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قواعد النشر بالمجلة
ُتعنى بالدراسات واألبحاث المبتكرة ،ومفهرسةمجلة أكادیمیة دوریة محّكمةاالقتصاد واإلدارة والقانونالعلوم في التواصل

والدراسات المجلة األبحاثتنشر.واإلدارة والعلوم القانونیة والسیاسیةاالقتصادیة والتسییر العلوم مجاالت واألصیلة في 
:المكتوبة باللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة على أن یلتزم أصحابها بالقواعد التالیة

وعلى ،خرىإلى جهات ألم یسبق نشرها ولم ترسلو محترمة لكل القواعد اللغویةةیأن تكون المادة المرسلة للنشر أصل.1
.للنشر في مجلة أخرى)هم(إقرارا خطیا بعدم تقدیم مقاله)موا(المقال أن یقدم)أصحاب(صاحب

وأّال یقل عن ،صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والهوامش والجداول واألشكال والصور) 20(یتجاوز حجم البحث عشرین أالّ .2
. صفحة12
العلمیة، المؤسسة التي ینتمي إلیها)هم(، ورتبته)ون(الباحث)أسماء(العنوان الكامل، اسم: یذكر في الورقة األولى من المقالأن.3
.، رقم الهاتف والفاكس، والبرید اإللكتروني)جامعة-كلیة- قسم(
) .حذاري من الترجمة الحرفیة ( العربیة والفرنسیة واالنجلیزیة :مكتوب باللغات الثالث التالیة یجب أن یكون عنوان المقال.4
.لكل ملخصكلمة100المقال بثالث ملخصات متساویة باللغات العربیة والفرنسیة واإلنجلیزیة حوالي )ون(أن یزّود المؤلف.5
. كلمات) 07(وسبع) 03(تقّدم الكلمات المفتاحیة بعد كل ملخص بلغته وتتراوح بین ثالث.6
مصادر وتوثیق الوخاصة فیما یتعلق بإثبات تهااألصول العلمیة المتعارف علیها في إعداد األبحاث وكتاب)ون(بع المؤلفأن یتّ .7

و یثّبت في الهامش وفق یشار إلى المراجع المذكورة في النص برقم یوضع بین معقوفتین . االقتباسات، على نحو دقیق وواضح
:المتعارف علیهاالمنهجیة العلمیة 

یذكر اسم المؤلف و لقبھ، عنوان الكتاب، الناشر، مكان النشر، السنة، :إذا كان المرجع كتابا...
خهتاری، الناشر، مكان النشر و عددها،اسم المجلة،، ثم عنوان المقالهلقبو المؤلفاسمیذكر:إذا كان المرجع مقاال.
المؤّلف، عنوان الكتاب أوالمقال، : ائمة الببلیوغرافیة في نهایة المقال بالترتیب اآلتيیرقم التهمیش بطریقة متواصلة و تعرض الق

.الناشر، البلد، السنة، الطبعة
.وقائمة الهوامشیعرض المقال في عمودین باستثناء الملخصات.8
:المواصفات اآلتیةحسب،)4A(یكتب المقال باختیار صفحةأن .9

4(:إعداد الصفحةA(
بنط الخط :)Simplified Arabic(1313و / باللغة العربیةةنقطTime New Roman ) (باللغة الفرنسیة واالنجلیزیة.
نقطة0.0: بین السطور
سم2,5: سم، األسفل2,5و: سم، األعلى2,5: الیمینسم،2,5: الیسار: هوامش الصفحات
أسفل الصفحة/ ترقم الصفحات في الوسط.
العنوان األصليو ف أن یذكر تاریخ انعقاد الملتقىفإنه یتعین على المؤلّ ى علمي كانت المادة المقدمة للنشر مداخلة في ملتقإذا.10

.للمداخلة
تدعیما المادة المنشورة ویحق للمجلة أن تتصرف في.المواد التي ترسل إلى المجلة ال ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 11

.العلمیة والثقافیةللتظاهرات 
.یفضل إرسالها في البرید اإللكتروني للمجّلةیتم إیداع المادة المقترحة للنشر لدى أمانة المجّلة بمقر التحریر، و.12

ال تعّبر المقاالت المشورة إّال عن آراء أصحابها
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CONSIGNES AUX AUTEURS

La revue El- Tawassol: Sciences Humaines et Sociales est une revue semestrielle indexée à
caractère scientifique, qui encourage toute proposition d’article original lié aux domaines des sciences
économiques, gestion, administration, et sciences juridiques et politiques.
1. La revue publie des articles inédits qui ne doivent pas être proposés à une autre publication.
2. Les articles proposés doivent être rédigés et relus avec rigueur. Toute proposition contenant un
nombre trop élevé d’imprécisions de style, de fautes grammaticales ou d’orthographe ne sera pas
considérée.
3. Toutes les propositions d’articles sont soumises à un examen à double insu. Les articles retenus sont
publiés dans les numéros suivants.
4. Le titre de l’article doit être écrit dans les trois langues : Arabe, Français, Anglais ( Attention
à la traduction littérale ) .
5. La revue se réserve le droit  d’exiger toutes corrections et /ou modifications qu’elle juge nécessaire.
6. Chaque article doit être rédigé selon les instructions aux auteurs en vingt (20﴿ pages maximun et
douze ﴾12﴿ pages minimum, saisies sur micro-ordinateur y compris les références, les tableaux, les
graphiques et les photos.
7. la première page doit contenir : le titre complet de l’article, le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) de(s)
l’auteur(s) et son (leur) grade, l’institution à laquelle il(s) appartient (nent) ﴾département–faculté –
université), numéro de téléphone, fax, et adresse électronique.
8. l’article doit comporter trois (03) résumés en arabe, en francais et en anglais, de même taille
d’environ 100 mots chacun.
9. L’article doit etre présenté en deux colonnes à l’exception des résumés.
10. Chaque résumé doit être suivi des mots clés de trois (03) à sept (07) en gras.
11. Les références bibliographiques citées dans le texte ne doivent comporter que le n° de la référence
entre parenthèses (exp: ﴾8﴿ ) d’une manière croissante.
12. Si le nom de l’auteur apparaît dans le texte, il doit être suivi par le numéro de la référence.

13. La bibliographie doit être mise à la fin de l’article selon le modèle suivant :
 Lorsque la référence comporte plus de trois auteurs seul le premier est cité, suivi de "et col".

 Si la référence se rapporte à un article, elle doit comporter, les noms des auteurs, suivis des
initiales des prénoms, le titre du périodique, l’année de publication, le tome ou le volume, le
numéro du périodique et les  pages concernés.

 Si, par contre la référence se rapporte aux ouvrages, elle doit comporter, le ou les noms des
auteurs, suivis des initiales du ou des prénoms, le titre complet de l’ouvrage, les pages
concernées, le numéro de l’édition s’il y en à plusieurs, le nom et l’adresse de l’éditeur
et l’année d’édition.

14. Caractéristiques techniques des manuscrits
Les propositions d’articles doivent être adressées à la revue par e mail ou bien par courrier en
trois (03) exemplaires (A4) accompagnés d’une copie sous forme de fichiers sur CD-Rom
selon les caractéristiques techniques suivantes :
 Cadre de saisie: 24,7cmx17cm (folio compris)
 Taille de la police de caractère: 13 points (Times New Roman)
 Marges:

- Gauche: 02,5cm.
- Droite:   02,5 cm.
- Haut:     02 cm.
- Bas:       03 cm.

15. Il est entendu qu’après acceptation de l’article, les droits exclusifs de sa publication  sont
automatiquement transférés à El-Tawassol.

N.B : Les opinions exprimées dans les articles et travaux publiés dans la revue n’engagent que leurs auteurs.
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كلمة العدد
.یحتوي هذا العدد من مجلة التواصل على قسمین، األّول اقتصادي والثاني قانوني 

مقاالت، ببحث یعالج العالقة بین البطالة ةم ستّ ذي یضّ والّ ،الجزء االقتصادي من هذا العددیبدأ 
یة، مثل معدل النمو االقتصادي، واالستثمار العمومي، وأسعار النفط، لمعرفة وجملة من العوامل التفسیرّ 

ظام ن النّ أن با الدراسة الثانیة، فتبیّ أمّ .2011- 1980طور الذي حدث في اقتصاد الجزائر خالل الفترة التّ 
قد داخل االقتصاد، وذلك من خالل البحث عن یمارس دوره في إحداث استقرار النّ المصرفي الجزائري لم 

مان الممنوح من طرف البنوك تّ إلبه انكماشي الذي یسبّ إلاذبذب بین األثر التضخمي واألثرأسباب التّ 
في م المقال الثالث قراءة وصفیة لتجربة بنك األمل المتخصص ویقدّ .التجاریة الجزائریة على االقتصاد

التمویل األصغر اإلسالمي الذي یعتمد أساسا على تطویر منتجات أصیلة تجمع بین الكفاءة االقتصادیة 
ا البحث أمّ .والضوابط الشرعیة، عكس البنوك اإلسالمیة األخرى التي تعتمد أساسا على صیغة المرابحة

یمكن حوله بین الباحثین،امالذي ال یزال الجدل قائابع، فیشیر إلى أن مفهوم رأس المال المعرفيالرّ 
نها خلق إضافة للمنظمة عبر محاوالت لرسم نماذج لتسییر شأن كافة العناصر التي من ه یتضمّ نّ بأتعریفه

ثر الدعائم األساسیة الكتساب وتقاسم المعارف أف علىكما یجد القارئ دراسة للتعرّ .الرأس المال المعرفي
من خالل بناء نموذج ،في شركة األشغال البحریة بالشرق الجزائريأثناء عملیة التدریب الفردي والجماعي

شاط اإلنتاجي وتأثیره ویختتم هذا الجزء بمقال یبحث في النّ . ر مستقل ومتغیرات تابعةن من متغیّ یتكوّ 
ناسبة مالفعلي على توسع األسواق االقتصادیة المغاربیة، من خالل إقامة عالقة بین اإلنتاجیة والشروط ال

.لضمان إدماج یخلق النمو والتنمیة االقتصادیة المنشودین،لها

تطرح إشكالیة الحمایة القانونیة في الجزائر نظرا لالعتماد األساسي أّما المقاالت القانونیة فتبدأ بدراسة
ولة إلى اتخاذ ما دفع بالدّ وهذا،ث كبیرةف مشكالت تلوّ مر الذي خلّ األ،في االقتصاد على المحروقات
توضیح حدود المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة الثانیةدراسةالوتحاول . إجراءات وقائیة وأخرى ردعیة

رویج ن هذه الشركات أصبحت تعتمد على آلیات معقدة في عملیة التّ وأوبخاصة ،عن جرائم الغّش 
دعاء المباشر ا لإلمقال آخر وصفا دقیقم ویقدّ .وتستفید من غیاب ثقافة استهالكیة لدى المواطن،لسلعها

ویوّضح المقال .ع الجزائري في خمس حاالت من قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائريالذي حصره المشرّ 
الخاص بالحمایة الموضوعیة واإلجرائیة لحق الضحیة، بأن المشكلة األساسیة المطروحة في هذا 

رعیة االجراءات الجنائیة وحقوق الضحیة، كما یجب العمل الموضوع تتمثل في كیفیة تحقیق الّتوازن بین ش
ویتواصل التساؤل في مقال . على توازن بین حمایة المجتمع من المجرمین وبین حقوق وحریات الضحیة
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،ت المقامة خارج اإلطار القانونيءااألشغال والبناآخر عن المحاوالت التي قام بها المشرع في تجریم 
ه رغم إصدار نّ أوالمالحظ،ر من حركیة في التعمیر وبخاصة منذ السنوات األخیرةنظرا لما تعرفه الجزائ

ع المخالفات د وتنوّ ا سهل من تعدّ ممّ ،أن جوانب من هذا القطاع ال زالت مهملةإالّ ،جملة من القوانین
القانون (هتم بحث آخر من خالل قراءة قانونیة مقارنة وا.دمر بها البالتمستفیدة من بعض الظروف التي

بموضوع  المسؤولیة المرتبطة باإلعالم ما قبل التعاقدي في مجال عقود ) الجزائري والقانون الفرنسي
كما اهتم البحث باألشكال المختلفة ،بترخیص استعمال العالمة التجاریة،وبالذات عقد التوزیع،األعمال

ع الجزائري رأس مال ثابت عند تأسیس رّ شترط المشوتبّین دراسة أخرى، لماذا ا.الناتجة عن عدم احترامها
مبدأ ثبات رأس المال واإلجابة أن . د القواعد لحمایة الدائنین عند بدء نشاط الشركةحدّ لماذا و ،شركة ما

ض المسؤولیة غیر المحدودة تعوّ ،ن المسؤولیة المحدودة للحصصأل،هو قاعدة أساسیة في التجارة
همیة الرقابة المالیة حیث تسمح باالستعمال المالئم لألموال العمومیة ن أالثامن فیبیّ البحثا أمّ .للشركاء

ویتعرض مقال آخر إلى.لیم وتحدید دقیق لألنشطة اإلداریة وٕاعداد المیزانیةر التصرف المالي السّ وتطوّ 
حد أهم أاإلصالحات التي أدخلت على اإلجراءات المدنیة واإلداریة الخاصة بمحافظ الدولة باعتباره 

والمتمثل في ،ع لدوره الحقیقيویعود هذا إلى عدم فهم المشرّ ،كل مجلس الدولة والمحاكم اإلداریةهیا
إن .زاع وحلولها القانونیة في جلسة علنیة وبشكل مستقل وحیاديعرض رأیه القانوني حول إشكالیات النّ 

را لصلته بموضوع الحریات حد الفصول المهمة في القانون اإلداري نظالذي یعّد أموضوع االعتداء المادي
قد تمت دراسته من خالل مقال یبّین بأن وجود اتفاق داخل الفقه القانوني ،والحقوق األساسیة لألفراد

واالجتهاد القضائي ووجود قرار إداري ال یكفي إلثبات االعتداء المادي، بل یجب تنفیذ هذا القرار أو تهدید 
تسلیط الضوء على سلطة مجلس األمن الدولي واإلحالة إلى المحكمة أخرىوتحاول دراسة.المعني به

وأحكام میثاق منظمة األمم المتحدة المتعلقة بهذا ،الجنائیة الدولیة من خالل قراءة نصوص نظام روما
وحدودها وتأثیرها على استقاللیة المحكمة ،ن من معرفة الطبیعة القانونیة لهذه السلطةهذا ما مكّ . الشأن

ویختتم هذا الفصل القانوني بمساءلة عن أسباب فعالیة أو عدم فعالیة إجراءات تحصیل . نائیةالج
.الضریبة

رئیس هیئة التحریر
د جاللي عبد الرزاق.أ
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Avant-propos

Le présent numéro  de la revue El-Tawossol se compose de deux parties, la première est
économique et la seconde est juridique.

Le chapitre économique de ce volume  qui contient six articles, débute par un texte qui
traite de la relation entre le chômage et une série de variables explicatives, telles que la
croissance économique, l’investissement public et le prix de pétrole, afin de comprendre
l’évolution économique durant la période 1980-2011. La deuxième étude aborde le système
bancaire algérien qui n’a jamais joué son rôle en matière de stabilité monétaire  en
analysant les trois facteurs déterminants, à savoir, le coefficient de l’élasticité interne de
crédit bancaire, l’excédent du volume de crédit et le coefficient de stabilité monétaire de
crédit. Quant au troisième essai, en recourant à une démarche descriptive de la banque El-
Amel, spécialisée en micro finance, démontre son exemplarité par le développement  des
produits originaux, contrairement aux  autres banques islamiques qui se limitent à la
MORABAHA. Le quatrième énoncé, signale que le concept du capital intellectuel qui a connu
des controverses dans les années précédentes a pu trouver un consensus entre les chercheurs,
en disant qu’il regroupe tous les éléments susceptibles d’apporter une valeur ajoutée aux
organisations. Par ailleurs, le lecteur trouvera aussi une étude qui tente de comprendre la
pratique de l’apprentissage organisationnel dans une entreprise publique en décortiquant
l’acquisition et le partage des connaissances. Enfin, ce chapitre se clôture par un texte qui
dépeint l’activité productive et son impact sur le développement des marchés maghrébins et
suggère la mise en place des structures productives et des conditions pour une intégration
industrielle.

Les articles juridiques commencent par une contribution qui confirme l’acuité de  la
problématique de l’environnement en Algérie, au vu de l’importance des hydrocarbures dans
les activités économiques ;  ce qui contraint l’Etat à promulguer une batterie des lois
préventives et d’autres dissuasives. La deuxième étude révèle les limites de la responsabilité
pénale des sociétés commerciales, surtout qu’elles utilisent des circuits complexes et des
mécanismes opaques dans la vente des marchandises et profitent de l’absence d’une culture
de consommation chez le citoyen. Un autre essai présente d’une manière exhaustive la
citation directe, que le législateur algérien a définie dans cinq cas précis selon le code de
procédures pénal. Quant au texte qui traite de la protection des victimes au cours de procès
pénal, il démontre que le point nodal est de savoir d’une part créer un équilibre entre la
légitimité des procédures pénales et les droits de la victime et d’autre part épargner la société
des criminels, tout en respectant les droits de la victime.

Le questionnement se poursuit dans un autre texte sur les tentatives de législateur de
criminaliser les travaux de construction réalisés dans un cadre illégal, vu la dynamique
d’urbanisation qui vit l’Algérie depuis une vingtaine d’années et qui a engendré des
infractions et des fraudes. Toutefois, malgré la promulgation d’une série de lois pour mettre
fin aux pratiques frauduleuses, certains aspects sont restés négligés ;  ce qui a accentué et
diversifié les fraudes. Un autre écrit s’intéresse à travers une lecture juridique comparée
(droit algérien, droit français) à la thématique de la responsabilité relative à l’information
précontractuelle en matière des contrats d’affaires et plus particulièrement la thématique du
contrat de franchise commerciale et les différentes formes de responsabilité de non-respect de
la franchise. Un autre texte montre pourquoi le législateur exige un capital minimum lors de
la constitution d’une société, et instaure des règles pour fixer le gage des créanciers lors du
fonctionnement de la société. La réponse est que  la fixation du capital social d’une société
est une règle de principe en commerce, car la responsabilité limitée des apports remplace la
responsabilité illimitée des associés. Le huitième article montre l’importance du contrôle
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financier qui permet une utilisation efficace des deniers publics, le développement d’une
gestion financière saine et enfin une limitation des activités administratives et la préparation
du budget. Un autre écrit, montre les nouvelles règles qui sont introduites sur les procédures
civiles et administratives concernant les compétences de commissaire d’Etat, considéré
comme élément fondamental du conseil d’Etat et des tribunaux administratifs. Cela s’explique
par l’incapacité du législateur de concevoir le rôle réel du commissaire, qui a pour mission,
d’exposer en toute neutralité sans avis juridique sur les problématiques de contentieux, et les
solutions juridiques adéquates.

La voie du fait, qui  est considérée comme un chapitre important du droit administratif, au
regard de son rapport aux droits fondamentaux des individus, est mise en analyse par un texte
qui signale que l’existence d’un consensus sur les éléments de la voie du fait dans la doctrine
juridique ou des tribunaux sont insuffisants, si l’administration ne l’exécute pas  ou menace
seulement de le faire. Une étude renseigne sur le pouvoir de la saisine de la cour pénale
octroyé au Conseil de Sécurité de l'ONU, en analysant le statut de Rome et les dispositions de
la charte des Nations Unis subséquentes ; ce qui permet de comprendre la nature et le
pouvoir de cette saisine et son impact sur l'indépendance de la cour pénale. Enfin ; ce
chapitre juridique se clôture par une interrogation sur l’efficacité ou inefficacité des
procédures de recouvrement de l’impôt.

Le Directeur de rédaction
Abderrazak DJELLALI
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حالة الجزائر-البطالة و اتجاهات النمو االقتصادي واالستثمار العمومي وأسعار النفط
عویسي وردة 

كلیة العلوم االقتصادیة  وعلوم التسییر
عنابة  –جامعة باجي مختار 

ملخص
طبیعة وجاءت هذه الدراسة للبحث عن . تعتبر البطالة ظاهرة اقتصادیة حیث یتحدد مسار تطورها بعدة متغیرات اقتصادیة

، بیــن المتغیر المراد تفسیــره 2011- 1980من خالل تحلیل واقع االرتباط للفـتـرة التي یمكن الكشف عنهاالعالقة  السببیة
، بهدف معرفة  تأثر )معدل النمو االقتصادي، االستثمار العمومي، وأسعار النفط (ـریة، والمتغیــرات التفسی)البطالة (

.في االقتصاد الجزائري-البطالة –واتجاهات تطور  معدالت هذه  الظاهرة 

.االرتباطالبطالة، النمو االقتصادي، الجزائر، االستثمار العمومي، أسعار البترول،:المفاتیحالكلمات 

Résumé
Le chômage est considéré comme étant un phénomène économique, car son évolution est
déterminée par des variables économiques. L’objet de cette étude est la recherche de la
relation de cause à travers une analyse entre la variable a expliqué (chômage) et les
variables explicatives (taux de croissance économique, l’investissement public et les prix du
pétrole), durant la période 1980 – 2011 ; dans le but de savoir  les tendances dans
l’évolution des taux de ce phénomène- chômage- dans  l’économie algérienne.

Mots clés: Chômage, croissance économique, l'Algérie, l'investissement public, les prix du
pétrole, la corrélation.

Abstract
Unemployment is an economic phenomenon, the evolution path of which is determined by
various economic variables. This study aims at analyzing the nature of the causal relationship
during the period 1980-2011, between the variable to be explained (unemployment) and three
explanatory variables (the rate of economic growth, public investment and the price of oil ) in
order to grasp trends in the evolution of unemployment rates in the Algerian economy.

