الشخصوية املعنويوة

 .للوقن 

 تعرين الشخصية املعنوية للوقن : املطلب ال ول

الشخصية الاعتبارية أ و املعنوية يه مقابل الشخصية الطبيعية احلقيقية املاوثةل يف الإنسوان ا ي تبودأ  خشصويته 

 .منذ أ ن زكون جنينا يف بطن أ مه، حيث تثبا حص أ هلية أ جوب انقصة، والاكمةل ابلولدة حيا

يه صووالحية اكئوون جامعووي لثبوووت احلقوووق حص،أ و أ هنووا صووةة مينحهووا القووانون جمل وعووة موون  فالشخصووية املعنويووة

ال شخاص أ و ال موال قاما لغرض معني مبقت،واها تكوون هوده اجمل وعوات خشصوا جديودا ماوزيا عون مكوان وا 

 .وزكون أ هال لتح ل الواجبات واكتساب احلقوق 

الرشويعة الإسوالمية بول اكنوا هنواك الكثوري مون ال حواكم ومل تكن فكرة الشخصية الاعتبارية غريبة عون فقوه 

الةرعية اظاصة جبامعات من ال شخاص ومجموعوات مون ال مووال، ومبوا أ ن القووانني املنظ وة لر وقواا يف النظوام 

القانوين اجلزائري مس ادة من الرشيعة الإسالمية فهيي مصودره ال ول 
1

، فقود اعورتا القوانون اجلزائوري للوقون 

" املتعلوق ابل وقواا الويت نصوا عوىل أ ن  01 – 00ابلشخصية الاعتبارية يف نص املادة اظامسوة مون القوانون 

الوقن ليس ملاك لر شخاص الطبيعيني ول الاعتبارزن وزاتع ابلشخصية املعنويوة وهسوهر ااوةل عوىل احورتام 

رادة الوقن وتنةيذها   61امل،رخ يف  01-12من القانون املدين املعدةل مبقت  القانون رمق  (00)ن املادة كام أ   ،"اإ

 " .    ، الوقن ....ال شخاص الاعتبارية يه ااوةل الولية البدلايت " نصا عىل أ نه  6112يونيو 

 نطاق الشخصية الاعتبارية للوقن : املطلب الثاين 

ىل  نوعني ال شخاص الاعتبارية العامة يقسم فقهاء القانون الشخصية املعنوية اإ
2
وال شخاص الاعتباريوة اظاصوة  

3
فالشوخص املعنووي العوام أ هليتوان فال وىل  ،ع ل حاكم القانون العام والثانية  ،ع ل حواكم القوانون اظاص،  

اص أ هلية عامة وأ هلية خاصة ل ن ال هلية قد تتعدد، أ ما خشص القانون اظاص فوا أ هليوة خاصوة يف جمواحص اظو

ول يتعداه اىل جمال أ خور ، خالفوا للشوخص املعنووي العوام، فوالةرق بوني الشوخص املعنووي العوام والشوخص 

املعنوي اظاص زكون يف ال هلية وليس يف التكوزن
4
. 

                                                           
1
عىل انوه  0000أ بريل  68املوافق ل  0000شوال عام  06املتعلق ابل وقاا، املعدل واملام، امل،رخ يف  01 00من القانون رمق  6فقد نصا املادة  

ىل أ حاكم الرشيعة الإسالمية يف غري املنصوص عليه "    " .عىل غرار لك مواد هدا القانون زرجع اإ
2
طات بأ شخاص القانون العام املعنوية الاعتبارية يه ت  الاكئنات العامة القامئة بذا ا أ ي ت  املنظامت العامة اليت تاتع ابختصاص و سلاملقصود  

 .     ذاتية خاصة هبا، وأ ول هده ال شخاص ااوةل مث يأ يت بعدها  أ شخاص معنونة عامة اتبعة لها 
3
 .عات ال موال وجامعات ال شخاص اليت اعرتا لها القانون هبده الصةة أ ما ال شخاص املعنوية اظاصة فهيي جام 
4
 . 08ص -م 0078محمد ط وم الشخصية املعنوية الاعتبارية يف الرشيعة الإسالمية والقانون الو عي    
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اوا يه مون أ نوواع الشخصويات  ويتةق اغلب رُشاح القانون عىل أ ن الشخصية الاعتبارية اليت زاتع هبوا الوقون اإ

ل أ هنا تدخل يف نطاق الاعرتاا العام من ااوةل  الاعتبارية اظاصة وليسا العامة اإ
1
. 

ىل تورخيص بو نشواءه، فوال حيتواج اإ ن فينبغي أ ن زاتع الوقن ابلشخصوية الاعتباريوة مبيورد اإ ذكل، وموع هوذا فواإ

نشاء الوقن حيث نصا املادة  املتعلق 01-00القانون رمق  منوه عوىل أ ن الرابعة ابل وقاا انن ا كر حدد كيةية اإ

جراءات املع ول هبا مع مراعاة أ حاكم املادة  "  رادة منةردة يثبا وفقا لالإ  0الوقن عقد الزتام تربع صادر عن اإ

جيب عىل الواقن أ ن يقيد الوقون بعقود " من  ذات القانون عىل أ نة ( 00)،كام نصا املادة  "املذكورة أ عاله 

اى املو ق و أ ن يسجل ال شخاص اليت اعرتا لها القانون هبذه الصةة اى املصاحل امللكةة ابلسجل العقاري 

حاةل نسخة منه اىل السلطة امللكةة ابل وقاا   . "امللزتمة بتقدمي اإ بات حص بذكل واإ

السابقة بأ ن أ وجب عىل الواقن أ ن حيورر و يقوة الوقون  ( 00) فلقد اكن القانون اجلزائري واحضا يف نص املادة 

اى املو ق و يسجلها يف السجل العقاري مع هسلو نسوخة مهنوا لليهوة املرشوفة عوىل ال وقواا، وبوذاكل ميكون 

ه أ موام اجلهوة اتتصوة قوانوان ول يتوقون القول حبصول الوقن عىل الشخصية الاعتبارية مبيورد متوام الإشوهاد بو

اكتساب الشخصية املعنوية عىل قيده يف السجل العقاري بل أ ن الشخصية املعنويوة الويت زكتسو هبا الوقون يه 

متوام  ذ زاكن الوقون ابعتبواره موالاك جديودا للعقوار املوقووا أ ن يقووم ابإ جراءات التسييل اإ متام اإ اليت متكنه من اإ

جراءات التسييل والقي  .    د اإ

مجموعات ال شخاص اإىلولنئ اكن ال شخاص املعنوية اظاصة تنقسم 
2
ن الوقون مون قبيول   ومجموعات ال موال فواإ

اجمل وعات الثانية، أ ي مجموعات ال موال وهذه ال شخاص لكها ل تعترب من أ شخاص القوانون العوام ل هنوا ل تاتوع 

 . ابمتيازات السلطة العامة 

 القانونية للشخصية املعنوية للوقنالطبيعة : املبحث الثاين

هشعبا النظرايت وتعددت الاجتاهات بصودد تكييون الطبيعوة القانونيوة للشوخص الاعتبواري عاموة والوقون 

ىل  الث نظرايت ال وىل ترى أ ن الشخصية الاعتبارية يه جمورد  حمل ااراسة خاصة، وميكن رد هذا اظالا اإ

عتباريوة خشصوية حقيقيوة، ونظريوة اثلثوة تنكور وجوود الشخصوية جماز وافرتاض، والثانية ترى يف الشخصوية الا

 .الاعتبارية من ال سا  

 نظرية اجملاز: النظرية ال وىل 

ىل القووول بووأ ن الإنسووان هووو وحووده حمووور القووانون، وتثبووا حص وحووده الشخصووية  يووذهب أ نصووار هووذه النظريووة اإ

هوذه النظريوة يسو تدركون ابلقوول أ ن القوانون يف  القانونية، ل نه وحده صاحب الإرادة و الإدراك، غري أ ن أ نصار

                                                           
1

 . 27ص -0طرابلس الغرب، ومجعة محمود الزريقي، الطبيعة القانونية لشخصية الوقن املعنوية، منشورات لكية  ااعوة الإسالمية، 
2
 .  املاثةل يف ا عيات والرشاكت 
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بعض احلالت يعرتا ابلشخصية لغري الإنسان عىل سبيل اجملواز والافورتاض القوانوين، وأ ن هوذا الافورتاض ل 

ىل  وا افرتا وينا، وتُنسوب هوذه النظريوة اإ ىل جانوب الشوخص الطبيعوي خشص  ل بتدخل ااوةل الويت تةورتض اإ ي  اإ

ه فقد اكن حص ااور ال كرب يف صياغهتا، ويرتتب عىل هذه النظرية التسلو لدلوةل ابلسلطان ال ملاين سافيين وأ تباع

 .املطلق عىل ا اعات فانحها الشخصية القانونية أ و متنعها عهنا حس امب متليه الاعتبارات الس ياس ية

يوة تكووزن ا اعوات، فا اعوة ولقد اكنا هذه النظرية حمالن للنقد الشديد لعتبارات كثرية أ اها أ هنوا تعرقول حر 

ذا اعرتفا لها هبذه الشخصية ل اإ هنا لن متنح الشخصية القانونية اإ همام اكن غر ها مرشوع ا فاإ
1
. 

 نظرية احلقيقة: النظرية الثانية 

ىل أ ن الشخصية الاعتباريوة حقيقوة قامئوة، فويورد اجويع عودد مون ال فوراد أ و   تذهب هذه النظرية يف مجلهتا اإ

رادة هو،لء ال فوراد، وهوذه الإرادة تنشوأ  ال موال  رادة مشرتكة منةصةل عن اإ لتحقيق غرض معني مرشوع تنشأ  اإ

قبل تدخل ااوةل وزكون تدخل ااوةل لالعرتاا هبوذا الوجوود وتنظوو النشواو، مث ذهوب بعوض أ نصوار هوذه 

ىل أ ن احلق ليس هو الإرادة بل املصلحة، وصاحب احلوق هوو صواحب املصولحة الو يت حي هيوا القوانون النظرية اإ

حىت ولو اكنا الإرادة ليسا مس تقرة عند صواحب احلوق نةسوه بول يف النائوب عنوه، ومون مث اكن حا وا عوىل 

ا قانونية ىل مرتبة احلقوق ومن مث اعتبارها أ شخاص   . القانون أ ن حي ي هذه املصاحل وأ ن زرفعها اإ

نسوان وأ ن لك خشصووية ويعواب عوىل هوذه النظريوة أ هنوا مزجوا الشخصوية الاعتباريوة ابلشخصو  ية احلقيقيوة لالإ

س باغ واعرتاا القانون هبذه الشخصية القانونية وليس العكس  .اعتبارية لبد أ ن تكتسب الشخصية القانونية ابإ

 .النظرية اليت تنكر فكرة الشخصية الاعتبارية وتقدم بدائل لها: النظرية الثالثة 

ماكنية الاس تغناء عن ىل اإ الشخصوية الاعتباريوة بةكورة امللكيوة املشورتكة فتكوون  يذهب أ حصاب هذه النظرية اإ

ا ك هنا فرد وأ حد، وهذا اجمل ووع مون املوال هوو ا ي زكوون  ملكية املال ملكية مشرتكة أ ي مملواك  لليامعة لكها مع 

 .حمالن للحقوق والالزتامات

ىل نظوام قودمي مل يعود  معروفوا  يف الوقوا احلوارض، ويعاب عىل أ نصار هذا الاجتاه يف هذه النظرية أ هنا هسوتند اإ

ل امللكية الةردية و امللكية الشائعة  فالقانون ل يعرا امللكية املشرتكة، فهو ل يعرا اإ
2
. 

ىل أ ن حقيقوة الشخصوية املعنويوة  وبعد بيان النظرايت الثال ة للطبيعة القانونية للشوخص الاعتبواري ، خنلوص اإ

رتاض، حتتول ماكنوة ابرزة يف الونظم القانونيوة لودلول الإسوالمية للوقن حقيقة واقعية اجيعية ل جمال فهيا لالفو

 .والعربية 

                                                           
1
 . 0محمد عبد هللا العريب، الةقه الإداري احلديث، جمةل القانون والاقتصاد العدد  
2
 . 001ذات املرجع سابق، ص 
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 دور الشخصية املعنوية للوقن يف حاميته: املبحث الثالث

ن اعرتاا القانون اجلزائري للوقن ابلشخصية الاعتبارية، يعود اختيوارا سوليف  ون انحيوة قطوع هوذا الاختيوار  اإ

لهيا امل  الووقةي هول يه الواقون أ م املوقووا اجلدل الةقهيي ا ي اكن مطروحا  حول  حتديد اجلهة اليت ي،ول اإ

عليه أ و يف حمك هللا تعاىل
1

الوقون لويس ملواك "  01_ 00، حيث نصا املوادة اظامسوة مون قوانون ال وقواا 

رادة الوقوون لر شووخاص الطبيعيووني ول الاعتبووارزن وزاتووع ابلشخصووية املعنويووة وهسووهر ااوةل  عووىل احوورتام اإ

 " . ذهاوتنةي

ومن انحية اثنية فاإن الاعورتاا القوانوين للوقون ابلشخصوية الاعتباريوة يووفر حص الكثوري مون امحلايوة سوواء مون 

 . خالل من خالل النتاجئ العامة للشخصية املعنوية، أ و من خالل النتاجئ اظاصة لشخصية الوقن الاعتبارية

 خصية الاعتباريةحامية الوقن من خالل النتاجئ العامة للش : املطلب ال ول

صباغ القانون عىل أ ي مجموعة أ موال أ و مجموعة أ شخاص صبغة الشخصية املعنوية يرتتب عنوه نتواجئ انطووت  ن اإ اإ

ل ما اكن : " من القانون املدين اجلزائري بقولها (  21) عىل بياهنا املادة  زاتع الشخص الاعتباري جب يع احلقوق اإ

 .احلدود اليت يقررها القانون مهنا مالزما لصةة الإنسان، وذكل يف 

 :و زكون حص خصوصا 

 و ذمة املالية   

نشاهئا أ و اليت يقررها القانون   .و أ هلية يف احلدود اليت يعيهنا عقد اإ

دار ا  الرشاكت اليت زكون مركزها الرئييس يف اظارج ولها نشاو . و موطن و هو املاكن ا ي يوجد فيه مركز اإ

 .يف نظر القانون اااخيل يف اجلزائر يف اجلزائر يعترب مركزها 

راد ا   .و انئب يعرب عن اإ

 " .و حق التقايض 

ذن من خالل اس تقراء هذا النص القانوين جند أ ن الوقن زاتع باكفة احلقوق الويت زاتوع هبوا الشوخص الطبيعوي  اإ

حقووق ال  ة  ابس تثناء ت  احلقوق اليت تكون لصيقة بشخص الإنسان فال يتصور موثال أ ن تثبوا للوقون ،

كحق الزوجية أ و احلقوق الناش ئة عون القرابوة اكلإرث و النةقوة و النسوب ن، ول يتصوور أ ن تثبوا حص كوذكل 

 .احلقوق اللصيقة جبسم الإنسان مثل حقه يف حامية بدنه 

صوة من القانون املدين أ عاله بعض احلقوق امله ة للشخصية املعنوية عامة، وللوقن خا(  21) وقد عددت املادة 

 : ييل  ويف تةصيلها ما

 

                                                           
1
 .21م ،ص6110خاا رمول، الإطار القانوين و التنظميي ل مالك الوقن يف اجلزائر، دار هومة ،و  
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 للوقن ذمة مالية مس تقةل: أ ول  

ا ا مة املالية يف القةه القانوين بأ هنا مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من الزتامات ذات قمية مالية  .وتعرن

ال وللوقن ذمة مالية مس تقةل قامئة بذا ا، تتكون مما حص من حقوق وموا عليوه مون واجبوات ماليوة، فتكوون أ موو 

الوقن وحده يه ال،امنة ملا عليه من ديون
1
 . 

و اتية الوقن و اس تقالحص ل  تل  حقوقه حبقوق الواقن ، ول حبقووق النواظر، ول حبقووق املوقووا علوهيم، 

نوه ل جيووز اائوين املوقووا علوهيم أ و الواقون، أ و النواظر التنةيوذ  كام ل  تل  واجباته بواجبوا م ، ومون مث فاإ

 .عىل أ موال الوقن ل هنا ليسا أ موال مدينهيم حبقوقهم 

 أ هلية الوقن: اثنيا  

 .بأ هلية وجوب وأ هلية أ داء الوقن يف الةقه الإساليم ويف النظام القانوين اجلزائري زاتع 

ن للوقون أ هليوة وجووب ولكهنوا حموددة بطبيعتوه  ولنئ اكنا أ هلية الوجوب يه م، ون الشخص املعنوي ، فاإ

وجوده،  ون حيوث طبيعوة  الوقون، يصولح ل ن زكوون حص حوق امللكيوة وتوابعهوا، وحوق  ابلغرض املقصود من

الرهن ، وحق أ ن زكون حص امس 
2

نشائه  ، ومن حيث الغرض من الوقن، فهو مقيد ابحلدود املقررة حص يف عقد اإ

 .صصهأ و بواسطة القانون، و كل اكنا أ هليته أ هلية وجوب خاصة، معتربا  فهيا وظيةته يف اجملاع و 

أ ما عن أ هلية أ داء الوقن،  ن املعروا أ ن أ هلية ال داء أ و أ هلية التصا مناطهوا تووافر اكمول الإرادة والايوزي 

نسوان وحوده، ابعتبوار  للشخص   زكون صاحلا  ملبارشة ال عامل و التصفات القانونية بنةسوه، ويثبوا ذكل لالإ

لوقن ابملعىن ا ي يتةق وطبيعته، فيقصد هبا حتديد مدى ما ايه من قدرة أ ردية،  كل ينبغي فهم أ هلية أ داء ا

النشاو املعرتا به للوقون لتحقيوق أ هدافوه، وتتحودد أ هليوة أ داء الوقون ابلقيوود يف احلودود الويت يعيهنوا عقود 

نشائه أ و اليت يقررها القانون   .اإ

ل جمور  ذن تثبا للوقن أ هلية أ داء كام تثبا حص أ هلية وجوب، وانظور الوقون موا هوو اإ رادة اإ د وسو يةل لإظهوار اإ

رادة الوقن   .الوقن، ل نه ميثل مصاحله، فتصفات انظر الوقن تعرب يف احلقيقة عن اإ

 الوقن حص موطن : اثلثا  

ن الوقن حص موطن خاص به و ماوزي عون مووطن لك ال شوخاص ا زون  عىل غرار لك ال شخاص الاعتبارية فاإ

ميكن خماطبته فيه ابلنس بة ملا يتعلوق بنشواطه عوىل حنوو يعتود بوه زم عالقة به، ويعد موطن الوقن مقرا  قانونيا  

، وحيدد مبقت،اه الاختصواص امويل املواكين لل حواع ابلنسو بة حص، وكقاعودة عاموة فواإن مووطن الوقون هوو  قانوان 

                                                           
1
  11م، ص6112دية بوخرص، ال اثر القانونية للتصا الوقةي يف الترشيع اجلزائري، مذكرة ماجس تري ، جامعة سعد دحلب البليدة ، ان 
2
 .  68محمد مط وم ، مرجع سابق ، ص 
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دارتوه الرئييسو ، ويقصود هبوذا املركوز املواكن الرئييسو لنشواطه القوانوين واملوايل  املواكن ا ي يوجود فيوه مركوز اإ

 .والإداري، وليس ابلرورة مركز الاس تغالل ا ي ميكن أ ن يوجد يف ماكن مغازر ملركز الإدارة 

دارة لك فرع زكون موطنا  خاصوا  بوا أ عوامحص املتعلقوة بوه ،  ذا اكن للوقن فروعا  يف أ ماكن خمتلةة، فاإن مركز اإ واإ

ىل ا ممكة اليت يقع يف دائر ا فورع الوقون وذكل وذكل تيسريا  عىل املتعاملني، وتطبيقا   كل جيوز رفع ااعاوى اإ

 . يف املسائل املتعلقة هبذا الةرع

رادته : رابعا    الوقن حص انئب يعرب عن اإ

الوقن خشص معنوي حص وجود رشعي وقانوين يبيح حص التعامل مع النا  مبارشة بواسطة ممثا وهو املتوويل
1
   "

دارة ال مالك الوقةية  170_ 07من املرسوم التنةيذي رمق ( 06)، فقد نصا املادة"انظر الوقن  امدد لرشوو اإ

ىل انظر امل  الووقةي "  وهسريها وحامزهتا وكيةيات ذكل، عىل أ نه هس ند رعاية التس يري املبارش لل   الوقةي اإ

طار أ حاكم القانون رمق   " .و املذكور أ عاله  0000امل،رخ يف ابريل س نة  01و  00يف اإ

 الوقن حص حق التقايض  :خامسا  

الوقن اكلشخص الطبيعي يف هذه الصةة، فكام جيوز لهذا ال خوري الليووء للق،واء سوواء أ اكن مودعيا  أ م مودع  

عليه، جيوز للوقن أ ن يبارش ااعوى اليت زرغب يف رفعها و أ ن يودافع عون ااعواوى الويت ترفوع عليوه، والةورق 

 .ارشة هذا احلق عن طريق ممثا القانوين بيهنام زمكن يف أ ن الوقن يتوىل بصةة غري مب

أ نن ا كور عوىل حتديود هموام انظور املو  الووقةي  170_ 07من املرسوم التنةيذي  رمق ( 01) فقد انطوت املادة

وذكر من بني هذه املهام، السهر عىل العوني املوقوفوة و دفوع الرور عون املو  الووقةي ، وامافظوة عوىل املو  

الوقةي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولت، ول شك أ ن اافواع عون الوقون يف مواهجوة مون يودعي حقوا  

 . ل مضن حامية الوقن املنوطة بناظر الوقن عليه أ مام اماع يدخ

وقد نص فقهاء الرشيعة الإسالمية عىل أ ن اظصم يف ااعاوى الصوادرة مون الوقون أ و عليوه هوو النواظر سوواء  

أ اكنا متعلقة بعني الوقن أ و بغلته، فالوقن خشصية معنوية مس تقةل عن خشصية املسو تحقني فيوه واظصوومات 

ل من و د الناظر بدون رضورة لإدخال املوقوا علهيماليت ترفع من الوقن أ و علي .ه ل تكون اإ
2
  

 ممزيات الشخصية الاعتبارية للوقن : املطلب الثاين 

للشخصية الاعتبارية للوقن نتاجئ خاصة متزيها عن غريها مون الشخصويات املعنويوة ال خورى، هوذه اظصوائص 

عةاء الوقون مون الروائب و الرسووم، عودم : تاثل يف  خ،ووع عقوارات الوقون للتقوادم، حاميوة الوقون مون اإ

                                                           
1
 . 62زهدي زكن ، أ حاكم الوقن ، املكتبة العصية ، بريوت ، لبنان ، ص 
2
 . 62نةس املرجع السابق ، ص  
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ماكنية احليز عىل أ موال الوقن   .الشةعة، عدم اإ

عةاء الوقن من الرائب و الرسوم : أ ول    اإ

ىل حتقيقه فقد ُأعطي يف القانون اجلزائري من سداد الريبة املةرو ة  نظرا  للهدا اظريي ا ي يسع  الوقن اإ

 .و مجموعات ال موال عىل غريه من جامعات ال شخاص أ  

تعة  ال مالك الوقةية العاموة " : املتعلق ابل وقاا أ نن ا كر عىل أ نه 01 -00من القانون  (00)فقد نصا املادة 

 " .      من رمس التسييل والرائب والرسوم ال خرى لكوهنا معل من أ عامل اظري والرب 

 عدم خ،وع عقارات الوقن للتقادم : اثنيا

اية املدنية لر وقاا هو عدم قابلية ال مالك الوقةية لالكتساب ابلتقادم ن مظاهر امحل
1
. 

مون حواز منقوول أ و عقوارا أ و حقوا : " من القانون املدين اجلزائري قد نصا عوىل أ نوه(  768)  فلنئ اكنا املادة

ذا  اسو ار حيازتوه حص مودة عينيا منقول أ و اكن أ و عقارا دون أ ن زكون مالاك حص أ و خاصا بوه صوار حص ذكل ملواك اإ

هنا ل تنطبق عىل ال موال املوقوفة"مخسة عرش س نة بدون انقطاع  ، فاإ
2

، فقد ق،ا اممكة العليوا يف قورار لهوا 

حيث أ نه ل جيوز الاسك ابلتقادم املكسب يف اس تغالل ال رض امبسة لنعدام نيوة " .... م بأ نه  0072س نة 

" الا  
3
 . 

ح أ ن تكتسب ابلتقادم ، ذكل أ ن الوقون لويس فيوه ملكيوة ل حودفال موال املوقوفة ل يص
4

، وزاتوع ابلشخصوية 

ذا حص الوقن تزول ملكية الواقن املعنوية ، كام أ نه اإ
5

، وينحص حق املوقووا علوهيم يف الانتةواع ابلعوني فقو  
6

بسه يف أ وجه الورب ، ول ن ذكل أ ي،ا  يتعارض مع ح (التقادم )، والنتيجة من ذكل أ نه ل ميكن متلكه بو ع اليد 

 .و الإحسان 

عوىل حصوة احلومك الصوادر عون حممكوة  0008جويليوة  02وقد أ كدت اممكة العليا يف القرار الصادر عهنوا بتوارخي 

حواةل  بطال عقد شهرة منصب عىل عقار حمبس لةائدة زاوية الهامل ببوسعادة، انق،وة بودون اإ بوسعادة القايض ابإ

                                                           
1
هوو و 0061أ محد الةريع، امحلاية املدنية للوقن  دراسة يف القانون الكوييت، مقال منشور يف جمةل احلقوق، جامعة الكويا، العودد الثواين، عوام أ نور  

 . 012م، ص0000
2
ااينية ابلتعاون مع البنك حبث مضن دورة ال وقاا الإسالمية ابجلزائر، وزارة الش،ون " قراءة قانونية يف تنظو الوقن يف اجلزائر " محمد طرفاين  

 . 7م ، ص  0000هو ،  0061الإساليم للتةية، عام 
3
 .م 0072جانقي  01م،رخ يف  10121قرار اممكة العليا رمق  
4
 ، كوام" الوقن هو حبس املال عن الا  ل خشص عىل وجوه التأ بيود والتصودق " من قانون ال  ة اجلزائري عىل أ نه (  601) فقد نصا املادة  

الوقون لويس ملواك  لر شوخاص الطبيعيوني ول الاعتبواريني ، وزاتوع ابلشخصوية " انطووت عوىل أ نوه  01وو00من قانون ال وقاا رمق ( 2) أ ن املادة 

 ....." .املعنوية 
5
 . 01و00من قانون ال وقاا رمق (  08) املادة  
6
 .من ذات القانون (  07) املادة  
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لغواء هوذا احلومك وق و مون جديود بورفض ااعووى لعودم القرار الصادر عن جملس ق،واء املسو ي ةل ا ي قوام ابإ

التأ سيس 
1

  . 

هل حظور متو  الوقون ابلتقوادم املكسوب يشو ل نووعي : لكن الس،ال ا ي يثور يف هذا املقام مةاده ما ييل 

 . الوقن العام واظاص عىل حد السواء و 

 م6110ديسو رب  60املو،رخ يف  602100الغرفة العقارية لل حمكة العليا أ جابا عىل هوذا السو،ال يف قرارهوا رمق 

ىل نوعني : " ... القايض بأ نه  :حيث انه من الثابا أ ن احلبس ينقسم اإ

جيوز التقادم هو احلبس اظريي العام ويأ خذ حمكه حمك العقارات اليت  ،ع لل نةعة العامة اليت ل  :النوع ال ول 

 .املكسب فهيا 

وهو احلبس ال هيل وهو خا ع للتقادم مىت توافرت رشوطه، سواء يف سقوو احلق يف الاسوك  :النوع الثاين 

(  676) من القانون املدين، أ و التقوادم املكسوب معوال ابملوادة  6فقرة (  016) ابلبطالن متاش يا  مع أ حاكم املادة 

ن هووذا منسوويم مووع مووا هووو مسوو تقر عليووه يف الرشوويعة موون نةووس القووانون حةاظووا  عووىل اسوو   تقرار املعووامالت واإ

ذا توووافر  ت يف املوودع  عليووه رشوو الإسووالمية خبصوووص نوووع احلووبس ال هوويل بعوودم جووواز سووامع ااعوووى اإ

".التقادم
2
 

وذكل تطبيقوا للقاعودة القانونيوة الويت تقورر أ ن لك ,ل ميكن ل حد أ ن زكتسب أ عيان الوقن ابلتقوادم املكتسوب 

مال ل جيوز التصا فيه ل جيوز كس به ابلتقادم 
3
ل جيوز "  من قانون ال وقاا عىل أ نه( 61)فقد نصا املادة  

لتصوا سوواء ابلبيوع أ و الهبوة أ و التنوازل أ و التصا يف أ صل امل  الوقةي املنتةع به بأ ية صةة من صةات ا

 " .غريها 

ماكنية خ،وع أ صوول الوقون للتقوادم املكسوب، وذكل يف قرارهوا الصو ي وادر فوـوقد أ كدت اممكة العليا عدم اإ

حيث أ نوه ل جيووز الاسوك ابلتقوادم املكسوب يف اسو تغالل ال رض امبسوة " م ا ي نصه  0072/  10/ 01

"  لنعدام نية الا 
4
. 

 

                                                           
1
 . 10العدد ال ول ، ص 0008جويلية ، اجملةل الق،ائية  02امل،رخ يف  028101قرار اممكة العليا رمق  
2
مون  ( 081) نصوا املوادة  فقودم ، كوام أ ن القوانون املصوي يأ خوذ بوذات احلومك  6110ديسو رب  60امل،رخ يف  602100قرار اممكة العليا رمق  

ذا داموا احليوازة  والاث  و ال وني سو نة ، ول جيووز متو  : " القانون املدين املصي عىل أ نه  ل اإ يف مجيع ال حوال ل تكتسب حقوق الإرث ابلتقادم اإ

ة لل ،سسوات العاموة الوحدات الاقتصادية التابعو= ال موال اظاصة امل لوكة لدلوةل أ و لر شخاص الاعتبارية العامة أ و للهيئات العامة وكذكل أ موال 

   " . أ و كسب أ ي حق عيين عىل هذه ال موال ابلتقادم  ال وقاا اظرييةأ و للهيئات العامة ورشاكت القطاع العام غري التابعة ل هيام و 
3
 . 22خاا رمول، مرجع سابق، ص 
4
 .م  0072/ 10/  01قرار اممكة العليا، غرفة ال حوال الشخصية يف  
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 حامية الوقن من الشةعة : اثلثا  

الشةعة رخصة جتزي احللوول حمول املشورتي يف " من القانون املدين اجلزائري الشةعة بقولها  (800) عرفا املادة

 " .بيع العقار مضن ال حوال املنصوص علهيا يف املواد التالية 

ذا اكن العقار قد بيع ليكون حمل عبادة أ و ....... ل شةعة " من ذات القانون عىل أ نه  ( 807) كام نصا املادة اإ

 " . يلحق مبحل العبادة

ذا  فقد ف،ل القانون يف هذا النص الغرض ا ي من أ جا مت بيع احلصة الشائعة يف العقار عىل مصلحة الشوةيع اإ

ا مون مودار  بيع العقار ليكون حمال  للعبادة أ و يلحق مبحل العبوادة، ويودخل يف ذكل املسواجد و موا يلحوق هبو

قامووة بقصوود تعلووو القوورأ ن الكوورمي وعلومووه والةقووه الإسوواليم، والاسوورتاحات الوويت تتخووذ  قرأ نيووة أ و خلوووات لالإ

ذا مت بيووع العقووار لسوو تخدامه يف ال غووراض الوويت تتعلووق ابلشووعائر  لل ناسوو بات ااينيووة امللحقووة ابملسوواجد، فوواإ

ه عوون غووريه موون ال شووخاص الطبيعيووني و الإسووالمية فووال جتوووز الشووةعة فيووه، وذكل حاميووة للوقوون و متيووزي 

الشخصيات الاعتبارية ال خرى 
1
. 

ماكنية احليز عىل أ موال الوقن : رابعا    عدم اإ

جراء حتةظي، زراد به التنةيذ عوىل أ مووال املودزن عون طريوق بيعهوا ابملوراد العلوين لتسوديد دزون ااائون  احليز اإ

هذه ال موال احلاجز وديون ااائنني املشرتكني يف احليز من قمية 
2
. 

ل عىل أ موال املدزن، غوري أ نوه مون ال اثر القانونيوة للوقون خوروج املوال  ومن املس تقر عليه أ ن احليز ل زكون اإ

املوقوا من ذمة الواقن، وعدم دخوحص يف ذمة املوقوا علهيم، و كل ل جيوز جحزها والتنةيوذ علهيوا ل ن ذموة 

 .الوقن املالية مس تقةل 

ل عىل ال مالك اليت يصح التصا فهيا حىت ميكن بيعها ابملزاد العلوين يف ومن انحية اثنية فاإ  ن احليز ل زكون اإ

حاةل عدم استيةاء اازن، و طاملا أ ن الوقن ل جيوز التصا فيه بأ ي حوال مون ال حووال، أ و بوأ ي شوا مون 

  أ شاكل التصا فاإن جحزه أ ي،ا  غري ممكن ل نه زكون بدون جدوى، ل نه غري قابل للا
3
. 

ومن انحية اثلثة،  ن قواعد التنةيذ أ ن زكون املال املطلوب التنةيذ عليه قابال  للتداول، وبذكل ل جيووز احليوز 

عىل أ موال الوقن، ل ن الوقن يقتيض حبس العني و منعها من التداول 
4
. 

اا تتعلق بأ صول املوال الووقةي، ولويس بغل   ( 60)توه، ذكل أ ن املوادة غري أ ن هذه امحلاية املقررة ل موال الوقن، اإ

                                                           
1

 . 71الزريقي، مرجع سابق ، صمجعة محمود 
2
 . 02اندية بوخرص ، مرجع سابق ، ص 
3
 . 008م ، ص  6112محمد كنازة ، الوقن العام يف الترشيع اجلزائري ، دار الهدى للطباعة و النرش و التوزيع ، و  
4
 . 010مجعة محمود الزريقي، مرجع سابق ، ص 
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أ جازت التنةيذ عىل حق املوقوا علهيم يف الغوةل الناجتوة عون أ صول املوال الووقةي،  01/  00من قانون ال وقاا 

جيوز جعل حصة املنتةوع  وامان  لدلائون : "  عىل أ نه( 60) وهذا حىت ل ت،يع حقوق ااائنني، فقد نصا املادة

ليه يف املنةعة فق  ويف المثن ا ي يعود   ".اإ

 خامتـة  -

ومن خالل دراستنا الشخصية الاعتبارية للوقن، يتنب لنا أ ن الاعرتاا للوقن هبذه الشخصية حص أ ايوة معليوة 

 :تاثل فيف ييل 

و الاعرتاا للوقن ابلشخصية املعنوية جيعل للوقن نظاما  خاصا ، مازيا  عن نظام امللكية اظاصوة، كوام  0 

 .امللكية العامة خيتلن من انحية اثنية عن 

ىل غري الواقون و انودماهجا يف خشصوية الوقون، فوهب يعود للوامكل مون  6  و انتقال ملكية ال عيان املوقوفة اإ

ل مبا يقرره نظام الوقن من صالحيات اكلرشوو اليت أ ابما الةقوه للواقون أ ن يشورتطها يف حصوة  سلطة علهيا اإ

 .الوقن 

مع ما تدره من ريع و فوائد وغوةل يف نظوام خواص حيودد كيةيوة  و مبيرد متام الوقن تصبح أ عيان الوقن 1 

امافظة علهيا وصيانهتا و حسن اس تغاللها و تطوزرها، ال مر ا ي جيوز معه القول بوأ ن لوا وقون ذموة ماليوة 

 .مس تقةل و نظاما  رشعيا  خاصا  به 

فوراد، و الشخصية املعنوية ت،ةي عوىل الع ول الووقةي طابعوا  م،سسو يا  زاوزي عون  0  الطوابع الشخيصو لر 

 .فيكون الوقن بذكل أ كرث قابلية للتأ طري 

اوا  2  ذ ابكتساهبا ل تنتقل ملكية املال الووقةي جلهوة معينوة، واإ و حتقق الشخصية املعنوية دميومة الوقن، اإ

 .يبق  الوقن قامئا  بذاته غري قابل للتصا فيه، حيث يس تةيد املوقوا علهيم من غلته رسب 

دارة الوقن والإرشاا عليه، يس   الناظر، و ع الةقهاء حص نظاما  خاصا   و وجود 2  خشص طبيعي يتوىل اإ

حيمك تصفاته و معامالته مع خ،وعه للق،اء ملراقبة تو  التصوفات مبوا ي،و ن سوالمهتا مون اتالةوة، واحلةواع 

 .عىل أ موال الوقن وبقاء كيانه مس ارا  

 :قامئة املراجع 

 .القاهرة .م، دار الةكر العريب0080الطبعة الثانية  حمارضات يف الوقن،، محمد أ بو زهرةو 

فتح الباري رشح حصيح البخاري، تصحيح سامحة الش يخ عبود العززوز بون عبود هللا بون ، وو أ محد بن عيل ابن جحر العسقالين

 .ابز، دار املعرفة، بريوت و لبنان 

هوو، دار اإحيواء 0106و أ يب احلسني مسهب بن احلجاج النيسابوري، حصيح مسهب، حتقيق محمد ف،اد عبد البايق، الطبعوة الثانيوة 

 .  الرتاث العريب، بريوت و لبنان 

 .  عبد الرزاق الس هنوري الوس ي  يف رشح القانون املدين، دار اإحياء الرتاث العريبو 

 .م 0078- 0018-عتبارية يف الرشيعة الإسالمية والقانون الو عي، الطبعة الثانية و محمد ط وم، الشخصية املعنوية الا
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 .و مجعة محمود الزريقي، الطبيعة القانونية لشخصية الوقن املعنوية، منشورات لكية ااعوة الإسالمية، طرابلس الغرب

 .م 6110ومة ، و خاا رمول ، الإطار القانوين و التنظميي ل مالك الوقن يف اجلزائر، دار ه و

انديوة بووخرص، ال اثر القانونيوة للتصوا الووقةي يف الترشويع اجلزائوري، موذكرة ماجسو تري، جامعوة سوعد دحلوب البليودة ، و 

 .م6112

 .زهدي زكن، أ حاكم الوقن، املكتبة العصية ، بريوت ، لبنان و 

 .م  6112النرش و التوزيع،اجلزائر ، و محمد كنازة، الوقن العام يف الترشيع اجلزائري، دار الهدى للطباعة و 
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"دراسة مقارنة" الكتابة الرمسية الإلكرتونية لإ بات التصفات الواردة عىل عقار أ و حقوق عقارية
*
 

 تيارت -ون جامعة ابن خدل -"ب"أ س تاذ مساعد  -ابهة فاط ة /أ  
 

 : ملخص

ن شواكليةالاعرتاا ابلإ بوات ابلكتابوة يف الشوا الالكورتوين يف القوانون املقوارن طورح  اإ تطبيقوه يف  اإ

فراغهوابعض املعامالت القانونية اليت يشرتو فهيوا القوانون رضورة  يف الشوا الرمسوي مثول التصوفات الوواردة  اإ

قورار مبودأ  الشولكية الرمسيوة عىل عقار أ و حقوق عقارية، وهو ما جعل من بعض الترشيعات املقارنة تتودخل  لإ

الالكرتونية لستيةاء الشا الرمسي املتطلب قانوان لإ بوات هوذا النووع مون التصوفات القانونيوة، منظ وة   يوع 

وذكل مبنحهوا احلييوة القانونيوة   الإ بواتالرشوو القانونية والتقنية الالزمة لإنشواهئا وحةظهوا والاعتوداد هبوا يف 

 .ة الرمسية الورقية وفق القواعد العامة لالإ باتذا ا امل نوحة للكتاب

 –التصوفات العقاريوة -الكتابة الرمسية يف الشا الالكورتوين -الكتابة يف الشا الالكرتوين: اللكامت املةتاحية

 العقار واحلقوق العقارية

Résumé: 

La reconnaissance de la preuve écrite sous forme électronique en droit comparé a 

posé le problème de son application dans les transactions juridiques nécessitant une forme 

authentique comme les transactions portant sur  l’immobilier  ou liées à des droits 

immobiliers. Ceci a poussé les législations à intervenir pour consacrer le principe d’une 

authenticité électronique pour répondre au formalisme exigé dans certaines transactions 

juridiques. Cette intervention organise les conditions juridiques et techniques quant à la 

création et la conservation de cette preuve ce qu’il lui donne une force juridique similaire à 

celle donnée à l’écriture authentique sous forme de papier et selon les principes généraux de 

la preuve. 

 :مقدمة

ن التصفات القانونية الواردة عىل العقار أ و حقوق عقارية تعد من أ مه العقود الشولكية الويت ل زكةوي لنعقادهوا  اإ

ترايض املتعاقدزن، بل ينبغي أ ن يصدر الرتايض وفق الشا الرمسي ا ي يعينوه القوانون لهوا حتوا طوائةل جمرد 

                                                           
*
يداع املقال   01/06/6102: اترخي اإ

 10/16/6102: املقالاترخي حتكو 
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بطالهنا
1

. ، وذكل نظرا  لدلور التةوي الاقتصادي والاجيعي لل لكية العقاريوة وبغيوة اإ وةاء امحلايوة الالزموة لهوا

الرمسووي لإ بووات التصووفات القانونيووة  ويف سووبيل ذكل حووددت القواعوود العامووة لالإ بووات رشوو توووافر الشووا

العقارية وذكل بوجوب صدورها من موظن أ و  اب  معويم أ و خشص ملكن خبدمة عامة يف حودود سولطته 

واختصاصه، وطبقا لر شاكل املتطلبة قانوان  
2

  . 

ىل غري أ نه يف الوقا الراهن موع اسو تخدام وسوائل التصوال احلديثوة ويف مقودمهتا شو بكة الانرتنوا قود ظهور اإ 

الوجود نوع جديد من التصفات القانونية العقاريوة الويت توربم عون بعود ول تتسوم ابحل،وور املوادي ل طرافهوا يف 

حلظة تبادل الر اء بيهنم، وهذا النوع من التصفات فرض لإ باته رضورة الاعتداد بنوع مس تحدث من الكتابة 

والويت دأ بوا جول الترشويعات  لطابع الالمادي،غري مل وسة متس ة ابعىل دعامات  املتخذة للشا الالكرتوين

ومنحها ذات احليية القانونية امل نوحوة للكتابوة عوىل الوورق الرمسيوة مهنوا  اإ باتاملقارنة اإىل الاعرتاا هبا كدليل 

والعرفية
3
. 

ماكنيووةو كل يثووور التسوواؤل يف هووذا الصوودد حووول موودى  نشوواء اإ كتابووة رمسيووة يف شووا الكوورتوين لإ بووات  اإ

لقانونية اليت يشرتو فهيا القوانون رضورة أ ن تكوون مثبتوة ابلشوا الرمسوي مثول التصوفات الوواردة التصفات ا

ومودى اسو تجابة هوذا النووع مون الكتابوة . عىل العقار أ و احلقوق العقارية دون املسا  ابملةهووم السوائد للرمسيوة

وموا . أ قر وا القواعود العاموة لالإ بواتالرمسية عىل دعامة الكرتونية للرشوو الالزمة لتووافر صوةة الرمسيوة والويت 

وهووذا مووا سووي  حموواوةل تبيانووه يف الترشوويع . التصووفات العقاريووة اإ بوواتمقوودار احلييووة القانونيووة امل نوحووة لهووا يف 

 :اجلزائري والترشيع املقارن فيف ييل

قرار: املبحث ال ول لكرتونية لإ بات التصفات العقارية دون املسا   الإ نشاء كتابة رمسية اإ الترشيعي لإماكنية اإ

 .مبةهوم الرمسية

اعرتفا العديد مون الترشويعات املقارنوة يف البدايوة ابلكتابوة يف الشوا الالكورتوين كودليل لإ بوات التصوفات 

 0002القانونية، ويف مقدمة هذه الترشيعات جنود قوانون ال ونسورتال الةووذيج بشوأ ن التجوارة الالكرتونيوة لعوام 

قابليهتوا  لقميوة القانونيوة للبيواانت أ و لصوحهتا أ ولعىل أ نه ل جيووز التنكور ل ( مكرر 12و 12)ا ي أ ك د يف مادتيه 

                                                           
1
من القانون املدين الةرنيس  0-0102املادتني  6110لس نة  02من قانون التوقيع الالكرتوين املصي رمق ( 02)ينظر يف ذكل نصوص املواد  -

ل 6116لس نة ( 67)من القانون رمق ( 12)من القانون املدين اجلزائري، املادة  0مكرر 161واملادة  الةصل كرتونية البحريين، املتعلق ابملعامالت الإ

 ...من قانون الالزتامات والعقود املغريب 008
2
 أ حاكم قانونية ، ل يطبق أ ي حمك من اإجراءاتيف أ ية   -0: البياانت وجحيهتا يف الإ بات لقبول رسائل: " عىل انه ( 0)، حيث تنص املادة  -

ليسا يف شلكها  أ هنابدعوى   -ب رساةل بياانت أ و، أ هناجملرد   -أ  :  اإ باتقواعد الإ بات من اجل احليلوةل دون قبول رساةل البياانت كدليل 

 .ا ي اعادته جلنة ال   املتحدة للقانون التجاري ااويل  51/162الالكرتونية رمق  القانون الةوذيج بشأ ن التجارة . ..." ال صيل
3
، جمةل ااراسات القانونية والاقتصادية، لكية احلقوق ، "الةكرة والوظائن" عابد فايد عبد الةتاح فايد، الكتابة الالكرتونية يف القانون املدين - 

 .وما بعدها 027، ص 6117جبامعة حلوان، مص، 
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أ حاكم قواعد الإ بات من أ جل احليلووةل  للنةاذ جملرد أ هنا يف شا رساةل بياانت، كام أ نه منع تطبيق أ ي حمك من

مدونة عىل وس ي  وريق أ هناجملرد  اإ باتدون قبول رساةل البياانت كدليل 
1
. 

وقد معلا هذه الترشيعات عىل تكوريس مبودأ  التعوادل الووظيةي بوني الكتابوة يف الشوا الالكورتوين والكتابوة 

الكتابة يف الشا الالكرتوين جحية مساوية بقو ا الثبوتيوة للحييوة املثبتوة للكتابوة الورقيوة الورقية، وذكل مبنح 

يسو تلزم القوانون شوق معينوا لنعقواد ور عنودما غوري أ ن التسواؤل يثو .املنصوص علهيا يف أ حاكم قانون الإ بات

التصا القانوين مثل اشرتاو قاعدة الرمسية يف التصفات العقارية، فهول يو  املسوا  ابلشولكية انسو ياقا وراء 

املبدأ  العام القائل ابلتعادل الوظيةيو أ م أ ن هذا املبدأ  متعلق فق  ابلإ بوات ومل يقصود منوه املسوا  ابلشولكية 

جوازة املطلوبةو  جابة عىل هذا التساؤل فقود حواول الةقوه والترشويع املقوارن البحوث يف مسوأ ةل مودى اإ  كل لالإ

ماكنية  نشاءالشلكية الالكرتونية واإ كتابة رمسية يف الشا الالكرتوين لإ بات التصفات القانونية اليت يشورتو  اإ

ة لتووافر صوةة الرمسيوة واملقوررة يف والبحث يف موا مودى اسو تجابهتا للرشووو الالزمو. فهيا القانون صةة الرمسية

 .القواعد العامة

جوازة : املطلب ال ول نشواءتكريس مبدأ  الاعرتاا ابلشولكية الالكرتونيوة ومودى اإ كتابوة رمسيوة يف الشوا  اإ

 .الالكرتوين لإ بات التصفات العقارية يف الترشيع املقارن

ن جمالت الاعتداد ابلتاكف، بني الكتابة يف الشا الالكرتوين  والكتابة الورقية تتجاوز جمرد املساواة بيهنام مون اإ

حيث احليية القانونية امل نوحة للكهيام لإ بات التصفات القانونية اىل دور أ كورب مون ذكل، حيوث ميكون للكتابوة 

يف الشوا الالكوورتوين مبوجووب مبوودأ  التاكفوو، اسووتيةاء الشوا املطلوووب لنعقوواد التصووفات القانونيووة وهووو مووا 

ه الةقه مببدأ  الاعرتاا ابلشلكية الالكرتونيةاصطلح علي
2
 .وا ي كرس ته بعض الترشيعات املقارنة ،

واملتعلق ابلثقوة يف الاقتصواد الرمقوي 6110جوان  61والصادر بتارخي  6110-282فنجد القانون الةرنيس رمق 
3
قود  

ىلأ  اا  من القانون املدين الةرنيس فقورة جديودة 0017املادة  اإ
4

، والويت تونص عوىل أ نوه عنودما تكوون الكتابوة 

نه زكون ابلإمواكن  نشوائهمتطلبة لصحة تصا قانوين، فاإ وحةظوه يف الشوا الالكورتوين موع رضورة احورتام  اإ

والوويت تتعلقووان برشوووو الكتابووة والتوقيووع يف شوولكهام  0-0102و  0-0102الرشوووو املنصوووص علهيووا يف املووواد 

                                                           
1
 - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, JORF n°0143 du 22 juin 

2004 , page 11168  texte n° 2. 
2
- Article 25 du loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique.   

3
ت منه، وأ ن تعد من القانون املدين الةرنيس يف الكتابة يف الشا الالكرتوين رضورة حتديد هوية الشخص ا ي صدر  0-0102هشرتو املادة  -

من ذات القانون يف التوقيع الالكرتوين بأ ن تكون الوس يةل املس تخدمة فيه ت، ن  0-0102كام هشرتو املادة . وحتةم يف ظروا ت، ن سالمهتا

 .حتديد هوية املوقع مبا زكةل ارتباطه ابملوقع
4
عدادمن القانون املدين الةرنيس هشرتو رضورة  0108واملادة  - العقد الرمسي وحةظه وفقا  لرشوو حيددها مرسوم يصدر عن جملس ااوةل  اإ

 .الةرنيس
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أ مام الق،اء اإ بات الالكرتوين حىت يعتد هبا كدلييل
1

، كام أ نه يطبق ذات احلومك يف حواةل تطلوب العقود الرمسوي 

املتعلقة ابلعقد الرمسي 0108يف الإ بات ولكن مع وجوب احرتام الرشوو الواردة يف املادة 
2
كوام أ  وافا املوادة . 

، فواإن هوذا ال خوري يسو تطيع de la main même بأ نه عندما زكون مطلوب تأ شري كتايب ما بيود امللوزتم نةسوه 

ذاو عه يف الشوا الالكورتوين،  -par luiاكنوا رشوو و وعه مون شوأ هنا  وامن تنةيوذه بواسوطته خشصويا   اإ

même 
3

.  

وقد اكن الترشيع الةرنيس من أ ول الترشيعات اليت تبنا الاعرتاا  احة ابلكتابة الرمسية الإلكرتونيوة لإ بوات 

لها عقارالتصفات القانونية حىت ولو اكن حم 
4

مون القوانون املودين الويت نصوا  6-0108، وذكل من خوالل املوادة 

ماكنيةعىل  نشاء اإ ذاحمورر رمسوي عوىل دعاموة الكرتونيوة ، والاعتوداد بوه يف الإ بوات  اإ عوداده  اإ موا تووافرت يف اإ

وحةظه الرشوو امددة من مرسوم صادر عن جملس ااوةل
5
 . 

                                                           
1
صدار مرسومني بتارخي و  - ال ول يعدل وزام املرسوم املتعلق  6112أ وت  01قد قام املرشع الةرنيس بعد صدور القانون املتعلق ابلقتصاد الرمقي ابإ

ماكنيةرسوم املتعلق ابلعقود امررة من قبل املو قني، حيث تبىن فهيام نةس الاجتاه ونص فهيام عىل بنظام امرزن الق،ائيني، والثاين يعدل وزام امل  اإ

لكرتونية، وي  التوقيع عىل العقد من طرا امر أ و املو ق اب برام العقود اليت تتطلب الكتابة الرمسية كركن لنعقادها عىل دعامة اإ لكرتونية، اإ لطرق الإ

نشاء  رسال البياانت معاد من قبل الغرا الوطنية لهذه املهنعىل أ ن ي  اإ  : ينظر. نظام ملعاجلة اإ

Décret n° 2005-972 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application 

de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice JORF n°186 du 11 août 2005 

page 13095 , texte n° 33. 

Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes 

établis par les notaires JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096, texte n° 34. 
2
املتعلق ابلتجارة الالكرتونية لدلول ال ع،اء أ ن هس تثين من  6111جوان  17الصادر بتارخي  6111-10ابلرمغ من ترخيص التوجيه ال ورويب رمق  -

ماكنية برام اإ براهماالتصفات القانونية ابلشا الالكرتوين بعض التصفات القانونية اليت يتطلب قانوهنا اااخيل رضورة  اإ ل سلطات عن طريق تدخ اإ

 .بشأ ن التجارة الالكرتونية 6111جوان  17الصادر يف  ال ورويبمن قانون التوجيه  10/6همنيني ميارسون سلطة عامة ينظر املادة  أ وعامة 

3
 - Article 1317 : « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit 

d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Il peut être dressé sur 

support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 

l'information et relative à la signature électronique art. 1 JORF 14 mars 2000. 
4
 - Décret n° 2005-972 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour 

l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, JORF n°186 du 

11 août 2005 page 13095 texte n° 33. Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 

26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096 texte 

n°34. 
5
،  006العربية املتحدة، اجلريدة الرمسية العدد  الإماراتيف شأ ن املعامالت والتجارة الالكرتونية اوةل  6112لس نة ( 0)القانون الاحتادي رمق  -

 .  6112جانةي  10الس نة السادسة والثال ون، الصادرة بتارخي 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=834D6A517DD92D0004B143D94A42DC5B.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000000399095&idArticle=LEGIARTI000006284628&dateTexte=20151216&categorieLien=id#LEGIARTI000006284628
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=834D6A517DD92D0004B143D94A42DC5B.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000000399095&idArticle=LEGIARTI000006284628&dateTexte=20151216&categorieLien=id#LEGIARTI000006284628
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=834D6A517DD92D0004B143D94A42DC5B.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000000399095&idArticle=LEGIARTI000006284628&dateTexte=20151216&categorieLien=id#LEGIARTI000006284628
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وا زون حودد  6112 أ وت 01الصوادرزن يف  6112-086ورمق  6112-081و تبعا   كل فقود صودر املرسوومني رمق 

نشاءفهيام املرشع الةرنيس رشوو  وحةوم الكتابوة الرمسيوة عوىل دعاموة الكرتونيوة وصوورها ابلنسو بة لل وو قني  اإ

ولل حرزن الق،ائيني 
1
. 

ة عوىل دعاموة الكرتونيوة وللكتابة الرمسية يف الشا الالكرتوين يف نصوص الترشيع الةرنيس نوعني، كتابوة رمسيو

لهياويه اليت أ شارت  ماكنيةمن القانون املدين واليت أ جازت  6-0108املادة  اإ حترزر كتابة رمسية عاديوة هسو تويف  اإ

حترر عىل دعامة الكرتونيوة، وهبوذا ل يوجود موا  أ هنامجيع الرشوو الالزمة لتوافر صةة الرمسية غاية ما يف ال مر 

 .يي عن بعد أ ي بدون ح،ور ال طراا أ نونية للكتابة والتوقيع ا ي علهيا ميكن يدل عىل أ ن الطبيعة الالكرت 

ا النوع الثاين فيتعلق بوجود كتابة رمسية الكرتونية ابملعىن ااقيوق، أ ي ذكل النووع مون الكتابوة ا ي يو  عون  أ م 

و أ  طريق وس يةل الكرتونية بني أ طراا يوجد لك موهنم يف مواكن خمتلون عون ال خور، وابلتوايل ل وجوود فعويل 

ليوهمن الكتابوة الرمسيوة الإلكرتونيوة أ شوار مادي خشيص لر طراا بأ نةسهم أ و بواسطة من ميثلهم، وهذا النوع   اإ

وع الةرنيسوو يف  املتعلووق  000-80موون املرسوووم رمق  61 موون القووانون املوودين واملووادة 0108/6املووادة  أ حوواكماملرشو

 .6112-081من املرسوم رمق  10ابمررات املنشأ ة من قبل املو قني واملعدةل مبوجب املادة 

قرارهقل دقة يف مسأ ةل وابلنس بة للترشيع املصي، فقد اكن أ   نشواءلإماكنية  اإ الكتابوة الرمسيوة الإلكرتونيوة، فوهب  اإ

ماكنيةينص عىل  نشاهئا اإ ذاجحيهتا يف الإ بوات  اإىلمن طرا املوظن العام مبوجب نص   ، غري أ نه أ شار  اإ  اإ

، وكذكل 6110لس نة  02من قانون التوقيع الالكرتوين رمق  08 اإىل 00ما توافرت فهيا الرشوو الواردة يف املواد 

وهوو بوذكل مل . مون الالحئوة التنةيذيوة لقوانون التوقيوع الالكورتوين 07لل،واب  الةنية والتقنية اليت حدد ا املادة 

الشولكية لإنشواهئا  ال و اعي،ع تنظو اكمل يش ل الكتابة الرمسية املتخذة شق  الكرتونيا  من حيث بيان مجيع 

 .وحةظها كام فعل املرشع الةرنيس

كام جند من بني الترشيعات العربية اليت اعرتفا ابلشولكية الالكرتونيوة يف نصوصوها  احوة، قوانون املعوامالت 

 6112لس نة  10العربية املتحدة رمق  الإماراتوالتجارة الالكرتونية بدوةل 
2

منه عوىل  (18)، وا ي نص يف املادة 

                                                           
1
مارات العربية املتحدة ( 12)ادة تنص امل - ذا اشرتو :" ملعامالت والتجارة الالكرتونية عىل انه املتعلق ابمن القانون الاحتادي لالإ حةم القانون اإ

ذا مت حةم ذكل املستند أ و السجل أ و املعلومات يف شا جسل  ن هذا الرشو زكون متحققا  اإ مستند أ و جسل أ و معلومات ل ي سبب، فاإ

لكرتوين، رشيطة مراعاة ما يأ يت حةم السجل الإلكرتوين ابلشا ا ي أ نش  أ و أ رسل أ و اس تهب به، أ و بشا ميكن من اإ بات أ نه ميثل بدقة  -أ   :اإ

لهيا فيف بعد -ب .املعلومات اليت أ نشسا أ و أ رسلا أ و اس تل ا يف ال صل ةم ح -ج .بقاء املعلومات حمةوظة عىل حنو يتيح اس تخداهما والرجوع اإ

ن وجدت اليت متكن من حتديد منشأ  الرساةل  لكرتونية املعلومات اإ رسالها واس تالهماالإ  ".وهجة وصولها واترخي ووقا اإ
2
ذا أ وجب :" اليت نصا عىل انه ( 12)ص املادة يف ن 6116لس نة  67نةس احلمك تبناه املرشع البحريين يف قانون املعامالت الالكرتونية رمق  - اإ

لكرتوين يةي مبتطلبات هذا  القانون أ ن تكون املعلومات اثبتة ابلكتابة ، أ و رتب أ ثرا قانونيا عىل عدم الالزتام بذكل ، فاإن ورود املعلومات يف جسل اإ

وهذا النص مشابه كثريا  ملا  "يق البث أ و الطباعة أ و غري ذكلالقانون، برشو أ ن تكون املعلومات قابةل لدلخول علهيا واس تخراهجا لحقا  عن طر 

تكون  أ نعندما يشرتو القانون :" حيث نصا عىل انه 0002من قانون ال نسرتال الةوذيج بشأ ن التجارة الالكرتونية لعام ( 12)جاءت به املادة 

ذاالبياانت ذكل الرشو  املعلومات مكتوبة ، هس تويف رساةل ليهاس تخداهما ابلرجوع  تيرس الاطالع عىل البياانت الواردة فهيا عىل حنو يتيح اإ  اإ

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=3482
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=3482
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ذا اشرتو :" أ نه  أ ي بيان أ و مسوتند أ و جسول أ و معوامةل أ و بينوة أ ن زكوون مكتوواب ، أ و نوص عوىل  يفالقانون اإ

ذا مت الالوزتام  ن املستند أ و السوجل الإلكورتوين يسو تويف هوذا الرشوو اإ ترتيب نتاجئ معينة عىل عدم الكتابة، فاإ

زكور  املبودأ  العوام  الإموارايتويتبوني مون املوادة بوأ ن املرشوع " من هذا القوانون( 2)من املادة ( 0)بأ حاكم الةقرة 

.لإجازة الشلكية الالكرتونية ولكن بعد استيةاء رشوو احلةم املقررة يف القانون 
1
 

فقوود أ جوواز أ ن زكووون للكتابووة يف الشووا  6102لعووام ( 02)وكووذكل قووانون املعووامالت الالكرتونيووة ال ردين رمق 

منوه والويت  12الالكرتوين دور يف استيةاء الشا املطلوب لنعقاد التصفات القانونية وذكل ما ورد يف املوادة 

ذا اسو توجب أ ي هرشويع تقودمي ( 1)من املادة ( ب)مع مراعاة أ حاكم الةقرة :" تنص عىل أ نه  من هوذا القوانون، اإ

أ و و يقة بشا خطي أ و كتايب فيعترب تقدمي السوجل الالكورتوين اظواص بوأ ي مهنوا  أ ي قيد أ و عقد أ و مستند

ماكنية الاطالع عىل معلومات السجل الالكورتوين- أ  : ما ييل  منتجا  لر اثر القانونية ذا ا رشيطة ماكنيوة  - ب. اإ اإ

ليه ززن السجل الالكرتوين والرجوع  حداث أ ي تغيري عليه اإ "يف أ ي وقا دون اإ
2
. 

ماكنيووة  6102لعووام ( 02) عوورتا قووانون املعووامالت الالكرتونيووة ال ردين رمقمث ا صوودار احووة ابإ كتابووة رمسيووة  اإ

جيوز اإصدار أ ي س ند رمسي أ و تصديقه  :"منه اليت نصا عىل أ نه ( هو/ 08)من خالل املادة  بوس يةل الكرتونية

"ابلوسائل الالكرتونية رشيطة ارتباو السجل الالكرتوين اظاص به بتوقيع الكرتوين مو ق
3
 . 

ا ابلنس بة لل رشع اجلزائري فهب يورد نص    يف نصوص القانون املدين اجلزائري املتعلقة ابلإ بات ابلكتابوة  أ م 

جازة  الشلكية الالكرتونية مثلام فعلا الترشويعات املقارنوة، حيوث اكتةو  بتقرزور يف الشا الالكرتوين يقيض ابإ

املساواة بني نوعي الكتابة يف الشا الالكرتوين والورقية من حيث احليية القانونية يف الإ بوات وذكل مبوجوب 

الشوا  يف ابلكتابوة يعتورب الإ بوات": مون القوانون املودين، والويت نصوا عوىل أ نوه 1مكورر 161املوادة أ حواكم 

ماكنية برشو الورق عىل اكلإ بات ابلكتابة الإلكرتوين   تكوون أ ن أ صودرها و ا ي من هويوة الشوخص التأ كد اإ

، ومل يتناول املرشوع اجلزائوري دور الكتابوة يف الشوا الالكورتوين ."سالمهتا ت، ن ظروا يف وحمةوظة معدة

                                                                                                                                                    
املتعلق ابلتبادل الإلكرتوين  21.12القانون رمق من  16وجند كذكل املرشع املغريب كر  مبدأ  الشلكية الالكرتونية حيث نص يف املادة  ،"لحقا

ذا اكن من شأ ن رشوو حترزره ميكن لل لزتم عندما ي" :لل عطيات القانونية عىل أ نه لكرتوين اإ طلب منه بيان مكتوب بيده، أ ن يقوم بتحرزره بشا اإ

 ". امن أ نه الوحيد ا ي ميكنه القيام بذكل
1
لكرتونية  -  ، الصادرة بتارخي  2100الهامشية، عدد  ال ردنيةمنشور ابجلريدة الرمسية لل  لكة  6102لس نة  02رمق  ال ردينقانون املعامالت الإ

08/2/6102 
2
، 6112مار   17م،رخة يف  00اجلريدة الرمسية عدد ، 6112فيةري  61املتعلق بتنظو همنة املو ق، الصادر بتارخي  16-12القانون رمق  - 

 .02الصةحة 
3
ويقابل هذه املادة يف القانون املدين . امات والعقود املغريبمن ظهري الالزت ( 007)وردت هذه الرشوو ابلنس بة للترشيع املغريب يف الةصل  - 

من القانون املدين واليت تنص  160ووردت يف الترشيع اجلزائري يف املادة (.0108)، ويف القانون املدين الةرنيس املادة (101)املصي نص املادة 

ويم أ و خشص ملكن خبدمة عامة ما مت ايه أ و ما تلقاه من ذوي العقد الرمسي هو ذكل العقد ا ي يثبا فيه موظن أ و  اب  مع:"  أ نعىل 

 ".الشأ ن وذكل طبقا  لر شاكل القانونية ويف حدود سلطته واختصاصه

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=3482
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ذايف تكوزن التصا القانوين ذاته  رحج أ نه ل جمال للقول بأ ن املرشع اجلزائوري يسو ح اكن شلكيا ، وابلتايل ال   اإ

ابستيةاء الكتابة يف الشا الالكرتوين لالشرتاو القانوين للكتابة كرشوو لصوحة التصوا، فتقرزور مبودأ  هبوذه 

قورارهينبغي ان يت، ن القانون  ال اية بشوا    خاصوة وأ ن معظوم الترشويعات الويت أ قورت  احوة هبوذا  اإ

 .حص جيب التقيد هبا لإماكنية تطبيقه املبدأ  و عا رشوطا  

جوازة  نشواءونةس احلومك ابلنسو بة ملسوأ ةل اإ لكرتونيوة، فاملرشوع اجلزائوري ابلورمغ مون  اإ قورارهكتابوة رمسيوة اإ ملبودأ   اإ

ل  انه مل حيدد حدود هذه املسواواة هول هشو ل املساواة بني الكتابة يف الشا الالكرتوين والكتابة عىل الورق  اإ

ماكنيةالكتابة الرمسية أ م الكتابة العرفية فق و ومل ينص  احة عىل  نشاء اإ لكرتونية عىل غرار موا  اإ كتابة رمسية اإ

وميكن القول ابن النصوص احلالية للقانون املدين وقانون التو يوق اجلزائوري. فعل املرشع الةرنيس
1
ل يوجود فهيوا  

ماكنيةجيزي ما  لكرتونية، خاصة وأ ن هذه الرمسيوة يف الشوا الالكورتوين ل تتطلوب جمورد  اإ نشوء كتابة رمسية اإ

نشاهئاجرأ ة من املو قني للقيام  ن ام تتطلب نصوص  حية تونظم معول املو وق الالكورتوين ورضورة وجوودابإ  ، واإ

 الواثئوق توداول يو  الووطن حيوث التو يوق املوجوودة داخول بوني مجيوع ماكتوب ترب  الكرتونية داخلية ش بكة

داخلها، مع رضورة وجود اتةاقيات دولية هسع  لتع و و تةعيل هوذه الشو بكة لتشو ل بقيوة  الرمسية الإلكرتونية

 .ااول اجملاورة 

لكرتونية للرشوو الالزمة لتوافر صةة الرمسية: املطلب الثاين  مدى اس تجابة الكتابة الرمسية الإ

قرارلقد نتج عن  ماكنية  الإ نشاءابإ لكرتونية ومنحها جحية يف الإ بات مموا ةل حلييوة الكتابوة الرمسيوة  اإ كتابة رمسية اإ

الورقية التساؤل حول مةهوم هذه الرمسية، فهل هشا نوع مس تقل ومازي عن رمسية الكتابة الورقية و أ م أ هنوا 

املسوا  ابلرشووو  اإىلوجودهوا  ،ع  ات ال حواكم الويت  ،وع لهوا الكتابوة الرمسيوة الورقيوةو وهول يو،دي 

موظون أ و  واب  معوويم أ و خشوص ملكون خبدموة الالزمة لتوافر صةة الرمسية من رضورة تلقي الكتابوة مون 

 حدود سلطته واختصاصه املاكين والنوعي مع مراعاة ال و اع القانونية امددة يف حترزرهايفعامة 
2
. 

ية يف الشوا الالكورتوين، فاملعوامالت احلديثوة الويت تو  وهو ال مر ا ي يصعب تطبيقه ابلنس بة للكتابة الرمس 

لكرتوين تكون يف الغالب عن بعد وعرب ش بكة الانرتنا، ول زكون يف  ماكنبشا اإ الشخص امل،هول قوانوان   اإ

                                                           
1
ي امل،هلني قانوان  لتحرزر امرر الرمس ال شخاصمن القانون املدين الةرنيس عندما حدد  0108ينبغي الاشارة هنا اىل أ ن املرشع الةرنيس يف املادة  -

دارة العداةل أ م ل، واملةوض " officiers publics" اس تخدم مصطلح  وا ي يقصد به مجيع ال شخاص املاتعني ابلسلطة سواء اكنوا مرتبطني ابإ

و اكنا أ  الهيم جزء من السلطة العامة، بصا النظر عن نوعية املهام اليت ميارسوهنا سواء اكنا هم ة واحدة تقتص عىل حترزر العقود اظاصة فق  

 الث  اإىلوهو ما جعل الترشيعات العربية مثل الترشيع اجلزائري والترشيع املصي يف قوانيهنا املدنية ترتمج هذا املصطلح . تتعلق بأ عامل أ خرى

ل يقصد به " officier public" ومن مثة فاإن مصطلح . وال،باو الع وميون ولك ال شخاص امللكةني خبدمات عامة املوظةون العامون: فئات

ن ام كذكل يدخل يف معناه املوظن الع ويم والشخص امللكن ابظدمة العامة  .   اب  معويم فق  واإ
2
 - Bernard REYNIS, Professionnels du droit et contrat électronique, Travaux de l'association Henri 

Capitant, Journées Nationales, Journée de Toulouse, Année 2000, Tome V, Editions Panthéon-Assas, LGDJ, 

2002, P 127. 
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... لإصدارها يف الشا الرمسي موظةا  معوميوا  أ و  وابطا  معوميوا  
1
طبقوا للنصووص التقليديوة أ ن يرشوفوا علهيوا،  

نوه يصوعب علوهيم  ن أ مكهنم التعرا عىل هوية أ طراا املعامةل، من خالل التوقيعوات الإلكرتونيوة امل،منوة ، فاإ واإ

التأ كد من أ هليهتم ومون صودور الإجيواب والقبوول، كوام أ ن مراعواة حودود اختصاصوهم املواكين والنووعي يصوعب 

ذا عل نا أ ن  .التعاقد ي  عن بعد وبني طرفني ينايان يف أ غلب ال حيان اولتني خمتلةتني تصوره، خاصة اإ

مسأ ةل هامة تعترب جوهر فكرة الرمسية الورقية واملتعلقة ابحل،ور املادي والةعيل للشوخص امل،هول  اإىلابلإ افة 

 ته أ و اليت ي  توقيعها مون قانوان  لإصدار الكتابة الرمسية بصةته شاهد عىل الوقائع اليت يثبهتا بنةسه يف حدود هم 

ذوي الشأ ن يف ح،وره أ و ما يتلقاه من ذوي الشأ ن من بياانت، وا ي يصعب حتقيقه يف الكتابة الرمسية الويت 

ت  بوسائل الكرتونية واليت تتسم بعدم احل،ور املادي املزتامن ل طرافها حلظة تبادل الر واء بيوهنم، ال مور ا ي 

لرمسية يف الشا الالكرتوين عىل  امن ذات ال اثر القانونية اليت ترتهبوا الرمسيوة من شأ نه أ ن يشكك يف قدرة ا

 . الورقية من جحية اكمةل وقوة تنةيذية يف اكمل الرتاب الوطين

ل  أ ن الةقه الةرنيس اس تقر بأ ن الكتابة الرمسية الإلكرتونية ل حت ل أ ي اعتداء عىل هذه الرشوو ول عىل قووة  اإ

باتالرمسية يف الإ  
2
حيث أ نه ميكن  امن احل،ور الشخيص  يع أ طراا الكتابوة الويت تو  بوسو يةل الكرتونيوة . 

نشواءولكن هذا احل،ور يتسم بطبيعة خاصوة، حيوث أ نوه يتطلوب تودخل أ كورث مون موظون عوام يف  الكتابوة  اإ

قامتهالرمسية الإلكرتونية، فأ حد أ طرافها حير أ مام املوظن العام ا ي يوجد يف دائرة  حير الطرا الثواين ، و اإ

قامتهأ مام املوظن العام ا ي يوجد يف دائرة   .اإ

 80-000املعودل لل رسووم رمق  6112-081مون املرسووم رمق  61وهو احلل ا ي اعاده املرشع الةرنيس يف املوادة 

املتعلق ابمررات املنشأ ة من طرا املو قني 0080نو رب  62الصادر يف 
3
الةقوه ويقدم هذا احلل حبسب بعوض . 

عدة مزااي
4
تاثل يف أ نه ميكن مون  وامن احل،وور الةعويل  يوع أ طوراا الكتابوة الرمسيوة الإلكرتونيوة موهنم ذوي  

ىلالشأ ن ابلإ افة  قامتوهاملوظن العام، حيث زكون هناك موظن عام حير مع لك متعاقد يف دائورة  اإ يتلقو   اإ

ىلعام  ر ائه وتوقيعه، ويف ذات الوقا ل ي،دي ح،ور أ كرث من موظن  أ ناملسوا  مبةهووم الرمسيوة، ذكل  اإ

املتعلق بتطويع قانون الإ بوات لتكنولوجيوا  6111مار   01من القانون الةرنيس الصادر يف  0108/0مةهوم املادة 

                                                           
1
-  Art. 20 .Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif 

aux actes établis par les notaires, JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096, texte n° 34. 
2
 Elisabeth JOLY-PASSANT , L'écrit confronté aux nouvelles technologies , Bibliothèque De Droit Prive – 

Lgdj, Tome 465, 09 Septembre 2006 ,p335. 
3
-  Art 16/1. Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif 

aux actes établis par les notaires, JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096, texte n° 34. 
4
- Art 26 .Décret n° 2005-972 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour 

l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, JORF n°186 du 

11 août 2005 page 13095, texte n° 33. 

http://www.lgdj.fr/auteurs/elisabeth-joly-passant.html
http://www.librairiedalloz.fr/listeliv.php?COLL=Bibliotheque+De+Droit+Prive&RECHERCHE=appro
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ماكنيةاملعلومات والتوقيع الإلكرتوين املعدل للقانون املدين الةرنيس ل يتعارض مع  وجود أ كرث من موظون عوام  اإ

نشيف معلية  كتابة رمسية يف الشوا الالكورتوين خاصوة وأ نوه قود اسو تخدم املرشوع الةرنيسو يف هوذه املوادة  اءاإ

ني" مصطلح ة نين عنام   ظن  ". officiers publicsُمون

ل  أ ن  نشاءاإ الكتابة الرمسية عىل دعامة الكرتونية بتدخل أ كرث من موظن عوام تتطلوب وجوود نظوام تقوين جود  اإ

السوالن ا كور 6112-081مون املرسووم رمق  02هام نصا عليه لك من املوادتني 
1

-086مون املرسووم رمق  62، و

666-22املعدل لل رسوم رمق  6112
2
وامرو الق،وايئ لنظوام تني نصتا عىل رضورة اس تخدام لك من املو ق ل  وال  

رسال املعلومات معاد من طرا اجمللس ال عىل لل و قني ابلنس بة لل و ق ومن طورا الغرفوة  (CSN)  ملعاجلة واإ

ابلنسو بة لل حرو الق،وايئ، وي،و ن سوالمة و يوة حمتووى الكتابوة (CNHJ)  الوطنية لل حروزن الق،وائيني

الرمسية الإلكرتونية
3
. 