Keywords: Unemployment, economic growth, Algeria, public investment, oil prices,
correlation.
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مقدمة
تعتبر البطالة من أبرز المشكالت التي عرفتها 
مختلف االقتصادیات في العالم سواء كانت متقدمة 

مضمونها في كل هذه اختالفأو متخلفة بالرغم من 
دخلت هذه الظاهرة ما بعد ، ولهذا االقتصادیات
تختلف عن میة الثانیة مرحلة جدیدةلالحرب العا

فبعد أن كان ینظر إلیها في ،مفهومها التقلیدي
جزء من الدورة على أنهاالبلدان المتقدمة 

رحلة الركود أي تظهر مع ظهور م،االقتصادیة
، إال أنه أصبح ینظر إلیها تختفي مع االنتعاشو 

رتبط بعدة مؤشرات هیكلیة تعلى أنها مشكلةاآلن 
سبب في زیادة أو التكون من شأنها اقتصادیة التي ی

.انخفاض في معدالتها 
وبما أن التحلیل النظري ال یؤكد على العالقة 

معدالت  بیناالرتباطتبینالجدلیة التي یمكن أن 
ماعیة  بعض المتغیرات االقتصادیة واالجتو البطالة

خاصة االقتصادیة تحاول ألن العدید من الدراسات و 
دائما فهم الظاهرة من وجهة نظر محددة دون 
محاولة فهم العالقات المعقدة والسببیة التي یمكن أن 

فإن هذا لو ،ؤثر فیها بشكل مباشر وغیر مباشرت
اتجاهات معدالت البطالة وفق بعض دراسة

لبرامج لجاءت نتیجة المتغیرات االقتصادیة 
زائر من أجل تسهیل لجالسیاسات التي طبقت في او 

لم تعمل على  تخفیضإال أنها ،خلق مناصب عمل
إنعاش االقتصاد تؤدي إلى صورة التي البهامعدالت

.الجزائري على المدى الطویل 
:اإلشكالیة

دیة لمحاولة فهم ظاهرة  المقاربة االقتصاباستخدام 
: التساؤل التاليیظهرفي االقتصاد الجزائريالبطالة 
الستثمار العمومي والنمو یمكن لمدىإلى أي

على معدالت أن تؤثراالقتصادي وأسعار البترول
؟ البطالة في الجزائر

جاءت لإلجابة على اإلشكالیة المطروحة : الفرضیة
: الفرضیة التالیة

في ارتفاعالعمومي و ثمار زیادة في االست-
أسعار النفطمعدالت النمو االقتصادي و تغیر في 

.   البطالة في خفض معدالت تأثیر إیجابيلهم 
:المنهجیة

اإلجراءاتتم تصمیم الدراسة اعتمادا على 
االعتبارات المنهجیة التي تستند إلى معالجة و 

المشكلة البحثیة و اإلجابة على التساؤل المطروح 
وفقا للمنهج الذي یعتمد على الرؤیة الوصفیة للبطالة 

حث بغرض وذلك عن طریق وصف ظاهرة الب
، أما دراسة الحالة فقد دعم استیعاب االقتراب النظري

المنهج بالدراسة القیاسیة ذات العالقة بالموضوع 
لمتغیرات وهذا من أجل معرفة المؤثرات لبعض ا

قسمت الدراسة من تم ، و على البطالة في الجزائر
: إلى 

I-النظري للبطالة االقتراب
II-2011-1980فترة واقع البطالة في الجزائر خالل

I-النظري للبطالةاالقتراب
من التطرق للبطالة، البدالنظري االقترابلتحدید 

إلى أهم المفاهیم وأنواع البطالة ومن تم أسباب 
.ظهورها

م البطالة و مفه-1
شامال ودقیقا أمراتحدید مفهوم البطالة تحدیدإن 

مجتمعسهال، فعلى الرغم من سهولة إدراك لیس
دید العلمي عن العمل، إال أن محاولة التحلعاطلینا

أن كثیرة منها تواجه صعوبات والعملي لهذا المفهوم
ربما یعملون في سجلون عاطلینیبعض الناس الذین 

. أنماط عدیدة من األنشطة، مثل الخدم والسائقین
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من الناس یعملون بأجر لبعض ا كما أن عدد
،متقطعةوظائف على فترات الوقت، أو یعملون في

والشكل البیاني یوضح ثالث مجاالت یكون فیها 
:العملالشخص مشتغال أو عاطال أو خارج قوة 

-1-الشكل 
حركة األفراد بین المجاالت الثالثة 

عاملـون جـــدد
)إجباریا(عاطلون عن العمل 

محبطونن عاملو 
و عاطلونمتقاعدون

، 2001، مالطا، ELGA، منشورات الكلي، النظریة والتحلیلاالقتصاد : الفرجانيقاسم عبد الرضا الدجیلي وعلي عبد العاطي : لمصدر ا
.333ص

ة على لبطالارف منظمة العمل الدولیةكما تع
على العمل االحالة التي یكون فیها الفرد قادر أنها 

وراغبا فیه ویبحث عنه ویقبله عند مستوى األجر 
حسب هذا ، إذن )1(السـائد ولكن ال یحصل علیه

إذا توفرت فیه الفإن الشخص یعتبر بطاالتعریف 
:)2(التالیةالشروط 

أي ال یقوم بأي نشاط ولو جزئي :بدون عمل–1
یمكنه من الحصول على أجر أو بدون أجر خالل 

.فترة مرجعیة تقدر بأسبوع
أي تستبعد كل األفراد الذین :مستعد للعمل فورا-2

، أو لمباشرته في فترة الحقةن عن عمل یبحثو 
، ر القادرین على العمل مثل المرضىاألفراد غی

، الخ...الذین لدیهم مسؤولیات عالیةأو،العجزة

واألسس التي تحكم مفهوم العامل المتاح تتمثل
:)3(في
العمل االستعداد والرغبة في العمل مع بلوغ سن -

؛دون أن یكون له منصب شغل
یم و التكوین وكذا العمال التعلخریجي مراكز -

؛ن نتیجة لتغیرات هیكلیة في االقتصادیالمسرح
األفراد الذین یشغلون منصب عمل ویتطلعون إلى -

عمل أفضل یتناسب ومؤهالتهم وقدراتهم 
العمال المتقاعدین ، باإلضافة إلىوطموحاتهم

.الخ...في الدخول إلى سوق العملالراغبین
أي یسعى للحصول :كل من یبحث عن عمل–3

قیامه باإلجراءات الالزمةعلى العمل من خالل 
: والمحددة وفق المقاییس الدولیة

حاصلون 
على العمل 

عاطلون مؤقتـا

عائدون و 
داخلون جدد

عاملون فعـــال

خــارج قــوة العمـل
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) وكـاالت التشغیل(التسجیل في مكـاتب التشغیل -
؛ة كانت أو خـاصةیحكوم

؛نشر اإلعالنات للبحث عن عمل-
موارد مادیة و مالیة لتمویل طلب الحصول على -

.المشاریع الذاتیة
فت البطالة في إطار القوامیس عر كما

الحالة التي یبحث"المتخصصة بشكل عام بوصفها 
األجر، فیها الفرد بدرجة كافیة عن العمل المدفوع

ولكنه ال یجده؛ ألن عدد األفراد یفوق عدد الوظائف 
. )4("الشاغرة أو المعلن عنها

هذا التعریف، تعریف موسوعة علم ویقترب من
حالة عدم قدرة الشخص "للبطالة بأنهااالجتماع

على الرغم على أن یبیع قوة عمله في سوق العمل،
".كذلمن رغبته في

فإنهم علماء االقتصادبا تعلق األمر ذإأما
على أنها عدم القدرة على ینظرون إلى البطالة 

استیعاب أو استخدام الطاقات أو الخدمات البشریة 
المعروضة في سوق العمل الذي یعتمد على العرض 
والطلب والذي یتأثر بقرارات أصحاب العمل والعمال 

،   بهاالتقییدواألنظمة التي تفرضها الدول من أجل 
وفي سوق العمل تتالقى هذه القرارات مع قرارات 

.ء الذین هم في حاجة إلى خدمات األفرادهؤال
فالبطالة بهذا المفهوم تعني عدم استخدام القوى 
البشریة التي تعتمد في حیاتها المعیشیة اعتمادا كلیا 

أي على تقییم الغیر لها بالرغم من ،على األجر
یمكن تقسیم البطالة إلى و لهذاحریتها القانونیة 

:)5(مجموعتین
ترجع إلى عدم القدرة على العمل نتیجة بطالة

و ترجع إلى عدم الرغبة أعجز جسماني أو عقلي 
.في العمل نتیجة ألسباب نفسیة أو اجتماعیة

حیث: بطالة بالرغم من وجود مجاالت عمل
أوترجع إلى ضعف أو سوء تنظیم سوق العمل

أي عدم قدرة ،ترجع إلى عدم وجود مجاالت عمل
رجال األعمال على إیجاد فرص للعمل وقد یكون 
ذلك ألسباب عدیدة تتصل بأوضاع اقتصادیة أو 

.سیاسیة أو اجتماعیة أو غیرها
ولهذا تعتبر البطالة سمة من سمات نظام 
السوق ومرتبطة بهیكله ویتوقف حجمها على مدى 
فاعلیة رجال األعمال وسیاسات الدول في القضاء 

لبطالة والتقلیل من آثارها في الوقت على ا
یمثل فقدان مناصب وعلى العموم .)6(المناسب

العمل أهم تدفق داخل البطالة، ویحدث تذبذبات في 
الدورة التجاریة والنمو االقتصادي، ویمكن توضیح 

:ل الشكل التاليهذه التدفقات من خال
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):2(الشكل
تدفقات داخل وخارج البطالة

.، الكویت58حلیل البطالة، سلسلة  جسر التنمیة، العدد ت، )2006(المعهد العربي للتخطیط، : المصدر

إن عدم ارتفاع الخروج من البطالة في بلد معین، 
حتما الرتفاع  البطالة یؤديإلىمع ارتفاع الدخول 

البطالة، وبالتالي یمكن أن یكون ارتفاع مستوى
البطالة ناجما عن ارتفاع المدة أو انخفاض معدل 

.المغادرة، أو ارتفاع معدل الدخول
هؤالء البطالة تعني فإن،ما تقدمىتأسیسا عل

، وتشمل االذین یرغبون في العمل وال یجدونه حالی
تتحدد معینة، أيا سنكل األشخاص الذین تجاوزوا

عند الفرق بین حجم العمل المعروضبالبطالة 
ل المستخدم مستویات األجور السائدة و حجم العم

ذلك خالل فترة زمنیة عند تلك المستویات، و 
یكفي  للحصول على معدل البطالةو .)7(محددة

: استخدام المعادلة التالیة

العمل عن العاطلین عدد
العاملة القوى إجمالي

= البطالة معدل

یمكن تحدید أنواع البطالة :أنواع البطالة- 2
:یليماك

أ ـ البطالة االحتكاكیة
المستمرة هي البطالة التي تحدث بسبب التنقالت 

للعاملین بین المناطق و المهن المختلفة الناتجة عن 
هي تحدث نتیجة و ، تغیرات في االقتصاد الوطني

لنقص المعلومات الكاملة لكل الباحثین عن فرص 
العمل و أصحاب األعمال، كما تكون بحسب الوقـت 

تفسر كما . )8(الذي یقضیــه الباحثـون عن العمل
العمال في التعطل على هذه البطالة استمرار بعض

صغار : رغم من توفر فرص عمل تناسبهم مثلال
یمكن و .الخ...خریجي المدارس والجامعات السن و 

ر هذا النوع من د األسباب التي تؤدي إلى ظهو یحدت
:البطالة فیما یلي

ة و الخبرة الالزمة لتأدیة العملاالفتقار إلى المهار -
؛المتاح

صعوبة التكیف الوظیفي الناشئ عن تقسیم -
؛)9(العمل و التخصص الدقیق

إعادة الدخولالدخول الجدیدالمغادرة الطوعیة أو األعمال الطوعیةفقدان مناصب العمل

البطالة

التقاعدعمل غیر مأجورالتعلیم والتدریبالتشغیل
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المختلفة، المهنالتغیر المستمر في بیئة األعمال و -
ومتجددة متنوعةاألمر الذي یتطلب اكتساب مهارات

.باستمرار
ب ـ البطالة الهیكلیة

من االقتصادالناجمة عن تحول البطالة هيو 
ینشأ هذا بمعنى،طبیعة إنتاجیة معینة إلى أخرى

النوع من البطالة نتیجة للتحوالت االقتصادیة التي 
كاكتشاف االقتصادتحدث من حین آلخر في هیكل 

سلع أو وسائل إنتاج أكثر كفاءة، ظهورموارد جدیدة 
.)10(جدیدة تحل محل السلع القدیمة

بإحالل یقترن هذا النوع من البطالةظهورنإ
اآللة محل العنصر البشري مما یؤدي إلى االستغناء 
عن عدد كبیر من العمال، كما أنها تحدث بسبب 
وقوع تغیرات في قوة العمل كدخول المراهقین 

. والشباب إلى سوق العمل بأعداد كبیرة
)11(أو الموسمیةالبطالة الدوریة-ج

الطلب عند انخفاض ینشأ هذا النوع من البطالة 
یفسر أي ،الكلي في بعض القطاعات االقتصادیة

ظهورها بعدم قدرة الطلب الكلــي على استیعاب أو 
شراء اإلنتاج المتاح مما یؤدي إلى ظهور الفجوات 

. االنكماشیة في االقتصاد المعني بالظاهرة
جود بین العدد تعادل البطالة الموسمیة الفرق المو 

قع عند مستوى اإلنتاج عددهم المتو الفعلي للعاملین و 
علیـه فعندما تعادل البطالة الموسمیة و ،المتــاح

الصفر فإن ذلك یعني أن عدد الوظائف الشاغرة 
خالل الفترة یسـاوي عـدد األشخـاص العاطلین عن 

.)12(العمل
یة إجباریة على اعتبار أن تعتبر البطالة الموسم

استعداد على هم ن عن العمل في هذه الحالة یالعاطل
.للعمل باألجور السائـدة إال أنهم لم یجدوا عمال

ـ البطالة االختیاریة و البطالة اإلجباریة د
البطالة االختیاریة هي الحالة التي ینسحب فیها 
شخص من عمله بمحض إرادته ألسباب معینة، أما 
البطالة اإلجباریة فهي توافق تلك الحالة التي یجبر 

أي دون إرادته مع أنه ،عملهفیها العامل على ترك 
راغب وقادر على العمل عند مستوى أجر سائد، وقد 

.)13(تكون البطالة اإلجباریة هیكلیة أو احتكاكیة
ـ البطالة المقنعة و البطالة السافرة و

تنشأ البطالة المقنعة في الحاالت التي یكون فیها 
عدد العمال المشغلین یفوق الحاجة الفعلیة للعمل، 

،عني وجود عمالة فائضة ال تنتج شیئا تقریبامما ی
ن حجم إها إذا ما سحبت من أماكن عملها فحیث أن

أما البطالة السافرة فتعني وجود . اإلنتاج لن ینخفض
عدد من األشخاص القادرین والراغبین في العمل 

، فهم عند مستوى أجر معین لكن دون أن یجدوه
البطالة السافرة ، قد تكون عاطلون تماما عن العمل

.)14(احتكاكیة أو دوریة
ـ البطالة الموسمیة و بطالة الفقرم 

تتطلب بعض القطاعات االقتصادیة في مواسم 
، معینة أعدادا كبیرة من العمال مثل الزراعة

عند نهایة الموسم یتوقف و ،، البناء وغیرهـاالسیاحة
النشاط فیها مما یستدعي إحالة العاملین بهذه 

یطلق علیه بالبطالة الموسمیة، وهو ما،القطاعات
الفرق ع إلى حد كبیر البطالة الدوریة و ویشبه هذا النو 

موسمیة تكون في فترة الوحید بینهما هو أن البطالة ال
أما بطالة الفقر فهي تلك الناتجة ،قصیرة المدى

و تسود هذه البطالة خاصة ،بسبب خلل في التنمیة
.)15(في الدول المنهكة اقتصادیا

البطالة الطبیعیة -ـ ه
تشمل البطالة الطبیعیة كال من البطالة الهیكلیة 

عند مستــوى العمالة الكاملـةو ،البطالة االحتكاكیةو 
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أن یكون الطلب على العمل مساویا لعرضه، أي 
عدد المهن الشاغـرة عدد الباحثین عن العمل یساوي 

هیكلیة أو أو المتوفرة، أما الذین هم في حالة بطالة 
احتكاكیة فیحتاجون لوقت حتى یتم إیجاد العمل 

طالة الطبیعي یسود و علیه فإن مستوى الب.المناسب
. )16(التشغیل الكاملفقط عند

ظهور البطالة أسباب-3
إن البطالة ال تخلق من العدم فلذلك البد من 

ظاهرة في المجتمعات اللنشوء هذهأسبابوجود 
:)17(التالينذكراألسباب أهم هذه ومن 

التشغیل والتوظیفاتجاهالدولة سیاسة .1
الدول  إلى تتبع یرجعن انتشار البطالة إ

سیاسات خاطئة في التوظیف تكون فیها الحكومات ل
عندما لكنملتزمة بسیاسات التعیین والتشغیل و 

مشروعات جدیدة عن إنشاء هذه األخیرة تعجز 
إلى في كثیر من األحیان تلجأ ، الستیعاب العاطلین

خاصة إذا تعلق االقتصادیةبعض القطاعات حشو 
بالعاملین التي تفوق قدرة و بالقطاع الخدمات األمر

تلك القطاعات على استیعاب هذا العدد الضخم من 
اتشكل ضغطا على التكالیف وٕاهدار العمالة التي 

،نتیجة لتلك الممارسات الخاطئة.نفقات األمةل
تنتشر البطالة المقنعة التي تتسم بالتوظیف والتشغیل 

في ایتم تعیینهالتيألعداد كبیرة من القوى العاملة
اإلنتاجیة ىمع تدني مستو حقیقیةوظائف غیر 

، الدولةإلیه تهدفما واقترابها إلى الصفر بسبب 
واطنین وفق ومرتبات للممداخیلمجرد تقدیم هوو 

إلى حتما األمر یؤديوهذا )ریع المواطنة(نظریة
مثل في توالمتعطیل جزء هام من عناصر اإلنتاج 

.)18(العمل واإلنتاج على الصعید االقتصاديعنصر

والتوجیهالتعلیم ةسیاس. 2
السیاسة توازن االختالل الذي ینتج عن عدم إن 

التعلیمیة لبلد ما مع متطلبات النمو االقتصادي 
المتقدمة البلدان تعرف .البطالةساهم في نشوء ی

من التكامل مابین مخرجات التعلیم ومتطلبات انوع
ئمادایتبع الذياحتیاجات التنمیة من القوى البشریة

عد و ،لقطاعات التعلیم فیهامحكمة سیاسات تخطیط 
المعرفة اقتصادفي بناء اضروریاالتعلیم العالي أمر 

حیث یعتبره المنظرون ظهور العولمة خصوصا مع
العبرة بعدد تلیسو ، لتقدم والرقيلرئیسیة الدعامة لا

نوعیتهم ومستوى كفاءتهم بل ببقدرالخریجین منهم
األداء مستفیدین من البرامج التعلیمیة المتطورة في

بما یتناسب ،التي تم تلقیها على مقاعد الدراسة
إلى المهارات والكفاءات تهالعمل وحاجوطبیعته 
.)19(الالزمة له

أداء القطاع الخاص. 3
في توفیر عوامل ایلعب القطاع الخاص دورا هام

الطبیعة التكوینیة لذلك هذا راجع إلى،البطالةنشوء 
القطاع القائم في أساسه على تحقیق الوفورات 
الربحیة عن طریق تقلیص اإلنفاق والتكالیف إلى 
أقصى ما یمكن ولو تأتى ذلك على حساب األجور 

لخاص حیث أن القطاع ا.)20(لةالمدفوعة للعما
كفاءة اللى اختیار عیعتمد في سیاساته الوظیفیة 

ضمن قوة العمل الالزمة لتحقیق اواألقل أجرا لیدخله
و لهذا فإن النهج و التصور الذي . اإلنتاج المنشود

یعتمد علیه القطاع الخاص في مختلف عملیاته 
اإلنتاجیة لن یجعل القطاعات التابعة له مؤهلة 
لالستثمار في الجوانب التي یضعف فیها األداء 

یقلص الذياألمروهواإلنتاجیة،الربحي للشركات 
ة هذا القطاع في سیاسة التوظیف من مساهم

.خاصة بین العمالة المؤهلة البطالة انتشاربالتالي و 
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II-وفق بعض المؤشرات في الجزائر البطالة واقع
:2011-1980االقتصادیة خالل فترة 

ال بد من تحدید في الجزائر لتحلیل واقع البطالة 
الثالثة فتراتالوضعیتها خالل : أوال ،هاخصائص

الماضي تسعینات القرنثمانینات و -ساسیة األ
كل فترة شهدت تغیرات نأل–األلفیة الثالثة بدایة و 

، الدولیةالتغیرات وهو ما فرضتهیجیةاإلستراتفي 
، االقتصاديمعرفة تأثیر كل من النمو : ثانیا و 

یهاالعمومي وأسعار البترول علاالستثمار
.-البطالة-
:خصائص البطالة في الجزائر -أ

تتمیز البطالة في الجزائر بعدة خصائص یمكن 
: ذكر أهمها 

ة بصفة أساسیة فئة الشباب حیث أنتمس البطال-
30عن أعمارهم تقل ثالث بطالین من بین أربعة 

عمل ألول مرة لین هم طالبوا اثلثي البطسنة كما أن
.)21(2009في سنة 

انتشار البطالة المقنعة في الجزائر و تعبر عن -
الحالة التي یتعطل فیها جزء من القوى العاملة نتیجة 
وجودها في أعمال أو وظائف یتقاضون عنها أجورا 

، إنتاجیة العمل تكاد تكون معدومةلكن إسهامهم في
المؤسسات العمومیة هذه البطالة وتعرف أغلبیة

من الطاقات %55-50حواليحیث ال تشغل إال 
زیادة في إلىوهو ما أدى ، اإلنتاجیة النظریة

ات للمؤسسات وتكالیف المنتجالثابتةالتكالیف 
على أسعارها ومن ثمة عدم قدرة هذه المؤسساتو 