الكتابة الرمسية عىل دعامة ورقية مراعاة بعض ال و اع القانونية حىت مينح لهوا  نشاءاإ وقد تتطلب الترشيعات يف 

احليية القانونية الاكمةل يف الإ بات
4

، تتعلق يف مجملهوا برشووو حترزور الكتابوة وشولكها واترخيهوا ورضورة  با وا 

راد وم، والتأ كود مون أ هليوة املتعاقودزن وانصواا قراء اوسهوةل  ىل اإ حمتووى الكتابوة، ورضورة و وع لك مون  اإ

ل  . املو ق وال طوراا والشوهود توقيعوا م عوىل لك صوةحا ا ومرفقا وا نشواءهوذه ال و واع القانونيوة عنود  أ ناإ  اإ

مع طبيعهتا الالمادية، حاول املرشوع الةرنيسو مراعا وا  تتالءمالكتابة يف الشا الالكرتوين تازي بسامت خاصة 

لهيام الإشارةالسابق  6112-086ورمق  6112-081ل املرسومني رمق يف تنظميه لها من خال  .اإ

من رضورة توقيوع  6112-086من املرسوم رمق  62/1و 6112-081من املرسوم رمق   08ومهنا ما اشرتطته املادتني 

،من وفقوا املو ق الرئييس وامر الق،ايئ عىل الكتابة يف الشا الالكرتوين عرب وس يةل التوقيع الالكورتوين املو

املتعلوق بتطبيوق أ حواكم  6110موار   11الصوادر بتوارخي  6110-686لل تطلبات املنصوص علهيا يف املرسوم رمق 

وابلتوقيع الالكرتوين، وذكل  امان  لسالمهتا من خماطر التعديل عند تداولها والإطالع علهيا 0-0102املادة 
5
. 

                                                           
1
 - Sabine LIPOVETSKY et Gérard WEISZ, Les actes authentiques se dématérialisent enfin, le journal du 

net, France , 20/12/2005. Disponible sur : http://www.journaldunet.com/  
2
املتعلق ابمررات املنشأ ة بواسطة املو قني، ومهنا كذكل  0080نو رب  62الصادر بتارخي  80-000ومهنا يف الترشيع الةرنيس نصوص املرسوم رمق  -

وما بعدها من قانون ( 62)من القانون املدين اجلزائري، واملواد ( 0مكرر  160)، و(6مكرر  160)عليه املادتني  يف الترشيع اجلزائري ما نصا

املتعلق بتأ سيس السجل  62/11/0082امل،رخ يف  82/21وما بعدها من املرسوم ( 20)واملواد . املتعلق بتنظو همنة التو يق اجلزائري 12-16

 . 01/10/0082، الصادر يف 0082لس نة  11عدد العقاري اجلريدة الرمسية، ال
3
  - Art. 17 du Décret n° 2005-973 du 10 août 2005. 

4
 - Art 17/3 du Décret n° 2005-973 du 10 août 2005. 

5
 .071، ص 6100، مص، الإسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، "دراسة مقارنة" محمد محمد سادات، جحية امررات املوقعة الكرتونيا يف الإ بات - 
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ن وجدوا، غوري  وجوب و ع اإىلابلإ افة   هوذه التوقيعوات يف املرسووم رمق   أ نتوقيعات ذوي الشأ ن والشهود اإ

مل يشرتو فهيا املرشع الةرنيس أ ن تكون الكرتونية م،منة 081-6112
1
اا،  زوم اسو تخدام وسو يةل هسو ح  أ جاز واإ

و وقية وال موان بو ع صورة من توقيعا م اليدوية بشا مريئ عىل الشاشة واليت ل تتوفر عىل ذات عنا  امل

اليت تتوفر للتوقيع الالكرتوين امل،من
2
. 

أ نوه يف حواةل  6112-086مون املرسووم رمق ( 67/6)و 6112-081من املرسوم رمق ( 17)و( 66)كام اشرتطا املواد 

حلاقوهوجود مستندات مرفقة، فينبغي عىل املو ق أ ن جيعلهوا مرتبطوة بشوا غوري قابول لالنةصوال موع  لتوقيعوه  اإ

 عىل لك هذه املرفقاتالالكرتوين
3

، مع رضورة أ ن يذكر التارخي لكه ابحلروا ل ابل رقام
4
. 

ابلكتابة الرمسية الإلكرتونية اكنا منةوردة وجود حممكوة،  الاعرتااويتبني مما س بق بأ ن جتربة املرشع الةرنيس يف 

يوة يف الكتابوة حيث حاول تنظو لك الصوعوابت الويت حتوول دون تطبيوق الرشووو الالزموة لتووافر صوةة الرمس 

موع طبيعهتوا الالماديوة وموع املسو تجدات التقنيوة احلديثوة  توتالءمالالكرتونية مبوجب نصوص واحضوة و حيوة 

املعا ة دون املسا  ابملةهوم العوام للرمسيوة، ولك ذكل يسوع  لتحقيوق املسواواة الةعليوة بوني الكتابوة الرمسيوة 

وهنيوب ابملرشوع . الإلكرتونية والكتابة عوىل الوورق مون حيوث احلييوة يف الإ بوات ولويس جمورد مسواواة نظريوة

ان حيذو حذوه خاصة وأ ن  متتع الكتابة الرمسية الإلكرتونية ملاكنهتا يف الإ بوات يتطلوب وجوود نصووص اجلزائري 

                                                           
1
 - Art 22 du Décret n° 2005-973 : « Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte 

sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. 

 Lorsque l'acte est établi sur support électronique, les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte 

auquel elles se rapportent. La signature électronique du notaire en fin d'acte vaut également pour ses 

annexes » Art 28/2 du Décret n° 2005-972 : « Il peut être annexé à l'acte tout document, soit constitué 

originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de 

numérisation garantissant sa reproduction à l'identique. Les pièces annexées sont indissociablement liées à 

l'acte auquel elle se rapportent ». 
2
ىل 16-12من قانون التو يق اجلزائري رمق  62/6هشري املادة  -  تكتب املبالغ والس نة والشهر ويوم التوقيع عىل العقد ابحلروا وتكتب :" أ نه  اإ

 ".التوارخي ال خرى ابل رقام
3
ولل حررات الالكرتونية ، يف نطاق للكتابة الالكرتونية :" عىل أ نه 6110لس نة  02قانون التوقيع الالكرتوين املصي رمق من  02ادة تنص امل - 

املدنية والتجارية ،  املعامالت املدنية والتجارية والإدارية، ذات احليية املقررة للكتابة وامررات الرمسية والعرفية يف أ حاكم قانون الإ بات يف املواد

قانون التوقيع  ".يت حتددها الالحئة التنةيذية لهذا القانونمىت اس توفا الرشوو املنصوص علهيا يف هذا القانون وفقا لل،واب  الةنية والتقنية ال

 .608، عدد 6110افريل  66، املنشور يف اجلريدة الرمسية املصية الصادرة بتارخي 6110لس نة  02الإلكرتوين املصي رمق 
4
- Article 1318 : « L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par 

un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties ». Modifié par Loi n°2000-230 du 

13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000. 

يعترب العقد غري رمسي بسبب عدم كةاءة أ و أ هلية ال،اب  الع ويم أ و انعدام الشا، : "  6مكرر   326تقابلها يف القانون املدين اجلزائري املادة 

ذا اكن موقعا من قبل ال طراا ذا مل تكسب هذه امررات صةه رمسية، :" اليت تنص عىل  01ويف قانون الإ بات املصي املادة "  حرر عريف اإ فاإ

م،اءا م أ و بأ ختاهمم أ و ببصامت أ صابعهمل  قمية امررات العرفياإ فال زكون لها   ."ة ميت اكن ذوو الشأ ن قد وقعوها ابإ

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=594CCEF445ED3B4042A2144085804B6F.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000399095&idArticle=LEGIARTI000006284628&dateTexte=20151222&categorieLien=id#LEGIARTI000006284628
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=594CCEF445ED3B4042A2144085804B6F.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000399095&idArticle=LEGIARTI000006284628&dateTexte=20151222&categorieLien=id#LEGIARTI000006284628
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وحةظهوا  لإنشواهئا حية وواحضة تبني كيةيوة تو يقهوا واإ وةاء الرمسيوة علهيوا وحتودد الرشووو القانونيوة والتقنيوة 

 .والاعتداد هبا يف الإ بات

 بة الرمسية يف الشا الالكرتوين لإ بات التصفات العقاريةاحليية القانونية للكتا: املبحث الثاين

ماكنيةترتب الترشيعات اليت أ جازت  تو يق الكتابة الالكرتونية يف الشا الرمسوي لإ بوات التصوفات القانونيوة  اإ

ومن بيهنا التصفات العقارية
1

ةرنيسو من القوانون املودين ال 0107، ويف مقدمهتا الترشيع الةرنيس من خالل املادة 

عىل توافر الكتابة الرمسية الإلكرتونية لرشوو الاتع بصةة الرمسية واملتطلبات التقنية والةنية املقوررة يف املرسووم 

واليت تكةل سالمة و ية حمتواها وحتديد هوية ال طراا مع و وع املو وق لتوقيعوه الالكورتوين  6112-081رمق 

غوري أ نوه يف حواةل  لون . هبا الكتابة الرمسيوة عوىل الوورق يف الإ بوات امل،من، احليية القانونية الاكمةل اليت تاتع

املتطلبوات التقنيوة كعودم الاختصواص امويل واملو ووعي مررهوا أ و عودم مراعاتوه  أ ورشو من هذه الرشوو 

هنا حتوز عىل جحية الكتابوة العرفيوة الال كرتونيوة يف لر شاكل املقررة قانوان  لإصدارها أ و تلقهيا، فةي هذه احلاةل فاإ

الإ بات برشو أ ن تكون موقعة من ال طراا
2
. 

نوه هرسوي  وطاملا اكنا للكتابة الرمسية الالكرتونية ذات احليية القانونية املقوررة للكتابوة الرمسيوة عوىل الوورق فاإ

 :ييل علهيا نةس القواعد العامة املقررة لها يف قانون الإ بات وذكل كام

لكرتونية املثبتة للتصفات العقارية ابلنس بة لل تعاقدزن  :املطلب ال ول   جحية الكتابة الرمسية الإ

يس تةاد من القواعد العامة لالإ بات اظاصوة حبييوة الكتابوة الرمسيوة عوىل الوورق بتطبيقهوا عوىل الكتابوة الرمسيوة 

الالكرتونيووة املثبتووة للتصووفات العقاريووة
3

لرمسيووة جحووة فوويف بووني ، أ ن تكووون هووذه ال خوورية مووىت اكتسووبا صووةة ا

ن فهيا من بياانت حتقق املوظون الع وويم مون حصهتوا يف حودود هم توه واختصاصوه أ و  ال طراا املتعاقدة مبا دو 

                                                           
1
يعترب العقد الرمسي جحة متوى التةاق املربم بني ال طراا املتعاقدة :" من القانون املدين اجلزائري واليت تنص عىل أ نه 2مكرر   324املادة  -

امررات الرمسية جحة عيل النا  اكفة مبا دون فهيا من أ مور قام :" اليت تنص 00وتقابلها يف قانون الإ بات املصي املادة "  .وورثهتم وذوي الشأ ن

من القانون املدين  0100واملادة . "مل يتبني تزوزرها ابلطرق املقررة قانون هبا حمررها يف حدود هم ته أ و وقعا من ذوي الشأ ن يف ح،وره ما

 .الةرنيس
2
ما بواثئق رمسية  - أ و شهادة  كبطاقات التعرين الوطنية أ و رخص الس ياقة،كح،ور ال طراا والشهود، والتأ كد من هوية خشصية املتعاقدزن اإ

ذا اكن واجب اافع مبعاينة و بني يدي ال،اب  الع ويم،  .شاهدزن حتا مس ئوليهتام وهنا أ و البياانت العامة اليت يدالتأ كد من اافع أ و قبض المثن اإ

قامتهحمرر الكتابة الرمسية مثل امسه لقبه وصةته وحمل  بكوش حيي، : يف تةصيل هذا النوع من البياانت ينظر ...ال طرااواترخي التحرزر وتوقيعات  اإ

، 0077الوطنية للكتاب، اجلزائر، ، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، الطبعة الثانية، امل،سسة الإساليمأ دةل الإ بات يف القانون املدين اجلزائري والةقه 

 .000ص 
3
ل  كشهادة عادية ميكن دح،ها بأ ي دليل ومثال ذكل  - ن  ذكل ل يعد اإ ك ن يصح مثال أ ن الشخص املا ل أ مامه زاتع باكمل قواه العقلية فاإ

قرار ابعتبارها واردة عىل لسان ذوي الشأ ن فال تصل جحيهتا اإىل حد الطعن فهيا ابلزتوزر، وكذكل قرارالبائع بقبض المثن،  اإ املشرتي مبعاينة العقار  واإ

ى تطابقها حمل البيع  فهذه البياانت ل يلحقها وصن الرمسية لدللةل عىل وقوعها حقيقة، واملو ق ليس مطالبا بأ ن يتحقق من حصة هذه البياانت ومد

اجلزائري، مذكرة ماجس تري بلكية احلقوق، جامعة منتوري بقس نطينة،  بيع العقار امل لوك ملكية خاصة يف القانون اإ باتبراهايم سامية، . مع الواقع

 .78و 72، ص 6117اجلزائر، 
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من ينكرها أ ن يقو االيل عىل بطالهنا و ليس حص مون طريقوة لهوذا وعىل وقعا من ذوي الشأ ن يف ح،وره ، 

ل  الطعن ابلزتوزر، أ ما ما صدر من ذو  ي الشأ ن يف غيبة املوظن الع وويم واقتصو دور هوذا ال خوري الادعاء اإ

 . عىل هسييا بناءا عىل تصحيا م فهذه البياانت ل تلحقها صةة الرمسية و ميكن اإ بات عكسها ابلطرق العادية

ل  ابلطعون فهيو نه جيري الايزي بني نووعني مون البيواانت، بيواانت لهوا جحيوة مطلقوة ل جيووز دح،وها اإ ا ومن مثة فاإ

ابلزتوزر، وتاثل يف البياانت اليت يدوهنا املوظن العام أ و ال،اب  الع ويم أ و امللكن خبدمة عامة اتوتص عوىل 

ما مت ايه ويف حدود هم ته أ و ت  اليت وقعا من ذوي الشأ ن يف ح،وره املادي
1
وبياانت ليسا لهوا جحيوة . 

ذا ا حىت يثبا من حص املصلحة عكسها ابلطورق املقوررة مطلقة ارجة الطعن فهيا ابلزتوزر بل تعترب حصيحة يف 

يف القواعد العامة يف الإ بات، وتاثل يف ت  البيواانت الويت يوديل هبوا ذوو الشوأ ن لل وظون العوام أ و لل،واب  

الع ويم أ و لل لكن خبدمة عاموة والويت حصولا دون ح،ووره، ويودوهنا يف الكتابوة الرمسيوة حتوا مسو،وليهتم 

و يتحقق مهنا لكوهنا خارجة عن هم تهدون أ ن يتحرى أ  
2
 . 

غري أ ن هذا النوع من البياانت يف الكتابة الرمسية الالكرتونية املثبتة للتصفات العقارية ميكن أ ن تثبا لهوا ذات 

احليية املطلقة امل نوحة للبيواانت الويت يتحقوق مون حصهتوا املوظون أ و ال،واب  الع ووميني أ و امللكون ابظدموة 

ذاالعامة،  ا فرض عىل ذوي الشأ ن والشهود اس تخدام التوقيع الالكرتوين امل،من ملا لها من مو وقية يف حتديد م اإ

هوزهتم عىل اعتبار أ نه ي  وفقا  لإجراءات و واب  فنية وتقنيوة ت،و ن حصهتوا اجلهوة اتتصوة ابعويد التوقيعوات 

الالكرتونية
3
. 

واعد العامة لالإ بات قرينتان يف مظهرهوا، قرينوة السوالمة وزكون للكتابة الرمسية يف الشا الالكرتوين وفق الق

ذا املادية  اليت تثبا لها وذكل خبلوها مون أ ي تغيوري يف حمتواهوا ابموو أ و التعوديل أ و الكشو  أ و التحشوري، واإ

الق،واء والطعون فهيوا ابلزتوزور  اإىلالارتياب يف سالمهتا املادية جاز ملون يودعي ذكل الليووء  اإىلوجد ما يدعو 

سقاول حمكة أ ن تقدر ما يرتتب عىل ذكل من ول  . لقميهتا يف الإ بات أ و انقصاها اإ

                                                           
1
 .817ص ، ال وىل، الطبعة 6110، هبجات للطباعة، "دراسة مقارنة" التعاقد الالكرتوين عرب الانرتنا،  اإ باتاتمر محمد سليفن اامياطي،  -
2
 160املادة  وتنص."يعترب ما ورد يف العقد الرمسي جحة حىت يثبا تزوزره، و يعترب انفذا يف اكمل الرتاب الوطين "  2مكرر 160املادة تنص  - 

:" ي من قانون الإ بات املص  00، وتقابلها املادة ..."يعترب ما ورد يف العقد الرمسي جحة حىت يثبا تزوزره:" من القانون املدين اجلزائري  12مكرر 

ني امررات الرمسية جحة عيل النا  اكفة مبا دون فهيا من أ مور قام هبا حمررها يف حدود هم ته أ و وقعا من ذوي الشأ ن يف ح،وره ما مل يتب

  ".تزوزرها ابلطرق املقررة قانون
3
ن اكن املرشع اجلزائري يف القانون املدين يف املادة  -  العقد الرمسي جحة متوى التةاق املربم بني ال طراا عىل أ ن  يعترب "قد نص  2مكرر 160واإ

 "املتعاقدة وورثهتم و ذوي الشأ ن 
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ىلكام يثبا لها كذكل قرينة صدورها من ال شخاص ا زن حت ل توقيعا م الالكرتونية دون احلاجة  هبا  الإقرار اإ

ة، غري أ نوه ل يسو تطيع مهنم، وال صل أ ن  من ينكر ذكل يف الكتابة العادية العرفية أ ن يثبا ادعائه بطرق متعدد

ل  عن طريق الطعن فهيا ابلزتوزر ذكل يف الكتابة الرمسية بنوعهيا العادية والالكرتونية اإ
1
. 

لكرتونية املثبتة للتصفات العقارية ابلنس بة للغري: املطلب الثاين  جحية الكتابة الرمسية الإ

رتونيوة املثبتوة للتصوفات العقاريوة جحيوة عوىل بتطبيق ذات القواعد العامة لالإ بات تكوون للكتابوة الرمسيوة الالك

ال طراا املتعاقدة وعىل خلةاهئم العامني وعىل الغوري، أ ي أ هنوا تكوون جحوة عوىل الاكفوة عوىل حصوة الوقوائع الويت 

ت،و نهتا بياان ووا والوويت حتقووق املوظوون الع ووويم موون حصهتووا
2
،  ووا جوواء يف الكتابووة الرمسيووة الالكرتونيووة املثبتووة  

ل  بطريوق الطعون  للتصفات العقارية حيتج به يف مواهجة ال طوراا والغوري مجيعوا، ول ميكون نةوي هوذه احلييوة اإ

ابلزتوزر
3
. 

اريوة ابلنسو بة واحليية اليت ت،ةهيا القواعد العامة لالإ بات عىل الكتابة الرمسية الالكرتونية املثبتوة للتصوفات العق

لر طراا املتعاقدة يه نةس احليية اليت تتعلق هبا اجتاه الغري، مبعوىن أ ن  لك خشوص ميكون أ ن يرسوي يف حقوه 

و ل زكون أ مام هذا الغوري ا ي حص مصولحة يف اإ بوات . التصا القانوين ا ي يثبته ذكل امرر و حيتج به عليه

ل  ابلطعن ابلزتوزر وذكل اب لنس بة للبياانت اليت قام املوظن بتدوزهنا عىل أ سا  أ ن ه عازهنا عكس ما ورد فهيا، اإ

أ و حتقق من حصهتا بنةسه، أ ما م، ون البياانت الصادرة من ذوي الشأ ن و اليت مل تكن حمل معاينوة أ و حتقيوق 

ماكن الغري اإ بات عكسها جب يع الطرق ن ه ابإ  .من طرا املو ق، فاإ

ذاوتتيح القواعد العامة لالإ بات أ ي،ا  ما مت تطبيقها عىل الكتابة يف الشا الالكورتوين موىت تووافرت لهوا صوةة  اإ

ىلالرمسية، القوة التنةيذية اليت متكن من تنةيذها دون احلاجة  اس تصدار حمك ق،ايئ بذكل، وذكل مون خوالل  اإ

ها احلصول عىل نسخة تنةيذية مهنا ممهوورة ابلصويغة التنةيذيوة مون طورا الشوخص امل،هول قوانوان   كل وهسولمي 

جوراءاتللطرا ا ي حص مصلحة يف التنةيوذ، ويعتورب ذكل ال مور الوركن الشولكي املنصووص عليوه قوانوان  لبودء   اإ

                                                           
1
غري أ ن ه يف حاةل شكوى بسبب تزوزر يف ال صل يوقن تنةيذ العقد حمل الاحتجاج " بقولها  16فقرة  2مكرر 160وهو ما نصا عليه املادة  - 

يقاا تنةيذ العقد م،قتا بتوجيه ال ام وعند رفع دعوى فرعية ابلزتوزر، و  من القانون املدين  0100تقابلها املادة  ."ميكن لل حاع حسب الظروا اإ

 .الةرنيس
2
دارية اجلزائري  الإجراءاتمن قانون  216املادة  - لا مس تةيد من س ند تنةيذي، احلق يف احلصول عىل نسخة ممهورة ابلصيغة  :" املدنية والإ

ل لل س تةيد خشصيا أ و لوكيل عنه بواكةل خاصة" . النسخة التنةيذية"أ عاله، هس    210التنةيذية املنصوص علهيا يف املادة  ميهر ويوقع . ول هسهب اإ

و ـ  ابظ  الرمسي " نسخة تنةيذية مطابقة لر صل"يس أ مناء ال،ب  أ و ال،اب  الع ويم، حسب احلاةل، وحت ل عبارة عىل النسخة التنةيذية رئ 

، اجلريدة الرمسية الصادرة 6117فيةري  62املدنية والإدارية الصادر بتارخي  الإجراءاتاملت، ن لقانون  10-17القانون رمق . ". لليهة اليت أ صدرته

 .21، ص 60، عدد 6117يل أ فر  61بتارخي 
3
 Article 19 : « Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue de la 

République. » Loi contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse an XI) Version consolidée au 03 

septembre 2015. 
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التنةيذ
1
املت،و ن لتنظوو ماكتوب  00السو نة فوانتوز الةرنيسو  62من قوانون  00ومن ذكل ما نصا عليه املادة . 

ا هوريوة أ حنواءالتو يق مبنح احليية لل حررات املو قة وقابليهتا للتنةيذ يف مجيوع 
2

، وا ي أ عواد تكريسوه املرشوع 

ىلوالويت أ شوار فهيوا  18/0يف نوص املوادة   6112-081الةرنيس يف املرسوم رمق   ماكنيوة اإ نقول النسوخ التنةيذيوة  اإ

ية، ولكن برشو أ ن ي  ذكل مضن رشوو ت، ن سالمهتا و ية نقلها وحتديود والنسخ الرمسية بوس يةل الكرتون 

ليههوية املرسل واملرسل  اإ
3
. 

 :خامتة

مت التوصل من خالل هذه الورقة البحثية اىل أ ن  العديد من الترشيعات املقارنة قد معلا عوىل اقورار وتكوريس 

مبدأ  الشلكية الرمسية الالكرتونية يف بعض التصفات القانونية، ومهنوا التصوفات الوواردة عوىل عقوار أ و حقووق 

بتنظو قانوين حممك وشامل  يع الرشوو القانونيوة عقارية، ويف مقدمهتا الترشيع الةرنيس ا ي أ حاو هذا املبدأ  

نشاءاليت متكن من  والتقنية كتابة رمسية يف شا الكرتوين هس تويف مجيع الرشوو القانونيوة التقليديوة املتطلبوة  اإ

قانوان لإ ةاء صةة الرمسية عىل الكتابة العادية الورقيوة، موع تكييون هوذه الرشووو موع الطوابع الالموادي ا ي 

منحهوا احلييوة القانونيوة يف الإ بوات واملام وةل حلييوة ولك ذكل لغورض . به الكتابة يف الشوا الالكورتوينتتسم 

ويه التيربوة الويت ميكون . الكتابة الرمسية الورقية واملقررة يف القواعد العامة لالإ بات ابلنس بة لل تعاقدزن وللغوري

حية وواحضة هس ح ابإ ةاء الرمسيوة عوىل الكتابوة يف أ ن يس تةيد مهنا الترشيع اجلزائري لإقرار نصوص قانونية   

 .الشا الالكرتوين لإ بات التصفات العقارية وحتدد الرشوو القانونية حلةظها والاعتداد هبا يف الإ بات

 

 

 

                                                           
1
- « Art. 37/4 du Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 : « Les copies exécutoires et copies authentiques 

peuvent être transmises par voie électronique dans des conditions garantissant l'intégrité de l'acte, la 

confidentialité de la transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire ». 
2
-J. Aussedat, «Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation», Rev. Soc. 1974, p. 235. 

3
بني املرشوع الةردي حمدود املس ئولية ورشكة الشخص الواحد وعدم اظل  بيهنام، فاملرشوع الةردي يقوم عىل  التةرقةينبغي علينا يف واقع ال مر   -

أ سا   صيص خشص جزءا من ذمته لنشاو جتاري معني، دون لزوم الاعرتاا لهذا املرشوع ابلشخصية املعنوية املس تقةل  عن صاحبه، ونقول 

أ ما رشكة الشخص الواحد فهيي خشصية معنوية مس تقةل عن م،سسها  ولو قاما عىل فكرة  ذمة . م،سسة يف هذه احلاةل أ ن املرشوع الةردي ميثل

التخصيص، ونقوم يف حبثنا هذا ابس تعامل مصطلح املرشوع الاقتصادي الةردي للتعبري عن لك من املرشوع الةردي حمدود املس ئولية، ورشكة 

 . ترشيع اجلزائري ابمل،سسة ذات الشخص الوحيد وذات املس ئولية امدودةالشخص الواحد حمدود املس ئولية أ و ما يعرا يف ال 

، دار الهن،ة "حنو بناء قانوين أ ف،ل لل رشوع الاقتصادي الةردي" عبد احلمك محمد عامثن،  د رشكة الشخص الواحد  \د: انظر يف هذه التةرقة

  .2، ص 0000العربية، القاهرة، طبعة 
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 : قامئة املراجع

I. النصوص الترشيعية املعادة: 

خ 01-12 رمق ابلقانون اجلزائري، املعدل واملامم، املت، ن القانون املدين  0082سبارب  62امل،رخ يف  82/27ال مر  .0  املو،ر 

 07 - 05 والقانون رمق . م 6112يونيو  62، الصادرة يف 00، اجلريدة الرمسية للي هورية اجلزائرية، العدد م 6112يونيو 20 يف

خ يف  .م 6118ماي  01، الصادرة يف 10، اجلريدة الرمسية للي هورية اجلزائرية، العددم 2007مايو س نة   25امل،ر 

 17م،رخوة يف  00اجلريودة الرمسيوة عودد ، 6112فيةري  61املتعلق بتنظو همنة املو ق، الصادر بتارخي  16-12القانون رمق  .6

 6112مار  

، اجلريودة الرمسيوة الصوادرة 6117فيةري  62املدنية والإدارية الصادر بتارخي  الإجراءاتاملت، ن لقانون  10-17القانون رمق  .1

 .60، عدد 6117أ فريل  61بتارخي 

افريوول  66، املنشووور يف اجلريوودة الرمسيووة املصوية الصووادرة بتووارخي 6110لسو نة  02قوانون التوقيووع الإلكوورتوين املصووي رمق  .0

 .608، عدد 6110

العربيوة املتحودة، اجلريودة  الإمواراتيف شأ ن املعامالت والتجوارة الالكرتونيوة اوةل  6112لس نة ( 0)القانون الاحتادي رمق  .2

 .  6112جانةي  10، الس نة السادسة والثال ون، الصادرة بتارخي  006الرمسية العدد 

،  2100امشية، عودد اله ال ردنيةمنشور ابجلريدة الرمسية لل  لكة  6102لس نة  02رمق  ال ردينقانون املعامالت الإلكرتونية  .2

 08/2/6102الصادرة بتارخي 

7. Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies 

de l'information et relative à la signature électronique art. 1 JORF 14 mars 2000. 

8. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, JORF 

n°0143 du 22 juin 2004 , page 11168  texte n° 2. 

9. Décret n° 2005-972 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris 

pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de 

justice JORF n°186 du 11 août 2005 page 13095, texte n° 33. 

10. Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 

1971 relatif aux actes établis par les notaires JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096, texte 

n° 34. 

II. لرسائل واجملالتاو  الكتب: 

، دراسوة نظريوة وتطبيقيوة مقارنوة، الطبعوة الثانيوة، الإسواليمبكوش حيي، أ دةل الإ بوات يف القوانون املودين اجلزائوري والةقوه  .0

 .0077الوطنية للكتاب، اجلزائر، امل،سسة 

بيع العقار امل لوك ملكية خاصة يف القانون اجلزائري، مذكرة ماجس تري بلكية احلقوق، جامعة منتووري  اإ باتبراهايم سامية،  .6

 .6117بقس نطينة، اجلزائر، 

، ال وىلت للطباعوة، الطبعوة ، هبجوا"دراسوة مقارنوة" التعاقد الالكرتوين عرب الانرتنا،  اإ باتاتمر محمد سليفن اامياطي،  .1

6110. 

، مصو، الإسوكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، "دراسة مقارنة" محمد محمد سادات، جحية امررات املوقعة الكرتونيا يف الإ بات .0

6100. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=834D6A517DD92D0004B143D94A42DC5B.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000000399095&idArticle=LEGIARTI000006284628&dateTexte=20151216&categorieLien=id#LEGIARTI000006284628
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=834D6A517DD92D0004B143D94A42DC5B.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000000399095&idArticle=LEGIARTI000006284628&dateTexte=20151216&categorieLien=id#LEGIARTI000006284628
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=834D6A517DD92D0004B143D94A42DC5B.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000000399095&idArticle=LEGIARTI000006284628&dateTexte=20151216&categorieLien=id#LEGIARTI000006284628
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القانونية والاقتصادية، ، جمةل ااراسات "الةكرة والوظائن" عابد فايد عبد الةتاح فايد، الكتابة الالكرتونية يف القانون املدين .2

 .6117لكية احلقوق ، جبامعة حلوان، مص، 

1. Bernard REYNIS, Professionnels du droit et contrat électronique, Travaux de l'association 

Henri Capitant, Journées Nationales, Journée de Toulouse, Année 2000, Tome V, Editions 

Panthéon-Assas, LGDJ, 2002. 

2. Elisabeth JOLY-PASSANT , L'écrit confronté aux nouvelles technologies, Bibliothèque De 

Droit Prive – Lgdj, Tome 465, 09 Septembre 6112. 

3. Sabine LIPOVETSKY et Gérard WEISZ, Les actes authentiques se dématérialisent enfin, le 

journal du net, France, 20/12/2005. Disponible sur : http://www.journaldunet.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lgdj.fr/auteurs/elisabeth-joly-passant.html
http://www.librairiedalloz.fr/listeliv.php?COLL=Bibliotheque+De+Droit+Prive&RECHERCHE=appro
http://www.librairiedalloz.fr/listeliv.php?COLL=Bibliotheque+De+Droit+Prive&RECHERCHE=appro
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-الوسطاء –أ شخاص التوزيع 
*

 
 تيارت  -جامعة ابن خدلون -"ب"أ س تاذ مساعد   -صافة خرية/ أ  

 

 : امللخص

لهيم بأ داء وظائن  ل من خالل مجةل من ال شخاص يعهد اإ ن معلية توزيع السلع واملنتجات ل تقوم اإ اإ

التوزيع أ و الوسطاء اكلسام ة هسويقية هامة اكلبيع وترود اظدمات وتوفري املنتجات، ومه ما يعرا بأ شخاص 

 .والوالكء ابلع وةل

ذكل ل ن كةاءة العنص البرشي من العوامل احلامسة لنجاح معلية التوزيع نظرا ملا لها من دور فعال يف جذب 

قناع املس هت  وخلق الاس تجابة الرسيعة وبناء عالقات متينة قامئة عىل الثقة املتبادةل، وهذه اجلهود الةعاةل  واإ

اثرة الطلب وزايدة  ية املبيعاتلها   .أ ثر واحض يف اإ

Abstract :  

The distribution of goods and products process will only come through a number of 

persons entrusted with the performance of important functions such as selling and 

marketing and promotion services  and products, and they know what people or distribution 

Calcmasserh brokers and commission agents. 

 This is because the human element of the decisive factors for  the success  of the  

distribution  process efficiency because  of it active role in attracting the consumer and to 

convince and create a rapid response and build strong relationships based on mutual trust, 

and this effective efforts  have a clear impaction raising demand and increase the amount of 

sales.  

    : مقدمة

نظامت ال عامل، و خاصة املنتجة مهنا لبد أ ن تقرر قنوات التوزيع اليت ترغب ابعيدها، م  مما لشك فيه أ ن 

ىل ال هداا املراد واليت تتوافق مع  طبيعة منتجا ا،والاسرتاتيييات التسويقية، أ و التوزيعية املتبعة وصول اإ

ىل املس هتلكني ن هذه القنوات متثل الطرق اليت سوا تتدفق منتجات املنظ ة من خاللها وصول اإ  .حتقيقها، اإ

ماك ولعل ،أ و ات، و طرق التوزيع العائدة لهانيمن بني البدائل املتاحة الاعيد عىل التوزيع املبارش، من خالل اإ

عن طريق التوزيع غري املبارش أ ي ابلعيد عىل الوسطاء عىل اختالا أ نواعهم،  فالوسطاء يقومون بأ دوار 

ووظائن متعددة يف دل املنظ ة املنتجة، ومنتجا ا من خالل البيع، الرتود خدمات توفري املنتجات من 

                                                           
*
يداع املقال   01/06/6102: اترخي اإ

 10/16/6102: اترخي حتكو املقال
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ذ ميثلون قنوات توزيع متعددة خالل منافذ التوزيع، و يف أ ماكن  حدوث الطلب علهيا، و يف أ ي وقا، اإ

نه ميكن القول بأ ن الوسطاء ،أ و قنوات  ال شاكل، والصةات، و نظرا لدلور الكبري ا ي يلعبه ه،لء الوسطاء فاإ

أ و اظدمات التوزيع غري املبارشة مه عبارة عن مجموعة من املنظامت املس تقةل اليت تقوم بتوزيع املنتجات، السلع، 

لهيم بأ داء وظائن  ل من خالل أ شخاص يعهد اإ ن معلية التوزيع للسلع واملنتجات ل تقوم اإ لل س هت ،  وعليه فاإ

                                     هسويقية هامة،  اذا يقصد بقنوات التوزيعو أ و الوسطاءو أ و من مه أ شخاص التوزيعو                                                 

 الوسطاء التجاريون  :املبحث ال ول

لقد ت، ن القانون التجاري اجلزائري مضن أ حاكمه تعرين عقد الواكةل التجارية يف الةصل الثالث من الباب 

يعترب عقد الواكةل التجارية اتةاقية يلزتم بواسطهتا  :اليت تنص عىل ما ييل 34الرابع، و ذكل مبقت  املادة 

برام البيوع أ و الرشاءات و بوجه عام مجيع الع ليات التجارية ابمس، وحلساب اتجر،  عدادالشخص عادة ابإ  ،أ و اإ

جارة اظدمات و القيام عند الاقت،اء بع ليات جتارية حلسابه اظاص، و لكن دون أ ن زكون مرتبطا بعقد اإ
1
.   

الطبيعة القانونية لعقد الواكةل التجارية يف القانون اجلزائري فان املرشع نظم عقد الواكةل التجارية يف الباب  أ ما عن

  .اظاص ابلعقود التجارية ،و بذكل ميكن أ ن نعترب عقد الواكةل التجارية هو عقد جتاري

ىل القانون الواجب التطبيق عىل عقد الواكةل التجارية اب ذا مت التطرق اإ عتبارها من عقود التوس ي  اليت و اإ

ننا جند عىل املس توى ااويل   :تت، ن التقريب بني ال طراا بقصد الرح فاإ

اتةاقية لهاي
2
اليت ت، نا القانون املنطبق عىل الواكةل، ويه حتتوي عىل ديباجة، و مخسة فصول حيث  

ال حاكم املشرتكة بشان القانون الواجب  ت، نا اايباجة ااول املوقعة عىل هذه التةاقية  رغبة مهنا يف و ع 

 .التطبيق عىل الواكلت، و احتوت الةصول ال حاكم املتةق علهيا 

نه توجد مجموعة من النصوص اإ من القانون التجاري اجلزائري ف 34أ ما يف القانون اجلزائري فة،ال عن املادة 

  :القانونية التنظميية ذات الصةل اكل يت

التنةيذي املتعلق مبدونة النشاطات الاقتصادية اظا عة للقيد يف السجل التجاري ا ي فةي ظل املرسوم 

  :حيتوي عىل مثانية مواد اكل يت

                                                           
1
يتعلق مبعايري حتديد  النشاطات ،و املهون املقننوة   1997ينازر س نة  18املوافق ل 1417رم،ان عام  9امل،رخ يف  40/97املرسوم التنةيذي رمق  - 

 1997لس نة  5جريدة رمسية رمق  اظا عة للقيد يف السجل التجاري وتأ طريها 
يتعلق مبعايري حتديد  النشاطات ،و املهن املقننوة   1997ينازر س نة  18املوافق ل 1417رم،ان عام  9امل،رخ يف  40/97املرسوم التنةيذي رمق  - 2

 1997لس نة  5جريدة رمسية رمق  اظا عة للقيد يف السجل التجاري وتأ طريها 
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ذ تنص املادة ال وىل منه عىل انه حيدد هذا املرسوم مدونة النشاطات الاقتصادية اظا عة للقيد يف السجل  :اإ

عدادها، و اس تعاملها، و   بطها ابس ارار، و كذكل تقنني خمتلن النشاطات التجاري بتو يح قواعد اإ

 .الاقتصادية الواجب ت، يهنا فهيا

تصنن مدونة النشاطات الاقتصادية اظا عة للقيد يف  :أ ما املادة الثانية من ذات املرسوم فتنص عىل انه

ىل التقنني القاعدي امل، ن يف مدونة النشاطات، و  ىل حمتواها و اإ أ ما الةقرة .املواد السجل التجاري ابلرجوع اإ

تت، ن مدونة النشاطات الاقتصادية بصيغة انةرادية اكفة النشاطات الاقتصادية  :الثانية فقد نصا عىل انه

 .اليت تكون مو وع قيد يف السجل التجاري

ذ نصا عىل انه :وقد ت، نا املادة الثالثة هش ل مدونة النشاطات  :حمتوى مدونة النشاطات الاقتصادية اإ

ية النشاطات الاقتصادية املهيلكة حسب قطاعات النشاطات، و املقس ة عىل مجموعات، و مجموعات الاقتصاد

نتاج السلع ،  نشاطات اظدمات،  نشاطات  فرعية من النشاطات املتجانسة اليت تتكون مما ييل نشاطات اإ

تصنن  :أ ما الةقرة الثانية فقد نصا عىل انه .الاس ترياد، والتصدزر، نشاطات جتارة البيع اب ةل وابلتيزئة  

خمتلن النشاطات املت، نة يف مدونة النشاطات الاقتصادية بعناوزن زرمز لها وفقا للرتمزي العام ملدونة 

  .النشاطات، و املنتجات

ذ أ هنا حسب  وقد حددت املادة الرابعة من هذا املرسوم مدى أ اية، وماكنة مدونة النشاطات الاقتصادية اإ

هذه املادة هشا مرجعيا قياس يا لالس تعامل الإلزايم قصد التعرا عىل لك نشاو اقتصادي زكون مو وع قيد 

  .يف السجل التجاري

لزامية لا طلب قيد يف السجل التجاري  وهبذه الصةة هشا مدونة النشاطات الاقتصادية و يقة مرجعية اإ

ىل املركز الوطين لل  ذا تعلق ال مر ابلتس ية، أ و يقدمه لك خشص طبيعي، أ و معنوي اإ سجل التجاري خصوصا اإ

و خي،ع هس يري مدونة النشاطات الاقتصادية لإرشاا .بتقنني لك نشاو خا ع للقيد يف السجل التجاري 

وززر التجارة ا ي ي، ن صياغهتا، و اس تنساخها ،و تع ميها، و كذكل و عها مبقابل حتا تصا لك 

املادة اظامسة من هذا املرسوم مس تع ل، أ و طالب، وهو ما عربت عنه
1

جراء تعديالت،   ذا اقت  ال مر اإ واإ

أ و جتديدات عىل حمتوى مدونة النشاطات الاقتصادية اكإ افة نشاطات جديدة ،أ و تغيري التس يات، أ و 

طار منسق، و  تصحيحها، و البياانت التمكيلية، أ و أ ي تعديل أ خر،فهو خي،ع لقرار وززر التجارة يف اإ

خمتلن الوزارات، و الهيئات املعنية، و ابقرتاح من املدزر العام لل ركز الوطين للسجل التجاري  ابلتشاور مع

فقد  :املسري ملدونة النشاطات الاقتصادية، و هو ما أ كدته املادة السادسة يف فقر ا ال وىل، أ ما الةقرة الثانية

ذا اكن طلب القيد يف السجل التجاري حي  توي، أ و يت، ن نشاطا ل تت، نه مدونة نصا عىل انه يف حاةل ما اإ

                                                           
 

1
 1997ينازر س نة  18املوافق ل 1417رم،ان عام  9امل،رخ يف  40/97يعدل وزام املرسوم التنةيذي رمق  313/2000املرسوم التنةيذي رمق  -  

 1997لس نة  5جريدة رمسية رمق  يتعلق مبعايري حتديد  النشاطات و املهن املقننة  اظا عة للقيد يف السجل التجاري واتطريها 
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النشاطات الاقتصادية، و تكون ممارس ته غري خا عة ل ي منع جيري املركز الوطين للسجل التجاري القيد، و 

جراء  ب  مدونة النشاطات الاقتصادية   .يبارش فورا اإ

جاري حمتوى مدونة الوطين للسجل الت حيرر املركز :نهأ  وقد نصا املادة السابعة من هذا املرسوم عىل 

النشاطات الاقتصادية، و التعديالت املدخةل علهيا، و تنرش بقرار من وززر التجارة بناء عىل اقرتاح من  

  .املدزر العام لل ركز الوطين للسجل التجاري

  139/02أ ما املادة الثامنة فهيي ملغاة مبوجب املرسوم التنةيذي 

ىل هذا املرسوم صدر املرسوم  التنةيذي املتعلق مبعايري حتديد النشاطاتوابلإ افة اإ
1

، و املهن املقننة اظا عة 

ذ نصا املادة ال وىل   : طريها، و ا ي يتكون من مثانية مواد تةصيلها اكل يتأ  للقيد يف السجل التجاري، و ت اإ

 وع نصوص ي،ب  هذا املرسوم املعايري املرجعية لتحديد لك نشاو، أ و همنة جتارية زكوانن مو  :منه عىل انه

  .تنظميية خاصة، و تو يح حمتواها العام

 همنة خي،عانأ ما املادة الثانية من هذا املرسوم فقد عرفا النشاو، أ و املهنة املقننة عىل انه لك نشاو، أ و 

و ابلوسائل املو وعة حزي التنةيذ  للقيد يف السجل التجاري، و يس توجبان بطبيعهتام، و مبحتواهام ومب، وهنام

  .وو خاصة للسامح مبامرسة لك مهنامتوفر رش 

أ ما املادة الثالثة من املرسوم ذاته فقد أ خ،عا تصنين النشاو، أ و املهنة مضن صنن النشاطات، أ و املهن 

طريا قانونيا، و تقنيا خاصا، وقد حددت الةقرة الثانية أ  املقننة لوجود انشغالت، أ و مصاحل أ ساس ية  تتطلب ت

النظام العام، امن امل تلاكت، و ال شخاص،  : الت، و املصاحل ال ساس ية ويه اكلتايلاجملالت املرتبطة ابلنشغ

حامية الصحة الع ومية، حامية اظلق، و ال داب، حامية حقوق اظواص، و مصاحلهم املرشوعة، حامية الرثوات 

طق، و املواقع ام ية ،و الطبيعية، وامل تلاكت الع ومية اليت تكون الرثوة الوطنية،  احرتام البيئة، و املنا

 .الإطار املعييش للساكن،  حامية الاقتصاد الوطين 

طريا قانونيا خاصا مو وع أ  جيب أ ن زكون لك نشاو مصنن، و يتطلب ت :أ ما املادة الرابعة فقد نصا عىل انه

عداد تنظو خاص يتخذ مبوجب مرسوم تنةيذي، بناءا عىل اقرتاح من الوززر املعين ابلنشاو، أ و املهنة املراد  اإ

 .تنظميهام 

                                                           
اجلريودة  يتعلق برشووو القيود يف السوجل التجواري 1997ينازر  18املوافق ل 1417ان عام رم، 9امل،رخ يف   41/97املرسوم التنةيذي رمق  - 1

و املرسووم التنةيوذي رمق 75اجلريودة الرمسيوة رمق   2003ديسو رب  1املو،رخ يف  453/03املعودل واملوام ابملرسووم التنةيوذي رمق    5الرمسيوة العودد

جانب ا زن ميارسون نشاطا همنيا عىل الورتاب الووطين اجلريودة الرمسيوة رمق  2006ديس رب 11امل،رخ يف  454/2006 و املتعلق ابلبطاقة املهنية لر 

80 
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أ ما املادة اظامسة فقد نصا عىل مش االت النص التنظميي، مما يس ح عىل وجه اظصوص عىل التعرا بدقة 

ىل مدونة النشاطات الاقتصادية اظا عة للقيد يف عىل طبيعة النشاو، أ و املهن ة املراد تنظميهام ابلرجوع اإ

ىل القدرات املهنية اى  السجل التجاري، و كذا حتديد الرشوو املطلوبة ملامرسة النشاو أ و املهنة ابلنس بة اإ

ليات، و كيةيات التدخل الطالب، امالت املهنية، و التيهزيات التقنية املزمع اس تعاملها،الوسائل التقنية،والع  

املو وعة حزي التطبيق، و الإجراءات و،وسائل املراقبة املس تع ةل، و ال،امانت القانونية، أ و املع ول هبا 

الاعيد املطلوب ،  املقدمة، أ و امل، ونة ، السلطة امللكةة بدراسة طلب ممارسة النشاو ،وهسلو الرخصة، أ و

لب سواء اكن خشصا طبيعيا، أ و معنواي  معليات الرقابة املطابقة القبلية حمتوى امللن املشرتو أ ن زكونه لك طا

  .الواجب اجنازها، و سريها ،  أ جال رص امللن، و طرق الطعن اتوةل يف حاةل رفض الطلب

  : وقد أ  افا املادة السادسة من املرسوم مش االت أ خرى لبد، و أ ن يس توفهيا النص التنظميي ويه

ظاصة اليت تلزم مس،ولية الشخص الطبيعي، أ و املعنوي املس تةيد من رخصة املامرسة ،أ و يوحض الواجبات ا

دارية يف حاةل قصور اثبا   .الاعيد، و العقوابت الإ

يت، ن بيان اتالةات، أ و التجاوزات اليت يرتتب علهيا حسب احلاةل وقن املامرسة م،قتا مع تو يح مدة  :ب

لغاء رخصة امل   .امرسة املسل ة، و حسهبا الهنايئ املتبوع ابلشطب من السجل التجاريهذه ال خرية ، اإ

  .تأ سيس رقابة عىل ممارسة نشاو ما مع تو يح مو وعه ،و كيةياته، و كذكل الهيئات امل،هةل يف هذا اجملال :ج

وقد أ برزت املادة السابعة من هذا املرسوم   
1
ىل   ذ انه اإ افة اإ الزتامات لك طالب ملامرسة النشاو املقنن، اإ

احرتام قواعد القانون العام جيب عليه احرتام ال حاكم التنظميية اظاصة السارية عىل النشاو، أ و املهنة ا زن 

 زرغب يف ممارسة احدهام،  كام جيب عليه للحصول عىل قيد يف السجل التجاري تقييدا، أ و تعديال أ ن يقدم

دارة املعنية  ايه املصاحل اتتصة يف الإ ىل الواثئق املطلوبة رخصة املامرسة، أ و الاعيد اليت هسل ها اإ  .اإ افة اإ

ينرش هذا املرسوم يف اجلريدة الرمسية للي هورية اجلزائرية ااميقراطية  :نهأ  أ ما املادة الثامنة فقد نصا عىل 

ذ نصا املادة ال وىل من هذا املرسوم، واليت   2مكرر 7، و1رر مك 7وقد متم هذا املرسوم ابملادتني   الشعبية اإ

تنشا جلنة وزارية مشرتكة زرأ سها الوززر امللكن ابلتجارة، أ و ممثا تلكن  :بقولها 1مكرر7ت، نا أ حاكم املادة 

هذا  مبه ة جمانسة النصوص املقننة لل هن، والنشاطات اظا عة للقيد يف السجل التجاري، و تتوىل اللينة يف

بداء رأ ي يف مشاريع النصوص اليت تبادر  : الإطار ما يأ يت دراسة النصوص املع ول هبا، وتكييةها عند احلاجة، اإ

                                                           
جريدة  يت، ن اعادة قيد التجار الشامل   1997ينازر س نة  18املوافق ل 1417رم،ان عام  9امل،رخ يف  42/97املرسوم التنةيذي رمق  - 1

 1997لس نة  5رمسية رمق 
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ابلنصوص التنظميية املع ول هبا عندما تطرأ  صعوابت يف التنةيذ حيدد  .هبا القطاعات  لةا انتباه املبادرزن

الوززر امللكن
1
 .ه مبوجب قرارابلتجارة رشوو معل اللينة، وكيةيات  

الوززر امللكن ابااخلية، وا اعات  :فقد حددت أ ع،اء اللينة املذكورة أ عاله من ممثيل  2مكرر  7أ ما املادة 

امللكن ابلصناعة وامل،سسات الصغرية واملتوسطة، الوززر امللكن ابلطاقة  املية،الوززر امللكن ابملالية، الوززر

عادة الهيلكة ،الوززر امللكن ابلصحة والساكن، واملنامج، الوززر امللكن ابلسكن،   الوززر امللكن ابلصناعة واإ

  .الوززر امللكن ابلةالحة الوززر امللكن ابلس ياحة والصناعة التقليدية

أ عاله بناء عىل  1مكرر7حيدد الوززر امللكن ابلتجارة بقرار القامئة الامسية ل ع،اء اللينة املذكورة يف املادة 

 .املعنينياء اقرتاح من الوزر 

 .حمددةميكن للينة أ ن هس تدعي أ ي خشص ميكنه نظرا لكةاءته أ ن يبدي رأ اي تقنيا يف مسائل 

أ ما املادة الثانية من أ حاكم هذا املرسوم فقد نصا عىل وجوب نرشه يف اجلريدة الرمسية للي هورية اجلزائرية 

  .ااميقراطية الشعبية

القيد يف السجل التجاري، املعدل و املام، و كذا املرسوم التنةيذي أ ما عن املرسوم التنةيذي املتعلق برشوو 

املتعلق ابلبطاقة املهنية لر جانب ا زن ميارسون نشاطا همنيا عىل الرتاب الوطين
2

 ، فيحتوي عىل  ال ة فصول

  .دد رشوو القيد يف السجل التجاريحت

عادة قيد التجار الشامل أ ما عن املرسوم التنةيذي املت، ن اإ
3

، فقد محل يف طياته عرشة مواد ت، نا يف 

عادة القيد الشامل للتجار  .مجملها رشوو اإ

وف،ال عن املراس و فقد صدر القرار ا ي حيدد مدة صالحية مس تخرج السجل التجاري امل نوح ملامرسة 

بعض ال نشطة الصادر عن وزارة التجارة
4
  

ذ نصا املادة ال وىل عىل انه تعدل أ حاكم الةقرة  وقد عدل هذا القرار، ومتم وا ي أ صبح حيتوي عىل مادتني اإ

 :كام يأ يت 2011يونيو س نة  13املوافق ل 1432رجب عام  11ال وىل من املادة السادسة من القرار امل،رخ يف 

                                                           
1
 36ا ي حيدد مدة صالحية مس تخرج السجل التجاري امل نوح ملامرسة بعض ال نشطة جريدة رمسية رمق  2011/06/13امل،رخ يف  القرار - 

 2011/06/29امل،رخة يف 
2
ال نشطة ا ي حيدد مدة صالحية مس تخرج السجل التجاري امل نوح ملامرسة بعض  2011/06/13املعدل و املام للقرار امل،رخ يف  القرار - 

 2012/6/30مدد الع ل به حىت  67جريدة رمسية رمق 2011/12/11امل،رخ يف  2011/06/29امل،رخة يف  36جريدة رمسية رمق 
3
 25امل،رخة يف  23يتعلق برشوو القيام بع لية اس ترياد سلع لليزائر و متويلها اجلريدة الرمسية رمق  1991/2/20امل،رخ يف  03/91النظام رمق  - 

 1992مار  

 
4
يتعلق برشوو القيام  1991/2/20امل،رخ يف  03/91املعدل للنظام رمق  72اجلريدة الرمسية رمق   1994/4/12امل،رخ يف  11/94النظام رمق  -  

 1992مار   25امل،رخة يف  23بع لية اس ترياد سلع لليزائر و متويلها اجلريدة الرمسية رمق 
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ملامرسة ال نشطة املذكورة يف املادة الرابعة أ عاله التجاري  جيب عىل التجار املسجلني يف السجل 6املادة  (2)

  .وظلا ابيق ال حاكم بدون تغيري  2012يونيو س نة 30اترخي الامتثال ل حاكم هذا القرار قبل

نه ينرش هذا القرار يف اجلريدة الرمسية للي هورية اجلزائرية ااميقراطية أ  أ ما املادة الثانية فقد نصا عىل 

الشعبية
1
.    

ىل جان اا يدل عىل هشعب وتةرق النصوص اإ ن دل عىل يشء فاإ ب صدور مجةل من النصوص التنظميية وهذا اإ

لنظام املتعلق برشوو القيام بع لية اس ترياد سلع لليزائر، و متويلها اك  املنظ ة ل شخاص التوزيع
2
. 

ذ تعدل  :نص عىل انه وقد مت تعديل هذا النظام، و يف حقيقة ال مر عدل مادة وحيدة، ويه املادة اظامسة اإ

و املتعلق برشوو القيام بع لية اس ترياد سلع  1991فربازر  20امل،رخ يف 03/91املادة اظامسة من النظام رمق 

لليزائر، و متويلها، وحترر كام ييل املادة اظامسة حتدد لكام اقت  ال مر طرق هسديد الواردات ،و عند احلاجة 

المئة بتعلمية من بنك اجلزائررشوو تغطيهتا بواسطة قروض خارجية م
3
.     

ي  التلخيص ا ر  للب،ائع  املس توردة دون دفع  : من قانون املالية التمكييل  عىل انه 41وقد نصا املادة 

قصد عر ها لالس هتالك ،و اتصصة لإعادة بيعها عىل حالها فق  من قبل أ شخاص ميارسون نشاو البيع 

جراءات مراقبة التجارة اظارجية اب ةل، أ و من قبل والكء معا     .دزن من اإ

عادة بيعها عىل حالها املنصوص علهيا يف الةقرة السابقة عن  حتدد قامئة الب،ائع امل كن قبولها، و اتصصة لإ

 .طريق التنظو 

ل من قبل أ شخاص ميارسون نشاطا  ل ميكن القيام ابس ترياد الب،ائع الواردة يف القامئة املنصوص علهيا أ عاله اإ

  .من قبل والكء معادزن مقميني ابلرتاب الوطين دون أ ن زكتيس ه،لء طابع الاحتاكر اب ةل، أ و

هسدد احلقوق، والرسوم املس تحقة عند اترخي و ع الب،ائع لالس هتالك طبقا للترشيع املع ول به ،جيب هسوية 

اعتباريني، أ و معنويني اى بنك  الب،ائع خبصم مبالغها من حساب مةتوح ابلع ةل الصعبة من قبل أ شخاص

  .جزائري طبقا للترشيع املع ول به

                                                           
 

1
 34اجلريدة الرمسية رمق  1990أ وت  لس نة  11يفقانون املالية التمكييل امل،رخ  -  
2
و املتعلق بقامئة ال عامل اليت يس ح للوالكء املوزعني مبامرس هتا و مدة صالحية خالصات السجل التجاري  1985/8/11القرار امل،رخ يف  - 

 1986/7/9امل،رخة يف  28املسل ة اجلريدة الرمسية رمق 

و املتعلق ابإ افة قامئة ال عامل اليت يس ح  1984/7/1املام للقرار امل،رخ يف   33جلريدة الرمسية رمق ا 1985/8/11القرار امل،رخ يف   -  3 

 1986/7/9امل،رخة يف  28للوالكء املوزعني مبامرس هتا و مدة صالحية خالصات السجل التجاري املسل ة اجلريدة الرمسية رمق 
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حتدد رشوو تطبيق  أ حاكم الةقرة اظامسة عن طريق التنظو
1
ىل جانب  القرار املتعلق بقامئة ال عامل اليت  اإ

يس ح للوالكء املوزعني مبامرس هتا، و مدة صالحية خالصات السجل التجاري املسل ة
2
ر، و وقد متم هذا القرا 

من القرار امل،رخ يف أ ول يوليو  4ت، ن مادتني نصا املادة ال وىل عىل انه تام القامئة املنصوص علهيا يف املادة 

 .وكيل موزع لزيا الوقود امل يل، واملنتجات البرتولية  : 813 -01الرمز رمق :كام ييل 1984س نة 

ينرش هذا القرار يف اجلريدة الرمسية للي هورية اجلزائرية ااميقراطية  :أ ما املادة الثانية فقد نصا عىل انه  

الشعبية
3
ىل جانب   نشاء، و تنظو اللينة التقنية امللكةة مبنح تأ شرية املطابقة ملامرسة بعض اإ القرار املت، ن اإ

وا ي مينح تأ شرية املطابقة ال عامل التجارية
4
ء وجتار ا ةل ابجلزائر النظام املتعلق ابعيد الوالكهذا ف،ال عن  

و تنصيهبم
5
ىل   ال مر املتعلق ابلقواعد العامة املطبقة عىل معليات اس ترياد الب،ائع، و تصدزرهاابلإ افة اإ

6
  

وعليه بعد حتديد خمتلن النصوص القانونية التنظميية ذات الصةل و املنطبقة عىل الوالكء أ و الوسطاء فسأ توىل 

ىل تعرين الوسطاء التجاريني وامل  اثلون يف السام ة ،والوالكء ابلع وةل، وسأ تطرق مبقت  املطلب ال ول اإ

السام ة، وذكل من خالل حتديد مةهوم الس سار الوارد يف خمتلن الترشيعات الو عية، وعىل رأ سها القانون 

تباع الهنج ذاته وذكل كام ييل ىل الوكيل ابلع وةل ابإ    :اجلزائري، ومن مثة التطرق اإ

 السام ة : ل ولاملطلب ا

ىل تعرين الس سار يف الةرع ال ول، و الزتامات الس سار مبقت  الةرع  وسأ تطرق من خالل هذا املطلب اإ

الثاين من خالل اس تقراء خمتلن النصوص القانونية الواردة يف خمتلن الترشيعات الو عية، وعىل رأ سها القانون 

 :اجلزائري 

 تعرين الس سار : الةرع ال ول

ن  ىل التقريب بني طرفني، أ و أ كرث   يتعاقدا اإ الس رسة عقد يتعهد مبقت،اه خشص مقابل معوةل معينة ابلسعي اإ

،و حتدد الع وةل اليت يتقا اها بنس بة معينة من قمية الصةقة، أ و مبقت  نص قانوين، و ال صل أ ن الس سار 

                                                           
نشاء و تنظو اللينة التقنية امللكةة مبنح تأ شرية املطابقة ملامرسة بعض ال عامل التجارية اجلريدة  1984/7/1القرار امل،رخ يف  -  1  و املت، ن اإ

 1984/8/14امل،رخة يف  33الرمسية رمق 
  45ية رمق املتعلق ابعيد الوالكء و جتار ا ةل ابجلزائر و تنصيهبم اجلريدة الرمس  1990أ كتوبر  8امل،رخ يف 04/90النظام رمق  -  2
املتعلق ابلقواعد العامة املطبقة عىل معليات اس ترياد  2003يوليو س نة  19املوافق ل 1424جامدى ال وىل  19امل،رخ يف  04/03ال مر رمق  - 3

  43الب،ائع وتصدزرها اجلريدة الرمسية العدد 
 140ص2007عات اجلامعية بوهران ،طبعة عيل فتاك، املبسوو يف القانون التجاري اجلزائري ،ديوان املطبو  ااكتور -  4
  140ص 2005ااكتور مصطة  كامل طه ،العقود التجارية ،دار الةكر اجلامعي ابلإسكندرية ،طبعة  - 5
  395ص  2008عززز العيلكي ،الوس ي  يف رشح القانون التجاري ،اجلزء ال ول ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ابل ردن ،طبعة  ااكتور -  6
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برام العقود ابمس طرا أ خر من أ طراا العالقة ال قانونية، بل هو وس ي  ينحص دوره يف ليس وكيال يقوم ابإ

جراء تصا قانوين معني التقريب بني طرفني زرغبان يف اإ
1
 . 

عقد يتعهد مبقت،اه الس سار لشخص ابلبحث  : من قانون التجارة املصي عقد الس رسة بأ نه 192تعرا املادة 

برامه  برام عقد معني ،و التوس  يف اإ و يتبني من هذا التعرين أ ن دور الس سار يقتص  .عن طرا اثن لإ

برام العقد،  عىل التقريب بني طريف التعاقد حىت ي  التةاق بيهنام، و لكنه ل ميثل معيا، و ل يشرتك يف اإ

والس سار يبارش نشاطه حبرية اتمة، و عىل وجه الاس تقالل، و هذا ما ميزي الس سار عن املس تخدم، أ و 

ي زرتب  ابلتاجر برابطة التبعية، و خي،ع لإرشافه و توجهيهامل ثل التجاري ا 
2
 . 

برام عقد معني و التوس    كام أ ن الس رسة عقد يتعهد فيه الس سار لشخص أ خر ابلبحث عن طرا اثن لإ

برامه يف مقابل اجر، و قد عرفته املادة  يف الةقرة ال وىل من قانون التجارة ال ردين 99بيهنام لإ
3
ة الس رس : بقولها 

ىل فرصة لعقد اتةاق ما ،أ و أ ن زكون حص  يه عقد يلزتم به فريق يدع  الس سار لن زرشد الةريق ال خر اإ

وس يطا يف مةاو ات التعاقد، و ذكل مقابل اجر كام أ طلق عليه قانون الوالكء، و الوسطاء التجاريني امس 

وم بأ عامل الوساطة التجارية بني طرفني الشخص ا ي يق: الوس ي  التجاري، و عرفته املادة الثانية منه بقولها

برامه يف  احدهام منتج، أ و موزع، أ و مصدر مسجل خارج امل لكة لقاء مقابل من اجل عقد، أ و هسهيل اإ

   املعامالت التجارية دون أ ن زكون طرفا يف هذا العقد أ و اتبعا ل ي من طرفيه

 خشصني زريدان أ ن يتعاقدا دون أ ن يت،ح من هذزن النصني أ ن همنة الس سار تقتص عىل الوساطة بني

برام العقد، بل جمرد وس ي  يقتص دوره عىل التقريب بني طريف العقد  زكون اتبعا، أ و انئبا عن احدهام يف اإ

   .دون أ ن ترتتب يف ذمته أ ية الزتامات أ و تتوا حص حقوق خشصية عن هذا العقد

حبسب مو وعه ودون اشرتاو أ ن ت  بصورة احرتافية و وطبقا للترشيع اجلزائري تعترب الس رسة معال جتاراي 

براهما  ل يشرتو من جانب أ خر لتجارية الس رسة أ ن زكون مو وعها جتاراي فال أ اية لطبيعة الصةقة املراد اإ

ذ نصا املادة  من الناحية املدنية أ و التجارية لن النص جاء عىل اإطالقه من القانون التجاري اجلزائري 2اإ
4
 

لك معلية مصفية أ و معلية  ا أ و مسرسة أ و خاصة  13يعد معال جتاراي حبسب مو وعه " : عىل ما ييل

 ."ابلع وةل

 

                                                           
   .يت، ن القانون التجاري املعدل و املام 1975سبارب س نة 26املوافق1395رم،ان عام  20امل،رخ يف 59/75ال مر رمق  -  1
      397ص   2008عززز العيلكي ،الوس ي  يف رشح القانون التجاري ،اجلزء ال ول ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ابل ردن ،طبعة  ااكتور -  2
 140ص2008ااكتورعززز العكييل،الوس ي  يف رشح الترشيعات التجارية ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ابل ردن،طبعة  -  3
 61ص1995ااكتور جالل وفاء البدري محمدزن ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش ابلإسكندرية ،طبعة  -  4
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 الزتامات الس سار:الةرع الثاين 

ن هم ة الس سار تقتص عىل الوساطة بني خشصني زريدان أ ن يتعاقدا دون أ ن زكون اتبعا أ و انئبا عن احدهام  اإ

برام العقد بل جمرد وس ي   يقتص دوره عىل التقريب بني طريف العقد حبيث تنهتيي هم ته مىت أ دى هذا يف اإ

ذ يثبا هبذا التوقيع أ ن العقد مت بيهنام بوساطته، و من مثة  برام العقد بيهنام مبارشة اإ ىل اتةاقهام، و اإ التقريب اإ

برام العقد بيهنام ل زكون مس،ول عن تنةيذ الزتامات العقد ا  ي مت بيهنام، و عدم يس تحق أ جره، و مىت مت اإ

برامه ل يعةيه من لك مس،ولية جتاه معيا، فهناك قدر  مس،ولية الس سار عن تنةيذ العقد ا ي توس  يف اإ

ل اكن مس،ول يف مواهجة معيا من العناية يتعني عىل الس سار أ ن يبذلها يف تأ دية الع ل امللكن به ،و اإ
1
 . 

علومات حصيحة، و أ ن حييطه بظروا الصةقة بأ مانة، و اتاطر وعىل ذكل يلزتم الس سار أ ن يقدم لع يا م

اليت قد يتعرض لها ،و أ ن يقدم لع يا متعاقدا هميئا لإماكن التعاقد معه ،فال زكون خشصا ل وجود حص قانوان 

من قانون التجارة ال ردين   ا حيرمه   103كرشكة واية، أ و خشصا انقص ال هلية، أ و معرسا طبقا للامدة 

ذا  102ملرشع مبقت  املادة ا من قانون التجارة من لك حق يف ال جرة ،و يف اسرتجاع النةقات اليت  فها اإ

ذا محل هذا املتعاقد عىل وعده ابجر ما يف ظروا متنع فهيا  معل ملصلحة املتعاقد ال خر مبا خيالن الزتاماته ،أ و اإ

ن املادة  للني، و الس رسة العامثين ا ي ل ززال ساري من نظام اا 16قواعد حسن النية من أ خذها، بل اإ

املةعول وفق قرار حممكة الايزي ال ردنية جتزي أ ن يشطب قيده من جسل االلني، و السام ة، وحسب رخصته، 

و عىل أ ن ينرش ذكل يف الصحن حبيث ل ميكنه ممارسة همنة االةل، و السام ة بعد ذكل
2
 . 

تقتص هم ة الس سار عىل التقريب بني  : نهأ  من القانون املصي عىل  200ويف ذات الس ياق نصا املادة 

ل من احد طريف العقد أ ن يعرض  برام عقد معني ،وعليه ولو مل زكن مةو ا اإ الطرفني املتعاقدزن من اجل اإ

الصةقة عىل الطرفني بأ مانة و أ ن حييطهام علام جب يع الظروا اليت يعل ها عن الصةقة و زكون الس سار 

و مادام عقد الس رسة من العقود القامئة عىل الاعتبار  ش أ و خطا جس ومس،ول قبلهام عام يصدر منه من غ

ذا  ل اإ الشخيص بني الس سار، ومن وسطه  ا ل جيوز للس سار أ ن ينيب غريه يف تنةيذ الع ل امللكن به اإ

انبة غريه أ و مصح حص ابلع ل برأ يه، فةي هذه احلاةل ال خرية زكون مس،  ول اكن مأ ذوان من قبل من وسطه يف اإ

عن ال خطاء اليت تصدر عن النائب، كام لو اكنا صادرة منه خشصيا ،و زكون الس سار، و انئبه مت،امنني 

يف املس،ولية 
3
. 

ل جيوز للس سار أ ن ينيب  : من القانون التجاري املصي عىل انه 1فقرة  204ويف هذا الصدد نصا املادة 

ذا اكن عنه غريه يف تنةيذ الع ل امللكن به، ل اإ ذا أ انب الس سار غريه دون ترخيص حص  اإ مرخصا حص يف ذكل فاإ

                                                           
   145ص 2005ااكتور مصطة  كامل طه ،العقود التجارية ،دار الةكر اجلامعي ابلإسكندرية ،طبعة  -  1
 يت، ن القانون التجاري املعدل و املام   1975سبارب س نة 26املوافق1395رم،ان عام  20امل،رخ يف 59/75ال مر رمق  -  2
 142ص2007عيل فتاك، املبسوو يف القانون التجاري اجلزائري ،ديوان املطبوعات اجلامعية بوهران ،طبعة  ااكتور -  3
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بذكل اكن مس،ول عن معل النائب، كام لو اكن هذا الع ل قد صدر منه، و زكون الس سار، و انئبه 

مت،امنني يف املس،ولية
1
 . 

ذا تعدد السام ة املةو ون مبقت  عقد واحد اكنوا مس،ولني ابلت،امن عن الع ل امللكةني به  ذا رخص واإ ل اإ اإ

ذا فوض أ شخاص متعددون مسسارا واحدا يف معل مشرتك بيهنم اكنوا مس،ولني  زم يف الع ل منةردزن ،و اإ

مبوجب  205مل يتةق عىل غري ذكل، وهو ما أ كدته املادة  ابلت،امن قبا عام يس تحقه تنةيذا لهذا التةويض ما

 .فقرتهيا ال وىل و الثانية من القانون التجاري املصي

 الوالكء ابلع وةل   :ملطلب الثاينا

وسأ تناول يف هذا املطلب تعرين الوكيل ابلع وةل الوارد يف خمتلن الترشيعات الو عية مبقت  الةرع ال ول، و 

  : الزتامات الوكيل ابلع وةل من خالل فرع اثين

 تعرين الوكيل ابلع وةل  : الةرع ال ول

يالحم أ ن املرشع اجلزائري مل ينص عىل تعرين الواكةل ابلع وةل كام مل ي،ع لها أ حاكما خاصة مضن ابب العقود 

من  القانون التجاري اجلزائري 2من املادة  13نه نص علهيا يف الةقرة أ  التجارية رمغ 
2
تعد معال جتاراي "   :بقوحص 

و الواكةل ابلع وةل "  مسرسة ،أ و خاصة ابلع وةل لك معلية مصفية، أ و معلية  ا، أ و 13حبسب مو وعه 

ل عقد يتعهد الوكيل ابلع وةل مبقت،اه ب ن جيري تصفا قانونيا حلساب املولك مقابل اجر يطلق أ  مع ذكل ما يه اإ

برام العقود ابمسه اظاص حلساب خشص أ خر هو ال صيل  ذن ابإ عليه ابلع وةل ،فالوكيل ابلع وةل هو من يقوم اإ

برام عقود النقل حلساب رشاكت النقل اليت ميثلها ،و يربم الوكيل ابلع وةل العقود حلساب اكلوكيل ا  ي يقوم ابإ

الغري، و ل يظهر امس املولك يف العقود املربمة بينه، و بني الغري، و ل تكون هناك صةل بني هذا ال خري، 

واملولك
3
 . 

قانوين ابمسه  من يقوم بع ل وكيل ابلع وةل هومن القانون التجاري املصي عىل أ ن ال 81وقد نصا املادة 

اظاص حلساب مولكه ال صيل يف مقابل اجر يس   الع وةل
4
 . 

 الزتامات الوكيل ابلع وةل  : الةرع الثاين

ن الوكيل ابلع وةل هو امللزتم دون غريه جتاه من يتعاقد معه، و لكن يف عالقته ابملولك فانه يعترب وكيل عنه يف  اإ

ليس لل تعاقد مع الوكيل ابلع وةل دعوى مبارشة .مبارشة التصا، و يلزم يف مواهجته بتنةيذ م، ون الواكةل 

                                                           
1
 79ص 1996ااكتور مصطة  كامل طه ،القانون التجاري ،دار اجلامعة اجلديدة ابلإسكندرية ،طبعة -  

 143ص2007عيل فتاك، املبسوو يف القانون التجاري اجلزائري ،ديوان املطبوعات اجلامعية بوهران ،طبعة  ااكتور -  2 

 372ص   2008 عززز العيلكي ،الوس ي  يف رشح القانون التجاري ،اجلزء ال ول ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ابل ردن ،طبعة  ااكتور -  3 

 
4
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برورة الالزتام بتعليفت ال صيل املولك، أ ي هناك  خي،ع الوكيل ابلع وةل لنوع من التوجيه، و.قبل املولك 

الوكيل، و املولك رابطة تبعية بني
1
 . 

القيام ابلع ل وفق تعليفت املولك، فالوكيل ابلع وةل وكيل جتاري من نوع خاص يلزتم ابن يتعاقد ابمسه   -

 من الع ليات التجارية اظاص، و لكن حلساب املولك تصفات قانونية قد تكون بيعا، أ و رشاء ،أ و غريهام

من  2/87 ا خي،ع يف تنةيذ هذا الالزتام ل حاكم عقد الواكةل العادية، وهو ما نصا عليه املادة  .مقابل معوةل 

قانون التجارة ال ردين
2
 . 

جيب عىل الوكيل ابلع وةل  : من القانون التجاري املصي عىل انه 1فقرة  151ويف ذات الس ياق نصا املادة 

ذا ابع بأ قل من المثن ا ي حدده املولك، أ و اشرتى بأ عىل منه جاز لل ولك رفض  أ ن حيرتم تعليفت املولك فاإ

الصةقة
3
 . 

وعليه  ن واجبه أ ن يلزتم يف تنةيذ واكلته حدودها املرسومة فال خيرج عهنا من انحية التصفات القانونية اليت  

ل فيفت، نهتا، و ل من  من  840هو أ كرث نةعا لل ولك طبقا للامدة  انحية طريقة التنةيذ اليت رمسها حص املولك اإ

القانون املدين ال ردين
4
. 

 الوسطاء الوظيةيون  : املبحث الثاين

ىل نوعني هام الوسطاء  :ميكن تقس و امل،سسات الوظائةية بشا عام عىل أ سا  الوظائن اليت تقوم بتأ دزهتا اإ

جراء مةاو ات للبيع، و الرشاء مثل والكء الرشاء، والكء البيع، والكء ، السام ة : الوالكء ا زن يقومون ابإ

الوسطاء الوالكء اازن يقومون .مناو البحث  املنتج ، و املزادات العلنية والكء الاس ترياد و التصدزر ومه

والرشاء و أ مه ال مثةل عىل هذا النوع والكء ااعاية، بتأ دية وظائن هسويقية أ خرى غري وظائن البيع 

والإعالن، والكء الاويل، البنوك التجارية، و رشاكت الئين،  والكء التخززن ،اتازن العامة التابعة للحكومة 

،والكء النقل منشات النقل الربية، و البحرية، واجلوية، والكء حت ل ال خطار رشاكت التامني، والكء مجع 

و ي،دي وسطاء النوع ال ول خدمات لا من البائع واملشرتي و ميكن .ملعلومات، والكء أ حباث السوقا

ليه  تقس ميهم عىل أ سا  حيازة السلع مو وع التعامل أ ي هل يف حيازة الوكيل أ م ل، وهو ما سأ تطرق اإ

  : مبوجب املطالب التالية
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 السام ة    :املطلب ال ول

يقومون ابلتةاوض عىل أ عامل بيع ،و رشاء السلع دون أ ن تكون يف حيازة البعض  مه الوسطاء الوالكء ا زن

  : مهنم، أ و ملكيهتم ،والوالكء السام ة أ نواع اكلتايل

 الس سار احلر العادي أ و الع ويم ووكيل البيع  :الةرع ال ول

يصال هو الوكيل الوس ي  ا ي يقوم بتقريب وهجات النظر بني البائع، و  الس سار احلرف املشرتي لغرض اإ

املةاو ات بيهنام اإىل حد عقد الصةقة البيعية
1

، كام انه ل ميثل احد الطرفني املتعاقدزن متثيال دامئا، و ل زكون 

طرفا يف العقد املربم بيهنام ،و عليه ل يعترب الس سار وكيال ابملةهوم القانوين ،و يتقاىض الس سار احلر لقاء 

مدودية الوظائن  املشرتي، أ و من احدهام ،و غالبا ما تكون معولته منخة،ة نظرا نشاطه معوةل من البائع ،و

ن معل الس سار ينهتيي مبيرد انهتاء عقد الصةقةكام أ   اليت يقوم هبا
2
، وعليه فانه يعترب رجل أ عامل مس تقل،  

جياد الواقع فان ال عامل اليت يقوم هب ول زكون الس سار مس تخدما،أ و موظةا اى مولكه، و يف ا هش ل اإ

املشرتزن، و البائعني، و التةاوض عىل رشوو البيع، و الرشاء ،و تقدمي النصح ملولكه خبصوص أ و اع 

اثرة الطلب،  و ترود البيع فيعترب اندرا ،و قلام يقوم بأ داء ذكل كام انه ل يقوم بوظائن  السوق، أ ما دوره يف اإ

اا يقتص معا عىل الاويل، و الئين كام انه ل ميت  السلع ال يت يقوم ببيعها ،و ل تكون حبوزته أ ي،ا ،و اإ

  .جمرد الوساطة بني الطرفني كام أ ن معا غري حمدد مبنطقة جغرافية معينة

نتاج املنتج من سلعة معينة، و من مثة فهو وس ي  ف  وكيل البيعأ ما عن  يتوىل التعهد ابلع ل عىل تصين لك اإ

مس ارة عىل أ سا  من عقد طويل ال جل نسبيا بيهنام ،و من مثة فان وكيل البيع تربطه ابملنتج عالقة دامئة، و 

نتاج  دارة املبيعات لل نتج ،و حيل حملها ،و يقوم بوظائةها ،و  كل، فهو ل يقوم عىل تصين اإ يعترب مبثابة اإ

السوق، و السلع، والاقرتاحات، و ااراسات عن  املنتج رسب، و لكنه أ ي،ا يقوم بزتويد املنتج ابملعلومات

نتاجية، و التسويقية، و قد يقوم جبانب ذكل بتقدمي املساعدات  و املس هت  مبا يةيده يف  طي  س ياساته الإ

املالية لل نتج، ومن مثة زكون اى وكيل البيع هجاز متخصص يف أ عامل البيع ،وقد ميثل وكيل البيع أ كرث من 

سلعا ممكةل، أ و ذات ارتباو ببع،هامنتج من ا زن ينتيون سلعا غري متنافسة، أ و 
3
. 

يعترب وكيل البيع رجل أ عامل مس تقل تربطه مبولكه، أ و مولكيه عادة عالقة مس ارة قامئة عىل أ سا  عقد طويل  

نتاج  ذا اكن املولك يقوم ابإ ل اإ نتاج املولك لكه، أ و بأ  ا يف منطقة غري حمدودة اإ ال جل، و يتوىل هذا الوكيل بيع اإ
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نتاج اللكي لنوع معني، و أ كرث من خ   واحد من املنتجات ،فةي هذه احلاةل يقتص معل الوكيل عىل بيع الإ

ذكل تبعا لنوع  صصه، و زاتع عادة وكيل البيع بسلطة كبرية يف حتديد أ سعار، و رشوو البيع، و التسلو
1
 .  

دارة مبيعات لل ،سسة اليت ميثل  ها ،و خاصة انه يقدم لها املعلومات ويف احلقيقة فان وكيل البيع يعترب مبثابة اإ

املتعلقة ابلسوق، و النصح، و الإرشاد  خبصوص الطراز، و شا املنتجات كام انه قد يقوم أ حياان باويل 

ما أ ن تكون عىل شا تقدمي قروض لل ولك  مولكه، و هذه اظدمات الاويلية تتخذ أ شاكل متعددة، فهيي اإ

يداعها يف  اتازن العامة  امنة لهذه القروض، أ و عىل شا كةالته اى البنوك التجارية لقاء السلع اليت يقوم ابإ

هذا ،و يتقاىض وكيل البيع معوةل تزيد عن ت  اليت يتقا اها الس سار احلر نظرا .،أ و تظهر بوالص الشحن حص

سوق السلعة  لتعدد اظدمات اليت يقدهما ،و ل طراره يف كثري من ال حيان لس تخدام ابعة يف خمتلن مناطق

اليت يتعامل هبا، أ ما مقدار الع وةل فيتوقن عىل نوع الوظائن، و اظدمات اليت يقدهما ،و عىل نوع السلع اليت 

يتعامل هبا، و حاةل السوق اليت تع ل به
2
   

 وكيل املنتج ووكيل الرشاء  : الةرع الثاين

نتاج امل  وكيل املنتج نتاجه من سلعة معينة، و وهو وكيل يتعهد ابلع ل عىل تصين جزء من اإ نتج، و ليس لك اإ

طار منطقة جغرافية حمددة، ومتةق علهيا ،و قد ميثل املنتج أ كرث من وكيل منتج لك حص  ابلتايل فهو يع ل يف اإ

منطقته
3
حص عالقات تعاقدية طويةل ال جل مع املنتجني،   :،هناك أ ربع خصائص أ ساس ية متزي وكيل املنتج ويه 

يتعامل يف ب،ائع لك منتج من املنتجني املتعاقد معهم داخل حدود منطقة جغرافية مس تقةل خاصة به  ، ميثل 

منتجني غري متنافسني، و لكن يتعامل يف منتجات مرتابطة اإىل حد كبري  ميت  سلطة حمدودة فيف يتعلق 

 .بأ سعار، ورشوو البيع

ن وكيل املنتج حيتل ماكان وسطا بني الس سار العادي، و وكيل البيع فيختلن عن وكيل البيع من انحية قيامه  اإ

نتاج املولك كام خيتص ابلتوزيع يف منطقة حمددة ، و لكنه خيتلن عن الس سار العادي يف أ ن  ببيع جزء من اإ

،كام انه يبيع طبقا لرشوو ي،عها مولكيه بيا  عدد مولكيه حمدود، و انه ميثلهم ابنتظام ،و أ ن منطقته حمدودة

زرفع الس سار العادي ال سعار ملولكيه لغرض البا فهيا هذا ،و يتقاىض وكيل املنتج معوةل تقل عن ت  اليت 

يتقا اها وكيل البيع، و ذكل لقيامه بتقدمي خدمات حمدودة،  كام أ ن وكيل املنتج اندرا ما يقوم باويل مولكه، و 

ئه ابلئيانت،  ووظيةة حتصيل اايون بيا يقوم وكيل البيع بتأ دية  هذه اظدماتمد معال
4
 .   
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متام وظيةة الرشاء حلساب معالئه حتا اإرشافهم و ف  وكيل الرشاءأ ما عن    يعترب رجل أ عامل مس تقل يقوم ابإ

رقابهتم
1
،فهو يقوم مبدمه باكفة املعلومات اظاصة ابلب،ائع املطلوبة من حيث مدى توافرها يف ال سواق، و  

دارة مشرتايت لبعض  نتاهجا ،موردهيا ،و أ سعارها، و معلومات أ خرى، حيث يعد أ حياان مبثابة اإ مصادر اإ

ثل املشرتي فق  املنشات، و خاصة صغرية احليم، و خيتلن وكيل الرشاء عن بقية الوسطاء يف انه مي 
2
. 

كام انه خيتلن عن الس سار العادي من حيث اس ارار عالقته مع مولكه ،و القامئة عىل أ سا  عقد طويل 

ىل  ال جل هذا و قد يقتص معا عىل التةاوض يف عقود الرشاء ،أ و قد يقوم بوظائن هسويقية أ خرى اإ افة اإ

هما ،و رصها، و حشهنا، و يتقاىض وكيل الرشاء ماكفأ ته وظيةة الرشاء كتخززن السلع اليت يتعامل لها ،و اس تال

 عىل شا معوةل، أ و عىل أ سا  راتب شهري   

 املزادات العلنية ووالكء الاس ترياد والتصدزر : املطلب الثاين

ىل املزادات العلنية كوكيل عن البائع مبقت  الةرع ال ول، ووالكء الاس ترياد،     وسأ تطرق يف هذا املطلب اإ

  .والتصدزر مبقت  فرع أ خر

 رشاكت البيع ابملزاد العلين  :الةرع ال ول

املزادات العلنية يه حمالت للبيع، و التخززن امل،قا تقوم بع لية البيع علنا أ مام عدد كبري من املشرتزن، و نيابة 

ل أ ن عن البائع حيث يقوم املشرتي ابملزايدة عىل السلعة املعرو ة، و يشرتي السلعة من يدفع  أ عىل سعر اإ

  : للبائع حق الرفض، أ و القبول لعقد الصةقة مو وع التعامل ،وهناك نوعني من املزادات

ويه املزادات ااامئة املتخصصة ببيع سلع معينة اكملزادات اليت حتدث يف سوق اظ،ار،  :املنظ ة املزادات -ا

 اخل  …و الةواكه

،قتة اليت تعقد لبيع سلعة معينة من فرتة ل خرى ومهنا املزادات ويه املزادات امل : املنظ ة غري املزادات -ب

اخل   …اليت تعقد لبيع الس يارات و ال لت 
3
 

  :أ مه الوظائن اليت ت،دهيا املزادات العلنيةو   

حيث تتطلب هده الوظيةة القيام بع ليات تصنين، و ترتيب الب،ائع، وذكل لإعدادها  ;التخززن وظيةة -ا

 .التخززنلغرض 
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ن من أ مه أ عامل املزادات العلنية هو بيع الب،ائع حلساب مولكهيم  ا يتطلب مهنم الع ل عىل :البيع وظيةة -ب اإ

جياد عدد كبري من املشرتزن، ويه بذكل هساعد عىل نقل ملكية الب،اعة   .اإ

بعد فرزها يف  و تعترب من أ مه الوظائن اليت ت،دهيا املزادات العلنية، وذكل  ع الب،ائع :التي يع وظيةة -ج

 .أ ماكن خمتلةة وحسب مواصةات معينة 

متام معلية بيع الب،اعة ابملزاد :الإعالن و الاويل وظيةة -د    .أ حياان يقدم الوكيل مساعدات مالية هساعد عىل اإ

ولغرض تةهم مزااي ،و عيوب البيع ابملزادات العلنية يتطلب ذكل دراسة أ اثرها عىل تلكةة التسويق وسعر 

 املباعة  الب،اعة

 والكء الاس ترياد و التصدزر : الةرع الثاين

ومه أ ي من الوالكء السابقني يتعامل مع طرفني املصدر، و املس تورد عىل أ ن زكون تعاملهم يف التجارة 

اظارجية ،و ليس التجارة اااخلية، و بذكل فهم يقدمون خدمهتم يف منشاة الاس ترياد و التصدزر عىل 

 اختالا أ نواعه
1
. 

وزرتب  والكء الاس ترياد، أ و التصدزر بعقود جتارية، و ر ائية مع مولكهيم خبصوص املنطقة اجلغرافية اليت 

سيس تخدهما، و الصالحيات، و السلطات اتوةل حص خبصوص ال سعار و رشوو البيع ال خرى، و يس تخدم 

لسوقية يف ال سواق اظارجية اليت املنتج والكء التصدزر يف حاةل تقدميه منتج جديد، أ و يف حاةل عدم خربته ا

ليه لعتبارات أ خرى هسويقية خاصة ابلسلعة، و ال سواق اظارجية وظروا املنتج نةسه  يتعامل هبا، و يلجا اإ

 : خامتة

ن كةاءة العنص البرشي يف قناة التوزيع من العوامل احلامسة لنجاح معل هذه القناة و لتحقيق ال هداا  ،اإ

املشرتكة لل نظ ة املنتجة، وللوس ي  عىل حد سواء ل ن كةاءة العنص البرشي لها ااور ال ساي يف جذب، 

قناع املس هتلكني برشاء منتجات املنظ ة، وكذكل اس ارارمه ابلتعامل مع هذا املنةذ التوزيعي من خالل  واإ

اء عالقات متينة، و طبيعية مستندة عىل الثقة املتبادةل قدر م عىل احلث، و خلق الاس تجابة الرسيعة، و بن

اثرة  دارة اجليدة لع ل قناة التوزيع من خالل اجلهود الةعاةل حص أ ثر يف اإ بني طريف معلية التبادل كام أ ن الإ

الطلب، وزايدة  ية املبيعات مما خيلق عالقة بني ال طراا الثال ة لقناة التوزيع من منتج، ووس ي  وصول 

ىل  .الزابئن اإ

                                                           
1
 .00، ص 6112ال وىل، منشورات احلليب احلقوقية، س نة  بسام عاطن املهتار، معاهدة بروكسل وتعديال ا، الطبعة-
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ولهذه ال اية، وغريها اكن من الواجب دراسة مو وع أ شخاص التوزيع، أ و ما يعرا ابلوسطاء ا زن يعهد 

لهيم ابلقيام ببعض الوظائن التسويقية، و ذكل لقاء أ جر، أ و معوةل يتةق علهيا مس بقا فيف بيهنم، وبني املنتج  اإ

 .السلعة، وظروا هسويقها عىل  وء الوظائن اليت يقومون هبا، و عىل  وء طبيعة

 : قامئة املصادر و املراجع 

  :التةاقيات ااولية

اتةاقية بشان القانون املنطبق عىل الواكةل املنعقدة مب،متر لهاي للقانون ااويل  1978مار   14اتةاقية لهاي امل،رخة يف - 

   .اظاص

  :النصوص الترشيعية 

يت، ن القانون التجاري املعدل و املام  1975سبارب س نة 26املوافق1395رم،ان عام  20امل،رخ يف 59/75ال مر رمق - 

امل،رخ  02/05و القانون رمق 1996ديس رب 9امل،رخ يف27/96ابل مر  1993ابريل 25امل،رخ يف 08/93ابملرسوم الترشيعي رمق

  2005فربازر س نة 6يف

املتعلق ابلقواعد العامة املطبقة عىل  2003يوليو س نة  19املوافق ل 1424جامدى ال وىل  19امل،رخ يف  04/03ال مر رمق  -

  43معليات اس ترياد الب،ائع وتصدزرها اجلريدة الرمسية العدد 

 34اجلريدة الرمسية رمق  1990أ وت  لس نة  11قانون املالية التمكييل امل،رخ يف-

  : النصوص التنظميية

 : املراس و التنةيذية   

يتعلق مبدونة النشاطات  1997ينازر س نة  18املوافق ل 1417رم،ان عام  9امل،رخ يف  39/97املرسوم التنةيذي رمق  -

جريدة  2002ابريل  16امل،رخ يف  139/02الاقتصادية اظا عة للقيد يف السجل التجاري معدل ومام ابملرسوم التنةيذي رمق 

 1997لس نة  5رمسية رمق 

يتعلق مبعايري حتديد   1997ينازر س نة  18املوافق ل 1417رم،ان عام  9امل،رخ يف  40/97ي رمق املرسوم التنةيذ -

 1997لس نة  5جريدة رمسية رمق  النشاطات و املهن املقننة  اظا عة للقيد يف السجل التجاري وتأ طريها 

يتعلق برشوو القيد يف السجل  1997ينازر  18املوافق ل 1417رم،ان عام  9امل،رخ يف   41/97املرسوم التنةيذي رمق  -

اجلريدة الرمسية   2003ديس رب  1امل،رخ يف  453/03املعدل واملام ابملرسوم التنةيذي رمق    5اجلريدة الرمسية العدد التجاري

زن ميارسون و املتعلق ابلبطاقة املهنية لر جانب ا  2006ديس رب 11امل،رخ يف  454/2006و املرسوم التنةيذي رمق 75رمق 

 .80نشاطا همنيا عىل الرتاب الوطين اجلريدة الرمسية رمق 

عادة قيد التجار  1997ينازر س نة  18املوافق ل 1417رم،ان عام  9امل،رخ يف  42/97املرسوم التنةيذي رمق  - يت، ن اإ

 1997لس نة  5جريدة رمسية رمق  الشامل  

 18املوافق ل 1417رم،ان عام  9امل،رخ يف  40/97يعدل وزام املرسوم التنةيذي رمق  313/2000املرسوم التنةيذي رمق  -

جريدة رمسية  يتعلق مبعايري حتديد  النشاطات و املهن املقننة  اظا عة للقيد يف السجل التجاري واتطريها  1997ينازر س نة 

 1997لس نة  5رمق 

 : القرارات

نشاء و تنظو اللينة التقنية امللكةة مبنح تأ شرية املطابقة ملامرسة بعض ال عامل و املت،  1984/7/1القرار امل،رخ يف  - ن اإ

 1984/8/14امل،رخة يف  33التجارية اجلريدة الرمسية رمق 
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و املتعلق بقامئة ال عامل اليت يس ح للوالكء املوزعني مبامرس هتا و مدة صالحية خالصات  1985/8/11القرار امل،رخ يف  -

 1986/7/9امل،رخة يف  28ي املسل ة اجلريدة الرمسية رمق السجل التجار 

و املتعلق ابإ افة قامئة ال عامل  1984/7/1املام للقرار امل،رخ يف   33اجلريدة الرمسية رمق  1985/8/11القرار امل،رخ يف  -

امل،رخة يف  28اليت يس ح للوالكء املوزعني مبامرس هتا و مدة صالحية خالصات السجل التجاري املسل ة اجلريدة الرمسية رمق 

1986/7/9. 

ريدة ا ي حيدد مدة صالحية مس تخرج السجل التجاري امل نوح ملامرسة بعض ال نشطة ج 2011/06/13القرار امل،رخ يف  -

 2011/06/29امل،رخة يف  36رمسية رمق 

ا ي حيدد مدة صالحية مس تخرج السجل التجاري امل نوح ملامرسة  2011/06/13القرار املعدل و املام للقرار امل،رخ يف  -

مدد الع ل به  67جريدة رمسية رمق 2011/12/11امل،رخ يف  2011/06/29امل،رخة يف  36بعض ال نشطة جريدة رمسية رمق 

 2012/6/30حىت 

 : ال نظ ة

  45املتعلق ابعيد الوالكء و جتار ا ةل ابجلزائر و تنصيهبم اجلريدة الرمسية رمق  1990أ كتوبر  8امل،رخ يف 04/90النظام رمق  -

يتعلق برشوو القيام بع لية اس ترياد سلع لليزائر و متويلها اجلريدة الرمسية رمق  1991/2/20امل،رخ يف  03/91النظام رمق  -

 1992مار   25امل،رخة يف  23

 1991/2/20امل،رخ يف  03/91املعدل للنظام رمق   72اجلريدة الرمسية رمق   1994/4/12امل،رخ يف  11/94النظام رمق  -

 1992مار   25امل،رخة يف  23ر و متويلها اجلريدة الرمسية رمق يتعلق برشوو القيام بع لية اس ترياد سلع لليزائ

 : الكتب

 2007ااكتور عيل فتاك، املبسوو يف القانون التجاري اجلزائري ،ديوان املطبوعات اجلامعية بوهران ،طبعة  -

 2008ااكتور عززز العكييل ،الوس ي  يف رشح الترشيعات التجارية ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ابل ردن  ،طبعة  -

دارة التوزيع منظور متاكمل ،دار اليازوري العل ية للنرش و التوزيع ابل ردن  ،طبعة  - ااكتور محمود جامس الص يدعي ،اإ

2008 

  2005جارية ،دار الةكر اجلامعي ابلإسكندرية ،طبعة ااكتور مصطة  كامل طه ،العقود الت -

 1995ااكتور جالل وفاء البدري محمدزن ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش ابلإسكندرية ،طبعة  -

  1995ااكتور حمي اازن ال زهري ،التسويق الةعال ،دار الةكر العريب ابلإسكندرية ،طبعة  -

 2008ااكتور هاين حامد ال، ور ،طرق التوزيع ،دار وائل للنرش ابل ردن ،طبعة  -

  1996ااكتور مصطة  كامل طه ،القانون التجاري ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش ابلإسكندرية ،طبعة  -

  2008توزيع ابل ردن ،طبعة ااكتور عززز العيلكي ،الوس ي  يف رشح القانون التجاري ،اجلزء ال ول ،دار الثقافة للنرش وال  -
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 القانون املدين اجلزائرييفالتطور الترشيعي ملس،ولية املتبوع عن أ فعال اتبعه 
*
 

 جامعة البوزرة -أ س تاذة م،قتة  - سعاد دراح/ أ  

 

 :لخص امل

مل زكتن املرشع ابلقاعدة العامة ويه املس،ولية عن الةعل الشخيص، بل أ  اا عدة مس،وليات أ اها 

 .مس،ولية املتبوع عن فعل اتبعه

ل  وقد معل املرشع عىل توس يع نطاق مسو،ولية املتبووع، حيوث جعول رشوو قياهموا سوهةل، ول ميكون دفعهوا اإ

 .ابإ بات السبب ال جنيب، وذكل لتحقيق حامية فعلية لل رور عىل حساب املس،ول

Résumé : 

La règle principale c’est la responsabilité de fait personnel, et malgré sa, le législateur 

a organisé des autres responsabilités par escemple responsabilité de commettant du fait de 

leurs préposés.  

Le législateur a œuvré en vue d’élargir le champ de La responsabilité du commettant, 

puisqu’il en a facilité les conditions. Celle-ci elle ne peut être dégagé qu’en prouvant la 

Cause étranger. 

En vue de la protection effective de la victime envers le responsable. 

 مقدمـة

ل أ ن واقع احلياة قد يةورض  ل عن أ فعاحص ال،ارة ابلغري، وأ ل  يُسأ لن عن أ فعال غريه، اإ ال صل أ ل  يُسأ ل الشخص اإ

 . عليه أ حياان أ ن زكون مس،ول عن أ شخاص حتا سلطته ويع لون لصاحله

أ ايوة مسو،ولية حُيدث النشاو ا ي يقوم به التابع أ رضارا تصيب للغري، وأ مام زايدة هوذه ال رضار بورزت  فقد

املتبوع عن أ فعوال اتبعوه خاصوة يف حتديود مون يتح ول مسو،ولية هوذه ال رضار، أ و بصوورة أ دق موىت يتح لهوا 

املتبوع، مما يس تدعي حتديد نطاق هذه املس،ولية من حيوث حتديود عالقوة التوابع ابملتبووع، ومون حيوث عالقوة 

ولية، وكيةية دفعها مون قبول املتبووع و وتتأ كود الةعل ال،ار ابلوظيةة، ويس تدعي أ ي،ا حتديد أ سا  هذه املس، 

                                                           
*
يداع املقال   12/12/6102: اترخي اإ

 00/18/6102: اترخي حتكو املقال
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 012أ اية حتديد نطاق هذه املس،ولية خاصة بعودما قوام املرشوع بتعوديل النصوني املنظ وني لهوا، وهوام املوادتني 

من القانون املدين 018و
(1)

 . 

ابملقارنوة مووع  وعليوه نريود أ ن نوربز أ مه مظواهر التطوور احلاصول يف هووذه املسو،ولية يف القوانون املودين اجلزائوري

، مث (املبحوث ال ول) تطورها يف الق،اء والةقه املقارن، وهذا مون خوالل حبوث رشوو قيوام مسو،ولية املتبووع

 (. املبحث الثاين)نظاهما القانوين

 رشوو قيام مس،ولية املتبوع: املبحث ال ول

اكن  موىتزكون املتبوع مس،ول عن الرر ا ي حيد ه اتبعوه بةعوا ال،وار "من القانون املدين  012تنص املادة 

 .واقعا منه يف حاةل تأ دية وظيةته أ و بسبهبا أ و مبناسبهتا

 ".وتتحقق عالقة التبعية ولو مل زكن املتبوع حرا يف اختار اتبعه مىت اكن هذا ال خري يع ل حلساب املتبوع

دة أ نه جيب توافر رشطني لقيام مس،ولية املتبوع عن فعل اتبعه، وهام أ ن توجود عالقوة تبعيوة يتبني من هذه املا

 (.املطلب الثاين)، وأ ن يقع فعل من التابع مرتب  ابلوظيةة وسبب رضرا للغري (املطلب ال ول)للتابع ابملتبوع 

 للتابع عالقة تبعية ابملتبوع: املطلب ال ول 

القانون املودين جنود أ هنوا قود حوددت املعيوار ا ي حيودد قيوام عالقوة تبعيوة التوابع من  012عند النظر يف املادة 

، تعتورب عالقوة التبعيوة قامئوة موىت اكن التوابع (الةورع ال ول)ابملتبوع، بأ نه ولو مل زكن املتبوع حرا يف اختيار التابع 

 (.الةرع الثاين)يع ل حلساب املتبوع 

 لزمة حرية اختيار التابع غري : الةرع ال ول

لقد اكنا رابطة التبعية حسب الةقه التقليدي تقوم عىل عنصي حرية اختيار املتبوع لتابعه من هجوة، وخ،ووع 

ذا  هذا ال خري ل وامر املتبوع من هجة أ خرى، ررية اختيار املتبوع لتابعوه رشو لوجوود عالقوة التبعيوة، حبيوث اإ

لك الاعتبوارات ال خورى اكل جورة موثال، أ و طبيعوة انعدم الاختيار انعدما عالقة التبعيوة، بغوض النظور عون 

ول بكيةية تنظو الع ل( التابع واملتبوع)العقد ا ي زرب  الطرفني 
(2)

. 

وقد أ قام القانون الروماين يف احلالت الاس تثنائية ملس،ولية املتبوع هذه املس،ولية عىل أ سا  خطأ  املتبووع يف 

قد أ ساء الاختيار وو ع  قته يف غوري حملهوا،  كل ينبغوي أ ن يتح ول اختيار اتبعه، واس تقرت فكرة أ ن املتبوع 

                                                           
 .00، ج ر 6112يوليو  61امل،رخ يف  12/01مبوجب القانون  -1

ل " بوتييه"لقد اكن القانون الةرنيس القدمي يأ خذ هبذه الةكرة، حيث اكن الةقيه  -2 زرى بأ هنا الطريقة ال مثل جلعل السادة أ كرث حذرا، فال يس تع لوا اإ

 .010، ص6118، 6عويض، امل،سسة الوطنية للةنون املطبعية للنرش، وعيل فياليل، الالزتامات، الةعل املس تحق للت/د: أ حسن اظدم، راجع
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مس،ولية خطئه، وذكل طوال فرتة القانون الةرنيس القدمي، وقود اسو ار الق،واء الةرنيسو يف تبوين هوذه الةكورة 

حىت بعد صدور القانون املدين الةرنيس
(1)

. 

تابعه، فهب يبق الق،اء الةرنيس طويال متبنيا فكورة لكن نظرا لصعوبة متسك املتبوع معليا حبقه يف الاختيار احلر ل 

 .  حرية الاختيار هذه، حيث استبدلها بةكرة سلطة التوجيه والرقابة، وقد سازره يف ذكل الةقه الةرنيس

أ ن حرية الاختيار ل  م يف قيوام عالقوة التبعيوة، فيظهور أ ن املرشوع اجلزائوري مل  012والظاهر اجليل من املادة 

اا اعاد املعيار ا ي يأ خذ بوه الةقوه احلوديث، حيوث أ خوذ بدايوة مبعيوار سولطة  يأ خذ مبوقن الةقه التقليدي، واإ

ىل معيار أ خر وهو الع ل حلساب املتبوع  .التوجيه والرقابة، مث حتول اإ

 معل التابع حلساب املتبوع: الةرع الثاين

السلطة الةعلية يف الرقابوة والتوجيوه، واعاودت من القانون املدين معيار  012جهرت املادة  6112مبوجب تعديل 

 ".الع ل حلساب املتبوع"معيارا جديدا وهو 

ىل  ومعيار السلطة الةعلية يف الرقابة والتوجيه صودار ال وامور والتعلويفت اإ يس توجب أ ن زكون لل تبووع سولطة اإ

راتبعه يف الع ل ا ي أ ولك حص، وأ ن تكون حص الرقابة عليه يف تنةيذ هذه ال وام
(2)

. 

لكن ونظرا لظهور نوع من التابعني يس تحيل معهم تطبيق املعيار سالن ا كور،  توويل الإدارة والتسو يري ا زون 

حيلون حمل املتبوع يف نشاطه، ومه ا زن ميارسون السولطة الةعليوة يف توجيوه ابيق العوامل التوابعني ورقوابهتم يف 

 .حماسبهتم عىل أ خطاهئمأ عامزم، ومه من يتولون توظيةهم وحتديد هماهمم، و 

فاملودراء واملسووريون الإداريووون زاووزيون عوون سووائر التووابعني ال خوورزن موون حيووث القوووانني الوويت حتوودد عالقووهتم  

بصاحب امل،سسة، من حيث احلقوق والواجبات، ومه أ ي،ا زاتعون بسلطة القورار، وعليوه يتعوذر القوول بوأ هنم 

 ي ميو  ذكل قوانوان، بول زكوون هو،لء يف كثوري مون ال حيوان خي،عون لسلطة الرقابة والتوجيه من املتبوع ا

أ حصاب القرار، فال ميكن لل تبوع ممارسة سلطة الرقابة والتوجيه علهيم
(3)

 . 

ىل اسو تخداهمم ومه  التقنيوون ذوو الكةواءات العاليوة،   وهناك نوع أ خر من التابعني ا زن قد تلجأ  امل،سسات اإ

ة وتقنيووة، وال طبوواء املوظةووون اى املستشووةياتحيووث زاتعووون مبهووارات وفنيووات عل يوو
(4)

، ا زوون زاتعووون 

                                                           
 .00، ص2مراد قجايل، مس،ولية املتبوع عن أ عامل اتبعه يف القانون املدين اجلزائري، جمةل معارا، املركز اجلامعي البوزرة، العدد / أ   - 1
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هنا اكفية ل ن يتح ل املستشة  نتاجئ خطأ  الطبيب دارية فاإ ، راجع مقاحص بعنوان املس،ولية الطبية بني اجهتاد الق،اء الإداري والق،اء ...تبعية اإ

 .60، ص 0، ع 6110العادي، اجملةل الق،ائية، لس نة 
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ابس تقاللية همنية فيف يتعلق ابلع ل الطويب ول خي،وعون لرقابوة املستشوة ، وهوذا السوبب ا ي جعول املرشوع 

اجلزائري، وأ مام تعوذر تطبيوق معيوار سولطة الرقابوة والتوجيوه لتحديود عالقوة التبعيوة، أ ن يعاود معيوار الع ول 

ساب املتبوع لتش ل لك هذه الةئات همام اكنا خصوصيهتاحل 
(1)

. 

وعليه فاإن املرشع اجلزائري من خالل اعيده عىل معيار الع ل حلساب املتبوع زكون قود أ خوذ ابحللوول املعاودة 

 يف الةقه والق،اء اليت هسازر التطور الصناعي ومعطيات اجملاع، وغط  النقص ا ي اكن يعورتي تطبيوق املعيوار

حلاق لك خشص اتبوع لهوا ولوو اكنوا  القدمي وهو الرقابة والتوجيه، حيث وسع قدر الإماكن من جمال الوظيةة، ابإ

 .حص احلرية يف النشاو الوظيةي دون رقابة ول توجيه من املتبوع

 الةعل ال،ار متصل ابلوظيةة :  املطلب الثاين

، ول يسوأ ل (الةورع ال ول)ي يسوبب رضرا للغوريزكون املتبوع مس،ول عن الةعل ال،ار الصوادر مون التوابع ا 

اا يسأ ل عن ال فعال ال،ارة اليت تصدر منه ولها عالقوة ابلوظيةوة، لكون حتديود  املتبوع عن مجيع أ فعال التابع، واإ

 (.الةرع الثاين)وجود هذه العالقة اليت تقو مس،ولية املتبوع قد زكون يف بعض ال حيان متسام ابلصعوبة 

 الةعل  ار ابلغري: الةرع ال ول

 ...".زكون املتبوع مس،ول عن الرر ا ي حيد ه اتبعه بةعا ال،ار"من القانون املدين  012تنص املادة 

فالةعل ال،ار يش ل لك فعل ترتب عنه رضرا، بغض النظر عن كون سلوك الشخص ا ي صودر منوه، أ اكن 

(الرر)تيجة اليت زرتهبا الةعل يف حد ذاته خطأ  أ م ل، وبعبارة أ خرى تكون العربة يف الةعل ال،ار ابلن 
(2)

. 

ابلةعل ال،ار كرشو لقيام املس،ولية، فهب هشرتو الع ل غوري املرشووع  كوام اكنوا قبول  012وقد اكتةا املادة 

 .6112تعديل 

وقد أ اثر مصطلح الع ل غري املرشوع مغو ا يف حتديد طبيعة مس،ولية املتبوع مما أ اثر جدل فقهيا، فهنواك مون 

يعين اظطوأ ، ومون " غري مرشوع"زرى بأ هنا تبعية، فييب أ ن خيط  التابع ليك تقوم مس،ولية املتبوع،  صطلح 

زرى بأ هنا أ صلية، واملقصود هبوذا املصوطلح هوو الةعول ال،وار، ويه مسو،ولية مو ووعية ل تقووم عوىل اظطوأ ، 

شوورتو اظطووأ  يف التووابع واسوو تقر عووىل وزوورى هووذا الاجتوواه أ ن املرشووع قوود تووأ ثر ابلق،وواء الةرنيسوو ا ي مل يعوود ي 

ذكل
(3)

. 

                                                           
 .008عيل فياليل، املرجع السابق ص/د: راجع - 1

 .020، صعيل فياليل، املرجع السابق/د -2

عيل عيل سليفن، دراسات يف املس،ولية املدنية يف القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، /د: راجع يف اظالا الةقهيي -3

 .021عيل فياليل، املرجع السابق ص/  د08، ص0070



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

388 
 

قد و ع حدا للخالا الةقهويي السوابق، فواملتبوع مسو،ول عون " الةعل ال،ار"وزكون املرشع ابعيده ملصطلح 

 .لك أ فعال اتبعه ال،ارة، سواء اكنا خطأ  أ م مل تكن كذكل

عني الوويت ترتووب مسوو،ولية ونوورى بووأ ن املرشووع قوود أ راد كووذكل أ ن يوسووع موون جمووال ال فعووال الصووادرة عوون التوواب

املتبوعني، فأ دخل ال فعال ال،ارة الصادرة عن التابعني عدميي ال هلية
(1)

. 

 صةل الةعل ال،ار ابلوظيةة: الةرع الثاين

من القانون املدين يف الةعل ال،ار ا ي تقوم به مس،ولية املتبووع أ ن زكوون حص صوةل قويوة  012اشرتطا املادة 

 (. اثنيا)تش ل أ ي،ا الةعل ا ي تكون حص صةل  عيةة ابلوظيةة، وتوسعا ل (أ ول)ابلوظيةة 

 للةعل ال،ار صةل قوية ابلوظيةة :أ ول

ذا صدر منوه حوال تأ ديتوه للوظيةوة  ذا اكن (0)زكون الةعل ا ي يأ تيه التابع متصال اتصال قواي ابلوظيةة اإ ، أ و اإ

 .(6) بسبب الوظيةة

 :و صدور الةعل حال تأ دية الوظيةة0

ذا ارتكبه يف الوقا ا ي يبارش فيه ال عامل أ و املهام اليت لكن هبوا  يعترب فعل التابع قد وقع أ  ناء تأ دية وظيةته اإ

طار وظيةته، ويعترب الةعل ال،ار ا ي يأ تيه التابع واقعا أ  ناء تأ دية الوظيةة عىل وجه اظصووص يف الزموان  يف اإ

طار تنةيذ الع ل امدد ىل  واملاكن، وبوسائل الوظيةة ويف اإ رادة التوابع اإ مون قبول املتبووع مون هجوة، وانصوفا اإ

حتقيق مصلحة املتبوع من هجة أ خرى
(2)

 . 

طار تنةيذ الع ل امدد من قبول املتبووع،   ذا وقع يف اإ وعليه فاإن فعل التابع يعترب قد وقع يف حال تأ دية وظيةته اإ

ليه، ويلزتم احلدود املادية للوظيةة طاملا يتقيد ابلنشاو املولك اإ
(3)

، فالعربة يه هبذا الع ل بغوض النظور عون أ ي 

ظرا من ظروا الزمان أ و املاكن
(4)

 . 

                                                           
ل،ار الصادر عن اتبعه اجملنون، وابل خص قرار حممكة النقض الةرنس ية تأ ثر املرشع ابلق،اء الةرنيس ا ي محل املتبوع املس،ولية عن الةعل ا -1

  08عيل عيل سليفن، املرجع السابق، ص/د: راجع، 11/11/0088: بتارخي

Civ. 2e, 3 mars 1977: D. 1977. 501, note Larroumet; Gaz. Pal. 1977. 2. 573, note Viatte. 

 .020عيل فياليل، املرجع السابق ص /د - 2

 .عيل فياليل، املرجع واملو ع نةسه/د -3

الةعل املس تحق للتعويض، دار الهدى، عني : محمد صربي السعدي، النظرية العامة لاللزتامات و مصادر الالزتام، املس،ولية التقصريية/ د: راجع -4

 .160بلحاج العريب، املرجع السابق، ص/   د610، ص6100مليةل،
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ومن ال مثةل عوىل ذكل ك ن زوريم اظوادم وهوو يقووم بوأ عامل النظافوة يف مو ل خمدوموه شويئا صولبا مون النافوذة  

دهوس خشوص  فيتأ ذي أ حد املارة، ومس،ولية ماكل الس يارة عن خطأ  اتبعوه السوائق يف سو ياقهتا ا ي أ دى اإىل

يف الطريق
(1)

. 

ول تعترب  قوة بعوض متعلقوات شواغل العقوار الويت قوام هبوا حوار  هوذا العقوار فعوال قود صودر أ  نواء تأ ديتوه 

لوظيةته، فال يتح ل ماكل العقار املس،ولية عن هذه الرسقة بوصةه متبوعا
(2)

، ول يعترب احلوادث ا ي زرتكبوه 

ايهوا ل غوراض خشصوية حواداث قود وقوع  السائق بس يارة متبوعه اليت أ خذها خلسة من املس تودع أ  ناء اسو تعامحص اإ

أ  ناء تأ دية الوظيةة
(3)

. 

 صدور الةعل بسبب الوظيةة: أ ول

ذا اكن متصال اتصوال  ذا اكنوا يه السوبب الرئييسو  سو ببيايعترب الةعل ال،ار واقعا بسبب الوظيةة اإ هبوا، أ ي اإ

واملبارش
(4)

حداث الرر، أ ي أ نه لولها ملا مت  كن التابع من القيام ابلةعل ال،ار، فهيي مبثابة وس يةل ارتواكب يف اإ

هذا الةعل ا ي ما اكن ليحصل لولها
(5)

 . 

وال مر ا ي ميزي هذه احلاةل عن سابقهتا هو أ ن التوابع يف حواةل وقووع الةعول ال،وار بسوبب الوظيةوة زكوون قود 

يف الزتيود يف أ داء معوا، أ ي أ نوه مل يتقيود جتاوز حودود الوظيةوة، وذكل وفقوا لصوورتني  الصوورة ال وىل تاثول 

ليه، حيث يبالغ يف أ داء هم ته فيخرج عن حدود الوظيةة، لكن غر وه  حبدود وظيةته عند مبارشة معا املولك اإ

ساءة اس تعامل التابع للوظيةة، أ ي أ ن ما يقوم به التوابع  يف ذكل حتقيق مصلحة املتبوع، وأ ما الصورة الثانية فهيي اإ

الصالحيات العادية لوظيةته، وتكون لتحقيق مصلحته الشخصيةل يدخل مضن 
(6)

. 

                                                           
 .786عبد الرزاق أ محد الس هنوري، املرجع السابق، ص/ د: لهذه احلاةل يف الق،اء املصيراجع العديد من التطبيقات  -1

الكتب  سليفن مرقس، الوايف يف رشح القانون املدين، الالزتامات، الةعل ال،ار واملس،ولية املدنية، القسم الثاين، املس،وليات املةرت ة، دار/د -2

 .721، ص0077القانونية، مص،

 .00، ص16، عدد 0001، اجملةل الق،ائية 62/12/0071اجمللس ال عىل الصادر يف  راجع قرار -3

ن املعيوار هوو"يقول ال س تاذ عبد الرزاق أ محد السو هنوري خبصووص حتديود معيوار للقوول بوأ ن الةعول اكن بسوبب الوظيةوة  -4 أ ن التوابع مل زكون : اإ

ل بأ حدهام الق،اء وقال الةقه ابلثاين، أ ما معيار الق،واء هوو أ ن الوظيةوة يه الويت ليس تطيع ارتاكب اظطأ  لول الوظيةة، ونعارض يف ذكل معيارزن قا

تيان اظطأ  وهيأ ت الةرصة لرتاكبه، واكنا اممكة يف غىن عن هذا املعيوار ا ي يةويض عون احلاجوة فويف يتسوع حص، فلويس اكفيوا أ ن  ساعدت عىل اإ

تيان اظطأ  أ و أ هنا هيأ ت الة رصة لرتاكبه، بل جيب فووق هوذا اإ بوات أ ن التوابع موا اكن يسو تطيع ارتواكب اظطوأ  لوول تكون الوظيةة ساعدت عىل اإ

هبام ل توزال أ وسوع مون ...الوظيةة ، وأ ما معيار الةقه فيخلص يف أ ن تكون الوظيةة سببا مبارشا للخطأ ، والس ببية املبارشة فوق ما تنطوي عليه من اإ

 .0022الوس ي ، املرجع السابق، ص :راجع ،...بارشا للخطأ  دون أ ن تكون رضورية يف ارتاكبهاملعيار ا ي نقول به، فقد تكون الوظيةة سببا م 

 .612محمد صربي السعدي، املرجع السابق ص / د -5

، ا ي زرجوع هواتني الصوورتني ل حواكم الق،واء يف 780سليفن مرقس، املرجع السابق، ص/   د028عيل فياليل، املرجع السابق، ص/د: راجع -6

ىل أ بعد من دائر ا الطبيعية، فاتدد ابمتدادها املس،ولية، برشو أ نلك من  يبق   فرنسا ومص، ويعلل مس،ولية املتبوع فهيام باديد حدود الوظيةة اإ

 .الةعل مرتبطا ابلوظيةة ارتباطا مبارشا، أ ي لولها مل زكن ليقع هذا الةعل
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وعليوه فالةعوول ال،وار يعتوورب صووادرا  بسوبب الوظيةووة ولووو اكن التوابع فيووه متجوواوزا حلودود الوظيةووة، أ و مسوويئا 

لس تعاملها، أ و اكن هذا الةعل قد انطوى عىل اس تغالل لها، ويسو توي يف ذكل أ ن زكوون بعوهب املتبووع أ و بغوري 

هعل 
(1)

، بر اه أ و بغري ر اه، لك ما يف ال مر هو اتصال الةعل ابلوظيةة اتصال العةل ابملعلول
(2)

. 

ومن ال مثةل عىل الةعل ال،ار الصادر بسبب الوظيةة، أ ن يرسوق مووزع الربيود خطوااب هسول ه حبومك وظيةتوه، 

درسوة بةوتح ابب سو يارة فلول وظيةته ملا اس تطاع هسهب الظرا وملا اسو تطاع  قتوه، وأ ن يتظواهر حوار  امل

املدزر فيطعنه بسكني، وأ ن زرى خادم س يده يتشاجر مع خشص أ خر فيقووم مبسواعدته بروب هوذا الشوخص 

ىل موته رضاب يةيض اإ
(3)

. 

 ( مبناسبهتا) للةعل صةل  عيةة ابلوظيةة :الةرع الثاين

ذا اكنا الوظيةة قد اقتصت عىل تيس ري ارتاكبه، أ و املساعدة عىل زكون الةعل ال،ار صادرا مبناس بة الوظيةة اإ

ذكل، أ و تكون قد هيأ ت الةرصة لوقوعه
(4)

. 

فدور الوظيةة يقتص عىل تيسري ارتاكب الةعول ال،وار أ و املسواعدة عليوه أ و  يئوة الةرصوة لرتاكبوه، ومل تكون 

رضورية لوقوع الةعل ال،ار ول للتةكري فيه
(5)

. 

اا يرسته فقو ، فلقود اقتصو دورهوا   فالوظيةة مل تكن يه السبب وااافع الرئييس يف ارتاكب الةعل ال،ار، واإ

عىل  يئة الةرصة لوقوعه، فهو ممكن الوقوع بدوهنا، فالصةل بني الةعل والوظيةة يه صوةل  وعيةة ابعتبوار ااور 

ا ي لعبته يف حدوث الةعل ال،ار
(6)

. 

ىل غرميه يف مسكنه، ويف غري أ وقات الع ل وأ طلق عليه النار مون واملثال عىل هذه احلا ةل لو أ ن رشطيا ذهب اإ

اا يرس حص سالح احلكومة ذكل وهيوأ   سالح احلكومة فقتا، فالرشطي يس تطيع أ ن يقتل غرميه بسالح أ خر، واإ

حص الةرصة
(1)

. 

                                                           
ذا عيل فياليل أ نه يف حاةل ع/أ ما ابلنس بة لل رور فريى د -1 ل ه أ و اس تطاعة عل ه خبروج التابع عن حدود وظيةته تنتةي مس،ولية املتبوع، كام اإ

نقل سائق س يارة خاصة خشصا يف الطريق وأ صيب هذا الشخص، فال مس،ولية عىل صاحب الس يارة، ل ن الراكب يعهب خبروج السائق عن حدود 

 .021، املرجع السابق، ص...الوظيةة

 .110جع السابق صبلحاج العريب ، املر / د -2

 .612محمد صربي السعدي، املرجع السابق، ص/ د: راجع يف هذه ال مثةل وغريها -3

 .011، ص0007أ نور سلطان، املوجز يف النظرية العامة لاللزتام، مصادر الالزتام، دار املطبوعات اجلامعية، مص، / د -4

 .0081عبد الرزاق أ محد الس هنوري، املرجع السابق، ص/د -5

ليه 062200ملن  60/12/0002وذكل من خالل قرار لها بتاخي 6112ويظهر أ ن اممكة العليا مل هستبعد هذه احلاةل حىت قبل تعديل  -6 ، أ شار اإ

من ق م ج، مثل القرار  012فاعادت اممكة العليا هذه احلاةل تطبيقا لنص املادة  6112  أ ما بعد تعديل 020ص ،عيل فياليل، املرجع السابق/د

وحيث كذكل لو أ ن اظطأ  املرتكب من املوظن هو خطأ  مرفقي لوقوعه مبناس بة "ا ي قض بأ نه  121018، ملن 61/06/6112الصادر بتارخي 

 .611، ص6، ع6112، م ق لس نة .."وأ  ناء تأ دية اظدمة لةائدة البنك
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رة ال فعال ال،وارة الويت تقوو مسو،ولية يتبني لنا بعد عر نا للحالت الثال ة السابقة بأ ن املرشع قد وسع من دائ

املتبوووع، ويه لك فعوول  ووار حص عالقووة ابلوظيةووة، ولووو اكنووا هووذه العالقووة  ووعيةة، وزكووون بووذكل قوود أ هنووي  

وصياغهتا ابلةرنس ية، وموقن املرشع هذا يعورب عون توأ ثره مبوقون  012التناقض بني الصياغة العربية لنص املادة 

لةرنس ية اليت تقيض بتوس يع نطاق ال فعال املرتبطة ابلوظيةةالغرفة اجلنائية ممكة النقض ا
(2)

. 

ويف مجيع احلالت السابقة زكون تقدزر وجوود العالقوة الويت تورب  بوني الوظيةوة والةعول ال،وار وحتديودها مون 

اختصاص قايض املو وع ا ي يستند يف ذكل اإىل ظروا ووقائع ومالبسات الق،ية
(3)

. 

 نوين ملس،وليـة املتبوع النظام القا: املبحث الثاين

ذا ما توافرت الرشوو سالةة ا كر فواإن مس،وليوـة املتبووع تقووم، وترتوب أ اثرهوا ويه الوزتام املتبووع بتعوويض  اإ

ال،حيـة، يبق  التساؤل يطرح حول أ سا  هذه املس،ولية ا ي عرا اختالفا فقهيا، وحوول كيةيوة دفوع هوذه 

ذا اكن هن يف هوذه املسوائل،  6112اك مس تجدات جاءت مبوجب تعديالت املس،ولية من طرا املتبوع، وما اإ

 (.اثنيا)، مث وسائـل دفعهـا(أ ول) كل سوا نتناول أ سا  هذه املس،وليـة 

 أ سا  مس،وليـة املتبوع : املطلب ال ول

الةورع )اختلن الةقه يف حتديد أ سوا  مسو،ولية املتبووع بوني اجتواهني  الاجتواه ال ول زورى بأ نوه اظطوأ  املةورتض

(الةرع الثاين)، والاجتاه الثاين زرى بأ نه الرر(ال ول
(4)

. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 .0081عبد الرزاق أ محد الس هنوري، املرجع السابق، ص/د - 1

مكة النقض الةرنس ية  تكتةي بأ ية صةل قاما بني ممارسة الوظيةة أ و مبناسبهتا والةعل ال،ار، وذكل عىل خالا الغرفة املدنية فالغرفة اجلزائية م -2

: ة النقضاليت هشرتو قيام صةل س ببية أ كيدة بيهنام، راجع يف هذا التيازن يف موقةي الغرفتني، وحماوةل التوفيق بيهنام من الغرا اجملاعة ممك

  028ة  العويج، املرجع السابق، صمصط/د

Alain bénabent, Droit civil, les obligation, Monthrestien, 9
e
 édition, p391. 

 .027عيل فياليل، املرجع السابق ص /د - 3

التابع هو )ية، فنظرية النيابة هناك عدة نظرايت اقرتحا ك سا  ملس،ولية املتبوع، غري أ هنا يف مجملها منتقدة، ول تتالءم مع طبيعة هذه املس،ول  -4

التابع حيل حمل )،  جالها التصفات القانونية وليس ال عامل املادية، ويه عاجزة عن تةسري حق الرجوع، أ ما فكرة احللول (انئب قانوين عن املتبوع

ل ملن وقع منه، ويه(املتبوع حتتةم بةكرة اظطأ  املنتقدة، أ ما ، فهيي تقوم عىل افرتاض وجماز خمالن للواقع، ول ميكن نس بة اظطأ  اإ
 

فكرة ال،امن، 

ل أ هنا تثقل عاتق التابع بتح يا مس،ولية أ فعال ت ن اكنا تةرس حق الرجوع اإ رجع أ ساسا فاملتبوع ي، ن التابع عن خطئه املتصل ابلوظيةة، لكهنا واإ

ىل املتبوع، راجع عيل فياليل، /  د0072عبد الرزاق أ محد الس هنوري، املرجع السابق، ص/  د102العريب بلحاج، املرجع السابق، ص/د :فائد ا اإ

 .777املرجع السابق، ص
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 فكرة اظطأ  املةرتض: الةرع ال ول

 عرض الرأ ي: أ ول

اكن الةقه الةرنيس التقليدي
(1)

زرى بأ ن أ سا  مس،ولية املتبوع هوو اظطوأ  املةورتض يف جانوب املتبووع، وزاثول  

هذا اظطأ  يف كونه أ نه مل حيسن اختيار اتبعه، أ و أ نه قص يف ممارسة الرقابة عىل هذا التابع أ و يف توجهيه
(2)

. 

ء اتبعوه تكوون غوري وابعتبار أ ن اظطأ  املنسوب لل تبوع مل يصدر عنه مبارشة،  كل فاإن مس،وليته عن أ خطوا 

ن الو وع العوادي لر موور اكن يةورض مسواءةل  مبارشة أ ي،ا، أ ما املس،ول املبارش عن اظطأ  هو التابع،  كل فاإ

ل أ نه نظرا لل شالك اليت قد تواجه ال،وحية بسوبب صوعوبة اإ بوات خطوأ  التوابع، أ و كوون  التابع بدل من املتبوع اإ

نه غالبا م ا ية،ل مقا اة املتبوع حىت يتينب العقبات السابقةهذا ال خري معرسا ل مال حص، فاإ
(3)

. 

(استبعاد فكرة اظطأ  ) النقد: اثنيا
 (4)

 

 :لقد انتقد الرأ ي القائل ابظطأ  املةرتض لس ببني

و أ نه ما دام اظطأ  مةرتض  ن املةروض أ ن املتبوع يس تطيع أ ن ينةي هذا الافرتاض، بأ ن ينةوي عالقوة السو ببية 

والرر، بأ ن يثبا مثال عودم خطئوه، بأ نوه أ حسون الاختيوار، أ و أ نوه مل يقصو يف واجوب بني خطئه املةرتض 

الرقابة والتوجيه مبا ينبغي من العنايوة، ورمغ ذكل وقوع الرور، وهوذا موا مل ميك نوه القوانون منوه، وموا يسو تطيعه 

جامع الةقه والق،اء ابإ
(5)

. 

ذا اكنا مس،ولية املتبووع مبنيوة عوىل أ سوا  اظطوأ  ل سوتبعدت مسو،ولية املتبووع عودمي الايوزي، والواقوع و أ نه اإ

ليه اظطأ ، ولو افرتا ا، ومع ذكل يسأ ل ابعتباره متبوعا ذ أ ن عدمي الايزي ل ينسب اإ خالا ذكل، اإ
(6)

. 

 

 

 

                                                           
لهيم -1 عبد القادر العرعاري، مصادر الالزتام، املس،ولية التقصريية، دار /د: مثل دميولومب، بودري وابرد، واكنتنوري، وكولن واكبتان، أ شار اإ

 . 026، ص6100ال مان، الرابو، 

 .771عبد الرزاق أ محد الس هنوري، املرجع السابق، ص/ د - 2

 . 026عبد القادر العرعاري، املرجع نةسه، ص/د -3

فريدة دحامين، الرر ك سا  لل س،ولية املدنية، مذكرة ماجس تري، : راجع يف تراجع اظطأ  ك سا  لل س،ولية املدنية، مبا فيه اظطأ  املةرتض -4

 . 70، 87، ص6112جامعة تزيي وزو، 

 .772عبد الرزاق أ محد الس هنوري، املرجع السابق، ص/د -5

 .617محمد صربي السعدي، املرجع السابق ص/ د -6
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 مس،ولية املتبوع أ ساسها حت ل التبعة : الةرع الثاين

 تقدمي النظرية: أ ول

ذهب اجتاه يف الةقه
(1)

ىل أ ن مس،ولية املتبوع تقوم عىل فكرة حت ل التبعة، وليس عوىل اظطوأ ، فهوذه النظريوة   اإ

ل تعىن أ صال ابظطأ ، بل يه تعىن ابلرر ا ي يصيب خشصا من جراء تبعة أ وجدها خشص أ خور، فيلزموه أ ن 

يتح ل ما ينيم عهنا
(2)

. 

ىل قاعودة الغورم ابلغو ، غري أ نه عند النظر يف أ راء  أ نصار هذه النظرية جند مهنم مون زرجو ع مسو،ولية املتبووع  اإ

ذن أ ن يتح ل ما زرتكبه من أ رضار تطبيقا ملبودأ   وقد اكنوا يقولون أ ن املتبوع يس تةيد من خدمات اتبعه، فعليه اإ

الغرم ابلغ 
(3)

، فاملتبوع يسأ ل عن أ خطاء التابع لكونه يع ل حلسابه، وميار  النشاو ملصولحته، وابلتوايل يسوأ ل 

عن لك نشاطات التابع، سواء اكنا تعرب خطأ  أ م ل تعترب كذكلاملتبوع 
(4)

 . 

بيا زرى فريقا من أ نصوار حت ول التبعوة بوأ ن مسو،ولية املتبووع تقووم عوىل أ سوا  أ ن املتبووع عنودما يسو تحدث 

ذن حت ول مسو،ولية ال رضار الناجتوة  نه يس تحدث يف نةس الوقا خماطر جديدة، فوجب عليه اإ نشاطا معينا فاإ

النشاو عن هذا
(5)

 . 

 تقدزر النظرية: اثنيا

انتقد الةقه نظرية حت ل التبعة يف كوهنا ل هس تقو مع أ حاكم مس،ولية املتبوع وذكل من وهجني
(6)

: 

وو أ ن نظريووة حت ول التبعووة تتنواقض مووع كوون مسوو،ولية املتبووع هشوورتو صودور خطووأ  مون التووابع زكوون مرتبطووا 

ن ا ملتبوع يتح ل تبعة نشاو التابع ا ي يسبب رضرا للغوري، سوواء اكن ابلوظيةة، فطبقا لنظرية حت ل التبعة فاإ

ذا صدر عن التابع خطأ   ل اإ  .هذا النشاو يعد خطأ  أ م ليس خطأ ، بيا املس،ولية ل تقوم اإ

و أ ن نظرية حت ل التبعة تتناقض مع حق املتبوع يف الرجوع عىل التوابع، فواإن اكن املتبووع يتح ول امل،وار الناجتوة 

ذنعن نشاو ال  تابع فلام زرجع عليه اإ
(7)

. 

                                                           
لهيم د -1  .778عبد الرزاق أ محد الس هنوري، املرجع السابق، ص/ مثل جو ان، دميوج، سافيتييه، بالنيول، أ شار اإ

 .66، ص6112فتحي عبد الرحو عبد هللا، دراسات يف املس،ولية التقصريية، حنو مس،ولية مو وعية، منشأ ة املعارا، الاسكندرية، / د -2

 .100بق، صبلحاج العريب، املرجع السا/ د -3

 .012مراد قجايل، املرجع السابق، ص -4

محمود جالل محزة، الع ل غري املرشوع ابعتباره مصدرا لاللزتام، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، /   د080عيل فياليل، املرجع السابق ص/د -5

 .620، ص0072اجلزائر، 

 .777عبد الرزاق أ محد الس هنوري، املرجع السابق، ص/ د: راجع -6

 .100بلحاج العريب، املرجع السابق، ص / د -7
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ل أ نوه ميكون الورد عوىل هوذزن الانتقوادزن، فهوام ليسوا ذا أ ايوة يف أ حواكم مسو،ولية املتبووع يف القوانون املودين  اإ

 .اجلزائري

اوا اكتةو   012فبالنس بة لنص املادة  من القوانون املودين فهوو مل يشورتو خطوأ  التوابع لقيوام مسو،ولية املتبووع، واإ

 .ابلةعل ال،ار

ذا اكن الةعول ال،وار الصوادر عنوه  018أ ما ابلنس بة لنص املادة  ل اإ فوهب جتوزي لل تبووع حوق الرجووع عوىل التوابع اإ

جس يف، أ ي الةعل ا ي ل يتالءم مع طبيعة الوظيةة وهدفها رمغ ارتباطه هبا، وابلتايل مون امل،كود أ ن املتبووع مل 

 .يس تةد من هذا الةعل

التبعة وهام  أ نه طبقا لهوا ل يسو تطيع املتبووع أ ن يودفع املسو،ولية حوىت ولوو وي،ين الةقه مزياتن لنظرية حت ل 

أ  با أ نه اكن يس تحيل عليه أ ن مينع الةعل ال،ار املسبب للرر، فاملس،ولية القامئة عىل أ سا  حت ل التبعة ل 

أ موا ، انتةوع منوه ميكن دفعها هبذه الاس تحاةل، بل يبق  املتبوع مس،ول، ل نه يتح ول تبعوة نشواو اتبعوه بعود أ ن

الثانية فهيي أ نه ابلإماكن قيام مس،ولية املتبوع ولو اكن عدمي ال هلية
(1)

. 

وميكن القول بعد هذا أ ن أ سا  مس،ولية املتبوع عن فعل اتبعوه يف القوانون املودين اجلزائوري يه حت ول التبعوة 

ذ زكةي ا ىل توفري  امنة فعاةل لل رورزن، اإ ملرور اإ بات وجود عالقوة سو ببية تقع عىل عاتق املتبوع، و دا اإ

بني التابع واملتبوع، وأ ن الرر ا ي حلقوه هوو مون الةعول ال،وار للتوابع املتصول ابلوظيةوة، ول هي وه بعود ذكل 

سلوك املتبوع أ هو خمط  أ م غري خمط ، وهذا ما زرى به الةقه الغالب عندان
(2)

. 

 دفع مس،ولية املتبوع: املطلب الثاين 

ذا توافرت رشوو م  ن املتبووع يتح لهوا، حيوث يلوزتم بتعوويض املروور عون ال رضار الويت اإ س،ولية املتبووع فواإ

أ ن يودفع ( يف غياب نص خواص)أ صبته بسبب الةعل ال،ار الصادر عن التابع، لكن ومع ذكل يس تطيع املتبوع 

يسو تطيع  ، كوام(الةورع ال ول)هذه املس،ولية عون نةسوه بواسوطة اإ بوات السوبب ال جنويب طبقوا للقواعود العاموة

ه جس يف  (.الةرع الثاين)الرجوع عىل التابع عندما زكون خط 

                                                           
 .778عبد الرزاق أ محد الس هنوري، املرجع السابق، ص/ د -1

  006مراد قجايل، املرجع السابق، ص/   د020عيل فياليل، املرجع السابق، ص/   د86عيل عيل سليفن، املرجع السابق، ص/د: راجع  -2

فهيي مس،ولية "...   راجع أ ي،ا يف الةقه املصي ااكتور فتحي عبد الرحو عبد هللا، حيث يقول 26محمود جالل محزة، املرجع السابق، ص/د

، ..."فاملتبوع مس،ول مس،ولية ذاتية ابعتبار أ ن املتبوع ينتةع بنشاو اتبعيه، والغرم ابلغ ... أ ن ت،سس عىل فكرة حت ل التبعة، مو وعية ميكن 

 .20املرجع السابق، ص
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 القواعد العامة هس ح بدفع مس،ولية املتبوع: الةرع ال ول

مون القوانون املودين، أ ي أ ن املروور  012تقوم مس،ولية املتبوع جملرد تووافر الرشووو املنصووص علهيوا يف املوادة 

التابع واملتبوع، واملاثةل يف كونه يع ل حلساب املتبوع، وأ ن يثبوا أ ي،وا أ ن زكةيه أ ن يثبا وجود عالقة تبعية بني 

 .للةعل ا ي سبب حص الرر بأ ن حص صةل ابلوظيةة طبقا ل حدى احلالت الثال ة املنصوص علهيا يف هذه املادة

ىل اإ بات خطأ  املتبوع بوصةه مس،ول، ول خطأ  التابع بوصةه الةاعل ، ومن هجة أ خورى فاملرور ليس يف حاجة اإ

ل ميكن لل تبوع أ ن يثبا أ نه اكن يس تحيل عليه منع فعل التابع، أ و أ ن التابع خالن أ مره، أ و أ نوه مل زرتكوب خطوأ  

يف اختيار اتبعه، أ و أ نه مل يقص يف واجب الرقابوة والتوجيوه مبوا ينبغوي مون العنايوة، أ ي ل يسو تطيع نةوي العالقوة 

الس ببية بني خطئه املةرتض والرر
(1)

. 

عطاهئا  ول جل هذا جند أ ن جانب من الةقه زرى بأ ن سكوت املرشع يةيد أ نه أ راد حرمان املتبوع من دفع املس،ولية واإ

من القانون املدين يعترب حكام عاموا لل سو،ولية بوجوه عوام، فيسو تطيع  068صةة القطعية، لكن ونظرا ل ن حمك املادة 

ذا أ  با السبب ال جنيب طبقا لهذه املادة املتبوع أ ن يدفع عنه املس،ولية اإ
 (2)

. 

 01112ملون  62/16/0072وقد جاء يف قرارت عديدة أ ن اممكة العليا ت،كد هذا املوقن، مهنا القرار الصادر بتوارخي 

ذا أ  بووا "....ا ي جوواء فيووه  ل اإ أ ن الروور حوودث بسووبب مل زكوون ل يعةيووه موون املسوو،ولية املةرت ووة فيووه أ ساسووا اإ

..."يتوقعه
 (3)

. 

 رجوع املتبوع عىل التابع يف حاةل اظطأ  اجلس و: الثاينالةرع 

لل س،ول عن معل الغري حق الرجوع عليه يف احلدود اليت "... من القانون املدين قبل تعديلها  018نصا املادة 

 ، ..."زكون فهيا هذا الغري مس،ول

ذ اكنوا هشو 6112قبل تعديل  ماكنية الرجوع عىل التابع أ كرث اهساعا، اإ رتو خطوأ  املتبووع، أ ي خطوأ  هموام اكنا اإ

 . اكن يسريا، حيث يتح ل عنه املتبوع مس،ولية التعويض مث زرجع عليه

لل تبووع حوق الرجووع عوىل اتبعوه يف حواةل "من القوانون املودين تونص  018املادة  أ صبحاأ ما بعد التعديل فقد 

 ".ارتاكبه خطأ  جس يف

                                                           
املرجع   فريدة دحامين، 20فتحي عبد الرحو عبد هللا، املرجع السابق، ص /  د772عبد الرزاق أ محد الس هنوري، املرجع السابق، ص/د -1

 .008السابق، ص

وتعترب أ شد أ نواع املس،ولية ل هنا "حيث تقول  008  راجع كذكل فريدة دحامين، املرجع السابق، ص022عيل فياليل، املرجع السابق ص/د -2

ل بنةي مس،ولية ات قامة غري قابةل للنةي ابإ بات العكس، فهيي مقررة لصاحل املرور، فيس تحيل عىل املس،ول دفع هذه املس،ولية اإ بعه، وذكل ابإ

 ...".االيل عىل وجود السبب ال جنيب

ليه د -3  .021،022عيل فياليل، املرجع السابق ص /قرار غري منشور أ شار اإ
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ول، أ ي أ ن زكون قد أ خطأ  مادام الةعل مرتبطا ابلوظيةوة، فال جيوز لل تبوع أ ن زرجع عىل اتبعه، ولو اكن مس، 

ذا اكن اظطأ  جس يف، أ ي الةعل ا ي ل يتناسب مع طبيعة الوظيةة وأ هدافها، فاملرشع زرى بأ نه قد يتصور  ل اإ اإ

وقوع أ خطاء معقوةل مصواحبة للنشواو العوادي للتوابعني، ل جول صواحل الوظيةوة وسوري الع ول، حيوث يتح لهوا 

ذا صدر من التابع خطأ  جس و، فهنا خلع القانون عنه امحلاية، جبواز الرجوع عليهاملتبوع، أ    . ما اإ

        :خامتة

قد أ وىل املرشع اجلزائري عناية خاصة ابملس،ولية املتبوع، حيث مزيها عن املبودأ  العوام يف رشوطهوا وأ حاكهموا، 

 .سا لهاحيث استبعد املرشع اظطأ ، فهب جيعا مضن رشوطها، ومل جيعا أ سا

وموا بعوده، حيوث  6112وما لحظناه هو التبازن يف معاجلة املرشع ل حاكم مس،ولية املتبوع بني ما قبل تعوديل 

 .معل املرشع عىل التوسع يف نطاق هذه املس،ولية، يسع  من خالل ذكل اإىل  امن حامية فعلية لل رور

وسع من نطاق فئة التابعني، ابعويد معيوار  وتتجىل مظاهر هذا التوسع يف التعديل الوارد عىل رشوطها، حيث

الع ل حلساب املتبوع، ووسع من طائةة ال فعوال املسوببة لل سو،ولية، حيوث اعتود ابل فعوال ال،وارة بودل عون 

 .ال عامل غري املرشوعة، وأ دخل ال فعال الواقعة مبناس بة الوظيةة

اكم املسو،ولية، جعلوا أ ساسوها يوتجىل وتتجىل مظاهر هذا التوسوع أ ي،وا يف أ ن التعوديالت الوواردة عوىل أ حو

قاموة االيول عوىل  ل  ابإ بو وح يف كوهنا مس،ولية مو وعية أ ساسها حت ول التبعوة، وأ ن املتبووع ل ميكنوه دفعهوا اإ

 .من القانون املدين 068السبب ال جنيب بناء عىل املادة 

 :قامئة املراجع

 املراجع ابللغة العربية: أ ول

 :و الكتب0

 .0007سلطان، املوجز يف النظرية العامة لاللزتام، مصادر الالزتام، دار املطبوعات اجلامعية، مص، أ نور / دو 

الواقعوة القانونيوة، ديووان املطبوعوات اجلامعيوة،  16بلحاج العريب، النظرية العامة لاللوزتام يف القوانون املودين اجلزائوري، ج/و د

.6110اجلزائر، 
 

ح القانون املدين، الالزتامات، الةعل ال،ار واملسو،ولية املدنيوة، القسوم الثواين، املسو،وليات سليفن مرقس، الوايف يف رش /و د

 .0077املةرت ة، دار الكتب القانونية، مص، 

 .6112فتحي عبد الرحو عبد هللا، دراسات يف املس،ولية التقصريية، حنو مس،ولية مو وعية، منشأ ة املعارا، مص، / و د

مصوادر ، 16اجملودل ، 10د الس هنوري، الوس ي  يف رشح القوانون املودين، نظريوة الالوزتام بوجوه عوام، ج عبد الرزاق أ مح/و د

 .0007الالزتام، دار اإحياء الرتاث العريب، مص، 

 .0070عيل عيل سليفن، دراسات يف املس،ولية املدنية يف القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، /و د

 .6118، 6عيل فياليل، الالزتامات، الةعل املس تحق للتعويض، امل،سسة الوطنية للةنون املطبعية للنرش، اجلزائر، و/د و

 .6110محمد صربي السعدي، رشح القانون املدين اجلزائري، مصادر الالزتام، الواقعة القانونية، دار الهدى، اجلزائر، و/و د
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 .0072املرشوع ابعتباره مصدرا لاللزتام،  ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، محمود جالل محزة، الع ل غري / و د

 :و املذكرات اجلامعية6

 .6112و فريدة دحامين، الرر ك سا  لل س،ولية املدنية، مذكرة ماجس تري، جامعة تزيي وزو، 

  :و  املقالت املتخصصة1

 .60ص ، 0، ع6110ء الإداري والق،اء العادي، اجملةل الق،ائية، لس نة محمد بودايل، املس،ولية الطبية بني اجهتاد الق،ا/ و أ  

، 2مراد قجايل، مس،ولية املتبوع عن أ عامل اتبعه يف القانون املدين اجلزائري، جمةل معارا، املركز اجلامعي البوزرة، العودد / أ   و

 .00ص

 و اجملالت الق،ائية0

 .00، ص16، عدد 0001و اجملةل الق،ائية لس نة 

 .60ص ، 0، ع6110ةل الق،ائية، لس نة و اجمل

 .611، ص16، عدد6112و اجملةل الق،ائية لس نة 

 املراجع ابللغة الةرنس ية: اثنيا

Alain bénabent, Droit civil, les obligation, Monthrestien, 9 و
e
 édition . 
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العادي الصادرة عند الق،اء الاس تعجالية يف ال وامر والقراراتالطعن 
 *
 

كرامبلبشري   6جامعة وهران  - صص قانون امل،سسة - دكتوراه ابحثة  -اإ

 

 :امللخص

العادية طويال نظرا لطولها يف الواقع الع يل، واليت اكنا يف الكثري مون احلوالت  الإجراءاتعىل  أ عيب

ن.ال فرادسبب يف  ياع حقوق  جوراءاملرشوع اجلزائوري عوىل البحوث عوىل  أ جوربت الإشواكليةهوذه  اإ جديود،  اإ

عوىل الورمغ مون اظصوائص .الهنوار الإجورايئ، ومن هوذا الةعول رأ ى الاسو تعجال ال وىلوا ي زكون احلل لهذه 

لاملتعووددة الوويت ميلكهووا الاسوو تعجال   أ نالقووانون، ورمغ  أ ويف املو وووع  أ خطوواءذكل مل مينووع موون وجووود  أ ن اإ

لالعادية  اءاتالإجر الاس تعجال خمتلن عن  انه خي،ع لنةس ال،امانت حتا امس طرق الطعن العاديوة والغوري  اإ

 .عادية  د س نداته الق،ائية، مع تعديالت رفيعة حىت تيىش ت  ال،امانت مع الطبيعة اظاصة لالس تعجال

الغووري عوون اعوورتاض  -طوورق الطعوون العاديووة -ال،ووامانت -السوو ندات الق،ووائية الإسوو تعجالية: اللكووامت املةتاحيووة

 ...اظصومة

 
Résumé : 

Les procédures ordinaires ont longtemps été critiquées étant donné leur lenteur en 

pratique, ce qui a été dans plusieurs cas la cause de la perte des droits des individus. Cette 

problématique incita le législateur Algérien à chercher une nouvelle procédure qui sera la 

solution à cette première, de ce fait le référé judiciaire vu le jour, cependant et malgré les 

qualités diverses que le référé eu, cela n’empêcha pas les erreurs de droit ou de fond. 

Quoique le référé est différent des procédures normales, il est cependant soumit au mêmes 

garanties sous le nom des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre ses titres 

judiciaires, avec de légères modifications pour que ces garanties s’adaptent à la nature 

spécifique du référé. 