المنافسة في السوق المحلیة أو اإلقلیمیة أو 
.)22(الدولیة

أغلب السیاسات التي تهدف إلى معالجة إن -
مشكلة البطالة یمكن وصفها بأنها سیاسات ذات 

،منها ذات طابع اقتصاديطابع اجتماعي أكثر 

فهي تهدف إلى تشغیل العاطلین عن العمل بطریقة
لكن من خالل ال یكون مصدرها هیكل االقتصاد و 

صفها ل میزانیة الدولة بمصاریف یمكن و إثقا
.عانات للبطالین أكثر منها أجور بإ

و من بالنسبة للسلطات فإن كل عارض عمل ه-
، ه و هذا خطأخدماتیتقدم إلى مكتب العمل لیعرض 

یتم بعد ذلك حساب معدالت البطالة انطالقا حیث
ت سواء إذا لبي هذا العرض أم ال،من هذه المعلوما

لمناصب عموجودوهنا تبرز إشكالیة أخرى وهي
–یتم اعتمادها على أساس أنها تلبیة نهائیة مؤقتة

.-مناصب شغل دائمة
المكلفة بتسجیل في الجزائر واألجهزة العمومیة-

هوم عارضي العمل غیر قادرة على تقدیر البطال بمف
الشرط بفیما یتعلقخاصةو ،المكتب الدولي للعمل

عمل عند كل شخص الالمتعلق بالفعلیة والجدیة عن 
یرید الحصول على التعویضات التي تقدمها الدولة 

، قد یستفید الین الجدد أو المسرحین من العملللبط
أشخاص هم في األصل من الشریحة من التعویض 

ي مما غیر الناشطة أو من یعمل في السوق المواز 
.معدله الفعليیجعل عدد البطالین یزید عن

سوق العمل في الجزائر یعتبر غیر مرن نسبیا -
مما یؤدي إلى تفضیل األشخاص أو العمال 

عوضا عن تحفیز عملهم الموجودین في أماكن
.دخول عمال جدد 

توازن بین الطلب و العرض للید العاملة عدم ال-
المؤهلة و هذا راجع من جهة إلى أن السیاسات 

طبیقها لم التي تعمل السلطات على تاالقتصادیة
، ومن جهة أخرى توجه تساهم في خلق عمل مؤهل

یین إلى فروع العلوم اإلنسانیة معظم الطلبة الجزائر 
.التعلیمالقانونیة و و 
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الصیغة إلى في الجزائر میل سیاسة التشغیلت-
،مناصب العمل الدائمةانخفاضالتعاقدیة مما یعني 

ضاعف من االقتصادیةكما أن تباطؤ نمو المشاریع 
تكالیف إنجازها مما أدى إلى إفالس المؤسسات 

ریحها للعمال سالقائمة بها وبالتالي تاالقتصادیة
.بشكل جزئي أو كلي 

فترات الخالل البطالة تشخیص وضعیة -ب
2011-2000، 1999- 1989،1990-1980ساسیة األ

معدالت اتجاهات تطورتشخیص ح و یلتوض
مي العمو االستثمارتطور كل من البطالة وفق

االقتصادي فينمو الأسعار البترول ومعدل و 
الثالثة على المنحنیات تم االعتماد، الجزائر

:الموضحة أدناه
- 3- البیاني الشكل

البطالة و االستثمار العمومي في الجزائر 

- أ1-ج من الملحق تمستن:  المصدر 
البطالة و أسعار البترول في الجزائر

-ب1-مستنتج من الملحق : المصدر 
ل النمو االقتصادي في الجزائردالبطالة و مع
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-جـ 1-مستنتج من الملحق : المصدر 

:أعاله ما یلي الموضحیتضح من الشكل البیاني
1989-1980رة الثمانینات فت-1

الالمركزیةإتباع سیاسةالفترة تمخالل هذه 
مراقبةعملیةالمكلفة باإلنجاز لتسهیلللهیئات

خلق إنجازها، بهدففيوتفادي التأخرالمشاریع
وقیادةاتخاذ القراراتفيوالتحكمالتكامل االقتصادي

عرفت أسعارفي بدایة هذه الفترة و ،االستثمارا
دوالر 17.25انتقلت من البترول ارتفاعا حیث 

دوالر للبرمیل سنة 35.50إلى 1979للبرمیل سنة 
جهة في رفع حجم ساهم من، هذا 1981

األولخالل المخطط الخماسياالستثمارات 
ومن ملیــار دینار156.86حوالي )1980-1984(

ألف منصب شغل 140ما یعادل خلقجهة أخرى
.)23(سنویا

الخماسي جسد المخطط1989-1985أما خالل 
األولالخماسي تكملة للمخطط الثاني الذي كان 

بحدوث األزمة النفطیة لسنة هذه المرحلةتمیزتو 
12.97حیث انخفضت أسعار البترول إلى 1986

سنة 27.52سعر البرمیل دوالر للبرمیل بعدما كان
علىأثر سلبي هذا االنخفاض كان ل، وقد 1985

من المحروقات، حیث شهدت إیرادات الدولة
46787من بترولیة انخفاضاالالجبایةمناإلیرادات

،)24(1986دج سنة 21439إلى 1985دج سنة 
الذي تضاعف میزان المدفوعات الخارجیةوعلى

عجزه عن تغطیة المستحقات للخارج من الواردات 
.وخدمات الدین

في ظل هذه الظروف فإن معدل نمو حجم 
االستثمارات العمومیة تراجع عن معدل نموها في 

%16.50المخطط الخماسي األول والذي قارب 

هذه الوضعیة انعكست بصفة سلبیة على،سنویا
التشغیل حیث أدت إلى انخفاض كبیر في مستواه 

ل التي تم خلقها غوصل إلى نصف عدد مناصب الش
خالل المخطط الخماسي األول، حیث تم خلق ما 

ألف منصب شغل سنویا خالل المخطط 75یعادل 
، بمتوسط معدل نمو سنوي للتشغیلالخماسي الثاني

بفترة المخطط الخماسي األول مقارنة،1.9یعادل
4.2)25( انتقل متوسط معدل البطالة من ثمة، و
في المخطط الخماسي األول إلى %13.68من 

متوسط معدل البطالة خالل وهو 17.89%
كما عرفت السنوات . المخطط الخماسي الثاني
إلى من االقتصاد الموجه األخیرة لهذه الفترة انتقاال

و هذا من خالل تطبیق أصحاب اقتصاد السوق
القرار إلصالحات اقتصادیة كانت تهدف إلى إعادة 
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إال أنها لم تصل إلى ،الهیكلة للمؤسسات العمومیة
حدةالنتائج اإلیجابیة بل على العكس زادت من 

.األزمة التي عرفتها الجزائر آنذاك
1999- 1990: فترة التسعینات -2

جملة من في تطبیق خالل هذه الفترة تم الشروع 
اإلصالحات بهدف تخفیض عجز المیزانیة والتحكم 
أكثر في السیاسة المالیة من خالل تقلیص حجم 
اإلنفاق الحكومي، الشيء الذي أدى إلى تحقیق 

، 1991ملیار دج سنة 36.8فائض في المیزانیة بـ
1993و1992لتعود حالة العجز للمیزانیة في 

على دجملیار162.678و 108.267بـ
بسبب تراجع أسعار البترول خالل الفترة ،)26(التوالي
دوالر للبرمیل إلى 28.85، من 1991-1993
أما معدالت البطالة فارتفعت ، دوالر للبرمیل18.60

.1993سنة %23.15إلى
وكان من نتائج تطبیق اإلصالحات المدعومة 
من طرف المؤسسات الدولیة أن عاد التوازن 

، أما حجم 1997و1996سنتي للمیزانیة 
االستثمارات العمومیة فعرف زیادة باستثناء سنة 

جملة غیر (ملیار دج147.01حیث تم 1996
مقارنة بسنة %40أي بانخفاض یقارب ،)مفهومة
1995 .

اتتطبیقالتي عرفت عدة فترة هذه الخالل 
وكانت من بینها تجسید لشروط صندوق النقد الدولي

في العدید من المؤسسات،1995قانون الخوصصة
تسریح العدید من العمال في فيألخیرساهم هذا ا

سبیل إعادة بناء القطاع العمومي االقتصادي بین 
معدالت أدى إلى تسجیل وهو ما،1998و1997

على %28أرقاما قیاسیة مستقرة عند حدود البطالة 
اإلجراءات التي اتخذتها الدولة في سبیل منرغمال

.استرجاع االستقرار األمني

2011-2000األلفیة الثالثة بدایة-3
استعادت الدولة دورها 1999انطالقا من سنة 

االقتصادي والذي تجلى في تسارع معدالت نمو 
وبحلول. اإلنفاق االستثماري مقارنة باإلنفاق الجاري

لنفط العالمي تأكد االتجاه الجید لسوق ا2000سنة 
صیاغة برامج استثماریة طویلة مما حفز الدولة على

المدى، تمثلت في برامج اإلنعاش االقتصادي ودعم 
.2014-2001النمو االقتصادیین خالل الفترة 

تأكد تحسن التشغیل وما تركه 2003خالل سنة 
تبط عدد من نتائج على تراجع البطالة، حیث ار 

ذه السنة أساسا مناصب الشغل المنشأة في ه
سیما برنامج اإلنعاش االقتصادي ال بالنفقات العامة 

والمخطط الوطني لتطویر الفالحة وأجهزة تشغیل 
منصب 800.000الشباب، فتم إنشاء حوالي 

، وبلغ عدد المناصب التي تم إنشاؤها في )27(شغل
حوالي 2004إطار السیاسات العمومیة خالل سنة 

أجهزة : منصب شغل توزعت كاآلتي547930
منصب، مخطط دعم اإلنعاش 348676التشغیل 

منصب والبرنامج الوطني 98700االقتصادي 
.)28(منصب90554الفالحیة للتنمیة الریفیة و
تم بعث برنامج دعم النمو 2005في سنة 

ویتضمن محورین، 2009-2005االقتصادي للفترة 
55لى بعث برنامج استثماري قدره األول یقوم ع

ملیار دوالر، لتدعیم البنیة التحتیة وتنشیط القطاعات 
االقتصادیة، أما الثاني فیقوم على التحكم في اإلنفاق 

األجور وتحسین استقرار كتلة الجاري بالحفاظ على
خالل هذا البرنامج بعث كما تم . الدین العامإدارة

عدید المشاریع مع شركاء أجانب، منها الطریق 
كم، انجاز 1200السیار شرق غرب على مسافة 

ملیون وحدة سكنیة، والشيء المالحظ أنه خالل هذا 
البرنامج عرف حجم االستثمار العمومي معدالت 
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%23نمو جد مرتفعة، بلغت في متوسطها حوالي 

یر عدد معتبر من توفما أدى إلى وهوسنویا، 
ما یفسر االتجاه التنازلي ذلكمناصب الشغل، و 
في المتوسط ، والتي بلغتلمعدالت البطالة

12.06%.
برامج تطبیق ا ما یمكن قوله في ما یخص أخیر و 

هو2010-2001دعم النمو خالل الفترة من
خالل ملیار دج1519ارتفاع النفقات العمومیة من 

، 2010ملیار دج في سنة 5860إلى 2001سنة 
، ، حیث انخفضت من 285أي بنسبة 

28.40 10إلى)29(.
بعض المتغیراتالبطالة وفقاتجاهات-جـ 

االقتصادیة 
من المتعارف علیه في علم االقتصاد أن 

بل هناك مسببات ،الظواهر ال تتطور بصفة عفویة
تؤدي إلى التغیر عبر مراحل و أوضاع معینة و 
لدراسة هذه الظواهر البد من توفر أربعة شروط 

:)30(رئیسیة وهي
جدلیة ظاهرتین المدروستین عالقة الأن تكون بین *

؛واضحة 
؛جة األخرى أن تكون أحداهما نتی*
؛ن للقیاسقابلتانأن تكون الظاهرتا*
أن تكون كل القیاسات المتحصل علیها متقابلة في *

.الزمان أو المكان أو كالهما 
وفق الحالة محل الدراسة فإن هذه الشروط و 

حیث أن ،متوفرة تماما في الظاهرتین المدروستین
العالقة بین البطالة ومعدالت النمو والبطالة 
واالستثمار العمومي والبطالة وأسعار النفط عالقة 

الجانب علىتم التركیزإلى هذا، باإلضافة ، وطیدة
الكلي انطالقا من أن دراسة باالقتصادالمتعلق 

ق ، األول یتعلت جانبین مهمینظاهرة البطالة أخذ

ني یتعلق الثابالجانب التنظیمي لسوق العمل و 
خذ بعین االعتبار األ، مع االقتصاد الكليب
خصوصیات االقتصاد الجزائري و المتعلقة أساسا ل
.اقتصاد یعتمد كلیا على مدا خیل البترول ب
: بناء نموذج -أ

وصف المعطیات التي األولى یتمفي المرحلة 
الشكل العام النماذج، و من تم تحدیدفي بناء تدخل

الذي یأخذه النموذج الخطي البسیط 
 وصف المعطیات :
هي معطیات سنویة خاصة ببعض :اإلحصائیات -

-1980الجزائري خالل الفترة متغیرات االقتصاد 
و المتحصل علیها من موقع الدیوان الوطني 2011

باإلضافة إلى اإلنترنتلإلحصائیات على شبكة 
وٕاحصائیات سنویة بنك الجزائرإحصائیات

على هذه المصادر االعتمادتم وقد،.Opecألوبیكل
ألنها توفر المعطیات الالزمة والخاصة بكافة 

.لتي غطت الفترة محل الدراسة متغیرات الدراسة و ا
معبر عنه بالدوالر PPسعر البترول :السالسل-

معبر عنه بالعملة IPاالستثمار العمومي للبرمیل،
tauxو االقتصادي والنمTchoالوطنیة أما البطالة

pib معدالت–معبر عنهما بالنسب-
استعمل في التحلیل االنحدار شكل المعادلة كما

الخطیة البسیطة و ذلك بافتراض وجود عالقة خطیة 
.محل الدراسةو المتغیرات Tchoبین المتغیر

ولتحدید المتغیرات المفسرة لمعدل البطالة یكفي 
النظریة االقتصادیة من خالل دراسة نعتمد علىأن 

مع الواقع طابقها المقدرة ومدى تالمعلماتإشارة 
طریقة المربعات باستخدامالنظریة اإلحصائیة و 
مختلف لصغرى العادیة لتقدیر المعلمات و ا

studentتستوداناختبار–اإلحصائیة االختبارات

–Fisherفیشر اختبارمعامل التحدید و اختبارو 
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: الخطي البسیطاالنحدارنموذج -ب
و إحصائیات Minitabاستخدام لبرنامجعند 

-جـ 1ب ،1أ ،1–الموجودة في المالحق ول االجد
راد تفسیره دید العالقة بین البطالة كمتغیر یتم تح

: كما یليالتفسیریة المتغیرات و 
 االستثمار العموميالبطالة و معدالت:

اإلنفاق أثركثیرة التجریبیةبینت أبحاثلقد 
دراسة أثبتتحیث الحكومي على التشغیل والبطالة، 

D. A. Aschauer أن مرونة اإلنتاج 1989سنة
، 0.39لرأس المال العام في الوالیات المتحدة تساوي 

أ خالل سنوات .م.وان انخفاض اإلنتاجیة في الو
مرده انخفاض حجم من القرن الماضي السبعینات 

فترض وجود عالقة عكسیة یلهذا و االستثمار العام
أنظر) العموميستثمار االو البطالة التمعدبین

:و هذا ما توضحه المعادلة التالیة )-2-الملحق 

ة عكسیة بین وجود عالقإلى تشیر المعادلة 
یتوافق مع ماهذا والبطالة و االستثمار العمومي 

أما في ما یخص درجة االقتصادیة،النظریة 
=االرتباط فإن معامل التحدید  هو و 25,0%

للمعنویة  اختبارو عند .منخفض نسبیا  H : = Hضد 0 : ≠ واستخدامنا 0
tالحظنا أن studentاإلحصائیة ستودانت 

إحصائیة االختبار لمعامل االستثمار العمومي في 
=هي -1-معادلة االنحدار −3,16 < = ر فإن المعنویة و وفق هذا االختبا2,042−

studentهذا من خالل إحصائیة مقبولة إحصائیا و 

.والتي  هي أقل من القیمة الجدولیة 
الحظنا أن أما في ما یخص إحصائیة فیشر فقد = 10,01 > , = ووفق هذه 4,17

في الستثمار العمومي ااإلحصائیة یتضح أن 
على إعطاء تفسیر الجزائر یتمیز نوعا ما بقدرة 

ت البطالة في الجزائر للتغیرات الحاصلة  في معدال
.
معدل البطالة و أسعار البترول:

نظرا للدور الكبیر الذي تلعبه أسعار البترول في 
تحدید حجم اإلیرادات العامة للدولة، فإننا ندرجه 

خصوصیة نألكمتغیر مفسر لمعدل البطالة، 
أنه كلما كانت أسعار الجزائري تبین االقتصاد

البترول مرتفعة كلما زادت إیرادات المیزانیة وبالتالي 
تحفیز الدولة على القیام باالستثمارات العمومیة 

الدور الكبیر الذي لعبته الطفرة البترولیة منذ سنة (
في صیاغة وبعث برنامجي اإلنعاش ودعم 2000

وجود عالقة  نفترضومنه فإننا )النمو االقتصادیین
الملحق أنظر(بین البطالة وأسعار البترول خطیة

: وتم الحصول على)2

ین وجود عالقة عكسیة ب-2-تبین العالقة 
، باعتبار أن كل أسعار النفط ومعدالت البطالة

تحسن في األسعار یعني زیادة في العوائد واإلیرادات 
والتي یمكن من خاللها تنفیذ الخطط التنمویة 

م على تشجیع االستثمار ومن ثدورها المعتمدة ب
.تقلیص البطالة 

=كما یشیر معامل التحدید  إلى 43,5%
على معدالت البطالة یمكن أن التغیر الذي یطرأ

أما عند  .تفسیره من خالل تغیرات أسعار النفط 
Hمعنویة للمعلمة اختبار : = ضد 0 H : ≠ =وجدنا أن 0 −4,81 < = مقبولة وهذا یدل على أن المعنویة 2,042−

ℎ = 21,7 − 0.00523 ……… .1ℎ = 25,4 − 0,173 ……… .2
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أما . studentإحصائیا من خالل إحصائیة 
: إحصائیة فیشر قد أعطت النتیجة التالیة  = 23,13 > , = حیث تؤكد 4,17

المتغیر التفسیري والمتمثل في أسعار النفط أنعلى 
معدالت فيعلى إعطاء تفسیر لتغیرله قدرة

.البطالة في الجزائر 
 البطالة و النمو االقتصادي معدالت

هناك عالقة تجریبیة بین معدل البطالة ومعدل 
النمو االقتصادي، وهي ما تعرف بقانون أوكن،

یتأثر أن معدل البطالة إلى هذه العالقة وتنص
وعلیه فإننا ،عكسیا مع معدل النمو االقتصادي

أنظر الملحق (وجود هده العالقة العكسیة نفترض
: توضحه العالقة التالیة حیث)2

لتحدید ما مدى الترابط الفعلي بین نسبة النمو 
تشیر -3-االقتصادي ونسبة البطالة فإن المعادلة 

إلى وجود عالقة عكسیة بینهما و هذا یتوافق مع 
إال أن  معامل ،سبق ذكرهاالعالقة التجریبیة و التي 

=التحدید   یشیر على أن  القدرة  4,0%
التفسیریة لمعدل النمو فیما یخص معدل البطالة 
محدودة جدا وهذا ال یؤكد على وجود عالقة قویة 

ولعل السبب الرئیس یرجع إلى ،بین النمو و البطالة
هیكلة االقتصاد الجزائري الذي یعتمد بشكل كبیر 

قطاع المحروقات حیث العلى النمو المحقق من
بشكل مباشر في خلق مناصب هذا األخیر یساهم 
.عمل 

و فق النتیجة studentوتؤكد إحصائیة 
=المتحصل علیها  −1,12 > = معدل النمو غیر على أن  معلمة 2,042−

:، باإلضافة إلى أن اختبار فیشرمعنویة

= 1,25 < , = عدم یبین4,17
في معدل النمو على المتمثلالتفسیري و قدرة المتغیر 

في معدالت البطالة لتغیر الحاصلإعطاء تفسیر 
.الجزائرفي 

:االستنتاجات
تغیرات معدل نبیعالقة غیر معنویة وجود -1

النسبي في االنخفاض، وأن ل النمودالبطالة ومع
علیه یرجع المتحصلفي الجزائر البطالةمعدالت 

، كما أن معدل النمو مرتبط إلى وجود بطالة مقنعة
نصیب قطاع المحروقات في بارتفاعبشكل مباشر 

االقتصادیةالسیاسات تمیز راجع إلى وهذا ،هیكله
عدم تنویع هیكل مواردها خارج قطاع بفي الجزائر 
خلق قاعدة إنتاجیة التي تساهم في المحروقات 

ل على تعمومن تم ،تازیة بین جمیع القطاعاو مت
.و خلق مناصب عملإحداث التراكم الرأس مالي 

فترة الثمانینات معدالت البطالة خالل ارتفاع-2
إلى %15.30التسعینات من القرن الماضي منو 

28، النفط في الثمانینات تراجع أسعاربسبب
تأزم الوضع األمني و االقتصادي خالل التسعینات و 

علىمباشر بشكل الماضي أنعكسمن القرن 
بدایة األلفیة أما مع . مستویات التشغیلانخفاض 

الثالثة ومع تحسن أسعار النفط وبروز الصین كزبون 
مهم في السوق النفطیة أدى إلى ارتفاع معدالت 

مستوى البطالة حیثانخفاضمما أدى إلى ،النمو
وأدنى مستوى %30.00إلى  2000سنة وصلت 

، هذا یدل على وجود حتمیة 2010عام 10%
بین البطالة وما تعرفه أسعار النفط من االرتباط
. تغیرات 

النمو االقتصادي المحقق في الجزائر في الفترة -3
هو بفعل سیاسات دعم النمو،2007-2000من

وبالتالي فإن زیادة اإلنفاق لیس ارتفاع أسعار النفط و 

ℎ = 20,7 − 0,520 ……… .3
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عمل بشكل من شأنها أن تؤدي إلى خلق مناصب 
االعتقاد السائد بتلقائیة انخفاضولهذا فإن .كبیر

نسبة البطالة بفعل النمو المحقق هو أمر غیر مثبت 
ولهذا یفترض الفصل بین ،في االقتصاد الجزائري

سیاسات دعم النمو وسیاسات تخفیض نسب البطالة 
اإلنفاق الحكومي ىألن السیاسة األولى تعتمد عل

معینة زیادة معدالت والذي یعرقل في مرحلة
بینما یفترض من ،االستثمار في االقتصاد الوطني

تشجیع االستثمار الخالق لمناصب العمل سیاساتال
.لقضاء على البطالةل

:ةـــالخاتم
فإن التأثیر السلبي للنمو على ما تقدمتأسیسا
العمومي على خلق مناصب االستثمارو االقتصادي

دالت البطالة في الجزائر هو العمل وتخفیض من مع
في األداء االقتصادي عن ضعفمن جهة ناتج

من و ، ر العتماده على عائدات المحروقاتالجزائ
جهة ثانیة فإن السیاسات المطبقة هي عشوائیة  

في حجم التناقضات والمفارقات التي تظهرو 
قتصادي المتبع واألهداف الموجودة بین النظام اال

،المسطرة واألسالیب االقتصادیة المستخدمة
ة األشخاص العاملین وغیر المصرح بهم یإشكالك

تضلیل من شأنه تضلیل النتائج وبالتاليوهو ما 
وعلیه ،على إثرهاستأخذالتحلیالت والتدابیر التي 

.في هذا الشأن یبقى موضوعیافإن القیاس

:الهوامش
الجمعیة قضایا العولمة و تأثیرها على الدول النامیة،: العولمة و الفقر في مصر ، ملتقى دولي حول : محمد جاد اهللا محمود یاسر -1

.7، ص 2006و التشریع ، القاهرة اإلحصاء السیاسي و لالقتصاد المصریة 
2-Dictionnaire d’économie et science sociale C.D Echau de maison 5 iéme édition mais 2002 .

حدود البطالة الظرفیة و البطالة البنیویة في الجزائر خالل المرحلة االنتقالیة ، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة : كمال بوصافي - 3
.105ص 2006الجزائر 

.2006، السنة ، الكویت58، سلسلة  جسر التنمیة، العدد "تحلیل البطالة"المعهد العربي للتخطیط،- 4
تحقیق في القضاء على البطالة و إستراتجیة الحكومة ملتقى دولي حول : االقتصادیة للبطالة اآلثار: شیشة نوال –زنیني فریدة - 5

.، جامعة مسیلة2011نوفمبر /15/16التنمیة المستدامة یومي 
، مجلة المال العربیة السعودیة، دراسة تحلیلیة للبطالة و أثارها في المملكة االجتماعيأثر البطالة قي البناء : البكر محمد عبد اهللا –6

.2007-10- 12و اإلحصاء 
میزس لودفینغ فون ، السیاسة االقتصادیة ، ترجمة حازم نسیبة ، األهلیة للنشر و التوزیع بالتعاون مع مصباح الحریة معهد كیتو - 7

.2007الطبعة األولى 
.65، ص 2002عولمة الفقر ، یوم دراسي حول  التحدیات المعاصرة ، جامعة منتوري قسنطینة : علي غربي - 8
.المصدر نفسه- 9

10-C Gonalez-Demichel , L.Ménard , E.Nauze-Fichet : une modélisation du lien entre croissance et
emploi , note conjocture INSEE, France 2000 p 41 .

.خالل فترة التوسع و ینخفض خالل فترة الكساد التوظیفیقصد بالبطلة الدوریة أنه یزید - 11
األردن الطبعة األولى بشیر الدباغ أسامة و عبد الجبار الجرمود، مقدمة في االقتصاد الكلي، دار المریخ للنشر و التوزیع،- 12

./www.marefa.org/index.phpبطالة :المعرفةعلى موقع . 380ص 2003
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.30،ص1998،الكویت،عالم المعرفة،"تحلیل ألخطر مشكالت الرأسمالیة المعاصرة"االقتصاد السیاسي للبطالة رمزي زكي،- 13
بطالة/www.marefa.org/index.php: على موقع المعرفة . 380بشیر الدباغ أسامة، مرجع سابق ، ص- 14

/www.marefa.org/index.phpبطالة : مفاهیم عن البطالة على موقع المعرفة –15
.نفس الموقع - 16
ملتقى دولي حول إستراتجیة الحكومة في :مسببات ظهور البطالة و آثارها االقتصادیة : فالق صلیحة –د حریري بوشعور –17

.، جامعة مسیلة 2011نوفمبر /15/16القضاء على البطالة و تحقیق التنمیة المستدامة یومي 
.السنة الخامسة86البطالة بین أرقام العولمة و الحل الشامل ، مجلة النباء العدد : موسى عبد اهللا - 18
.08/09/2007، جریدة الوطن السعودیة المستقبلالبطالة بین السعودیون و تحدیات : سالم محمد صیان- 19
المشروعات الصغیرة و المتوسطة في دول مجلس التعاون الخلیجي ، مؤتمر منتدى الدوحة السادس : المطوع خلیل أحمد - 20

.قطر –الدوحة 13/04/2006-11للدیمقراطیة و التنمیة و التجارة ، المنعقد في الدوحة من 
18 -21 Emploi et chômage au 4 ieme trimestre 2009 ; site www.ons.dz

مجلة، )الیائسةلةإشارة إلى البطا(األخضر عزي ، فعالیة سیاسة التشغیل من خالل الصندوق الوطني للتأمین على البطالة - 22
: على الموقع ،26،2006العدد ،علوم إنسانیة

http://www.4shared.com/document/Kt88v4a9/faaliat_siassat_eachrhile.html
23- CNES, Evaluation des dispositifs d'emploi , Avril  2002 ,P40.

www.mf.gov.dz:على موقع الوزارة 82وزارة المالیة خمسون سنة من اإلنجاز، ص - 24
25- CNES,op.cit,P40.

.واإلحصائیاتلإلعالمالوطنيالمركزإحصائیات- 26
الدورة العامة العادیة الرابعة ,2003الظرف االقتصادي واالجتماعي، السداسي الثاني، , المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي- 27

.133ص,2003, والعشرون
خامسة الدورة العامة العادیة ال,2004، ولالظرف االقتصادي واالجتماعي، السداسي األ, المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي- 28

.116ص,2004, العشرونو 
، دراسة )2011-2001(بودالل علي، تثمین الدور المتنامي لخدمات االستثمار وأثره على التشغیل والنمو في الجزائر خالل فترة - 29

دي خالل ملتقى دولي  حول تقییم أثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغیل واالستثمار والنمو االقتصاقیاسیة تقییمیه، 
.  17-12ص .ص،2013مارس 11/12یومي 2014-2001الفترة 

: لمزید من التفاصیل أنظر - 30
Bendib Rachid / Econométrie , Théorie et Applications , OPU, 2001

.2005الحدیث في االقتصاد القیاسي بین النظریة و التطبیق، دار الجامعیة، االسكنداریة: عبد القادر محمد عبد القادر عطیة .د-
.2007جالطو جیاللي ، االحصاء التطبیقي ، دار الخلدونیة ، الجزائر -

http://www.marefa.org/index.php/?????
http://www.ons.dz/
http://www.4shared.com/document/Kt88v4a9/faaliat_siassat_eachrhile.html
http://www.mf.gov.dz/
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- أ1لملحقا
- 2011إلى 1980االستثمار العمومي منمعدل البطالة و تطور 

19801981198219831984198519861987198819891990السنوات

14.1913.9913.6413.2913.2913.5916.1421.3521.2217.1819.66(%)معدل البطالة
االستثمار ع 

ج.بالملیار
17.2223.4534.4440.4341.3245.1840.6640.2143.5044.347.70

19911992199319941995199619971998199920002001السنوات

20.5923.4223.1524.3028.1028.2028.6028.0029.2030.0028.40(%)معدل البطالة
االستثمار ع 

ج.بالملیار
58.30144185.21235.92285.92147.01201.64211.88186.98321.92357.39

2002200320042005200620072008200920102011السنوات

25.7023.7017.7015.3012.3011.8011.3010.2010.009.7(%)معدل البطالة
االستثمار ع 

ج.بالملیار
452.93532.58639.05806.84992.281442*1973*1926*1943*-

www.ons.dz: المصدر 
mondiales.com/algerie-www.statistiques

.2012مارس 17، رقم 27ص 2008دیسمبر 05الثالثیة ، رقم بنك الجزائر ، النشرة اإلحصائیة 

ب1الملحق 
2011إلى 1980منو أسعار البترول معدل البطالة  تطور 

19801981198219831984198519861987198819891990السنوات

14.1913.9913.6413.2913.2913.5916.1421.3521.2217.1819.66(%)معدل البطالة
–أسعار البترول 

- دوالر
35.2135.5031.7130.0528.0627.5212.9717.8314.2416.1021.15

19911992199319941995199619971998199920002001السنوات

20.5923.4223.1524.3028.1028.2028.6028.0029.2030.0028.40(%)معدل البطالة
-أسعار البترول

- دوالر
28.8518.8018.6016.3117.6021.6019.4912.8518.0328.0024.80

2002200320042005200620072008200920102011السنوات

25.7023.7017.7015.3012.3011.8011.3010.2010.009.7(%)معدل البطالة
–أسعار البترول 

- دوالر
25.2429.0338.6654,665,774,999,962,380,2112.3

www.ons.dz: المصدر 
mondiales.com/algerie-www.statistiques

.2012مارس 17، رقم 27ص 2008دیسمبر 05النشرة اإلحصائیة الثالثیة ، رقم بنك الجزائر ،
Opec , annual statistical bulletin , 2012

http://www.ons.dz/
http://www.statistiques-mondiales.com/algerie
http://www.ons.dz/
http://www.statistiques-mondiales.com/algerie
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ج1الملحق 
2011إلى1980منمعدل النمو وتطور معدل البطالة

19801981198219831984198519861987198819891990السنوات

14.1913.9913.6413.2913.2913.5916.1421.3521.2217.1819.66(%)معدل البطالة

1.3-1.93.4-0.7-1.2-0.93.06.45.45.65.6(%)النمومعدل 

19911992199319941995199619971998199920002001السنوات

20.5923.4223.1524.3028.1028.2028.6028.0029.2030.0028.40(%)البطالةمعدل 

1.73.83.81.15.13.22.22.7-1.7-0.22.3(%)النمومعدل 

2002200320042005200620072008200920102011السنوات

25.7023.7017.7015.3012.3011.8011.3010.2010.009.7(%)البطالةمعدل

4.16.85.15.25.55.82.42.33.52.9(%)النمومعدل 
www.ons.dz

mondiales.com/algerie-www.statistiques
.2012مارس 17، رقم 27ص 2008دیسمبر 05بنك الجزائر ، النشرة اإلحصائیة الثالثیة ، رقم 

-2-الملحق 
Minitabنتائج برنامج  

06/12/2012 13:54:31

Analyse de régression : Tcho en fonction de taux pib

L'équation de régression est
Tcho = 20,7 - 0,520 taux pib

Régresseur       Coef   Er-T coef          T        P
Constante      20,654       1,768      11,68    0,000
taux pib -0,5203      0,4649 -1,12    0,272

S = 6,749       R-carré = 4,0%   R-carré (ajust) = 0,8%

Analyse de variance

Source            DL          SC          CM         F        P
Régression         1       57,05       57,05      1,25    0,272
Erreur résid      30     1366,42       45,55
Total             31     1423,48

Analyse de régression : Tcho en fonction de pp

L'équation de régression est

http://www.ons.dz/
http://www.statistiques-mondiales.com/algerie
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Tcho = 25,4 - 0,173 pp

Régresseur       Coef   Er-T coef          T        P
Constante      25,367       1,576      16,09 0,000
pp -0,17348     0,03607 -4,81    0,000

S = 5,176       R-carré = 43,5%  R-carré (ajust) = 41,7%

Analyse de variance

Source            DL          SC          CM         F        P
Régression         1      619,74      619,74     23,13    0,000
Erreur résid      30      803,73       26,79
Total             31     1423,48

Analyse de régression : Tcho en fonction de IP

L'équation de régression est
Tcho = 21,7 - 0,00523 IP

Régresseur       Coef   Er-T coef          T        P
Constante      21,717       1,322      16,43    0,000
IP -0,005231    0,001653 -3,16    0,004

S = 5,964       R-carré = 25,0%  R-carré (ajust) = 22,5%

Analyse de variance

Source            DL          SC          CM         F        P
Régression         1      356,23      356,23     10,01    0,004
Erreur résid      30     1067,24       35,57
Total             31     1423,48
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 (9009-9989)دراسة تحميمية لمفترة  انكفاءة البنوك التجارية الجزائرية في منح االئتمتقييم 
 محمد عبادي .د

 كمية العموم االقتصاديةقسم العموم التجارية، 

 برج بوعريريج -البشير اإلبراهيميجامعة  
 

 

 ممخص
من خالل استعراض ثالث أنواع من أمواليا، تجارية في توظيف سياسات واستراتيجيات البنوك الىدفت الدراسة لتقييم 

خمية لالئتمان المصرفي في االقتصاد، معيار فائض المعروض النقدي لالئتمان المصرفي االمؤشرات ىي معامل المرونة الد
لتذبذب بين األثر التضخمي واألثر ا عنالدراسة  تكشف. بالنسبة لالئتمان المصرفي ومعيار معامل االستقرار النقدي

، مما يعني أن النظام المصرفي الذي يسببو االئتمان الممنوح من طرف البنوك التجارية الجزائرية عمى االقتصادكماشي االن
 .االستقرار النقدي داخل االقتصاد الجزائري لم يمارس دوره في إحداث

 
 .قديستقرار النخمية، فائض المعروض النقدي، معامل االااالئتمان المصرفي، المرونة الد: اتيحالكممات المف

 
 

 

Résumé 
L'étude vise à évaluer les politiques et les stratégies des banques commerciales en vue 

d'employer leurs fonds, à travers l'analyse de trois types d'indicateurs que sont : le coefficient 

de l'élasticité interne du crédit bancaire dans l'économie, l’excédent de masse monétaire de 

crédit, et le coefficient de stabilité monétaire du crédit bancaire. L'étude a révélé une 

fluctuation entre l’effet inflationniste et déflationniste causée par le crédit octroyé par les 

banques commerciales sur l'économie algérienne. 
 

Mots clés : Crédit bancaire, l’élasticité interne, excédent de masse monétaire de crédit, 

coefficient de stabilité monétaire 

 

 

 

 

Abstract 

The study aims to evaluate commercial banks policies and strategies according to credits, 

through a review of three types of indicators: the internal elasticity of bank’s credit 

coefficient, the surplus of money supply of bank’s credit, and monetary stability coefficient. 

The study reveals fluctuations between inflationary and deflationary effect caused by the 

credit accorded by commercial banks on the Algerian economy. 
 

Keywords: Credit, internal elasticity, surplus of money supply, bank credit, monetary 

stability coefficient. 
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 :تمهيد
تؤدي البنوك في كل بمد من بمدان العالم دورا 
حيويا في تنمية النشاطات االقتصادية عمى 

فيي تضطمع بدور حيوي يتمثل في جذب اختالفيا، 
 القطاعاتالودائع والعمل عمى توظيفيا في مختمف 

وتعد القروض . األرباحلتحقيق االقتصادية 
مصارف واالئتمانات أىم التمويالت التي تقدميا ال

، حيث يعتبر االقتصاديةالتجارية لدعم التنمية 
حدوث  تؤدي إلىأداة حساسة قد االئتمان المصرفي 

لم يحسن استخدامو،  إذا باالقتصادأضرار كثيرة 
إلى الكساد وفي  يؤديفاالئتمان في حالة انكماشو 

فيو يؤدي إلى زيادة الضغوط  اإلفراطحالة 
ال يزال يثير التضخمية وىو الموضوع الذي أثار و 

اىتمام االقتصاديين الذي ألقى الكثير منيم بتبعية 
عدم االستقرار االقتصادي عمى توفير أو تضييق 

 الدراسة في الفترة الزمنية وتكمن أىمية .االئتمان
التي تميزت بمجوء و ، (9339-9989)المختارة 

السمطات العمومية في الجزائر في إطار مسعى 
، وسوق البنوك تفعيل سوق التمويل عموما

خصوصا، إلى إجراءات إصالحية ىامة في القطاع 
المالي والمصرفي، آخذة في االعتبار التحوالت 
العميقة التي يشيدىا االقتصاد الوطني والدولي عمى 

واليدف األساسي من وراء ذلك ىو . حد سواء
تطوير فعالية البنوك وتكييفيا مع الواقع االقتصادي 

ون النقد والقرض عرفت تمك فبعد صدور قان. الجديد
المرحمة بعض التحوالت، عمى األقل من الجانب 

 .التنظيمي والتشريعي
      :إشكالية الدراسة

إن الدور الذي تمعبو البنوك عموما والبنوك 
التجارية الجزائرية من خالل عممية منح االئتمان 

والسؤال الذي  أدى إلى ضرورة تقييم أداء ىذه العممية
 مة البنوكهيتم تقييم دور ومساكيف يطرح، 

التجارية في تقديم القروض واالئتمان لألفراد 
 ؟ةوالقطاعات االقتصادية المختمف

 :مفهوم االئتمان -1
التبادل الحالي لمبضائع "يقصد باالئتمان 

مقابل دفع القيمة ( أو الحقوق فييا)والممتمكات 
ويقصد  ،"المساوية ليا، والمتفق عمييا في المستقبل

الئتمان في الدول التي تعتمد التخطيط الشامل با
العالقات االقتصادية ذات الشكل "القتصادياتيا بأنو 

النقدي، والتي تحدث عند انتقال القيمة من أشخاص 
أو مشروعات أو دول معينة إلى آخرين، وذلك 
الستخداميا المؤقت وبالسداد اإلجباري، ودفع فائدة 

  .(9)"نظير ذلك
 :وأهميته في العمل المصرفياالئتمان  دور-9

يعتبر االئتمان المصرفي مرحمة متقدمة من 
ففي . تطور الوساطة والخدمات المالية والمصرفية

بادئ األمر نشأت خدمات الصرافة ونقل األموال 
والتمويل، ثم تمتيا فيما بعد عممية االئتمان التي 
تستند إلى دراسة أوضاع المقترض والتأكد من وجود 

لذلك فإن  .لقاء الحصول عمى التمويلالضمانات 
عممية االئتمان تعبير عن الثقة التي تنشأ بين 
المقرض والمقترض والتي تدل عمى توافقو في الرغبة 
والحاجات بين من تتوفر لديو األموال ومن يحتاج 

 .إلييا
فمزيد من االئتمان يستدعي زيادة في حجم 
م الموارد المتاحة لمتوظيف والعكس فإن نمو حج

الموارد، يتطمب بحثا عن فرص جديدة لالئتمان لو 
تأثير عمى سموك كل من المدينين والدائنين سواء 
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 .االئتمانية والعوامل المؤثرة عمييابواسطة جياز الفائدة أم عن طريق السياسة 
إن دور االئتمان ميم في عممية تنمية االقتصاد 

من الوطني، فتوفير األموال يدير عجمة االقتصاد ويؤ 
العمالة ويزيد من طاقة اإلنتاج والدخل الوطني، وال 
شك أن أىدافا بيذه األىمية والشمول تستدعي 
اىتماما خاصا أيضا من السمطات النقدية والمالية 
لمرقابة عمى االئتمان والسير عمى حسن توجيو 
ومساره خوفا من اإلفراط فيو في الظروف غير 

بة النسالمستقرة، أو قصور عممية االئتمان ب
لذلك خطت سياسة  لمقطاعات الرئيسية واإلنتاجية،

االئتمان باىتمام كبير من السمطات النقدية وحددت 
لممؤسسات المصرفية قواعد وأسس إلتباعيا في 

   .(9)التسميفنطاق 
 :المؤثرة عمى قدرة البنك عمى اإلقراض العوامل-3

إن قدرة البنك عمى اإلقراض ليست بال نياية، 
ثير من العوامل التي تؤثر عمييا، فيناك الك
  :(0)ومناىجيا

 : حجم الودائع. 9

ال شك في أن حجم ودائع البنك يعتبر العامل 
األساسي المؤثر عمى قدرة البنك عمى اإلقراض، 
فكمما كان حجم الودائع أكبر، كمما زادت قدرة البنك 

فالبنك دائما يقرض من . عمى إعطاء قروض أكثر
أما رأس مال البنك واحتياطاتو  الودائع التي لديو،

فميا وظائف أخرى وال تستخدم في عمميات اإلقراض 
 .إال في بداية عمل البنك

 : الظروف االقتصادية العامة. 9
الظروف االقتصادية عمى األوضاع تؤثر 

فإذا كانت البالد تمر في حالة . التجارية واالئتمانية
 كساد اقتصادي فإن البنك يتشدد في عممية منح

االئتمان، بينما في أوقات الرواج قد يسود التفاؤل 
 .وبالتالي يمجأ البنك إلى التوسع في منح االئتمان

معدل أسعار الفائدة عمى القروض وعمى .3
 :الودائع

كمما كان الفرق بين معدل أسعار الفائدة عمى 
القروض ومعدل أسعار الفائدة عمى الودائع أكبر 

 . يحقق أرباحا أكثركمما كان باستطاعة البنك أن 
  :أوجه التوظيف األخرى. 4

إن معدالت األرباح التي يحققيا البنك من 
توظيف أموالو في شراء األسيم والسندات، أو في 
خصم الكمبياالت، ليا تأثير عمى مقدار ما يخصو 
البنك من أموال لالستثمار في القروض، فإذا كان 
االستثمار في القروض يحقق معدالت أكبر من 
األرباح فإن البنك سيتجو بال شك إلى زيادة حجم 
االستثمار في القروض، مع األخذ بعين االعتبار 
الشروط والقيود والمعدالت التي يضعيا البنك 