 :مقدمة

هيو  بتنظوو  أ ن ورته الترشيعية،  أ  ناءلإنشاء دوةل القانون وحتقيق مبدأ  العداةل اكن ل بد عىل املرشع اجلزائري 

ىل أ دىسلطة ق،ائية فعاةل تع ل عىل حتقيق هوذه املبوادئ، مموا  ظهوور خمتلون اجلهوات الق،وائية الويت نعرفهوا  اإ

 .حاليا

                                                           
*
يداع املقال   68/01/6102: اترخي اإ

 01/00/6102: اترخي حتكو املقال
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خمتلن تو  اجلهوات الق،وائية بصوةة عاموة واجلهوات املدنيوة بصوةة  أ مامالقانونية املتبعة  الإجراءاتتطبيق  أ  ناء

 أ دىالتقوايض مموا  أ مودنظورا لطوول  ال فورادهشا عائق يف الواقع الع يل عىل حتصويل حقووق  أ هناخاصة، تراء 

 أ وء الاسو تعجايل ، ومن ذكل ظهر ما يسو   اليووم ابلق،واالإشاكلالبحث عن حل لهذا  اإىلابملرشع اجلزائري 

 .الق،اء املس تعجل

عرا الق،اء الاس تعجايل بذكل الق،اء الاس تثنايئ ا ي مي  خصائص وممزيات خاصة به متزيه عون موا عرفوه 

نقطتوني جووهريتني اللتوان اعتوربت  أ اهوارجال القانون من قبل، ويظهر متزيه جليوا يف عودة نقواو قانونيوة، مون 

غوري انوه .وهوام الاسو تعجال وعودم املسوا  بأ صول احلوق أ ل ي  تعريةوه، رشوو قيامه واجلوهر ا ي من خالحص

زكوون فعوال مون خوالل التنظوو والتجديود  أ نلتحقيق دوةل القانون ل زكةوي و وع هجواز ق،وايئ والع ول عوىل 

ن اليت هسريه بل ل بد من و ع رقابة عىل ت  السلطات الق،وائية وذكل مو والإجرائيةاملس ار للقواعد القانونية 

.ال فراد د  أ وخالل الرقابة عىل الس ندات الق،ائية اليت تصدرها يف حق 
1
 

 طرق الطعن العادية  د الس ندات الق،ائية الاس تعجالية: ال ولاملبحث 

لعىل الرمغ من متزي الق،اء الاس تعجايل بصةة عامة والس ندات الق،ائية الاسو تعجالية بصوةة خاصوة  يه  أ هنوا اإ

الوو اع مبحتوووى السوو ند  أ طوورااعوودم ر ووا احوود  أ وحووني الةصوول يف دعواهووا   ال خطوواءل تنةووذ موون  ال خوورى

املو ووعية  أ والقانونيوة  ال خطواءابملرشع اجلزائري بو ع  امانت من اجل مراجعوة تو   أ دىالاس تعجايل، مما 

.عىل ت  الس ندات الق،ائية الاس تعجالية تطرأ  اليت قد 
2
 

 ات الق،ائية الاس تعجاليةطريق املعار ة  د الس ند: ال ولاملطلب 

 الإجوراءاتالعاموة واظاصوة يف قوانون  ال حواكمتعترب املعار ة طريق من طرق الطعن العادية اليت نصا علهيوا 

جراء أ هنا، واليت عرفا عىل والإداريةاملدنية  قانوين خواص ابلطورا املتغيوب ا ي صودر السو ند الق،وايئ يف  اإ

نةس اجلهوة الق،وائية الويت  أ مامراجعة الس ند الق،ايئ الغيايب من جديد حقه غيابيا، وا ي من خالحص يرتاء حص م

.أ صدرته
3
 

                                                           
1

واملعار ة  ودا :" 12.، فق011.، ص6101ديوان املطبوعات اجلامعية فرجية حسني، املبادئ ال ساس ية يف قانون الإجراءات املدنية والإدارية، 

عادة النظر يف ااعوى واحلمك فهيا من جديد عىل أ سا  أ ن احلمك صدر يف غيبة اظصم ودون سامع دفاعه، فالقاعدة انوه ل حيومك  اإىل حسب احلمك واإ

ل يف احلومك ا ي يصودر عىل خشص دون سامع دفاع، فاملعار ة ترفع أ مام نةس اممكة اليت أ صدر  ت احلمك الغيايب، والقاعدة أ ن املعار ة ل تصدر اإ

ة يف الغيبة سواء اكن حكام صادرا من حممكة ابتدائية أ و قرار غيابيا صوادرا عوىل مسو توى الاسو تسناا ويشورتو أ ن جيوزي القوانون صوادرا مون حممكو

زي القوانون صوادرا مون حممكوة ابتدائيوة أ و قورار غيابيوا صوادرا عوىل مسو توى ابتدائية أ و قرار غيابيا صادرا عىل مس توى الاس تسناا وبرشو أ ن جيو

 ."الاس تسناا وبرشو أ ن جيزي القانون الطعن فيه ابملعار ة
2
كام انوه غوري . ل ميس ال مر الاس تعجايل أ صل احلق، وهو معجل النةاذ بكةاةل أ و بدوهنا رمغ لك طرق الطعن.: " ج.ا.م.ا.من ق 0. ، فق111. م 

 ."لل عار ة ول لالعرتاض عىل النةاذ املعجلقابل 
3
زكون قايض الاس تعجال خمتصا يف املوواد الويت يونص القوانون  احوة عوىل أ هنوا مون اختصاصوه، ويف حواةل الةصول يف .: " ج.ا.م.ا.من ق 111.م

 ."املو وع حيوز ال مر الصادر فيه جحية اليشء املقيض فيه
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بعض اليشء ابلنس بة للس ندات الق،ائية الاس تعجالية الغيابيوة، الويت اسو تثناها املرشوع اجلزائوري  ال مرخيتلن 

.عىل ذكل والإداريةاملدنية  الإجراءاتاظاصة لقانون  ال حاكممن طريق الطعن ابملعار ة، واليت نصا 
1
 

القانونيوة اظاصوة املنظ وة للق،واء الاسو تعجايل مجموعوة مون  ال حواكم، عرفا ال خريةخالل التعديالت القانونية 

ااعاوى الاسو تعجالية الويت مون خاللهوا مت  أ والاس تحدااثت واليت من خاللها ظهر نوع جديد من الاس تعجال 

امس الق،واء الاسو تعجايل املسو تحدث ا ي جتواوز مجيوع توس يع نطاق اختصاص القوايض الاسو تعجايل، حتوا 

القواعد اجلوهرية اليت يقوم علهيا الق،اء الاس تعجالية خاصة عنصو الاسو تعجال وعودم املسوا  بأ صول احلوق، 

 أ وامورينظر القايض الاس تعجايل يف املو وع بعدما  اكن ذكل حمظورا عليه يف القوانني القدمية، ويصدر  فأ صبح

ء املقيض فيوهتكتيس جحية اليش
2
عوىل الورمغ مون اخوتالا السو ندات الق،وائية الاسو تعجالية، فسوواء تعلوق . 

لاملتعلقة ابلسو تعجال املسو تحدث  ال خرى أ وبت  املتعلقة ابلس تعجال التقليدي  ال مر الكهوام لهوا نةوس  أ ن اإ

.درجة أ ولامل زيات اكلنةاذ املعجل بقوة القانون وعدم قابليهتا لل عار ة يف حاةل صدورها من 
3
 

تعترب مساةل عودم قابليوة السو ندات الق،وائية الاسو تعجالية الغيابيوة لل عار وة، مسواةل مون النظوام العوام جيووز 

اثر الل حمكة  .وذكل من تلقاء نةسها اإ
4
 

هنواكل اسو تثناء لقاعودة عودم قابليوة  أ ننالحوم  والإداريةاملدنية  الإجراءاتالقانونية لقانون  ال حاكممن خالل 

السو ندات الق،وائية الاسو تعجالية  اإىلة  د السو ندات الق،وائية الاسو تعجالية الغيابيوة، وا ي يتوجوه املعار 

اظاصووة، املعار ووة  وود السوو ندات الق،ووائية  ال حوواكم أ جووازتفبالتووايل . درجووة أ خوورالغيابيووة الصووادرة عوون 

القرارات الاس تعجالية الغيابية الصوادرة عون اجملوالس الق،وائية  أ يدرجة  أ خرالاس تعجالية الغيابية الصادرة عن 

دون ت  الصادرة عن اماع الابتدائية
5

 .مل ميس بأ صل احلق أ و، سواء مس بأ صل احلق 

                                                           
1

فقوايض الاسو تعجال :" 1. ، فوق71. ، ص6101ل الع ويل لورئيس اممكوة، دار هوموه، اجلوزء الثالوث، سالم محزة، ااعاوى الاس تعجالية، االي

يتصدى لل و وع وك نه قايض مو وع ول حديث اإطالقا عن التقيد بعدم املسا  بأ صل احلق، وتمكن اظطوورة يف هوذا النووع، أ ن ال مور الصوادر 

ذا اكن صوادرا يف أ ول فهيا ورمغ مساسه بأ صل احلق يبق  حمتةظا مب زيات ا ل وامر الاس تعجالية اكلنةاذ املعجل بقوة القانون وعدم قابليتوه لل عار وة اإ

 ."درجة
2

 .6.، فق16. ، ص6101-6106الوايف خدجية، ااعوى الاس تعجالية يف املواد املدنية، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق، جامعة وهران، 
3
 .مر الاس تعجالية الصادرة يف أ ول درجة قابةل لالس تسنااتكون ال وا.:" ج.ا.م.ا.من ق 110.م

 .وتكون ال وامر الاس تعجالية الصادرة يف أ خر درجة، قابةل لل عار ة

مر، وجيب أ ن يةصل يف ذكل يف اقرب ال جال  ".زرفع الاس تسناا واملعار ة خالل مخسة عرش يوما من اترخي التبليغ الرمسي لر 
4

حيوث تةصول فيوه مون جديود، وجلهوة :" 6.، فق012. يف قانون الإجراءات املدنية والإدارية السالن ا كر، ص فرجية حسني، املبادئ ال ساس ية

جوراءات الإ بوات وتقودزر املسوتندات وتقووم  اارجة الثانية ما ممكة اارجة ال وىل من سلطة فهيي تبحث وقائع ااعوى وتقوم اب اذ موا توراه مون اإ

 ."تراها حصيحة وجيوز الاس تسناا لر طراا ا زن اكنوا خصوما عىل مس توى اارجة ال وىل أ و  وي حقوقهم بتطبيق القاعدة القانونية اليت
5

ة بو ياا عادل، الوجزي يف رشح قوانون الإجوراءات املدنيوة والإداريوة، ال حواكم املشورتكة  يوع اجلهوات الق،وائية، الإجوراءات اظاصوة بوا هجو

والطعن ابلس تسناا زكون يف ال مر الاسو تعجايل الصوادر مون هجوة ق،وائية :" 12. ، فق161. ، ص6106، ق،ائية، لكيك للنرش، الطبعة ال وىل
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املعار ة  ود السو ندات الق،وائية الاسو تعجالية الغيابيوة الصوادرة عون  أ جازاملرشع اجلزائري  أ نعىل الرمغ من 

لدرجة،  أ خر العامة نظرا لعدم متاش هيا مع الطبيعوة الاسو تعجالية  ال حاكمي،ع نةس ال جال اليت حدد ا  انه مل اإ

للس ندات الق،ائية الاس تعجالية، وحودد ابلتوايل اجول الطعون ابملعار وة خب سوة عرشو يوموا مون اترخي التبليوغ 

قلمييواو الرمسي لر مر، وا ي يةصل فيه القايض الاس تعجايل لليهة الق،ائية اتتصة نوعيوا  يف اقورب ال جوال،  اإ

 .مراعيا يف ذكل طبيعة ااعوى الاس تعجالية اليت تتطلب الرسعة والاس تعجال

 طريق الاس تسناا  د الس ندات الق،ائية الاس تعجالية: املطلب الثاين

ىليعتورب طريوق الاسو تسناا، الطريوق الثواين مون طورق الطعون العاديوة الويت هيودا  لغواء أ ومراجعوة  اإ  ال مور اإ

يل من خالل الةصل مون جديود يف ااعووى الاسو تعجالية مون طورا اجلهوة الق،وائية ذات اارجوة الاس تعجا

القاعدة القانونية اليت تراها مناس بة وحصيحة ال خريةالثانية من خالل تطبيق هذه 
1

 ال حواكم، وا ي تونص عليوه 

 .ال خرالعامة واظاصة هو 

 ال واموور أ نالسووالةة ا كوور عووىل  110يف املووادة  اريووةوالإداملدنيووة  الإجووراءاتاظاصووة لقووانون  ال حوواكمنصووا 

 أ حواكماملرشوع اجلزائوري و وع  أ ندرجوة قوابةل لالسو تسناا، وعوىل الورمغ مون  أ ولالصادرة عون  الاس تعجالني

طاريف  الإجراءخاصة هبذا  لالس ندات الق،ائية الاس تعجالية  اإ انه ترك اجملال مةتوحا يف العديود مون املسوائل  اإ

ىلالقانونية الويت يلجوا  املسوا  مب وزيات وخصوائص الق،واء  أ وابل حواكم العاموة، دون اظوروج  أ عواملتطبيقهوا  اإ

الاس تعجايل
2

، واكن تكريس املرشع اجلزائري لهذا املبدأ  حني و عه لر جال القانونية لق من طريقي املعار وة 

د الس ندات الق،ائية الاس تعجالية واليت حددها خب سة عرش يوما عوض شهر واحد ابلنس بة والاس تسناا  

 .لر حاكم العامة، دون وقن تنةيذ الس ند الق،ايئ الاس تعجايل ابعتباره معجل النةاذ بقوة القانون

 الغيوايب نةس اجلهة اليت صودر عهنوا السو ند الق،وايئ الاسو تعجايل أ مامعىل خالا الطعن ابملعار ة ا ي زرفع 

لدرجة  أ خرالصادر عن  لهيادرجة اليت زرجع  أ عىلهجة  أ مامالطعن ابلس تسناا زرفع  أ ن اإ الاختصاص النووعي  اإ

لطبيعة ااعووى الاسو تعجالية  مراعاةواميل واليت تةصل من جديد من حيث الوقائع والقانون يف اقرب ال جال 

سوابق فوان هنواكل نووعني مون السو ندات الق،وائية وكوام سو بق ذكور ذكل يف املطلوب ال . اليت تتطلوب الرسوعة

                                                                                                                                                    
جوراؤه طبقوا للقواعود العاموة الوواردة يف ق مون هوذا القوانون موع  108اإىل  116وا ي تنظ وه املوواد الوواردة يف الاسو تسناا، املوواد . ا.م.ا.وزكون اإ

 ."..الاحتةاع خبصائص الق،اء الاس تعجايل
1

زرفوع الاسو تسناا يف ال وامور الصوادرة عون ااعواوى الاسو تعجالية : "0. ، فوق76. سالم محزة، ااعاوى الاس تعجالية املرجع السالن ا كر، ص

 ."  مريوما من اترخي التبليغ الرمسي لر   02املناية لهذا النوع ال ول من الاس تعجال بنص القانون، شأ هنا ابيق ااعاوى الاس تعجالية، خالل اجل 
2

دون أ ن استبق ال موور وافصول يف رشح : " 6.، فق160. بو ياا عادل، الوجزي يف رشح قانون الإجراءات املدنية والإدارية السالن ا كر، ص

نين أ حاول الاكتةاء بقدر الإماكن ما ميكن القارئ الكرمي من الوقوا عند املعوىن البسو ي  ا ي تقدموه  100املوواد  املواد املتعلقة ابلطعن ابلنقض فاإ

فوراد خبصووص ال حواكم  100من هذا القانون، فبالرجوع لنص املادة  120و 121و مون هوذا القوانون يظهور جليوا أ ن املرشوع مونح حوق الطعون لر 

مون اجمللوس والقرارات الةاصةل يف مو وع ال اع يف أ خر درجة عن اماع واجملالس الق،ائية، وال وامر الاسو تعجالية الصوادرة سوواء مون اممكوة أ و 

 ."الق،ايئ لكها أ وامر وقرارات ل تةصل يف مو وع ال اع مما خيرج ال وامر  الاس تعجالية والقرارات الاس تعجالية من دائرة الطعن ابلنقض
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 اإىلمتس بأ صل احلق، تناوي  وأ خرىالاس تعجالية، ت  اليت ل متس بأ صل احلق واملناية لالس تعجال التقليدي 

الك هوذه السو ندات الق،وائية الاسو تعجالية  أ ن اإلالاس تعجال املس تحدث، وعىل الرمغ من اختالا طبيعهتوا 

ق او الغري املاسة بأ صل احلق،  ،ع لطريق الطعن ابلس تسناا خوالل نةوس املودة سواء ت  املاسة بأ صل احل

اليت حدد ا النصوص القانونية خب سة عرش يوما من اترخي التبليغ الرمسي لر مر الاس تعجايل
1
. 

 طرق الطعن الغري عادية  د الس ندات الق،ائية الاس تعجالية: املبحث الثاين

جوراءاتقوام املرشووع اجلزائوري بتنظووو  ىل اإ وافةغووري عاديوة حتووا امس طورق الطعوون الغوري عاديووة  اإ املعار ووة  اإ

 .حمددة بدقة قانوان أ س بابوالاس تسناا السالةة ا كر، واليت تازي بقياهما عىل 

 اإىلطورق الطعون العاديوة تنقسوم  أ ناجلزائوري عوىل  والإداريوةاملدنيوة  الإجوراءاتالعامة لقوانون  ال حاكمنصا 

ل، أ نواع ال ة  عوادةويه الطعن ابلنقض، الطعون ابلوي   اإ الطعون ابعورتاض الغوري اظوارج عون  وأ خورياالنظور  اإ

اظصومة، غري انوه ابلنسو بة للسو ندات الق،وائية الاسو تعجالية فقود مت اسوتبعاد طريوق الطعون ابلونقض  ودها 

العامة ال حاكمويظهر ذكل جليا من خالل 
2

100، مبا فهيا املادة 
3

121، املادة 
4
واملادة  

5
120. 

عادةالطعن ابلي  : ال ولاملطلب   النظر  د الس ندات الق،ائية الاس تعجالية اإ

عوادةالوي   أ نالعامة  احة عوىل  ال حاكمنصا  ىلالنظور هيودا  احوة  اإ  أ والاسو تعجايل  ال مورمراجعوة  اإ

القرار الةاصل يف املو وع، واحلائز لقوة اليشء املقيض بوه، وذكل للةصول فيوه مون جديود مون حيوث  أ واحلمك 

الوقائع والقانون
6

عوادةالس ندات الق،وائية الاسو تعجالية تقبول الطعون ابلوي   أ ن، مما يس تنتج  تودخل . النظور اإ

جتواه الترشويعي لل رشوع اجلزائوري، حوول هوذا الا رأ يوهالبعض من الةقه اجلزائري يف هذه النقطة القانونية مبينوا 

 الإجوراءالسو ندات الق،وائية الاسو تعجالية لهوذا  اإخ،واععنود  ال خريمبينا فيه القرار الصائب ا ي ا ذه هذا 

عرا فراع قوانوين طويول حوول هوذه املسواةل يف  أ ن، بعدما ال خرىالقانوين، كبايق الس ندات الق،ائية العادية 

طار .القانون القدمي اإ
7
 

                                                           
1
اع واجملوالس تكون قابةل للطعن ابلنقض، ال حاكم والقرارات الةاصةل يف مو وع ال اع والصادرة يف أ خور درجوة عون امو.: "ج.ا.م.ا.من ق 100.م 

 ."الق،ائية
2
تكون قابةل للطعن ابلنقض، ال حاكم والقرارات الصادرة يف أ خر درجة، واليت تهنويي اظصوومة ابلةصول يف احود اافووع .: " ج.ا.م.ا.من ق 121.م 

 ."اافوع الشلكية أ و بعدم القبول أ و أ ي دفع عارض أ خر
3
ل مع ال حاكم والقرارات الةاصةل يف املو وعل يقبل الطعن ابلنقض يف ال  .: "ج.ا.م.ا.من ق 120. م   ."حاكم ال خرى الصادرة يف أ خر درجة اإ
4
 .ج.ا.م.ا.من ق 101.م
5
لقد أ حسن املرشوع صونعا، ملوا :" 10. ، فق218. ، ص6101ساحئ س نقوقة، رشح قانون الإجراءات املدنية والإدارية، اجلزء ال ول، دار الهدى،  

ابن حيواة القوانون اخ،ع ال وامر الاس تعجالية اإىل د عوى الالي ، كغريه من ال حاكم وبوذكل و وع حودا للةوراغ، والغ ووض الذلزون اكن سوائدزن اإ

 ."السائد، ذكل أ ن الواقع ا با ابن الةصل يف ال مر الاس تعجايل، ل يقل أ ايته كام تةصل فيه ابيق ال حاكم
6
عوادة النظور أ موام اجلهوة : " .ج.ا.م.ا.من ق 100.م الق،وائية الويت أ صودرت احلومك أ و القورار أ و ال مور الاسو تعجايل امللواس فيوه وفقوا زرفع الي  اإ

 ."لر شاكل املقررة لرفع ااعوى، بعد اس تدعاء لك اظصوم قانوان
7
 .ج.ا.م.ا.من ق 0. ، فق101. م
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عادةهيدا الطعن ابلي   ىلالنظر  اإ مراجعة الس ند الق،ايئ الاس تعجايل والةصل فيوه مون جديود مون حيوث  اإ

الوقائع والقانون، حيث تنظر فيه اجلهة الق،ائية اليت صدر عهنا الس ند الق،ايئ الاس تعجايل امللاس فيوه، وفقوا 

والإداريةدنية امل الإجراءاتلر حاكم العامة لرفع ااعوى اليت ينص علهيا قانون 
1
. 

عادةلقبول الطعن ابلي   جراءاتالنظر ل زكةي احرتام  اإ رفع ااعوى، بل ل بد من احرتام ال جال والرشووو  اإ

عوادةطريق الطعون ابلوي   أ نالعامة عىل  ال حاكمنصا . الإجراءالقانونية اليت يقوم علهيا هذا  النظور زرفوع يف  اإ

اترخي اكتشواا الو يقوة  أ و بووت الزتوزور،  أ ووت تزوزر شهادة الشاهد، اجل شهرزن يبدأ   اينه من اترخي  ب

امتيزة
2
. 

يتعسون هو،لء يف  أ و ال فورادحوىت ل خيطوأ   الإجوراءالعامة بو وح عىل الهدا من و ع هذا  ال حاكم أ كدت

 هوو الةصول مون جديود يف الإجوراءمن وراء هوذا  ال سايالهدا  أ ناس تعامزم لهذا احلق، حيث نصا عىل 

ااالتقصري لليهاز الق،ايئ  أ والاس تعجايل من حيث الوقائع والقانون، ليس لسبب اظطأ   ال مر نتيجوة ظهوور  واإ

قسوم املرشوع . والإداريوةاملدنيوة  الإجوراءاتظروا جديدة مث حصها مضن النصوص القانونيوة لقوانون  أ و أ دةل

عادةيقدم الي   أ ساسهاالظروا اليت عىل  أ و ال دةلاجلزائري ت   ىلالنظر  اإ  :س ببني أ وقس ني  اإ

ذا: ال ولالسبب   بوا  أ وعوىل واثئوق اعورتا بزتوزرهوا،  أ وعوىل شوهادة شوهود،  ال مر أ والقرار  أ وبين احلمك  اإ

 .وحيازته قوة اليشء املقيض به ال مر أ والقرار  أ وق،ائيا تزوزرها بعد صدور ذكل احلمك 

ذا: السبب الثاين حامسوة  أ وراقاحلائز لقووة اليشوء املقيضو بوه،  ال مر أ ولقرار ا أ واكتشةا بعد صدور احلمك  اإ

.يف ااعوى، اكنا حمتيزة معدا اى احد اظصوم
3
 

عوادةتقوم اجلهة الق،ائية اتتصة اليت رفع الطعن ابلوي   القانونيوة  الإجوراءاتابلتأ كود مون حصوة  أ ماهمواالنظور  اإ

ومن مث لها السلطة التقدزرية الاكمةل يف قبول الطعن املرفووع  خاصة ت  املتعلقة ابل جال القانونية السالةة ا كر،

الويت حصو ا النصووص  ال س بابالطعن رفع لسبب غري  أ ن أ ورف،ه يف حاةل  لن احد الرشوو القانونية  أ و

 أ لاعوواه بغراموة مدنيوة مون عرشوة دالقانونية، ويف هذه احلاةل جيوز للقايض احلومك عوىل امللواس ا ي خرسو 

ىل  (دج  01.111)دينار  .ابلتعوي،ات اليت قود يطالوب هبوا الإخاللدون  ،(دج61.111)دينار  أ لنعرشزن  اإ
4
 

                                                           
1
 .ج.ا.م.ا.من ق 106.م
2
 .ج.ا.م.ا.من ق 108.م 
3

ذ : " 2. ، فوق022. دنية والإدارية املرجع السوالن ا كور، صفرجية حسني، املبادئ ال ساس ية يف قانون الإجراءات امل وتنظور اممكوة يف الوي  اإ

القانون والويت يتعني أ ن تتحقق أ ن الطعن ابللي  قد رفع يف امليعاد من انحية الشا ومتعلقا حبمك انهتايئ ومبنيا عىل احد ال س باب اليت نص علهيا 

ذ تبني لها انه مل ينب عىل سبب من ال س باب الويت نوص علهيوا القوانون، وحتومك وردت عىل سبيل احلص، ولل حمكة أ ن تقيض  بعدم قبول الالي  اإ

 زكون يف اممكة بعد تةحص الق،ية أ ما بقبول الالي  أ و برفض الالي  ويرتتوب احلومك بقبوول الالوي  زوال احلومك امللواس فيوه واعتبواره اكن مل

 ."حدود الالي 
4
ذا قدم من احد اظصوم أ و من ذوي احلقوق.: " ج.ا.م.ا.من ق 0. ، فق121.م ل اإ  ." ل يقبل الطعن ابلنقض اإ



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

404 
 

عادةويف حاةل قبول القايض اتتص الطعن ابلي   النظر، زكون مصري السو ند الق،وايئ الاسو تعجايل امللواس  اإ

.مل زكن ك نهفيه الزوال، ويعترب من الناحية القانونية 
1
 

 الطعن ابعرتاض الغري اظارج عن اظصومة: املطلب الثاين

دراجعىل الرمغ من انه مت  ىلالطعن ابعرتاض الغري اظارج عن اظصوومة مون بوني طورق الطعون الغوري عاديوة  اإ  اإ

عادةجانب الطعن ابلنقض والطعن ابلي   لالنظر،  اإ مون حيوث  ال خريزنخيتلن عن الطريقني  ال ولهذا  أ ن اإ

ل طبيعة الطرا ا ي يعود  ذ. هذا احلق  يهاإ جوراءزن ال ولونياعترب القوانون الطعنوني  فاإ خاصوني بوا مون اكن  اإ

ال وىليف فقر ووا  121احوود موون ذوي حقوقووه كووام يف املووادة  أ وطرفووا يف اظصووومة 
2
100واملووادة  

3
موون قووانون  

خمتلن ابلنس بة لعورتاض الغوري اظوارج عون اظصوومة، وكوام يبوني مون  ال مر، فان والإداريةاملدنية  الإجراءات

جراءخالل هس يته فانه  مل تكون طورا يف اظصوومة ول مموثةل يف السو ند  أ هنواخاص بةئة معينة، تعورا عوىل  اإ

.الق،ايئ الاس تعجايل املطعون فيه
4
مون نةوس القوانون السوالن ا كور نسو تنتج انوه  170ومن خالل نص املادة  

ىللةئة السالةة ا كر  ،ع ا  :رشطني اإ

 ممثال يف الس ند الق،ايئ الاس تعجايل املطعون فيه بصةة خاصة أ ول تكون طرفا  أ ن: ال ولالرشو 

 .تكون لها مصلحة أ ن: الرشو الثاين

لهياالعامة عىل اجلهة الق،ائية اليت ي،ول  ال حاكمتنص  الاختصاص، واليت يه نةسها الويت صودر عهنوا السو ند  اإ

وبوني املعار وة  الإجراءالق،ايئ الاس تعجايل املطعون فيه، ويف هذا الصدد نالحم نقاو التشابه اليت بني هذا 

، نظورا لكوهنوا اجلهوة الق،وائية املو،هةل يف النظور أ صودرتهنةوس اجلهوة الق،وائية الويت  أ موامالذلان الكهام زرفعان 

.ن جديد يف ال اع بصةة عامة والس ند الق،ايئ الاس تعجايل بصةة خاصةوالةصل م
5
 

                                                           
1
ل ممن اكن طرفا يف احلمك أ و القرار أ و ال مر، أ و مث اس تدعاؤه قانوان.: " ج.ا.م.ا.من ق 100.  عادة النظر، اإ  ."ل جيوز تقدمي الي  اإ
2
ة ومل زكن طرفوا ول مموثال يف احلومك أ و القورار أ و ال مور املطعوون فيوه، تقودمي اعورتاض الغوري جيوز لا خشص حص مصلح.:" ج.ا.م.ا.من ق 170.م 

 ."اظارج عن اظصومة
3
زرفع اعرتاض الغري عن اظصومة وفقا لر شاكل املقررة لرفع ااعوى، ويقدم أ مام اجلهة الق،ائية اليت أ صدرت احلومك أ و : "  .ج.ا.م.ا.من ق 172. م

 ".املطعون فيه، وجيوز الةصل فيه من طرا نةس الق،اةالقرار أ و ال مر 
4
لغاء احلمك أ و القرار أ و ال مور الاسو تعجايل ا ي فصول يف .: " ج.ا.م.ا.من ق 171.م  هيدا اعرتاض الغري اظارج عن اظصومة،  اإىل مراجعة أ و اإ

 .أ صل ال اع

 ."يةصل يف الق،ية من جديد من حيث الوقائع والقانون
5
وي  النظور يف الوقوائع مون جديود وحيومك : " 6.، فق102. بو ياا عادل، الوجزي يف رشح قانون الإجراءات املدنية والإدارية السالن ا كر، ص 

فيه طبقا للقانون وتطرح الق،ية من جديد من اجل سامع دفاع أ و دفوع اظصم الطاعن ورد اظصوم ال خورزن لوميكن احلومك مون جديود يف الق،وية 

صودار حومك جديود خيتلون متاموا عون احلومك أ و القورار أ و ال مور سوا صدار نةس احلومك القودمي ولكون يف مواهجوة عودد اكورب مون ال طوراا أ و ابإ ء ابإ

 ."الاس تعجايل الصادر
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لغواء أ ويطعن الغري اظارج عن اظصومة  د الس ند الق،ايئ الاس تعجايل من اجل مراجعوة  مون  ال خوريهوذا  اإ

خالل الةصل من جديد من حيث الوقائع والقانون
1

صودار سو ند ق،وايئ  أ مواالقوانوين  الإجوراء، وينهتويي هوذا  ابإ

مواعجايل جديد يقيضو اس ت ، وذكل حسوب ال خوريخيوالن هوذا  أ وبونةس موا ق و بوه السو ند املطعوون فيوه  اإ

السلطة التقدزرية للقايض اتتص
2

طار، ويف   ال مورالاس تعجال جيوز للقايض الاس تعجال اتتص وقن تنةيوذ  اإ

الاس تعجايل املطعون فيه
3
ذاويف حاةل ما .  الغوري اظوارج عون  رفوض القوايض اتوتص طلوب الطعون ابعورتاض اإ

ىل اإ وافةحيمك عىل الغري املعورتض بغراموة ماليوة  أ ن ال مرتراء حص  أ ناظصومة، جاز حص  التعوويض املودين ا ي  اإ

.يطالب به اظصم
4
 

مل زكون  الطعن ابعرتاض الغري اظارج عن اظصومة حق لا ذي مصولحة موا أ ننصا اممكة العليا يف قرارا ا 

يعترب خمالةا للقانون وجيووز الطعون ابلونقض  أ مامهرفض القايض اتتص الطلب املرفوع طرفا يف اظصومة، ومىت 

يف الس ند الق،ايئ الاس تعجايل ا ي ق  برفض الطعن ابعرتاض الغوري اظوارج عون اظصوومة
5
زكوون  وأ خوريا.

يف ق،وائه  قبول القايض اتتص اعرتاض الغري اظارج عن اظصومة عىل السو ند الق،وايئ الاسو تعجايل، يقتصو

لغاءعىل  الويت اعورتض علهيوا الغوري وال،وارة بوه موع احتةواع السو ند الق،وايئ  ال خوريتعديل مقت،يات هوذا  أ و اإ

زاء بأ اثرهالاس تعجايل املعرتض فيه  بطالهاحىت وان مت  ال صلينياظصوم  اإ .اإ
6
 

 :خامتة

ي،ع املرشع هجاز ق،ايئ فعال يتطور بتطور الواقع الاجيعي مما  أ نلتحقيق دوةل القانون اكن من الروري 

ىل أ دى تكون هناكل رقابة  أ نالعداةل اكن من البدهييي  مبدأ  ظهور الق،اء الاس تعجايل، ومن اجل حتقيق  اإ

ىل أ دىعىل الس ندات الق،ائية بصةة عامة والس ندات الق،ائية الاس تعجالية بصةة خاصة، مما  و ع  اإ

                                                           
1
ارج عون اظصوومة جيوز لقايض الاس تعجال أ ن يوقن تنةيذ احلمك أ و القرار أ و ال مر املطعون فيه، ابعرتاض الغري اظ: "  .ج.ا.م.ا.من ق 172. م 

 ."حسب ال شاكل املقررة يف مادة الاس تعجال
2
ذا ق  برفض اعرتاض الغري اظارج عن اظصومة جاز للقوايض احلومك عوىل املعورتض بغراموة مدنيوة مون عرشوة أ لا .: " ج.ا.م.ا.من ق 177. م اإ

 .نية اليت قد يطالب هبا اظصوم، دون الإخالل ابلتعوي،ات املد(دج61.111)اإىل عرشزن أ لن دينار ( دج01.111)دينار 

 ."ويف هذه احلاةل يقيض بعدم اسرتداد مبلغ لكةاةل
3
أ موا عون جوواز :" 6. ، فوق670. ، ص6110برابرة عبد الرمحن، رشح قانون الإجراءات املدنية والإدارية، منشورات بغدادي، الطبعوة الثانيوة،  

أ عاله ما اس تقر عليه الاجهتاد الق،ايئ حيث جواء يف قورارزن لل حمكوة  171ل املادة الاعرتاض يف ال وامر الاس تعجالية، فقد كر  املرشع من خال

يس العليا ابن املقرر قانوان، انه لا ذي مصلحة أ ن يطعن يف حمك مل زكن طرفا فيه بطريق اعرتاض الغوري اظوارج عون اظصوومة ومون مث فوان تأ سو 

املدنية ل تذكر ال وامر الاس تعجالية من مضن ال حاكم والقرارات القابةل لعورتاض الغوري من قانون الإجراءات  000رفض الاعرتاض عىل كون املادة 

 ."اظارج عن اظصومة، يشا تةسريا خاطئا للامدة ويعرض القرار املطعون فيه للنقض
4
ذا قبل القايض اعرتاض الغري اظارج عن اظصومة عىل احلمك أ و القرار أ و ا.: " ج.ا.م.ا.من ق 178. م  لغاء اإ ل مر، جيب أ ن يقتص يف ق،ائه عىل اإ

زاء اظصووم أ و تعديل مقت،يات احلمك أ و القرار أ و ال مر، اليت اعرتض علهيا الغري وال،ارة به، وحيتةم احلمك أ و القرار أ و ال مر املعرتض فيوه بوأ اث ره اإ

 ."أ عاله 176للتيزئة املنصوص علهيا يف املادة  ال صليني، حىت فيف يتعلق مبقت،ياته املبطةل، ما عدا يف حاةل عدم قابلية املو وع
5
 .011، ص6106جوان  -أ م بوايق–كور طارق، أ ليات ماكرة جرمية الصا، مذكرة لنيل شهادة املاجس تري، جامعة العريب بن هميدي  - 

6
 .011-016، ص 6106 محمد حزي ، مذكرات يف قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري، الطبعة السادسة، دار هومة، اجلزائر - 
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جراءات غري . خمتلةة ومتنوعة خاصة بأ طراا اظصومة والغري ا ي مل زكن طرفا فهيا ال خرية د هذه  الطعن اإ

والنصوص  ال حاكمانه نظرا للطبيعة اظاصة للس ندات الق،ائية الاس تعجالية مل زكن من الصواب تطبيق نةس 

لطبيعة اظاصة للس ند الق،ايئ تيىش مع  ت  ا أ حاكمالقانونية العامة حرفيا، فع ل املرشع اجلزائري عىل و ع 

ىلالطعن ابملعار ة والاس تسناا  من شهر  أ جالالاس تعجايل ومثال ذكل  ةيض   .مخسة عرش يوما اإ
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 اباوةلاظاصة لر مالك  ال رايض التابعة البناايت املش يدة عىل و عية هسوية

 *02-17 يف ظل القانون رمق 
 جامعة مس تغامن -دكتوراه ابحث -ودوزواغي ميلووم

 :امللخص 

من اجل مواصةل احرتام قواعد التع ري و ع املرشع أ لية جديدة هدفها الوتحمك يف التوسوع الع وراين غوري 

هناءالقانوين من خالل و ع حد لعـدم  البناايت والع ل عىل حتقيق مطابقة البناايت املنيزة الويت شو يدت قبول  اإ

متووام اجنازهووا،  61/12/6117املوو،رخ يف  02-17نشووووور القووانون رمق  اموودد لقواعوود حتقيووق مطابقووة البنوواايت واإ

 امن الطوابع ا وايل لل حوي  الع وراين عون طريوق الق،واء  اإىلوابلنتيجة هسوية هاته البناايت املنيزة ابلإ افة 

 .والتع ريوقواعد الهتيئة ( POS) ال رايضعىل منظر البناايت غري املكاةل تبعا لقواعد خمط  شغل 

وينصب مو وع هذا املقال عىل معاجلة و عية البناايت غري القانونية املنيزة عىل ال مالك اظاصة التابعة لودلوةل 

ىل  نشواءأ و الولية أ و البدلية، حيث يتعدى الو ع هسوية هاته البنواايت غوري القانونيوة اإ سو ند ملكيوة القطعوة  اإ

طوار، وذكل يف "ملصوح صواحب البنايوةا"اليت ش يدت علهيوا البنايوة ملصولحة  ال ر ية مون  01 املوادة أ حواكم اإ

 :ت  هسوية البناايت عرب مرحلتني هام أ زن 02-17القانون 

هسوية الوعاء العقاري  رحةل أ وىل وعرب رشوو حمددة وذكل بعد حتديد القمية التجارية للوعاء العقواري ا ي  -0

 العقارية ي  التنازل عنه بعقد ادري مشهر ابمافظة 

هسوية و عية البناية غري القانونية  رحةل اثنية بعود ا واذ جلنوة ااائورة قورارا ابملوافقوة عوىل التسووية، يسوهب  -6

متامرخصة  أ وبعدها رئيس اجمللس الشعيب البدلي رخصة البناء عىل سبيل التسوية  البناء عىل سوبيل التسووية  اإ

ذاهسلو شهادة املطابقة  أ و  .مكاةل من اجل الرب  ابلطرق وش باكت الانتةاع الع ومية اكنا البناية اإ
Le résumé : 

Dans la continuité de respecter les règle de constructions, le législateur à ordonner un 

nouveau mécanisme juridique dans le but de régulariser les constructions édifiées avant la 

publication de la loi 08-15 du 20/06/2008 fixant les règles de mise en conformité des 

constructions et leur achèvement et pour promouvoir un cadre bâti esthétique et 

harmonieusement aménagé selon les règles du POS et les règles d’aménagement et de 

construction. 

                                                           
*
يداع املقال   10/10/6102: اترخي اإ

 06/10/6102: اترخي حتكو املقال
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Le sujet de cet article traite la situation des constructions réalisées ou en cour de réalisation 

qui sont édifiées sur le domaine privé de l’Etat, de la wilaya ou de la commune. Dans ce cas, 

la régularisation a excessivement entraine de créer un titre de propriété pour l’intérêt de 

déclarant conformément à l’art 40 de la loi 08-15.  

La régularisation passe par deux phases : 

1- La régularisation de l’assiette foncière par voie de cession de gré à gré après la 

valorisation commerciale de l’assiette par l’administration domaniale ; 

2- La régularisation de la construction édifiée en violation des dispositions législatives : 

après l’accord de la commission de daira, le P/APC délivre au déclarant selon le cas, un 

permis de construire à titre de régularisation, un permis d’achèvement ou un certificat de 

conformité.          

 :مقدمة

والتعامول والتصوفات بوني النوا  مون  الاسو تقراريعترب العقار حمور لك س ياسة تةوية يف ااوةل، فهوو أ سوا  

مون القوانون  271هـذا العقـار ا ي عرفه املوادة . هجة، وهو مصدر لصاعات اكنا ول تزال مس ارة بني البرش

لك يشء مس تقر حبزيه واثبا فيه ول ميكن نقا منه دون تلن فهو عقار، وما عودا ذكل '' :املدين اجلزائري بأ نه

فهو منقول، غري أ ن املنقول ا ي ي،عه صاحبه يف عقار ميلكه رصدا عىل خدمة هذا العقار أ و اسو تغالحص يعتورب 

 ". عقارا ابلتخصيص

ىل ال ر  ىل املنقوولت فهذا التعرين ينصا اإ ايض و املباين وال غوال  والطورق واملنوامج وغريهوا، كوام ينصوا اإ

ل أ ن . بطبيعهتوا والوويت رصودت ظدمووة العقوار اكجلوورار ابلنسو بة لوور رض وال بوواب والنوافووذ ابلنسو بة لل سووكن اإ

ىل الرتكزي عىل ش يسني أ ساسني من عنا  املةهوم السابق وهام املباين و   .ال رايضمو وع مداخلتنا يدعوان اإ

رساء قواعود ت،وب   يئوة  وقد قطعا املنظومة الترشيعية يف اجلزائر أ شواطا هامة منذ الاس تقالل، من أ جل اإ

عوادة بعوث  قافوة الاودن، حيوث  قلو الوطين مبا ييىش واملوروث احل،واري لر موة اجلزائريوة هبودا اإ وتع ري الإ

دن والتي عات السكنية حسب ظروا ومتطلبوات مرت مبراحل عدة حاولا ااوةل التحمك يف قواعد تنظو امل

، مورورا ابل مور 0027ديسو رب  10لك مرحةل، انطالقا من الاس ارار يف الع ل ابملرسوم الةرنيس الصادر بتارخي 

ىل  0082سبارب  62امل،رخ يف  28-82رمق  املتعلق برخصة البناء ورخصة التيزئة والنصوص اليت تلتوه، وصوول اإ

املتعلق ابلهتيئوة والتع وري املعودل  60-01اليت يأ يت يف مقدمهتا القانون رمق  0070بعد دس تور  الترشيعات الصادرة

 .واملام، والنصوص التنظميية املطبقة حص، ونصوص خاصة كثرية ت،ب  أ عامل الهتيئة والتع ري يف مناطق خاصة

يق ال هداا والغواايت الويت  ودا وتعد هذه القواعد انطالقة حقيقية ل،ب  النشاو الع راين يف اجلزائر، لتحق 

لك الترشيعات املقارنة بلوغها، واليت جت ع عىل اعتبوار قواعود الهتيئوة والتع وري مون النظوام العوام،  ودا محلايوة 
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عوامر عوىل املودى املتوسو  والطويول ووقايوة  املصلحة العامة ل هنا ت، ن التوازن بوني تنظوو ال رايض القوابةل لالإ

ث الثقايف والتارخيي  امان حلقوق ال جيوال القادموة، وكوذا التوفيوق يف التسو يري الاقتصوادي امي  والبيئة والرتا

 .لر رايض بني وظائن السكن والةالحة والصناعة، ال مر ا ي يعطي الصةة ال مرة لهذه القواعد

دار  البدليوة، ) ة ول جل املواصةل يف فرض احورتام قواعود التع وري، ودعوام ل ليوات ووسوائل الرقابوة امل نوحوة لوالإ

، و ع املرشع أ لية جديودة مون أ جول الوتحمك يف التوسوع الع وراين غوري (الولية، الوزارة لك يف جمال اختصاصها

هناءالقانوين من خالل و ع حد لعـدم  البناايت والع ل عىل حتقيق مطابقة البناايت املنيزة الويت شو يدت قبول  اإ

متام اجنازها وابلنتيجوة  61/12/6117امل،رخ يف  02-17نشووور القانون رمق  امدد لقواعد حتقيق مطابقة البناايت واإ

ىلهسوية هاته البناايت املنيزة ابلإ افة   امن الطابع ا ايل لل حي  الع راين عون طريوق الق،واء عوىل منظور  اإ

وقواعد الهتيئة والتع ري( POS) ال رايضالبناايت غري املكاةل تبعا لقواعد خمط  شغل 
1
 . 

وزرتكز مو وع هذه املداخةل من خالل مسأ ةل هم ة جدا تتجىل أ ساسا يف معاجلة و عية البناايت غري القانونيوة 

املنيزة عىل ال مالك اظاصة التابعة لدلوةل أ و الولية أ و البدلية، حيث يتعدى الو ع هسوية هاته البنواايت غوري 

ىل  نشاءالقانونية اإ "املصوح صواحب البنايوة"س ند ملكية القطعة ال ر ية اليت ش يدت علهيا البنايوة ملصولحة  اإ
2
 ،

 12ولويس بونص املوادة  02-17مون القوانون  01أ ساسا بنص املادة ومن أ جل حص مو وع املداخةل فانه يتعلق 

دارية مسل ة من طورا ا اعوات  منه، حيث زكون صاحب البناية أ و املرشوع يف احلاةل ال خرية حائزا لو يقة اإ

املية ورخصة بناء أ زن ت  التسوية بعود حتقيوق عقواري مون أ جول حتديود الطبيعوة القانونيوة للعقوار مون طورا 

طوار أ حواكم  02مدزرية أ مالك ااوةل يف هذه احلاةل وبعد مراعاة أ حاكم املادة  فاإن هسوية الوعاء العقاري تو  يف اإ

 .01املادة عىل خالا احلاةل الواردة بنص  17املادة 

البناايت غري القانونية املش يدة عىل ال مالك اظاصة التابعة لودلوةل أ و الوليوة أ و كين ت  هسوية هاته  :وعليه 

   و 02-17البدلية يف ظل القانون رمق 

ل ميوس أ صونافا  02-17جتدر الإشارة يف البداية أ ن مو وع هسووية البنواايت غوري القانونيوة يف ظول القوانون رمق 

 :معينة من البناايت لس يف

                                                           
1
ةل قواعد وحقوق (: POS)خمط  شغل ال رايض  - هو أ داة من أ دوات التع ري، يغطي يف غالب ال حيان تراب بدلية اكمةل، حتدد فيه وبصةة مةص 

ا احلري للبناايت المكية اانيا والقصوى من البناء املس وح به واملعرب عنه ابملرت املربع أ و املرت املكعب  اس تخدام ال رايض والبناء من حيث الش 

اظاريج للبناايت، املساحات الع ومية واظراء، الارتةاعات، الشوارع، النصب التذاكرية، مواقع ال رايض الةالحية الواجب  من ال جحام، املظهر

طار   60-01طبقا للقانون رمق  ال رايضالقواعد اليت ت، هنا اتط  التوجهييي للهتيئة والتع ري حيث جاء تطبيق خمط  شغل  احرتامحامزهتا، ويف اإ

، كام نظ ه املرسوم 26، عدد 0001اجلريدة الرمسية لس نة  17اإىل  10املتعلق ابلهتيئة والتع ري ونص عليه يف املواد من  10/06/0001 امل،رخ يف

عداد خمططات شغل ال رايض والتصديق علهيا وحمتوى الواثئق املتعل قة هبا،  67/12/0000امل،رخ يف  087-00التنةيذي رمق  ا ي حيدد اإجراءات اإ

، 6106، اجلريدة الرمسية لس نة 12/10/6106خ يف ،رامل 022-06املعدل واملام ابملرسوم التنةيذي رمق  62، عدد 0000دة الرمسية لس نة اجلري

 .60عدد 
2
 .12، ص 00/12/6117امل،رخة يف  22اجلريدة الرمسية ملداولت اجمللس الشعيب الوطين، رمق  -
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وهو املصطلح ال كرث عةوية وا ي اس تع ل لدللةل عىل شوا بودأ  يظهور ويتةىشو خاصوة  :البناايت القصدزرية

ذكل أ ن ال فوراد . حص اساموعةوية هذا املصطلح تظهر يف أ نه اقتبس من تكوزن املس   . مبحي  املناطق احلرية

نشاء بناايت وسكنوها، واكنا مواد بناهئا تتشا أ ساسا من صةاحئ القصدزر الويت اكنوا تبودو زوم  اجتهوا ىل اإ اإ

نشاء مثل هذه السكنات والاس تقرار هبوـا ومنوه أ صوبح مصوطلح البنواايت القصودزرية هوو . معلية لالإ اع يف اإ

تبنوا هوذه التسو ية وأ صوبحا  كوام أ ن وسوائل الإعوالم، (Bidons villes)املصطلح املعروا ابملةهوم الشعيب 

 .هشري ملثل هذه البناايت هبذا الامس لإيصال املعىن

غري أ ن متحيص هذا املصطلح من الناحية القانونية جيرده من لك معوىن، فوا ي هي نوا كوداري قوانون أ ن هوذا 

ري ل يووحض املصطلح ل يعكس الطبيعة القانونية ملثل هذه البناايت، وتبعا  كل فان مصوطلح السوكن القصودز

طبيعة العقار ا ي بين عليه املسكن ول هوية مالكه، فالةرد حور يف أ ن يبين عىل أ ر ه مبختلن مواد البناء موا 

مل يلحق يف ذكل رضر ابل خرزن، و هبذا يظهر قصوور املصطلح يف التةرقة بني املقوو بسوكن قصودزري بطريقوة 

 .ل تتعارض مع القانون من غريه يف احلاةل العكس ية

يعترب هذا املصطلح أ كرث مشول مبدئيا من مصطلح السكن القصدزري، كام أ نه حي ل مقاربوة  :البناايت الةو وية

 Constructions)ومصووطلح البنوواء الةو وووي . موون اجلانووب القووانوين أ و الو ووعية القانونيووة لهووذه البنوواايت

désorganisées) من البناء، حيث يتبوادر لذلهون مبوارشة  زرمس يف الةكر مبارشة تصورا أ وليا بشأ ن هذا النوع

ييىش واملقاييس الع رانيوة الويت ت،هلهوا  انسجامتصوره يف شا عدة مباين متناثرة حول املناطق احلرية دون 

لتكوزن مدينة أ و قرية
1
. 

يف  ااالاصوطةاظاصوة ابلطريوق أ و  الارتةاقواتكام يتبادر لذلهن تصور مساكن متالصقة فيف بيهنا ل حترتم فهيا 

 .أ شاكل هندس ية منسي ة متكن من ربطها بش باكت اظدمات القاعدية من كهرابء، ماء، غاز و ا حصي

ىل  اا ينصا م، ون التسوية اإ ويأ خذ هذا املصطلح يف ، (Construction illégales) :البناايت غري القانونيةواإ

 هوذا الإطوار مجوةل القووانني املتصوةل ابلبنواء القانون  عيار لتحديود طبيعوة البنواء، ويقصود ابلقوانون يف الاعتبار

تباعهوا ويرتتوب عون عودم احورتام رشو أ و . والتع ري اليت تةرض رشوطوا جيوب مراعا وا أ و الإجوراءات يتحو  اإ

جراء اعتبار البناء ا ي مت خمالةا حص بأ نه بناء غيور قانوين، ك ن ي   قامةاإ قاموةبناية بدون رخصوة بنواء أ و  اإ بنايوة  اإ

 020217ابممكوة العليوا يف قرارهوا رمق  الإداريوةدود رخصة البناء، وهو املصطلح ا ي وظةتوه الغرفوة تتجاوز ح

11/12/0000امل،رخ يف 
2
. 

ويف ظل القواعد العامة املقررة يف القانون املدين تقووم قرينوة قانونيوة لةائودة مواكل ال رض جتعوا موالاك أ ي،وا ملوا 

بناء أ و منشأ ت أ خرى أ قاهما عىل نةقته، ويه قرينة قانونية بس يطة جيوز فوق ال رض أ و ما حتهتا من أ غرا  أ و 

                                                           
1
 .61، ص 6110العقارية واحلقوق العينية العقارية، دار هومة، اجلزائر، طبعة اإ بات امللكية : عبد احلةيم بن عبيدة -
2
 .0، ص 6110، ديوان ال شغال الرتبوية، اجلزائر، (العقار الةاليح)التقنينات العقارية : ليىل زرويق -
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اإ بات عكسها باكفة طرق الإ بات ل ن البناء واقعة مادية
1

، أ ي أ نه ميكن أ ن زكوون مواكل ال رض خشصوا معينوا 

دة كام ميكن أ ن زكون ماكل البناء خشص أ خر وذكل مبوجب القانون أ و نتيجة التةواق وهوو موا نصوا عليوه املوا

من القانون املدين، ومن أ مثلهتا القواعد املطبقة عىل الالتصاق ابلعقوار حبسون النيوة أ و بسووء النيوة  1فقرة  282

 .من القانون املدين ابعتبارها طريقة من طرق اكتساب حق امللكية 872و  870املنصوص علهيا يف املادة 

أ و مواكل البنواء أ و موالكهام معوا أ ن زراعوي يف  ولكن يف مجيع ال حوال جيب عىل املاكل سوواء اكن مواكل ال رض

اس تعامل حق امللكية الترشيعات اجلواري هبوا الع ول سوواء تو  املتعلقوة ابملصولحة العاموة أ و تعلقوا ابملصولحة 

اظاصة
2
. 

اعتبار البنواء غوري قوانوين  60-01ويرتتب عىل عدم احرتام أ دوات الهتيئة والتع ري املنصوص علهيا يف القانون رمق 

زاةل مي ىل اإ س ابملصلحة العامة ل ن هاته ال دوات من النظام العام ميكن أ ن تكون حمال ملتابعوة جزائيوة ابلإ وافة اإ

داري يت، ن هدم املنشأ ة  . املنشأ ة بقرار اإ

وقواعد الالتصاق املنصوص علهيا يف القانون املدين تطبق عىل أ شخاص القانون اظاص أ ي عندما يتعلق ال مور 

ة حيث زا  صاحب ال رض البناية اليت شو يدها الغوري بوأ دوات مملوكوة لهوذا ال خوريابمللكية اظاص
3

، غوري أ نوه 

ن النصووص القانونيوة اظاصوة تقورر  عندما يتعلق ال مر ابل مالك الوطنية العامة أ و اظاصة أ و ال مالك الوقةية فاإ

خالا ذكل
4
تباعهاقواعد قانونية يتعني  02-17وعليه و ع القانون رمق .  ن أ جول اإ وةاء طوابع الرشوعية عوىل مو اإ

هاته البناايت اليت أ جنزت بدون احرتام أ دوات الهتيئة والتع ري، بل وأ كورث مون ذكل عنودما هشو يد عوىل أ موالك 

                                                           
1
ثاين، أ س باب كسب امللكية، الطبعة الثالثة الوس ي  يف رشح القانون املدين اجلديد، اجلزء التاسع، اجملدل ال : عبد الرزاق أ محد الس هنوري -

 .620، ص 6100اجلديدة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 

، 0082اجلريدة الرمسية لس نة املت، ن القانون املدين،  62/10/0082امل،رخ يف  27-82 رمق ال مر 27-82من ال مر رمق  6فقرة  876انظر املادة  -

 .10، عدد 6118اجلريدة الرمسية لس نة ، 01/12/6118امل،رخ يف  12-18ن رمق املعدل واملام ابلقانو، 87عدد 
2
 املت، ن القانون املدين املعدل واملام  27-82من ال مر رمق  201انظر املادة  -

- François Haumont : l'urbanisme, larcier Bruxelles, Belgique, 1996, p 860 ; 

أ ن وجود : "ا ي جاء فيه 122، ص 11، العدد 6101، جمةل اممكة العليا لس نة 06/10/6118امل،رخ يف  001800قرار اممكة العليا رمق  -

عةائه من مس،ولية م،ار اجلوار مبةهوم ا دارية ل تعطي ملاكل العقار حق الاسك ابلرخص ومطابقة ال شغال لقواعد الع ران بغرض اإ ملادة واثئق اإ

 ". اية الغريق م ل هنا هسهب حتا التحةم محل 200
3
  620عبد الرزاق أ محد الس هنوري، املرجع السابق، ص  -

 .620، ص 16، العدد 6110، اجملةل الق،ائية لس نة 67/16/6110امل،رخ يف  618620قرار اممكة العليا رمق  -
4
، املعدل واملام 60، عدد 0000لس نة املتعلق ابل وقاا، اجلريدة الرمسية  68/10/0000امل،رخ يف  01-00من القانون رمق  62تنص املادة  -

عىل مبدأ  أ نه ما بين عىل وقن فهو وقن حيث ورد يف  60، عدد 6110، اجلريدة الرمسية لس نة 66/12/6110امل،رخ يف  18-10ابلقانون رمق 

  "ذكل التغيريلك تغيري حيدث بناء اكن أ و غرسا، يلحق ابلعني املوقوفة يبق  الوقن قامئا رشعا همام اكن نوع : "نص املادة

ا ي جاء فيه بأ ن البناية  682، ص 16، عدد 6110، جمةل اممكة العليا لس نة 61/01/6116امل،رخ يف  612100قرار اممكة العليا رمق  -

 .املش يدة عىل أ رض حمبسة جبوهر امل  امبس ا ي يس تحيل متلكه بةعل عقد احلبس، ويس ار احلبس قانوان همام اكن مش يد البناية
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وطنية خاصة اتبعة لدلوةل أ و الوليوة أ و البدليوة
1

، ويف هوذه احلواةل يلوزتم صواحب البنايوة أ ول بتسووية و وعية 

البناية مث بعود احلصوول عوىل عقود التنوازل يتعوني عليوه الاسو ارار يف هسووية  الوعاء العقاري ا ي ش يدت عليه

   .و عية البناية التامة أ و اليت تكون يف طور الإجناز

ومن مث يطرح هساؤل حول مدى اعتبار البناء غري القانوين وس يةل من وسوائل اكتسواب حوق امللكيوة يف ظول 

املعودل  00-17مون القوانون رمق  6فقورة  10متوافقا ونوص املوادة ، وهو بدوره ما جاء 02-17صريورة القانون رمق 

املت، ن قانون ال مالك الوطنية الويت مل متنوع التصوا يف ال موالك الوطنيوة اظاصوة 11-01واملام للقانون رمق 
2
 .

 وهو بدوره ما يشا خروجا عن الطرق املأ لوفة لكتساب حق امللكية املقورر يف القوانون املودين حيوا عكوس

قواعوود الالتصواق ابلعقووار ملصولحة صوواحب املنشوأ ة ومسووح ل حصواب البنوواايت غوري القانونيووة  02-17 القوانون رمق

هام و عية العقار ا ي ش يدت فوقه البناية وو عية البناية غري القانونية يف حد ذا ا كخطووة  و عيتنيبتسوية 

ية الوعواء العقواري يف مورحةل أ وىل مث هسووية هسوو : اثنية  كل سنتوىل تةصيل هاته التسووية عورب مورحلتني هوام

 . و عية البناية يف مرحةل اثنية

 : هسوية و عية الوعاء العقاري: أ ول

ن أ ول ما ميكن مالحظته من خـالل التةحص ااقيق ل حاكم القانووون رقوـم  منوه ل  01أ ن نوص املوادة  02-17اإ

الويت ( 12)منه واليت تعورب عون ال هوداا امخلسوة  16 ميكن تصنيةها مضن أ حد احلالت املنصوص علهيا يف املادة

لهيا هذا القانون يصبو اإ
3
ذا: "موا يويل 01وقد جاء يف نص املوادة .  شو يدت البنايوة املا وة أ و غوري املا وة خمالةوة  اإ

لر حاكم الترشيعية والتنظمييوة السوارية املةعوول عوىل قطعوة أ رض اتبعوة لر موالك اظاصوة لودلوةل أ و الوليوة أ و 

                                                           
1
ذ يرتتب عىل لك  ال صل - أ ن قانون ال مالك الوطنية مينع و حيظر لك شغل غري رشعي ابلبناء أ و غريه يقع عىل ال رايض التابعة لر مالك الوطنية اإ

ب القانون املرشع اجلزائري مبوج تأ سيسا عىل ذكل تدخل شغل خمالن عاينته  بطية امافظة مضن ال مالك الوطنية دفع الغرامة املقدرة و الطرد،

الطابع غري الرشعي للبناء ا ي يشغل ال رايض  لي،كد 11-01املعدل واملام لقانون ال مالك الوطنية رمق  6117-18-61امل،رخ يف  00-17رمق 

ا اعات املية  التابعة لر مالك الوطنية ولو حاز اتالن يف هذه احلاةل عىل س ند حتصيل الغرامة املةرو ة ملصلحة اظزينة الع ومية أ و ملصلحة

ل أ ن القانون رمق . ابملتابعات اجلزائية الإخاللحسب احلاةل، هذا ودون  بنةس اجلريدة الرمسية قرر  00-17ا ي نرش مع القانون رمق  02-17اإ

ماكنية هسوية الو عية العقارية للبناايت غري الرشعية املش يدة عىل ال مالك الوطنية بنوعهيا العامة واظاصة وفق رش   .وو حمددةاإ
2
 11-01املعدل واملام للقانون رمق  00، عدد 6117، اجلريدة الرمسية لس نة 61/12/6117امل،رخ يف  00-17من القانون رمق  16انظر املادة  -

 .26عدد  0001الوطنية، اجلريدة الرمسية لس نة  ال مالكاملت، ن قانون  10/06/0001امل،رخ يف 
3
هيدا هذا القانون اىل : "عىل أ نه 00، عدد 6117، اجلريدة الرمسية لس نة 61/12/6117امل،رخ يف  02-17رمق  من القانون ال وىلتنص املادة  -

متام اإجنازها، وهيدا عىل اظصوص   : ما يأ يت اإىلحتديد قواعد مطابقة البناايت واإ

هناءو ع حد حلالت عدم  -  البناايت،  اإ

 حتقيق مطابقة البناايت املنيزة او اليت يه يف طور الاجناز قبل صدور هذا القانون،  –

 مبين ذي مظهر جاميل وهميأ  ابنسجام،  اإطارترقية  –أ و اس تغالل البناايت / حتديد رشوو شغل و  –

 ". تأ سيس تدابري ردعية يف جمال عدم احرتام أ جال البناء وقواعد التع ري –
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أ عواله  18و  02ية، ميكن للينة ااائورة أ ن تقورر ابلتةواق موع السولطة املعنيوة وموع مراعواة أ حواكم املوادتني البدل

 ". هسوية و عية الوعاء العقاري عن طريق التنازل ابلرتايض وفقا للترشيع املع ول به

( 12)هسوية و عية البناية يف شا اسو يرة مون مخسوة  اإىلوزكون املصح قبل ذكل قد أ ودع تصحيه الرايم 

ىلنسخ  رئيس اجمللس الشعيب البدلي ا ي تقع البناية بدائرة اختصاصه اإ
1

تبعا  11/17/6102، وذكل قبل اترخي 

واليت عدلا  6100واملت، ن قانون املالية لس نة  11/06/6101امل،رخ يف  17-01من القانون رمق  80لنص املادة 

 11/17/6101س نوات أ خرى هرسي من اترخي  11م،يةة أ جل  02-17من القانون رمق  00املادة 
2
. 

 :ويت، ن التص  مجموعة من املعلومات مهنا

 الهوية الاكمةل لل صح وعنوانه،   -

 عنوان البناية وحاةل تقدم ال شغال، -

متامطلب حتقيق مطابقة البناية أ و رخصة  -  البناء عىل سبيل التسوية،  اإ

 الطبيعة القانونية للوعاء العقاري ا ي ش يدت عليه البناية، -

متاهما عند الاقت،اء -  .اترخي بداية ال شغال واإ

ويف مجيع ال حوال زكون التص  معوززا ابلواثئوق الويت هسو ح بتسوهيل معليوة حتقيوق املطابقوة لسو يف الواثئوق 

عندما يتعلق ال مر ابجناز بناية اتموة أ و يف طوور  020-10من املرسوم التنةيذي رمق  10املنصوص علهيا يف املادة 

02-17رمق من القوانون  66و  60الاجناز بدون رخص البناء تبعا لنص املادتني 
3

داراي مون  ، أ زون يو  منحوه رمقوا اإ

جسل خاص ميسك عىل مس توى البدلية وي،رش عليه من طرا رئيس اممكة اتتصة، ويسوهب لل صوح وصول 

ليه عند احلاجةاس تالم من أ جل الرجو  ع اإ
4
. 

                                                           
1
تنةيذ التص  مبطابقة البناايت، اجلريدة  اإجراءاتاملت، ن حتديد  16/12/6110امل،رخ يف  020-10من املرسوم التنةيذي رمق  11انظر املادة  -

 .68، عدد 6110الرمسية لس نة 
2
ن املالحم خبصوص القانون رمق  - ، عدد 6101ة الرمسية لس نة ، اجلريد6100املت، ن قانون املالية لس نة  11/06/6101امل،رخ يف  17-01اإ

من القانون املدين اليت تةيد بأ نه يرسي القانون عىل ما  16الةوري للقاعدة القانونية املقرر يف القواعد العامة بنص املادة  ال ثرانه  ىل عن مبدأ   27

-17جعل من مةعول القانون رمق  11/06/6101صدر بتارخي  17-01يقع يف املس تقبل ول يرسي بأ ثر رجعي، غري أ ن املالحم هو أ ن القانون رمق 

ساراي بني التارخيني ويه مسأ ةل غري مأ لوفة يف القانون اظاص ول يف القواعد العامة، غري انه ما دام هذا التارخي  11/17/6101املنهتيي بتارخي  02

نه ل يثري أ ي   .عىل عكس لو أ نه فرض الزتامات اإشاكلمينح حقوقا فاإ
3
رفاقابحلصول عىل رخصة بناء عىل سبيل التسوية وخبصوص بناية ما ة بتعني  ال مرعندان يتعلق  - لك الواثئق املكتوبة والبيانية : الواثئق ال تية اإ

بيان وصةي لر شغال  اإىلوخمططات الهندس ية املدنية للبناية املكاةل معدة ابلرشاكة بني املهند  املعامري واملهند  املدين املعادزن، ابلإ افة 

ذا تعلق . يزة، وصور بيانية وفتوغرافية للواهجة واملساحات اظارجيةاملن متام الإجناز عىل سبيل التسوية يف بناية غري  ال مرأ ما اإ ابحلصول عىل رخصة اإ

ىل الواثئق السابقة يتعني عىل املهند  املعامري حتديد أ جل لالنهتاء من ال جزاء اليت تبق  اجنازها نه ابلإ افة اإ  .ما ة فاإ
4
  02-17من القانون رمق  62نظر املادة ا -

 .وةلتظهر أ اية وصل الاس تالم يف حتديد اترخيه ا ي ي  الاعيد عليه يف حتديد القمية التجارية للوعاء العقاري من طرا مدزرية أ مالك اا -
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بوداء الورأ ي  ويع ل أ عوان املعاينة التابعني للبدلية بوزايرة ال مواكن ملعاينوة البنايوة وحواةل عودم املطابقوة مون أ جول اإ

ىل مدزرية البناء والتع ري  رسال هذا امر اإ يداعوه عوىل مسو توى  02خالل  DUCاملعلل، لي  اإ يوم من اترخي اإ

بوداء رأ هيوا وموافقا وا  الإداراتلتع ري بدورها مراسةل البدلية، وعىل مدزرية البناء وا واملصاحل امل،هةل مون أ جول اإ

خطارهايوم من اترخي  02خبصوص هذا التص  خالل أ جل  اإ
1
. 

نه يتعني الاس تعانة خبدمات همند  معوامري معاود  ذا تعلق ال مر ببناية غري اتمة اس تحد ا بدون رخصة، فاإ واإ

متام الإجناز تبعا حليم البايق من ال شغال مع مراعاة جمال اس تعامل هاته البنايوة أ زون يورتاوح  لتحديد أ جل ي  فيه اإ

ىل  06هذا ال جل حسب احلاةل بني  ال جل من اترخي تبليغ املصوح مون طورا رئويس  شهرا، ويرسي هذا 60اإ

اجمللس الشعيب البدلي
2
. 

داري عىل مس توى مدزرية البناء والتع ري لا مصح ي  فهرسو ته  وابستيةاء هاته اظطوات ي  هشكيل ملن اإ

ىل ال مانة التقنية للينة ااائرة اليت تتوىل قبل البا يف طلب حتقيق مطابقة البناية  رساحص اإ بأ ن تةصول من أ جل اإ

هسوية و عية الوعاء العقاري للبناية غري القانونية من  يف مسأ ةل أ ولية ابلتوافق مع السلطات اتتصة ويه مسأ ةل

ىلأ جل الانتقال  الاس تعانة بأ هول اظوربة  اإىل، وجيوز للينة ااائرة أ ن تلجأ  هسوية و عية البناية كخطوة اثنية اإ

طار هماهماأ و الاس تعانة خبدمات لك خشص طبيعي أ و مع  نوي من أ جل مساعد ا يف اإ
3

  . 

التوابع لل لكيوة اظاصوة لودلوةل أ و الوليوة أ و  رشوو هسوية و وعية الوعواء العقواريومن هنا ميكن تلخيص  -أ  

 :البدلية عىل النحو ال يت

جنازهوا ق  -10 بول نرشو وجود بناية ما ة أ و غري ما ة ش يدت خمالةة لقواعد الهتيئة والتع ري منيزة أ و رشع يف اإ

 .11/17/6117يف اجلريدة الرمسية بتارخي  02-17القانون رمق 

أ ن تكون البناية همام اكن نوعها أ و طبيعة اس تعاملها مش يدة عىل قطعة أ رض اتبعة لر مالك اظاصوة لودلوةل  -16

 11-01رمق أ و الولية أ و البدليوة، وقود جورى حتديود ال موالك اظاصوة لودلوةل أ و الوليوة أ و البدليوة يف القوانون 

وهش ل عىل الع وم العقارات اتتلةة الويت مل  61، 00، 07، 08املت، ن قانون ال مالك الوطنية لس يف املواد منه 

زرد تصنةها مضن ال مالك الوطنية الع ومية، أ و ال مالك الناجتة عون جتزئوة حوق امللكيوة والويت بقيوا رقهبوا بيود 

ااوةل
4

لغاء  تصنيةها من ال موالك الوطنيوة الع وميوة، أ و ال مالك اليت مت اإ
1

، أ و ال موالك الويت مت اقتناؤهوا أ و مت 

                                                           
1
اس تقبال ا هور، مدزرية  اإىلدنية يف البناايت املوهجة مدزرية أ مالك ااوةل لولية، مصاحل امحلاية امل: واملصاحل امل،هةل يف الإداراتتاثل هذه  -

 .020-10من املرسوم التنةيذي رمق  00انظر املادة . ، ومدزرية املصاحل الةالحيةال ثريةالس ياحة ومدزرية الثقافة ابلنس بة لل واقع الس ياحية أ و 
2
طار تطبيق أ حاكم القانون رمق  - انظر يف هذا الصدد جمةل . همند  معامري 06.111اإىل  811من  02-17ارتةع عدد املهندسني املعامريني يف اإ

 . 02ص . ال ول، العدد 02-17خبصوص تقيو نتاجئ تطبيق القانون رمق  6101ا عية الوطنية لالستشارة القانونية والإعالم لس نة 
3
 02-17من القانون رمق  11انظر املادة  -
4
ىلمن تأ مو امل  اظاص  –أ زمة العقار الةاليح ومقرتحات هسوزهتا : جعة اجلياليل -  ، ص 6112، دار اظدلونية، اجلزائر، -خوصصة امل  العام اإ

601. 
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احلصول علهيا عن طريق الهبة أ و الوصية أ و الرتاكت اليت ل وارث لها أ و ال موالك الشواغرة، ال موالك اميووزة 

 .أ و املصادرة لةائدة اظزينة الع ومية

ىلأ ن ل يناي الوعاء العقاري حمل التسوية  -11 أ رايض املستمثرات الةالحيوة حوىت ولوو اكنوا اتبعوة للخوواص  اإ

ل ن أ رايض املسوتمثرات الةالحيوة بطبيعهتوا يه أ رايض اتبعوة  02-17مون القوانون  10وهو ما نصوا عليوه املوادة 

ومن مث ل ميكن هسوية الوعاء العقواري  ،11-01من القانون رمق  00فقرة  07لر مالك الوطنية اظاصة طبقا للامدة 

وينهتويي مصوريها بقورار  02-17من القوانون رمق  10 ي ش يدت عليه البناية بسبب احلظر القانوين الوارد ابملادة ا

طار املادة  ، غوري 60-01مون القوانون رمق  0مكورر  82الهدم املتخذ من طرا رئيس اجمللس الشعيب البدلي يف اإ

لغاء تصنين هاته ال رايض أ و جزء مهنا وتغيري وهج  نه من امل كن هسووية الوعواء العقواري وهوو أ نه يف حاةل اإ ته فاإ

لغواءوت،كوده املراسو و التنةيذيوة املت،و نة " 18مع مراعاة أ حواكم املوادة "ما يس تنتج من عبارة  تصونين أ رايض  اإ

 60/01/6106امل،رخ يف  181-06مستمثرة فالحية مهنا املرسوم التنةيذي رمق  72من قرابة  أ جزاءفالحية مشلا 

لغاء تصنين أ رايض فالحية و صيصها لإجناز مشاريع معومية للتةية املت، ن اإ
2
. 

ذا أ عيود تصونيةها مضون ال موالك  ىل أ ن ال مالك اظاصة التابعة لدلوةل أ و الولية أ و البدلية اإ هذا وجتدر الإشارة اإ

نه ل ميكن بأ ي حال مون ال حووال أ ن تكوون مو ووع حتقيوق مطابقوة أ و تنوازل ل هنوا تصوبح  الوطنية الع ومية فاإ

مش وةل بقاعدة احلظر املطلق وابظصوص حظر التصا
3
. 

ىلأ ن ل يناي الوعواء العقواري  -10 مون  02ال رايض الويت ل ميكون مطابقوة بنااي وا واملنصووص علهيوا يف املوادة  اإ

 .02-17القانون رمق 

 :كيةيات هسوية الوعاء العقاري -ب

 16لتسوية و عية الوعاء العقاري ابمس املصح يتعني أ ن يصدر قرار من جلنة ااائرة املنصووص علهيوا يف املوادة 

ىلهوذا وجتودر الإشوارة . بعد التةاق مع السولطات املعنيوة 02-17من القانون رمق  أ نوه مل زورد أ ي نوص تنظميوي  اإ

املتخوذة لتنةيوذه، وعليوه  6110مراسو و سو نة عوىل غورار  02-17من القانون رمق  01خبصوص تطبيق نص املادة 

مون القورار الووزاري  18يقصد ابلسلطات املعنية عىل اظصووص اللينوة التقنيوة للوليوة املنشوأ ة مبوجوب املوادة 

أ خذ الرأ ي الص  ملاكل الوعواء العقواري وهوو ااوةل مموثةل عوىل  اإىلابلإ افة  12/10/6111املشرتك امل،رخ يف 

، وبعود 02-17من القانون رمق  18و  02زرية أ مالك ااوةل للولية بعد مراعاة أ حاكم املادتني املس توى اميل مبد

                                                                                                                                                    
1
عادةاملت، ن  081-00املرسوم التنةيذي  رمق  - ، 0000س نة الوطنية اظاصة، اجلريدة الرمسية ل  ال مالكوطنية عامة وتصنيةها مضن  أ مالكدمج  اإ

 .22عدد 
2
لغاء تصنين أ رايض فالحية و صيصها لإجناز مشاريع معومية للتةية،  60/01/6106امل،رخ يف  181-06املرسوم التنةيذي رمق  - املت، ن اإ

 .20، عدد 6106اجلريدة الرمسية لس نة 
3
 .املعدل واملام 11-01من القانون  0فقرة  10انظر املادة  -



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

416 
 

داري يو  عوىل أ سوا   بورام عقود تنوازل اإ التأ كد من توفر ابيق رشوو هسوية الوعاء العقاري املبينة أ عواله، يو  اإ

ة املوراد حتقيوق مطابقهتوا مون هجوة الرتايض بني مدزرية أ مالك ااوةل عىل مس توى الولية من هجة ومواكل البنايو

أ خرى
1
. 

برام عقد التنازل مبعرفة مدزر أ مالك ااوةل عىل مس توى الولية سواء اكن الوعواء العقواري اتبعوا لر موالك  وي  اإ

 17اظاصة لدلوةل أ و الولية أ و البدلية وذكل بصةته مو ق ااوةل زايدة عىل صةة املوظن الع ويم طبقوا للوامدة 

املت،وو ن تنظووو املصوواحل اظارجيووة ل مووالك ااوةل  16/11/0000املوو،رخ يف  22-00التنةيووذي رمق موون املرسوووم 

واحلةم العقاري
2
طوار أ حواكم املوادة .  املتعلوق ابلهتيئوة  60-01مون القوانون رمق  70أ ما التصا ابلتنازل فيو  يف اإ

دارة ال موالك اظاصوة  61/00/0000املو،رخ يف  020-00والتع ري وكوذا املرسووم التنةيوذي رمق  امودد لرشووو اإ

والعامة التابعة لدلوةل وهس يريها وي،ب  كيةيات ذكل
3

منوه بعود احلصوول عوىل تورخيص مون  06، لسو يف املوادة 

نه ي  الاعيد عوىل القورار الووزاري املشورتك الصوادر بوني . وززر املالية ومن أ جل حتديد بنود التنازل وكيةياته فاإ

اموودد لرشووو التنوازل عوون  12/10/6111ووزارة اااخليووة ووزارة املاليوة واملو،رخ يف  وزارة السوكن والع وران

العقارات املبنية أ و غري املبنية التابعة لر مالك اظاصة لدلوةل واتصصة لجناز معليات تع ري أ و بناء
4
. 