 .المركزي في ىذا المجال
 : المنافسة من البنوك األخرى. 5

عندما تكون ىناك منافسة قوية من البنوك 
توى اإلقراض األخرى، تقل قدرة البنك عمى رفع مس

 .لديو
 : النسب والمعدالت التي يقررها البنك المركزي. 6

إن معدالت األرباح التي تحققيا عممية اإلقراض 
تغري إدارة البنك عادة عمى زيادة مستوى اإلقراض 
لدييا والتوسع في منح االئتمان، حتى لو كان ذلك 

وحيث أن من أىداف . عمى حساب متطمبات السيولة
ي في أي دولة المحافظة عمى االستقرار البنك المركز 

االقتصادي والنقدي في الدولة، فإنو يقوم عادة 
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بتنظيم كمية االئتمان ونوعيتو ليتجاوب مع 
احتياجات التنمية االقتصادية، باإلضافة إلى أنو 
يقوم بمراقبة البنوك بما يكفل سالمة وضعيا المالي 

 .وعدم تعرضيا إلى اإلعسار أو اإلفالس
عميو فإن البنك المركزي يفرض بعض النسب  وبناء

والمعدالت التي يجب عمى البنوك التجارية تنفيذىا 
ىذه النسب والمعدالت تنظم قدرة البنك . بيا والتقيد

 .عمى منح االئتمان
  :البنكيةأسعار الخدمات . 7

يقوم البنك عادة بتسعير خدماتو االئتمانية حسب 
، حيث سعار الفائدةى والحدود الدنيا ألالحدود القصو 

تعتمد ىذه األسعار عمى درجة المنافسة بين البنوك، 
. وحجم الطمب عمى القروض وغير ذلك من العوامل

وبصفة عامة فإن األسعار يجب أن تغطي عمى 
األقل كافة التكاليف المصاحبة لمعممية االئتمانية 
كتكمفة الحصول عمى األموال والتكاليف األخرى 

 .روضالمتعمقة بمنح الق
 : مدى ثبات الودائع. 8

ن الودائع المصرفية تختمف من أ من المعروف
ن ىذا االختالف يؤثر عمى  حيث ثباتيا وآجاليا، وا 

فقد . قدرة البنك عمى اإلقراض البنك عمى اإلقراض
يكون بإمكان البنك أن يقرض نسبة عالية من 
الودائع اآلجمة لكنو لن يكون بإمكانو ذلك فيما يتعمق 

 . ئع الجارية أو ودائع التوفيربالودا
 : مستوى الطمب عمى القروض. 9

إن مستتتتتتوى الطمتتتتتب عمتتتتتى القتتتتتروض يعتبتتتتتر متتتتتن 
المحتددات األساستتية لقتتدرة البنتك عمتتى متتنح االئتمتتان، 
فتتإذا كتتان لتتدى البنتتك حجتتم كبيتتر متتن الودائتتع الممكتتن 
إقراضتيا، وكتان مستتوى الطمتب عمتى القتروض قمتيال، 

كافتتتتتتة األمتتتتتتتوال  فتتتتتتإن البنتتتتتتك لتتتتتتن يستتتتتتتطيع إقتتتتتتراض

ويتتتتتتحكم فتتتتتي مستتتتتتوى . المخصصتتتتتة ل قتتتتتراض لديتتتتتو
الطمتتتتب عمتتتتتى القتتتتروض عوامتتتتتل عديتتتتدة متتتتتن أىميتتتتتا 
الظتتتتروف االقتصتتتتادية ومعتتتتدل أستتتتعار الفوائتتتتد عمتتتتى 

 .القروض
 :طبيعة اإلدارة. 90 

من حيث ىل ىي متحفظة أو متساىمة في منح 
فقد تجد ىنالك . القروض وطمب الضمانات الالزمة

وغير متشددة بطمب ضمانات القرض إدارة متساىمة 
وبالتالي ترتفع عندىا نسبة اإلقراض، أما اإلدارة 
المتحفظة فقد تتشدد في ضمانات القروض وتخسر 

وىنا يجب . فرصة لزيادة مستوى اإلقراض ليدىا
التحذير من المخاطر التي تنتج عن التساىل في 

 . عممية منح القروض وطمب الضمانات الضرورية
 :وخبرة موظفي البنككفاءة . 99

إن خبرة موظفي البنك ميمة في تأسيس سياسة 
ة، فبعض مسؤولي اإلقراض يمكن أن البنك اإلقراضي

كون لدييم خبرة جيدة في مجال القروض التجارية ت
والبعض اآلخر لدييم خبرة في مجال القروض 

وقد يكون تباطؤ . العقارية أو القروض االستيالكية
قروض ال معين من المجبعض البنوك في دخول 

عن نقص الخبرة لدى موظفييا في ىذا المجال  اناتج
 .من القروض

  :منح االئتمان معايير-4
التتي تعتمتدىا البنتوك يمكن تمخيص أىتم المعتايير 

 :منح االئتمان في ثالث مناىج ىي التجارية في
5C's منهج .9

(4) : 

لقد جمع بعض الكتاب الركائز األساسية لتحميل 
مس ركائز يبدأ اسم كل واحد منيا االئتمان بخ

بالمغة االنجميزية ولذلك أطمق عمييا اسم  Cبحرف 
وقد تمت . لتحميل االئتمان المطموب 5C'sمنيج الت 
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وفيما يمي . اإلشارة إلى ىذا المنيج في الفصل الرابع
يقوم البنك بتحميل خمسة أشياء  :تفصيالت أكثر عنو

 جميزيةة االنبالمغC بحرف المقترض جميعيا تبدأ عن 
  :Characterالمقترض  شخصية-أ :وىي

والمقصود بيا أخالقياتو ومدى التزامو بالعقود 
وىذا . ومدى تحميو بالصدق واألمانة والوفاء بالعيود

يعبر عن , يدل عمى مسموعاتو االئتمانية ومن ثم
 .مدى رغبتو في السداد

 : Capitalرأس مال المقترض   -ب
وقدراتو ومالءتو المالية،  والمقصود بيا إمكانياتو

فكمما زادت أموالو ومالءتو المالية كانت مخاطر 
 .منحو االئتمان أقل مع بقاء العوامل األخرى ثابتة

  :  Capacityقدرته عمى إدارة المشروع  -ج
والمقصود بيا مدى طاقاتو الفكرية والمعرفية  

مدى قدرتو عمى إدارة  ،واإلدارية والمينية ومن ثم
المطموب تمويمو بنجاح، فكمما كانت قدراتو  المشروع

مكاناتو الذىنية والفكرية والمينية أفضل كانت  وا 
مخاطر منحو االئتمان أقل مع بقاء العوامل األخرى 

 .ثابتة
  :Collateral (5)الضمانات  -د

مكن أن يقدميا تي يوالمقصود بيا الضمانات ال
يمة لقاء االئتمان، فكمما كانت ىذه الضمانات ذات ق

ومواصفاتيا مالئمة لمتطمبات األمان في البنك كانت 
مخاطر منحو االئتمان أقل مع ثبات العوامل 

وقد يكون الضمان شخصا ذا كفاءة مالية . األخرى
وسمعة مؤىمة لكي تعتمد عميو إدارة االئتمان في 

كما ويمكن أن يكون . ضمان تسديد االئتمان
ضامنا الضمان ممموكا لشخص آخر وافق أن يكون 

 .لمعميل

 الظروف المحيطة بالمشروع وبطالب االئتمان  -ه

Condition
والمقصود بيا ظروف البمد : (6)

االقتصادية والسياسية التي تنعكس أثارىا االيجابية 
أو السمبية عمى قدرة طالب االئتمان عمى السداد 

كمما  وعموما،. عمى مخاطر منحو االئتمان, ومن ثم
ايجابية كانت مخاطر منحو كانت الظروف مواتية و 

 .لالئتمان أقل مع بقاء العوامل األخرى ثابتة

 :5P’s: (7)منهج .9
لتحميل االئتمان يتطابق في  P's5يكاد منيج الت 

ن اختمفت 5C'sعناصره مع منيج   التسميات  وا 
فبدال من استعمال عناصر تبدأ , بالمغة اإلنجميزية

حرف يتم استعمال عناصر تبدأ أسماؤىا ب Cبحرف
P وىي كما يمي: 

 : Personalityشخصية المقترض  -أ
وال جديد يضاف ىنا عمى ما تم ذكره عنيا في 

 Cs5منيج الت 
 : Purposeالغرض  -ب

ىل ىو  :والمقصود بو الغرض من أخذ القرض
أي )أم تجاري ( شاريع طويمة األمدأي الم)استثماري 

ومن . أم استيالكي( لتمويل رأس المال العامل
عي أن لكل أمر من ىذه األمور مخاطره الطبي

تجنبيا بالوقاية من مخاطرىا أو  وعمى البنكالخاصة 
ومن الطبيعي أن يرفض البنك منح . تخفيضيا

االئتمان ألغراض ال تتضمنيا سياستو االئتمانية 
التي سيؤخذ ( السمعة أو الخدمة)ويضمن ذلك 

ومن الطبيعي، أيضا، أن . القرض لتمويل إنتاجيا
وطرق ( السمعة أو الخدمة)حميل مخاطر المنتج يتم ت

 .الوقاية منيا
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 : والرغبة فيه  Paymentالقدرة عمى السداد  -ج
أي قدرة المقترض عمى الوفاء من خالل تحميل 
تدفقاتو النقدية الداخمة من حيث المقدار والمواعيد 
ومنيا الدفعات والرىن وفك الرىن ونقل الممكية وما 

من نوع التأجير التمويمي وما إلى إذا كان التمويل 
ع ذلك من إجراءات ضرورية بحيث تكون متماشية م

ومقارنتيا بتدفقاتو  القوانين واألنظمة المعمول بيا
النقدية إلى الخارج من حيث المقادير والتواريخ ألن 
ذلك يعطي فكرة واضحة عن احتمال تعرضو لمعسر 
يد المالي ومن ثم، قدرتو عمى السداد في المواع

المتفق عمييا، خاصة إذا كانت التدفقات إلى الخارج 
 .أكبر من التدفقات إلى الداخل في موعد السداد

 : Protectionالحماية  -د
والمقصود بيا حماية مصالح البنك وحقوقو 

ويدخل في . المتعمقة باالئتمان المطموب إذا تم منحو
ىذا المجال الضمانات المقدمة ومدى مالءمتيا 

 . المطموب ومخاطرىا المتوقعة لالئتمان
 :Prospectsالتوقعات المستقبمية - ه
 .ذات العالقة بمدى نجاح المقترض في أعمالو 
 : PRISMمنهج  .3

وىو النظرة الحديثة لمكونات التحميل االئتماني 
. وعناصره من وجية نظر المصرف مانح االئتمان

الصناعة المصرفية  إليوويعتبر أحدث ما توصمت 
تحميل االئتماني، وبعكس ىذا المنيج جوانب في ال

القوة والضعف في العميل، ويتم من خالليا الموازنة 
  .(8) بين المخاطر االئتمانية والقدرة عمى السداد

  :(9)عرض ليذه المعايير  وفيما يمي
 :Perspectiveالتصوير الواضح  -أ

لما سيكون عميو المشروع بعد حصولو عمى 
حاطة البنك بمخاطر منح االئتمان ومن ثم، إ

االئتمان لو والعوائد المتوقعة من منحو والمخاطر 
الناتجة عن ذلك مما يدعو البنك إلى تحميل أوضاع 

التشغيل والتمويل عنده مما  تالمقترض واستراتجيا
يساعد البنك عمى تصور أوضاع ذلك المقترض 

 .بوضوح
وقد سبق ): Repaymentالقدرة عمى السداد  -ب

 (نياالحديث ع
 :  Intentionالغاية من االقتراض- ج

ويجب أن ال تخرج عن مضامين السياسة االئتمانية 
 .المعمول بيا في البنك

 : Safeguardsالضمانات  -د
التي ستقدم لمبنك ويجب أن ال تخرج عن 

 .مضمون السياسة االئتمانية المعمول بيا في البنك
 : Managementاإلدارة  -ه

واإلجراءات والسياسات أي تحميل األساليب 
تحديد كيفية  إىلاإلدارية لطالب االئتمان باإلضافة 

االستفادة من مبمغ القرض باإلضافة إلى معمومات 
عن شخصيات رجال اإلدارة الميمين مثل رؤساء 
األقسام والدوائر ومتخذي القرار الميمين المحددة 
وظائفيم في الييكل التنظيمي لمشروع طالب 

  .االئتمان
 :معايير تقييم كفاءة البنوك في منح االئتمان -
خمية لالئتمان امعامل المرونة الد: األول ؤشرمال

 المصرفي في االقتصاد
النظرية االقتصادية إلى وجود عالقة  تشري

طردية بين االئتمان الذي تقدمو البنوك التجارية 
، فإذا لم تتسق (GDP)والناتج المحمي اإلجمالي 

ذلك مؤشرا عمى نقص فاعمية  العالقة فقد يكون
ودور البنوك التجارية في تمويل التنمية االقتصادية،  
لذلك فإن المنطق يقتضي أن يكون حجم ىذا 
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االئتمان بمستوى ال يخمق ضغوطا تضخمية أو 
انكماشية داخل االقتصاد الوطتني، ويمكن التعرف 
عمى ذلك من خالل حساب العالقة بين التغير 

ي االئتمان المصترفي والتغير النستبي في إجمال
وىي العالقة  النسبي في الناتج المحمي اإلجمالي

خمية والتي االتي يشار إلييا بما يسمى بالمرونة  الد
  :(93)تأخذ الصيغة التالية

 

 

 

 

 

 
والمنطق االقتصادي يشير إلى أن يكون معامل 
المرونة مساويا إلى الواحد الصحيح لتعادل الزيادة 

مان مع الزيادة في الناتج المحمي، أما في حجم االئت
إذا كان المعامل يزيد أو يقل عن الواحد الصحيح 

 فانو يعتبر مؤشرا عن 

انكماشية حادة أو  وجود حاالت تضخمية أو
. ضعيفة حسب بعد أو قرب المعامل عن الواحد

ومرجع ذلك يعود إلى أن التوسع في حجم االئتمان 
ي المعروض المصرفي يؤدي أساسا إلى زيادة ف

فإذا لم يتسق ذلك التوسع . النقدي داخل االقتصاد
حجم النشاط االقتصادي فإن  مع توسع مماثل في

ذلك يؤدي إلى ضغوط تضخمية تنعكس بآثار سمبية 
 . عمى معدالت النمو االقتصادي وأىداف التنمية

في حين تحصل نتائج معاكسة فيما لو انكمش 
والنشاط  االئتمان المصرفي وبشكل ال يتناسق

االقتصادي، مما يعني أن سياسات واستراتيجيات 
البنوك التجارية بشأن استخدام أمواليا تحكميا 
العالقة بين ما يجب أن تقدمو ىذه البنوك وما تخمقو  

ىذه القروض واالئتمانات من معروض نقدي إضافي 
 .لالقتصاد

مع اإلشارة إلى أن العالقتة بين االئتمان 
االقتصادي معبرا عنو بالناتج  المصترفي والنشاط
الحقيقي، إنما تتوقف أيضا عمى  المحمي اإلجمالي

البنيان االقتصادي والمالي لمدولة وعمى المكان الذي 
يحتمو النظام المصرفي في النشاط االقتصادي وعمى 

 . طبيعة وحجم السوق النقدية وسوق رأس المال 
ل الجزائري، فإن الجدو  االقتصادوبالتطبيق عمى  
خمية لالئتمان ايوضح معامل المرونة الد( 9)رقم 

، حيث تم (9339-9989)المصرفي خالل الفترة 
من خاللو إظيار مراحل احتساب معامل المرونة 

 .خميةاالد
خمية ايظير من الجدول أن معامل المرونة الد

-9989)لالئتمان المصرفي قد تعرض خالل الفترة 
عن تقمبات  لتذبذب وقد أسفر ىذا التذبذب( 9339

حيث أن معامل . سواء باالرتفاع أو االنخفاض
لمفترة ( 9)خمية كان أصغر من االمرونة الد

وكذلك خالل ( 9995-9996)، (9999 -9989)
ما يعبر عن حاالت  9330و  9333السنتين 

أين قاربت  9994بمغت حدتيا سنة انكماش ظاىر، 
خالل بداية تطبيق ( 0.08)الصفر وبمغت ما قيمتو 

التعديل الييكمي وتحرير أسعار الفائدة نامج بر 
في حين أن باقي فترة الدراسة تميزت . المدينة

عمى غرار الفترة ( 9)خمية يتجاوز ابمعامل مرونة د
والفترة ( 9339-9339)، (9997-9999)
ضغط تضخمي  إلىمما يشير ( 9334-9339)

االئتمان المقدم من سببو التجاوز الكبير لحجم 
رية الجزائرية مع الناتج المحمي اإلجمالي البنوك التجا

العتماد الدولة أسموب التمويل التضخمي لكي تغطي 


 

 =خمية امعامل المرونة الد
 

 الناتج المحمي اإلجمالي االئتمان المصرفي

Δ اتج المحمي اإلجماليالن 
 الحقيقي

Δ االئتمان المصرفي 
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حين خالل ىذه الفترات، في  نفقات النشاط التنموي
بمقدار  9339خمية أوجو سنة ابمغ معامل المرونة الد

، حيث انخفض خالليا الناتج المحمي (49.55)
لمصرفي اإلجمالي في حين ارتفع حجم االئتمان ا

 .بأكثر من الضعف

وبالتالي فإن الداللة التي تعكسيا معامالت 
خمية لالئتمان المصرفي إنما تعبر عن االمرونة الد

التناسب غير العادي وغير المنظم في غالب 
األحيان فيما بين االئتمان المصرفي والنشاط 

االقتصادي، ويشير ذلك أن النظام المصرفي ومن 
ة قد ساىم  إلى حد كبير في خالل سياستو االئتماني

إحداث فجوات تضخمية في أغمب الفترة المغطاة 
 (.سنة  99سنة من  99)

االئتمانية  ةوعميو يمكن القول بأن السياس
لممصارف التجارية كانت متذبذبة بين المرونة 
والتشدد مما جعل دور البنوك التجارية كانت متذبذبة 

ر متناسب بين المرونة والتشدد مما جعل دورىا غي
 .مع التغيرات الحقيقية في النشاط الجاري

 (9)جدول رقم 
 في االقتصاد الجزائري خمية لالئتمان المصرفيامعامل المرونة الد

جمميار د:الوحدة   

 السنوات

Δاالئتمان 

 ـــــــــــــــــ

 االئتمان

Δالناتج 

 ـــــــــــــــــ

 الناتج

معامل 

المرونة 

 خليةاالد

1988      

1989 10.48 21.12 0.50 

1990 13.63 31.30 0.44 

1991 15.51 51.94 0.30 

1992 15.42 24.12 0.64 

1993 18.41 11.24 1.64 

1994 2.34 27.92 0.08 

1995 27.29 33.46 0.82 

1996 9.85 29.11 0.34 

1997 8.94 8.18 1.09 

1998 9.18 1.81 5.07 

1999 26.66 14.40 1.85 

2000 -21.43 27.34 -0.78 

2001 31.51 3.33 9.46 

2002 11.53 6.70 1.72 

2003 -4.05 15.80 -0.26 

2004 -18.84 16.38 -1.15 

2005 -58.32 22.40 -2.60 

2006 -43.89 13.51 -3.25 

2007 -212.33 10.55 -20.12 

2008 300.97 17.35 -17.34 

2009 -320.00 -7.52 -42.55 

 احث اعتمادا عمى إحصاءات البنك الدوليمن إعداد الب: المصدر
www.albankaldawli.org 
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معيررررار فررررائض المعررررروض النقرررردي : الثرررراني  ؤشرررررالم
 لالئتمان المصرفي

يتم استخدام معيار فائض المعروض النقدي في 
تقدير الوقوع في حالة التضخم النقدي بسبب 
االئتمان المصرفي ويعبر عن ىذا المعيار بالمعادلة 

 : (99) التالية

 
 
 
 

حيث تمثل نسبة االئتمان المصرفي إلى الناتج 
المحمي اإلجمالي الطمب عمى االئتمان المصرفي 

نصيب الوحدة المنتجة  (الكسر الذي في المعادلة)

في الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي من االئتمان 
 . المصرفي 

وتعكس الزيادة في المعروض النقدي الذي تحدثو 
رية بسبب ما تقدمو من قروض المصارف التجا

 الزيادةمقدار وائتمانات لألفراد والقطاعات المختمفة، 
ة الضغوط التضخمية لالقتصاد، حيث يشير في حد  

 .االنخفاض في ىذا المعيار إلى عكس ذلك تماما

فائض المعروض النقدي ( 9)ويبين الجدول رقم 
لالئتمان المصرفي في الجزائر خالل الفترة 

(9989-9339) . 
 

 

 (9)جدول رقم 
زائر فائض المعروض النقدي لالئتمان المصرفي في الج  

مميار دج:الوحدة   

قيمة التغير فً  السنة

 االئتمان المصرفً

(9) 

التغير فً الناتج 

 اإلجمالًالمحلً 

 ( 9)الحقيقً 

الطلب على 

االئتمان 

 المصرفً

(3) 

 

 

(9)  x (3)=4 

 التضخم االئتمانً

فائط المعروض 

 النقدي 

(9)- (4) 

1988     -     

1989 36.40   73.80   383.64   28 313   -28 276   

1990 52.29   132.50   435.93   57 761   -57 708   

1991 67.62   288.70   503.55   145 376   -145 308   

1992 77.66   203.70   581.21   118 393   -118 316   

1993 107.03   117.80   688.24   81 075   -80 968   

1994 16.14   325.50   704.38   229 275   -229 259   

1995 192.20   499.10   896.58   447 482   -447 289   

1996 88.32   579.40   984.90   570 652   -570 563   

1997 88.01   210.20   1 072.91   225 526   -225 438   

1998 98.47   50.30   1 171.38   58 920   -58 822   

1999 312.34   407.70   1 483.72   604 913   -604 600   

2000 -317.96   885.30   1 165.76   1 032 047   -1 032 365   

2001 367.28   137.30   1 533.04   210 486   -210 119   

2002 176.69   285.30   1 709.73   487 786   -487 609   

2003 -69.16   718.20   1 640.57   1 178 257   -1 178 327   

 الناتج المحمي
 اإلجمالي


 

االئتمان 
 المصرفي

Δ  الناتج
 المحمي
 اإلجمالي

التضخم 
 =النقدي 

Δ  االئتمان
 -المصرفي 
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2004 -309.15   862.40   1 331.42   1 148 217   -1 148 526   

2005 -776.53   1 372.30   554.89   761 477   -762 253   

2006 -243.54   1 013.00   311.36   315 403   -315 646   

2007 -661.10   898.10   -349.75   -314 106   313 445   

2008 -1 052.62   1 632.90   -1 402.36   -2 289 914   2 288 861   

2009 4 487.56   -830.50   3 085.20   -2 562 255   2 566 743.04   

 من إعداد الباحث اعتمادا عمى إحصاءات البنك الدولي: المصدر
www.albankaldawli.org 

 

 

حيث أن قيمة االنكماش النقدي الذي أحدثو 
االئتمان المصرفي في االقتصاد الجزائري خالل ىذه 
الفترة تميز بالقيم السمبية من بداية الفترة المدروسة 

، تباينت ىذه القيمة 9337إلى غاية سنة  9989
السمبية باالنخفاض واالرتفاع، لتخفض أو تزيد من 

، االئتمانلتي يحدثيا حدة الضغوط االنكماشية ا
 178 1 -)بقيمة  9330حيث بمغت حدتيا سنة 

 (.مميار دج 327
في حين يالحظ من الجدول أن ىناك فائضا في 
المعروض النقدي أحدثتو البنوك التجارية من خالل 
ما قدمتو من ائتمان، ساىم في زيادة الضغوط 
التضخمية بمغت أشدىا في السنوات األخيرة، حيث 

لمعروض النقدي في التزايد في السنوات بدأ فائض ا
 9339األخيرة ليبمغ أقصى قيمة موجبة لو سنة 

      .مميار دج( 743.04 566 2)بقيمة 
معيار معامل االستقرار النقدي : الثالث  المؤشر

 بالنسبة لالئتمان المصرفي  
يعرف ىذا المعيار بالمنيج النقدي لصتندوق النقتد 

خم واختتتتالف التتتتتوازن ظتتتاىرة التضتتتت إليضتتتتاحالتتتدولي 
م فتتتتتتتي دالمتتتتتتتالي بستتتتتتتبب االئتمتتتتتتتان المصتتتتتتترفي المقتتتتتتت

بتتر عتتن ىتتذا ويع .االقتصتتاديات الناميتتة بشتتكل ختتاص
 :(99)المعيار بالشكل التالي

ومحتوى ىذا المعيار ىو أن معدل الزيادة في 
حجم االئتمان المصرفي خالل فترة زمنية معينة 
بمقدار يفوق معدل الزيادة في الناتج المحمي 

حدوث  إلىخالل نفس الفترة الزمنية يؤدي  جمالياإل
الحقيقي من السمع العرض تيار اختالل بين 

الكمي  والخدمات أو بين الطمب الكمي والعرض
وذلك بسبب الضغط عمى  فيحدث التضخم، 

لذلك فالتوازن العام في  ،األسعار نحو التزايد
االقتصاد يتطمب تحقيق التوافق بين النوعين من 

حجما ونوعا مع األخذ بعين االعتبار  التدفقات
الييكل االقتصادي والمالي لمدولة وطبيعة السوق 
النقدية وسوق رأس المال ومكانة النظام المصرفي 

 .(90)في الييكل المالي لالقتصاد 
ويتم تقييم االئتمان المصرفي وفق ىذا المعيار 

خمية لالقتصاد، حيث اعمى غرار معيار المرونة الد
ون قيمتو مساوية إلى الواحد الصحيح يجب أن تك

في حالة االستقرار النقدي نظرا لتوازن العالقة بين 
االئتمان المصرفي والناتج المحمي الحقيقي، أما في 
حالة الزيادة أو النقصان عن الواحد فإن ذلك دليل 
عمى وجود حاالت تضخم أو انكماش تختمف حدة 

لواحد قوتيا أو ضعفيا بابتعادىا أو قربيا عن ا
  .الصحيح

 =النقدي االستقرارمعامل  

 نسبة التغير في االئتمان المصرفي

 ناتج المحمي اإلجمالي الحقيقينسبة التغير في ال
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االستقرار النقدي  معامل( 0)ويبين الجدول رقم 
خالل الفترة الجزائري بالنسبة لالئتمان المصرفي 

ىذه حيث يظير من الجدول أن (. 9989-9339)
الفترة تميزت بحالة عدم استقرار نقدي في صورة  

، (سنة 99)تضخم في نصف فترة الدراسة سنواتيا 
ار النقدي أعمى من الواحد حيث كان معامل االستقر 

الصحيح وبمغ التضخم معدالت عالية في سنة 
، حيث بمغ أقصى قيمة لو سنة 9339، 9993

سنوات بمغ  93في حين ظير االنكماش في . 9338
التي قدر خالليا معامل االستقرار  9330أدناىا سنة 

ويالحظ أن االقتصاد (. 3.59-)النقدي بقيمة 
الستقرار النقدي سنة الجزائري اقترب من حالة ا

حيث بمغ معامل االستقرار النقدي قيمة  9998
المقدم  ياالئتمان المصرف ب، حيث لم يتسب(9.83)

من طرف البنوك التجارية في نوبات تضخمية أو 

الدراسة في السنوات األخيرة من فترة انكماشية شديدة إال  
 (3)جدول رقم 

جزائر االستقرار النقدي لالئتمان المصرفي في ال  

 السنة

نسبة التغير فً 

االئتمان 

 )%(المصرفً 

نسبة التغير فً  

إجمالً الناتج 

 )%(المحلً 

معامل 

االستقرار 

 النقدي

1989 10.48 4.40 2.38 

1990 13.63 0.80 17.04 

1991 15.51 -1.20 -12.93 

1992 15.42 1.80 8.57 

1993 18.41 -2.10 -8.77 

1994 2.34 -0.90 -2.61 

1995 27.29 3.80 7.18 

1996 9.85 4.10 2.40 

1997 8.94 1.10 8.12 

1998 9.18 5.10 1.80 

1999 26.66 3.20 8.33 

2000 -21.43 2.20 -9.74 

2001 31.51 2.60 12.12 

2002 11.53 4.70 2.45 

2003 -4.05 6.90 -0.59 

2004 -18.84 5.20 -3.62 

2005 -58.32 5.10 -11.44 

2006 -43.89 2.00 -21.94 

2007 -212.33 3.00 -70.78 

2008 300.97 2.40 125.40 

2009 -320.00 2.10 -152.38 

 من إعداد الباحث اعتمادا عمى إحصاءات البنك الدولي: المصدر
www.albankaldawli.org 

 

http://www.albankaldawli.org/
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 ةرررمررالخات
يير التحميمية لتقييم يعرض البحث ثالثة من المعا

كفاءة النظام المصرفي في تمويل التنمية االقتصادية 
إلى في الجزائر، وقد أسفرت عممية التقييم ىذه 

 :النتائج التالية
تتفق المؤشرات الثالثة لمتقييم أن االئتمان  -9

المصرفي تسبب في حدوث انكماش اقتصادي خالل 
، 9994، 9999أربع سنوات من فترة الدراسة ىي 

 .9330وسنة  9333

تتفق المؤشرات الثالثة لمتقييم أن االئتمان  -9
المصرفي تسبب في حدوث تضخم اقتصادي خالل 

 .9338نة س

اتضح من خالل تقييم المعيار الثالث أن نسبة  -3
نسبة من أكبر  تكاناالئتمان المصرفي  التغير في
 ،(النمو االقتصادي)الناتج المحمي الحقيقي  التغير في

توجد عالقة واضحة جدا بين  ى أنو الوىذا يدل عم
 .تزايد االئتمان المصرفي والنمو االقتصادي

وتؤكد النتائج المتوصل إلييا وفق معايير التقييم 
أن السياسة االئتمانية لمنظام المصرفي  عمى
تناسق زائري جعمت االئتمان المصرفي لم تالج
أن  وىذا يعني يرات في النشاط االقتصادي،والتغ

لمصرفي الجزائري لم يمارس دوره في إحداث النظام ا
االستقرار النقدي داخل االقتصاد الوطني بل ساعد 

 .في إحداث حاالت عدم االستقرار

 
 :هوامشال
 دار وائل لمنشر،الطبعة الثالثة، ، (مدخل كمي واستراتيجي معاصر)فالح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن الدوري، إدارة البنوك  -9

 .990، ص 9336عمان األردن، 

 .  08، ص 9999، عمان األردن، دار وائل لمنشر، ألولىالطبعة اإدارة االئتمان،  ،عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة -9

 .938 -934ص  -المرجع نفسو، ص -3

  ،2006األردن، دار وائل لمنشر،الطبعة الثالثة، االتجاىات المعاصرة في إدارة البنوك،  ،زياد رمضان، محفوظ جودة -4

 .995-994ص ص  

 ، 9339الطبعة األولى، الوراق لمنشر والتوزيع، عمان، ، إدارة االئتمان المصرفي والتحميل االئتماني ،حمزة محمود الزبيدي -5

 .948ص 

 .995مرجع سابق، ص  زياد رمضان، محفوظ جودة،  -6

 .996 -995المرجع نفسو، ص ص  -7
 .955ص، مرجع سابق ،حمزة محمود الزبيدي -8

 .997-996مرجع سابق، ص ص  محفوظ جودة، زياد رمضان، -9

الوراق لمنشر والتوزيع،  الطبعة األولى، ، -تعبئة الودائع وتقديم االئتمان إستراتيجية –مزة محمود الزبيدي، إدارة المصارف ح -90
 .976، ص 9333عمان، 

 .983المرجع نفسو، ص  -99

 .989المرجع نفسو، ص  -99

 .980المرجع نفسو، ص  -93



2014سبتمبر-39عدد  االقتصاد واإلدارة والقـانونفي  التواصل  

41

قراءات في تجربة بنك األمل الیمنيز في التمویل األصغر اإلسالميالتمیّ إلبداع و ا
ریحانریفالشد . أو بونوالةریم

علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة و 
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
تجاوز في سبیل و .ایزال محدودً الانتشارهأنّ إالّ یحتل التمویل األصغر اإلسالمي أهمیة كبیرة في المجتمعات اإلسالمیة، 

الحائز على عدة جوائز ، و األمل المتخصص في التمویل األصغر اإلسالميبنك الضوء علىطتسلیارتأینا،هذا الوضع
التمویل األصغر اإلسالمي یرتكز أنة نتائج أهمهاعدّ ت الدراسة إلىتوصل.حتذى بهینموذجا باعتبارهاقلیمیة ودولیة،

تجمع بین الكفاءة ،أصیلةمنتجاتتطویرلامنهجاالبتكارمنبنك األملخذتّ یابینمعموما على صیغة المرابحة،
.الضوابط الشرعیةو االقتصادیة 

.األصغر، التمویل اإلسالمي، التمویل األصغر اإلسالمي، االبتكار، بنك األمل للتمویل األصغرالتمویل: مفاتیحالكلمات ال

Résumé
La microfinance islamique occupe une place importante dans les sociétés islamiques, mais sa
portée est très limitée. Pour surmonter cette situation, cette étude met en évidence Al-Amal
Microfinance Bank, couronnée de plusieurs prix régionaux et internationaux, comme un
modèle. L’étude conclut que les produits de la microfinance islamique se limitent pour
l’essentiel à la mourabaha, par contre Al-Amal Bank prend de l'innovation une approche
pour développer des produits originaux qui combinent entre l'efficacité économique et les
principes islamiques.

Mots clés : Microfinance, finance islamique, microfinance islamique, innovation, Al-Amal
Microfinance Bank.

Abstract
Islamic microfinance occupies an important place in Islamic societies, but its outreach is very
limited. In order to overcome this situation, this study highlights on Al-Amal Microfinance
Bank, the winner of many regional and international awards, as a role model. The study
concludes that the Islamic microfinance products are largely limited to murabaha, while Al-
Amal Bank takes of innovation an approach to develop original products that combine
between economic efficiency and Islamic principles.

Keywords: Microfinance, islamic finance, islamic microfinance, innovation, Al-Amal
microfinance Bank.
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مقدمة
النمو الكبیر الذي شهده االنتشار الواسع و رغم

التمویل األصغر في معظم أنحاء العالم خالل 
األخیرین، إّال أن شریحة عریضة من الفقراء العقدین 

بسبب عدم المسلمین ُتحجم عن استخدام خدماته
لذا، فإّن توفیر الخدمات . توافقها مع معتقداتهم الدینیة

المالیة األساسیة للفقراء في المجتمعات اإلسالمیة 
یتطّلب تكامل التمویل األصغر مع التمویل اإلسالمي

كصناعتین تتسم كل واحدة الیوم اللذان یصنفان 
اتساع و زبائنها منهما بتنوع منتجاتها، تنامي قاعدة

في هما اكلتقد نجحت لو . الجغرافيانطاق انتشاره
استحداث حلول مبتكرة لسد الثغرات التمویلیة التي 
خلفتها األنظمة المصرفیة الكالسیكیة، فالتمویل 
األصغر ُیعنى بتقدیم خدمات مالیة متنوعة للفقراء 

تحقیق ساعدهم على زیادة دخلهم األسري و مما ی
أمنهم االقتصادي، أما التمویل اإلسالمي فیوفر 

قة مع الشریعة اإلسالمیة مما منتجات مالیة متواف
طلب مالیین المسلمین الذین یحجمون عن يلبیُ 

.استخدام األدوات التقلیدیة الربویة
األهداف السامیة لهاتین الصناعتین خلقت إنّ 

معا في قطاع جدید إطارا جاهزا النصهارهما
" التمویل األصغر اإلسالمي"متخصص یعرف باسم 

ة فعالة للتخفیف من حّدة الفقر وتعزیز الذي یعد أدا
الشمولیة في المجتمعات التمكین االقتصادي و 

.اإلسالمیة
:مشكلة الدراسة

یل األصغر اإلسالمي من رغم ما یكتسیه التمو 
المسلمة، حاجة الفقراء المتزایدة أهمیة في المجتمعات 

ناجحة، إّال إسالمیة وعربیة لمنتجاته، و وجود تجارب 
یقّدر بنسبة نصف انتشاره عالمیا ال یزال محدودا و أن 

من إجمالي انتشار التمویل)%0.5(في المائة 
في العالم العربي، تخدم بعض و . األصغر التقلیدي

مؤسسات التمویل األصغر التقلیدي ما یفوق 
مقترض نشط كجمعیة رجال أعمال 100.000

االسكندریة، الجمعیة المصریة لتنمیة وتطویر 
منظمة إندا بتونس، بل أن بعضها و ) لیید(المشروعات 

مقترض نشط كجمعیة 300.000یخدم أكثر من 
مؤسسات التمویل األمانة بالمغرب، في حین أن

10.000األصغر اإلسالمي ال تخدم أكثر من 

یستثنى من ذلك بنك األمل للتمویل و مقترض
.األصغر في الیمن

كل ذلك یؤكد على ضرورة االنطالق في آفاق 
لیصنع التمویل األصغر اإلسالمي لنفسه مجًدا جدیدة

التقلیدي، فهل إلى األصغرلتمویلیضاهي ما حققه ا
ذلك من سبیل؟ 

تندرج ضمن هذا التساؤل الرئیسي مجموعة من و 
:التساؤالت الفرعیة التي یمكن طرحها كاآلتي

جه التكامل بین التمویل األصغر ما هي أو -
التمویل اإلسالمي؟و 
كیف یمكن توظیف االبتكارات التي تجود بها-

الذهنیة اإلسالمیة في سبیل تعزیز الشمولیة المالیة؟
ل بنك األمالتي صنعت من ما هي العوامل و -

عالمیا؟ تجربة ناجحة یحتذى بها عربیا و 
:أهمیة الدراسة

تنبع أهمیة هذه الدراسة من أهمیة التمویل 
األصغر اإلسالمي الذي یعد مجاال خصبا البتكار 

الشریعة اإلسالمیة معنماذج أعمال جدیدة متوافقة
ع نطاقیوسمما یسمح بت،یمكن تطبیقها بفعالیة

مسبوقةغیرمستویاتإلىالتمویلعلىالحصول
.اإلسالميالعالممستوىعلى
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:المنهجیة المتبعة
المنهج إتباعبالنظر إلى طبیعة الموضوع سیتم 

الوصفي التحلیلي الذي یسمح بتوفیر البیانات 
وكذا تفسیرها الحقائق عن المشكلة محل الدراسةو 
من أجل الوصول إلى الوقوف على داللتها و 

استنتاجات عامة تسهم في فهم الحاضر وتشخیص 
إلى بحثالفتقار موضوع الونظرا .الواقع وأسبابه

تم االعتماد ،األبحاث العلمیة المنشورة بسبب حداثته
األعمال البیانات على معلومات و الفي تحصیل

مؤسسات دولیة المنجزة من طرف هیئات و 
متخصصة كالمجموعة االستشاریة لمساعدة الفقراء 

(CGAP)،االستعانة وكذا التابعة للبنك الدولي
كموقع ببعض المواقع الرسمیة على شبكة االنترنت

باإلضافة إلىبنك األمل وبوابة التمویل األصغر، 
. والملتقیات العلمیةمقاالت، الكتببعض ال

لإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع تم تقسیم و 
:الدراسة إلى ثالث محاور أساسیة هي

التمویل األصغر والتمویل اإلسالمي وجهان لعملة -
واحدة؛
التمویل األصغر اإلسالمي أداة لتعزیز الشمولیة -

ومجال لتحفیز االبتكار؛
تجربة بنك األمل للتمویل األصغر قراءات في-

.اإلسالمي
التمویل األصغر والتمویل اإلسالمي وجهان -أوال

لعملة واحدة
رالتمویل األصغ. 1

:إلىالتقلیديیشیر مصطلح التمویل األصغر
توفیر الخدمات المالیة وهي في المقام األول "

التي التحویالت المالیةاألوعیة االدخاریة و ن، االئتما
القادرین غیرالفقراء النشطین اقتصادیا و زبائنتقدَّم لل

على الحصول على الخدمات التي تقدمها مؤسسات 
التغلب على أحد المعوقات مالیة رسمیة، وذلك بهدف

ء في جمیع أنحاء العالم الرئیسیة التي یواجهها الفقرا
على ندرة الفرص للحصول على قروض و هيأال و 

خالل التي تقدم منى و ة األخر الخدمات المصرفی
.)1("األنظمة المصرفیة الرسمیة

توفیر مجموعة ": یعّرفه بنك التنمیة األسیوي بأنهو 
ض، واسعة من الخدمات المالیة مثل الودائع، القرو 

خدمات السداد، تحویل النقود والتأمین إلى الفقراء 
مشروعاتهم وأرباب األسر قلیلي الدخل، و 

.)2("المصغرة
نمًوا التمویل األصغر انتشارا واسعا و لقد شهد

كبیرا في معظم أنحاء العالم باعتباره أداة قویة 
لمكافحة الفقر، إّال أن األدلة تشیر إلى أن الكثیر من 
الزبائن المحتملین في الدول اإلسالمیة ُیحجمون عن 
استخدام أدواته التي ال تتماشى مع المبادئ التي 

في الجزائر، كشفت ف. أرستها الشریعة اإلسالمیة
من مالكي 20.7%أّن 2006دراسة أجریت سنة

المؤسسات المصغرة ال یتقّدمون بطلبات للحصول 
في و .على قروض ألسباب دینیة في المقام األول

األردن، أظهرت الدراسات التي أجرتها الوكالة 
2002سنةUSAIDاألمریكیة للتنمیة الدولیة 

على %32و%24.9أنّ 2006سنةIFC/FINCAو
التوالي، من أولئك الذین أجریت معهم مقابالت، 
ذكروا أسبابا دینیة لعدم إقدامهم على الحصول على 

أیضا IFC/FINCAوأظهرت دراسة . القروض التقلیدیة
معهم مقابالت من أولئك الذین أجریت%18.6أنّ 

یجعلون األسباب الدینیة العامل الوحید األكثر أهمیة 
وفي الیمن، . في اتخاذهم لقرار حصولهم على قرض

الفقراء بالخدمات المالیة اإلسالمیة، من40%یطالب 
.)3(مهما كانت تكلفتها

التمویل اإلسالمي. 2
ل اإلسالمي الذي یطلق یشیر مصطلح التموی

التمویل وفق "على سبیل الدقة اصطالحاعلیه لغة و 
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المالیة إلى مجموعة المنتجات ،"الشریعة اإلسالمیة
من األوضح أن یقال أن لَّ لعو . المتوافقة مع الشریعة

التمویل اإلسالمي هو مجموعة من المنتجات المالیة 
اإلسالمیة الكلیة، مع أصول الشریعة المتوافقة

.)4(أحكامها المفصلةومقاصدها العامة و 
إّن المبادئ التي یسترشد بها التمویل اإلسالمي 

حد سواء تثیر فضول المسلمین وغیر المسلمین على
االنتشار الواسع النطاق مغزىفي سعیهم لفهم معنى و 

فالممارسات المالیة .فوائدلنظام یحّرم أخذ أو دفع
اإلسالمیة تأسست على إیمان راسخ بأن النقود في 

وفقا لهذا األساس، . للربححد ذاتها لیست أصال مدّرا
تسمى بط أهم مبادئ التمویل اإلسالمي و سوف نستن

:و هي)5("األركان الخمسة للتمویل اإلسالمي"
وعطاًء؛أخذا) الفائدة()6(بالرباالتعاملتحریم-
تقاسم األرباح والخسارة؛-
في المبادالت التجاریة؛)7(تحریم الغرر-
المشروع؛اإلنفاقنحوالمالتوجیه-
.الحقیقياالستثمارنحوالمالتوجیهو -