ىل القرار الوزاري أ عاله جنده ي،ين رشوطا أ خورى مل زورد الونص علهيوا يف ا أ زون  02-17لقوانون رمق وابلرجوع اإ

 :أ كد القرار الوزاري املشرتك عىل رضورة

أ ن زكون الوعاء العقاري مو وع التنازل غوري خمصوص أ و حماول  صيصوه ل غوراض خودمات أ و جتهوزيات  -10

 معومية، 

ع وري أ ن زكون واقعا يف القطاعات احلرية أ و يف قطاعات قابةل للع ران تبعا لر دوات اظاصة ابلهتيئوة والت -16

أ و أ ن زكون واقعا ابملناطق اتصصة لستيعاب برامج السكن الريةي املدل
5
 . 

                                                           
1
 02-17القانون رمق  أ حاكموالصادرة عن وزارة السكن والع ران واملت، نة تطبيق  01/10/6110امل،رخة يف  0111/6110رمق التعلمية الوزارية  -

متام اجنازها  . املت، ن قواعد مطابقة البناايت واإ
2
مالك ااوةل واحلةم العقاري، املت، ن تنظو املصاحل اظارجية ل   16/11/0000امل،رخ يف  22-00من املرسوم التنةيذي رمق  17تنص املادة  -

تقوم بتحرزر العقود املتعلقة ابلع ليات العقارية التابعة : ااوةل يف الولية ما ييل أ مالكتوىل مدزرية : "عىل انه 01، عدد 0000اجلريدة الرمسية لس نة 

  "ذات الصةل هبا ال صليةل مالك ااوةل وحبةم النسخ 

ىلالصادرة عن املدزر العام ل مالك ااوةل واملوهجة  17/10/6101امل،رخة يف  11081التعلمية رمق  - ااوةل ومدراء احلةم العقاري  أ مالكمدراء  اإ

دارةعىل مس توى الولايت املت، نة جمال تدخل  طارااوةل يف  أ مالك اإ متام اجنازها اإ  .معلية مطابقة البناايت واإ
3
دارة  61/00/0000امل،رخ يف  020-00رمق  املرسوم التنةيذي - اظاصة والعامة التابعة لدلوةل وهس يريها وي،ب  كيةيات  ال مالكامدد لرشوو اإ

 .21، عدد 0000ذكل، جريدة رمسية لس نة 
4
عة لر مالك اظاصة لدلوةل امدد لرشوو التنازل عن العقارات املبنية أ و غري املبنية التاب 12/10/6111القرار الوزاري املشرتك امل،رخ يف  -

 .12، عدد 6111واتصصة لجناز معليات تع ري أ و بناء، جريدة رمسية لس نة 
5
 .12/10/6111من القرار الوزاري املشرتك امل،رخ يف  11انظر املادة  -
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عوداده مسو بقا تبعوا  برام عقود التنوازل ابلورتايض عوىل دفورت الرشووو ا ي يو  اإ ويف مجيع ال حوال تعاد معلية اإ

لئيوة املنصووص علهيوا يف للةوذج امللحق ابلقرار الوزاري املشرتك بعد دراسة امللن من طرا اللينة التقنية الو

أ ع،واء يرتأ سوها ال موني العوام للوليوة أ زون يو   18من القرار الوزاري املشورتك واملتكونوة بودورها مون  18املادة 

احلصول خاللها عىل الرأ ي الص  من مدزر أ مالك ااوةل عىل مس توى الوليوة فويف خيوص قابليوة التنوازل عون 

ىل رأ ي توافقي من طرا اللينوة التقنيوة يتخوذ وايل الوليوة قوراره ابل ذن وعند التوصل . العقار امللاس رشاؤه اإ

ليوه سوواء ابلقبوول أ و  21ابلبيع، وعىل الووايل خوالل هموةل  بوالغ املعوين ابلقورار ا ي مت التوصول اإ يووم املواليوة اإ

ويف حواةل . لوبابلقبول مع التحةظات اليت يتعني رفعها خالل ال جول ا ي حتودده اللينوة التقنيوة أ و بورفض الط

عداد عقود البيوع ابلورتايض خوالل مودة  يووم مون اترخي  11قبول الطلب فاإن مدزرية أ مالك ااوةل تكون ملزمة ابإ

عالهما بقرار الإذن ابلبيع الصادر عن الوايل وفقا لةوذج موحد من اجل تع و اس تعامحص عىل مس توى املدزرايت  اإ

الولئية
1
. 

ن الوعاء العقاري ا  ي ي  التنازل عنه يعني  تعيينا اكفيوا يف عقود التنوازل وأ ن تتناسوب مسواحته وعىل الع وم فاإ

لهيا مساكل ااخول واملساحات التبعية اظارجية، كام يودرج مضنوه الومثن املتوصول  واملساحة املبنية اليت ي،اا اإ

دارة أ مالك ااوةل ليه وا ي حيدد بسعر القمية التجارية من طرا اإ اإ
2
. 

ىل  17/10/6101امل،رخة يف  11081رمق  وقد مزيت التعلمية الصادرة عون املودزر العوام ل موالك ااوةل واملوهجوة اإ

دارة  ااوةل يف  أ موالكمدراء أ مالك ااوةل ومدراء احلةم العقاري عىل مس توى الولايت املت، نة جمال تودخل اإ

متام اجنازها عند حتديد القمية التجارية للوع طار معلية مطابقة البناايت واإ اء العقاري بني حالتني هام حواةل ال وعيوة اإ

العقارية التابعة لحتياطات البدليوة وال موالك الشواغرة، واحلواةل الثانيوة الويت تت،و ن ابيق ال وعيوة العقاريوة غوري 

التابعة لحتياطات البدلية وال مالك الشاغرة، وتكون العربة يف مجيع احلالت لحتسواب القميوة التجاريوة للوعواء 

قلمييا العقاري يداع امللن املثبا بوصل عىل مس توى مصاحل البدلية اتتصة اإ ىل اترخي اإ  .ابلنظر اإ

وازي داخل حاةل ال وعية العقارية التابعة لحتياطوات البدليوة وال موالك الشواغرة بوني  ال وة أ نوواع مون ال وعيوة 

 :العقارية

ذا مت شغل الوعواء العقواري قبول اترخي صودور القوانون رمق  - املت،و ن قوانون  07/00/0001املو،رخ يف  62-01اإ

 التوجيه العقاري فانه يتعني اعيد القمية التجارية بدون  ةيض 

                                                           
1
 - Yves Gaudemet : Traité de droit administratif, droit administratif général, tome 1, 16

e
 édition, L.G.D.J, 

Paris, 2001, p 641. 
2
 12/10/6106بني وزارة السكن والع ران، وزارة املالية ووزارة اااخلية وا اعات املية وامل،رخة يف  10التعلمية الوزارية املشرتكة رمق  -

متاماملت، نة تبس ي  كيةيات حتقيق مطابقة البناايت   .اجنازها واإ
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ذا مت شووغل الوعوواء العقوواري التووابع لر مووالك اظاصووة للبدليووة قبوول صوودور ال موور رمق  - املوو،رخ يف  62-80اإ

نه يتعني اعي 61/16/0080 د القمية التجارية بنواءا عوىل جودول ال سوعار املت، ن تكوزن الاحتياطات البدلية، فاإ

 .% 21مع زايدة نس بة تقدر بو  18/10/0072امل،رخ يف  16-72املنصوص عليه يف املرسوم رمق 

ذا مت شووغل الوعوواء العقوواري ا ي اكن مبنيووا يف ال صوول قبوول اترخي صوودور القووانون رمق  - املوو،رخ يف  62-01اإ

نوه يتعوني اعويد القميوة غري أ نه مل ي  هسويته يف  07/00/0001 دارة أ مالك ااوةل، فاإ الوقا املناسب من طرا اإ

موع زايدة  18/10/0072املو،رخ يف  16-72التجارية بناءا عوىل جودول ال سوعار املنصووص عليوه يف املرسووم رمق 

 .% 21نس بة تقدر بو 

موالك الشواغرة حتسوب القميوة أ ما يف حواةل ابيق ال وعيوة العقاريوة ال خورى غوري التابعوة لحتياطوات البدليوة وال  

امل،رخوة  011، والتعلميوة رمق 6112من قانون املالية لس نة  08التجارية لر رايض حمل التسوية عىل أ سا  املادة 

 .62/11/6101امل،رخة يف  6007املا ة ابملذكرة رمق  11/16/6100يف 

فائودة ظزينوة ااوةل خوالل مودة  وجيوز بناءا عىل طلب املصح الاس تةادة من هسديد املبلوغ ابلتقسو ي  بودون

وذكل  ،07/18/6100املوو،رخ يف  00-00موون قووانون املاليووة التمكووييل رمق  61سوو نوات طبقووا للووامدة  01أ قصوواها 

طار التسوية اتبعا لحتياطات البدلية  .  ابس تثناء حاةل واحدة عندما زكون الوعاء العقاري يف اإ

مام جلنة ااائرة بعد التحصل عىل عقد التنوازل ابلورتايض عون وعند هذا احلد زكون صاحب البناية أ و املصح أ  

أ شهر من هسهب عقد التنوازل 12الوعاء العقاري أ ن يس تعد لل رحةل الثانية اليت يلزتم فهيا وخالل مدة ل تتجاوز 
1
 

ما طلب رخصة البناء عىل سبيل التسوية أ و رخصة  متوامأ ن يودع حسب احلاةل اإ . البنواء عوىل سوبيل التسووية اإ

ويف حاةل عدم احرتام هذا ال جل فاإن املصح سيتعوورض ملتابعة جوزائية تعر ه لعقوبوة الغراموة املنصووص علهيوا 

02-17من القانون رمق  78يف املادة 
2

، وهو ما يةيود يف رأ يينوا أ ن ااوةل مموثةل بواسوطة ال هجوزة اتتصوة حريصوة 

 . ةها ذكل التنازل عن أ مالكها اظاصةعىل مطابقة البناايت ولو لك  

 :هسوية و عية البناية غري القانونية: اثنيا

ال صل أ ن أ حصاب هاته البناايت غري القانونية ل حيوزون أ ية رخصة للبناء ل هنم مل زكونوا مالكني للوعاء العقاري 

طوار أ حواكم املوادة  ل بعد حصوزم عىل عقد التنازل ابلرتايض يف اإ م ووووووذي رقـــمون املرسووم التنةيو 06من قبل اإ

                                                           
1
عداد العقد، ويه مسأ ةل منتقدة ل ن معلية التوقيع عىل العقد من  ابتداء 02-17من القانون  01دة يرسي هذا ال جل يف نص املا - من اترخي اإ

ل بعد هسييل وشهر عقد التنازل ابمافظة العقارية،  كل يتعني الاعيد يف حس اب طرا مدزر أ مالك ااوةل للولية ل ترتب أ ي حق عيين اإ

 .أ شهر 12ا ي يتعني الاعيد عليه يف حساب  اين ميعاد  الإجراءهسلو عقد التنازل عىل  وهو عىل اترخي  أ شهر 12هذا ميعاد 
2
دج لك مصح متا هسوية و عيته ومل يودع  011.111 اإىلدج  21.111يعاقب بغرامة من : "عىل انه 02-17من القانون رمق  78تنص املادة  -

متامطلب   ".سبيل التسوية يف ال جل امدد يفأ و طلب رخصة البناء  ال شغالاجناز  اإ
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جووراءات هسوووية و ووعية البنايووة موون أ جوول مطابقهتووا ل حوواكم 00-020 ،  ا يتعووني عووىل املصووح الاسوو ارار يف اإ

 .02-17القانون رمق 

دارة أ موالك ااوةل أ ن تتخوذ ىل اإ يف هنايوة  وعىل جلنة ااائورة بعود املوافقوة عوىل هسووية الوعواء العقواري املوجوه اإ

ىل احلصوول عوىل رخصوة بنواء عوىل سوبيل  أ شغالها وبناءا عىل امللن املقدم مون طورا املصوح وطلبوه الورايم اإ

متامالتسوية أ و  أ و املطابقة حسب احلاةل أ ن تتخذ اللينة قرارها ابملوافقة عىل هسوية و عية البنايوة، أ و قورارا  الإ

رساحصالتسوية وي   ابملوافقة رشيطة رفع بعض التحةظات أ و قرارا برفض ىل رئيس اجمللس الشعيب البدلي اإ  :اإ

متوامفةي حاةل املوافقة يسهب رئيس اجمللس الشعيب البدلي رخصة البناء عىل سبيل التسووية أ و رخصوة  - البنواء  اإ

عىل سبيل التسوية وذكل خالل أ جل جيب احرتامه حتا طوائةل السوحب يو  خوالحص اسو تسناا ال شوغال بعود 

ذا اكنوا البنايوة اتموة مون أ جول الورب  ابلطورق احلصول عىل رخصو ة فوتح الورشوة أ و هسولو شوهادة املطابقوة اإ

وش باكت الانتةاع الع ومية
1
. 

بالغ املصح خالل ال س بوع املوايل لإخطوار رئويس اجمللوس  - نه يتعني اإ بداء حتةظات فاإ أ ما يف حاةل املوافقة مع اإ

حةظوات خوالل أ جول حيودد حص مون أ جول هسولميه شوهادة الشعيب البدلي من طورا جلنوة ااائورة برفوع هاتوه الت

عالم جلنة ااائرة بذكل  .املطابقة وي  اإ

لهيوا بشوأ ن البنايوة، يتعوني عوىل رئويس  - أ ما يف حاةل رفض التسوية بسبب نتاجئ التحقيوق والقورارات املتوصول اإ

بالغ املصح خالل أ جول  فض املعلول مون أ جول يووم مون اترخي اسو تالمه لقورار الور  02اجمللس الشعيب البدلي اإ

يوم من اترخي التبليغ، والويت تتووىل  11ممارسة حق الطعن أ مام جلنة الطعن اليت زرأ سها وايل الولية خالل أ جل 

ما بتعديا ما بتأ كيد قرار جلنة ااائرة واإ يداعه اإ  .البا يف الطعن خالل أ جل شهر من اترخي اإ

ىل صودار قرارهوا الهنوايئ، وينشوأ   ويف مجيع ال حوال زرسل قرار جلنوة الطعون الولئيوة اإ جلنوة ااائورة مون أ جول اإ

ىللل صح حق الليوء  لغاءمن أ جل الطعن بدعوى  -الإداريةاممكة – الإداريالق،اء  اإ يف قرار جلنة الطعون  الإ

 .هذا القرار تبليغالولئية خالل أ جل شهر من اترخي 

أ ن مقرر جلنة ااائرة الصادر  02-17القانون رمق من  01غري أ ن ما ملس ناه من خالل التطبيق الع يل لنص املادة 

عن يف هناية أ شغالها عند املوافقة عىل طلب املصح يت،و ن يف أ ن واحود مقورر هسووية البنايوة ومقورر هسووية 

وعدم التأ خر يف معلية التسوية، ومن مث ليس مون الرووري  الإجراءاتالوعاء العقاري وذكل من أ جل  ةين 

                                                           
1
 02-17من القانون رمق  01انظر املادة  -
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بورام عقود أ ن تطالب مدزرية أ مال ك ااوةل من املصح أ ن يقدم مقررا يتعلق بتسوية الوعاء العقواري مون أ جول اإ

التنازل ابلرتايض
1
 . 

 :مواد أ ساس ية هش ل ما ييل 10وعليه يت، ن قرار جلنة ااائرة الهنايئ 

للبنايوة حمول قبول طلب هسوية البناية املقدم من طرا املصح مع حتديد دقيق لهويوة املصوح و : املادة ال وىل

 .التسوية

هسوية الوعاء العقاري ا ي ش يدت عليه بنايوة املصوح التوابع لر موالك الوطنيوة اظاصوة يف أ طوار : املادة الثانية

 .02-17من القانون رمق  01أ حاكم نص املادة 

متام البناية عىل سبيل التسوية أ و شهادة املطا: املادة الثالثة عداد رخصة البناء أ و رخصة اإ بقوة حسوب احلواةل ي  اإ

 .أ شهر املوالية لتسلو عقد امللكية من طرا مصاحل أ مالك ااوةل 12خالل أ جل 

تلكين لك من رئيس اجمللس الشعيب البدلي، مدزر أ مالك ااوةل، مودزر احلةوم العقواري ومودزر : املادة الرابعة

 .البناء والتع ري لك فيف خيصه بتنةيذ قرار اللينة

 :امتةخ

ميكن اس تخالصه من هاته املداخةل هو أ ن ااوةل حترص عىل مطابقوة البنواايت حوىت ولوو لك ةهوا ما  أ مهأ ن  -10

 .كل التنازل عن جزء من أ مالكهاذ

طار هسوية الوعاء العقاري مقيد برشووو وبأ جوال يتعوني عوىل  -16 أ ن التنازل عن ال مالك الوطنية اظاصة يف اإ

، غري أ ن الواقع يثبوا عكوس ذكل، ل ن هاتوه الهيئوات ل تراعوي يف الهيئات امللكةة ابلتسوية مراعا ا واحرتاهما

داريةملن املصح يقصد عدة ماكتب  أ نالغالب هاته ال جال، كام  وجترى بشوأ نه عودة حتقيقوات مموا جيعول داء  اإ

البريوقراطية يتسلل ملثل هذه احلوالت وحيوول دون هسووية و وعية املصوح ا ي اسو تعد لتح ول أ ي فواتورة 

 .مسكنه بصةة رشعية ومطابقة لقوانني ا هورية امتالكمتكنه من 

طوار نوص املو -11 جراءات التسوية املتبعة معليوا يف اإ دغاما يف اإ وذكل  02-17مون القوانون رمق  01ادة أ ن هناك اإ

جراءات هسوية البنايوة يف أ ن واحود، والويت مت الرتكوزي خاللهوا عوىل دور  جراءات هسوية الوعاء العقاري واإ بني اإ

مدزرية أ مالك ااوةل وغيبا فهيا سلطات أ خرى معنية وعىل رأ سها وايل الولية وحمرو اجويع اللينوة التقنيوة 

                                                           
1
ىلالصادرة عن املدزر العام ل مالك ااوةل واملوهجة  17/10/6101امل،رخة يف  11081التعلمية رمق  - ااوةل ومدراء احلةم العقاري  أ مالكمدراء  اإ

دارةعىل مس توى الولايت املت، نة جمال تدخل  طارااوةل يف  أ مالك اإ متام اجنازها اإ  .معلية مطابقة البناايت واإ
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ن ىل التخةين من  الولئية، ويه مسأ ةل واإ ل أ هنوا قود  الإجراءاتاكنا  دا اإ وعدم التأ خر يف معلية التسوية اإ

 .متس ابحتياطات الولية والبدلية

حق امللكية خارج أ سو باب اكتسواب امللكيوة  لكتسابأ وجد طريقة جديدة وم،قتة  02-17أ ن القانون رمق  -10

( العقود، الالتصواق ابلعقوار، الشوةعة، التقوادم املكسوب الاستيالء والرتكة، الوصية،)املقررة يف القانون املدين 

أ زن أ صبحا البناية غري القانونية سببا لكتساب ملكية الوعاء العقاري املش يدة عليوه عوىل سوبيل التسووية عون 

بورامملوا أ مكون  6117طريق عقد التنازل ابلرتايض، فلول البناية غري القانونية املش يدة قبول  عقود التنوازل، ويه  اإ

طار قواعد القانون اظاصمسأ    . ةل غري مأ لوفة يف اإ

يديولوجيةمل زكن ليوجد يف بدل يقوم عىل  02-17من القانون رمق  01أ ن نص املادة  -12 اشورتاكية ل ن ااوةل ل  اإ

ل من أ جل  امن اس ارارية ا اعة ووحود ا دراج نوص . تتنازل عن امللكية اإ كوام أ نوه مون هجوة أ خورى ل ميكون اإ

طار املادة  01املادة   .من هذا القانون 16مضن أ ي هدا من ال هداا امخلسة املسطرة يف اإ

قميوة الوعواء  أ داءلليامعة الوطنيوة تاثول أ ساسوا يف  أ ن التنازل عن ال مالك الوطنية اظاصة ي، ن فائدتني -12

احورتام العقاري ابلعيد عىل قميته التجارية ظزينة ااوةل وأ ن معلية التنازل ملصلحة املصح تكون مقيدة برشوو 

 .أ دوات الهتيئة والتع ري

ل أ نه ل زكةوي وحوده ل 02-17قانون رمق  -18 عوالج البنواء غوري القوانوين ابلرمغ من طابعه امل،قا والاس تثنايئ اإ

 : كل نقرتح تةعيل النقاو ال تية

و ع حلول مس تعجةل من طورا احلكوموة للق،واء عوىل أ زموة السوكن الويت جعلوا املوواطن يتوسوع عوىل  -10

حساب أ ي صنن من ال مالك دون مراعاة أ ي خمطوو  معوراين ودون الاسوتناد عوىل أ يوـة رخصوة حوـىت بعود 

 . 17/02صـدور القانووون رقـم 

النظر يف و عية الطبقات املتوسطة و عيةة ااخل اليت يقن اها عند البحوث عون مسوكن يأ وهيوا دون  -16

ىل أ سوعار  ماكان م املادية ل هسو ح زوم بوذكل ابلنظور اإ البحث يف مدى مطابقة هذا املسكن أ و رفاهيته، ل ن اإ

نواء، وابلتوايل عوىل ااوةل أ ن تتودخل يف سووق العقوار العقار اظيالية سواء املبين منه أ و غري املبين والصواحل للب 

عن طريق  ب  أ سعاره أ و الرفع من نس بة العرض عىل الطلب وفقا لرشوو معينة وهبذا ترتاجع أ سوعار العقوار 

 . كام ترتاجع ابلنتيجة حدة البناايت غري القانونية

لن زكوون ابحلول ال جنوع  11/17/6102خي الس ياس ية صوب هدم البناايت غري املطابقة بعد اتر الإرادةاجتاه  -11

مبختلون الصويغ مل هسوهب ل حصاهبوا مون هجوة، وأ ن احلاجوة  6101ل ن برامج السكنات الويت أ طلقهتوا ااوةل هنايوة 

لن ااراسوات املنيوزة مون  6100للسكن والطلب عليه سوزييد هوو ال خور عنود انهتواء مودة الاجنواز يف سو نة 

 11ملودة  02-17ويه بودورها السو نة الويت مودد هبوا الع ول ابلقوانون رمق  6101طرا الوزارة توقةا عند س نة 
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مون  6102س نوات أ خرى بعد سو نة  11الاديد ملدة  اإىلس نوات أ خرى، ويف نظران ل ززال هذا القانون حيتاج 

 .أ جل احلةاع عىل السهب الاجيعي

التنوازل عون حقوه يف الع ول، ل ن  اإىلفك شةرة املواطن اجلزائري تكون مبنحه سكنا لئقا ولو دفعوه ذكل  -10

املواطن البس ي  يف اجلزائر ل ميك نه دخا الشهري من رشاء شوقة مون سووق العقوار  كل تعطوي ااوةل أ ايوة 

حوىت تكوون يف  أ طلقهتواقصوى ومس،ولية  قيةل لوزارة السكن والع ران اليت علهيا اجناز الوربامج السوكنية الويت 

جيادوكثريا ما  بطا ااوةل يف متناول املرتحشني لقتناهئا،   .الوعاء العقاري املالمئ بعد الإعالن عن براجمها اإ

حىت ولوو مقنوا  02-17التةكري والاهيم ل يقن عند البناايت غري القانونية املش يدة قبل صدور القانون رمق  -12

ىل أ  عاا البناايت اليت ش يدت بعود هوذا التوارخي ل ن ا اا اإ حصاهئا وهدهما، واإ اوةل لويك متنوع علهيوا أ ن متونح ابإ

لهيووا  البوديل، والبوديل غووري اكا يف ق،وية احلووال  كل علهيوا الاسوو تةادة مون التجووارب الناحجوة الوويت توصولا اإ

رشاك اجلامعووة واتووابر العل يووة  وأ هوول  الووبدلان اتتلةووة لحتووواء ظوواهرة السووكنات اتالةووة لقواعوود التع ووري واإ

واهجة مشلكة البناء غوري الرشوعي واقورتاح حلوول مون شوأ هنا احلود مون الاختصاص للبحث عن أ ااو جديدة مل

 .توسعها

مون خوالل املهوام اتووةل لورئيس  الإداريوةامتصاص املناظر البشعة والةو وية زكون بتةعيل دور ال،ابطة  -12

اجمللس الشعيب البدلي وفرق الرقابة ووايل الولية وكذا دور رشطة التع ري وتزويود أ فرادهوا ابلوسوائل الالزموة 

والتكوزن القانوين املناسب وسلطات ال مر بوقن ال شغال غري املطابقوة وهودم ال شوغال غوري املرخصوة مبوارشة 

ىل رئيس اجمللس   .الشعيب البدليدون الليوء اإ

خلووق موودن جديوودة موون أ جوول  ةيوون ال،ووغ  عووىل كووربايت املوودن مثوول مرشوووع مدينووة تمثووني منطلووق  -18

لرفوع ال،وغ  " عويل مونجيل"ا ي توقن نتيجة تداعي أ سعار امروقات أ و مرشوع املدينة اجلديدة " بوقزول"

قلو عن مدينة قس نطينة  .  ااوةلوهو ما يس ح  ابنتشار ماكين متوازن عىل اكفة اإ

 قامئـــة املراجوووووع

 :امل،لةات ابللغة العربية: أ ول

 .6110اإ بات امللكية العقارية واحلقوق العينية العقارية، دار هومة، اجلزائر، طبعة : عبد احلةيم بن عبيدة -10

 .6110، ديوان ال شغال الرتبوية، اجلزائر، (العقار الةاليح)التقنينات العقارية : ليىل زرويق -16

الوسو ي  يف رشح القوانون املودين اجلديود، اجلوزء التاسوع، اجملودل الثواين، أ سو باب كسوب : عبد الرزاق أ محود السو هنوري -11

 .6100امللكية، الطبعة الثالثة اجلديدة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 

، دار -خوصصووة املوو  العووام اإىلظوواص موون تووأ مو املوو  ا –أ زمووة العقووار الةوواليح ومقرتحووات هسوووزهتا : جعووة اجلووياليل -10

 .6112اظدلونية، اجلزائر، 

Les ouvrages Généraux et Spéciaux: 

01- François Haumont : l'urbanisme, larcier Bruxelles, Belgique, 1996. 
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16- Yves Gaudemet : Traité de droit administratif, droit administratif général, tome 1, 16
e
 

édition, L.G.D.J, Paris, 2001. 

 :النصوص القانونية والتنظميية: اثنيا

 :ال واموووووور -0

املعودل ، 87، عودد 0082اجلريودة الرمسيوة لسو نة املت، ن القانون املودين،  62/10/0082امل،رخ يف  27-82 رمق ال مر -10

 .10، عدد 6118ة لس نة اجلريدة الرمسي، 01/12/6118امل،رخ يف  12-18واملام ابلقانون رمق 

 :القوانني -6

 .00عدد  0001املت، ن التوجيه العقاري، اجلريدة الرمسية لس نة  07/00/0001امل،رخ يف  62-01القانون رمق  -16

 .26عدد  0001الوطنية، اجلريدة الرمسية لس نة  ال مالكاملت، ن قانون  10/06/0001امل،رخ يف  11-01القانون رمق  -11

، املعودل واملوام 60، عودد 0000املتعلق ابلوقن، اجلريدة الرمسية لس نة  68/10/0000امل،رخ يف  01-00رمق القانون  -10

 .60، عدد 6110، اجلريدة الرمسية لس نة 66/12/6110امل،رخ يف  18-10ابلقانون رمق 

 11-01دل واملام للقانون رمق املع 00، عدد 6117، اجلريدة الرمسية لس نة 61/12/6117امل،رخ يف  00-17القانون رمق  -12

 .الوطنية ال مالكاملت، ن قانون  10/06/0001امل،رخ يف 

متواماملت، ن مطابقة البنواايت  11/17/6117امل،رخ يف  02-17القانون رمق  -12 ، 6117اجنازهوا، اجلريودة الرمسيوة لسو نة  واإ

 .00عدد 

، عودد 6101، اجلريودة الرمسيوة لسو نة 6100املالية لس نة املت، ن قانون  11/06/6101امل،رخ يف  17-01القانون رمق  -18

27. 

 :املراس و -1

 00-78موون القووانون رمق  67اموودد لكيةيووات تطبيووق املووادة  12/16/0001املوو،رخ يف  20-01املرسوووم التنةيووذي رمق  -10

 م، اجلريودة الرمسيوة لسو نة املت، ن كيةية  ب  ال رايض الةالحية التابعوة لر موالك الوطنيوة وحيودد حقووق املنتجوني وواجبوا

 .12، عدد 0001

عوووداد خمططوووات شوووغل ال رايض  67/12/0000املووو،رخ يف  087-00املرسوووم التنةيوووذي رمق  -16 جووراءات اإ ا ي حيووودد اإ

-06املعدل واملام ابملرسووم التنةيوذي رمق  62، عدد 0000والتصديق علهيا وحمتوى الواثئق املتعل قة هبا، اجلريدة الرمسية لس نة 

 .60، عدد 6106، اجلريدة الرمسية لس نة 12/10/6106امل،رخ يف  022

دارة  61/00/0000امل،رخ يف  020-00املرسوم التنةيذي رمق  -11 اظاصوة والعاموة التابعوة لودلوةل  ال موالكامودد لرشووو اإ

 .21، عدد 0000وهس يريها وي،ب  كيةيات ذكل، جريدة رمسية لس نة 

جوراءاتاملت،و ن حتديود  16/12/6110املو،رخ يف  020-10املرسوم التنةيذي رمق  -10 تنةيوذ التصو  مبطابقوة البنواايت،  اإ

 .68، عدد 6110اجلريدة الرمسية لس نة 

لغوواء تصوونين أ رايض فالحيووة و صيصووها لإجنوواز  60/01/6106املوو،رخ يف  181-06املرسوووم التنةيووذي رمق  -12 املت،وو ن اإ

 .20، عدد 6106س نة مشاريع معومية للتةية، اجلريدة الرمسية ل 

 :القرارات الوزارية -0

امودد لرشووو التنوازل عون العقوارات املبنيوة أ و غوري املبنيوة التابعوة  12/10/6111القرار الوزاري املشورتك املو،رخ يف  -10

 .12، عدد 6111لر مالك اظاصة لدلوةل واتصصة لجناز معليات تع ري أ و بناء، جريدة رمسية لس نة 
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 :التعليفت -2

والصادرة عون وزارة السوكن والع وران واملت،و نة تطبيوق  01/10/6110امل،رخة يف  0111/6110التعلمية الوزارية رمق  -10

متام اجنازها 02-17القانون رمق  أ حاكم  .املت، ن قواعد مطابقة البناايت واإ

ة املالية ووزارة اااخلية وا اعات املية وامل،رخوة يف بني وزارة السكن والع ران، وزار  10التعلمية الوزارية املشرتكة رمق  -16

متام اجنازها 12/10/6106  .املت، نة تبس ي  كيةيات حتقيق مطابقة البناايت واإ

ااوةل  أ موالكمدراء  اإىلالصادرة عن املدزر العام ل مالك ااوةل واملوهجة  17/10/6101امل،رخة يف  11081التعلمية رمق  -11

دارةلعقاري عىل مس توى الولايت املت، نة جمال تدخل ومدراء احلةم ا متوام  اإطارااوةل يف  أ مالك اإ معلية مطابقوة البنواايت واإ

 .اجنازها

 :اجملـالت: اثلثا

 .16، العدد 6110ةل الق،ائية لس نة اجمل -10

 16، عدد 6110جمةل اممكة العليا لس نة  -16

 .11، العدد 6101جمةل اممكة العليا لس نة  -11

 .16، عدد 6100جمةل اممكة العليا لس نة  -10

 .10،العدد 02-17خبصوص تقيو نتاجئ تطبيق القانون رمق  6101ا عية الوطنية لالستشارة القانونية والإعالم لس نة جمةل  -12

 :مداولت اجمللس الشعيب الوطين: رابعا

 .00/12/6117،رخة يف امل 22اجلريدة الرمسية ملداولت اجمللس الشعيب الوطين، رمق  -10
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لهيا  (6106-0060)حق املواطن ال ردين يف هشكيل ال حزاب الس ياس ية والانتساب اإ
 *
 

 امل لكة ال ردنية الهامشية –ابحث يف الش،ون الس ياس ية  -صاحل عبد الرزاق فاحل اظوااة/ د

 امللخص

ىل التعرا عىل طبيعة حق املواطن ال ردين  يف ممار  الع ل احلوزيب خوالل فورتة  دا هذه ااراسة اإ

والتعوورا حووق املووواطن ال ردين يف هشووكيل ال حووزاب الس ياسوو ية يف ااسوو تور ال ردين ويف قووانون , ااراسووة 

ىل التعرا عىل مدى وجود ال حوزاب الس ياسو ية , ال حزاب الس ياس ية خالل فرتة ااراسة كام  دا ااراسة اإ

ىل .خووالل فوورتة ااراسووة  أ ن ااسوو تور ال ردين وقووانون ال حووزاب الس ياسوو ية أ عطووا وقوود خلصووا ااراسووة اإ

وأ ن النص عىل حق املوواطن ال ردين يف هشوكيل ال حوزاب , املواطن ال ردين حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية

وأ وصووا , الس ياسوو ية يف الترشوويعات ال ردنيووة سووامه يف زايدة عوودد املووواطنني ا زوون ميارسووون الع وول احلووزيب 

وتعوديل قوانون , نص دس توري ي،كد عىل حامية املواطن ال ردين بسبب انيئوه احلوزيب ااراسة برورة وجود 

وزايدة , الانتخاب جمللس النواب من أ جل هشييع ال حزاب الس ياسو ية عوىل املشواركة يف الانتخواابت النيابيوة 

 .اال املايل لر حزاب الس ياس ية

ABSTRACT 

This study aims to identify the nature of the right of Jordanian citizens in practicing 

partisan activity during the study period, and recognize the right of Jordanian citizens in the 

formation of political parties in the Jordanian Constitution and the law political parties 

during the study period, the study also aims to identify the extent of the existence of political 

parties during the study period  . The study concluded that the Jordanian constitution and the 

political parties law gave a Jordanian citizen the right to form political parties, and that the 

text on the right of Jordanian citizens to form political parties in the Jordanian legislation 

has contributed to increasing the number of citizens who engage in party work, the study 

recommended that there should be a constitutional provision emphasizes the protection of 

the Jordanian citizen because of his party affiliation, the election law was amended in order 

to encourage political parties to participate in parliamentary elections, and increased 

financial support for political parties  

 

 

                                                           
*
يداع املقال   01/06/6102: اترخي اإ

 10/16/6102: اترخي حتكو املقال
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 مةاملقد

لهيوا مون احلقووق الس ياسو ية ال صويةل  يعترب حق املواطن ال ردين يف هشكيل ال حزاب الس ياس ية والانتسواب اإ

حرصوا عوىل الالوزتام حباميوة , م 0060حيث أ ن ااوةل ال ردنية منذ نشأ  ا عوام , اليت زاتع هبا املواطن ال ردين 

ال سواي لإموارة رشق ال ردن والصوادر عوام  فةوي أ ول دسو تور لودلوةل وهوو القوانون, حقوق املوواطن ال ردين 

, وأ ن يعقدوا الاجيعوات معوا  , جاء فيه النص عىل حرية مجيع ال ردنيني يف ال عراب عن أ راهئم ونرشها, م 0067

 .وأ ن ي،لةوا ا عيات وزكونوا أ ع،اء فهيا طبقا  ل حاكم القانون

هووو ا ي يوونظم معليووة الاجوويع وهشووكيل ا عيووات , م 0010وقوود اكن قووانون ا عيووات العووامثين الصووادر عووام 

ليو  مبوجبوه , عنودما مت و وع قوانون ا عيوات ال ردين, م 0012واس ار ال مر حىت عوام , وال حزاب الس ياس ية 

 .تنظو معلية عقد الاجيعات وهشكيل ا عيات وال حزاب الس ياس ية 

وا ي نوص عوىل , م 0008صودر ااسو تور ال ردين لعوام , م 0002وبعد اس تقالل امل لكة ال ردنية الهامشيوة عوام 

, م 0026مث صوودر ااسوو تور ال ردين لعووام , حووق ال ردنيووني يف الاجوويع وتكوووزن ا عيووات يف حوودود القووانون

حيوث نوص , ليشا ال سا  ااس توري لعقد الاجيعوات العاموة وهشوكيل ا عيوات وال حوزاب الس ياسو ية 

وحق ال ردنيني يف تأ لين ا عيات وال حزاب الس ياسو ية , ع مضن حدود القانون عىل حق ال ردنيني يف الاجي

وأ ن ينظم القوانون طريقوة , عىل أ ن تكون غازهتا مرشوعة ووسائلها سل ية وذات نظم ل  الن أ حاكم ااس تور

 .تأ لين ا عيات وال حزاب الس ياس ية ومراقبة مواردها

, ليكووون بووذكل أ ول قووانون أ ردين لر حووزاب الس ياسوو ية , م 0020وصوودر قووانون ال حووزاب الس ياسوو ية لعووام 

لهيوا  جراءات هشكيل ال حزاب الس ياسو ية والانتسواب اإ وصودر بعود ذكل قوانون , ويتخصص يف معلية تنظو اإ

ل أ نووه يف عووام , م 0022ال حووزاب الس ياسوو ية لعووام  مت تعطيوول معوول ال حووزاب الس ياسوو ية يف ال ردن , م 0028اإ

وصودور , ال مر كذكل حىت عودة احلياة ااميقراطية هناية الامثنينات من القرن العرشزنواس ار , ل س باب خمتلةة 

, لتعود ال حزاب الس ياس ية للظهور يف السواحة الس ياسو ية ال ردنيوة , م 0006قانون ال حزاب الس ياس ية لس نة 

جراءات هشكيل ال حزاب الس ي, م 6118مث صدر قانون ال حزاب الس ياس ية لس نة   .اس ية لينظم معل واإ

  -:هدا ااراسة 

ىل التعرا عىل طبيعة حوق املوواطن ال ردين يف مموار  الع ول احلوزيب   , ( م6106-0060) دا هذه ااراسة اإ

لهيوا يف ااسو تور ال ردين  والتعرا حق املواطن ال ردين يف هشكيل ال حوزاب الس ياسو ية ورشوو الانتسواب اإ

سوو ياي وحووق املووواطن ال ردين يف هشووكيل ال حووزاب والتعوورا عووىل مةهوووم احلووزب ال , خووالل فوورتة ااراسووة

لهيا يف قانون ال حزاب الس ياس ية خالل فرتة ااراسة ىل , الس ياس ية ورشوو الانتساب اإ كوام  ودا ااراسوة اإ
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واظوروج بنتواجئ هسواعد أ حصواب القورار , التعرا عىل مودى وجوود ال حوزاب الس ياسو ية خوالل فورتة ااراسوة

 . وهساعد عىل زايدة مشاركة ال حزاب ال ردنية, يربة واتتصني عىل تقيو هذه الت

  -:أ اية ااراسة 

تمكن أ اية هذه ااراسة يف أ هنا من ااراسات اليت تناقش مو وع حق املواطن ال ردين يف هشوكيل ال حوزاب 

لهيا   يف كام تمكن أ اية هذه ااراسة يف التعرا طبيعوة حوق املوواطن ال ردين, الس ياس ية ورشوو الانتساب اإ

لهيوا  ويف بيوان ال حوزاب الس ياسو ية خوالل , (م6106-0060)هشكيل ال حزاب الس ياس ية ورشوو الانتسواب اإ

لهيوا يف قوانون , فرتة ااراسة  و بيان أ ليات حوق ورشوو هشوكيل ال حوزاب الس ياسو ية ورشوو الانتسواب اإ

زوز ااراسوات السوابقة يف جموال كام توربز أ ي،وا  أ ايوة ااراسوة يف تعز , ال حزاب الس ياس ية خالل فرتة ااراسة 

وتقدمي التوصيات اتتلةوة لليهوات اتتصوة يف هوذا , مشاركة املواطن ال ردين يف هشكيل ال حزاب الس ياس ية 

 .اجملال 

  -:مشلكة ااراسة وهساؤل ا 

ين تمكن مشلكة ااراسة يف مدى سامح ااسو تور ال ردين وقوانون ال حوزاب الس ياسو ية ال ردين لل وواطن ال رد

لهيا خالل فرتة ااراسة   ومن هنا جاءت هذه ااراسوة  حبق هشكيل ال حزاب الس ياس ية ورشوو الانتساب اإ

هل هس ح الترشيعات ال ردنية لل واطن ال ردين حبق هشكيل ال حوزاب  -:من أ جل الإجابة عىل ال س ئةل التالية 

لهيا  ال حزاب الس ياس ية و الانتساب  ما يه رشوو  حق هشكيل. و( م6106-0060)الس ياس ية والانتساب اإ

لهيا يف ااس تور ال ردين و موا . ما املقصود مبةهوم احلزب الس ياي يف قانون ال حزاب الس ياس ية يف ال ردن و. اإ

لهيا يف قانون ال حزاب الس ياس يةو  .يه رشوو حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

   -:فر يات ااراسة 

- :الةر ية الرئيس ية التالية هستند هذه ااراسة عىل 

لهيوا يف الترشويعات ال ردنيوة وبوني  هناكل عالقة ارتباطيه بني حق هشكيل ال حوزاب الس ياسو ية و الانتسواب اإ

 .مشاركة املواطن ال ردين يف ال حزاب الس ياس ية 

  -:مهنج ااراسة

وذكل بوصوةه , ات الس ياس ية حيث يُس تخدم هذا املهنج يف ااراس, س يقوم الباحث ابس تخدام املهنج القانوين 

, ووصووةه حلووق التصووويا وحتديووده للرشوووو الوويت ينبغووي توفرهووا يف املوور  , لل ،سسووات الس ياسوو ية لوودلوةل 

تباعهووا قانونيووا  يف الع ليووة الانتخابيووة  وتووأ  ري ذكل يف الع ليووة الس ياسوو ية سووواء تعلووق , والإجووراءات الواجووب اإ
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كوام يةيود يف معرفوة مودى ,ر ااوةل والنظوام السو ياي أ و العكوسابملشاركة الس ياس ية أ و تأ  ري ذكل يف اسو تقرا

الزتام القادة والنخب ابلقواعد القانونية
(1)

. 

وسوي  حتديود ,وسي  التعامل مع الترشيعات ال ردنيوة واملاوثةل اباسو تور ال ردين وقووانني ال حوزاب الس ياسو ية 

ين يف هشووكيل ال حووزاب الس ياسوو ية ورشوو وتنوواول اكفووة النصوووص القانونيووة املتعلقووة حبووق املووواطن ال رد

لهيا  وكذكل س يقوم الباحث يف هوذه ااراسوة , وسي  حتليل هذه النصوص القانونية والتعليق علهيا, الانتساب اإ

لقواء ال،ووء عوىل التطوور التوارخيي حلوق هشوكيل ال حوزاب  ابس تخدام املهنج التارخيي  وذكل من أ جول حمواوةل اإ

ل  .هيا يف الترشيعات ال ردنية خالل فرتة ااراسة الس ياس ية ورشوو الانتساب اإ

ىل  ال ة مباحث   -:تقس و ااراسة  - :سوا ي  تقس و هذه ااراسة اإ

لهيا  -:املبحث ال ول  (.0008-0060)حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

لهيا  -:املبحث الثاين  (.0070-0008)حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

لهيا  -:املبحث الثالث  (. 6106-0070)حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

 .نتاجئ وتوصيات ااراسة -:اظامتة 

لهيا  -:املبحث ال ول - :(0008-0060)حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

لهيوا يف القوان ون ال سواي لإموارة ويف هذا املبحث سي  تناول حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتسواب اإ

 .م0012وقانون ا عيات لعام ,  0010ويف قانون ا عيات العامثين لعام , وتعديالته م 0067رشق ال ردن 

- :وتعديالته م 0067القانون ال ساي لإمارة رشق ال ردن  -:املطلب ال ول 

للع وول السوو ياي  ليشووا ال سووا  ااسوو توري, م 0067جوواء صوودور القووانون ال سوواي لإمووارة رشق ال ردن 

 .وال سا  ااس توري لعقد الاجيعات العامة وهشكيل ا عيات, لل واطن ال ردين 

أ نه ل فورق يف احلقووق أ موام , وتعديالتهم 0067من القانون ال ساي لإمارة رشق ال ردن ( 2)فقد جاء يف املادة 

القانون بني ال ردنيني ولو اختلةوا يف العرق واازن واللغوة
(2)

مون القوانون ال سواي لإموارة ( 2) وجواء يف املوادة, 

أ ن احلريووة الشخصووية  يووع القوواطنني يف رشق ال ردن مصووونة موون التعوودي , وتعديالتووهم 0067رشق ال ردن 

والتدخل
(3)

 . 

                                                           
(

1
, كوامل املنوويف  -:وأ نظور أ ي،وا  . 007ص , 0008, اجلزائور , اايوان الوطين لل طبوعات اجلامعيوة , املهنيية يف التحليل الس ياي , محمد شليب( 

 .  20ص, 0078,الكويا, رشكة الربيعان للنرش والتوزيع , 0و, أ صول النظم الس ياس ية املقارنة 

(
2
 ( . 2) املادة , م وتعديالته 0067القانون ال ساي لإمارة رشق ال ردن ( 

(
3
 ( . 2) املادة , م وتعديالته 0067القانون ال ساي لإمارة رشق ال ردن ( 
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أ نوه  يوع ال ردنيوني احلريوة يف , وتعديالتهم 0067من القانون ال ساي لإمارة رشق ال ردن ( 00)وجاء يف املادة 

وأ ن ي،لةوا ا عيات وزكونوا أ ع،اء فهيا طبقا  ل حواكم , وأ ن يعقدوا الاجيعات معا  , عراب عن أ راهئم ونرشهاال  

القانون
(1)

. 

شا ال سا  ااس توري للع ول السو ياي , م 0067وهكذا نالحم أ ن القانون ال ساي لإمارة رشق ال ردن 

ونالحم أ ي،وا  أ ن القوانون , العامة وهشكيل ا عيات وال سا  ااس توري لعقد الاجيعات, لل واطن ال ردين 

مل يوونص بشووا واحض و   عووىل حووق املووواطن ال ردين بتشووكيل , م 0067ال سوواي لإمووارة رشق ال ردن 

اا جاء النص عىل حق املواطن بعقد الاجيعات وحق هشكيل ا عيات و الانتساب , ال حزاب الس ياس ية  واإ

لهيا طبقا  ل حاكم القانو , وما يةهوم مون ذكل أ ن ال حوزاب الس ياسو ية اكنوا تنودرج حتوا مسو   ا عيوات, ن اإ

 .وابلتايل من أ راد هشكيل حزب س ياي عليه أ ن زراعي رشوو وأ حاكم قانون ا عيات 

م 0010قانون ا عيات العامثين لس نة  -:املطلب الثاين  
)2(

:-  

مارة رشق ال ردن عام  مل زكن هناك قانون أ ردين ينظم عقد الاجيعات وترخيص ا عيات يف بداايت تأ سيس اإ

موارة رشق ال ردن فوويف , م 0010 واكن قوانون ا عيووات العوامثين لسوو نة, م 0060 هوو القووانون النافوذ يف منوواطق اإ

, م 0012واس ار ال مور كوذكل حوىت عوام , يتعلق برتخيص ا عيات والنوادي الس ياس ية وال حزاب الس ياس ية 

 .م 0012عندما مت و ع قانون ا عيات لعام 

أ ن ا عيوة يه مجمووع م،لون مون عودة أ شوخاص , من القوانون  (0)وفيف يتعلق مبةهوم ا عية فقد جاء يف املادة 

أ و مسواعهيم بصوورة دامئوة ولغورض ل يقصود بوه اقتسوام الورح, لتوحيد معلوموا م
(3)

مون ( 6)وجواء يف املوادة , 

ىل الرخصة يف أ ول ال مر, القانون ولكنه يلزم يف لك حوال مبقت و املوادة السادسوة , أ ن تأ لين ا عية ل حيتاج اإ

عالم احلكومة هبا بعد تأ سيسها اإ
(4)

أ نوه ل جيووز توأ لين مجعيوات مسوتندة عوىل , من القوانون( 1)وجاء يف املادة , 

أ و عوىل قصود الإخوالل براحوة امل لكوة وبكوامل , القووانني وال داب الع وميوةأ سا  غري مرشوع خمالن ل حاكم 

عطواء , أ و التةريق س ياسة بني العنا  العامثنية اتتلةة, أ و تغيري شا احلكومة احلارضة, ملكية ااوةل وزورفض اإ

العهب وخرب هبا وحتل مبرسوم يصدر يف جملس الوزراء
(5)

نه مون امل نووع توأ لين أ  , من القانون (0) وجاء يف املادة, 

مجعيات س ياس ية أ ساسها أ و عنواهنا القومية واجلنس ية
(6)

. 

                                                           
(

1
 ( . 00) املادة , م وتعديالته 0067القانون ال ساي لإمارة رشق ال ردن ( 

)
2
   amman.org-reform.fnst-laws-www.arab  -:مرشوع اإصالح القوانني العربية  -:املصدر ) 

(
3
 ( . 0) املادة ,   0010قانون ا عيات العامثين لس نة ( 

(
4
 ( . 6) املادة ,   0010قانون ا عيات العامثين لس نة ( 

(
5
 ( . 1) املادة ,   0010قانون ا عيات العامثين لس نة ( 

(
6
 ( . 0) املادة ,   0010قانون ا عيات العامثين لس نة ( 

http://www.arab-laws-reform.fnst-amman.org/
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أ ن ع،وو ا عيوة يشورتو فيوه أ ن ل , مون القوانون( 2)فقود جواء يف املوادة , وفيف يتعلق برشوو ع،و ا عيوة 

وأ ن ل زكون حمكوما عليه جبناية أ و حمروما من احلقوق املدنية, زكون س نه دون العرشزن
(1)

. 

مينع منعا قطعيا تأ لين ا عيات الرسية أ نه, من القانون( 2)جاء يف املادة و 
 (2)

, من القوانون (02) وجاء يف املادة. 

ن املنتدايت  أ ي،ا يه من قبيل ا عيات اميك عهنا يف هذا الةصل( لكوب)اإ
(3)

. 

شوا ال سوا  القوانوين للع ول السو ياي لل وواطن , م0010وهكذا نالحم أ ن قانون ا عيات العوامثين لسو نة 

ونالحوم أ ي،وا  أ ن قوانون . و ال سا  القانوين لعقد الاجيعات العامة وهشكيل ا عيوات الس ياسو ية, ال ردين 

اوا نوص بشوا واحض و   عوىل , مل يذكر نص لةوم ال حوزاب الس ياسو ية, م 0010ا عيات العامثين لس نة  واإ

ىل الرخصوة , تشكيل ا عيات الس ياس ية حق املواطن ال ردين ب  و جاء النص عىل أ ن تأ لين ا عية ل حيتواج اإ

عالم احلكومة هبا بعد تأ سيسها وأ نه من امل نوع تأ لين مجعيات س ياس ية , يف أ ول ال مر ولكنه يلزم يف لك حال اإ

 .أ ساسها أ و عنواهنا القومية واجلنس ية

- :وتعديالته م 0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رمق  -:املطلب الثالث 

ليكون ال سوا  القوانوين فويف يتعلوق برتخويص ا عيوات , م  0012لس نة  (016)جاء صدور قانون ا عيات رمق

عنودما مت و وع قوانون , م 0020واسو ار ال مور كوذكل حوىت عوام , والنوادي الس ياس ية وال حوزاب الس ياسو ية 

 .م 0020ال حزاب الس ياس ية لعام 

أ ن ا عيووة يه أ ي مجموووع م،لوون موون عوودة , موون القووانون( 6)فقوود جوواء يف املووادة , لووق مبةهوووم ا عيووة وفوويف يتع

وبصورة ل يقصد هبوا اقتسوام الورح وهشو ال ال نديوة , أ شخاص غر هم توحيد أ حباعم أ و مساعهيم بصورة دامئة

أ ي،ا  
(4)

. 

أ نه ل جيوز توأ لين مجعيوة هموام اكن نوعهوا , من القانون (1)فقد جاء يف املادة , وفيف يتعلق بأ سس تأ لين ا عية 

ل برتخيص من اجمللس التنةيذي ومبقت  أ حاكم هذا القانون أ و اكنا الغاية من تأ ليةها اإ
(5)

وقد جواء يف املوادة ,  

أ و خمالةوة ل حواكم القووانني , أ نوه ل جيووز توأ لين مجعيوات عوىل مبوادئ وأ سوس غوري مرشووعة, من القانون( 0)

أ و املسوا  بكيوان , أ و من شأ هنا الإخالل ابل من والنظام والط أ نينوة العاموة, أ و مغازرة لر داب العامة, ظ ةوال ن

                                                           
(

1
 ( . 2) املادة ,   0010قانون ا عيات العامثين لس نة ( 

(
2
 ( . 2) املادة ,   0010قانون ا عيات العامثين لس نة ( 

(
3
 ( . 02) املادة ,   0010قانون ا عيات العامثين لس نة ( 

(
4
 ( . 6) املادة , م وتعديالته0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رمق ( 

(
5
 ( . 1) املادة , م وتعديالته0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رمق ( 
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أ و التةريووق بووني طبقووات الشووعب وأ فووراده أ و بووني الشووعب , أ و تغيووري شووا احلكومووة القامئووة, ووحوودة ااوةل

واحلكومة
(1)

. 

ىل , مون القوانون ( 2)فقد جواء يف املوادة , وفيف يتعلق برشوو ع،و ا عية  أ نوه يشورتو يف لك مون ينتسوب اإ

وأ ن ل زكوون حمكوموا عليوه جبنايوة أ و سواقطا , مجعية أ و يدخل يف ع،وزهتا أ ن ل يقل س نه عن العرشزن سو نة

من احلقوق املدنية
(2)

. 

جراءات تأ سيس ا عية  توأ لين أ نوه يقودم طلوب الرتخويص ب , مون القوانون( 2)فقد جاء يف املادة , وفيف يتعلق ابإ

ىل املتصا وجيب أ ن يوقع هذا الطلوب ال شوخاص امل،سسوون ا زون ينبغوي أ ن ل يقول عوددمه عون , ا عية اإ

يبوني يف , سو نة  (62)وأ ن ل يقول معور الواحود موهنم عون , مخسة عىل أ ن زكونوا من ذوي املاكنة والاسو تقامة

دار ا فيوه الطلب املذكور عنوان ا عية املنوي تأ ليةها وغازهتا واملركز ا ي وأ سوامء ال شوخاص ا زون , س تكون اإ

دار ا وصنعهتم وأ عامرمه  وتقدم مع هذا الطلب نسختان من نظام ا عية ال سا ,سيتولون اإ
(3)

. 

ىل رئويس الووزراء , من القانون (8)وقد جاء يف املادة  أ نه عىل املتصا أ ن يقدم الطلب املذكور مشةوعا  برأ يوه اإ

يليعر ه عىل اجمللس التنةيذ
(4)

أ نه ينظر اجمللس التنةيذي يف الطلوب وحص , من القانون ( 7)وقد جاء يف املادة , 

أ ن زرخص بتأ لين ا عية أ و أ ن زرفض الرتخيص دون أ ن زكون ملكةا ببيان أ س باب الرفض ويبلغ قرار اجمللوس 

ىل مقديم الطلب ىل املتصا ليبلغه كتابة اإ التنةيذي اإ
(5)

ذا رخوص , لقوانونمون ا (0)وقد جواء يف املوادة .   أ نوه اإ

حوودى اجلرائوود امليووة خووالل  اجمللووس التنةيووذي بتووأ لين مجعيووة فعووىل امل،سسووني أ ن يعلنوووا ذكل الرتخوويص يف اإ

ىل املتصا  الث نسخ من عدد اجلريدة اليت أ علون فهيوا  أ س بوع واحد من اترخي تبليغهم الرتخيص وأ ن يقدموا اإ

الرتخيص
(6)

. 

أ ن لك مجعية ت،لن بال رخصة مبقت  أ حاكم هوذا القوانون متنوع فوورا مون , نمن القانو( 02)وقد جاء يف املادة 

قبل احلكومة املية 
(7)

. 

نه ميكن القوول , م 0008وحىت عام م 0060وفيف يتعلق مبامرسة الع ل احلزيب خالل الةرتة اليت امتدت منذ عام  فاإ

ذا اسو تثنينا حوزب الاسو تقالل العوريب ا ي انتقلوا  أ ن الوعي الس ياي بني ال ردنيني بدأ  بطيئوا  ومتوأ خرا  ، واإ

ىل عامن منذ عام  ن أ ول حزب س ياي  0060، وبقي يس يطر عىل احلياة الس ياس ية حىت عام 0060قيادته اإ ، فاإ

                                                           
(

1
 ( . 0) املادة , م وتعديالته0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رمق ( 

(
2
 ( . 2) املادة , م وتعديالته0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رمق ( 

(
3
 ( . 2) املادة , م وتعديالته0012لس نة ( 016)يات رمق قانون ا ع ( 

(
4
 ( . 8) املادة , م وتعديالته0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رمق ( 

(
5
 ( . 7) املادة , م وتعديالته0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رمق ( 

(
6
 ( . 0) املادة , م وتعديالته0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رمق ( 

(
7
 ( . 02) املادة , م وتعديالته0012لس نة ( 016)قانون ا عيات رمق ( 
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صووالحيا  هدفووه السووعي ابلطوورق , 0068تأ سووس يف الووبالد هووو حووزب الشووعب ،وذكل يف أ ذار  واكن حووزاب  اإ

املرشوعة لتأ ييد اس تقالل البالد 
(1)

 . 

وموون هووذه , وقوود تووأ لن يف ال ردن يف ذكل الوقووا عوودة أ حووزاب س ياسوو ية مبوجووب قووانون ا عيووات العووامثين 

حوزب واحلوزب احلور املعتودل و , وحوزب اللينوة التنةيذيوة لل و،متر الووطين , ال حزاب حوزب الشوعب ال ردين 

واكن ما جي وع هوذه ال حوزاب املطالبوة والع ول مون أ جول اسو تقالل , وحزب ال خاء ال ردين , الت،امن ال ردين 

جعول احلكوموة , ولعبا هذه ال حزاب دورا  متثل يف ال،غ  عىل حكومة الانتداب, البالد عن ااوةل املنتدبة 

عوادة النظور يف امل ىل بريطانيوا رضورة اإ ىل مزيود مون وال مري يلحان ابلطلب اإ عاهودة الربيطانيوة ال ردنيوة وصوول  اإ

0002واس ارت اجلهود الشعبية تطالب ابلس تقالل حىت حتقق ذكل عام , الاس تقالل 
(2)

 . 

لهيا  -:املبحث الثاين - :(0070-0008)حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

لهيوا يف ااسو تور ال ردين لعوام  ويف هذا املبحث سي  تناول حوق هشوكيل ال حوزاب الس ياسو ية و الانتسواب اإ

, م 0020وقووانون ال حووزاب الس ياسوو ية لعووام ,  وتعديالتووه م 0026وااسوو تور ال ردين لعووام , وتعديالتووه م 0008

 .م 0022وقانون ال حزاب الس ياس ية لعام 

- :وتعديالته م 0008 لعام ااس تور ال ردين -:املطلب ال ول 

مارة رشق ال ردن عام  ليشا بذكل ال سوا  , م 0008مت و ع ااس تور ال ردين لعام , م 0002بعد اس تقالل اإ

وكذكل ليشا ال سوا  ااسو توري لعقود الاجيعوات العاموة , ااس توري للع ل الس ياي لل واطن ال ردين 

 .وهشكيل ا عيات 

أ ن ال ردنيون أ مام القانون سواء، ل متيزي يف احلقوق والواجبوات بيوهنم وأ ن , ااس تورمن  (2)فقد جاء يف املادة 

اختلةوا يف ال صل أ و اللغة أ و اازن
(3)

. 

أ ن احلرية الشخصية مكةوةل, من ااس تور (8)وجاء يف املادة 
(4)

أ ن حريوة , مون ااسو تور( 08)وجاء يف املادة . 

نسان الإعراب عن  فكره ابلقول والكتابة يف حودود القوانونالرأ ي مكةوةل، ولا اإ
(5)

مون ( 07)وجواء يف املوادة . 

أ نه لر ردنيني حق الاجيع وتكوزن ا عيات يف حدود القانون, ااس تور
(6)

. 

                                                           
 .  70- 82ص , 0070,عامن , مركز الكتب ال ردين ,  6و,  0002-0060عهد الإمارة : اترخي ال ردن املعا  , عيل حمافظة (1) 

(
2
 .     082ص , 0071, ,عامن ,مطبعة الكسواين ,  0و, دين مبادئ القانون ااس توري مع دراسة حتليلية للنظام الس ياي ال ر , سامل الكسواين ( 

(
3
 ( . 2) املادة , م وتعديالته0008ااس تور ال ردين لعام ( 

(
4
 ( . 8) املادة , م وتعديالته0008ااس تور ال ردين لعام ( 

(
5
 ( . 08) املادة , م وتعديالته0008ااس تور ال ردين لعام ( 

(
6
 ( . 07) املادة , وتعديالتهم 0008ااس تور ال ردين لعام ( 
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شوا ال سوا  ااسو توري للع ول السو ياي , وتعديالتوه  م 0008وهكذا نالحوم أ ن ااسو تور ال ردين لعوام 

ونالحوم , ا  ااس توري لعقد الاجيعوات العاموة وهشوكيل ا عيوات وكذكل شا ال س, لل واطن ال ردين 

مل يونص بشوا واحض و   عوىل حوق املوواطن ال ردين , وتعديالتوه  م 0008أ ي،ا  أ ن ااس تور ال ردين لعوام 

اا جاء النص عىل حق املواطن بعقد الاجيعات وحوق هشوكيل ا عيوات و , بتشكيل ال حزاب الس ياس ية  واإ

لهيا طبقا  ل حاكم القانون  الانتساب وما يةهم مون ذكل أ ن ال حوزاب الس ياسو ية اكنوا تنودرج حتوا مسو   , اإ

 .وابلتايل من أ راد هشكيل حزب س ياي عليه أ ن زراعي رشوو وأ حاكم قانون ا عيات  , ا عيات

  -:وتعديالته م 0026ااس تور ال ردين لعام  -:املطلب الثاين 

, ليشا بذكل ال سوا  ااسو توري للع ول السو ياي لل وواطن ال ردين , م 0026صدر ااس تور ال ردين لعام 

 .وكذكل ليشا ال سا  ااس توري لعقد الاجيعات العامة وهشكيل ا عيات وال حزاب الس ياس ية 

ن أ ن ال ردنيون أ مام القانون سواء ل متيوزي بيوهنم يف احلقووق والواجبوات واإ , من ااس تور( 2)فقد جاء يف املادة 

اختلةوا يف العرق أ و اللغة أ و اازن
(1)

. 

أ ن احلرية الشخصية مصونة, من ااس تور (8)وجاء يف املادة 
(2)

أ نوه تكةول , من ااسو تور( 02)وجاء يف املادة . 

ااوةل حرية الرأ ي ، ولا أ ردين أ ن يعورب حبريوة عون رأ يوه ابلقوول والكتابوة والتصووزر وسوائر وسوائل التعبوري 

حدود القانون برشو أ ن ل يتجاوز
(3)

 . 

ما ييل, من ااس تور( 02)وجاء يف املادة 
(4)

 : -

 .لر ردنيني حق الاجيع مضن حدود القانون -0

لر ردنيني حق تأ لين ا عيات وال حزاب الس ياس ية عىل أ ن تكون غازهتا مرشووعة ووسوائلها سول ية وذات -6

 .نظم ل  الن أ حاكم ااس تور

 .ينظم القانون طريقة تأ لين ا عيات وال حزاب الس ياس ية ومراقبة مواردها -1 

شووا ال سووا  ااسوو توري للع وول السوو ياي , وتعديالتووهم 0026وهكووذا نالحووم أ ن ااسوو تور ال ردين لعووام 

وكذكل شا ال سا  ااس توري لعقود الاجيعوات العاموة وهشوكيل ا عيوات وال حوزاب , لل واطن ال ردين 

نوص بشوا واحض , وتعديالتوهم 0026ونالحوم أ ي،وا  أ ن ااسو تور ال ردين لعوام .  م0026اس ية منذ عوام الس ي

و جوواء الوونص عووىل حووق املووواطن بعقوود , و   عووىل حووق املووواطن ال ردين بتشووكيل ال حووزاب الس ياسوو ية 

                                                           
(

1
 ( . 2) املادة , م وتعديالته0026ااس تور ال ردين لعام ( 

(
2
 ( . 8) املادة , م وتعديالته0026ااس تور ال ردين لعام ( 

(
3
 ( . 02) املادة , م وتعديالته0026ااس تور ال ردين لعام ( 

(
4
 ( . 02) املادة , م وتعديالته0026ااس تور ال ردين لعام ( 
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لهيا  رشيطة أ ن تكون غا زهتوا مرشووعة الاجيعات وحق هشكيل ا عيات وال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

وقد أ حال ااس تور طريقوة توأ لين ا عيوات وال حوزاب , ووسائلها سل ية وذات نظم ل  الن أ حاكم ااس تور

ىل أ حاكم القانون   .الس ياس ية ومراقبة مواردها اإ

- :م 0020لس نة  (1) قانون تنظو ال حزاب الس ياس ية رمق -:املطلب الثالث 

ليكون بوذكل أ ول قوانون يف ااوةل ال ردين , م0020لس نة ( 1)جاء صدور قانون تنظو ال حزاب الس ياس ية رمق 

ويشووا ال سووا  القووانوين فوويف يتعلووق برتخوويص ال حووزاب الس ياسوو ية , لتنظووو معوول ال حووزاب الس ياسوو ية 

لهيا  ل حوزاب الس ياسو ية لعوام عنودما مت و وع قوانون ا, م 0022واس ار ال مور كوذكل حوىت عوام , والانتساب اإ

 .م 0022

أ ن احلوزب السو ياي هوو أ يوة هيئوة , مون القوانون( 6)فقد جواء يف املوادة , وفيف يتعلق مبةهوم احلزب الس ياي 

وبعود , م،لةة من عرشة أ شخاص فأ كرث غر ها تنظو وتوحيد  مساعهيا يف امل،امر الس ياي وفاقوا لهوذا القوانون

ية معنوية قانونية معرتا هبا متكنه من  الادعاء واافواع ابمسوه والقيوام هسييل احلزب الس ياي تصبح حص خشص 

بأ ي معل أ خر جيزي حص  نظامه ال ساي القيام به
(1)

. 

أ نوه لر ردنيوني حوق توأ لين , مون القوانون( 1)فقود جواء يف املوادة , وفيف يتعلق حبق تأ لين ال حوزاب الس ياسو ية

ويونظم , وسائلها سلمية ذات نظوم ل  والن أ حواكم ااسو توراحلزب الس ياي عىل أ ن تكون غااي ا مرشوعة و 

ولك من خالن مبةرده أ و مع أ ي خشص أ خر أ و أ شخاص , هذا القانون طريقة هشا ال حزاب وممارسة نشاطها

دانتووه ابلعقوبووة املةرو ووة عووىل ا عيووات غووري املرشوووعة  يف قووانون , أ خوورزن أ حوواكم هووذا القووانون يعاقووب بعوود اإ

العقوابت
(2)

. 

جووراءات تووأ لين ال حووزاب الس ياسوو يةوفوويف أ نووه يقوودم طلووب , موون القووانون ( 0) فقوود جوواء يف املووادة,  يتعلووق ابإ

ىل الوززر بواسطة متصا اللواء ا ي س يكون فيوه مركوز ( وززر اااخلية)الرتخيص بتأ لين احلزب الس ياي اإ

وعوىل , يعني حمل التبليوغ وعنوانوه وجيب أ ن زرفق به النظام ال ساي للحزب املنوي تأ ليةه وأ ن , أ عامحص الرئييس

ىل الوززر مشةوعا  برأ يه خالل س بعة أ ايم من اترخي اس تالمه وعىل الوززر أ ن زرفعوه , املتصا أ ن زرفع الطلب اإ

ليه لعر ه عوىل جملوس الووزراء ىل رئيس الوزراء خالل مخسة عرش يوما من اترخي وصوحص اإ , مشةوعا  بتوصياته اإ

زوورفض الرتخوويص املطلوووب  وعليووه يف حوواةل الوورفض أ ن يبووني ال سوو باب اااعيووة وجمللووس الوووزراء أ ن ميوونح أ و 

 كل
(3)

. 

                                                           
(

1
 ( . 6) املادة , م0020لس نة ( 1)قانون تنظو ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
2
 ( . 1) املادة , م0020لس نة ( 1)قانون تنظو ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
3
 ( . 0) املادة , م0020لس نة ( 1)قانون تنظو ال حزاب الس ياس ية رمق ( 
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- :م 0022لس نة ( 02)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق  -:املطلب الرابع 

ليكوون بوذكل ال سوا  القوانوين فويف يتعلوق , م0022لسو نة  (02)جاء صودور قوانون ال حوزاب الس ياسو ية رمق 

لهيوا منوذ عوام  , م 0006واسو ار ال مور كوذكل حوىت عوام , م 0022برتخيص ال حزاب الس ياسو ية و الانتسواب اإ

 .م 0006عندما مت و ع قانون ال حزاب الس ياس ية لعام 

زب السو ياي هوو أ يوة هيئوة أ ن احلو, مون القوانون ( 6)فقد جاء يف املادة , وفيف يتعلق مبةهوم احلزب الس ياي 

م،لةوة مون عرشوة أ شوخاص فوأ كرث غر وها تنظووو وتوحيود مسواعهيا يف امل،وامر  السو ياي وفاقوا  ل حواكم هووذا 

القانون
(1)

. 

أ نوه لر ردنيوني حوق توأ لين , مون القوانون ( 1)فقود جواء يف املوادة , وفيف يتعلق حبوق توأ لين احلوزب السو ياي 

غااي ا مرشوعة ووسائلها سولمية وذات نظوم ل  والن أ حواكم ااسو تورال حزاب الس ياس ية عىل أ ن تكون 
(2)

 .

أ نه يعترب احلوزب السو ياي بعود هسوييا خشصوية معنويوة  ووحص حوق الادعواء , من القانون( 0)وجاء يف املادة 

واافاع ابمسه والقيام بأ ي معل أ خر جيزيه نظامه ال ساي
(3)

. 

جراءات ترخيص احلزب الس   أ نه يقدم طلوب الرتخويص , من القانون( 2)فقد جاء يف املادة , ياي وفيف يتعلق ابإ

ىل الوززر بواسطة متصا اللواء ا ي س يكون فيه مركوز أ عوامحص  الرئييسو وزرفوق بوه , بتأ لين حزب س ياي اإ

و عوىل املتصوا أ ن زرفوع , أ ربع نسخ من النظام ال ساي للحزب املنوي تأ ليةه ويعني فيه حمول التبليوغ وعنوانوه

ىل الوززر مبينا  رأ يوه خوالل مخسوة عرشوة يوموا  مون اترخي اسو تالمه وعوىل الووززر أ ن زرفعوه مشوةوعا  , الطلب اإ

ليوه لعر وه عوىل جملوس الووزراء  ىل رئيس الوزراء خوالل مخسوة عرشو يوموا مون اترخي وصووحص اإ و , بتوصياته اإ

جمللس الوزراء أ ن مينح أ و زرفض الرتخيص وزكون قراره قطعيا  
(4)

. 

أ نه ل جيوز ل ي حزب س ياي قدم  طلبا  وفق املادة اظامسة من هذا القوانون , من القانون( 2) املادة وجاء يف

شعارا  ابملوافقة عىل هسييا أ ن ميار  أ عامحص قبل أ ن يتسهب اإ
(5)

. 

نوه ميكون , م 0070وحىت عام  0008وفيف يتعلق مبامرسة الع ل احلزيب خالل الةرتة اليت امتدت منذ عام  القوول فاإ

مون ااسو تور ال ردين لسو نة ( 07) أ نه يف بداية عهد امل لكة ال ردنية الهامشية ،تأ سسا ال حزاب مبوجب املادة

                                                           
(

1
 ( . 6) ادة امل, م 0022لس نة ( 02)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
2
 ( . 1) املادة , م 0022لس نة ( 02)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
3
 ( . 0) املادة , م 0022لس نة ( 02)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
4
 ( . 2) املادة , م 0022لس نة ( 02)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
5
 ( . 2) املادة , م 0022لس نة ( 02)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

436 
 

وحزب الشعب ال ردين, حزب الهن،ة العربية: ومن أ مه هذه ال حزاب ,  0008
(1)

 0026ويف الةرتة بني عوامني . 

حلزبيوة عوىل السواحة الس ياسو ية العاموة ، غوري أ ن ، انترشت يف ال ردن ظواهرة التنظويفت والتكوتالت ا 0028-

وميكون تصونين ال حوزاب الويت .النشاو مل زكن موجودا  داخل السلطة التنةيذية أ و الترشيعية بصوورة مبوارشة 

ىل قس ني  - :ظهرت يف ال ردن اإ

حتواد وحوزب الا, واحلزب العريب ااس توري, حزب ال مة -:ومن أ مه هذه ال حزاب  -:ال حزاب العشائرية   -0

 .الوطين 

واحلووزب ,حووزب البعووث العووريب الاشوورتا  -:وموون هووذه ال حووزاب  -(:أ و ال يديولوجيووة)ال حووزاب العقائديووة -6

وحزب التحرزر, وجامعة الإخوان املسل ني, الش يوعي
(2)

. 

قد جرت عىل أ سوا  التكوتالت احلزبيوة ،  ولقود أ تيحوا م 0022واكنا انتخاابت جملس النواب اظامس عام 

عوىل أ سوا  حوزيب ،  0022اب فرصوة ذهبيوة يف ال ردن بعود الانتخواابت الويت جورت يف الوبالد سو نة لر حز 

وهشكيل حكومة ائتالفية 
(3)

 . 

ىل أ ن ا ذ جملس الوزراء ال ردين بتارخي   0028نيسوان  62وقد مارسا ال حزاب ال ردنية نشاطها الس ياي ، اإ

بوراهو هوات الويت هسول ا , قرارا  حبل اكفة ال حزاب الس ياسو ية يف امل لكوة واكنوا احلكوموة ال ردنيوة برئاسوة اإ

،قد ا طرت بسوبب الظوروا اظطورية الويت اكنوا جتتازهوا امل لكوة ال ردنيوة  0028نيسان  62مقاليد احلمك يف 

عالن ال حاكم العرفية يف مجيع أ حناء امل لكة استنا ىل اإ مون ااسو تور ال ردين   ( 062)دا  ل حواكم املوادة الهامشية اإ

اثرة  ظروج عدد من هوذه ال حوزاب عون التقاليود ااسو تورية وأ صوول اللعبوة الس ياسو ية  واورهوا الةعوال يف اإ

الةوىض والقالقل ، وزعزعة الهدوء والنظام وال من داخل البالد
(4)

 . 

- :(6106-0070)لهيا حق هشكيل ال حزاب الس ياس ية والانتساب اإ  -:املبحث الثالث

لهيووا يف قووانون ال حووزاب  ويف هووذا املبحووث سووي  تنوواول حووق هشووكيل ال حووزاب الس ياسوو ية و الانتسوواب اإ

 .م 6118وقانون ال حزاب الس ياس ية لعام , م 0006الس ياس ية لعام 

- :م 0006لس نة  (16)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق  -:املطلب ال ول 

                                                           
ص , 0001,ابملينووبر  , عوامن , ن .د,  0و , أ راكنوه ومقوماتوه : النظوام السو ياي , ومنذر سليفن ااجواين , محمد سليفن ااجاين اااودي (1)  

112     . 

(
2
مركز , فلوريدا, (6)العدد , الرابعة الس نة, جمةل قراءات س ياس ية ,  0070-0026التطور ااميقراطي يف ال ردن بني عايم , عبدالةتاح الرشدان ( 

 . 72ص , 0000,دراسات الإسالم والعامل 

 .   071-070ص , 0078,عامن, ن.د, ( دراسة اترخيية: 0028-0060)احلياة النيابية يف امل لكة ال ردنية الهامشية , أ محود حرب اللصامصة (3)  

 .     112ص,مرجع سابق, النظام الس ياي, ومنذر سليفن ااجاين , محمد ااجاين اااودي (4) 
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ليكوون بوذكل ال سوا  القوانوين فويف يتعلوق , م0006لسو نة  (16)جاء صودور قوانون ال حوزاب الس ياسو ية رمق 

لهيوا منوذ عوام  , م 6118واسو ار ال مور كوذكل حوىت عوام , م 0006برتخيص ال حزاب الس ياسو ية و الانتسواب اإ

 .م 6118عندما مت و ع قانون ال حزاب الس ياس ية لعام 

أ ن احلوزب هوو لك تنظوو سو ياي , مون القوانون( 1)فقود جواء يف املوادة , وفيف يتعلق مبةهوم احلزب السو ياي 

يتأ لن من جامعة من ال ردنيني وفقوا لدلسو تور وأ حواكم القوانون  بقصود املشواركة يف احليواة الس ياسو ية وحتقيوق 

 ل بوسائل مرشوعة وسل يةأ هداا حمددة تتعلق ابلش،ون الس ياس ية والاقتصادية والاجيعية، ويع
(1)

. 

أ نوه لر ردنيوني احلوق يف توأ لين , مون القوانون (0) فقد جواء يف املوادة, وفيف يتعلق حبق تأ لين احلزب الس ياي 

لهيا وفقا ل حاكم القانون ال حزاب الس ياس ية والانتساب الطوعي اإ
(2)

. 

أ نوه جيوب أ ن ل يقول عودد , مون القوانون  (2)فقد جواء يف املوادة , وفيف يتعلق برشوو ع،و احلزب الس ياي 

ال ع،اء امل،سسني ل ي حزب عن مخسني خشصا ممن تتوافر فهيم الرشوو ال تية
(3)

:-  

 . أ ن زكون قد أ  ل اظامسة والعرشزن من معره -أ  

 . أ ن زكون أ ردنيا منذ عرش س نوات عىل ال قل -ب 

أ و جنحوة خموةل ابلرشوا أ و ابل خوالق العاموة أ و  أ ن ل زكون حمكوما حبمك قطعي من حممكة خمتصوة جبنايوة -ج 

ليه اعتباره( عدا اجلرامئ ذات الصةة الس ياس ية)بأ ي جناية أ خرى   . ما مل زكن قد ُرد اإ

 . أ ن زكون ماتعا ابل هلية املدنية والقانونية الاكمةل -د 

 . أ ن زكون مقيف عادة يف امل لكة -ه 

 . أ جنبية أ ن ل يدعي جبنس ية دوةل أ خرى أ و حامية -و 

 . أ ن ل زكون ع،وا يف أ ي حزب أ خر أ و أ ي تنظو س ياي حزيب غري أ ردين -ز 

 . أ ن ل زكون من املنتس بني للقوات املسلحة ال ردنية أ و ال هجزة ال منية أ و اافاع املدين -ح 

 .أ ن ل زكون قا يا -و 

جراءات تأ لين احلزب الس ياي  أ نوه يقودم طلوب تأ سويس , مون القوانون( 8)فقد جواء يف املوادة , وفيف يتعلق ابإ

ىل الوززر موقعا من امل،سسني ومرفقوا بوه البيواانت والواثئوق ( وززر اااخلية)احلزب اإ
(4)

( 01) وجواء يف املوادة. 

ذا اكن طلب تأ سيس احلزب مس توفيا للرشوو املنصوص علهيا يف هوذا القوانون يعلون الووززر , من القانون أ نه اإ

ايم بعد انق،اء س تني يوما عىل اترخي تبليغ الإشعار بتسوهب طلوب التأ سويس، عن تأ سيس احلزب خالل س بعة أ  

                                                           
(

1
 ( . 1) املادة , م0006لس نة ( 16)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
2
 ( . 0) املادة , م0006لس نة ( 16)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
3
 ( . 2) املادة  ,م0006لس نة ( 16)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
4
 ( . 8) املادة , م0006لس نة ( 16)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 
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لهيوا يف املوادة  ( 0)أ و خالل مخسة عرش يوما من اترخي الإشعار بتسهب الإي،احات والواثئوق والبيواانت املشوار اإ

ذا امتنع الوززر عن الإعالن عن تأ سي. من هذا القانون، وينرش الإعالن يف اجلريدة الرمسية س احلزب خوالل و اإ

ىل امل،سسوني وفقوا , من هذه املادة( أ  ) املدة املنصوص علهيا يف الةقرة  فعليه أ ن يبني أ سو باب ذكل وأ ن يبلغهوا اإ

زراد أ س باب أ خرى أ مام اممكة لالإجراءات املنصوص علهيا يف هذا القانون، ول جيوز للوززر اإ
(1)

. 

ذا نقوص عودد , من القانون( 06)وجاء يف املادة  ال ع،واء امل،سسوني عون مخسوني ع،ووا ل ي سوبب مون أ نوه اإ

ال س باب، قبل الإعالن عن تأ سيس احلزب وفقا ل حاكم هذا القانون، يعترب طلب التأ سيس ُملغ 
(2)

. 

ل بعود صودور قورار , من القانون( 01)وجاء يف املادة  أ نه ل جيوز للحزب أ ن يعلن عن نةسه أ و ميار  نشاطه اإ

لغاء قرار الوززر برفض التأ سيس, يسالوززر ابملوافقة عىل التأ س  وعوىل الووززر الإعوالن ,أ و صدور قرار اممكة ابإ

عن تأ سيس احلزب وفقا ل حاكم هذا القانون
(3)

. 

ىل احلزب بعد الإعوالن عون , من القانون( 02)وجاء يف املادة  أ نه يشرتو يف الع،و ا ي زرغب يف الانتساب اإ

ىل الرشوو ال خورى املنصووص علهيوا يف تأ سيسه، أ ن زكون قد أ  ل الثامنة عرشة م ن معره، وذكل ابلإ افة اإ

ىل ( ب)الةقرات من  من هذا القانون( 2)من املادة ( و) اإ
(4)

. 

نووص بشووا واحض و   عووىل حووق , م0006لسوو نة ( 16)ونالحووم هنووا أ ن قووانون ال حووزاب الس ياسوو ية رمق 

املواطن بتشكيل ال حزاب الس ياسو ية و  وجاء النص عىل حق, املواطن ال ردين بتشكيل ال حزاب الس ياس ية 

لهيووا  هبوودا املشوواركة يف احليوواة الس ياسوو ية وحتقيووق أ هووداا حمووددة تتعلووق ابلشوو،ون الس ياسوو ية  الانتسوواب اإ

, وقد مسوح القوانون بتأ سويس احلوزب السو ياي , والاقتصادية والاجيعية، ويع ل بوسائل مرشوعة وسل ية 

وهوذا الونص القوانوين تأ كيود عوىل , ي حوزب عون مخسوني خشصوا برشو أ ن ل يقل عدد ال ع،اء امل،سسني ل  

 .رضورة مشاركة ال حزاب الس ياس ية يف احلياة الس ياس ية 

- :م 6118لس نة  (00)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق  -:املطلب الثاين 

ليكوون بوذكل ال سوا  القوانوين فويف يتعلووق , م6118لسوو نة ( 00)جواء صودور قوانون ال حوزاب الس ياسو ية رمق 

لهيوا منوذ عوام  , م 6106واسو ار ال مور كوذكل حوىت عوام , م 6118برتخيص ال حزاب الس ياسو ية و الانتسواب اإ

 .م 6106عندما مت و ع قانون ال حزاب الس ياس ية لعام 

                                                           
(

1
 ( . 01) املادة , م0006لس نة ( 16)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
2
 ( . 06) املادة , م0006لس نة ( 16)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
3
 ( . 01) املادة , م0006لس نة ( 16)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
4
 ( . 02) املادة , م0006لس نة ( 16)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 
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ب لك تنظوو سو ياي يتوأ لن أ ن احلوز , من القوانون (1)فقد جاء يف املادة , وفيف يتعلق مبةهوم احلزب الس ياي 

من جامعة من ال ردنيني وفقا لدلس تور وأ حاكم القانون بقصد املشاركة يف احلياة العامة ، وحتقيق أ هوداا تتعلوق 

و ي،سس احلزب عىل أ سوا  , ابلش،ون الس ياس ية والاقتصادية والاجيعية ويع ل بوسائل مرشوعة وسل ية

عريق أ و فئوي أ و التةرقة بسبب النوع أ و ال صل أ و اازناملواطنة دون متيزي عىل أ ي أ سا  طائةي أ و 
(1)

 . 

أ نوه لر ردنيوني احلوق يف توأ لين , مون القوانون ( 0)فقد جاء يف املادة , وفيف يتعلق حبق تأ لين احلزب الس ياي 

لهيا وفقا ل حاكم القانون يف وللحزب احلوق يف املشواركة ابلنتخواابت , ال حزاب الس ياس ية والانتساب الطوعي اإ

خمتلن املواقع واملس توايت
(2)

أ نوه ل جيووز التعورض لل وواطن أ و مسواءلته أ و , من القانون( 61)وجاء يف املادة . 

و للحوزب احلوق يف اسو تخدام وسوائل الإعوالم , حماسبته أ و املسا  حبقوقوه ااسو تورية بسوبب انيئوه احلوزيب

وبراجمه الرمسية لبيان وهجة نظره ورشح مبادئه
(3)

 . 

أ نوه جيوب أ ن ل , مون القوانون ( أ  )الةقورة ,  (2)فقد جاء يف املادة , علق برشوو ع،و احلزب الس ياي وفيف يت

قوامهتم املعتواد يف مخوس  يقل عدد ال ع،واء امل،سسوني ل ي حوزب عون مخسوامئة خشوص عوىل أ ن زكوون مقور اإ

التالية من امل،سسني لا حمافظة ممن تتوافر فهيم الرشوو%( 01)وبنس بة , حمافظات عىل ال قل
(4)

 : -

 . أ ن زكون قد أ  ل الواحدة والعرشزن من معره . 0

 . أ ن زكون أ ردنيا منذ عرش س نوات عىل ال قل . 6

عودا ) أ ن ل زكون حمكوما حبمك قطعي من حممكة خمتصة جبناية أ و جبنحة خمةل ابلرشوا أ و ابل خوالق العاموة . 1

ليه اعتباره ( اجلرامئ ذات الصةة الس ياس ية  . ما مل زكن قد رد اإ

 . أ ن زكون ماتعا ابل هلية املدنية والقانونية الاكمةل ومقيف عادة يف امل لكة . 0

 . س ية دوةل أ خرى أ و حامية أ جنبية أ ن ل يدعي جبن . 2

 . أ ن ل زكون ع،وا يف أ ي حزب أ و تنظو س ياي أ خر أ ردين أ و غري أ ردين . 2

 . أ ن ل زكون من املنتس بني للقوات املسلحة ال ردنية أ و ال هجزة ال منية أ و اافاع املدين . 8

 .أ ن ل زكون قا يا . 7

أ نه جيوز لعرشة من ال ردنيني عىل ال قل من الوراغبني يف تأ سويس , من القانون( ب)الةقرة , ( 2)وجاء يف املادة 

ابملبادئ وال فاكر ال ولية للحزب ، وللوززر املوافقة عىل ممارسة أ نشوطهتم ( وززر اااخلية)حزب ، التقدم للوززر

س عند اس تكامل الرشوو املنصووص الس ياس ية التح،ريية والرتود لهذه ال فاكر عىل أ ن يتقدموا بطلب التأ سي

                                                           
(

1
 ( .1) املادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
2
 ( . 0) املادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
3
 ( .61) املادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
4
 ( .أ  )الةقرة, ( 2) املادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 
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ذا مل هسو تمكل رشوو , علهيا يف هذا القانون وخالل مدة ل تزيود عوىل سو تة أ شوهر مون اترخي تو  املوافقوة و اإ

من هوذه الةقورة ، تعتورب موافقوة الووززر ملغواة وعوىل مقوديم ( 0)التأ سيس خالل املدة املنصوص علهيا يف البند 

ل بعد انق،اء سو تة أ شوهر مون , طهتمطلب التأ سيس التوقن عن ممارسة أ نش ول حيق زم التقدم بطلب جديد اإ

اترخي انهتاء ت  املدة
(1)

 . 

جراءات ترخيص احلزب الس ياي  أ نه يقودم طلوب تأ سويس , من القانون ( 8)فقد جاء يف املادة , وفيف يتعلق ابإ

ىل الوززر موقعا من امل،سسني ومرفقا به البياانت والواثئق احلزب اإ
(2)

 . 

ذا اكن طلب تأ سيس احلزب مس توفيا للرشوو املنصووص علهيوا يف هوذا , من القانون (01)جاء يف املادة و  أ نه اإ

القانون يعلن الوززر عن تأ سيس احلوزب خوالل سو بعة أ ايم مون انق،واء سو تني يوموا عوىل اترخي تبليوغ الإشوعار 

الإشوعار بتسوهب الإي،واحات بتسهب طلب التأ سيس املس تويف للرشوو ، أ و خالل مخسة عرش يوما مون اترخي 

لهيا يف املادة  من هذا القانون ، وينرش الإعالن يف اجلريدة الرمسية ويف حصيةتني ( 0)والواثئق والبياانت املشار اإ

ذا امتنع الوززر عن الإعالن عن تأ سيس احلزب خالل املودة املنصووص علهيوا يف الةقورة . يوميتني حمليتني  ( أ  )واإ

جوراءات املنصووص علهيوا يف , يبني أ س باب ذكل فعليه أ ن, من هذه املادة وأ ن يبلغهوا غواىل امل،سسوني وفقوا لالإ

هذا القانون
(3)

 . 

ذا نقووص عوودد ال ع،وواء امل،سسووني عوون مخسووامئة ع،ووو ل ي سووبب موون , القووانون  (06)وجوواء يف املووادة  أ نووه اإ

يس احلزب ملغو ال س باب ، قبل الإعالن عن تأ سيس احلزب وفقا ل حاكم هذا القانون ، يعترب طلب تأ س 
(4)

  .

ىل احلزب بعد الإعالن عون تأ سيسوه ، , من القانون (02)وجاء يف املادة  أ نه يشرتو فمين زرغب يف الانتساب اإ

ىل الرشوو املنصووص علهيوا يف البنوود مون ( 7-6) أ ن زكون قد أ  ل الثامنة عرش من معره ، وذكل ابلإ افة اإ

من هذا القانون( 2)من املادة ( أ  )من الةقرة 
(5)

 . 

أ نه ي   صيص بند يف املوازنة العامة لدلوةل لل سااة يف متويول ال حوزاب مون , من القانون( 00)وجاء يف املادة 

أ موال اظزينة وفقوا ل سوس ورشوو حتودد حوالت املونح أ و احلرموان وأ ليوات ووسوائل الصوا مبقت و نظوام 

يصدر لهذه الغاية
(6)

 لسو نة( 70)من نظوام املسوااة يف متويول ال حوزاب الس ياسو ية رمق  (1)وقد جاء يف املادة . 

مخسون أ لن دينار تدفع عىل دفعتني ( 21ر111)أ نه ي   صيص مسااة مالية س نوية للحزب مقدارها , م6117

                                                           
(

1
 ( .ب)الةقرة, ( 2) املادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
2
 ( .8) املادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
3
 ( . 01) املادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
4
 ( . 06) املادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
5
 ( . 02) املادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 

(
6
 ( . 00) املادة , م6118لس نة ( 00)قانون ال حزاب الس ياس ية رمق ( 
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متساويتني ال وىل تدفع خالل شهر حززران والثانية خوالل شوهر اكنوون أ ول مون السو نة رشيطوة الوزتام احلوزب 

قانون وهذا النظامبأ حاكم ال
(1)

  . 

نووص بشووا واحض و   عووىل حووق , م0006لسوو نة  (16)ونالحووم هنووا أ ن قووانون ال حووزاب الس ياسوو ية رمق 

وجاء النص عىل حق املواطن بتشكيل ال حزاب الس ياسو ية و , املواطن ال ردين بتشكيل ال حزاب الس ياس ية 

لهيا  بقصد املشاركة يف احلياة العاموة ، وحتقيوق أ هوداا تتعلوق ابلشو،ون الس ياسو ية والاقتصوادية  الانتساب اإ

وي،سس احلزب عىل أ سا  املواطنة دون متيزي عوىل أ ي أ سوا  ,والاجيعية ويع ل بوسائل مرشوعة وسل ية

وقود مسوح القوانون بتأ سويس احلوزب , طائةي أ و عوريق أ و فئووي أ و التةرقوة بسوبب النووع أ و ال صول أ و اازون

ع،واء امل،سسوني ل ي حوزب عون مخسوامئة خشوص عوىل أ ن زكوون مقور برشو أ ن ل يقل عدد ال  , الس ياي 

قامهتم املعتاد يف مخوس حمافظوات عوىل ال قول وبنسو بة  وكوذكل ت،و ن , مون امل،سسوني لوا حمافظوة%( 01)اإ

وهذا النص القانوين تأ كيود عوىل رضورة مشواركة , القانون ول ول مرة تقدمي ااوةل دل مايل لر حزاب الس ياس ية

 .الس ياس ية يف احلياة الس ياس ية ال حزاب 

وخاصوة عنودما , ونالحم هنا أ ن زايدة عدد ال ع،اء امل،سسني ززيد من صعوبة تأ سيس ال حزاب الس ياسو ية 

قامهتم املعتاد يف مخوس حمافظوات عوىل ال قول وبنسو بة  مون امل،سسوني %( 01)يشرتو القانون أ ن  زكون مقر اإ

 . لا حمافظة 

نه ميكن القوول , م 6106وحىت عام م 0070حلزيب خالل الةرتة اليت امتدت منذ عام وفيف يتعلق مبامرسة الع ل ا فاإ

ل م 0028أ نه ورمغ ما تعر ا حص ال حزاب الس ياس ية يف ال ردن منذ عام  لغاء ومطاردة ملنتسبهيا وحظرهوا اإ من اإ

جوراء , م 0070ل ردن عوام وبعود عوودة احليواة ااميقراطيوة يف ا, أ ن النشاو احلزيب مل يتوقن هنائيا  وبقي قامئوا  واإ

, م 0006ومشاركة ال حزاب الس ياس ية وصدور قانون ال حزاب الس ياس ية لعوام م 0070الانتخاابت النيابية عام 

كام ييلم 6118فقد هشلكا اظارطة احلزبية لر حزاب الس ياس ية حىت عام 
(2)

 : -

العربيوووة الإسوووالمية واحلركوووة , وهشووو ل حوووزب جهبوووة الع ووول لإسووواليم  -:ال حوووزاب الإسوووالمية  -1

 .وحزب الوس  الإساليم ( دعاء)ااميقراطية

, وحزب البعث العريب التقوديم, وهش ل حزب البعث العريب الاشرتا  ال ردين -:ال حزاب القومية  -2

, وحوزب اجلهبوة ال ردنيوة العربيوة ااسو تورية , ( حوق)وحزب جهبة الع ل القويم , واحلزب العريب ااميقراطي 

 .وحزب احلركة القومية ااميقراطية الشعبية , وحزب ال نصار العريب ال ردين, لعربية وحزب ال رض ا

                                                           
(

1
 ( . 1) املادة , م6117لس نة( 70)زاب الس ياس ية رمق نظام املسااة يف متويل ال ح( 

(
2
.672-602ص ص , 6100,عامن , دار الراية للنرش والتوزيع ,  0و,( 6118-0060)تطور التيربة احلزبية يف ال ردن,عبداحللو العدوان (   
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واحلووزب ااميقراطوي الوحوودوي ال ردين , وهشوو ل احلوزب الشو يوعي ال ردين  -:ال حوزاب اليسوارية   -3

, يم واحلوزب التقود,وحزب الوحدة الشوعبية ااميقراطوي ال ردين , ( حشد)وحزب الشعب ااميقراطي ال ردين ,

 .وحزب الشغيةل الش يوعي ال ردين 

, وحوزب ال حورار , وحوزب املسو تقبل, وهش ل احلوزب الووطين ااسو توري -:ال حزاب الوسطية   -4

 .وحزب العهد , حزب الرساةل, وحزب ال مة, وحزب السالم ال ردين ,وحزب الهن،ة 

- :خامتة 

لهيا يف الترشيعات ال ردنية ممثةل وبعد تناول حق املواطن ال ردين يف هشكيل ال حزاب الس ياس ية و  الانتساب اإ

ىل النتاجئ التالية , اباس تور ال ردين وقانون ال حزاب الس ياس ية خالل فرتة ااراسة  - :فقد توصلا ااراسة اإ

أ ن الترشيعات ال ردنية ممثةل اباس تور ال ردين وقانون ال حزاب الس ياس ية أ عطا املواطن ال ردين حق  -:أ ول  

لهيا   .هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

دون , منح ال ردين حق الاجيع وهشكيل ا عيوات , م 0067أ ن القانون ال ساي لإمارة رشق ال ردن  -:اثنيا  

واكنووا ال حووزاب الس ياسوو ية تعتوورب مضوون ا عيووات , لةووم ال حووزاب الس ياسوو ية الوونص بشووا    عووىل 

وأ ن ال حووزاب الس ياسوو ية يف بدايووة تأ سوويس ااوةل ال ردنيووة  اكنووا يوو  ترخيصووها مبوجووب قووانون , الس ياسوو ية

ليصوبح بعودها تورخيص ال حوزاب , م 0012حوىت مت و وع قوانون ا عيوات لعوام ,  0010ا عيات العامثين لعوام 

 .اس ية ي  مبوجبه الس ي

دون الونص بشوا , منح ال ردين حق الاجيع وهشكيل ا عيوات , م 0008أ ن ااس تور ال ردين لعام  -:اثلثا  

حيوث , واكنوا ال حوزاب الس ياسو ية تعتورب مضون ا عيوات الس ياسو ية ,    عىل لةم ال حزاب الس ياس ية 

وأ ن ااسو تور ال ردين لعوام , ات يف حودود القوانون نص ااس تور عىل حق ال ردنيني ابلجويع وتكووزن ا عيو

و جواء , نص بشا واحض و   عىل حق املواطن ال ردين بتشكيل ال حزاب الس ياسو ية , وتعديالتهم 0026

لهيوا , النص عىل حق املواطن بعقد الاجيعوات وحوق هشوكيل ا عيوات وال حوزاب الس ياسو ية و الانتسواب اإ

ىل أ حاكم القانون  وقد أ حال ااس تور طريقة تأ لين  .ا عيات وال حزاب الس ياس ية ومراقبة مواردها اإ

يعتوورب أ ول قووانون يتخصووص بتنظووو ال حووزاب , م 0020أ ن قووانون تنظووو ال حووزاب الس ياسوو ية لعووام  -:رابعووا  

 .م 0022وجاء بعده قانون ال حزاب الس ياس ية لعام , الس ياس ية وطريقة هشكيلها 

زيب وحوق املوواطن ال ردين يف هشوكيل ال حوزاب الس ياسو ية تعطول منوذ عوام أ ن ممارسة الع ول احلو -:خامسا  

وبووذكل مل هشووهد هووذه الةوورتة معوول علووين لر حووزاب , وذكل ل سوو باب خمتلةووة , م 0070وحووىت عووام ,م 0028

 .الس ياس ية 
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ا ي و , م 0006مت و وع قوانون ال حوزاب الس ياسو ية لعوام , م 0070بعد عودة احلياة ااميقراطية عام  -:سادسا  

واس ار الع ل به حىت مت و ع قانون ال حزاب الس ياسو ية لعوام , يع ل عىل تنظو هشكيل ال حزاب الس ياس ية 

 .م 6118

لهيوا يف الترشويعات  -:سابعا   أ ن النص عىل حق املواطن ال ردين يف هشكيل ال حزاب الس ياس ية و الانتساب اإ

 .الع ل احلزيب ال ردنية سامه يف زايدة عدد املواطنني ا زن ميارسون 

- :التوصيات 

ن الباحث يقرتح التوصيات التالية  - :يف هناية ااراسة فاإ

التأ كيد عىل أ ن حق املواطن ال ردين يف هشكيل ال حزاب الس ياس ية وممارسة الع ل احلزيب حوق أ صويل  -:أ ول  

 .وجزء ل يتيزأ  من احلقوق الس ياس ية لل واطن ال ردين ذكرا  أ و أ نىث

رضورة وجود نص دس توري ي،كد عوىل حاميوة وعودم جتورمي املوواطن ال ردين بسوبب انيئوه احلوزيب أ و  -:اثنيا  

 .ممارسة الع ل احلزيب مضن أ حاكم القانون 

الع ل عىل بث الربامج التوعوية والثقافية اظاصة ابلثقافة ااميقراطية وحق هشكيل ال حزاب الس ياسو ية  -:اثلثا  

وحووق , كووذكل ت،وو ني املنوواجه ااراسوو ية احلقوووق الس ياسوو ية لل ووواطن بشووا عووام و , وممارسووة الع وول احلووزيب 

 .املواطن ال ردين مبامرسة الع ل احلزيب بشا خاص

أ ن متار  وسائل الإعالم اتتلةة دورها يف تكثيون وزايدة الووعي السو ياي والثقافوة الس ياسو ية اى  -:رابعا  

 .وحتةزيمه عىل ممارسة الع ل احلزيب, املواطنني

تعديل قانون الانتخواب جمللوس النوواب  مبوا يسواعد عوىل تةيوة احليواة الس ياسو ية احلزبيوة وهشوييع   -:خامسا  

 .ال حزاب الس ياس ية عىل املشاركة يف الانتخاابت النيابية 

ومتكيهنوا مون , زايدة اال املايل املقدم لر حزاب الس ياس ية  من أ جول املسوااة يف تغطيوة نشواطا ا -:سادسا  

 .القيام بدور فاعل يف اجملاع واملشاركة يف الانتخاابت اتتلةة
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دور اجملاع املدين يف تكريس الوعي البييئ
*
 

 تيارت –جامعة ابن خدلون  -"أ  "أ س تاذ حمارض قسم  -محمد بلة،ل/ د

 

 :امللخص

أ ن الإنسان أ و املواطن العادي، بشا عام، يف بالدان غري معين ابحلةاع عىل البيئة، بول أ نوه  املالحم

ذا اكن تصفه يلحق الرر ابلبيئة أ م لو فهو ل حيس ابلرور ا ي ميوس البيئوة مون خوالل  ل ميزي أ حياان فيف اإ

ل أ   ن اكن يدرك أ حياان أ ن تصفه لويس تصوفا سوواي اإ نوه ل يقوو وزان  لق،وية احلةواع سلوك خاط  يقوم به، واإ

كيون ميكون أ ن نسو تثري املوواطن : ومن خالل هوذه املالحظوة أ و الاسو تنتاج يطورح السو،ال حوول. عىل البيئة

 العادي ليصبح عنصا فعال يف صيانة البيئة ومنع تدهورهاو  

ع أ حناء العوامل، مودعوما توسعا مذهال يف جحم ونطاق وقدرات اجملاع املدين يف مجي ال خريةلقد شهدت الس نوات 

بع لية العوملة واهساع نطاق نظم احلمك ااميقراطية، والتصالت السولكية والالسولكية، والتاكمول الاقتصوادي، 

يشري مصطلح اجملاوع املودين اإىل مجموعوة واسوعة النطواق : "ولقد تبىن البنك ااويل تعريةا  لل ياع املدين جاء فيه

املنظامت غري الرحبية الويت لهوا وجوود يف احليواة العاموة وتوهنض بعوبء التعبوري عون من املنظامت غري احلكومية و 

ىل اعتبارات أ خالقية أ و  قافية أ و س ياس ية أ و عل ية أ و دينية أ و خريية و من مث يشوري . اهيمات وقو استنادا اإ

عية امليوة، واملونظامت غوري ا اعات اجملا : مصطلح منظامت اجملاع املدين اإىل مجموعة عري،ة من املنظامت، ت،م

ال صوليني، واملونظامت اظرييوة، واملونظامت ااينيوة، والنقواابت  احلكومية، والنقاابت العاملية، وجامعات السواكن

 ."املهنية، وم،سسات الع ل اظريي

تنةيوذ بورامج يف تقدمي اظدمات الاجيعيوة و جمالت معا  تاثلواجملاع املدين أ و ما يعرب عنه ابلسلطة اظامسة 

حامية البيئة واحلةاع علهيا وهوذا زورتب  مبودى الووعي التةية ال خرى  مك ل للع ل احلكويم، ومن هذه اجملالت 

ىل فئات واسعة من ا هور  . ا ي متلكه منظامت اجملاع املدين ونقل هذا الوعي اإ

Résumé: 

On remarque que l'homme ou le citoyen ordinaire, en général, dans notre pays n’est 

pas intéressés à préserver l'environnement, mais parfois, il ne distingue pas si son 

comportement nuit l'environnement ou non? Il ne se sent pas le dommage qui affecte 

l'environnement par le comportement erratique fait, bien se rendre compte parfois que son 

comportement est pas un acte ensemble, mais il ne se soucie pas pour la cause de la 

                                                           
*
يداع املقال   01/18/6102: اترخي اإ

 68/18/6102: اترخي حتكو املقال
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préservation de l'environnement. Grâce à cette observation ou conclusion pose la question: 

Comment peut provoquer un citoyen ordinaire de devenir un élément actif dans l'entretien 

et la prévention de la dégradation de l'environnement? 

Ces dernières années ont vu une étonnante expansion de la taille, la portée et la capacité de 

la société civile dans le monde entier, soutenu par le processus de mondialisation et 

l'expansion des systèmes de gouvernance démocratique et les télécommunications, et 

l'intégration économique, la Banque mondiale a adopté la définition de la société civile qui a 

déclaré: "Le terme de la société civile se réfère à un groupe et un large éventail 

d'organisations non gouvernementales et les organisations à but non lucratif qui ont une 

présence dans la vie publique et la promotion de la charge d'exprimer les intérêts et les 

valeurs fondées sur des considérations éthiques, culturelles, politiques, scientifiques, 

religieuses ou philanthropiques.  

Et la société civile à long terme se réfère à un large éventail d'organisations, Il comprend: les 

groupes communautaires locaux, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les 

groupes autochtones, les organisations caritatives, les organisations religieuses, les syndicats 

et les fondations". 

Et la société civile, ou ce qui est exprimé dans la cinquième puissance sont des zones de 

travail dans la prestation de services sociaux et la mise en œuvre d'autres programmes de 

développement en tant que complément à l'action gouvernementale, et ces zones de 

protection de l'environnement et de la conservation, et cela est lié à l'ampleur de la prise de 

conscience qui est détenue par les organisations de la société civile et le transfert de cette 

prise de conscience à un large public. 

 :مقدمة

اا املشلكة يه التةية املتوافقة مع البيئة  كل أ صبحا ق،وية التوعيوة . مل تعد التةية يف حد ذا ا يه املشلكة واإ

والإعوالم هبودا جعول الةورد واعيوا ابلعالقوات البيسيوة ق،وية هاموة وحموريوة، البيسية من خالل وسائل الرتبية 

مشواركة جامهرييوة  اإيلوذكل اوره يف صون البيئة وتعريةه بوسائل الع ل اظالق محلازهتا وهوذا اجلانوب حيتواج 

سهامأ ي  السعي حنو رب  التةية ابلبيئة لتصبح التةية البيسية الطريوق الصوحيح  ال ايةكام انه من . النا  مجيعا اإ

. لتحديد طرق التةية املناس بة واليت حت  رضورة بناء التكنولوجيا البيسية واملية من خالل الاعيد عيل الونةس

نتواجفالتةية البيسية تعين اس تغالل العدد ال،وخم مون السواكن يف  امليوة اقول تلكةوة  وتصوبح القووى العوامةل الإ

 .وأ كرث فائدة من اس ترياد التكنولوجيا املتطورة جدا يف معليات الزراعة والبناء
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ن الس ياسوة البيسيوة الناجعوة يه الويت متهود الطريوق أ موام نشووء وعوي و قافوة بيسيوة، ويه الويت تورب  النظوام  اإ

دراج درو  حول البيئة يف الطور التعلمي وطبع كتاب مودري ملقيوا   ي ال ول،الازكولويج ابلنظام التعلميي ابإ

ذاعية وتلةزيونية حول البيئة هشاركها الصحافة املكتوبوة الع وميوة  الرتبية البيسية للطور الثاين، كام ت،سس لربامج اإ

تدهور الو ع البييئ يف اجلزائر نتج من  عن التنسو يق الةعوال واظاصة يف معاجلة ونرش موا يع ازكولوجية، ف 

 ومن غياب دور اجملاع املدين، حيث أ ن الثقافوة البيسيوة تةوو يف اجملاوع مون خوالل معليوات بني قطاعات ااوةل

  .التوعية املس ارة اليت تقوم هبا م،سسات التنش ئة الاجيعية

طالقا عن احلةاع عىل الإنسوان، فالوصوول اإىل حصوة سولمية موثال غوري ممكون  ن احلةاع عىل البيئة ل ينةصل اإ اإ

ولتحقيق ذكل، هناك معل . سواء أ اكنا بيئة امل ل، الشارع، املدينة أ و احلقل الزراعي. سلميةمطلقا بدون بيئة 

قانوين  هرشيعي، وا ي يقع عىل عواتق احلكوموة وا ي يُعوىن بسون القووانني والترشويعات  ال ول: حي ل طابعني

جيوواد أ ليووات تطبيووق وتنةيووذ للقوووانني، والثوواين الطووا بع ا وواهريي ا ي هشوورتك فيووه اظاصووة حباميووة البيئووة مووع اإ

عووالم وزركووز عووىل التوعيووة بوودور البيئووة يف التووأ  ري عووىل الصووحة ذا أ دركووا . امل،سسووات املدنيووة ووسووائل الإ فوواإ

احلكومات دور البيئة السلمية يف تقليل الةواتورة الصوحية، ورغبوا يف ذكل، فييوب أ ن جتهود يف الع ول عوىل 

جياد القوانني محلاية البيئة وأ ليات الت   . طبيق لت  القواننياإ

ذ أ هنا قادرة من خالل سن قانون واحد وتطبيقه عوىل لعوب  ن دور احلكومات أ ساي يف احلةاع عىل البيئة، اإ اإ

. أ ما املنظامت ال هلية فيقع عىل عاتقها نرش الوعي البييئ يف أ وسواو اجملاوع. دور همم يسهم يف احلةاع عىل البيئة

ن اكنوا احلكوموة كام أ ن من املس،وليات امله ة لل ،  سسات ال هلية دفع احلكومات حنو تبوين القووانني الالزموة اإ

وسو نحاول مون خوالل هوذا البحوث حتديود بعوض املةواهو املتعلقوة ابجملاوع . سلبية يف تعاملها مع الق،ااي البيسيوة

 . املدين ودوره يف التوعية البيسية

 :تعرين اجملاع املدين: أ ول

ا مذهال يف جحم ونطاق وقدرات اجملاوع املودين يف مجيوع أ حنواء العوامل، مودعوما شهدت الس نوات املنصمة توسع

فواجملاع . ، والتاكمول الاقتصواديأ نواعهوابع لية العوملة واهساع نطاق نظم احلومك ااميقراطيوة، والتصوالت بوا 

ثوري يف طبيعتوه املدين ل يوربز فقو  كيهوة فواعةل واحضوة عوىل املسو توى اجملاعوي، لكنوه يتسوم كوذكل بتنووع 

ىل اختالا الاذج التصورية وال صول التارخييوة والسو ياق . وتركيبته ولهذا تتةاوت تعريةاته بدرجة كبرية استنادا اإ

صوطلح يشوري اإىل مجموعوة واسوعة النطواق مون ولقد تبوىن البنوك ااويل تعريةوا لل ياوع املودين أ ن هوذا امل. العام

لرحبيوة الوويت لهووا وجوووٌد يف احليوواة العاموة وتووهنض بعووبء التعبووري عوون املونظامت غووري احلكوميووة واملوونظامت غووري ا

ىل اعتبارات أ خالقية،  قافية، س ياس ية، عل يوة، دينيوة أ و خرييوة . اهيمات وقو أ ع،اهئا أ و ال خرزن، استنادا اإ

ة امليوة، ا اعوات اجملاعيو: ومن مث يشري مصطلح منظامت اجملاع املدين اإىل مجموعة عري،ة من املونظامت، ت،وم
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واملوونظامت غووري احلكوميووة، والنقوواابت العامليووة، وجامعووات السوواكن ال صووليني، واملوونظامت اظرييووة، واملوونظامت 

.ااينية، والنقاابت املهنية، وم،سسات الع ل اظريي، والسلطات املية والش باب والنساء والةالحني
1

 

. ة احلديثوة ابجملاوع املودين، أ و املونظامت غوري احلكوميوةبيا تعرا اى امل،سسات ااولية، ويف الكتاابت العربيو

دراج موا يةيوده هوذا املصوطلح (اجملاوع املودين)وهناك من حاول أ ن يبحث عن بديل ملصطلح  ، وذكل مبحواوةل اإ

طالق مةهوم « املةاهو الإسالمية»  مضن منظومة (.م،سسات السلطة)اليت تازي عن ( م،سسات ال مة)ابإ
2
  

 :اجملاع املدينمقومات : اثنيا

ورمغ تعدد واختالا تعارين اجملاع املدين فاإن معظ هوا زركوز عوىل مقوموات أ ساسو ية يسوتند علهيوا يف وجووده 

خدمة الصاحل العام، عودم السوعي  ،O.N.G:الاس تقالل عن ااوةل الطوعية، التنظو،: وميكن تلخيصها فيف ييل

ىل العنن ىل السلطة،عدم الليوء اإ .للوصول اإ
3
  

 :مزااي اجملاع املدين: اثلثا

يعد اجملاع املدين يف العص احلارض من املكوانت ال ساس ية لا جماع دميقراطي حدايث، وي،طلع بودور حيووي 

الطاقات ظدمة الصاحل العام، واملسااة الةعاةل يف حتقيق التةيوة والتقودم، حيوث يشو ال يف تنظيفتوه   يف تعبئة

ىل أ اها فيف ييلويف أ دائه ملهامه عىل مزا  :اي كثرية وفوائد متعددة، نشري اإ

 . ترس يخ الثقافة ااميقراطية، والرتبية عىل املواطنة( 0 

توس يع قاعدة املهاني ابملصلحة العاموة، وتقويوة الشوعور ابلنويء الووطين، وروح التطووع، والع ول ( 6 

الاندماج والتعاون بني أ فراد جت عهوم الرغبوة املشورتكة ا اعي املنظم، واحلد من ال عة الةردية وال اننية، وحتقيق 

 .يف خدمة اجملاع

تلبية الاحتياجات املتعددة واملتنوعة لر فراد من خالل اخنراطهم يف ال نشطة ا عوية اليت توتالءم ( 0 

يبقو  اجملوال مع  صصا م وميول م وتطلعا م، وب،امن حرية تكوزن ا عيات، والاخنراو فهيا بدون متيوزي، ل 

 .ل ي تيار أ و فئة لحتاكر الع ل يف اجملالت الاجيعية والثقافية واحلقوقية وغريها

فراز القيادات اجلديدة، حيث تتيح منظامت اجملاع املدين ل ع،اهئا التودريب عوىل ( 2  تكوزن النخب واإ

 اظدمة العامة، 

العاملي حلقوق الإنسوان، عوىل احلوق يف تكووزن ا عيوات وقد نص الإعالن : ااميقراطية كة،اء لةو اجملاع املدين

والاخنراو فهيا، واحلق يف املشاركة يف احلياة الس ياس ية، ويف احليواة العاموة، ابعتبارهوا مون احلقووق واحلورايت 

                                                           
1
-Heywood, Andrew.(2000).Key Concepts In politics .Basingstoke, England : Palgrave,P.17. 

2
رؤية اإسالمية، جامعة القاهرة، لكية الاقتصواد والعلووم الس ياسو ية، :التجديد الس ياي والواقع العريب املعا : س ين اازن عبد الةتاح اإسامعيل -

 . 071، ص 0070مركز البحوث وااراسات الس ياس ية، مكتبة الهن،ة املصية 

-
3
 21ص  6117 0مشلكة التةية والبيئة والعالقات ااولية، دار اظدلونية للنرش والتوزيع، اجلزائر، و: عبد الرزاق مقري  
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ال ساس ية لا ال فراد، عىل أ سا  املساواة ودون أ ي متيزي، وهشا يف مجموعهوا رشوطوا ل يغوين بع،وها عون 

.ام وتطور البناء ااميقراطي لل ياعال خر لقي
1
  

 :تطور اجملاع املدين عىل الصعيد ااويل: رابعا

من امل،سن أ ن اجملاع املدين العريب والإساليم بصةة عامة ليس حص ح،ور قووي عوىل الصوعيد ااويل، ل نوه موا 

زال يواجووه الكثووري موون الصووعوابت والعوائووق داخوول معظووم الووبدلان العربيووة والإسووالمية، بسووبب  وويق جمووال 

 . يسودها أ شخاص بدل امل،سساتاحلرايت العامة، وطبيعة ال نظ ة الس ياس ية اليت تبتعد عن ااميقراطية، و 

عن التخصوص يف  الإعالمينيوأ صبح رضوراي أ ن ي،طلع اجملاع املدين بدوره يف التوعية البيسية يف ظل عزوا 

قبال الكثري من  الإعالمالبييئ، فهب حيم  الإعالم  :لر س باب التالية الإعالمينيالبييئ ابإ

ن التخصص يف العلوم البيسية جديد نسبيا مضن ا -0    .لتخصصات البيسية الكثريةاإ

ذا تعلقا باكر ة بيسية أ و بأ رضار فادحة انجتة عون  -6 ل اإ طبيعة املشلكة البيسية ل هشا س بقا حصةيا اإ

 .التلوث

ملام بتخصصات أ خرى ل ن ق،وااي البيئوة  -1 عند تناول البعد البييئ ملشلكة رئيسة فاإن ذكل يتطلب الإ

 .ةية والاجيع والقانون والس ياسةذات أ بعاد متداخةل مع الاقتصاد والت 

الزمن املطلوب لكتابة تقرزر حصةي بييئ يس تغرق وقتا  أ طول ملراجعة بعوض ال موور الةنيوة والعل يوة  -0

  .والإحصاءات

ن الق،ااي البيسية تثري معها س ياسات صاحب القرار الرمسي، وأ حصاب القرار من القطاع اظواص،  -2  اإ

 .مع حامية البيئة والتةية املس تدامةا زن قد تتعارض مصاحلهم 

الصوحةيني ودفعهوم للخووض يف جموال البيئوة وعودم  الإعالميوةعدم هشييع القامئني عىل امل،سسوات  -2

ىل  الإذاعةبرامج يف  أ و صيص صةحات يف اجلرائد  والتلةزيون    بش،ون البيئة والتوعيوة البيسيوة والافتقوار اإ

اليت ي  منحها عن املو وعات والريبوراتجات الويت  ال جورزيونية، واخنةاض ال رش ين التخصيص واملكتبة التلة

                                                           
1
 01/06/0007من الإعالن العاملي حلقوق الإنسان  6حيث نصصا املادة  - 

نسان حق الاتع باكفة احلقوق واحلرايت الواردة يف هذا الإعالن، دون أ ي متيزي، اكلايزي بسبب العنص أ و اللون أ و اجلنس أ و اللغة أ و اازون  لا اإ

 .نسواءأ و الرأ ي الس ياي أ و أ ي رأ ي أ خر، أ و ال صل الوطين أ و الاجيعي أ و الرثوة أ و امليالد أ و أ ي و ع أ خر، دون أ ية تةرقوة بوني الرجوال وال 

لهيا الةرد سواء اكن هوذا الوبدل أ و وف،ال عام تقدم فلن زكون هناك أ ي متيزي أ ساسه الو ع الس ياي أ و القانو ين أ و ااويل لبدل أ و البقعة اليت يناي اإ

 .ت  البقعة مس تقال أ و حتا الوصاية أ و غري ماتع ابحلمك ا ايت أ و اكنا س يادته خا عة ل ي قيد من القيود

 01/06/0007من الإعالن العاملي حلقوق الإنسان  61ونصصا املادة 

 .شرتاك يف ا عيات وا اعات السل يةلا خشص احلق يف حرية الا -0

رغام أ حد عىل الان،امم اإىل مجعية ما -6  .ل جيوز اإ
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براز الإجيابيات، والابتعاد عن كشن السولبيات الويت  حتتاج اإىل هجد ومال كبريزن، واقتصار دور الإعالم عىل اإ

 . تلحق ابلبيئة

 .  عن دور امل،سسات احلكومية اتتصة ابلبيئة -8

بني املرشفني عىل الصةات البيسيوة يف الصوحن واظورباء واملهاوني وا عيوات غياب التبادل املعريف  -7

كذكل مسأ ةل غياب التنس يق، وغيواب بنوك . املعنية، ال مر ا ي ينتج عنه أ حياان معاجلة سطحية لق،ااي البيئة

 .املعلومات البيسية

 :اجملاع املدين يف اجلزائر : خامسا

نسوان عىل احلق  11ينص ااس تور يف مادته  يف اافاع الةردي أ و عن طريق ا عية عن احلقوق ال ساسو ية لالإ

الويت تونص عوىل أ ن  00وتت،ح هذه احلقووق أ كورث يف نوص املوادة . وعىل أ ن احلرايت الةردية وا اعية م، ونة

نشاء ا عيات، والاجيع، م، ونة لل واطن  .حرايت التعبري، واإ

نشواء ا عيوات حتديودا وهشوييع  ىل احلوديث عون حوق اإ بعد ذكل، يعود ااس تور اجلزائري، يف مادة أ خرى، اإ

نشاء ا عيوات م،و ون 01املادة . ااوةل لها حيودد . هشويع ااوةل ازدهوار احلركوة ا عويوة. تنص عىل أ ن حق اإ

نشاء ا عيات  22نقابوة مون خوالل هوذه املوادة، املوادة وا عا الةروق بني ا عيوة وال . القانون رشوو وكيةيات اإ

 ."احلق النقايب معرتا به  يع املواطنني:"اليت تنص عىل أ ن

ت،كد املعطيات الرمسية أ ننا أ مام عدد كبري جدا من ا عيات خاصوة عنودما يتعلوق ال مور اب عيوات امليوة الويت 

فيا يف اكمل الرتاب الوطين حىت ولوو جتاوز عددها الس بعني أ لن مجعية حسب معلومات حديثة، منترشة جغرا

لقد تطورت هذه ا عيات عدداي برسوعة . اكن ذكل بدرجات متةاوتة لصاحل املدن الكربى وبعض هجات الوطن

مبارشة بعد املصادقة عىل قانون ا عيات رمغ ما عرفه تطورها من مخول خالل النصن الثاين من التسوعينيات 

   هذه ا عيات الناش ئة مبوا يع خمتلةة يأ يت عىل رأ سها ما هسو يه . ا اجلزائرنتيجة ال و اع الصعبة اليت عرفهت

مصاحل وزارة اااخلية ابلق،ااي املهنية، مجعيات ال حياء والاهيموات ااينيوة والراي وة واملسوائل الثقافيوة دون 

هامل الق،ااي الاجيعيوة لسو نوات ال خورية  مموا جعول الويت تةامقوا يف ا -اخل ...الصوحة، املعواقون، الشوغل – اإ

ا عيات تأ خذ منح  مطلبيا واحضا يف و ع متزي بغياب جزيئ لدلوةل جراء اظيارات اجلديدة املتبناة يف امليوادزن 

 .الاقتصادية وأ زمة مالية عانا مهنا لس نوات عدة

شو  يف ميوادزن نةس املالحظات ميكن القيام هبا حول العودد الكبوري للي عيوات ذات الطوابع الووطين والويت تن 

اخل، علوام بوأ ن ا عيوات اجلزائريوة، لسو يف ...ش ىت يأ يت عىل رأ سها ا عيات املهنية والراي ية والثقافية والصحية

املية مهنا وحىت بعض ا عيات الوطنية، عادة ما تازي بتعددية نشواطها، مموا يةقود هوذا التصونين املعاود مون 

قة، فالتيربوة امليدانيوة تبوني أ ن ا عيوة الويت تنشو  يف ميودان الصوحة طرا امل،سسات الرمسية الكثري من اا

ىل ا عيوة الثقافيوة الويت ميكون أ ن . ميكن أ ن تقوم بعدة نشاطات يف ميدان الطةوةل واملرأ ة نةس اليشء ابلنس بة اإ
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تقوم، مبناس بات وطنية ودينية، بنشاطات ذات طابع اجيعي وحىت خوريي حتوا  وغ  الظورا الاجيعوي، 

الاقتصادي والس ياي وحىت الطبيعي ا ي اكن كثوري التقلبوات خوالل الع ور القصوري لظهوور اجملاوع املودين يف 

ىل اجملاوع املودين  اجلزائر من وجوه التةاعل بني اجملاع الس ياي واجملاوع املودين  ذكل أ ن اجملاوع السو ياي ينظور اإ

ىل ماهيته، ولكنه يتةاعل معه، ع طار توفري الترشيعات الروورية لتنظوو نظرة خارجية ابلنس بة اإ ىل ال قل، يف اإ

ىل مواكبوة مون ان السولطة العاموة يف اجملاوع وتةعيول هوذه . أ عامحص ونشاطاته ومبادراته، اليت حتتاج عىل ااوام اإ

امل،سسات رضوري جدا ليك يشعر اجملاع املدين ابس تقالليته النسبية يف اجملاع الشامل وبدوره اظاص يف هوذا 

 .جملاعا

 :حتةزي اهيمات ا هور ابلبيئة: سادسا

البييئ هيم لك فئات اجملاع، والتأ  ريات وال رضار الناجتة عن الكووارث البيسيوة ل متوزي بوني فئوة  الإعالم أ نحيث 

ىل ا واهري لتكوون قووى  واغطة حلوث أ حصواب القورار عوىل انهتواج س ياسوة  نه يلزم التوجه اإ وأ خرى،  كل فاإ

اائية متو  ىلازنة حترتم البيئة وحتافم عوىل مواردهوا الطبيعيوة، كوام عليوه أ ن يتوجوه اإ العلوامء واملةكورزن واملثقةوني  اإ

للحةوواع عووىل توووازن الطبيعووة واحلوود موون تلوووث البيئووة، واىل الس ياسوو يني  الإبداعيووةحلوهثم عووىل و ووع قوودرا م 

مون املوواطنني أ و يف حقبوة زمنيوة وأ حصاب القورار للتشوديد عوىل أ ن مسو،وليا م ل تنحصو يف مجموعوة معينوة 

   .حمددة، بل عىل اس ارار الزمن

جياد الوعي البييئ ونرش مةهوم التةيوة املسو تدامة، ولقود  وهنا يأ يت دور اجملاع املدين، من أ نه عنص أ ساي يف اإ

زايدة الوعي البييئ ساعدت النقةل النوعية الكبرية يف  عة تدفق وتناول املعلومات املتعلقة ابلبيئة والتةية، عىل 

مبشقت البيئة، فالهدا هو تةيوة القودرات البيسيوة وحامزهتوا مبوا يتحقوق معوه تكييون وظيةوي سولو اجيعيوا 

مع حميطه وحت،وريه لل شواركة مبرشووعات  الإنسانوحيواي لل واطنني ينتج عنه ترش يد السلوك البييئ يف تعامل 

   .حامية البيئة وامافظة عىل املوارد البيسية

نذار املبكر ورصد أ ي خلل بييئ حيدث، وحترزكوه للورأ ي العوام، وزايدة  وأ اية تعاظم اجملاع املدين ودوره يف الإ

سهامه يف اإصدار الترشيعات الإجيابية اليت  ص البيئة .الوعي البييئ عند الساكن، واإ
1
  

ىل هذا الهدا: سابعا  :الوسائل اليت ميكن من خاللها الوصول اإ

 :من الوسائل ميكن من خاللها الوصول اإىل حتقيق الوعي البييئهناك مجةل 

التنس يق بني القطاعات اتتلةة من م،سسات عامة وأ هلية وجامعات ومراكز حبثية لإيصوال نتواجئ هجودهوا يف  -

عالمية بيسية اى هذه امل،سسات ىل وسائل الإعالم اتتلةة ووجود خطة اإ  .جمال البيئة اإ

                                                           
1
 .826ص  0و 6112التلوث يف الوطن العريب واقعه وحلول معاجلته، الرشكة ااولية للطباعة ، مص : س يد عاشور أ محد -
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عووالم البيوويئ وتغطيووة الق،ووااي البيسيووة يف التةيووة  توعيووة أ حصوواب القوورار - يف امل،سسووات الإعالميووة بأ ايووة الإ

 .وهشييعهم عىل ا اذ قرارات تعطي الإعالم البييئ دورا أ كرب يف هذه امل،سسات

ىل احلد ال دىن من التخصص الإعاليم البييئ عن طريوق خلوق قاعودة مون الإعالميوني املودربني بيسيوا - الوصول اإ

 .صني حيث متنح زم احلوافز املعنوية واملادية وتتاح زم فرص الإبداع يف هذا اجملالواملتخص

تةعيل أ داء املنظامت املدنية املعنيوة ابلإعوالم البيويئ وتنشو ي  الع ول ا واعي فهيوا واظوروج مون حواةل الةرديوة -

 .والشخصنة يف معلها

ىل املعلومة البيسية عن طريق الس - امح حص ابحلصول عىل املعلومات والتقوارزر وال خبوار هسهيل وصول الإعاليم اإ

 .البيسية بسهوةل وتدريبه عىل كيةية اس تخراج هذه املعلومة من بني ع هائل من املعلومات ال خرى

ىل الشوارع ل خوذ رأ ي النوا  والوتخلص مون عقليوة - تعظو دور املشاركة الشعبية يف الإعوالم البيويئ والو ول اإ

 .يينالإعالم املوجه والتلق 

جراءات خصخصة وسائل الإعالم والتقليل من الس يطرة احلكومية عىل الإعالم اميل وربو   - امليض قدما يف اإ

 .ذكل مع التوعية البيسية لل س،ول الإعاليم

عوداد صوةحة بيسيوة يوميوة يف  - ذاعوي بيويئ أ سو بوعي واإ نتاج برانمج تلةزيوين بيويئ أ سو بوعي خواص وبورانمج اإ اإ

صودار لكرتونيوة خاصوة ابظودمات  الصحن املية واإ نشواء مواقوع اإ جموالت وحصون بيسيوة أ سو بوعية وشوهرية واإ

  .الإعالمية البيسية

عووالم البيويئ عووىل ربوو  ق،وااي البيئووة ابز وووم اليوميوة لل ووواطنني واامووج بوني البيئووة والقطاعووات - الرتكوزي يف الإ

 .الاقتصادية اتتلةة

قنيات املتاحة لإ بات أ ن حامية البيئة هجد ممكن التحقيوق وحص الرتكزي عىل قصص النجاح وأ ف،ل التجارب والت  -

  .مردود اقتصادي واجيعي و قايف وليس عبئا عىل الاقتصاد وطبائع النا 

 :تقدزر املشالك البيسية يف اجلزائر: اثمنا

ىلتواجه اجلزائر عددا من املشالك البيسية وتصنن هذه املشالك  حيث :   املوارد والتلوث البييئ:فئتني، هام  اإ

ن مل نقل حشوا يف امليواه وابلتوايل نقوص يف  الصواحلة للزراعوة ززيود مون تةامقوه التودهور  ال رايضتعاين من نقص اإ

الانتقال للعيش يف املناطق احلرية مبعدلت  يعوة خلوق مشوالك تلووث هوواء كبورية  أ نالبييئ والتصحر، كام 

مشووالك تلوووث الشووواط ، وهسووهم هووذه املشووالك لك  اإىليف املنوواطق السوواحلية أ دي  كووربىالوتواجوود املوودن 

عاقووة جوانووب القوودرة البرشووية والتسووبب يف تاكليوون اقتصووادية كبوورية ل  بطريقهتووا يف  ةوويض جووودة احليوواة، واإ

.هس تطيع حت لها
1
 

                                                           
1
 .006-071املرجع السابق ص ص : س يد عاشور أ محد -
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ومعاهود  ال اكدمييةيف املعاهد  ويف نةس الوقا انتعش الاهيم ابلبيئة عىل الصعيدزن احلكويم والشعيب وكذكل

سرتاتيييةالبحوث وتعكس  حامية البيئة اليت ترد خطوطها العري،ة يف اجلزء التايل، التةكري اجلديد يف الطريقة  اإ

 . الإنسانيةاليت متكن من التقدم يف هذا امليدان الهام بشا خاص للتةية 

سرتاتيييةحنو : اتسعا :محلاية البيئة اإ
1
 

املقرتحة عددا من املبادئ التوجهيية العامة اليت ميكن الاس تةادة مهنا لو ع برامج معل بيسيوة  الإسرتاتيييةجتسد 

  :دعامتني اإىلوهستند هذه املبادئ التوجهيية بدورها 

 . جوانب القوة وال،عن يف الظروا البيئة احلالية: ال وىل

 .لع ل البييئيف خمتلن جمالت ا ال خريةفهم عام للتطورات : الثانية

تباعويتطلب التنوع الازكولويج  جيازهواطرق عالج خمتلةة لل شالك البيسيوة وتطبيقهوا بصوورة عاموة، وميكون  اإ  اإ

 .فيف ييل

فغالبا ما يبذل قدر كبري من اجلهود ملعاجلة تأ  ريات تدهور البيئة قبول  :تدهور البيئة أ س بابوقن  -0 

خاصوة وان هنواك حوالت . التدهور وهذه اجلهود ل تعود مبردود اجيايب  أ س بابيالء الاهيم املناسب لوقن اإ 

زاةل  املشوالك  أ سو بابتكون فهيا التأ  ريات شديدة حبيث يتوجب تقس و اجلهود بني عالج التأ  ريات من هجوة واإ

 ىأ خور  اإىلويف هذه احلالت يلزم بذل هجد كبري جدا يف دحرجة املشالك البيئوة مون منطقوة  ال خرىمن اجلهة 

لكةة طائةل وأ ف،ول هنوج هوو معاجلوة املشوالك يف مورحةل  اإىلوقا لحق حيث س ي،دي دامئا  اإىلمن وقا  أ و

 .مبكرة

ن: الاقتصاد البييئ احلديثوة أ دواتتعززز القدرة عىل اس تخدام  -6 تقوان اإ التحليول  أ دواتاسو تخدام  اإ

جوراءاتلبيئة نتيجوة لعودم ا واذ يوفر لصانعي الساسة تقدزرات دقيقة للرر ا ي حلق اب أ ناحلديثة ميكن   أ و اإ

يسوواعد عووىل معاجلووة املشووالك البيسيووة برسووعة وفعاليووة وموون بووني هووذه ال دوات  أ نالتووأ خر يف ا اذهووا، وميكوون 

جوواميل اإحصوواءاتالبيسيووة اظارجيووة لر نشووطة الاقتصووادية وتعووديل  ال اثرحسوواب  النوواجت القووويم لإظهووار مووا  اإ

متووفرة  ال دواتيس هت  من موارد وما حيدث من تلن بييئ والقمية احلقيقة لالستامثرات مع مرور الزمن وهوذه 

يتخوذ بثقوة  أ نتكون مةيدة جودا لصوانع القورار وهسواعده يف  أ نوأ خذة يف التحسن وتطبيقها ززداد يرسا وميكن 

 .قرارات رش يدة بشان املسائل البيسية

سرتاجتيةاعيد  -1  نتاج اإ سرتاتييية: ال نظن الإ نتاج اإ تغطي نطاقا واسوعا مون املوا ويع مبوا  ال نظن الإ

 أ وفهيا  ةيض اس هتالك املوارد الطبيعية برسعة وعوىل حنوو مل وو  وجتنوب اسو تخدام املوواد شوديدة السو ية 

                                                           
1
 املتحدة  ال  منشورات  0088م،متر تبلييس  - 
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عوادةة والقامموات والنةواايت وهشوييع ال،ارة ابلبيئة وحتسني تص و وتصنيع املنتجوات لتخةيون العووادم املنبعثو  اإ

لنظووام القووو الاجيعيووة والظووروا الوويت ينشووا يف ظلهووا الطلووب  أ ي،ووا الإسوورتاتيييةوتتعوورض هووذه . التوودوزر 

وموون مث حتوواول تعووديل هووذه الوونظم لتخةيوون اسوو هتالك الكامليووات غووري . الاجيعووي عووىل املنتجووات واظوودمات

 ال جولعوىل  0يئة وهسع  البدلان الصناعية اإىل حتقيق موا يعورا ابملعامول الرورية اليت تبدد املوارد وتر ابلب 

نتواجعوىل م،واعةة  ال ولالطويول وينطووي  ال جلعىل  01القصري واملعامل  بنصون املودخالت مون املووارد  الإ

ىلالطبيعية والطاقة ويشري الثاين  نتاج اإ نتواجنةس  اإ سورتاتيييةبعرشو املودخالت وتنطووي  الإ نتواج اإ  ال نظون الإ

حيث س يكون هناك مع تطوور درايتنوا الةنيوة وفه نوا حلقيقوة املشوالك البيسيوة  ال نظنعىل فهم دينامييك ملةهوم 

نتواج والاسو هتالك . وتعاظم قدرة اجملاع عىل التصدي لها مون وهجوة النظور البيئوة مون او   أ ف،ولدامئا او  لالإ

 .نسع  اليوم لتحقيقه

:معل حامية البيئة يف التعامل مع الق،وااي البيسيوة زايدة املشاركة الشعبية يف خط  -0
1
فقود اكن ول  

هو كين ميكن حتقيق التوازن املناسب بني متطلبات التةية و غطها عىل البيئة من هجوة  ال سايززال الس،ال 

حوداث ال مورولتحقيق هذه التوازن قد يتطلب  أ خرىواحلاجة محلاية البيئة من هجة   تغيوريات كبورية يف خطو  اإ

بوذل لك هجود  ينبغويو كل  أ خورى أ والتةية وقد تتعارض هذه التغريات بودورها موع مصواحل مجموعوة اجيعيوة 

بعواد املشوالك البيسيوة  أ نويتعوني  .لكسب تأ ييد الشعب لهذه التغيوريات يقووم هوذا اال عوىل توعيوة ا هوور ابإ

أ ي العوام بشوأ ن اظيوارات املقرتحوة وان اسو تطالع الور  وينبغويوالسبب ا ي يدعو لر خذ بهنج معوني ملعاجلهتوا 

ي،خذ هذا الرأ ي مأ خذ اجلد لن الشعب هو ا ي يتأ ثر ابملشالك وابحللول عىل حد سواء ول ميكون ان تونيح 

وهنواك  ال وة عوامول حامسوة يف حشود الورأ ي العوام . الطويل بدون دل الشعب ال جلهجود حامية البيئة عىل 

  :ابلنس بة للق،ااي البيسية

هو دمج الوعي البييئ يف التعلو والتدريب عىل مجيع املس توايت ويف مجيع امليوادزن حبيوث يبودأ   :ال ول

مراحوول التعلووو ويسوو ار حووىت ااراسووات اجلامعيووة العليووا اكلهندسووة والإدارة والاقتصوواد  أ وائوولهووذه اامووج يف 

.والقانون ويف معاهد البحوث
2
 

ىلاملكتوب واملس وع واملريئ ابلإ افة  الإعالمهو تعبئة وسائ   :والثاين الةنانني وال دابء للةوا انتبواه  اإ

ىلا هور   .الق،ااي البيسية واحلصول عىل دمعه اإ
3
 

                                                           
1
 080 - 026ص ص  2احلق يف البيئة، موسوعة الةكر القانوين، املكتبة القانونية العدد : بنا  يوسن - 

2
احلقوقيوة، بوريوت لبنوان  التنظوو القوانوين للبيئوة يف العوامل، منشوورات احللويب: مةهووم الرتبيوة البيسيوة وأ ايهتوا، يف محمود جوامل رسو  : محمود مصوطة  رجوب - 

 010-01ص ص  0،6112و
3
 نةسه: محمد مصطة  رجب - 
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وهوذه امله وة . هو هشييع املشاركة الشعبية يف سن الترشويعات ويف الامتثوال لهوا بعود سو هنا: والثالث

الاهويم ابملشواركة الشوعبية يف صونع القورار  اإىلرشيعا ا ليسا سهةل يف جماعات ما زالا تةتقر يف ممارس هتا وه 

قنواع وابلتوايل. حامسة لويك تعطوي الترشويعات البيسيوة وخطو  الع ول البيسيوة مثارهوا أ ايةوتنةيذه ولكهنا ذات   اإ

.ومساعد م عىل بذل هذه اجلهود الإ افيةالنا  بقمية هجودمه 
1
 

املونظامت غوري احلكوميوة خوربة ومعرفوة يف الق،وااي البيسيوة  هورتأ ظ فةي بعض احلالت النوادرة واجلودزرة ابلثنواء 

ل انوه نظور لعودم وجوود عودد كبوري مون املونظامت . وتبنا ق،ااي بيسية  م اجملاع ودافعا عهنا ابقتنواع وتصو و اإ

هوذه املدنية اليت تع ل من اجل حامية البيئة فان فعالية هذه ا عيات س يظل حمدودا موا مل تبوذل هجوود لتقويوة 

 .ا عيات بوصةها قوة جامهريية تدل احلكومات واملنظامت املهنية يف هجودها الرامية للتغلب عىل املشالك البيئة

ن حداثالهدا احلقيقي لربامج امافظة عىل البيئة يف اجملاع هو  اإ تغيري يف اجتاهات النا  ويف البنية الطبيعيوة  اإ

نشاء عالقات جديدة بيهنم وبني املوارد  دخال الوسائل التكنولوجية احلديثة يف واإ نتاجالاقتصادية واإ وموا يتبوع  الإ

نتوواجذكل موون تغووريات ل سوواليب  وملةوواهو الوورثوة وااخوول والاسوو هتالك ممووا يرتتووب عليووه تغيووري يف الرتكيووب  الإ

دخوال مةواهو عل يوة جديودة يف السولوك والعوادات واظورب  ات الاجيعي والعالقات ومجموع القوو الاجيعيوة واإ

 . التقليدية يف جمالت الع ل ا اعي واحلياة الس ياس ية والتعلو والإدارة والصحة وغريها

 :امةزات اليت هس ح بتطوزر الثقافة البيسية يف جماعنا: عارشا

تزخر اجلزائور بعوامول عديودة هسو ح لهوا ابظوروج مون أ زمهتوا البيسيوة وتودعو راكئوز الثقافوة البيسيوة يف أ وسواو 

ا، ابعتبار توافق الإطار الترشيعي والتنظميي موع أ هوداا حاميوة البيئوة بوا مكوان وا، وتووفر القودرات مواطنهي

ىل جانب ال دوات املدمعة للتحسيس والرتبية البيسيوة الويت تقووم هبوا  امل،سساتية الاكفية ملتابعة تطبيق القوانني، اإ

.امل،سسات الاجيعية يف اجملاع اجلزائري
2
 

ظهرت أ وىل البووادر الترشويعية الويت جتسود اهويم اجلزائور حباميوة  (:قوانني ومراس و)الترشيعات  –أ   

البيئة س نوات قليةل بعود الاسو تقالل، وذكل عنودما أ خوذت امحلايوة القانونيوة حتتول ماكنهتوا تودرجييا يف منظوور 

القوانني الإداريوة السلطات اجلزائرية، فرشعا يف اإصدار النصوص القانونية يف شا أ حاكم منترشة يف خمتلن 

نشواء اجمللوس الووطين للبيئوة يف . واجلنائية واملدنية ونل س تزايد اهيم السلطات اجلزائرية حبامية البيئة يف قورار اإ

وصدر أ ول قانون مس تقل محلاية البيئة يف عام  .كهيئة استشارية تقدم اقرتاحا ا يف جمال حامية البيئة 0080س نة 

وأ موام التودهور ا ي شوهدته البيئوة يف اجلزائور يف . ة تتلن جوانب حاميوة البيئوة، وت، ن املبادئ العام0071

س نوات سابقة رمغ اإصدار ع كبوري مون القووانني والنصووص التنظمييوة،
3
توأ ثر املرشوع اجلزائوري ابلق،وااي البيسيوة  

                                                           
1
 نةسه: محمد مصطة  رجب - 

2
 .01ص 6111الرهاانت البيسية يف اجلزائر، مطبعة النجاح اجلزائر : أ محد ملحة - 

3
  00ص : نةسه - 
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شاكل ا املطروحة واملقارابت احلديثة ملعاجلهتا، فأ صودر القوانون رمق  املت،و ن حاميوة البيئوة يف  01–11ااولية واإ

طار التةية املس تدامة وتبع ذكل صدور مجةل من القوانني املتعلقة حبامية البيئة، مبوا يتناسوب ومتطلبوات التةيوة . اإ

.املس تدامة ومبادهئا
1
 

ىل حتقيوق هودا  ن قوانني البيئة الويت صودرت يف اجلزائور، مثول ابيق القووانني البيسيوة يف دول العوامل، هسوع  اإ اإ

 01–11 هو وقاية البيئة ومنع وقوع أ س باب الإرضار هبوا، ولهوذا حودد املرشوع اجلزائوري يف القوانون رمق أ ساي

وفق املادة الثالثة مجةل من املبادئ العامة اليت تقوم علهيا حامية البيئة يف اجلزائر، مثل مبودأ  الإعوالم واملشواركة، 

حباةل البيئوة واملشواركة يف الإجوراءات املسو بقة لا خشص احلق يف أ ن زكون عىل عهب " وينص عىل أ ن زكون 

      ". عند ا اذ القرارات اليت قد تر ابلبيئة 

من هذا املنطلق، يربز حق املوواطنني واجملاوع املودين يف احلصوول عوىل معلوموات تتعلوق حبواةل البيئوة والتودابري 

دأ  ابعتبار أ ن البيئوة ليسوا مسو،ولية ال هجوزة وتمكن أ اية هذا املب. والإجراءات املوهجة ل،امن حامزهتا وتنظميها

احلكومية أ و امل،سسات العامةل يف جمالت حامية البيئة وحدها، بل يتح ل ال فوراد وأ ي،وا ا عيوات وال حوزاب 

  .الس ياس ية نصيبا من املس،ولية

دا يف مجيع القوانني ال خرى املرتبطة حبامية البيئة، حيث حتظ  مجعي ات اجملاع املودين بودور وجند هذا ال مر جمس 

وينص قانون البدلية اجلديد يف اببوه الثالوث . هام ل يقل أ اية عن دور الإدارة يف حامية البيئة وترقيهتا وحتسيهنا

ىل املادة  00من املادة ) عىل مشاركة املواطنني يف هس يري ش،ون البدلية، ويسهر اجمللوس الشوعيب الوبدلي ( 00اإ

عوالم هو،ل ء املوواطنني بشو،وهنم واستشوار م حوول خيوارات وأ ولووايت الهتيئوة والتةيوة من أ جول ذكل عوىل اإ

طوار موالمئ لل بوادرات امليوة الويت حتةوز  الاقتصادية والاجيعية والثقافية، ويسهر اجمللس كوذكل عوىل و وع اإ

 .املواطنني وحتهثم عىل املشاركة يف هسوية مشالكهم وحتسني ظروا معيش هتم

ذا اكنوا التنشو ئة الاجيعيوة، معليوة اجيعيوة يو  بواسوطهتا : جيعيوةم،سسات التنشو ئة الا –ب اإ

ن امل،سسوة الاجيعيوة تعود اللبنوة الويت تتشوا فهيوا العالقوات  اكتساب الةرد  قافة اجملاع ا ي يعيش فيه، فاإ

لةورد ابجملاوع ل كام أ ن عالقوة ا. اظاصة بني ال ع،اء، فتتحدد ال دوار الاجيعية، كام تتحدد احلقوق والواجبات

اوا مون  لهيا، فالةرد ل زكون يف عالقة مبارشة مع اجملاوع، واإ ل من خالل امل،سسة الاجيعية اليت يناي اإ تكون اإ

ل من خالل ت  امل،سسوة نةسوها لهيا، كام أ ن اجملاع ل ي،ثر يف الةرد اإ ومجمووع هوذه . خالل امل،سسة اليت يناي اإ

 .ع املدينامل،سسات هشا ما يس   ابجملا

                                                           
1
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ومون بووني أ مه هووذه امل،سسووات الاجيعيوة، ال  ة ويه املسوو ئوةل عوون تنشوو ئة أ طةالهوا، حيووث تعوود التنشوو ئة 

وتعود ال  ة اجلزائريوة يف معوهموا أ  ة ميسوكة تعتوين بأ بناهئوا وتووهجهم الاجتواه الصوحيح يف . وظيةهتا الرئيسوة

   .التنش ئة والرتبية، من خالل التلقني والنصح واملالحظة

موون بووني امل،سسووات كووذكل املدرسووة، ويه امل،سسووة الاجيعيووة الرمسيووة الوويت تقوووم بوظيةووة الرتبيووة، وتوووفري 

الظروا املناس بة لةو الطةل جس يا  وعقليا  وانةعاليا  واجيعيا ، وتعوهب املزيود مون املعوايري الاجيعيوة، وال دوار 

ميل دور اكميويعرفها . الاجيعية ىل ال طةوال قويف عبارة ع:"بأ هنا اإ ن تعبري امتيازي لل ياع ا ي يولهيا بأ ن تنقل اإ

دماجه يف بيسته ووسطه  ". قافية وأ خالقية واجيعية يعتربها رضورية للتشكيل الراشد واإ

وززخر جماعنا مب،سسة اجيعية لها دور ابلغ يف التنشو ئة والتوعيوة يف خمتلون الق،وااي الاجيعيوة يه م،سسوة 

 عدة وسائل ملامرسة التنش ئة الاجيعية للحةاع عىل البيئة من خوالل خطوب ا عوة وال عيواد ومتت . املسجد

ودرو  الوعم والإرشاد، وتنظوو حموارضات والنودوات وأ نشوطة توربز أ حواكم الرشويعة الإسوالمية الويت حتورم 

عالم  .الاعتداء عىل البيئوة الطبيعيوة واحلروية يوة للتحسويس والتوعيوة وميكون أ ن تبوادر املسواجد بتنظوو أ ايم اإ

من خالل اموارضات واارو  املسوجدية ومحوالت للنظافوة وال نشوطة . لل حافظة عىل البيئة والرتاث املعامري

البيسية بصورة عامة وحامزهتا من التلوث بصوورة الثقافية والرتفهيية لر طةال بغية غر  القو البيسية يف نةوسهم، ف

يعتربها جزءا من العقيدة الإسالمية  ويوحض هوذا احلوديث عون أ يب هرزورة خاصة ترتب  ابازن الإساليم ا ي 

الإميوان ب،وع وسو بعون أ و ب،وع :" ريض هللا عنه ذكل  حيث قوال، قوال رسوول هللا صوىل هللا عليوه و سوهب 