إّن التمویل اإلسالمي مثله مثل الشریعة الغّراء، 
یر السلوك ُیقدر تأث،ُیعلي من أهمیة التفاعل اإلنساني

یسهم في تحقیق العدالة األخالقي في المجتمع و 
یحد من تركز الثروة،االجتماعیة، فهو یمنع الظلم

ومواهبه فقیر في تنمیة مواردهیضمن حق الو 
. ٕابداعاتهو 

التمویل أن التمویل األصغر و مما سبق یتضح
یعنیه في اإلسالمي یتفقان في جوهرهما فكالهما

تقدیم العون للفئات لمقام األول الخدمة االجتماعیة و ا
بعدم استغالل الحاجة أیضا األكثر احتیاجا ویتفقان

التربح منها بل یدعوان إلى التكافؤ عند الناس و 
مساعدة الفقراء للتقارب بین ىعي والحث علاالجتما

هكذا فإن و . )8(هاطبقات المجتمع الواحد وعدم اتساع
التمویل اإلسالمي یمكن أن یكملو التمویل األصغر 

عملیة على حد هما اآلخر من جوانب إیدیولوجیة و أحد
فرصة ذهبیة رائعة فالتمویل األصغر یشكل،)9(سواء

هذا األخیر یعكساإلسالمي حتى أمام التمویل
جوهر منظومة قیمه ومكنون رسالته، في حین یساعد 

قواعدها متثال ألصول الشریعة اإلسالمیة و اال
إلى عدد مؤسسات التمویل األصغر على الوصول

الذین یفضلون أشكال األنشطة كبیر من المسلمین
.المالیة الممتثلة ألحكام الشریعة اإلسالمیة

اسیة للتمویل األصغرالعقود اإلسالمیة األس. 3
الضرر شكل تحریم الربا، الغرر، الجهل و ال ی

وغیر ذلك من المبادئ المقّیدة في التمویل اإلسالمي 
عقبة أمام بناء منتجات سلیمة للتمویل األصغر، بل 
أّدى االلتزام بالشریعة إلى قدر كبیر من البحوث في 
مجال تطویر المنتجات، فبینما یقوم النظام التقلیدي 
على الودائع والقروض بنظام الفائدة، یزخر النظام 
اإلسالمي بتشكیلة من األدوات لحشد األموال، 

فیما یلي عرض ألهم و . ٕادارة المخاطرالتمویل و 
تطبیقها في أسالیب التمویل اإلسالمي التي یمكن

: عملیات التمویل األصغر
أبسط األدوات تمثل المرابحة إحدى:المرابحة1.3

الشائعة االستخدام، وهي عبارة عن هیكل إطاري 
للبیع بسعر التكلفة زائدا هامش الربح، حیث تقوم 
لة بشراء السلعة أو المنتج لصالح  المؤسسة المموِّ
الزبون وحسب توصیته وطلبه وتعید بیعها له بسعر 
التكلفة مضافا إلیه هامش ربح معین یتم االتفاق علیه 

ل وغال. مسبقا با ما یتم سداد قیمة هذه السلعة للمموِّ
ي ذمة بشكل أقساط بمعنى أن قیمة هذه السلعة دین ف

تجدر اإلشارة هنا أنه من و . الزبون حتى السداد التام
اللحظة التي یبیع فیها الممول السلعة، تصبح ملكا 

تكون حتىو . التصرف فیهایةحر لهللزبون و 
المرابحة مطابقة للشریعة اإلسالمیة، فإنه یجب أن 
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أن یكون الممول مالكا للسلعة أّوال ثم یقوم ببیعها، و 
ا المشتري أن یعرفهتكون السلعة في شكل ملموس، و 

.)10(على أسعار إعادة البیعثم یوافق على الشراء و 
تعتبر المشاركة األسلوب المناسب :المشاركة2.3

اعي في حیاتنا االقتصادیة لالستثمار الجم
المعاصرة، حیث یقدم المشاركون المال بنسب 
متساویة أو متفاوتة، من أجل إنشاء مشروع جدید أو 
المساهمة في مشروع قائم بحیث یصبح كل مشارك 

یتم العمل في المشروع . ممتلكا حصة من رأس المال
من أجل تنمیة المال، وقد یحقق المشروع نتائج 

حالة تحقق أرباح فإنها توزع ففي . بیةإیجابیة أو سل
حالة حدوث خسارة فإنها تقسم في ، و بحسب االتفاق

.)11(على قدر حصة كل شریك
هي اتفاق بین طرفین، األول یقّدم : المضاربة3.3

الجهد من للطرف الثاني الذي یقدم الخبرة و التمویل 
تقاسم األرباح یتم. أجل المباشرة بأعمال استثماریة

الناتجة عن عقد المضاربة بین الممول ومدیر 
. لنسب توزیع متفق علیها مسبقاالمشروع وفقا

األرباح هي نسب مئویة األكید أن معدالت تقاسم و 
في و .لغ مالیة محددة مسبقاالیست مبمن الربح و 

حالة حدوث خسارة، بشرط حدوثها بشكل طبیعي 
من قبل مدیر ولیس نتیجة إهمال أو سوء تصرف 

المشروع، یخسر الممول أمواله، في حین ال یخسر 
ما بذله من ر المشروع سوى ما أنفقه من وقت و مدی
.جهد
هي عقد إیجار یستعمل في تمویل :اإلجارة4.3

ل بشراء المعدات كاآلالت الصغیرة، فیقوم الممو 
یجب . صاحب المشروعتأجیره لاألصل اإلنتاجي و 

المدفوعات المتعلقة به جار و أن تحدد مدة وقیمة اإلی

ولكي تكون المعاملة إسالمیة . مقدما تفادیا للغرر
دد ، یجب أن یح)ال تصبح ربا مقنعا في صورة بیعو (

مسؤولیة الحفاظ عقد اإلیجار أن ملكیة األصل و 
یمكن أن یعقب عقد و . اتق الممولعلیه تبقى على ع

وفي تلك الحالة تنتقل ملكیة اإلجارة عقد بیع، 
.األصل إلى المستأجر

المسلمین الكریم یحث القرآن :القرض الحسن5.3
في حاجة بوضوح على تقدیم القرض الحسن لمن هم 

جل ﴿من ذا الذي یقرض إلیه حیث یقول اهللا عز و 
اهللا قرضا حسنا فیضاعفه له أضعافا كثیرة﴾ من 

قرض ال عنعبارةهو و .من سورة البقرة245اآلیة
یكون فیه أي نوع من أنواع الفوائد، بمعنى أنه دین 
من جهة معینة لفترة زمنیة محددة وُیرد دون زیادة أو 

قرض لغایات وغالبا ما یتم منح هذا ال. نقصان
حق للجهة الممولة فرض رسوم یاجتماعیة وٕانسانیة و 

تحملتها في سبیل منح رمزیة مقابل مصاریف إداریة 
هدف هذا بصلة لقیمة ومدة و هذا القرض وال تمت

.)12(القرض
لعملیة إلى تفضیل المرابحة ألن تشیر التجربة ا

عقد الثابت، یقل في ظل ال، و محدد األركانهاعقد
تقل تكلفة التنفیذ على مؤسسة التمویل تعقید العملیة و 

ما أّكدته آخر مذكرة هوو .)13(األصغر اإلسالمي
، فكما هو موضح في الشكل CGAPمناقشة أجرتها 

في الوقت الحالي تمثل المرابحة المنتج ، فإنه1رقم 
األوسع انتشارا من بین منتجات التمویل األصغر 

زبون، یلیها القرض 672.000اإلسالمي بما یقدر بـ 
في . زبون191.000الحسن الذي یصل إلى حوالي 

المضاربة بكثیر من الشهرة ع المشاركة و ال تتمتحین 
في التمویل األصغر نظرا ألن متطلبات إعداد 

الشفافیة التي تنظم التوزیع العادل ألي أرباحریر و االتق
تكالیف خسائر یمكن أن ینتج عنها أعباء و أو 

تشغیلیة كبیرة في المشروعات الصغیرة غیر المعتادة 
.)14(رسمیةالعلى أعمال المحاسبة



2014سبتمبر-39عدد  االقتصاد واإلدارة والقـانونفي  التواصل  

46

انتشار منتجات التمویل األصغر االسالمیة: 1الشكل رقم 

، 84مایكل تارازاي، االتجاهات العامة لالشتمال المالي المتوافق مع الشریعة االسالمیة، مذكرة مناقشة مركزة رقم میادة الزغبي و : المصدر
CGAP 3، ص 2013، مارس.

اإلسالمي أداة لتعزیز التمویل األصغر -ثانیا
مجال لتحفیز االبتكارالشمولیة و 

یقدم التمویل األصغر اإلسالمي نموذًجا بدیًال 
للمالیین من الفقراء الذین ال یستفیدون من خدمات 

ولتوفیر فرص الحصول . التمویل األصغر التقلیدي
على خدمات مستدامة على نطاق أوسع، فالبد لهذه 

تطویر أن تتخذ االبتكار منهجا لتصمیم و لصناعة ا
.منتجاتها

تعزیز الشمولیة من خالل التمویل األصغر . 1
اإلسالمي

بین المبادئ التمویل األصغر اإلسالمي یجمع 
االجتماعیة اإلسالمیة الداعیة إلى مراعاة األشخاص 
األقل حظا، وبین قدرة التمویل األصغر على توفیر 

فالتمویل .على التمویلفرص لحصول الفقراء
لدیه اإلمكانیات لالستجابة راألصغر اإلسالمي تتواف

لطلب غیر ملبى، وبإطالق العنان لتلك اإلمكانیات، 
یمكن توفیر قدرة الحصول على التمویل للمالیین من 
فقراء المسلمین الذین یرفضون أدوات التمویل 

.األصغر غیر المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة
بما أن احتیاجات الفقراء في الدول اإلسالمیة ال و 

تختلف عن احتیاجات الفقراء في المجتمعات 
باستثناء أن احتیاجاتهم تتشكل وتتأثر األخرى، 
ثقافتهم بشكل كبیر، فإنه یتعین على بدیانتهم و 

مؤسسات التمویل األصغر اإلسالمي على غرار 

ن لیة تمكّ نظیراتها التقلیدیة أن تقوم بتقدیم منتجات ما
لیل الزبائن من زیادة الدخل، تكوین األصول وتق

ولكي تحقق هذه . فرص تعرضهم للصدمات الخارجیة
المنتجات أهدافها فهي تتجاوز الجانب القانوني في 
التعاقد لتشمل التسویق، متابعة الزبون، التعرف على 

بین حقوق محاولة المالءمة بینها و احتیاجاته و 
ا یجب أن تستوفي جانبا مصالحها، كملمؤسسة و ا

هذه األخیرة هي همزة و . آخر هو الضوابط الشرعیة
الوصل بین مبادئ االقتصاد اإلسالمي من جهة وبین 
الممارسة الیومیة للحیاة االقتصادیة من خالل 

فإذا كان االقتصاد .المنتجات المالیة من جهة أخرى
اإلسالمي یمثل بناء شامخا متناسقا، فالمنتجات 

هي مفاتیح الدخول له واالنتفاع به، والضوابط المالیة 
الشرعیة هي األسنان التي ال یمكن للمفاتیح أن تعمل 

ومن هنا تبرز أهمیة المنتجات المالیة . بدونها
اإلسالمیة المنضبطة بضوابط الشریعة، فهي ترجمة 

وبدون هذه . عملیة للقیم والُمثل التي جاء بها اإلسالم
را على ورق ال رصید لها المنتجات تظل المبادئ حب

من الواقع، ویظل الواقع رهنا لألطماع الشخصیة 
.والنزاعات األنانیة

االبتكار في التمویل األصغر اإلسالمي. 2
مؤسس بنك ، "محمد یونس"إن امتداد تفكیر 

الحائز على جائزة امین الرائد في التمویل األصغر و غر 
ار األنظمة خارج إط،2006نوبل للسالم سنة 
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المبدع الذي تمعن تمیزه بسماتالمصرفیة التقلیدیة و 
بالنظر إلى الفقراء فكان إیمانه كبیر بوجود حل 

راجهم من دائرة ٕاخظروف حیاتهم و تحسینو لمشاكلهم
فكانت النتیجة ابتكار االقتصادي، التهمیش المالي و 

حلت فیها ضمانات المجموعة منتجات مالیة جدیدة
ُصّبت في قالب ة، و محل ضمانات القروض الفردی

التمویل األصغر الذي أثبت على مر السنوات أن 
أنهم قادرون كن أن یتمتعوا بجدارة ائتمانیة و الفقراء یم

على تحمل أسعار الفائدة التي ال تغطي فقط تكالیف 
غر، وٕانما تسمح لها عملیات مؤسسات التمویل األص

ت الفعلیة فالبحث عن االحتیاجابتحقیق أرباح،
تطویر المنتجات والعمل على تصمیم و للزبائن

المناسبة لهم هو سر نجاح التمویل األصغر 
التقلیدي، والمختصون في التسویق یعلمون تماما 

. الفرق بین التقلید وبین االستجابة الحتیاجات الزبائن
فاألول مجرد محاكاة، أما الثاني فهو مصدر لإلبداع 

.واالبتكار
مواصلة السیر في طریق تطویر منتجات التمویل قبل

تجربة التمویل األصغر اإلسالمي باالستفادة من
أخذ منها ما یتوافق مع الشریعة األصغر التقلیدي و 

احتیاجات فقراء المسلمین، سنتوقف اإلسالمیة ومع
یتمثلباختصار. عند مصطلحي اإلبداع واالبتكار

شكلة ما أو إلى اإلبداع في التوصل إلى حل خالق لم
التطبیق الخالق فكرة جدیدة، في حین أن االبتكار هو

ویتطلب تطویر منتجات التمویل . )15(أو المالئم لها
واالبتكار األصغر اإلسالمي باالعتماد على اإلبداع

تطویر والعمل علىزبائنالالحتیاجاتمستمرةدراسة
الشریعة ما تفرضه رغمو . لهاالالزمةالتقنیةاألسالیب

اإلسالمیة من قیود، إال أنها تقدم البیئة المثالیة 
ى أن فالدراسات تشیر إل. االیجابيلالبتكار واإلبداع

تحث علیه، فالقیود لیستالقیود تحفز على االبتكار و 
معوقا لالبتكار خاصة إن كانت منزلة من لدن حكیم 

قد و . السعادة البشریةخبیر، فهي إذا مصدر الهدایة و 
لقرآن في آیات عدة على أهمیة التفكر والتدبر، أكد ا

األعمى لآلباء واألجداد ولو كان وانتقد التقلید
هذا ال یعني أن التجدید و . مصادما للعقل والمنطق

بل هو وسیلة ومخالفة المألوف هدف في حد ذاته
تصحیح األخطاء وبناء القیمة الستكشاف الحقیقة و 

من غرابته أو جدته، المضافة، فقیمة االبتكار ال تنبع 
وال .)16(بل من آثاره المالیة واالقتصادیة اإلیجابیة

ریب أن منهج االبتكار لتطویر منتجات التمویل 
األصغر اإلسالمي أكثر تكلفة من التقلید والمحاكاة، 
لكنه في المقابل أكثر جدوى وأكثر انتاجیة، والتكلفة 

بعد غالبا تكون مرتفعة في بدایة تطبیق المنتج، ثم 
ذلك تنخفض إلى مستوى التكلفة الحدیة المعتادة في 

لكن المؤسسة التي تبادر أّوال تنجح . المنتجات المالیة
من ثم تضمن في استقطاب نسبة أكبر من السوق و 

.جدوى طرح المنتجات الجدیدة ابتداءً 
قراءات في تجربة بنك األمل للتمویل األصغر -ثالثا

اإلسالمي
نبذة تعریفیة. 1

23أنشأ بنك األمل للتمویل األصغر بالقانون رقم 

لتمویل األصغر في الخاص كأول بنك ل2002لسنة 
بدأ البنك بمزاولة و،شمال إفریقیاالشرق األوسط و 

.2009نشاطه رسمیا في جانفي 

ٕاشراف البنك المركزي یخضع البنك لرقابة و 
لایر 1.010.000.000الیمني، ویبلغ رأسماله المدفوع 

قیمة ،سهم عادي10.100، مقسمة على )17(یمني
موزعة على النحو لایر یمني100.000كل سهم 

:)18(التالي 
مساهمة الحكومة الیمنیة، ممثلة بالصندوق 45%-

االجتماعي للتنمیة؛
مساهمة برنامج الخلیج للتنمیة؛35%-
.مساهمة القطاع الخاص الیمني والسعودي20%-
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یسعى بنك األمل إلى تحسین األوضاع و 
ات الدخل و ماعیة لألسر ذاالقتصادیة واالجت

المحدود في الیمن خصوصا أصحاب المنخفض و 
منتجات الصغیرة من خالل توفیر و مصغرةالمشاریع ال
.مالیة متمیزة

منتجات و خدمات البنك. 2
يــــغر فـــــل األصـــــل أول بنك للتمویـــــــــُیعد بنك األم

الخدمات المالیة عالم العربي یوفر فقط المنتجات و ال
:المطابقة ألحكام الشریعة اإلسالمیة وهي

ال یمنح البنك قروض نقدیة، بل : التمویالت1.2
في شكل سلع التمویالت المقدمة للزبائن كونت

من حیث النوع والحجم كما هو مبین في تختلف 
.1رقم الجدول

أنواع التمویالت في بنك األمل للتمویل األصغر: 1الجدول رقم 
فترة السداد

)شهر(
حجم التمویل

)لایر یمني(
أنواع التمویالت

06–24

من
10.000

إلى
200.000

لمجموعة من النساء عبارة عن تمویالت تمنح
المستوى االقتصاديالمتقاربات فيالمتعارفات و 

.لدخلة لر مدیقمن بإدارة أنشطة و المسكنو 

األمل 
مجموعة

06–24

من
200.000

إلى
2.000.000

، ةصغر مالستهدف أصحاب المشروعات الصغیرة و ی
.أصحاب وسائل النقل المدرة للدخل

ألمل ا
فردي

06–24
من

10.000
إلى

500.000

هو منتج موجه للموظفین العاملین في القطاع العام 
لتمویل كافة ) ذوي الدخل الثابت(والمختلط والخاص

.االحتیاجات التمویلیة واالستهالكیة الخاصة بهم

األمل 
شراكات

06–24

من
35.000

إلى
70.000

صندوق الرعایة عبارة عن منتج یستهدف مستفیدي
االجتماعیة الذین یحصلون على مساعدات ربع 
سنویة من الحكومة، إذ یقوم البنك بمنحهم تمویالت 

.لتأسیس مشاریع صغیرة مدرة للدخل

األمل 
رعایة

.03/03/2012بتاریخ www.alamalbank.comلمن إعداد الباحثین، اعتمادا على المعطیات المتوفرة على موقع بنك األم: المصدر

ثالث أنواع بنكالم دّ یق:االدخارات و الودائع2.2
:نوعین من الودائع هيو من االدخارات 

سنة 18موجه للذین تتجاوز أعمارهم : ادخار األمل. أ
رجاال كانوا أو نساء من ذوي الدخل المحدود 
والمنخفض وغیرهم بهدف تكوین رؤوس أموال خاصة 
بهم لمساعدتهم في تحسین مستوى معیشتهم 

ُیفتح الحساب و . واالعتماد على مصادرهم الذاتیة
.لایر یمني1000بـ یقدرافتتاحي برصید 

یستهدف األطفال الذین لم : ادخار أطفال األمل. ب
رسم سنة ویشجعهم على االدخار و 18یتجاوزوا 

طموحاتهم المستقبلیة حیث تكون هذه الحسابات
. بإشراف ولي األمر حتى بلوغ الطفل السن القانونیة

لایر 200في هذا المنتجیبلغ الرصید االفتتاحيو 
.یمني

الزبائن الذین تزید یخدم :الحساب الجاري. ج
بالتعامل مع البنك یرغبون عامًا و 18أعمارهم عن 
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اإلیداع وسداد أقساط واستخدام حسابهم في السحب و 
.لایر یمني500الحد األدنى لفتح الحساب . التمویالت

للزبائن الراغبین في ةموجه:الودائع ألجل. د
استثمار إیداعاتهم في البنك لمدة معینة حسب اختیار 

، حیث یقوم البنك )شهرا12أو 9، 6، 3(الزبون 
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الصندوق من ة إدار تتمو . 2رقم موضح في الجدول 

خالل المضاربة في التمویالت وما یتعلق بها من 
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.29/01/2012بتاریخ www.alamalbank.com. 28، ص 2010السنوي لبنك األمل لسنة التقریر : المصدر
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، اإلبداع التقنیة المستخدمة، زبونأداء العمل، رضا ال
.البتكار، الكوادر البشریةوا

بالنسبة لبنك األمل فرغم حداثة تأسیسه إال أنه 
تمكن من تحقیق عدة نجاحات جعلته یتربع على 

من، فأصبح عرش صناعة التمویل األصغر في الی

معارف صناعة التمویل لمهارات و مزودا رئیسا 
.األصغر عربیا وعالمیا

مؤشرات التمیز  1.3
یمكن تلخیص أهم :االنتشارو مؤشرات التوسع . أ

:مؤشرات توسع بنك األمل في الجدول التالي
2011-2009مؤشرات توسع بنك األمل خالل الفترة : 3الجدول رقم

.03/03/2012بتاریخ www.alamalbank.comمن إعداد الباحثین، اعتمادا على المعطیات المتوفرة على موقع بنك األمل : المصدر
توسع البنك جلیا من سنة ألخرى وذلك من یبدو

ا زیادة عدد الموظفین، كذخالل إنشاء فروع جدیدة و 
أنه رغم تراجع قطاع التمویل إلىتجدر اإلشارةو 

متأثرا 2011سنة %1.1األصغر في الیمن بنسبة 
االقتصادیة التي مرت بها الیمن، باألزمة السیاسیة و 