حص اإل هللا:قول :وس تون ُشعبة، أ عالها ماطة ال ذى عن الطريق: وأ دانها. ل اإ "واحلياء شعبة من الإميان. اإ
1
 

كوام تعوود مجعيوات وجلووان ال حيوواء وأ فوواج الكشووافة واحودة موون أ مه م،سسووات التنشو ئة الاجيعيووة يف اجملاووع  

اجلزائري، وتنشو  يف جموالت النظافوة وحاميوة اموي  والإانرة الع وميوة، وميكون أ ن تو،دي دورا هموام يف جموال 

 .اايت داخل ال حياءحامية البيئة عىل غرار تنظو محالت للتشجري وتنظو هس يري مجع النة

هناك عودة مقوموات وحمةوزات هسو ح بنرشو الثقافوة البيسيوة يف اجلزائور، كوام : املعوقات والعراقيل –ج

لكن توجد أ ي،ا عراقيل ومعوقات ل هس ح بتطوزر مةهووم هوذه الثقافوة يف أ وسواو املوواطنني، فاحلةواع . تقدم

معوقووات وهووذه املعوقووات تاثوول يف القووو والعووادات السوويئة  أ وعووىل البيئووة عنوودما يوو  ل حيوودث دون مشووالك 

الشوعوب املتخلةوة، والويت تعواين  أ بنواءاملتوار ة وس يطرة العقلية التقليدية عىل التةكري كام هو احلال اى اغلوب 

 واسو ارار الاعويد الإبداعيوةمن مشقت تتعلق بنظم التعلو وهبوو املس توى التعلميي واخنةاض القدرة  أ ي،ا

يل، هوذا ابلإ وافة املس توردةعيل التكنولوجيا  نتاجيهتوااملشوقت املرتبطوة بو وع املورأ ة الاجيعوي وقوةل  اإ ..  اإ

اوا يف عودم اسوتامثر الطاقوات البرشوية  واملشلكة الساكنية واليت تاثل ليس يف جمورد ارتةواع الوزايدة السواكنية واإ

يوة املسو تدامة ول سوبيل امثول حللهوا سووى مون خوالل هذه لكها مشالك تتعلق بوربامج التة . ال مثلالاستامثر 

                                                           
1
 .متةق عليه - 
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عالم الووعي البيويئ  أ ايوةمن هنا جاءت  ال مثلعيل مشالك اجملاع ويعاجلها العالج  أ صابعهمس تنري وجاد ي،ع  اإ

يف معليوة التةيوة كوام هوو  أ سوايمجعاء ولويس جبعلهوا معووق  الإنسانيةيف امافظة عىل البيئة وجعلها يف خدمة 

ن ن،ين معوقات أ خرى تاثل خصوصا يف ما ييل. نال  حادث   :وميكن اإ

ن املتتبع لل شهد البييئ يف اجلزائر، يالحم اختالل واحضوا يف  :عدم تطبيق القوانني ونقص الردع -0 اإ

وسو يكون مون . التوازانت البيسية وانتشارا موذهال للنةواايت وامتودادا متواصوال للتلووث يف اكفوة منوايح احليواة

التساؤل عن أ س باب هذا الرتدي يف ظل وجود ترسانة من القوانني البيسية وغري البيسية يف اجلزائر اليت املنطقي 

حداث أ رضار ابلبيئة أ و ممارسة أ ي نشاو من شأ نه تلويث البيئة، غري أ ن اجلواب لن يس تدعي الكثري من  متنع اإ

ل اندرااجلهد للتص  به وهو عدم تطبيق ت  القوانني وانعدام الردع عىل   .اتالةني اإ

ىل تةوامق الو وع البيويئ  وقد ابت من امل،كد أ ن عدم تطبيق القانون عىل ا يع ويف اكفة احلوالت، أ دى اإ

ىل عدم احرتام القوانني والترشيعات، ال مر ا ي هيدد بيستنا مبزيد من التلوث والتدهور    .يف اجلزائر، واإ

ا نتابع الو ع البييئ يف اجلزائر، وانصاا املواطنني عون عندم : عن التنش ئة الاجيعية البيسية  –6

ن التسوواؤل يثووور حووول دور م،سسووات التنشوو ئة  أ داء واجبووا م حنووو بيسووهتم موون رعايووة وحاميووة وحمافظووة، فوواإ

ىل التوأ  ري القووي ا ي يُةورتض أ ن  لةوه يف نةوو  املوواطنني . الاجيعية جدزر أ ن يطرح يف هذا املقام نظورا اإ

اك جفووة بوني هوذه امل،سسوات واملوواطنني ل هسو ح مبورور رسواةل التوعيوة والتحسويس ابلشوا ويبدو أ ن هن

ويبدو أ ن من ال س باب اليت أ دى اإىل ذكل غياب القدوة احلس نة ل هنا تعد من أ جنع ال سواليب، فهويي . املناسب

ليه ذا اكنا القدوة حسو نة سوواء مون امل . تتطلب الزتاما صادقا من ال فراد مبا يدعون اإ سو،ولني أ و مون أ وليواء واإ

هنا س تنتج سلواك حس نا وقوميا والعكس حصيح  .ال مور، فاإ

ويف اجلانووب الرتبوووي التعلميووي، يسووجل املوواعن يف املنوواجه الرتبويووة والووربامج البيداغوجيووة لل نظومووة الرتبويووة يف 

يوذ، لكون يالحوم بالدان، نوعا من الارتياح خبصوص م،و ون اارو  الويت تورخس الثقافوة البيسيوة اى التالم 

أ ي،ا انعدام التطبيقات الع لية امليدانية لت  اارو ، مما مينع من حتقيق مجيع الكةواءات املسو هتدفة يف التل يوذ 

 . مكتةيا ابلتعهب بطريقة التلقني التقليدية اليت جتاوز ا أ ساليب التدريس احلديثة

ىل العوامل السالةة ا كر تقاعس بعض ا عيات عن الع ن العودد املعتورب  عيوات حاميوة ون،ين اإ  ل البييئ، واإ

البيئة وجلان ال حياء ل يعرب بصدق عن مدى فعالية اجلهود املبذوةل من أ جل التحسيس والتوعية ونرشو الثقافوة 

ن صدى هذه ا عيات عىل أ رض الواقع  عين وغري م،ثر، ول ناكد نس ع أ و نقورأ  . البيسية يف اجملاع اجلزائري اإ

حوداث تغيوري جووهري يف املامرسوات البيسيوة عوىل مسو توى املسو،ولني، وحوىت عوىل عن مجعيوة مت  كنوا مون اإ

جنازات هوذه ا عيوات لوجودان عوددا قلويال جودا مهنوا اسو تطاعا أ ن حتيوز . مس توى املواطنني ذا تصةحنا اإ واإ

 .ماكنة مضن ا عيات الةاعةل يف امليدان البييئ
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رئيسة يف تدهور بيستنا وهذا يعين سلبية اجملاع املدين، و يه من ال س باب ال :غياب روح املواطنة -1

حيث يعترب كثري من الباحثني يف الش،ون البيسية أ ن البيئة أ صبحا حقا من حقووق الإنسوان مبقت و قورارات 

واتةاقات دولية، فالعالقة ما بني البيئة وحقوق الإنسان أ صبحا مبوجب ذكل عالقة تبادلية، ويس تحيل تةريق 

الق،ااي املتعلقة حبقوق الإنسان، وخاصة فيف يتعلق ابلتةية الاجيعية املسو تدامة، وذكل ل ن موا بوني  البيئة عن

نسواين عوىل البيئوة، وكوذكل تو،ثر البيئوة عوىل  ذ يو،ثر لك نشواو اإ البيئة وال شخاص أ و ال فراد عالقة متبادةل، اإ

 .احلياة الإنسانية، كام ت،ثر ال حداث املناخية عىل العامل لكه

ن من حقوق املواطنة أ ن زكون لل واطن حق العويش يف بيئوة متوازنوة خاليوة مون ال رضار الويت تلحوق ال ذى  اإ

اسو تقرت علهيوا املوا يوق ااوليوة والترشويعات الوطنيوة مهنوا  بصحته، ورفاهيته من أ مه احلقوق ال ساسو ية الويت

 .اجلزائر

ىل تووفري بيئوة نظيةوة وحصيوة خاليوة مون التلووث وال موراض  وهش ل حقوق املواطنة لك ال س باب اليت ت،دي اإ

ىل ال فوراد . وال وبئة مع حامية املوارد الطبيعية والالزتام بتةية مواردها مقابل هوذه احلقووق، هسو ند الترشويعات اإ

دراك وعوهيم يف حاميوة البيئوة مون خوالل حسون اسو تغالل املووارد  الطبيعيني واملعنويني واجبات تةورض علوهيم اإ

ة علهيا وعدم تبذزرها خصوصا امليواه، ورضورة ماكروة التلووث ومنوع تودهور اموي  الطبيعوي الطبيعية وامافظ

   .واحلري ابلتدخل يف مصدر التلوث

ن الشعور ابملسو،ولية والإحسوا  ابملواطنوة يعودان مون الراكئوز ال ساسو ية يف  قافوة البيئوة، واحلةواع علهيوا،  اإ

املوواطنني، ولكون يقوابا  روح املواطنوة اينوا غائبوة اى أ غلوبمعها غري أ ن واقعنوا يبوني بو ووح أ ن  والتعامل

ة ابحلقووق، دون الالوزتام بوأ داء الواجبوات الويت مهنوا واجوب حاميوة البيئوة الويت يتووىل املوواطن  املطالبة املس ار 

 .يف مأ واه، ويف حميطه القريب منه القس  ال مه مهنا

أ ن فرض القوانني بأ ساليب ردعية فق  مل زكن جمداي ابلشوا لقد بينا ااراسات امليدانية يف كثري من البدلان 

املطلوب، و كل عىل املس،ولني امليني أ ن يقوموا بدور أ كرب يف جمال التنس يق والتعواون موع ا عيوات امليوة 

حص، مون محلاية البيئة وجلان ال حياء واكفة املواطنني بغية تةعيل معليات حامية البيئة وحماربوة التلووث جب يوع أ شواك

والتدهور اظطري للو ع البييئ خالل الس نوات القليةل املا ية يف اجلزائر قد . خالل تطبيق أ ليات احلمك الراشد

نتج غالبا من  وعن أ و غيواب التنسو يق الةعوال بوني قطاعوات ااوةل املعنيوة وأ ي،وا مون غيواب ااور اجملاعوي 

 .لبيسية وتةيهتاوحت يل ااوةل وحدها مس،ولية امافظة عىل املوارد ا

ماكنوه أ داء دور هوام يف جموال  ىل القووانني السوارية، ابإ تأ سيسا عىل ذكل، فاإن اجملاع املدين يف اجلزائور، ابلنظور اإ

حامية البيئة، حيث مبقدرته مشاركة السلطات والهيئات املية املنتخبة يف ا اذ القرار، بل ومقا واة املتسو ببني 

حلاق أ رضار ابلبيئة تيح ذات القوانني لل واطنني وا عيوات الإطوالع عوىل مجيوع موا يتعلوق مبشوقت كام ت . يف اإ
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البيئة، ومنحها حق احلصول عىل معلومات من الإدارة حول موا لك يتعلوق بق،وااي البيئوة واتواطر البيسيوة الويت 

   . دد الساكن

  :امتةخ

نشواء  نس تطيع القول أ ن الثقافة البيسية تةو وترخس اى ال فراد ويف وس  صودار الترشويعات الالزموة واإ اجملاع ابإ

الهيئات امللكةة بتنةيذ هذه الترشيعات عىل أ رض الواقع، ومن خالل معليات التوعية والتحسيس املس ارة الويت 

طوار  أ ن يقوم هبا اجملاع املدين، ابلتأ كيد عىل أ اية البيئة ورضورة امافظة عىل امي  وعوىل التووازن البيويئ يف اإ

 .اليت ترتكز علهيا روح املواطنةالقو 

ن الثقافة البيسية هشا أ حد أ مه الروافد اليت أ صبح الإنسان املعوا  ينوادي هبوا، وهوذا نظورا لر ايوة الكبورية  اإ

يالء ال اية القصوى لهذا اجلانب يف اجلزائور لتينوب املزيود مون   اليت حتتلها يف حياة البرشية، وابت من امللح اإ

من خالل مجموعة من التدابري أ اها الرتبية البيسية املسو ارة، وتتح ول مسو،وليهتا لك اجلهوات  التدهور يف بيستنا،

الرمسية وغري الرمسيوة ولك الةعاليوات يف اجملاوع، موع مراجعوة دور م،سسوات التنشو ئة الاجيعيوة يف اجلزائور، 

سو ناد صوالحيات أ كورب  عيوات حاميوة  وعدم التخيل عن ماكنهتا ال ساس ية يف تةية الثقافوة البيسيوة، ورضورة اإ

 .البيئة وجلان ال حياء يف غر  قو الثقافة البيسية يف اجملاع

ن اللك ة ال خرية  أ ود توجهيها، أ نوه حوان الوقوا للرشووع الةعويل يف التأ سويس لل ياوع املودين يف اجلزائور  اليتاإ

مبقوماته وأ سسه املتعارا علهيا يف لك اجملاعات اليت س بقتنا، فال بأ   أ ن نصل متأ خرزن خوري مون أ ن ل نصول 

هوذا التأ سويس ا ي جيوب أ بدا، وطبعا حنن ا  رصيدا هاما ماثال يف مريا نا الثقايف والورويح واحل،واري يف 

الاس تةادة منه، وحتقيق التنامغ والانسجام، بني هذا املوروث وبني الواقع املعيش، حيوث ل مواكن لل ياعوات 

الاس هتالكية ال،عيةة، وأ ن نةكر جبد يف مرحةل ما بعد البرتول، ل ن ال فاق تبدو غام،وة، يف ظول العيوز عون 

جياد ثروات متجددة، خارج جمال امروقات، وتعطل روح املبادرة والاكتشاا، الإبداع  .قصد اإ
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ومنطق ااميقراطية ال مرزكية" ... الربيع العريب"
*
 

 جامعة مولود مع ري تزيي وزو - "أ   "أ س تاذ مساعد –أ محد كبري  س يد/ أ  

 

 :ملخص

العووامل شوولكا مسووأ ةل ااميقراطيووة يف املنطقووة العربيووة منووذ بدايووة عصوو التحووولت ااميقراطيووة يف 

، نتيجوة املراحول الويت مورت هبوا والنتواجئ الويت  اظصوصية والازي عن ابيق معليات التحول يف الوبدلان ال خورى

لهيا ، و بقيا حمل جدل وق،ية حبثية أ سالا حربا كثريا و مو وع ندوات وعديود امللتقيوات ااوليوة،  وصلا اإ

" احتجاجية وانتةا ات شوعبية فويف أ صوبح يُعورا وقد أ اثر ما شهدته وهشهده بعض ااول العربية من حراكت 

جدل ونقاشات واسعة، حوول حقيقوة هتوه الانتةا وات، وخلةيا وا، "  ورات الربيع العريب" أ و " ابلربيع العريب

وأ س باهبا، وسوريور ا، ومسو تقبلها، ومسو تقبل ااميقراطيوة عاموة يف املنطقوة العربيوة، وخاصوة حوول منطلقوات 

احلراكت الاحتجاجيوة اب ات، ول توزال حمول خوالا بوني م،يود ومعوارض، وبوني مون وخلةيات وتوقيا هته 

ل أ ن احلقيقوة تمكون يف تووافر مجموعوة  ي،كد عىل دوافعها اااخلية، وبني من يص عىل حمركها وفاعلها اظاريج، اإ

قيوق تغيوريات من العوامل اااخلية عرفا كين هس تغلها وهستمثرها العوامل وبعض القوى اظارجية من أ جول حت 

عاملها بعد أ ن أ  با النظام العريب فشا و عةه عىل مجيع املس توايت ىل اإ  .لطاملا معلا وسعا اإ

 :ملخص ابلإجنلزيية

The question of democracy and democratization  in the Arab world since the 

beginning of  democratic transformations era in the world represent  the privacy and  the 

exception,  because of  the  phases and  the results reached, and its remained a subject of a 

broad debate of many and Multi seminars and many international meetings,  and What is 

happening in some Arab countries nowadays  in what became called “Arab Spring” or the 

“Arab Spring revolutions” still a  subject of  controversy and debate about the  Fact of   these 

uprisings, and its backgrounds, and their causes, and its future, and generally, the future of 

democracy and democratization  in the Arab region, and that what  this paper  will 

discusses: the Arab spring between internal needs and demands to democratization and the 

American strategies to democratize the Middle East. 

 

                                                           
*
يداع املقال   00/00/6102: اترخي اإ

 18/06/6102: اترخي حتكو املقال
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 :مقدمة

املنطقووة العربيووة ومعاجلهتووا، وحتليلهووا، وحموواوةل تةسووري تعتوورب دراسووة ق،ووية ااميقراطيووة والتحووول ااميقراطووي يف 

م،وواميهنا موون أ بوورز وأ مه املشووالك املطروحووة اليوووم عووىل سوواحة النقاشووات الس ياسوو ية، ودوائوور صوونع القوورار 

قلميية وااولية، خاصة بعدما شهدته وهشهده املنطقة م،خرا مون حوراك فويف أ صوبح يُعورا  والس ياسة املية والإ

، وهذا نتيجة أ اية املو وع و ااميقراطية و  يف حود ذاتوه، وكوذا أ ايوة املنطقوة "ابلربيع العريب "أ و يطلق عليه 

العربية عامة، هذا من هجة، و مون هجوة أ خورى نتيجوة هشوابك وتعقيود الع ليوة الس ياسو ية يف املنطقوة العربيوة، 

 .وصياغهتا وتداخل وهشابك معطيا ا، وهشارك عدة عوامل داخلية مهنا وخارجية يف صنعها

ىل اليووم  فالةشل ا ي عرفته معليات التحول ااميقراطي يف املنطقوة منوذ بوداايت هسوعينيات القورن العرشوزن اإ

جعل املسأ ةل حمل اس تةهام وهساؤل، وتصواغ حولهوا عديود ال سو ئةل خبصووص أ سو باب وعوامول فشول الع ليوة 

ار أ خورى عوىل غورار دول أ وراب الرشوقية وأ مورزاك ااميقراطية يف املنطقة العربية اب ات رمغ جناما يف عودة أ قطو

ىل انودلع موا يعورا  هبتوه " ابلثوورات ااميقراطيوة العربيوة" الالتينيةو وما يه ال س باب والعوامول الويت أ دت اإ

الطريقة، ويف هذا الوقا، وهته الظروا اب اتو وملاذا ا ذت منحا  سل يا يف بعوض القطوار و عسوكراي يف 

 أ قطار أ خرىو

فاإن معلية معاجلة وكشن مسأ ةل ومسار معلية التحول ااميقراطي يف املنطقة العربية تتطلب من الباحوث وعليه 

يقظة وفطنة لتسلي  ال،وء عىل ال س باب احلقيقية واجلوهرية للظاهرة، وكشن اظةي مهنا، واليت تعرقل معلية 

هسو تدعي " الربيع العريب " اإن معاجلة ق،ية  ا ف. بناءها، وعدم الاكتةاء بتحليل وتبين الطرح التقليدي للع لية

ىل  بصرية أ كورث ح،وورا ونةووذا للوب الظواهرة، وفطنوة هسو توعب اكفوة العوامول اااخليوة لل نطقوة، وتتعوداها اإ

التقيص ااقيق اور العامول اظواريج يف حتديود شوا املنطقوة العربيوة، ومنظومهتوا الس ياسو ية ابلشوا ا ي 

سرتاتيييته عا  .مةخيدم مصاحله واإ

 : ومنه فاملشلكة البحثية اليت حتاول هته ااراسة تقصهيا وكشةها ابلتحليل واملناقشة يه اكل يت

ىل تبوديل بعوض ال نظ وةو أ م أ هنوا ل  ورج  هل الانتةا ات العربية متثل انتةا ات حقيقية ودميقراطية  ودا اإ

 ةوعن كوهنا انتةا ات ُحركا من اظارج خدمة ملصاحله اجلديدة يف املنطق

تلقائيا  وعةواي  ومةاجئا و أ م يه القوى اظارجية الويت صونعته يف البيووت " الربيع"هل جاء هذا : أ و بعبارة أ خرى

ااولية يف غةةل من ال نظ ة والشعوب و أ م أ نه نتيجة حاية للرتاع التوارخيي حلوالت القهور والإحبواو والتصودع 

 املوصل اإىل الاهنيارو
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 : ملنطقة العربيةواقع ااميقراطية يف ا .1

ىل التحووول  يعتوورب انتشووار ااميقراطيووة أ و مووا يعوورا بوورايح ااميقراطيووة موون أ بوورز العواموول الوويت أ دت اإ

ىل العوامل اااخليوة للوبدلان و ، حيوث عورا العوامل يف أ عقواب سوقوو املعسوكر  ااميقراطي يف العامل و اإ افة اإ

ىل تبوين موجة من التحولت يف أ غلب ال نظ ة م 0070 السوفيايت الس ياس ية يف دول العامل من النظام الش ويل اإ

 وع هنايوة مثانينيوات القورن ، وأ مورزاك الالتينيوة( مجموعة ااول املسو تقةل)ااميقراطية خاصة يف دول أ وراب الرشقية

ىل التعدديووة وموون  املووايض، اكنووا رايح التغيووري قوود هبووا عووىل كثووري موون دول العووامل لتتحووول موون ال حاديووة اإ

ىل الليربالية ولتتبىن يف ال خري النظام ااميقراطي الليربايل، وتصبح لك ة ااميقراطية يف عقود موا بعود الاشرتاك  ية اإ

سقوو الإحتاد السوفيايت أ كرث املةردات الس ياس ية ح،وورا عوىل مسو توى ال حبواث وااراسوات، رمغ أ هنوا مون 

 (.العهد اليوانين)أ قدم ما عرفه الإنسان يف جمال التنظري الس ياي

ذ يصةها  قاموة »" هريودوت"اإ ىل اإ عىل أ هنا حمك الكرثة اليت زكون بيدها سلطات احلمك والإدارة، والويت  ودا اإ

نظام س ياي هسوده املساواة بني أ فراد اجملاع مع تقرزر مس،وليات احلاع ومعاونيه أ مام مجهور املوواطنني بوصوهم 

.«ة حاكهمومأ حصاب احلق ا ي ل جيوز املسا  بوه يف مسواءةل و متابعو
(1)

ومون أ بورز التعريةوات احلديثوة جنود  

يه ذلـك الرتتيب املنووظم ا ي هيودا » ا ي عرب فيه عىل أ ن ااميقراطية   Schumpeter"شومبيرت  "تعرين

ىل القرارات الس ياس ية، وا ي ميكن ال فراد من خالحص اكتساب السلطة واحلصول عىل ال صوات  ىل الوصول اإ اإ

.«عن طريق التنافس
(6)

 

ومن أ مه العوامل اظارجية كذكل اليت أ ثرت يف التحولت ااميقراطية اليت طالوا ال نظ وة الس ياسو ية العربيوة، 

الةووذج ا ي اهتودت بوه م 0027جند احلقوق وااساتري الغربية، ويعتورب دسو تور ا هوريوة الةرنسو ية اظامسوة 

ونس ية نسبيا وفيف بعد موريتانيا واجلزائور بعود املصوادقة مثال دول املغرب العريب، اكلتيربة املغربية مث التيربة الت

 .م0070عىل دس تور 

كام لعبا امل،سسات ااولية كصندوق النقد ااويل دورا فاعال يف توجيه ااول العربية اقتصاداي وس ياس يا عورب 

هوذه الس ياسوة  تطبيق س ياسة التقومي الهيلكي، بسبب الو عية الاقتصادية املتأ زمة هبذه الوبدلان، وقود جتلوا

جراءات ذات طابع تقشـةي يف امليادزن املالية والاقتصادية والاجيعية من خالل س ياسة الإصوالح  يف فرض اإ

الهيلكي، والويت يه س ياسوة الإصوالح الرمسوي لصوندوق النقود ااويل، وا ي يةرسو الوربامج املصو  ة ملعاجلوة 

، حيوث يونص البنوك والصوندوق ااوليوني عوىل أ ن مديونية دول العامل الثالوث، والويت تعورا بوربامج التقشون

تبوواع  تبوواع  س ياسووة التصووحيح الهيلكووي يف وظائةهووا، واإ الووبدلان الوويت تعوواين موون املديونيووة ل منوواص لهووا موون اإ

.اظصخصة وفتح ال سواق لتةية اقتصاداي ا والتحورر مون املديونيوة
(1)

اإ وافة اإىل صوندوق النقود ااويل توجود  

ومية مثل منظ ة ال   املتحدة اليت تتدخل يف دول عديودة قصود حاميوة حقووق الإنسوان، املنظامت ااولية احلك
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رساء ال من وحاميوة املودنيني وال قليوات ل عون طريوق ااميقراطيوة الويت يةورتض أ ن ...واإ ، ولك هوذا ل يتحقوق اإ

رسال بعثات من املراقبني للوقوا عىل الع ليات جراء انتخاابت نزهية، وابإ  .الانتخابية تتحقق بواسطة اإ

جند أ ي،ا مونظامت أ خورى اكملنظ وة العامليوة للتجوارة الويت تةورض عوىل أ ي ع،وو يوود الاخنوراو فهيوا أ ن يتقيود 

 ... .ابلسلوك ااميقراطي، وكذا منظ ة العةو ااولية، واللينة ااولية حلقوق الإنسان

ال مرزكية الويت توتجىل يف وصوازهتا عوىل ومن العوامل اظارجية ال خرى اليت تبق  اإىل حد ما قوية، هناك الهمينة 

املوونظامت والهيئووات احلقوقيووة املاليووة والاقتصووادية ااوليووة، زايدة عووىل تعوواظم قوووة الإحتوواد ال وريب ا ي ميوويل 

التعامل معه حبمك القرب اجلغرايف ابلنس بة لدلول العربية عامة واول املغورب العوريب خاصوة، الاخنوراو اجلوربي 

يف التحول ااميقراطي، وهذا عن طريق فرنسا ابعتبارها املس تع ر القدمي لل نطقة، وهوذا موا ا ي ل رجعة فيه 

فريقيوة عاموة م 0001شهر جوان س نة " فرانسوا ميرتان"يربزه خطاب الرئيس الةرنيس  حيث طالب ال نظ وة الإ

تخيل عوون أ نظ ووة احلووزب برووورة تبووين القووو ااميقراطيووة الليرباليووة، خاصووة املتعلقووة ابلتعدديووة الس ياسوو ية والوو 

.الواحد
(4)

فريقية عامة والنظم العربية واملغاربية خاصة   .ا ي اكن الس ة الغالبة عىل أ نظ ة احلمك الإ

ويتجىل هذا يف فكرة املرشوطية الس ياس ية، حيث طرحا فكرة املرشوطية الس ياس ية مع أ واخور سو بعينيات 

ابجليول ال ول لل رشووطية الس ياسو ية ا ي ركوز عوىل و أ وائل مثانينيات القرن العرشزن، حيث ظهر ما يعورا 

أ ليات الإصالح الاقتصادي مدفوعا مبا عانتوه دول العوامل الثالوث مون أ زموات اقتصوادية يف ذكل الوقوا، و اكن 

م،وو ون هووذا اجليوول ال ول موون املرشوووطية تبووين بوورانمج التكيوون الهيلكووي كرشووو لتلقووي املسوواعدات موون 

رمغ أ ن ظواهره اقتصوادي زاثول يف فورض الليرباليوة الاقتصوادية عوىل دول العوامل امل،سسات املاليوة ااوليوة، و 

فريقيوة  ل أ نه ل خيلو من البعد الس ياي ا ي زاثل يف فرض الة  الغريب للتةية عوىل ااول خاصوة الإ الثالث اإ

 .مهنا والعربية ابعتبارها أ كرث ااول اعيدا عىل املساعدات اظارجية 

الثاين من املرشوطية الس ياسو ية، حيوث بودأ ت ااول املاحنوة ال وربيوة وال مرزكيوة وامل،سسوات مث ظهر اجليل 

قاموة أ نظ وة دميقراطيوة مدنيوة  فريقيوة لإ النقدية املـالية ممارسة ال،وغوو السيوـاس ية والاقتصاديوـة عوىل ااول الإ

جراء انتخاابت تنافس ية تعددية، والوسيـةل اليت اعاود  ا هوذه ااول وامل،سسوات لل،وغ  هس اد رشعيهتا من اإ

يقاا هذه املعووانت، وفورض العوزةل واحلصوار أ و العقووابت عوىل هوذه  ىل هذا الهدا هو الهتديد ابإ والوصول اإ

.ااول يف حال مل هس تيب للرشوو
(5)

 نذ انهتاء احلرب الباردة من انحية، وتعاظم العوملة مون انحيوة أ خورى،  

ن الغرب ااول  فر وا  عوىل( أ ليوات السووق/ الليرباليوة الس ياسو ية )لرأ سواملية قد سع  لةرض أ يديولوجيتوه ا فاإ

.ال فريقية فيف ابت بعرا ابحلمك الصاحل، والتكين الهيلكي
(6 )

 

صوالحات يف هيالكهوا  وعليه فقد بدأ ت أ غلب ااول العربية أ واس  مثانينيات القرن العرشوزن هشوهد حتوولت واإ

حال ابيق دول العامل الثالث، خاصة ت  اليت اكنا اتبعوة لل نظوموة الس ياس ية، والاقتصادية وامل،سس ية حالها 

طار ما يعرا ابملوجة الثالثة للتحول ااميقراطي كام زراها  ، بيود أ ن "هنتنغتوون"الاشرتاكية السوفيتية سابقا يف اإ
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طوار متوازج و  توداخل مطالوب تبين الإصالح والتحول ااميقراطي يف املنطقة العربية اكنا حص سامته اظاصوة، يف اإ

 .التغيري اااخلية وال،غوو ااولية اظارجية 

فةي أ واس  الامثنينيات جتلا حمدوديوة وفشول س ياسوات احلكوموات العربيوة سوواء الس ياسو ية أ و الاقتصوادية 

من هجة برامج التقومي الهيلكي مثال يف لك من املغرب وتونس، ومن هجة اثنية حمدودية الةوذج ااولويت : املتبعة

.يعي يف ااول النةطية مثل اجلزائرالر  
 (7)

ىل مورحةل ااوةل، حود ا الةيووة   فويرد الانتقال من مورحةل الثوورة اإ

.بني املرحلتني وهذا راجع لتأ خر ال يديولوجية الثورية عن مواكبة الواقع املتغري واملتناقض
(8)

ىل الطوابع   ابلإ وافة اإ

 .ء بعد الاس تقاللالكوربورايت ا ي متزيت به مراحلها ال وىل للبنا

ىل كون أ سا  البناء ااميقراطي العريب اكن بناءا مقلواب، فااميقراطيوات الغربيوة قاموا عوىل  وترجع هذه احلاةل اإ

مبوين عوىل أ سوا  ( الطبقة البورجوازيوة، الطبقوة املتوسوطة، والطبقوة العوامةل) هيا اجيعي و طبقي و متني 

طار نظرية  أ موا الو وع يف بودلان العوامل الثالوث عاموة والوبدلان . العقود الاجيعويمبدأ  املشاركة الس ياس ية، يف اإ

العربية خاصة فاكن خمتلةا، فقد فعلا هته البدلان يف حقل ااميقراطية كام فعلا يف حقل التةيوة الاقتصوادية، 

ليه ااول الغربية دون أ ن تتوفر رشوطه املس بقة،  ذ أ خذت اارجة ال خرية من البناء ا ي وصلا اإ أ ي قاعودة اإ

البناء ااميقراطي و وجود تعددية حزبية، وجمالس نيابية، ومعليات اقرتاع وتصوويا، لكهنوا شولكية ل تعورب عون 

ىل دميقراطية عوىل غورار ااميقراطيوات الغربيوة، ول ليرباليوة  مشاركة س ياس ية حقيقية و فهب تصل ااول العربية اإ

طووي الغووريب اظارجيووة أ و قشوووره لزتيووني اسووتبداد السوولطة اقتصووادية، بوول وجوودت فهيووا مظوواهر البنوواء ااميقرا

الس ياس ية، وكذكل فعلا يف امليدان الاقتصادي والثقايف الةكري، وهذا ما عرب عنه محمود عبود الشوةيع عيىسو 

".ابلبناء املقلوب يف العامل الثالث والوطن العريب" 
(9)

  

ىل أ زمات وتدهور يف الو عية الاجيعية للشع لهيوا خيبوة ال مول الكبورية وقد أ دى هذا اإ وب املغاربية ،  ون اإ

لهيوا شوعوب املنطقوة وأ دى هوذا . نتيجة فشل هذه الس ياسات ومنه الةشل يف حتقيق التةية اليت اكنوا تتطلوع اإ

لل طالبة ابلتغيري، فالظروا اليت دفعا لتبين الإصالحات الهيلكية الس ياس ية والاقتصادية يف املنطقة و ف،وال 

يووة ااوليووة و جوواءت نتيجووة الةشوول وال زمووات الاقتصووادية والاجيعيووة والس ياسوو ية عوون ال،ووغوو اظارج 

.اااخليوة
(10)
والويت اكنوا بودورها أ ي،ووا نتيجوة لعوامول متعوددة سووواء الس ياسو ية مهنوا أ و الاقتصوادية خاصووة  

 .والاجيعية 

الس ياسو ية الويت تودزر هوذه أ اواو امل،سسوات : هناك ركزيتني أ ساس يتني لالستبداد يف نظم احلمك العربيوة وهوام

ىل القوووى (منطووق ااوةل البوليسوو ية)ال نظ ووة الاسووتبدادية، وحتووافم عووىل سوو يطر م عووىل السوولطة  ، اإ ووافة اإ

.اظارجية اليت تع ل عىل احلةاع عىل حمكهوم، ويع لوون مه ابملقابول عوىل خدموة مصواحل هوذه القووى
(11)

ولقود  

الاس تقالل وبقاؤهوا واحتاكرهوا للسولطة سو نوات طوويةل  أ دت س يطرة نظم احلمك الاستبدادية والسلطوية بعد

.اإىل  اعات وعنن اكلنقالابت العسكرية والاغتيالت الس ياس ية
(12 )

وكذا اهنيار رشعيوة هوذه ال نظ وة الويت 
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وجتلا مظاهر عدم الرشوعية . مل تنيح ل يف حتقيق التةية املرجوة ول يف بناء م،سسات حتظ  ابلر اء اجملاعي

دوث العديد من الا طراابت اليت ا ذ بع،ها شا حماولت الانقوالب، عوىل غورار موا حودث يف هته يف ح

سوالمية  امل لكة املغربية يف مطلع الس بعينيات وكذا ظهور وتصاعد قوى س ياسو ية معار وة متثلوا يف حوراكت اإ

نقواذ ليبيوااكجلهبوة "شهدت ليبيا العديد من قوى وجامعوات املعار وة : رادزاكلية، فعىل سبيل املثال " الوطنيوة لإ

".حركة التحرزر الوطين لليبيا"و" اجلهبة ااميقراطية الليبية"و
(13)

نقواذ"كام شهدت اجلزائر   " اجلهبة الإسالمية لالإ

اليت اكنا لها مواهجات مع السولطة أ ثورت عوىل مسوار التحوول ااميقراطوي واملشوهد السو ياي عاموة ابجلزائور، 

ىل عامل أ خر وهو ع ىل . دم الاس تقرار السو ياي يف معظوم ااول املغاربيوةوهذا ما أ دى اإ وقود أ دى لك هوذا اإ

سوو يادة فكوورة مةادهووا أ ن كووام اكن للعاموول الاقتصووادي دور ابرز يف توجيووه الوونظم املغاربيووة لتبووين انةتاحووات 

صووالحات هيلكيووة يف ظوول اسوو ارار الةشوول الاقتصووادي ا ي أ صووبح الصووةة والظوواهرة امل ووزية لووا ااول  واإ

فريق  .ويف ظل همينة أ نظ ة احلزب الواحد وال نظ ة العسكرية التسولطية. ية ، مبا فهيا بدلان املغرب العريبالإ
(14)

 

ىل فشول معليوة التةيوة الاقتصوادية، وابلتوايل  فقد أ دى احتاكر ااول املغاربية للة،اء السو ياي والاقتصوادي اإ

ىل تبين التغيوري والإصوالح، خاصوة موع م ىل تراع ال،غوو ااافعة اإ طلوع الامثنينيوات، وهوو موا أ دى هبوذه ااول اإ

فسوامام اجملوال  جراءات وس ياسات لتخةين قب،ة ااوةل عىل احلياة العامة كام هو حال املغرب وتونس ابإ ا اذ اإ

ولكن هذه الإجراءات اكنا متأ خرة نوعا موا بةعول موا اكنوا قود . أ مام القطاع اظاص لل شاركة يف معلية التةية

ليه ال   ثر أ زمة أ و أ حداث أ كتوبر وصلا اإ  .0077و اع من تأ زم كام حدث يف اجلزائر اإ

للتحول، كام نتج عن   ميكن القول بأ ن فشل ااولـة يف حتقيق تةية اقتصادية اكن أ حد ال سبـاب ااافعة ومن مث

بيوة موا اكنوا هذا الةشل أ زمات و ديد لرشعية هته النظم، وعليه فاإن جتارب الانةتاح اليت عرفهتا الوبدلان العر 

عوادة بناهئوا جموددا ل حماولت لرتمو الرشعية املتأ لكة واإ .اإ
(15)

ل أ ن الإصوالحات والانةتاحوات الس ياسو ية الويت   اإ

قاما هبا أ نظ ة احلمك العربية مل تورق ومل متثول خروجوا عون موورواثت احلومك السولطوي ال حوادي الاحوتاكري 

لر نظ ة العربية، بل اكنا وفق اسرتاتيييات بقاء س ياس ية واقتصادية ل  رج عن نطواق املةهووم الكوربوورايت 

حوداث تغيوري جوذري يف الُبوىن لدلوةل العربية، وا  ىل اإ ي اهس ا به منوذ اسو تقاللها، حبيوث مل تكون   ودا اإ

ىل حاميوة . الس ياس ية ىل حاميوة نةسوه قبول السوعي اإ فالنتقائية الويت تاوزي هبوا هوذه ال نظ وة، وسوعي لك نظوام اإ

ح لل وزاج احلقوق وال فراد واحلرايت حال دون حتقيق اإصالحات حقيقيوة، اإ وافة اإىل خ،ووع معليوات الإصوال

ىل أ ن معليات الإصالح الس ياي  G. Luciani" لوس ياين " العام والشخيص للقيادات الس ياس ية، فقد أ شار  اإ

.اظاط  يف ظول وجوود هرشويعات خاطئوة الاجتاهتذهب يف 
(16)

فالإصوالحات الويت تبنهتوا هوذه ال نظ وة منوذ  

.وال زموات الويت واهجهتوابدازهتا اكنا تبحث عن مصادر جديدة لرشعيهتا املهنارة وفشولها، 
 (17)

يف ظول تصواعد  

خةواق وفشول . ال،غوو ااولية واااخلية علهيا ليه ال و اع يف الساحة العربية عاموة مون اإ لهذا فاإن ما وصلا اإ

.العربية مبا هش ا من س ياس يني وعسكريني كام يقول محمود الناكوع( الصةوة)تتح ل مس،وليته النخبة
(18 )
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 :وحتولت الإسرتاتييية ال مرزكيةسبارب  00أ حداث  .2

موون خووالل متابعووة وحتليوول واقووع ااميقراطيووة يف املنطقووة العربيووة يت،ووح جليووا وقوووا عديوود العوائووق اااخليووة 

واظارجية يف وجه معلية اس تنبات وحتقيق وترس يخ دميقراطية حقيقية يف املنطقة، فاإىل جانب العوامل اااخليوة 

ة دميقراطية، والناجتة عن غياب تنشو ئة س ياسو ية، وتةيوة س ياسو ية واقتصوادية، املاثةل يف غياب  قافة س ياس ي

ىل عودم  ىل غياب راكئز وأ سس البناء ااميقراطية املاثل يف وجود جماع وأ حزاب س ياس ية فعاةل، اإ وافة اإ وكذا اإ

ميان النخب العربية اباميقراطية، واسرتاتيييات البقاء الويت طبعوا معليوات الانةتواح السو ياي  والاقتصوادي اإ

الرأ س ية يف املنطقة، واليت غلب ويغلب علهيا الطابع الكوربورايت لدلوةل العربية، جند أ ي،ا دور العامل اظواريج 

املاثل يف القوى الكربى وعىل رأ سها الولايت املتحدة ال مرزكية، اليت معلوا عوىل دل ومسواندة هتوه ال نظ وة 

 . وكذا ماكرة الإرهاب( النة ) وعىل رأ سها املصاحل الاقتصادية  الاستبدادية خدمة ملصاحلها يف املنطقة،

ل أ ن سو نة  سوبارب و والويت تعتورب نقطوة حتوول وقطيعوة ابسوتميولوجية يف /أ يلوول 00وابل،وب  أ حوداث  6110اإ

، نتيجوة الس ياسة ااولية و كام اعترب ا ااراسة نقطة ارتاكز وحتول يف حتليل واقع ااميقراطية يف املنطقوة العربيوة

سوورتاتييية الووولايت املتحوودة ال مرزكيووة جتوواه املنطقووة العربيووة، وكووذا نظر ووا لدلميقراطيووة فهيووا  حتووول س ياسووة واإ

سورتاتييية، مون منطلوق أ نوه  ودمقرطهتا، حبيث أ صبح التحول ااميقراطي يف املنطقة مصولحة أ مرزكيوة قوميوة واإ

ظارجيوة ال مرزكيوة، وأ حود أ بورز أ دوات ماكروة أ صبح ركزية أ ساس ية ومكوان رئيس يا مون مكووانت الس ياسوة ا

ل أ هنوا وهجوا أ نظوار وأ صوابع  الإرهاب يف العامل واملنطقة و وبغض النظر عن أ س باب وقوعهوا، والقوامئني علهيوا، اإ

ا ووام الووولايت املتحوودة جتوواه املنطقووة العربيووة، وواقووع احلريووة وااميقراطيووة فهيووا، فقوود ربطووا الإدارة ال مرزكيووة 

( الرشوق ال وسوو ) اميقراطيوة، واعتووربت أ سو باب حوودوث الهيوامت ابلبيئووة والس ياسوات العربيووة الإرهواب اب

اظانقووة والاسووتبدادية الوويت ل يتوووا عهنووا سوووى الإحبوواو والغ،ووب والعنوون، رمغ دمعهووا الطويوول لر نظ ووة 

ل بنتاجئ ل أ ن هذا اال و حس هبا و مل يعد علهيا اإ  .عكس ية سلبية الاستبدادية القامئة يف املنطقة، اإ

يف خطابوه أ موام الصوندوق الووطين  6111سو نة " جوورج بووش الابون" وهذا موا عورب عنوه الورئيس ال مورزيك 

أ ن الرشق ال وس  سيبق  مصدرا للركود والعنون والإرهواب القابول للتصودزر طاملوا اسو ار " لدلميقراطية بقوحص 

وحيود  ود الإرهواب والتطورا هوو نرشو أ ن احلول ال"  6112وأ  اا يف خطواب حص سو نة ". فيه مقع احلرايت

يف نةوس " كوندولزيا رايس " ، وهذا ما أ كدته كذكل وززرة اظارجية ال مرزكية " التسامح، وبناء جماعات حرة 

ن ال مور قد تغريت، وأ هنا اكنا حصوة مةزعة يف "  الس نة عند زاير ا للقاهرة بقولها  سبارب، عندما أ دركنا  00اإ

..." ميقراطية يف الرشق ال وس  قد فشلا، وأ ن التطرا والإرهاب ززداد أ ن س ياساتنا ال اا
(00)

ن   ومنه فاإ

الرتكزي ال مرزيك اكن عىل نرشو ااميقراطيوة يف املنطقوة ك حود املوداخل والراكئوز ال ساسو ية ملاكروة الإرهواب يف 

لتجوارة احلورة، وبعوض املبوادرات العامل وخاصة املنطقة العربية، من خالل تقدمي احلوافز الاقتصوادية اكتةاقيوات ا
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ااامعة لل ياع املدين العريب، والإصالح التعلميي، وقد ارتكزت الس ياسة ال مرزكية لتعززز ااميقراطيوة وماكروة 

 :عىل  ال ة عنا  أ ساس ية يه 6110 سبارب 00الإرهاب يف املنطقة العربية بعد أ حداث 

املروج للحريوة والقوامئ عوىل افورتاض أ ن التودخل العسوكري ال مورزيك يف العوراق : اظطاب الس ياي (1

ىل انتشوار الإصوالح ااميقراطوي يف العوامل العوريب  ىل دوةل دميقراطيوة، ومنوه سو يدفع هوذا اإ  spill) سو يحولها اإ

over) ااميقراطية، وزايدة تودهور ، لكن  عان ما افتقد هذا اظطاب مصداقيته نتيجة فشل العراق يف حتقيق

ىل اليوم  .أ و اعه ال منية، واليت ل نزال نشهد كوارعا اإ

ممارسة ال،غ  عىل بعض ااول الويت اعترب وا الوولايت املتحودة ال مرزكيوة سوببا يف تنوايم التطورا  (2

لس ياسوة وظاهرة الإرهاب اكلسعودية ومص، من أ جل دفعها لتغيري وتعوديل س ياسوا ا اااخليوة، ولكون هتوه ا

مالهئا علهيا تباعها، أ و اإ ىل اظطوات الإجرائية اليت يتوجب عىل هته ااول اإ  .افتقدت اإ

طالقووه سوو نة ، (MEPI)مبووادرة رشاكووة الرشووق ال وسوو   (3 .6116مت اإ
(61)

وهووو بوورانمج حكووويم اتبووع  

ع املودين يسو هتدا دل وهشوييع الإصوالحات الس ياسو ية العربيوة وذكل بتعززوز اجملاولوزارة اظارجية ال مرزكيوة 

العريب، وهشييع املرشوعات الصغرية وتوس يع املشاركة الس ياسو ية لل ورأ ة وتةيوة حقوقهوا، وكوذا بعوض الوربامج 

اتبع لوزارة اظارجيوة ( HRDF)صندوق ااميقراطية حقوق الإنسان : ال خرى احلكومية مهنا وغري احلكومية مثل

وبوورانمج ااميقراطيووة التووابع لل نحووة . بيووة املسوول ة، ويسووع  لتعززووز حقوووق الإنسووان يف ااول ذات ال غل كووذكل

 .(NED)القومية لدلميقراطية 

" مبوادرة شوامل أ فريقيوا والرشوق ال وسو  الكبوري"لربامج احلكومية، اقرتحا الإدارة واشرتكا يف لهته اواإ افة 

ويه مبادرة اإصالحية تةوية تقودها مجموعة دول الوامثين الكوربى املصونعة، وهسو هتدا تودعو التحورر السو ياي 

الوويت متووول عووددا موون  (USAID)وكووذا . والاقتصووادي يف ااول العربيووة وااول ذات ال غلبيووة موون املسوول ني

املغورب، ومصو، : ال نشطة اظاصة ابحلومك وااميقراطيوة مون خوالل املسواعدات الثنائيوة لل تلقوني العورب مثول

.ولبنان، وال ردن، والمين
(60)

 

ل أ ن ما شهدته الساحة العربية من تطورات منذ س نة  ، من تدهور لر و اع ال منية يف العوراق، وفووز 6112اإ

املرجعيات ااينية الإسالمية يف الانتخواابت، عوىل غورار جنواح حركوة الإخووان يف مصو بعض ال حزاب ذات 

وكذا ال داء القووي حلوزب هللا يف الانتخواابت اللبنانيوة مون   ،6112ابملرتبة الثانية يف الانتخاابت الربملانية س نة 

ىل السلطة بةوزها يف الانتخاابت الترشيعية ال  ،6112ةلسوطينية سو نة نةس الس نة، ووصول حركة حام  اإ
(66)

 

ىل تراجعها عون نرشو وتعززوز ااميقراطيوة يف الرشوق  أ ي صعود قوى مناه،ة ومعادية للولايت املتحدة، أ دى اإ

ال وس ، بسبب ما أ نتيته ااميقراطية يف املنطقة من وصول قوى وتيارات مناه،ة للس ياسوة ال مرزكيوة أ ول، 

 . ومعادية لإ ائيل اثنيا
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املتتبعووني للس ياسووة ال مرزكيووة أ ن املرشوووع ال موورزيك لنرشوو وتعززووز ااميقراطيووة يف الرشووق  وت،كوود أ غلووب أ راء

دارة  قود اكن فاشوال منوذ بدايتوه، ل ن الوولايت املتحودة ال مرزكيوة مل حتواول أ بودا " بووش " ال وس  يف عهد اإ

ال،وغ  عوىل ال نظ وة العربيوة أ زن معلا عوىل  6112و 6110حتقيق دميقراطية حقيقية يف املنطقة ابس تثناء عايم 

.لتحقيق انةتاحات
(61)

ل يف خطواابت تراوحوا بوني الرتغيوب والرتهيوب  ذ مل تاثل س ياسو هتا اإ ىل أ ن . اإ اإ وافة اإ

قلمييا، وااليل عىل ذكل هو كيةية  تركزيها اكن أ كرث عىل ال نظ ة ال،عيةة منه عىل ال نظ ة القوية الةاعةل عربيا واإ

مرزكية وجتاهلهوا لسولواكت النظوام املصوي ومقعوه للحورايت يف عهود الورئيس حسو ين تعاطي وتةاعل الإدارة ال  

مبارك، وهذا دليل عىل عدم وجوود رغبوة أ مرزكيوة حقيقيوة يف حتقيوق دميقراطيوة يف املنطقوة العربيوة، وهوذا موا 

ا يف التعامل يف وصةها للس ياسة ال مرزكية وانتقائيهت" بس ياسة نصن اظطوة"  "متارا كو ان ويتس" عربت عنه 

.مووع خمتلوون ال نظ ووة العربيووة
(60)

ويطوورح هووذا يف مجمووا نةوواق الإدارة والس ياسووة ال مرزكيووة يف تبنهيووا للطوورح  

ااميقراطي خاصة جتاه املنطقة العربية، فالهدا الرئييس مل زكن نرش وبناء دميقراطيات حقيقيوة يف العوامل العوريب 

احلةواع عوىل مصواحلها يف املنطقوة، والويت تع ول يه بودورها عوىل والتخيل عن ال نظ ة القامئة اليت تع ول عوىل 

 . امافظة عىل بقاهئا، بقدر ما اكن ماكرة الإرهاب وا اعات اليت  دد مصاحلها وأ من اإ ائيل

سرتاتييية جديدة امقرطة الرشق ال وس  .3  :اإ

دارة  وربطا مسأ ةل أ مهنوا مبودى نرشو  أ اية كبرية لق،ية تعززز ااميقراطية يف الرشق ال وس ،" بوش" أ ولا اإ

ل أ ن ت،ارب مصاحلها مع قو ااميقراطية يف املنطقوة، واقتصوار س ياسو هتا عوىل  احلرية وااميقراطية يف املنطقة، اإ

ال قوال واظطاابت، ما ي،كد عدم توفر الرغبة والنية الصادقة يف حتقيق ااميقراطية، وكذا تصاعد قووة التيوارات 

ىل فشل الإسرتاتييية والس ياسة ال مرزكية والعودة علهيا ابلسولب ذات التوهجات ااينية ذ . يف املنطقة، أ دت اإ اإ

دارة  أ ثرا يف س ياسوات ااول العربيوة، بول اكن الوقوع سولبيا عوىل الس ياسوة ال مرزكيوة حبيوث " بوش" مل حترز اإ

طابيوة و هوذا اظطواب مل فقدت مصداقيهتا وقدر ا عىل الاس ارار، نتيجة اعيدهوا عوىل اظطواابت والبالغوة اظ

جير دمعه بس ياسة واحضة ومسو تدامة لتعززوز معليوة الإصوالح السو ياي و بودل اظطووات الواقعيوة واملل وسوة 

والةعاةل، ولقد أ نتيا هته الس ياسة، وخاصة اظطاب املتشدد ردود أ فعال سولبية معاكسوة وراف،وة وغا وبة، 

زكية، وتدخل يف الش،ون اااخليوة لودلول العربيوة، مث خاصة من طرا الشعوب العربية، واعتربته غطرسة أ مر 

جوواء الاعوورتاا ال موورزيك بةشوول هتووه الس ياسووة والإسوورتاتييية امقرطووة املنطقووة عووىل لسووان وززوورة اظارجيووة 

» : بقولهوا 6112يونيوو /يف خطواب أ لقتوه يف اجلامعوة ال مرزكيوة ابلقواهرة يف جووان" كوندولزيا رايس" ال مرزكية 

ومل ... املتحدة ال مرزكية عىل مدى س تني عاما اإىل حتقيق الاس تقرار عىل حسواب ااميقراطيوة سعا الولايت 

ننا ندل الط وح ااميقراطي  يع الشعوب ... وال ن أ صبحنا نتخذ مسارا  خمتلةا . حنقق أ اي  مهنا «... اإ
(62)

 

ال مرزكيوة بودأ ت نقاشوات عديودة حوول ، واقورتاب موعود الانتخواابت الرئاسو ية "بووش" ومع هناية فرتة عهودة 

مسأ ةل ااميقراطية ال مرزكية يف املنطقة العربية، وو وعية ااميقراطيوة وحقووق الإنسوان يف الس ياسوة ال مرزكيوة 
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.عامة
(62)

ذ تعتورب فورتة حومك " بوش" خاصة بعد فشل الإدارة يف عهد   " بووش"يف حتقيق املصواحل ال مرزكيوة، اإ

كية، وعىل املنطقة العربية والعامل أ مجع، وهذا ما أ جرب صناع الس ياسوة ال مرزكيوة يف ال سوأ  عىل الس ياسة ال مرز 

عادة النظر وتقيو الس ياسة ال مرزكيوة عاموة، وابظصووص جتواه منطقوة الرشوق ال وسو  و " أ وابما" عهد  عىل اإ

ر السو ياي يف املنطقوة اليت متثل منطقة حيوية لل صاحل ال مرزكية و واليت اكنا قامئة عىل س ياسة دل الاس تقرا

دارة  " حمافظة عىل مصاحلها وأ من اإ ائيل، حىت لو اكن ذكل عوىل حسواب القوو ااميقراطيوة، فقود افتخورت اإ

حبةاظها عىل مخسني س نة من الاس تقرار يف منطقة الرشق ال وس  منوذ أ خور حورب عربيوة اإ ائيليوة " بوش

مةادهوا أ ن دل وتأ ييود ال نظ وة الاسوتبدادية يف العوامل تبعا  كل وصلا النخبة ال مرزكيوة لقناعوة . م0081س نة 

العريب رمغ أ هنا احللين ال ول ل مرزاك مل يعد ميثل درعا واقيا ملصاحلها يف املنطقة، بل هو سوبب تنوايم التطورا 

.ورفض الس ياسات ال مرزكية، وتةامق الهوة بني س ياسا ا ومدى تقُبلها اى شعوب املنطقة
(68)

 

سرتاتييية جديدة من أ جل نرش وتعززز ااميقراطيوة " أ وابما" الإدارة ال مرزكية يف عهد وعليه فقد قاما  بو ع اإ

صالح ما أ مكن اإصالحه من جراء س ياسات  ، و امافظوة "بوش"يف املنطقة العربية ابلشا ا ي يس ح لها ابإ

 00ه قبوول أ حووداث عووىل الهوودا ال سوواي وهووو نرشوو ودل ااميقراطيووة، ومنووع عووودة ال و وواع ملووا اكنووا عليوو

دارة /أ يلول ، ورأ ت أ ن هذا زكون ابعيد أ ساليب جديدة خمتلةة وفعواةل تقووم عوىل "بوش" سبارب أ و يف عهد اإ

ىل ال فعال، حبيث مت الرتكزي عىل تقدمي مسواعدات فنيوة وتقنيوة لوا  الانتقال والتقليل من اظطاابت وال قوال اإ

سووات اجملاووع املوودين، أ ي تقوودمي اال الاكموول لل وودافعني عوون موون السوولطة الترشوويعية والق،ووائية، وتقويووة م،س 

 .ااميقراطية يف املنطقة العربية

 :وتقوم الإسرتاتييية ال مرزكية اجلديدة امقرطة الرشق ال وس  وماكرة الإرهاب عىل عنا  رئيس ية يه

   صووالحات يف حوواةل  –للوونظم الاسووتبدادية يف املنطقووة  -تقوودمي مسوواعدات مرشوووطة : أ ول القيووام ابإ

 .س ياس ية ويف جمالت حقوق الإنسان

 طوار املباحثوات : اثني ا الرتكزي عىل ااميقراطية ابعتبارها أ حد حماور النقاش الهامة مع القادة العرب يف اإ

 .الثنائية مع الولايت املتحدة ال مرزكية

 أ و غري املسلحة يف الع ليوة السعي للتوصل لتةاق هيدا امج ال حزاب الإسالمية غري العنيةة : اثلث ا

 .الس ياس ية

 ا اس تغالل الولايت املتحدة لع،وزهتا يف املنظامت ااولية من أ جول ال،وغ  لوزايدة اتصصوات : رابع 

 .املالية واملزيانيات اتصصة للرشاكة مع منطقة الرشق ال وس 
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 ا ع مسو توى املسو ئولية مون تع يق العالقات مع الرشاكء ااوليني لس يف الاحتاد ال ورويب ورف: خامس 

أ جل تبوين املبوادرات اتتلةوة الويت  ودا للي وع بوني التيوارات الإسوالمية والعلامنيوة عوىل حود سوواء يف الوهنج 

 .ااميقراطي

 ووا لبوود أ ن تأ خووذ الإسوورتاتييية يف اعتبارهووا عنوود السووعي لتوسوو يع حقوووق املووواطن اخووتالا : سادس 

 .حدا الس ياقات والاعتبارات املية لا دوةل عىل

 ا قاموة انتخواابت حورة نزهيوة تقووم عوىل : سابع  تقدمي اال املس ار لزايدة أ حوزاب املعار وة والسوعي لإ

.الشةافية
(67)

  

من خالل حتليل ما تنطوي عليه الإسرتاتييية ال مرزكية اجلديدة امقرطة املنطقة العربية نالحم توركزي واإ ار 

ااميقراطية، ولكون ابعويد خطووات جديودة فعواةل عوىل مجيوع ال صوعدة، الس ياسة والإدارة ال مرزكية عىل نرش 

وتوس يع جمال معلها مع الرشاكء الغوربيني، وتغورين نظورة وتعامول الوولايت املتحودة موع ال حوزاب ذات التوهجوات 

ل،وغ  ، والاعيد عىل املباحثات الثنائيوة لتسوهيل معليوة ا(املعتدةل والنابذة للعنن حسب وصةها) الإسالمية 

عىل ال نظ ة، وكذا الرتكزي عىل ااول الكربى الةاعةل يف املنطقوة العربيوة مثول مصو والسوعودية وال ردن، بودل 

الاعيد وال،غ  عىل ااول ال،عيةة، ولعل ال كرث بروزا هوو تركزيهوا وعزهموا عوىل تقودمي اال املسو ار لوزايدة 

رة اجلديودة لل حوافظني اجلودد لنرشو ااميقراطيوة يف العوامل وهذا موا ترتكوز عليوه النظو. أ حزاب املعار ة وتقوزهتا

قامة نظام دميقراطي يف املنطقة س ي،دي حي اإىل هرسيع نرشو الووعي ااميقراطوي واملطالبوة  ذ زرون أ ن اإ العريب، اإ

".نظرية ااومينو" ابلتغيري يف ااول اجملاورة، وابلتايل دمقرطهتا تلقائيا وفق ما تنطوي عليه 
(60)

 

بقاء علهيا همام لكةها ال مور، يظهر  جليا من خالل هته الإسرتاتييية رغبة الولايت املتحدة يف خدمة مصاحلها والإ

سرتاتييية وس ياسة جديدة للس يطرة ولتودمري املنطقوة وااول العربيوة مون  ل بأ هنا اإ ول ميكن تةسري هته الرؤية اإ

سها، وتتجىل هتوه الس ياسوة مون خوالل دل الوولايت اااخل، أ و بعبارة أ خرى تدمري ااول العربية لنةسها بنة 

املتحدة لا أ شاكل املعار ة داخل ااول العربيوة، ولك منوادي بتغيوري ال نظ وة والثوورة علهيوا معنوواي ومواداي، 

" ويتأ كد هذا مون خوالل حتليول املواقون ال مرزكيوة جتواه موا عرفتوه وتعرفوه املنطقوة العربيوة فويف أ صوبح يُعورا 

من خالل دمعها املطلق للحراكت الشوعبية، ووقوفهوا  ود ال نظ وة الويت اكنوا ابل موس " ع العريببثورات الربي

بقاهئا قامئة، وحىت اليت اكنا تعترب أ قوى وأ ول حليةا ا يف املنطقة عىل غورار نظوام حسو ين مبوارك . تع ل عىل اإ

" الربيع العوريب"اندلع أ حداث  ويطرح هذا التحول اس تةهاما وهساؤل حول دور الولايت املتحدة ال مرزكية يف

 .ودمعه
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 !!وو صناعة أ مرزكية" ... الربيع العريب" .4

شلكا وهشا الانتةا ات اليت تعرفها الشوعوب وااول العربيوة نقطوة حتوول ابرزة يف مسوار وتطوور 

العربيوة، واحلديثوة، املنطقة العربية قاطبة، وأ اثرت عديد الق،ااي القدمية، مثل مسأ ةل بناء ااميقراطية يف املنطقوة 

مثل مس تقبل الو ع العريب، وأ سالا حبارا من احلرب من املهاني العرب والغربيني، وشلكا نقطوة خوالا بوني 

ودقية الثوورات العربيوة، وحوول حقيقهتوا ذا اكنوا : خمتلن الس ياس يني واملةكرزن خاصة العرب موهنم، حوول ص  اإ

عوادة تقسو و وهشوكيل املنطقوة انتةا ات شعبية دميقراطية حمليوة داخليوة، أ م أ هنوا  مو،امرة خارجيوة لتقسو و أ و اإ

 !! العربية من جديد

وفه ها، والتعورا عوىل أ سو باهبا ومسو ببهيا متحويص واقوع ااول " الثورات العربية"هس تدعي معلية تقيص حقيقة 

قلميوي وااويل، والظوروا العاموة الويت اكنوا متور عوىل العالقوات ااوليوة عاموة ، واملنطقوة العربية اااخيل، والإ

 .6110سبارب 00خاصة بعد التحولت اجلذرية اليت عرفهتا بعد أ حداث 

ورمغ اختالا وتبازن خربة وسريورة التحول ااميقراطي يف دول املنطقوة حبسوب بعوض فعىل الصعيد اااخيل، 

ل أ هنا هشورت  ك يف موزية خصوصيات ااول يف حد ذا ا وطبيعة النظم ومدى جدزهتا يف اعيد هته التحولت، اإ

واحدة تاثل يف  أ ةل وحمدودية النتواجئ امققوة يف اجملوال ااميقراطوي، موا يعكوس عودم تأ سويس نظوم دميقراطيوة 

غةالهوا و  حقيقية ابملنظور الغريب الليربايل يف الوقا الراهن و رمغ بعض النتاجئ الإجيابية املتوسوطة الويت ل جيوب اإ

حوداث جتديود يف النخوب  كون أ ن معليات الانةتاح والتحول الس ياي اليت شهد ا ااول العربية مل تنطو عىل اإ

احلا ة بتويل خنب جديدة للحمك تواكب املرحةل اجلديدة اليت عرفهتا ااوةل حيوث زكوون مبقودورها التعواطي موع 

.املتغريات اجلديدة
(11 )

ميان النخوب  ابلتوداول عوىل السولطة وعودم ورود املةهووم يف أ جنود ا الس ياسو   ية فعدم اإ

جعلهووا حتوودد سووقن وحوودود هووذا التحووول والانةتوواح ابلشووا ا ي ي،وو ن بقاهئووا يف احلوومك، كووام هووو الو ووع 

التونيس، كام أ ن احلالت اليت حدث فهيا تغيري يف النخبة مثل املغرب مل  تلون النخوب اجلديودة عون النخوب 

 .القدمية من حيث التعامل مع السلطة املاثةل يف امل 

ات والإصالحات ااس تورية اليت اعاد ا هذه ااول مل هستند عىل أ طر دسو تورية قويوة تع ول كام أ ن الانةتاح

عىل تةعيل الةصل والتوازن بني السلطات، فاملالحم مون خوالل الصوالحيات الواسوعة الويت مينحهوا ااسو تور 

ىل الرئيس أ و امل  هو غلبة السلطة التنةيذية عىل السلطة الترشيعية ومنه يظهر أ ن ا لةصل ا ي تونص عليوه اإ

ل عىل املس توى الشلكي فق ، وهذا ما يبني التناق،وات الواسوعة بوني موا  أ غلب دساتري ااول العربية مل زكن اإ

هووو مطووروح  بووادئ معلنووة و ممارسووات هووذه ال نظ ووة، وهووو ابختصووار اسوو تخدام ااسوواتري ولةهووا يف  وووب 

".لز توييلهشار "ااميقراطية، وجعلها وسائل للت،ليل كام عرب عنه 
(10 )

كوام جتسوده احلواةل املوريتانيوة مون خوالل 

للرئيس حوىت يف ال حووال العاديوة بشوا جعول منوه م 0000السلطات الواسعة اليت منحها ااس تور املوريتاين 

ورمغ أ هنا نصا عوىل ( م0002)كام أ ن التعديالت ااس تورية املغربية . مركز السلطة وحمور النظام الس ياي لكه
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ل أ ن امل  محمد السواد  مل يُعوني رئويس الووزراء مون أ ن الوززر  ال ول هو من يقرتح قامئة وزارته عىل امل ، اإ

دريس جطو"، بل عني  رئيس وزراء مس تقل هو م6116احلزب الةائز يف الانتخاابت الترشيعية  ".اإ
(16  )

 

ل أ ن ااوةل بقيوا تةورض وبرمغ منح معليات الانةتاح هته هامشا ولوو صوغريا مون حريوة التعبوري والصوحافة،  اإ

 .س يطر ا ورقابهتا عىل القسم ال عظم مهنا مبختلن القوانني والترشيعات اليت حتد من حرزهتا

ومنه فواإن مجوةل الس ياسوات املعاودة مون طورا أ نظ وة احلومك العربيوة عاموة كوهنوا هشورتك يف هتوه الس ياسوات 

السولطة، تطورح ق،وية الاسوتبداد يف نظوم احلومك  لحتاكر السلطة والبقاء فهيا دون حتقيق مبودأ  التوداول عوىل

 :العربية عامة، وا ي زاثل يف مجموعة من امل،رشات

 اإ اا احلمك يف اس تخدام القوة. 

 الس يطرة الس ياس ية التامة بواسطة حاع فرد. 

 احلمك ا ي يس هتدا املصلحة اظاصة للحاع وبطانته. 

 وليس للقانونااوةل البوليس ية اليت تكون فهيا الس يادة للحاع . 

  احلاةل التسولطية املاوثةل يف امتوداد قووة ااوةل واحتاكرهوا ملصوادر القووة والةعول والسولطة واخرتاقهوا

 . لل ياع املدين

ومنه معلا ااول العربية اإ افة لس ياسة الق ع والتخوين والرتهيب والرتغيب عىل فرض مجموعة مون القووانني، 

كام أ ن هناك مربرات ي  اعيدها لةرض هوذه . طوارئ وال وامر ااس توريةلةرض الس يطرة والتسل  كقوانني ال

طار موا يعورا ابل منوقراطيوة .الس يطرة والاستبداد  قت،يات ال من والوحدة الوطنية يف اإ
(11 )

وتظهور مالموح 

ة الاستبداد أ كرث يف الةووذج التونيسو ا ي اهسو ا فيوه ااوةل مبركزيوة شوديدة وقودرة شوديدة عوىل السو يطر 

ذ مل خيتلوون الو ووع يف عهوود بوون عوويل، رمغ بعووض الانةتوواح، فاحليوواة  والووتحمك يف اجملاووع منووذ عهوود بورقيبووة، اإ

.الس ياسوو ية واملدنيووة التونسوو ية مسووطرة ومقسوو ة عووىل املقووا  ا ي خيوودم النظووام
(10 )

وي،وواا اإىل مجووةل هووذه 

سواعدة، شولكا عوائوق يف العنا  الظروا اليت جرت فهيا هذه التحوولت والويت بودل أ ن تكوون عوامول م 

ىل دور العامول اظواريج . امل،سسة العسكرية، وحراكت الإسالم السو ياي: وجه معلية التحول، ومهنا اإ وافة اإ

يف دل هذه ال نظ ة، فالةكرة اليت س يطرت واس تقرت يف ذهن وا عي وصانعي الس ياسوة يف مراكوز السو يطرة 

اجلنوب عامة والعربية خاصة، بشا يس ح هوذا الاسو تقرار  العاملية يه أ ولوية الاس تقرار عىل التغيري يف دول

ابس ارار التووازانت اااخليوة لودلول، موا يسو ح بتوأ مني مصوادر الونة ، و وب  الهيورة غوري الرشوعية، وكوذا 

قلميية الكربى خاصة عىل الصعيد العوريب الإ ائوييل وترجوع عوامول التخلون العوريب عون الركوب . التوازانت الإ

ىل فشوول التجووارب ااميقراطيوة فوورتة الامثنينيووات واحنرافهووا عون مسووارها الصووحيح مووادام أ ن ااميقراطوي العوو املي اإ

جوهرها مل زكن سليف، ومل تكون هنواك رغبوة حقيقيوة يف التغيوري، فقود اكنوا لك الإصوالحات الويت قاموا هبوا 
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طوووار ويف ظووول اسووورتاتيييات هسووو ح ببقاهئوووا يف السووولطة  ء الس ياسووو ية اسووورتاتيييات البقوووا)ال نظ وووة يف اإ

ىل الطابع الكوربورايت لهته ال نظ ة املتغلغةل حىت خنواع جماعا وا وتوتحمك فهيوا، وقود وان (والاقتصادية ، اإ افة اإ

نعوي،  هذا الو ع أ زمات تةية، وأ دى اإىل هشاشوة القطاعوات الاقتصوادية والاجيعيوة، وطغيوان الاقتصواد الري

ىل انتشار الةساد با أ نواعوه، وكوذ بعواده عون س ياسوات ااوةل والتةيوة حوىت ا ي دفع اإ ا   ويش الشو باب واإ

الكةاءات،  ن اإىل ذكل ش يخوخة النخبة الس ياس ية واحلزبية، وعدم جتددها، وعدم السامح ابلتداول وفسوح 

اجملال للش باب، واملالحم كوذكل هوو بقواء هتوه النخوب متحيورة وعودم مواكبهتوا ل للتطوورات اااخليوة الويت 

قلميية وااوليةعرفهتا وتعرفها جم   .  اعا ا، ول مواكبهتا للتطورات الإ

، جماعووة، (اااخليووة)عووىل أ ن هتووه العواموول " الثووورات العربيووة" ي،كوود أ حصوواب مقوووةل دميقراطيووة واسوو تقاللية 

وأ خرى قد ت،افرت وهشابكا وسااا يف هشاشة وتأ لك ال نظ ة العربية وتوجهيها حنو الاهنيوار بعودما اكنوا 

ن مل نقوول فشووا، وزادت موون تووأ زم ال و وواع يف ااول العربيووة، وأ ن  سووببا يف  ووعن الانتقووال ااميقراطووي ،اإ

ل اسو تقرار اكذب  حمكووم ( ظواهري) الاس تقرار الظاهري ا ي اكنا تعرفه ااول واجملاعوات العربيوة موا هوو اإ

ه مصو يف ظول نظوام ابستبداد النظام احلاع ومدل مون طورا القووى اظارجيوة،  وثال الاسو تقرار ا ي عرفتو

ال ول اكن بوني النظوام والوولايت املتحودة ال مرزكيوة، حبيوث : مبارك قد مُضن مبيثاقني أ و نقطتني أ ساس يتني هام

تع ل مص عىل دل معاهدة السالم مع اإ ائيل، وت، ن وصول الولايت املتحدة للطاقوة، ويف املقابول تغوض 

أ ما امليثاق الثاين فواكن بوني نظوام مبوارك والشوعب املصوي،  هته ال خرية الطرا عن الش،ون اااخلية ملص،

حبيووث حيتكوور النظووام احليوواة الس ياسوو ية والقوووة الاقتصووادية، وابملقابوول يع وول عووىل حتسووني الظووروا املعيشووة 

ل أ ن هته املوا يق نُق،ا، فقود نقوض امليثواق ال ول بعود أ حوداث  ثور  6110سوبارب 00والاجيعية للشعب، اإ اإ

سوورتاتي  رهوواب وعووىل رأ سووها تغووري اإ يية الووولايت املتحوودة جتوواه املنطقووة، وا ووام أ غلووب ااول العربيووة بوودمعها لالإ

السعودية ومص، أ ما امليثاق الثاين فزال بسبب فشل النظام يف حتقيق الوعوود بتحسوني الظوروا الاجيعيوة 

، وارتةواع أ سوعار الطاقوة 6117 واملعيش ية اليت ط ح لهوا املصويون، خاصوة بعود توأ  ريات ال زموة املاليوة العامليوة

.اخل...والغذاء، وزايدة نس بة البطاةل، وفساد النظام الس ياي وانتشار الةساد املايل واماابة
(12 )

 

هاملهوا لتطلعوات  معوما، ينطبق هذا عىل أ غلب ال نظ ة العربية اليت هشرتك يف صةة تع ريها عىل سدة احلمك، واإ

ىل الإحبواو وتوأ زم واحتقوان الو وع ومطالب الشعوب، ال مر ا ي عزز الع يوز السو ياي والاجيعوي وأ دى اإ

ماكنيوة حودوث تغيوري فوويق  ، واهنيوار ط وحوات (او  التحوول)الس ياي وانسداد أ فقه بعد فقدان ال مل من اإ

حوالل حتوليوا ابلتةواق بوني أ طوراا (ا  الإحوالل"  )اإحالل"حتقيق تغيري سةيل  ، وابلتوايل اسو تحاةل حتقيوق اإ

فهب زكون هنواك بود مون الانتقوال اإىل طريقوة أ خورى للتغيوري، أ ل . ة أ و طبقات الشعب والسلطة كذكلاملعار 

ويه التغيري الشعيب يف ظل ما عرفته اجملاعات العربية عامة من تطورات عىل صعيد النخوب واجملاوع عوىل حود 

لتطووور يف اسوو تخدام سووواء، فعووىل الصووعيد اجملاعووي حوودث تطووور كبووري زاثوول يف ارتةوواع مسوو توى الوووعي وا

، أ موا عوىل صوعيد (الإنرتنوا وشو باكت التواصول الاجيعوي)التكنولوجيا احلديثة ووسائل التصوال وانتشوارها 
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كام يس يه  Knowledge Factor"عامل املعرفة " النخب فقد هشلكا خنب جديدة تازي خبصائص عدة أ برزها 

دية الويت سوادت منوذ سو تينيات وسو بعينيات القورن ، وبدأ ت حتل تدرجييا حمل النخب التقلي" فولكر برتيس" 

داريووني وخوورباء موون املوودنيني والعسووكريني، هووذه النخووب  العرشووزن، والوويت اكنووا تتكووون موون س ياسوو يني واإ

اليت تعايشا مع ال نظ وة الاسوتبدادية وتبادلوا اظودمات معهوا، حبيوث اكنوا تع ول عوىل خدموة ( التقليدية)

رجيوة ومتكينوه مون السو يطرة، وابملقابول يع ول النظوام عوىل تلبيوة مطالهبوا النظام وحتسني صورته اااخلية واظا

.ومصاحلها اظاصة
(12)

 

ىل العوامول السوابقة، أ لغوا اإحسوا  الةورد العوريب  ن درجة الوعي اليت حلا ابجملاعات العربية عامة، اإ افة اإ اإ

ىل درجوة أ نوه  أ صوبح يةكور بأ نوه لويس ايوه يشء مبواطنته، ووات ايه رغبة يف الثورة وتغيري الو وع القوامئ، اإ

ماكنيوة التغيوري ابلةووىض ل اإ .خيرسه، بعدما س مئ من الس ياسوة الويت متوار  ابمسوه وعليوه، فوهب يبوق أ ماموه اإ
(18)

 

مل ( الانتةا وة الشوعبية ال وىل) فالحتقان ا ي اكنا تعيشه اجملاعات العربيوة مجعواء والو وع التونيسو خاصوة 

ل عوامل ظرفية حم حوراق محمود البووعزززي لنةسوه هوذه زكن ينقصه اإ ةزة عىل الثوران  د هذا الو وع، فواكن اإ

ىل . الرشارة اليت اكنا سوببا يف املطالبوة ابلتغيوري عون طريوق الثووران الشوعيب ومون أ بورز العوامول الويت أ دت اإ

قودة الانتةا ة الشعبية التونس ية  ود نظوام بون عويل و وينطبوق هوذا عوىل ابيق ال نظ وة العربيوة و هوو جتواوز ع

اظوا من النظام، والتذمر الشعيب منه نتيجة اس تةحال أ زمات وجفووات هيلكيوة يف اجملاعوات العربيوة، خاصوة 

ل أ ن النظوام معول عوىل  ن اكنا بعض هته الةيوات مورو ة عن الاس تعامر اإ خالل الس نوات ال خرية، وحىت اإ

 ززون العابودزن بون عويل و وزرائوه يف تعزززها وتع يقها بسوء س ياساته، وقد أ كودت اعرتافوات الورئيس التونيسو

ال سابيع اليت س بقا الانتةا ة بوجود وخطوورة الهووة بوني خمتلون الةئوات وطبقوات اجملاوع، خاصوة يف اجملوال 

م 6101الاقتصادي والتةوي، فقد كشةا دراسة لالإحتاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليديوة سو نة 

ابملئوة مون  16ولايت سواحلية، وأ ن  18لرشاكت والصناعة التونس ية تتواجد بوو ابملئة من ا 26عن أ ن أ كرث من 

امل،سسات الاقتصادية التونس ية تتواجد ابلعامصة لوحودها، يف حوني تعويش ابيق الوولايت وامافظوات   يشوا  

ىل تةاوت طبقي و لن تةوي يف املدن اجلنوبية، وت،خم نسو بة ا لةقوراء يف عىل مجيع ال صعدة، وهذا ما أ دى اإ

ىل الهيرة وال وح اااخيل حنو الرشي  الساحيل .ال حياء الشعبية، وا ي أ دى بدوره اإ
(17)

   

زوران وتركيوا كقووى اقتصوادية  قلمييا قد شهدت الس نوات ال خورية صوعود لك مون اإ أ ما عىل الصعيد اظاريج، فاإ

ملنطقة وبس  نةوذهام علهيا، وهستند وس ياس ية فاعةل يف منطقة الرشق ال وس ، والصاع بيهنام للس يطرة عىل ا

الةارسوو ية ) لكتووهيام عووىل أ سووس وراكئووز اترخييووة يف ذكل تاثوول يف الإرث التووارخيي لإمرباطوووريتهيام التقليديووة 

، وخاصة تركيا اليت معلا وتع ل عىل الرتود للةوذج الرت  يف املنطقة من خالل الع ل عوىل كسوب (والعامثنية

ل أ ن هناك الكثوري . عربية ابلرتود لس ياسا ا ودميقراطيهتا عن طريق ال فالم والس ياحةقلوب وعقول ا اهري ال اإ

من اجلدل خاصوة حوول الو وع وااور الورت  يف املنطقوة، قبول وأ  نواء مورحةل الانتةا وات، فةوي احلوني ا ي 

التعواون بيهنوا وبوني  نالحوم معلهوا عوىل دل وتعززوز" الثوورات" حتاول فيه تركيا لعوب دور الةووذج ودل  توه 
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".الربيع العريب" الولايت املتحدة يف فرتة 
(10 )

أ ما عىل الصعيد العاملي فاملالحم بو وح هو التغري ا ي حصول 

عىل مس توى س ياسة الولايت املتحدة اظارجيوة جتواه املنطقوة العربيوة عاموة، فبعود احتاللهوا وغرقهوا يف حورب 

ىل وفشلها يف بناء دميقر ، (6111)العراق  اطية يف هذا البدل ا ي ل تزال ال و اع فيه يف أ سوأ  أ حوالها، اإ وافة اإ

ىل نبوذ ااميقراطيوة (جسون أ بوو غريوب) انهتااكت حقووق الإنسوان الويت قوام هبوا اجلويش ال مورزيك  ، أ دى هوذا اإ

عادة النظر يف س ياسة فرض اا ميقراطيوة مون ال مرزكية يف ُجل املنطقة العربية، ما فرض عىل الإدارة ال مرزكية اإ

، حبيث تر ا قناعة اى صانع الس ياسة ال مرزكيوة أ نوه (ااميقراطية املةرو ة من اظارج)اظارج عىل املنطقة 

يس تحيل بناء دميقراطية يف الرشق ال وس  عن طريق التدخل اظاريج، ومنه يتوجب علهيا الرتكزي والاعويد 

، وزكوون للعوامول (اخول بعود فشول الإصوالح مون اظوارجالإصوالح والتغيوري مون اا) عىل العوامل اااخليوة 

اظارجية فيه دورا اثنواي، وهوذا موا خيودم املصواحل ال مرزكيوة الإسورتاتييية البعيودة والقريبوة املودى، حبيوث يو  

دارة . التغيري يف ظل بقاء املصاحل ال مرزكية يف املنطقوة عوىل حتقيقوه، فقود رأ ت أ ن " أ وابموا" وهوذا موا معلوا اإ

لر نظ ة العربية الق عية و رمغ أ هنا  دم مصاحلها و عىل حساب اافاع عن احلرايت املدنية يرو ابملصواحل دمعها 

 .الإسرتاتييية للولايت املتحدة عىل املدى البعيد

عوىل تكووزن وتقودمي اال لل ياوع املودين العوريب، ولك امل،سسوات ( التغيري من اااخول ) وت  هته الس ياسة 

وال فراد الناشطني يف جمال احلقوق واحلرايت وااميقراطية من منظامت الش باب وا عيات النسووية، ومونظامت 

ريع وامل،سسوات الويت أ نشوأ  ا لهوذا الغورض العامل، ووسائل الإعالم املس تقةل واظاصة، من خوالل عديود املشوا

، هتوه ال خورية الويت تع ول عوىل ربو  (NED)وخاصوة ، (MEPI) عىل غرار مبوادرة رشاكوة الرشوق ال وسو  

العالقات مع ال حزاب والنقاابت واحتادات العامل وخمتلن ا عيوات ووسوائل الإعوالم  و والويت تصوةهم ابلنوا  

ريوة والكراموة وااميقراطيوة و يف ااول الاسوتبدادية يف اكفوة أ حنواء العوامل، الشيعان ا زن يقاتلون من أ جول احل

وربطها ببع،ها كذكل من خالل الندوات وامل،مترات واملنتدايت اليت تقميها، وكذا تعبئة اال الس ياي، وتقودمي 

 .رية وفعاليةاملنح واال لها مع الرؤية الإسرتاتييية والتخطي  ااقيق ملساعد ا عىل النشاو با ح

 :ويتجىل هذا من خالل ال هداا اليت حدد ا هته املنظ ة واليت تاثل يف

 .اجملاعات الق عية يف ااميقراطيني دل .0

 .التحولت ااميقراطية مساعدة .6

 .ااول نصن الاستبدادية يف ااميقراطيني ساعدةم   .1

 .النجاحعىل  ااميقراطيات اجلديدة مساعدة .0

 .لنشطاء ااميقراطية واملعنوياال الس ياي  تعبئة .2

 .بني خمتلن مجعيات ااميقراطية عززز التعاونوت عابرة للحدود ش باكت بناء .2

.اس تخدام البحوث من أ جل حتسني املامرسة ااميقراطية .8
(01)
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العوامل من خالل الإسرتاتييية ال مرزكية اجلديودة، ومبوادئ املونظامت التابعوة لهوا والكةويةل بنرشو ااميقراطيوة يف 

حداث تغيري، خيودم مصواحلها  يتجىل سعي الولايت املتحدة و سواء بصةة رمسية أ و غري رمسية و واإ ارها عىل اإ

سرتاتيييهتا اجلديدة، يف املنطقة العربية، ودليا اهيهما املزتايد خاصة يف الس نوات ال خرية ابلق،ااي احلقوقيوة،  واإ

 املنطقوة، ودمعهووا وتودرزهبا حت،وريا لهووا ملواكبوة التحوولت اجلديوودة واملونظامت وا عيوات ذات الطووابع املودين يف

وقياد ووا وفووق  رؤيووة التغلغوول الةكووري امل ووهنج داخوول اجملاعووات العربيووة الإسووالمية، وغوور   قافووة التغيووري 

طوار مرشووع القورن ال مورزيك  وااميقراطية والثقافة الغربيوة عاموة بعود تزييهنوا وتل يعهوا، ولك هوذا ين،ووي يف اإ

زاةل اكفة مصادر الهتديود وعوىل رأ سوها الهتديود الإسواليم، وا ي اكن  اجلديد ل،امن س يادة أ مرزاك عىل العامل، واإ

.من بني أ هدافه كذكل تغيري النظام العرايق وو ع حد لع لية السالم يف الرشق ال وس 
(00)

 

املعروا بقربوه مون دوائور " رد لويسبران" من بني أ برز املةكرزن ا ي شاركوا يف صياغة هذا املرشوع، املةكر 

عوادة تقسو و العوامل  صنع القرار ال مرزيك وامافظني اجلدد، وانيئه الصهيوين، وهو صواحب مرشووع تةتيوا أ و اإ

ح م0071العريب والإساليم، ا ي وافق عليه الكوجنر  ال مرزيك يف جلسة  ية س نة  يف " لوويس"، وقد  ن

ن العرب واملسل ني قوم فاسودون مةسودون » : ابلقول 6112م ال مرزيك يف ماي مقابةل أ جر ا معه واكةل الإعال اإ

عوادة  ذا تركوا ل نةسهم سوا يدمرون احل،ارات،  كل فاإن احلل السولو هوو اإ فو ويون، ل ميكن حترمه، واإ

ااور علهيوا أ ن  احتالزم واس تعامرمه، وتدمري  قافهتم ااينية وتطبيقا ا الاجيعيوة، ويف حوال قيوام أ مورزاك هبوذا

هس تةيد من التيربة الربيطانية والةرنس ية يف اس تعامر املنطقة، لتتينب ال خطاء واملواقن السولبية الويت اقرتفهتوا 

عادة تقس و ال قطار العربية والإسالمية اإىل وحدات عشوائرية وطائةيوة، ول داعوي  نه من الروري اإ ااولتان، اإ

ما أ ن ن،عهم حتوا : م وردود أ فعازم، وجيب أ ن زكون شعار أ مرزاك يف ذكلملراعاة خواطرمه أ و التأ ثر ابنةعال  اإ

عادة احتالزم أ ن تكوون هم تنوا املعلنوة يه تودريب شوعوب س يادتنا أ و ندعهم ليدمروا ح،ارتنا،  ول مانع عند اإ

«...  املنطقة عىل احلياة ااميقراطية
(06 )

 

قوامئ، والسوعي حثيوث مون أ جول تطبيقوه، وقود سواعدت من هذا نالحم أ ن مرشوع التغيري يف العامل العوريب 

ن مل زكون للوولايت املتحودة دور يف صناعهتاوو عوىل حتقيوق هوذا  الظروا اااخلية السائدة يف ااول العربية و اإ

عادة تقس و املنطقة وتصحيح حدود اتةاقية  حسوب التصو  ا ي أ دىل " سوازكس بيكوو" املرشوع من أ جل اإ

عوىل الوولايت املتحودة  وامن » : عنودما قوال 0071سو نة " برجيينسويك" ال مورزيك  به مستشار ال مون القوويم

" تنش ي  حرب خلييية اثنية تقوم عىل هامش احلرب اظلييية ال وىل لتسو تطيع مون خاللهوا تصوحيح حودود 

«"سازكس بيكو
(01)

 

وو كوام سولن " نوي ظرية ااوم ن" ويقوم  املرشوع اجلديد عىل حتقيق الانتقال ااميقراطي يف املنطقة العربية وفق 

ل أ ن طبيعووة ااول العربيووة واختالفهووا يف تكوزهنووا وبنيا ووا وبناهئووا واوو  عيشووها، رمغ هشوواهبها يف عديوود  ا كرووو اإ
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وعليوه ميكون الايوزي . العنا ، فهيي فس يةساء فريدة من نوعها، جعل انتقال الثورات عىل هذا ال سا  يةشل

 :اليت مل تنترش فهيا الثورات ويهبني نوعني أ و مجموعتني من ااول 

 مجموعووة ااول قلوويةل املوووارد مثوول ال ردن واملغوورب، والوويت تاووزي أ نظ هتووا بنوووع موون : اجمل وعووة ال وىل

 (.ال سا  اايين) الرشعية 

 ويه ااول اليت شهدت ا طراابت و ورات يف العرشزن س نة املا وية مثول العوراق : اجمل وعة الثانية

ىل اجملازر والقتل العشوايئ، ومنه واجلزائر ولبنان، ف قد شهدت تدمريا س به لكيا لدلوةل، وبنيهتا التحتية، اإ افة اإ

.فاإن اظوا من تكرار ذكل جعلها تبق  عىل حالها
(00)

 

من شك حول مصداقيهتا و اسو تقالليهتا بوني م،يود ومعوارض، "  ورات الربيع العريب" ومعوما، ورمغ ما يسود 

بح واحدا من أ كورب التحودايت الويت تواهجهوا الإدارة ال مرزكيوة وس ياسو هتا اظارجيوة، فاإن مطلب ااميقراطية أ ص 

حداث توازن بني القو املنادية واملروجوة  حبيث و ع صانعي الس ياسة ال مرزكية يف موقن صعب وهو رضورة اإ

 ال وة حتودايت كوربى عون " الربيوع العوريب" لها، ومصاحلها الإسرتاتييية واحليوية يف املنطقة العربية، وقد أ سةر 

 :ابلنس بة للس ياسة ال مرزكية ويه

 .صعود الإسالميني املعار ني للس ياسة ال مرزكية للسلطة، ويه حاةل لك من تونس ومص .0

 ديد حلةواء أ مورزاك ااامئوني يف املنطقوة، كوام هوو حوال مملكوة البحورزن الويت متثول قاعودة حيويوة يف  .6

 .البحري ال مرزيك اظامساظليج، وخاصة ابحت،اهنا مقر ال سطول 

.اندلع ال اعات والصاعات الطائةية اليت اكنا غائبة أ  ناء أ نظ ة احلمك الاستبدادية .1
(02)

 

اهسو ا "  وورات" أ و " انتةا وات" لهذا جند أ ن س ياسة الولايت املتحدة جتواه موا عرفتوه ااول العربيوة مون 

ىل  الث  :فئات ابلتناقض والتبازن، وميكن تقس ميها وتصنيةها اإ

س ياسة موهجة حنو تونس ومص اللتان جنحا فهيام الثوورة، ومت البودء يف ا واذ خطووات حنوو بنواء  .0

وهنوا حتواول الوولايت املتحودة دل هتوه ااميقراطيوات الناشو ئة مون هجوة، : دوةل وجماع وم،سسوات دميقراطيوة

هتوه الونظم اجلديودة وعودم السوامح  وامافظة عىل نةوذها ومصاحلها التقليدية فهيا خاصوة مصو، وذكل ابحتوواء

ىل زوال نةوذها  .بتغيري جذري فهيا ميكن أ ن ي،دي اإ

ذ  حا برورة تغيري النظوام وأ ن بقواءه مشولكة يف سوبيل حول  .6 س ياسة موهجة حنو ليبيا والمين، اإ

 .ال زمة، ومنه معلا عىل التدخل العسكري يف ليبيا، وال،غ  عىل عيل عبد هللا صاحل من أ جل التنحي

دخوال  .1 الةئة الثالثة ويه س ياس هتا جتاه بعض ااول أ و ال نظ ة اليت ل تزال تأ مل يف بقاهئا مع رضورة اإ

البحرزن وال ردن واملغورب، وركوزت فهيوا عوىل رضورة تبوين الإصوالحات جبديوة : بعض الإصالحات علهيا مثل

 .لتينب حدوث ا طراابت داخلية
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دانوة أ عوامل العنون  ود املودنيني، مث وتبق  سورية غوري احلليةوة للوولايت املتحودة  والويت اكتةوا ابل ول عوىل اإ

.أ صبحا تع ل بأ ي طريقوة مون أ جول رحيول نظوام بشوار ال سود
(02)

مون لك هوذا جنود أ ن س ياسوة الوولايت  

املتحدة جتاه الثورات قيد متزيت ابلتناقض، وميكن تةسري هذا بأ هنوا قود تركوا العوراق بعود خسوائرها الةادحوة، 

زوران و ديودا ا عوىل مصواحلها يف الرشوق ال وسو ، ويه تع ل عىل ا ظروج من أ فغانس تان من أ جل التةرغ لإ

نشاء أ نظ ة جديدة و بعد الثورات  وأ هنا تع ل بش ىت الطرق للحةاع عىل مصاحلها ومواقعها يف املنطقة، و امن اإ

صوالحه و موالية لها أ و عىل ال قل متعاطةة معها، وكوذا دل ال نظ وة رشيطوة القيوام بتغيوري وهوذا موا . النظوام واإ

سرتاتييية جديدة يف الرشق ال وسو " ي،كد عليه  ا ي أ صودره مركوز " تقرزر التكين الإسرتاتييي يف سبيل اإ

ال من ال مرزيك اجلديد، وا ي أ كد عوىل رضورة تطبيوق موهنج التكيون الإسورتاتييي موع ال و واع احلاصوةل يف 

جي ابية مع الو ع العريب ا ي تغري ول ززال يتغوري برسوعة  بطريقوة املنطقة العربية، حبيث جيب التكين بصورة اإ

طار العالقوات املصوية و الإ ائيليوة، وبعود  وبشا يس ح لها ابحلةاع عىل مصاحلها وماكنهتا يف املنطقة، فةي اإ

عوىل القلق ا ي أ صبحا تعيشه اإ ائيل من القيوادة اجلديودة الويت أ سوةرت عهنوا الثوورة املصوية أ كود التقرزور 

 :وجوب حةاع الولايت املتحدة عىل السالم بني البدلزن، وهذا زكون بأ مرزن

الع ل مون خوالل سوةارا ا مون أ جول تقريوب وهجوات النظور ومنوع التووتر بوني القيوادتني، وتكثيون  .0

 .الزايرات من أ جل هسهيل احلوار بني اجلانبني، ومنع أ ي توتر قد ي،ثر عىل العالقة بني البدلزن

سرتاتيييهتا اجلديدة ابلتأ كيد عىل أ ن مص أ مه حلين لهوا ابملنطقوة، قيام الولاي .6 ت املتحدة من خالل اإ

.أ هنا تعاد علهيا للحةاع عىل السالم
(08)

  

م،وواء الووولايت املتحوودة موو،خرا عووىل قووانون تعززووز التعوواون ال مووين ال موورزيك الإ ائووييل، ا ي وقعووه  كووام أ ن اإ

ىل البدلان العربية وما يس    ،طعوما حي ا من بنود اليل قا" أ وابما" بأ نوه " ابلثورات العربيوة"ورساةل واحضة اإ

ىل جانب ا اهري العربية وتع ول عوىل تغيوري النظوام القودمي  من املس تحيل أ ن تقن الولايت املتحدة ال مرزكية اإ

مئة عىل دل اإ ائيول، السائد يف املنطقة، فتعززز التعاون هذا ي،كد عىل مواصةل الولايت املتحدة لس ياس هتا القا

.وامافظووة عووىل تواجوودها ومصوواحلها يف املنطقووة
(07)

ل   وأ ن مووا تقوووم بووه موون س ياسووات وتصووحيات مووا يه اإ

سرتاتييية تةر ها الظروا ال نية اليت متر هبا املنطقة العربية من أ جل أ ن حتافم عىل مصاحلها فهيوا، فواملعروا  اإ

ل مصاحلها فهيي الثابا واملس تقل يف اكفة الظوروا وموع يف وعن الس ياسة ال مرزكية أ ن لك يشء فهيا  متغري، اإ

 .لك الإدارات السابقة وحىت ال تية، واترخي الس ياسة ال مرزكية خاصة يف وجتاه املنطقة العربية دليل عىل ذكل

 :مس تقبل ااميقراطية يف املنطقة العربية بعد الربيع العريب.2

وصعوابت مع مراحل التحوول الويت متور هبوا، تاثول يف صوعوبة الوتخيل عون تعرا أ ي جتربة دميقراطية معوقات 

الس ياسة واملورواثت السابقة وتبين قيف وأ فاكرا جديودة يف ال غلوب تكوون و اإن حص القوول و غريبوة عون منطوق 

ول وقو اجملاع ا ي جتري فيه معلية التحول، وكوذا وجوود أ طوراا يف اللعبوة الس ياسو ية ل  ودهما معليوة التحو
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عاقة هذا التحول ا ي تراه  ديدا ملصاحلها وموقعها،  فتع ل عىل امافظة عىل الو ع القامئ ل نه خيدم مصاحلها واإ

فقد عرفا خمتلن التجوارب ااميقراطيوة ال وربيوة الناحجوة صوعوابت واهجوا مسوارها، ولكون ت،وحية وجديوة 

رساء ااميقراطية والزتاهما هبا واعيدها كخيار اسرتاتييي وتعه د وطوين، جعول  النخبة الس ياس ية يف الع ل عىل اإ

من هذه التجارب جتارب انجضة، سارت خبطوات اثبتة حنو التحول، وغدت مراب لل ثول يف هوذا الشوأ ن كوام 

.هو حال التيربة الإس بانية وال ملانية
(00)

  

ن موا شوهدته بعوض ااول العربيووة ول توزال هشوهده أ خوورى مون  وورات واجتاههوا حنووو احلو رب ال هليوة، مثوول اإ

عوادة بنواء ااوةل بعود ال زموة  سوراي، يةرض عىل ااول العربية رهاانت وحتدايت جد صعبة تبودأ  أ ول مبشولكة اإ

ىل مواهجوة عسوكرية مثول ليبيوا وسووراي، ويف نةوس الوقوا كوذكل  خاصة ااول اليت عرفا حتول الانتةا ة اإ

عادة بناء فرد عريب مس تنري بقو الثقافوة الس ياسو ية  عوادة بنواء منظوموة قمييوة ومعليوة س ياسو ية اإ ااميقراطيوة، واإ

جديدة ت، ن لا ال طوراا حقووقهم، وتةورض عوىل اكفوة ال طوراا واجبوات مه ملزموون ابلقيوام هبوا، حبيوث 

 .يصبح لك طرا يف املعادةل الس ياس ية زرى نةسه أ ساسا فهيا، وجزء ل يتيزأ  مهنا

ىل مووا تقت،وويه ااميقراطيووة والع ليووة ااميقراطيووة بصووةة عامووة وموو،رشات النظووام ااميقراطووي  هووذا ل نووه ابلنظوور اإ

: يف س تة م،رشات ويه" روبرت دال"احلديث واليت حددها " النيايب"
(21 )

  

 وخيوزم ااس تور ممارسة احلمك: مس ئولون منتخبون من طرا املواطنني. 

 كراه، ي  فهيا انتخاب : انتخاابت دورية حرة ونزهية  .املس ئولنيبعيدة عن الإ

 حرية التعبري. 

  ىل مصادر معلومات بديةل حتظ  حبامية القانون ول  ،ع لتحمك احلكوموة أ و أ ي هجوة حرية الوصول اإ

 .س ياس ية معينة

 أ ي حق املواطنني يف هشكيل تكتالت فئوية وأ حزاب وجامعات مصاحل: الاس تقاللية الةئوية. 

 ء باكفة حقوقهمأ ي متتع اكفة املواطنني دون اس تثنا: مواطنة شامةل  .
 

رادة النخوب والةئوات  ن الطريق ل ززال طويال أ مام التجارب ااميقراطية العربية،  ويتوقن عىل مدى جدية واإ اإ

ىل بوور ال مووان،  وحتقيووق دميقراطيووة حقيقيووة وفووق مووا تقت،وويه  الس ياسوو ية والاجيعيووة واجملاعووات يف الوصووول اإ

وهذا يتطلب هجدا شاقا ووقتا طويال مون السو نوات حوىت تتلكول مس تلزمات بناء ااوةل الوطنية ااميقراطية، 

.ابلنجاح وكذا امي  اجلغرايف املالمئ س ياس يا، اقتصاداي واجيعيا
(20)

 

ن الوصول لبناء دوةل وطنية دميقراطية حديثة وحتسني رشوو التحول ااميقراطوي يتطلوب أ و يسو تلزم  وعليه فاإ

 :خيصها فيف ييلحتقيق مجموعة من العوامل واليت ميكن تل 
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وهوذا خبلوق أ طور حديثوة للنظوام السو ياي ميكون مون : تطوزر ال بعاد امل،سس ية للتحول ااميقراطوي .0

 .حتقيق رشوو الةصل بني السلطات وتةعيل دور الربملان مبا ميك نه من جتس يد الإرادة العامة حقيقة

ىل وعواء ح،واري واسو تعداد كون حتقيق ااميقراطية حي : تطوزر ال بعاد القميية للتحول ااميقراطي .6 تاج اإ

طار احرتام حقوق الإنسان، فالتحول ااميقراطي ل يتوقون فقو  عوىل مجموعوة  عقيل ومناخ  قايف واجيعي يف اإ

عووادة بنوواء النظووام اجملاعووي  ىل اإ جووراء انتخوواابت، بوول حيتوواج اإ قوووانني وتوقيووع مراسوو و  لووق تعدديووة س ياسوو ية واإ

.بأ  ا
(26 )

جيعي مبختلن أ شاكحص مع تطوزر قوو املواطنوة، ودل وتةعيول اجملاوع املودين نظورا مع مراعاة التنوع الا

.اوره يف غر  وتوطيد القو ااميقراطية يف اجملاع
(21) 

ن بناء وحتقيق النظام  وااوةل ااميقراطية يتطلوب حتقيوق مجموعوة مون العوامول امل،سسو ية  بناءا عليه فاإ

.عية تتةاعل فيف بيهنا فتمكل بع،هاوالقميية وعامة عوامل ذاتية ومو و 
(20)

 

 خـالصـة

حوداث فارقوا يف اترخي البرشوية عاموة، والتوارخي ال مورزيك والتوارخي العوريب م 6110أ يلول سبارب  00اكنا أ حداث 

يف احلورب " ابرل هواربر"خاصة، فلقد تلقا الولايت املتحدة أ كرب رضبوة اترخييوا يف عقور دارهوا ،منوذ جهوامت 

الثانية، من هجة، كام و عا العامل العريب والإساليم عىل امك بسبب ا اهما ابلإرهواب مون هجوة اثنيوة العاملية 

وو عهتا يف مواهجة الاسرتاتيييات ال مرزكية ملاكرة الإرهاب ونرش ااميقراطية، ومنه أ دخلا املنطقوة العربيوة 

 .يف مرحةل جديدة تواجه فهيا حتدايت داخلية وخارجية

ن ما شهد ته ااول العربية من انتةا ات وحراكت احتجاجية واسعة  د أ نظ ة احلمك فهيوا و بغوض النظور عون اإ

ىل تغيووريات أ ساسوو ية للوونظم ( داخليووة) اسوو تقالليهتا  أ و اكنووا بةعوول حموورك خوواريج و يه انتةا ووات  وودا اإ

اجئهوا ولويس مبسوارها أ و الس ياس ية، و ال و اع الاجيعية والاقتصادية فهيا، فالثورة ي  تعريةها عىل أ سوا  نت

ذا متا مقارنهتا ابلثوورات املعروفوة عامليوا مثول الثوورة الةرنسو ية الويت أ حود ا ( 0800-0870) درجة اهساعها، فاإ

الويت أ ثورت عوىل  (0008)تغريا جذراي يف فرنسا وأ وراب ومن انحية تبين القو الإنسوانية، وكوذا الثوورة الروسو ية 

مقارنهتا ومقارنة مسارا ا مع خمتلن التجارب ااميقراطيوة يف أ مورزاك الالتينيوة اترخي القرن العرشزن بأ  ا، وحىت 

وأ وراب ورشقها، جند أ هنا انتةا ات قاما ما أ جل تغيري أ نظ ة وأ و اع اجيعية واقتصوادية لطاملوا عواىن مهنوا 

يون هسو تغلها الةرد العريب حتا حومك ال نظ وة املسوتبدة، وتةاعلوا واكنوا سوببا لهوا عوامول داخليوة عرفوا ك 

عوىل رأ سوها الوولايت املتحودة ال مرزكيوة مون أ جول تغيوري اظارطوة ( العامل اظواريج) خمتلن القوى اظارجية 

سرتاتيييهتا اجلديدة يف املنطقة العربية خاصة  .الس ياس ية يف املنطقة، وتغيري ال نظ ة خدمة ملصاحلها امددة يف اإ

ن ال سا  ال ن هو وجوب معرفة كيةية اس تغالل هته التغريات اجلديدة يف املنطقة العربية واسو تغاللها  وعليه فاإ

لصاحل املنطقة العربية، بت،افر هجود اكفة ال طراا اااخلية يف ااوةل و كذا بني ااول نةسها مون أ جول حتقيوق 

الراهنوة وكذا تةعيل احلوار ا ايت واااخيل يف ال مة العربية، خاصوة يف ظول الظوروا . املصلحة العامة لل نطقة



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

481 
 

اليت متر هبا اجملاعات العربية من حتولت، حبيث جيب أ ن زكون ُم،سسا عىل منطلقوات  حيوة وواحضوة، بوني 

قصواء أ و اسوتبعاد .خنب وتيارات ال موة اتتلةوة دون اإ
(70)

كوراه   وأ ن زكوون حووارا نزهيوا بعيودا لك البعود عون الإ

صوالح اانيوا بصوةة )عوىل صوالح دولهوا وجماعا وا،  والقهر والاستبداد، كام جيب عىل ال نظ وة العربيوة الع ول

ذ يقول يف هذا الشوأ ن" أ بو احلسن املاوردي" حسب رأ ي العامل الإساليم ( عامة واعوهب أ نوه موا تصولح بوه : " اإ

دزون متبوع، وسولطان قواهر، وعودل شوامل، . اانيا، حىت تصري أ حوالها منتظ ة، وأ مورها ملتمئة، س تة أ شو ياء

".، وأ مل فس يحوأ من عام، وخصب دامئ
(22)

 

 :الهوامش

، (0027، 6.مطبعووة جلنووة البيووان العووريب، و: القوواهرة)مصووطة  اظشوواب، النظوورايت واملووذاهب الس ياسيووـة  (1

 .600.ص

 .املكـان نةسـه  (2

، ( 6118، ماي  0000الس نة السابعة ، ع )، كنعان ، نرشة الكرتونية  "التةية ابمحلاية الشعبية " عادل سامرة ،  (3

 :فوي 

  http://www.kanaanonline.org/articles/01141. .11/16/6117: ، اتريوخ الإطالع    

4) François Mitterrand «Discours à l’Ouverture de la 16eme Conférence des Chefs 

d’Etat de France et d’Afrique»,France la Baule :le 20 juin1999, 

www.congoforum.be/upldocs/discours%20dela%20Baule. Pdf, (22-12-2009). 

. ، ص( 0007، 0.مركز دراسات املس تقبل الإفريقي، و: القاهرة) محدي عبد الرمحن، ق،ااي يف النظم الإفريقية  (5

626. 

براهو " ،ال س باب ، ال بعاد ، احيلت املس تقبل: ااميقراطية ، يف أ فريقيا التحولت "صبحي عيل قنصوه ،  (6 يف  اإ

, 002.، ص ص ( 0008معهد البحوث و ااراسوات ال فريقيوة ، : القاهرة ) ، املوسوعة ال فريقية (وأ خرون)أ محد نص اازن 

002  . 

 2012.، ع  61.   القود  العوريب،" العوريب،عىل هامش ا كورى العرشوينية لحتواد املغورب "فتح هللا ولعلو،  (7

 .07.، ص(فربازر /ش باو  62هو، 0011/ 6110)

، (0002 ا  للنرش، : تونس) ااوةل واملسأ ةل الثقافية يف املغرب العريب، سلسةل أ فاق مغربية وان ، املنصن  (8

 .20.ص

يف عبود " التطوور احل،واري، رؤية اإىل املسو تقبل العوريب مون التحوديث اإىل اسو تسناا" محمد عبد الشةيع عيىس، (9

، 6.دار الكتوواب اجلديوود املتحوودة، و: لبنووان) ، العوملووة والتحووولت اجملاعيووة يف الوووطن العووريب (حموورر)الباسوو  عبوود املعطووي

 .070،001. ، ص ص(6112

، ( 6110دار لبنوان للطباعوة والنرشو، :بريوت)توفيق املديين، املغرب العريب ومأ زق الرشاكة مع الاحتاد ال وريب  (11

 . 20.ص

11) Larry Diamond, " Why Are There no Arab Democracies," Journal of Democracy, 

V.21, N
o
.1( January,2010),p.99. 

http://www.congoforum.be/upldocs/discours%20dela%20Baule.%20Pdf,%20(22-12-2009)
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فريقيا والقرن الواحد والعرشون (12 مركوز البحووث وااراسوات بلكيوة :القواهرة)رؤية مس تقبلية  -محدي عبد الرمحن، اإ

 .10.،ص( 0008والعلوم الس ياس ية، الاقتصاد

، التحوول ااميقراطوي يف دول (حمورر)، أ محود منييسو " أ فاق التحول ااميقراطي يف دول املغورب"أ محد منييس ،  (13

 .600-608.، ص ص(6110مركز ااراسات الس ياس ية والإسرتاتييية،: القاهرة)املغرب العريب

14) Seyoum Hameso, »Issues and Dilemmas of Multi-party Democracy in Africa », 

West Africa Review (Africa Resource, Ine,vol.3,N2 ,2002) p.p.10,11. 

 .116،111. منييس ، مرجع سابق، ص ص (15

اجملوـةل العربيوة للعوـلوم " هوـل لدلميقووراطية مسو تقبل يف دول اظليووج العربوويو، " عدانن محمد الهييـانة ، : ينظر  (16

 . 01،00.، ص( 6118صين )  02.الس ياس ية ، ع

شوـارة لتيربوة اجلزائور مخيس حزام وا (17 مركوز : بوريوت)يل، اإشكـالية الرشوعية يف ال نظ وة السيوـاس ية العربيوة موع اإ

 . 611.، ص ( 6111دراسـات الوحدة العربية ، 

 .02- 70. ، ص ص(  6112صين )  6. املنتدى اللييب ، ع"  الإصالح دراسة خمتصة،" أ محد الرحال،  (18

19) Shadi Hamid , Steven Brooke. "Promoting Democracy to Stop Terror", in : 

http://www.hoover.org/publications/policy-review/article/5285. on: 01/08/2012. 

، م،سسة اكرنيغوي للسوالم ااويل، أ اير "اس تعادة املصداقية: يف الرشق ال وس  ااميقراطيةدل "مارينا أ واتوي،  (21

 .10،16.، ص ص6117مايو / 

املع،وةل الإسوالمية، : شارب، س ياسة الولايت املتحدة ال مرزكية لتعززوز ااميقراطيوة يف الرشوق ال وسو جرييم  (21

 .01،00.، ص ص(6112مكتبة الكونغر  ال مرزيك ، : أ  .م.الو)  11072. تقرزر للكونغر  ال مرزيك، ر

 

22) Tamara kofman wittes, Freedom’s Unsteady March : America’s Role in Building 

Arab Democracy (Washington, D.C : Brookings Institution Press, 2008),pp.24 ,25. 

23) Hamid, Brooke. Op.Cit. 

 .17. ، ص02/17/6117، الـعوورب، ال نني "واش نطن تطرح عباءة ااميقراطية وتغازل الاستبداد"  (24

 .10- 10. أ واتوي ، مرجع سابق، ص ص (25

 : ، يف"أ مرزكية جديدة امقرطة الرشق ال وس   اإسرتاتييية" أ محد زكراي الباسوي،  (26

http://www.taqrir.org/printit.cfm?id=1529 .10/17/6106: ،  اترخي الإطالع  

 : ، يف"نرش ااميقراطية ال مرزكية يف العامل العريب بني الرتود ااعايئ واملصداقية" ل،ي املدهون،  (27

http://www.dw-world.de/dw/article/9799/0,,1551312,00.html. .16/17/6106: اترخي الإطالع   

 .الباسوي، مرجع سابق (28

 .املدهون، مرجع سابق (29

 .100. منييس ، مرجع سابق ، ص (31

 .61.، ص(6100املنظ ة العربية للرتمجة، : بريوت) هشارلز تيليل، ااميقراطية، ترمجة محمد فا ل طباخ  (31

 .101-100. منييس، مرجع سابق، ص ص (32
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عويل خليةوة الكوواري : يف" قراءة يف أ وراق اللقاء الرابع عرش ملرشوع دراسات ااميقراطيوة،" ناء ف،اد عبد هللا،  (33

 .  60-01. ، ص ص(6112مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت)، الاستبداد يف نظم احلمك العربية املعا ة(حمرر)

. املرجوع نةسوه، ص ص" التيربوة التونسو ية اوذجوا،: يبالاسوتبداد احلودايث العور"رفيق عبد السالم بوشوالكة،  (34

010-010. 

35) Graeme P. Herd, "  The Great Arab Revolution : Challenges, Dilemas and 

Opportunities ?", GCSP Policy Paper N12( Genova : Genova Center for Security Policy, 

March 2011), P.02. 

، الربيع (حمررا) يف عبد الإحص بلقززز " اجأ تنا انتةا تا تونس ومصو مقاربة سوس يولوجية،ملاذا ف" قباجني، . جاك أ   (36

 .018-00.، ص ص(6100مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت) أ فق جديد للتغيري ااميقراطي: اإىل أ زن...العريب

، الس ياسووة "ات الشووعبيةاظصوصووية اجلزائريووة يف اسووتيعاب الاحتجاجوو: الانتةا ووات العصووية" عوورو  الووزبري، (37

 .70و  72. ، ص ص(6100ابريل )  070.ااولية، ع

، الس ياسو ية ااوليوة، "عوامول انودلع الثوورة  ود نظوام بون عويل يف توونس: الهت يش الشامل" كامل بن يونس، (38

 .20و  27. ، ص ص(6100أ بريل )  070.ع

39) Shlomo Brom," The Regional Ranification of the Arab Spring", in Yoell Guzansky, 

Mark A.Heller(eds), One year of the Arab Spring : Global and Regional Implications, 

memorandum N
°
113 ( Tel Aviv : Institute for National Security Studies(INSS), March 2012), 

pp. 39-41. 

40) National Endowment for Democracy, Strategic Document, Supporting Freedom 

around the World, March 2012, pp.01-14. 

 .06و67.، ص ص(6110ن، .د.د: صنعاء) أ محد أ مني الشجاع، دور الغرب يف أ زمات العامل الإساليم  (41

 .61.، ص6100، مار  020.، الـــدار، ع"تةتيا العامل الإساليم لصاحل اإ ائيل الكربى: خمط  برانرد لويس" (42

، 6106جويليوة  66، ال حود 6002.، ع8.، الوووطوون، السو نة"احذروا من سازكس بيكو اثنية" ، فيصل الش يخ (43

 .60.ص

44) Amos Yadlim, " The Arab Uprising One Year On" in Yoell Guzansky, Mark 

A.Heller(eds), One year of the Arab Spring : Global and Regional Implications, 

memorandum N
°
113 ( Tel Aviv : Institute for National Security Studies(INSS), March 2012), 

pp. 11-18. 

، يف "الووووولايت املتحوووودة والربيووووع العووووريب واحووووداث التوووووازن بووووني قميهووووا ومصوووواحلها" عبووووري الوووورمييل،  (45

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/07/28/302075.html .66.17.6106: ، اترخي الإطالع   

، اترخي http://www.taqrir.org/printit.cfm?id=1610، يف "واش نطن و ورات العرب" محمد املنشاوي،  (46

 .07.17.6106: الإطالع

سووورتاتيييةأ مووورزاك ... بعووود الربيوووع العوووريب" هنووواء دكوووروري وأ خووورون،  (47 ،  يف "جديووودة يف الرشوووق ال وسووو  واإ

http://www.ahram.org.eg/Journalist-reporters/News/166374.aspx07.17.6106: ،  اترخي الإطالع. 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/07/28/302075.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/07/28/302075.html
http://www.taqrir.org/printit.cfm?id=1610


 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

484 
 

، يف "رسووووووووووووووووووووواةل أ مرزكيوووووووووووووووووووووة اإىل الربيوووووووووووووووووووووع العوووووووووووووووووووووريب" نقوووووووووووووووووووووول ان ،  (48

http://www.elshaab.org/thread.php?ID=3157366.17.6106: ،  اترخي الإطالع. 

 6. املنتوودى الليوويب، ع" الطريووق اإىل ااميقراطيوة جنووح ال ملووان وال سو بان فهوول يوونيح الليبيوون،" صوالح احلووداد، (49

 .  81-20. ، ص ص(6112صين )

، (6112صوين ) 6. ى الليويب، عاملنتود" امل،سسات الس ياس ية اليت تتطلهبا ااميقراطية املوسعة،"روبرت دال،  (51

 .12-61. ص ص

 .21. احلداد، مورجـع سـابوق، ص (51

 .100-107. منييس، مورجـع سـابوق، ص ص (52

املس تقبل " تقرزر عن ورشة الع ل حول م،رشات قيا  ااميقراطية يف البالد العربية،" محمد عبد الشةيع عيىس،  (53

 .000-002. ، ص ص(6110أ وت ) 122. العريب، ع

هرشوزن / نوو رب 68) 80. طريق الشوعب، ع" نظرة يف مس تلزمات بناء ااوةل الوطنية ااميقراطية،"، هات نع ة (54

 . 12. ، ص(6117الثاين 

بوووو احلسووون املووواوردي، أ دب اانيوووا واازووون، حتقيوووق مصوووطة  السوووقاو (55 مطبعوووة مصوووطة  البوووايب : القووواهرة) أ 

 .012،012.،ص(0081احلليب،
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Le règlement interne du contentieux général en matière de sécurité sociale*
 

Boudiaf kheir- Doctorant inscrit à la Faculté de droit de l'Université d'Alger 1. 

 

  Résumé: 

Les contentieux de sécurité sociale comprend, le contentieux général , le contentieux 

médical et le contentieux technique à caractère médical. 

Est entendu par contentieux général de la sécurité sociale les litiges qui naissent entre            

les organismes de sécurité sociale d'une part et les assurés sociaux ou les assujettis d'autre 

part à l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité 

sociale. 

Le législateur prévoit que tous les litiges relevant du contentieux général doit être 

obligatoirement portés devant les commissions de recours préalable avant tout recours aux 

juridictions , où il le recours préalable est porté devant la commission locale de recours 

préalable qualifiée ,en premier ressort et devant la commission nationale de recours préalable 

qualifiée, en cas de contestation des décisions de la commission locale de recours. 

Le règlement interne du contentieux général en matière de sécurité sociale sont considéré 

comme un  mécanisme de règlement amiable, cela rend plus facile pour les deux parties        

de conflit , que ce soit la courte durée du conflit ou pour éviter  les frais de justice. 

Mots-clés: Les contentieux -La sécurité sociale- Le recours préalable.                                                                                                                 

 :ملخص

ملنازعات العامة، املنازعات الطبية و املنازعات التقنيوة ذات الطوابع هش ل منازعات ال،امن الاجيعي، ا

الطوويب ، وتاثوول املنازعووات العامووة يف جمووال ال،ووامن الاجيعووي يف اظالفووات الوويت تنشووأ  بووني هيئووات ال،ووامن 

 الاجيعي من هجة واملو،من زوم اجيعيوا أ و امللكةوني مون هجوة أ خورى مبناسو بة تطبيوق هرشويع وتنظوو ال،وامن

 .الاجيعي

                                                           
*
 Date du dépôt du l’article : 12/10/2016 

Date de l’arbitrage du l’article :00/10/2016 
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جبواراي أ موام جلوان الطعون املسو بق قبول أ ي  وقد نص املرشع عىل رفع لك اظالفات املتعلقة ابملنازعات العاموة اإ

طعن أ مام اجلهات الق،وائية، حيوث زرفوع الطعون املسو بق ابتودائيا أ موام اللينوة امليوة املو،هةل للطعون املسو بق 

 .يف حاةل الاعرتاض عىل قرارات اللينة املية للطعن  وزكون أ مام اللينة الوطنية امل،هةل  للطعن املس بق

تعترب التسوية اااخلية لل نازعات العامة يف جمال ال،امن الاجيعي أ ليوة للتسووية الوديوة، وهوذا هسوهيال لوق 

 .طريف ال اع سواء من حيث قص مدة ال اع أ ومن حيث تةادي املصارين الق،ائية

 .الطعن املس بق –ال،امن الاجيعي  – املنازعات :ةتاحيهامل لكامت ال

Introduction: 

En Algérie ,la sécurité sociale considéré comme un droit constitutionnel, il a été reconnu 

dans les articles 66" qui stipule que "…L’Etat veille à réunir     les conditions de soins pour 

les personnes démunies…", et 69" qui énonce que    " … Le droit du travailleur à la sécurité 

sociale est garanti par la loi".
1
 

L'assuré social dans le cadre de sa relation avec les organismes de sécurité sociale peut être 

né un conflit entre eux, ces conflits sont d'une nature particulière , pour cela le législateur 

Algérien soumis les contentieux de la sécurité sociale à des procédures spéciales pour leur 

règlement , ces procédures sont  prévues par la loi 08-08
2
, et les textes réglementaires, fixant  

le nombre des membres des commissions de recours préalable , ainsi que leur organisation et 

leur fonctionnement et les procédures de l'expertise médical. 

Les contentieux en matière de sécurité sociale comprend, le contentieux général,                    

le contentieux médical et le contentieux technique à caractère médical
3
; ils sont réglés en 

deux phases, la première phase est le règlement interne qui est une phase administrative 

préalable   et obligatoire, où le demandeur qui conteste une décision prise par un organisme 

de sécurité sociale doit engager un recours devant les commissions de recours compétentes, à 

défaut de règlement du contentieux à l'amiable , dans ce cas l'assuré peut être porté la 

contestation devant  le tribunal des affaires de sécurité sociale. 

                                                           
1
 -Loi n° 16-01 du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 portant révision 

constitutionnelle. 
2
 -Loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de 

sécurité sociale, J.O.R.A. n° 11 02 /03/ 2008. 
3
 - L'art 02 de la loi 08-08, Op. Cit. 
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Le contentieux général de la sécurité sociale sont des litiges qui naissent entre les organismes 

de sécurité sociale d'une part et les assurés sociaux  ou les assujettis d'autre part à l'occasion 

de l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.
1
 

Cette définition est basée principalement sur deux éléments à savoir  les parties  de conflit      

et les sujets ou le champ d'application des conflits. 

Les parties de conflit selon la définition sont les assurés sociaux ou les assujettis et leurs 

ayants droit d'un part et les organismes de sécurité sociale d'autre part , bien- que le sujet       

ou le champ d'application de conflit se limite à une mauvaise application et l'interprétation   

des lois de la sécurité sociale, en généralement relevant du paiement des cotisations, les 

litiges de  déclaration d'activité et de l’attribution des prestations à cause administratif.  

Le Législateur prévoit que tous les litiges relevant du contentieux général doit être 

obligatoirement portés devant les commissions de recours préalable avant tout recours aux 

juridictions.
2
 

Le recours préalable est porté devant la commission locale de recours préalable qualifiée,      

en premier ressort et devant la commission nationale de recours préalable qualifiée, en cas     

de contestation des décisions de la commission locale de recours.
3
 

Le recours préalable en matière de sécurité social il est un autre mécanisme de règlement     

des conflits, mais il ne peut pas être considéré comme la procédure est connue en droit 

administratif, il est ce que on appel le grief qui porté devant d'administration qui émanant       

le décision, il est considéré comme un procédure pour protéger l'assuré et les assujettis,          

et les aider à éviter la justice en évitant la longueur pour réglé les conflits et les frais              

de justice.
4
 

Pr. "Ali Filali" estime que les commissions de recours préalable qualifiée est un des organes 

administratifs indépendants,
5
 dire qu'ils sont l'indépendance est nécessaire est convenu., mais 

appelé comme administrative ceci est faux, parce que compte tenu de la composition             

du représentative et de la nature du travail judiciaire ne pas prouver que des organes 

                                                           
1
 - L'art 03 de la loi 08-08, Op. Cit. 

2
 - L'art 04 de la loi 08-08, Op. Cit. 

3
 - L'art 05 de la loi 08-08, Op. Cit. 

4
 .062، ص 6100،   11، العدد 0جمةل حوليات جامعة اجلزائر ،  الاجيعيفياليل عيل ، التسوية غري الق،ائية ملنازعات ال،امن  - 
5
 .012رجع السابق، ص ، املفياليل عيل   -
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administratifs indépendants, ainsi que leurs décisions ne sont pas administrative et ne peut 

pas être contestée devant   le tribunal administratif. 

Alor nous allons étudier les commissions de recours préalable par la loi 08-08 relative          

au contentieux en matière de sécurité sociale,
1
 et le décret exécutif 08-415 fixant le nombre 

des membres , l'organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours 

préalable qualifiées en matière de sécurité sociale, et le décret- exécutif 08-416 fixant             

la composition , l'organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours 

préalable qualifiées  en matière de sécurité sociale. 

En fin , nous allons essayer évaluer l'efficacité de ces commissions pour règlement les 

contentieux général d'une manière amiable et suffisantes pour éviter les juridictions        

d'un part, d'autre part, est-il garantit les droits des assurés sociaux ou les assujettis tels que    

les juridictions ou non?. 

Section I : La commission locale de recours préalable 

La commission locale de recours préalable qualifiée statue sur les recours formulés par         

les assurés sociaux et les assujettis contre les décisions prises par les services des organismes 

de sécurité sociale. 

Les dispositions relatives à l'étude de la commission locale de recours préalable est à travers 

les règles représentation , d'organisation et le fonctionnement , après que les procédures          

et délais de recours devant la commission. 

A- Les règles représentation ,d'organisation et le fonctionnement 

Les règles de représentation, l'organisation et le fonctionnement de la commission contenue 

dans le décret exécutif 08-415.
2
  

                                                           
1
 -Not importante: il ya  des circulaires a pour objet de préciser les modalités d'application des disposition         

de la loi 08/08 pendant une période transitoire , a savoir  le circulaire n°01 du 26-05-2008 relative  aux 

modalités d'application certaines dispositions de la loi 08-08, et circulaire n°02 du 04-10-2008 relative à la 

gestion du contentieux général et médical de sécurité sociale pendant la phase transitoire précédant 

l'installation ou la modification de la liste des membres  désignés des commissions de recours.   
2
 - Le décret exécutif n° 08-415 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant le 

nombre des membres, l'organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours préalable 

qualifiées  en matière de sécurité sociale. J. O. R. A. n° 01 du 6 janvier 2009. 
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Alors il ya des  règles relatives représentation et de désignation des membres; et des règles 

relatives au d'organisation et fonctionnement de la commission. 

A/1- Représentation et désignation des membres 

Selon l'article 06 de  la loi 08-08 il est créé au sein des agences de wilayas ou régionales      

des organismes de sécurité sociale, des commissions locales de recours préalable qualifiées, 

composées des : 

 - Représentants des travailleurs salariés ; 

 - Représentants des employeurs ; 

 - Représentants de l'organisme de sécurité sociale ; 

 - Un médecin. 

Le nombre des membres des commissions locales de recours préalable qualifiées est fixé 

comme suit :
 1
 

- Au titre de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés 

(CNAS) : 

- deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l'autre 

suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives 

au niveau de la wilaya ; 

- deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l'autre suppléant, 

proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau   

de la wilaya ; 

- deux (2) représentants de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés 

relevant de l'agence de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire, et l'autre 

suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des 

travailleurs salariés ; 

- un (1) médecin relevant du contrôle médical de la caisse nationale des assurances sociales 

des travailleurs salariés de l'agence de la wilaya concernée, proposé par le directeur général   

de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. 

 

                                                           
1
 - L'art 02 du  D.E 08-415 , Op. Cit. 
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    - Au titre de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS):  

- deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l’autre 

suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs   les plus représentatives 

au niveau de la wilaya ;comme par exemple (U.G.T.A). 

- deux (2) représentants des employeurs du secteur privé dont un représentant titulaire            

et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus 

représentatives au niveau de la wilaya ;comme (Union nationale des commerçants et artisans 

et Chambre nationale de commerce).
1
 

- deux (2) représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés relevant      

de l’agence régionale concernée (mais maintenant se trouve l’agence locale), dont                  

un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur général de la caisse 

nationale de sécurité sociale des non-salariés;  

- un (1) médecin relevant du contrôle médical de la caisse nationale de sécurité sociale         

des non-salariés de l'agence régionale (mais maintenant l’agence locale) concernée, proposé 

par le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés. 

    - Au titre de la caisse nationale des retraites (CNR): 

- deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l'autre 

suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives 

au niveau de la wilaya ; 

- deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l'autre suppléant, 

proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus 

représentatives au niveau de la wilaya ; 

- deux (2) représentants de la caisse nationale des retraites relevant de l'agence de la wilaya 

concernée, dont un représentant titulaire et l'autre suppléant, proposés par le directeur 

général de la caisse nationale des retraites ; 

- un (1) médecin exerçant au niveau de la wilaya concernée, proposé par le directeur              

de la santé et de la population de wilaya après avis du conseil régional de déontologie 

médicale. 

                                                           
1
 .07، ص 6110، دار هومة ، اجلزائر،منازعات ال،امن الاجيعيبن صاري ايسني ،  - 
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    - Au titre de la caisse nationale d'assurance-chômage (CNAC) : 

- deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l'autre 

suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs    les plus représentatives 

au niveau de la wilaya ; 

- deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l'autre suppléant, 

proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus 

représentatives au niveau de la wilaya ; 

- deux (2) représentants de la caisse nationale d'assurance-chômage relevant de l'agence           

de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire et l'autre suppléant, proposés par            

le directeur général de la caisse nationale d'assurance-chômage ; 

- un (1) médecin exerçant au niveau de la wilaya concernée proposé par le directeur               

de la santé et de la population de la wilaya, après avis du conseil régional de déontologie 

médicale. 

     -Au titre de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ( 

CNRSS)
1
 : 

- deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l'autre 

suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives 

au niveau de la wilaya ; 

- deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l'autre suppléant, 

proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus 

représentatives au niveau de la wilaya ;  

- deux (2) représentants de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité 

sociale relevant de l'agence de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire et l'autre 

suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale de recouvrement               

des cotisations de sécurité sociale ; 

                                                           
1
 - La CNRSS il a été annulé par le décret exécutif n° 15-155 du 28 Chabane 1436 correspondant au 

16 juin 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut 

juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité 

sociale, , J. O. R. A. n° 01 du 22 juin 2015. voir l'art 04. 
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- un (1) médecin exerçant au niveau de la wilaya concernée, proposé par le directeur              

de la santé et de la population de wilaya, après avis du conseil régional de déontologie 

médicale. 

En cas d'absence des membres titulaires, les membres suppléants assistent aux réunions          

de la commission. 

Les commissions locales de recours préalable qualifiées élisent un président parmi leurs 

membres (L'art 03 du D.E 08-415). 

Notez que le président élu et non nommé par l'administration et la confirmation la plus 

importante de l'indépendance de la commission et assurer le respect       de ses décisions. 

En ce qui concerne la désignation des membres et la durée de mandat selon l'article 04           

les membres des commissions locales de recours préalable qualifiées sont désignés pour       

une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,     

en cas d'interruption du mandat d'un membre des commissions locales de recours préalable 

qualifiées, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante    

du mandat. 

La commission varient entre l'élection et la nomination dans la composition et ils ont aussi 

qui soutient la neutralité et l'indépendance dans la prise de décision, ainsi que les règles ont 

appliqué pour assurer la poursuite des travaux de la commission.
1
 

Et pour la motivation des membres des commissions le législateur prévu par l'article 10         

du D.E 08-415 les membres des commissions locales de recours préalable qualifiées 

perçoivent une indemnité de présence dont le montant est fixé à cent dinars (100 DA) par 

dossier traité, sans que le montant global de l'indemnité ne dépasse deux mille dinars (2000 

DA) par séance, charge de l'organisme de sécurité sociale concerné. 

A/2- L'organisation et le fonctionnement de la commission 

En ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la commission étudient les 

éléments les plus importants pour les sessions, le régime des délibérations.  

 

 

                                                           
1
 .676، ص  6100، دار الهدى، اجلزائر،التأ مينات الاجيعية يف جمال ال،امن الاجيعيساميت الطيب ،  - 
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A/2-1-Les sessions de la commission 

Selon l'article 05 du D.E 08-415 les commissions locales de recours préalable qualifiées         

se réunissent, en session ordinaire une fois tous les quinze (15) jours  sur convocation de 

leur président, elles peuvent se réunir en session extraordinaire à la demande de leur 

président ou de la moitié (1/2) de leurs membres, les commissions locales de recours 

préalable qualifiées se réunissent valablement lorsque la majorité de leurs membres est 

présente,  si ce quorum n'est pas atteint, elles se réunissent valablement après une deuxième 

convocation quel que soit le nombre  des membres présents, dans un délai n'excédant pas les 

huit (8) jours. 

Le régime des sessions est également soumis à des règles du règlement intérieur où peuvent   

se réunir chaque semaine. 

Notez que les règles applicables aux sessions assurer le règlement rapide des litiges et non-

accumulation de dossiers et en limitant la durée entre la séance et l'autre. 

L'agence régionale ou de wilaya de chaque organisme de sécurité sociale met à la disposition 

de la commission locale de recours préalable qualifiée un local ainsi que les moyens 

nécessaires à son fonctionnement.(l'art 09 du D.E 08-415). 

A/2-2-Le régime des délibérations 

Selon l'article 06 du D.E 08-415 les décisions des commissions locales de recours préalable 

qualifiées sont prises à la majorité simple des voix, en cas de partage égal de voix, celle         

du président est prépondérante, les décisions des commissions font l'objet de procès-verbaux 

signés par le président et les membres de la commission et transcrits sur un registre coté         

et paraphé par le président.            

Les travaux de la commission sont résumées dans le procès-verbaux, comme l'enregistrement 

du nombre de recours, ainsi que accepté et rejeté et report .  

La commissions est également soumis à règlement intérieur qui élaborent et adoptent qui 

fixe leurs règles d'organisation et de leur fonctionnement.
1
 

Mais après avoir comparé le modèle officiel du règlement intérieur émis par la direction 

générale au modèle du règlement intérieur d' une commission au niveau d'agence locale 

nous avons remarqué que l'existence des règles de fond, ce qui est contraire à la loi, il faut              

                                                           
1
 - L'art 14 du D.E 08-415 , Op. Cit. 
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se rappeler que le règlement intérieur explique certains des textes juridiques et explique 

comment les appliquer, donc ne contredit pas les lois et règlements et ne crée pas un 

nouveau texte juridique. 

B- Procédures et délais de recours devant la commission 

Les règles des procédures et de délais de recours devant la commission contenues dans la loi 

08-08 et le D.E 08-415. 

B/1- La contestation devant la commission 

 Selon l'article 08 de la loi 08-08, la commission locale de recours préalable qualifiée est, sous 

peine d'irrecevabilité, saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par requête 

déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt dans un délai de 

quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision 

contestée. 

Elles ne sont pas exigibles en cas de force majeure dûment constatée par la commission. 

Le recours comprend requête écrit qui indiquer les motifs et la décision contestée , il doivent 

être écrit par le secrétariat de la commission dans un procès-verbaux signés par le directeur   

de l'agence locale ceci dans le but de faciliter le calcul, et même temps protéger les dossiers 

de perte et de protéger les droits d'assuré.  

B/2- La décision de la commission  

La commission est tenue de prendre sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter 

de la date de réception de la requête, décisions doivent être motivées et faire référence aux 

dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.
1
 

La motivation des décisions est le principe juridique assure la transparence et l'application 

égale de la loi et facilite le contrôle des travaux de la commission, cela n'existe pas dans         

la forme de la décision de la commission , plus de ça que le visa sur lequel la décision           

est incorrecte.  

B/3-La notification des décisions 

En ce qui concerne la notification des décisions l'article 09 de la loi 08-08 et l'article 07         

du D.E 08-415 ils prévoient les décisions des commissions locales de recours préalable 

                                                           
1
 - L'arts  06-07 du D.E 08-415 , Op. Cit. 
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qualifiées sont notifiées aux assurés sociaux et aux assujettis par le secrétariat                         

de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les agents              

de contrôle de la sécurité sociale de l'organisme concerné au moyen d'un procès-verbal          

de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la décision desdites 

commissions. 

Notez la multiplicité des mécanismes de notification des décisions et ce, afin d'assurer de ne 

pas manquer l'occasion de faire recours à la commission nationale de recours. 

Le secrétariat des commissions locales de recours préalable qualifiées est assuré par 

l'organisme de sécurité sociale auprès duquel elles sont créées (l'art 08 du D.E 08-415)  

Les directeurs d'agence locale doit être transmettre le résumé des décisions de la commission 

locale à la direction générale , copie de ces décisions doit être transmise par les commissions 

locales de recours préalable qualifiées au directeur de l'agence de l'organisme de sécurité 

sociale concerné, dans les délais 10 jours . 

Les présidents des commissions locales de recours préalable qualifiées sont tenus d'adresser 

au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport annuel de leurs activités.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - L'art 15 du D.E 08-415 , Op. Cit. 
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 Le schéma d'une procédures contentieuse devant   les commissions locales de 

recours préalable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L' assuré social ou l'assujetti 

 

D
oit être notifiée dans un délai de dix (10) jours à 

com
pter de la date de la décision. 

D
oit être contestée dans un délai de quinze (15) jours à 

com
pter de la date de réception  de la notification de la 

décision . 

 La commission locale de recours préalable 
 

La commission est tenue de prendre sa décision dans un délai de trente (30) jours          

à compter de la date de réception de la requête. 
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Section II : La commission nationale de recours préalable 

La commission nationale de recours préalable qualifiée statue sur les recours formulés contre 

les décisions des commissions locales de recours préalable qualifiée. 

Les dispositions relatives à l'étude de la commission nationale de recours préalable est             

à travers les règles de composition , d'organisation et le fonctionnement , après- que              

les procédures et délais de recours devant la commission.  

A - Les règles de composition ,d'organisation et le fonctionnement       

Les règles de composition , l'organisation et le fonctionnement de la commission contenues 

dans le décret exécutif 08-416.
1
 

Alors il ya des  règles relatives à la composition et des règles relatives à l'organisation            

et fonctionnement de la commission. 

A/1- La composition de la commission 

Il est créé, au sein de chaque organisme de sécurité sociale, une commission nationale           

de recours préalable qualifiée, la composition de ces commissions est fixée comme suit:
2
  

-  un (1) représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ; 

- trois (3) représentants du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale 

concerné , proposés par le président du conseil d'administration ; 

- deux (2) représentants de l'organisme de sécurité sociale concerné , proposés par le 

directeur général dudit organisme. 

Notez que la plupart des membres des administrateurs et le manque de participation des 

partenaires sociaux, et aussi le président élu, pas ceci affecte négativement l'indépendance de 

la commission. 

Les membres des commissions nationales de recours préalable qualifiées sont désignés pour 

une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,      

en cas d'interruption du mandat d'un membre des commissions nationales de recours 

                                                           
1
 - Le décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la 

composition  , l'organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées 

en matière de sécurité sociale. J. O. R. A. n° 01 du 6 janvier 2009. 
2
 - L'art 16  du D.E 08-416, Op. Cit. 
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préalable qualifiées, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée 

restante   du mandat.
1
 

Et pour la motivation la législateur prévu par l'article 10 du D.E 08-416 les membres            

des commissions nationales de recours préalable qualifiées perçoivent une indemnité             

de présence dont le montant est fixé à cent dinars (100 DA) par dossier traité, sans que           

le montant global de l'indemnité ne dépasse deux mille dinars (2000 DA) par séance. 

A/2- L'organisation et fonctionnement de la commission 

En ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la commission étudient les 

éléments les plus importants pour les sessions, le régime des délibérations. 

A/2/1-Les sessions de la commission 

Les commissions nationales de recours préalable qualifiées se réunissent en session ordinaire, 

une fois tous les quinze (15) jours sur convocation de leur président, elles peuvent se réunir, 

en session extraordinaire, à la demande de leur président ou des deux tiers (2/3) de leurs 

membres, les commissions nationales de recours préalable qualifiées se réunissent 

valablement lorsque la majorité de leurs membres est présente, si ce quorum n'est pas atteint 

elles se réunissent valablement après une deuxième convocation quel que soit le nombre              

des membres présents, dans un délai n'excédant pas les quinze (15) jours.
2
 

Notez que les règles applicables aux sessions assurer le règlement rapide des litiges et non-

accumulation de dossiers et en limitant la durée entre la séance et l'autre. 

Les organismes de sécurité sociale mettent à la disposition des commissions nationales de 

recours préalable qualifiée des locaux ainsi que les moyens nécessaires à leur 

fonctionnement.(L'art 09 du D.E 08-416). 

A/2/2-Le régime des délibérations 

Les décisions des commissions nationales de recours préalable qualifiées sont prises                

à la majorité simple des voix, en cas de partage égal de voix, celle du président est 

prépondérante, les décisions des commissions font l'objet de procès-verbaux signés par           

le président de la commission et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par               

                                                           
1
 - L'art 03 du D.E  08-416, Op. Cit. 

2
- L'art 02 du  D.E 08-416, Op. Cit.  
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le président, le commission aussi élaborent leur règlement intérieur qui fixe les règles de leur 

organisation et de leur fonctionnement.
1
 

Alors on peut apporter dans ce cas les mêmes observations pour la commission locale 

l'organisation et le fonctionnement. 

B- Procédures et délais de recours devant la commission 

Les règles des procédures et délais de recours devant la commission contenues dans la loi 08-

08 et le D.E 08-416. 

B/1- La contestation devant la commission 

La commission nationale de recours préalable qualifiée est, sous peine d'irrecevabilité, saisie 

par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une requête déposée au secrétariat     

de la commission contre un récépissé de dépôt dans un délai de quinze (15) Jours à compter 

de la date de réception de la notification de la décision de la commission locale contestée      

ou dans les soixante (60) jours à compter de la date de saisine de la commission locale           

de recours préalable qualifiée, si l'intéressé n'a reçu aucune réponse à sa requête.
2
 

Le recours doit être formulé par écrit et indiquer les griefs à l'encontre de la décision 

contestée à savoir décision de la commission locale de recours préalable ou décision de 

l'organisme      de sécurité sociale concerné.  

B/2- La décision de la commission  

La commission nationale rend sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter             

de la date de réception de la requête (L'art 11 de la loi 08-08). 

Mais pourquoi le législateur né exigé pas la motivation de décisions et faire référence             

aux dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elles sont fondées comme            

les décisions des commission locale!?.  

B/3- La notification des décisions 

Selon l'article 14 de la loi 08-08 et l'article 07 du D.E 08-416 les décisions de commission 

nationale de recours préalable qualifiées sont notifiées aux assurés sociaux et aux assujettis 

par le secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par 

                                                           
1
- L'art 06 du  D.E 08-416, Op. Cit. 

2
 - L'art 08 de la loi 08-08, Op. Cit. 
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les agents de contrôle de la sécurité sociale de l'organisme concerné au moyen d'un procès-

verbal de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date des décisions des 

dites commissions, copie de ces décisions doit être transmise par les commissions nationales         

de recours préalable qualifiées au directeur général de l'organisme de sécurité sociale 

concerné, dans les délais prévus à l'alinéa 1er ci-dessus. 

Notez la multiplicité des mécanismes de notification des décisions et ce, afin d'assurer de ne 

pas manquer l'occasion de faire portée un procès devant le juridictionnel compétente. 

Le président de commission nationale de recours préalable qualifiées sont tenus d'adresser        

au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport annuel sur leurs activités.(L'art15 du D.E 

08-416). 

Le secrétariat de chaque commission nationale de recours préalable qualifiée est assuré par 

l'organisme de sécurité sociale auprès duquel elle est créée.
1
 

Législateur algérien grâce à la loi 08-08 et les décrets exécutifs appliqué à lui  essayez            

de consacrer les principes de justice et d'assurer l'indépendance des commissions de recours 

préalable. 

En ce qui concerne le recours juridictionnel;
2
 les décisions de la commission nationale           

de recours préalable qualifiée sont susceptibles de recours devant le tribunal compétent, 

conformément aux dispositions du code de procédure civile, dans un délai de trente (30) 

jours à compter de la date de remise de la notification de la décision contestée, ou dans un 

délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la requête par la 

commission nationale de recours préalable qualifiée, si l'intéressé n'a reçu aucune réponse à 

sa requête. 

Notez que le législateur algérien n'a pas exigé que les débats et les plaidoiries s'effectuent      

en langue arabe, et les décisions sont rendues en langue arabe cela est nécessaire pour           

les assurés et leurs droits dans le cas de recours devant les juridictions. 

                                                           
1
 - L'art 08 du  D.E 08-416, Op. Cit. 

2
 -Voir l'arts 15-16 de la loi 08-08 , Op. Cit. 
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Relèvent de la compétence des juridictions administratives les litiges qui naissent entre         

les institutions et les administrations publiques en tant qu'organismes employeurs                    

et les organismes de sécurité sociale. 

 Le schéma d'une procédure contentieuse devant   la commission nationale de 

recours préalable: 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusion 

 

 

 

L' assuré social 

ou l'assujetti 

 

 

La commission nationale 

de recours  préalable 

Elle rend sa décision 

dans un délai de trente 

(30) jours à compter    de 

la date de réception de la 

requête. 

Doit être contesté dans un délai de quinze (15) 

jours à compter de la date de réception                     

de la notification de la décision de la 

commission locale contestée. 

Ou dans les soixante (60) jours           à 

compter de la date de saisine       de la 

commission locale de recours préalable 

qualifiée, si l'intéressé     n'a reçu aucune 

réponse à sa requête. 

 

Le tribunal 

compétent 

 

L' assuré social ou 

l'assujetti 

 

Les décisions de la com
m

ission notifiée dans un 

délai de dix (10) jours à com
pter de la date de la 

décision.  

D
ans un délai de soixante (60) jours à com

pter de la 

date 
de 

réception 
de 

la 
requête 

par 
la 

com
m

ission 

nationale de recours préalable qualifiée, si l'intéressé n'a 

reçu aucune réponse à sa requête. 

Recours devant le tribunal compétent dans un 

délai de trente (30) jours  à compter de la date de 

remise de la notification de la décision contestée. 
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  Le règlement interne du contentieux générale en matière de sécurité sociale sont incarné a 

travers la contestation devant des commissions de recours préalable compétentes , qui          

il portés par d'assurés social ou l'assujettis contre la décision de organisme de sécurité sociale 

est obligatoire avant de recourir aux tribunaux , a pour objet du règlement les conflits d'une 

manière amiable . 

Ceci est réalisé grâce  au caractère représentatif de la composition des commissions, ainsi que 

le régime de leurs sessions et délibérations, même des procédures et des délais de recours qui 

assure la rapidité dans le règlement , et garantit les droits de l'assuré dans la notification         

et la possibilité  de recours contre les décisions des commissions devant les tribunaux . 

Le recours préalable est porté devant la commission locale de recours préalable qualifiée,       

en premier ressort et devant la commission nationale de recours préalable qualifiée, en cas     

de contestation des décisions de la commission locale de recours , ceci en applicable                

à le principe de double degré de juridiction.   

Comme un résultat final, nous pouvons dire que les procédures de règlement des 

contentieux relatifs à la sécurité sociale surtout après l'étude les règles et procédure 

contentieuse devant les commissions de recours préalable sont des mécanismes efficace pour 

le règlement           des litiges d'une manière amiable , rapidement et la flexibilité rend 

également plus facile pour l'assuré de défendre ses droits et frais raisonnables. 

Enfin fait les recommandations suivantes: 

1- Pour motives les membres des commissions , doit être augmenter l'indemnité             

de présence a savoir le montant de chaque dossier a été traité , ainsi que il n'a pas déterminé 

le plafond d'indemnité pour le montant des sessions. 

2- Les commissions locales de recours préalable élisent un président parmi leurs 

membres, par contre les commissions nationales de recours préalable, le président 

représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, cela affecte l'indépendance       de ces 

dernières. 

3- Après avoir comparé le modèle officiel du règlement intérieur émis par les 

directions générale de sécurité sociale au modèle du règlement intérieur de certains 

commissions au niveau des agences locales nous avons remarqué que l'existence des règles de 

fond, ce qui est contraire à la loi, il faut se rappeler que le règlement intérieur explique 

certains des textes juridiques et explique comment les appliquer, donc ne contredit pas les 

lois et règlements et ne crée pas un nouveau texte juridique. 
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4-  En ce qui concerne les commissions nationales de recours préalable, pourquoi            

le législateur né exigé pas la motivation de décisions et faire référence aux dispositions 

législatives et réglementaires sur lesquelles elles sont fondées comme les décisions    des 

commissions locales, malgré la motivation des décisions est considéré comme     un principe 

juridique assure la transparence et facilite le contrôle des travaux              de la commission 

5- la multiplicité des mécanismes de notification des décisions garantir les droits           

de l'assuré social , donc nous devons travailler pour réellement incarner.  

LA BIBLIOGRAPHIQUE 

      A - La constitution: 

1- La Loi n° 16-01 du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 portant 

révision constitutionnelle. 

           B- La législation 

1- La Loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative                         

au contentieux en matière de sécurité sociale, J.O.R.A. n° 11 02 /03/ 2008.  

     C- Le règlementation 

1- Le décret exécutif n° 08-415 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 

décembre 2008 fixant le nombre des membres, l'organisation et le fonctionnement                    

des commissions locales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale. J. O. 

R. A. n° 01 du 6 janvier 2009. 

2- Le décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 

décembre 2008 fixant la composition  , l'organisation et le fonctionnement des commissions 

nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale. J. O. R. A. n° 01 du 

6 janvier 2009. 

3- Le décret exécutif n° 15-155 du 28 Chabane 1436 correspondant au 16 juin 2015 

modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique 

des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière     de la sécurité 

sociale, J. O. R. A. n° 01 du 22 juin 2015. 

4- Le circulaire n°01 du 26-05-2008 relative  aux modalités d'application certaines 

dispositions de la loi 08-08. 

5- Le circulaire n°02 du 04-10-2008 relative  à la gestion du contentieux général             

et médical de sécurité sociale pendant la phase transitoire précédant  l'installation       ou la 

modification  de la liste des membres  désignés des commissions de recours.   

 



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

504 
 

A- Ouvrages: 

 . 6110، دار هومة ، اجلزائر،منازعات ال،امن الاجيعيبن صاري ايسني ،  -0

 . 6100، دار الهدى، اجلزائر،الاجيعييف جمال ال،امن  الاجيعيةالتأ مينات ساميت الطيب ،  -6

B- Articles: 

،   11، العودد 0جمةل حوليات جامعوة اجلزائور ،  الاجيعيفياليل عيل ، التسوية غري الق،ائية ملنازعات ال،امن  -0

6100



 04العدد  جمةل البحوث يف احلقوق و العلوم الس ياس ية

 

1 
 

 