ي المحافظة على المرتبة إال أن بنك األمل استمر ف

سوق التمویل من%25ذلك بسیطرته على األولى و 
األصغر في الیمن، كما حافظ البنك على كوادره 

أما . الذین یشكلون رأسماله الحقیق ولم یسرح أّیا منهم
الشكل و االنتشار فتظهر في الجدولبالنسبة لمؤشرات

:التالیین

2011- 2009لبنك األمل خالل النشطةالقروض الموزعة و : 4الجدول رقم

2011 2010 2009 البیان
15.967 21.221 7.522 عدد الطلبات

1.025.226.300 1.393.794.840 51.327.000 )یمنيلایر(حجم الطلبات 
12.507 17.566 5.657 الموزعةعدد القروض 

635.671.250 886.000.000 284.000.000 )یمنيلایر(إجمالي القروض الموزعة 
15.945 14.730 4.787 النشطةعدد القروض

5.340.140.070 557.000.000 165.000.000 )یمنيلایر(محفظة القروض النشطة 
بتاریخ www.alamalbank.com.27، 26، ص 2011الباحثین، اعتمادا على التقریر السنوي لسنة من إعداد: المصدر

03/03/2012.
التزاما من البنك بالمسؤولیة االجتماعیة الملقاة 

12.507صرف 2011على عاتقه، استطاع سنة 

ملیون لایر یمني، 635بإجمالي مبلغ یقارب قرض
التي مرت بها الیمن السیاسیةرغم صعوبة األزمةو 

التي انعكست حتى على عدد و 2011خالل سنة 

وحجم طلبات القروض إال أن البنك استطاع 
االحتفاظ بزبائنه، وقد ارتفع عدد القروض النشطة من 

قرض 15.945إلى 2010قرض نشط سنة 14.730
.2011نشط سنة 

2011 2010 2009 البیان
13 11 6 عدد الفروع
135 130 92 عدد الموظفین
%25 %22 %12 نسبة الحصة السوقیة
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2011- 2009عدد مدخري بنك األمل خالل : 2الشكل رقم 

.29/01/2012بتاریخ www.alamalbank.com. 31ص،2010التقریر السنوي لبنك األمل لسنة : المصدر
بالنسبة لمؤشرات االنتشار الموضحة في اأمّ 

2011، فتُثبت أن البنك استطاع سنة 1الشكل رقم 
مدخر 33.047جذب أكبر عدد من المدخرین إذ بلغ 

ملیون لایر 1.194وقدرت محفظة االدخار ما یقارب 
ویعود ذلك إلى تنوع خدمات البنك مثل .یمني

ل إطالق منتج صنادیق االستثمار الذي یعتبر األو 
من نوعه في صناعة التمویل األصغر عالمیا ومنتج 
الحساب الجاري الذي طور ألول مرة في مؤسسات 
التمویل األصغر في الشرق األوسط وشمال إفریقیا 
باإلضافة إلى ممیزات منتجات االدخار والمتمثلة 

:في

جمیع وتتمُیفتح الحساب مجانًا وبدون رسوم-
في أي فرع؛بسرعةهإجراءات فتح

لزبائن من أي فرع من إمكانیة سحب وٕایداع ا-
؛فروع البنك

وائد مالیة وفقًا لمبادئ تحتسب على الحساب ع-
مبدأ المضاربة في توزیع (اإلسالمیة الشریعة
.)األرباح

ل من ثالث استطاع بنك األمل في أق: الجوائز. ب
ثقة الكثیر من ممارسي سنوات أن ینال إعجاب و 

التمویل األصغر في العالم مما أسفر عن تتویجه 
الدولیة أهمها من الجوائز العربیة، اإلقلیمیة و بالعدید 

:موضح في الجدول التالي
حصل علیها بنك األملتأهم الجوائز التي : 5الجدول رقم 

حقل الجائزة المنظمة الراعیة اسم الجائزة

.مقترح منتج اإلجارة المنتهیة بالتملیك
CGAP ،دوتشه بنك ،

لتنموياالبنك اإلسالمي 
.مؤسسة جرامین جمیلو 

جائزة التحدي في التمویل األصغر 
2010اإلسالمي 

.    ات التي یقدمها البنكلمنتجكافة ا مؤسسة جرامین جمیل
االبتكار جائزة جرامین جمیل لإلبداع و 

2010في الوطن العربي 
.منتج التكافل اإلسالميمنتج االدخار و  C5مجموعة  2011جائزة أفضل ابتكار في العالم 

منتج ادخار أطفال األمل الذي یهدف 
.إلى تعزیز ثقافة االدخار لدى األطفال

HansonWadeمنظمة 

جائزة اإلبداع للمنتج الناجح في 
األصغر على مستوى الشرق التمویل 
2011ٕافریقیا األوسط و 

من طرف البنك للقضاء الجهود المبذولة 
تخفیض معدالت البطالة في على الفقر و 

.الیمن بین أوساط الشباب

The Newمجلة 

Economyاالنجلیزیة

مؤسسة تمویل بنك األمل أفضل 
واحد من أنجح في الیمن و أصغر

2011خمس مؤسسات في العالم 

.من إعداد الباحثین: المصدر
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:موضح في الجدول التالي
حصل علیها بنك األملتأهم الجوائز التي : 5الجدول رقم 

حقل الجائزة المنظمة الراعیة اسم الجائزة

.مقترح منتج اإلجارة المنتهیة بالتملیك
CGAP ،دوتشه بنك ،

لتنموياالبنك اإلسالمي 
.مؤسسة جرامین جمیلو 

جائزة التحدي في التمویل األصغر 
2010اإلسالمي 

.    ات التي یقدمها البنكلمنتجكافة ا مؤسسة جرامین جمیل
االبتكار جائزة جرامین جمیل لإلبداع و 

2010في الوطن العربي 
.منتج التكافل اإلسالميمنتج االدخار و  C5مجموعة  2011جائزة أفضل ابتكار في العالم 

منتج ادخار أطفال األمل الذي یهدف 
.إلى تعزیز ثقافة االدخار لدى األطفال

HansonWadeمنظمة 

جائزة اإلبداع للمنتج الناجح في 
األصغر على مستوى الشرق التمویل 
2011ٕافریقیا األوسط و 

من طرف البنك للقضاء الجهود المبذولة 
تخفیض معدالت البطالة في على الفقر و 

.الیمن بین أوساط الشباب

The Newمجلة 

Economyاالنجلیزیة

مؤسسة تمویل بنك األمل أفضل 
واحد من أنجح في الیمن و أصغر

2011خمس مؤسسات في العالم 

.من إعداد الباحثین: المصدر

http://www.alamalbank.com/
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في سبیل االستفادة من تجربة : النجاحعوامل2.3
النجاحبنك األمل، سنأتي على ذكر بعض عوامل

:التي تمّخضت عنها مؤشرات التمیز سالفة الذكر
–2009(لمدة خمس سنوات استراتیجیةوضع خطة -

؛)2013
تلبیة احتیاجاتها من خالل فهم الفئة المستهدفة و -

تتناسب مع أوضاعها منتجات مبتكرةعرض 
مع الشریعة اإلسالمیة؛االجتماعیة واالقتصادیة و 

حرص اإلدارة على استقدام كوادر تتصف -
اإلیمان ة، التضحیة، القدرة على التعلم و بالمبادر 

بالهدف الذي أنشأ من أجله البنك؛
تدریب میداني للموظفین في مجال التمویل -

التأهیل استثمارات و إیمانا بأن التدریب األصغر وذلك
ال تقل أهمیة عن االستثمارات المالیة األخرى؛

لخاصة إرساء وترسیخ مجموعة من الثقافات ا-
المستندة على أفضل الممارسات بالتمویل األصغر و 

العالمیة المتبعة في هذا المجال؛
صعید خبرة اإلدارة العلیا وعالقاتها على ال-

الدولي؛عن اإلقلیمي و الحكومي فضال
یعمل البنك جاهدا على تطویر : التطویر المستمر-
المنتجات التي ابتكار أنواع مختلفة الخدمات و و 

ا؛یقدمه
توفیر أنظمة آلیة قادرة على استیعاب خطط -

ومنذ التوسع المستقبلیة للبنك كما حرص البنك
اللحظة األولى إلى تعدد مصادر تمویله وتغطیة 

؛ه التمویلیةاحتیاجات
یلتزم بنك األمل باالمتثال لجمیع: الشفافیة-

المعاییر العالمیة في وضع التقاریر المالیة والمتبعة 
من قبل سوق تبادل معلومات التمویل 

والهیئات والمنظمات 20(،(CGAP)((MIX)األصغر
تحدیث و لعاملة في مجال التمویل األصغرا

موقع البنك في شبكة المؤشرات المالیة باستمرار على 
.االنترنت

:دراسةنتائج ال
كان هذا المقال محاولة لرسم المعالم األساسیة 

ذلك باالستفادة و لبرنامج تمویل أصغر إسالمي ناجح
. من تجربة بنك األمل المتمیز عربیا في هذا المجال

نتائج من عدة الدراسة إلى خلصتوفي الختام، 
:أبرزها

ملتقى مجالین التمویل األصغر اإلسالمي یمثل -
التمویل وا متسارعا هما التمویل األصغر و یشهدان نم

اإلسالمي، إذ یتكامالن في إطاره من حیث التركیز 
الحتواء المالي االجتماعیة، اى األهداف التنمویة و عل

المستبعدین من األنظمة المالیة لفائدة الفقراء و 
الكالسیكیة، مساند األعمال الحرة والتركیز على 

؛االستثمار الحقیقي
تزخر المالیة االسالمیة بالعدید من المنتجات -

المالیة المبتكرة القابلة للتطبیق في مجال التمویل 
الخیار المفضل األصغر، لكن ال تزال المرابحة

ات االسالمیة بقى المنتجاألكثر استخداما في حین تو 
فسة لعل ما یفسر ذلك نقص المنااألخرى شبه غائبة و 

غیاب منهج بین مؤسسات التمویل األصغر و 
االبتكار؛ 

وضع من عوامل نجاح التمویل األصغر اإلسالمي-
وتحدید مساره بعیدا عن التقلیدالجادةالخطط

االبتكار لتطویر وذلك بتبني منهج اإلبداع و والمحاكاة
المنتجات وهو منهج یتضمن العدید من المراحل 

تلقیه ة المنتج وصوال إلى الترویج له و ابتداًء من فكر 
؛فتأثیره علیهمزبائنمن طرف ال

یعرض بنك األمل حالیا منتجات متنوعة بتطبیق -
التمویالت الفردیة : أهمهامیةابتكارات مالیة اسال

اإلجارة المنتهیة والجماعیة على أساس المرابحة و 
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بالتملیك، االدخار من خالل الحسابات الجاریة، 
اإلیداع وصنادیق االستثمار على أساس المضاربة، 
باإلضافة إلى منتج التكافل، وقد تم تطبیق هذه 
االبتكارات في البنك بالشكل المطلوب، مما مّكنه من 
زیادة وتیرة نموه من سنة ألخرى فضال عن اكتسابه 

كون في طلیعة سوق لمزایا تنافسیة مكنته من أن ی
التمویل األصغر الیمنیة واالقلیمیة؛

أصبح بنك األمل نموذج یحتذى به في التمویل -
األصغر اإلسالمي نتیجة عدة عوامل أهمها تبني 
منهج االبتكار، الجهود التي تبذلها اإلدارة من خالل 

بناء العمل على تعزیز القدرات الداخلیة للبنك، و 
تلبیة الفئة المستهدفة و كوادر مؤهلة، وكذا فهم 

.احتیاجاتها

:التوصیات
یحدونا األمل أن یكون مستقبل التمویل األصغر 
اإلسالمي مشرقا، وفي سبیل تحقیق ذلك نوصي بما 

:یلي
 مؤسسات التمویل األصغر (على المستوى الجزئي

) :اإلسالمي
تستوفي منتجات التمویل األصغر أنینبغي-

التناسب مع :هماأساسیتین اإلسالمي صفتین
أفضلیات الفقراء باعتبارهم الشریحة التيو احتیاجات 

السالمة الشرعیة بحیثیستهدفها التمویل األصغر و 
فيیرغبونالذینالمسلمینجمهورلدىمقبولةتكون

التعامل اإلسالمي؛
یجب أن تتیقن مؤسسات التمویل األصغر -

اإلسالمي أن التمیز محلیا أو إقلیمیا أو عالمیا لن 

بل یتطلب تحدید األهداف، بمحض الصدفة،یتحقق
فيوالعمل بجدیة، فالعائداالستراتیجیةوضع الخطط 

الثماربجنيیمكن البدءو التضحیة،یستحقالنهایة
جًدا؛معقولةفترةخالل

یة للموظفین لتزویدهم یذ دورات تدریبضرورة تنف-
المهارات الالزمة في مجال التمویل بالمعارف و 

األصغر اإلسالمي، فالتدریب استثمار ال یقل أهمیة 
عن االستثمارات المالیة؛

ضرورة االستفادة من تجارب مؤسسات التمویل -
األصغر اإلسالمي الناجحة على غرار بنك األمل 
للتمویل األصغر الذي ُیعد نموذجا ُیحتذى به في هذا 

.المجال
 صناعة التمویل األصغر (على المستوى الكلي

):اإلسالمي
صناعة التمویل األصغر اإلسالمي مطالبة اآلن -

فعالة استراتیجیةضع أكثر من أي وقت مضى بو 
عملي رصین وواضحة تقوم على منهج علمي و 

مستمد من ثوابتها ویتالءم مع طبیعتها االستثماریة 
القائمة على تحمل المخاطر؛

یجب تذكر مقدار الجهود التي كانت تستثمر في -
تنمیة قطاع التمویل األصغر التقلیدي في الثمانینات 

ستثمر في تطویر والتسعینات، إلدراك مدى ضآلة ما ا
؛التمویل األصغر اإلسالمي حتى اآلن

طریق األلف میل كما یقال یبدأ بخطوة، لكن ال -
ینبغي أن یحملنا بعد المسیر على أن نغیر الوجهة 

وبالعزیمة والتخطیط والتدرج فإن اهللا. والهدف أصال
والذین ﴿:تعالى یتكفل لعباده بالهدایة والتوفیق

.﴾جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وٕاّن اهللا لمع المحسنین
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-نموذجاأ)Skandia(شركة سكاندیا -التحدي الجدید لمنظمات األعمال: المعرفيإدارة رأس المال 
مدیـحة بخـوش

كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر
الـجزائر- باجي مختار عنابةجـامعة 

ملخص
مازال والمصطلح. مال المعرفيال، خاصة في إدارة رأس عدة تحدیات على المنظماتاقتصاد المعرفة إلى التوجه فرض

یتضمن كافة رأس المال المعرفي ل بین الباحثین والهیئات الدولیة المختصة، إال أن هناك شبه إجماع على أنامحل جد
النماذج دارته، وعددا منإلجملة من المداخل احثون البوقد وضع . العناصر التي من شأنها تحقیق القیمة في المنظمة

نقائصالرغم ،إلدارة رأس المال المعرفينموذجا)Skandia(شركة سكاندیاوقد قدمت .بمراحل مختلفة لتسهیل ذلك
مختلف مكونات تفاعل بفي خلق القیمة منها،الملموسةغیرخاصة ،صورة حول دور األصولیعكسإال أنه، المسجلة

.المال المعرفيرأس 

، إدارة رأس المال المعرفي، نماذج إدارة رأس المال )الزبونيو الهیكلي، و البشري، (رأس المال المعرفي : اتیحكلمات المفال
.)Skandia(بحار سكاندیانموذج المعرفي، 

Résumé
L'orientation à l'économie du savoir impose plusieurs défis sur les organisations, notamment
dans la gestion du capital intellectuel. Le terme reste controversé entre les chercheurs et les
organismes internationaux compétents, mais il ya presque un consensus que le capital
intellectuel comporte tous les éléments créatrices de la valeur à l'organisation. Les
chercheurs ont placé un ensemble d'entrées pour la gestion, et un certain nombre de modèles
à différents stades afin de les faciliter. La société Skandia a fourni un modèle de gestion du
capital intellectuel, malgré les manques enregistrés, mais il reflète le rôle des actifs, en
particulier les incorporels, à la création de valeur par l'interaction des diverses composantes
du capital intellectuel.

Mots clés: Le capital intellectuel (humain, structurel, clientèle), management du capital
intellectuel, ICM modèles

Abstract
The orientation to knowledge economy imposes several challenges on organizations,
especially in intellectual capital management. The term remains controversial between the
researchers and the competent international bodies, but there is almost a consensus that
intellectual capital includes all the elements that will create value in the organization. The
researchers developed a set of entrances for its management, and a number of models with
different stages to facilitate this. The company Skandia provided a model in intellectual
capital management, despite the shortcomings recorded, but it reflects the role of assets,
especially the intangible ones, in value creation by the interaction of the various components
of intellectual capital.

Keywords: Intellectual capital (human capital, structural capital, customer capital),
intellectual capital management (ICM), ICM models, Skandia’s Navigator model.



2014سبتمبر-39عدد  االقتصاد واإلدارة والقـانونفي  التواصل  

56

دمةمق
دخل الفكر االقتصادي مرحلة جدیدة أصطلح 
على تسمیتها باقتصاد المعرفة ساهم فیها مجال 
تقنیة المعلومات واالتصاالت السریعة وما أحدثه من 
تحوالت وتشابك في عالقات االعتماد المتبادل بین 
الدول، وقد سارعت الشركات والمؤسسات الدولیة 

تركیز على لكي تستفید من الفرص المتاحة أمامها بال
قیمة القدرات المعرفیة كمنتج للمعرفة ومصدر قوة، 
وهذا التحول یجعل من الفرد حجر الزاویة في 

ضرورة فیهاالقتصاد ویلقي على كافة الفاعلین 
االهتمام برأس المال المعرفي بكل أبعاده مع العمل 
على إدارته بشكل فعال لكون جزئه األكبر غیر 

ماذا یقصد : ة اآلتیةلذلك تبرز اإلشكالی. ملموس
وما هي مختلف المراحل ؟بإدارة رأس المال المعرفي

وما واقع إدارة رأس ؟والنماذج المساعدة في ذلك
كأول )Skandia(المال المعرفي في شركة سكاندیا

شركة حاولت إدارة رأس مالها المعرفي بفعالیة؟  
للحصول على المعلومات والبیانات الالزمة لتحقیق و 

:الدراسة تم االعتماد على اآلتيأهداف 
على اإلطالعتم الدراسةالغناء : المسح المكتبي-

في الكتب، والدراسات هاالمصادر المتعلقة بمتغیرات
المنشورة في المجالت والدوریات العلمیة 

.المتخصصة العربیة منها واألجنبیة
تم استخدام شبكة االنترنت : شبكة االنترنت-

المعلومات المنشورة في المواقع لالستفادة من أحدث 
أو موضوع باللغة العربیة، الوالمنتدیات المتعلقة ب
.الفرنسیة أو االنجلیزیة

:منهج الدراسة
بغیة إعطاء الدراسة صفة الموضوعیة وتوافقا مع 
طبیعتها وسعیا للوصول بها لإلجابة على التساؤالت 

تم االعتماد على المنهج الوصفي المطروحة
التحلیلي باعتباره األنسب، ویقوم هذا المنهج بتوفیر 

بیانات مفصلة عن واقع الظاهرة أو المشكلة التي 
عن طریقها یمكن تقدیم تفسیرات واقعیة للعوامل 
والمتغیرات المرتبطة بها والتنبؤ باآلثار واالتجاهات 

الموضوع في مع االطالع على واقع . المستقبلیة لها
.  كنموذج للدراسة)Skandia(شركة سكاندیا
:أهمیة الدراسة

تكتسي الدراسة أهمیة كبرى لكونها تتناول 
موضوع الساعة؛ فإدارة رأس المال المعرفي أصبحت 
من أهم المجاالت التي یعنى بها الباحثون ورجال 
اإلدارة في كافة المنظمات في العالم لكون القیمة 

عن كل من الجوانب ظمة تعبرالسوقیة ألي من
الملموسة وغیر الملموسة فیها، ومن خالل معرفة 
آلیات ذلك یمكن قیاس قیمة المنظمة والتنبؤ 
بمستقبل نتائجها المالیة وبالتالي ضمان بقائها 

. واستمرارها
مفاهیم أساسیة حول إدارة رأس المال : أوال

:المعرفي
:"المعرفيرأس المال "مفهوم : 1

،)الفكري(مصطلح رأس المال المعرفيیعد 
فقد برز منذ في الفكر االقتصادي؛ قدیمامفهوم ك

، تأسیس أول شركة على عالقة جیدة مع العمالء
ولكن دوره تنامى في االقتصاد الجدید، وعصر 

.)1(المعلومات والتكنولوجیا واالتصاالت
أول مستخدمي )galbrait(جالبرتویعد 

مبینا أن 1969مصطلح رأس المال المعرفي سنة 
المفهوم یعبر عن عملیة إیدیولوجیة ذات أهداف 

.)2(محددة

1975في سنة )Feiwal(فیوالوقد كتب

رأس المال المعرفي "بعنوان اكتاب
، لكنها لم تكن المرة األولى ")Kalecki(لكالیكي

في )Feiwal(فیوالالتي یظهر فیها المصطلح، ف
أول من )Galbraith(جالبرتحد ذاته ذكر أن



2014سبتمبر-39عدد  االقتصاد واإلدارة والقـانونفي  التواصل  

57

استعمل مصطلح رأس المال المعرفي في رسالة 
، وقد كتب في )Kalecki(كالیكيالقتصاديل

كم هو عدد إني أتساءل عما إذا كنت تدرك :" ذلك
أولئك في العالم المحیط بنا یستحقون رأس المال 

وقد ". الماضیةمدى العقود المعرفي الذي قدمته على 
هذا المفهوم في في نشر)Stewart(ستوارتساهم 

كیف : قوة الفكر"بعنوان 1991في جوانمقالة له
أصبح رأس المال المعرفي أكثر األصول األمریكیة 

وهذا ما أدى إلى بروز مفهوم األصول غیر ". قیمة
بالنسبة للعدید من الملموسة في قمة جدول األعمال 

ات القادمة، وخالل القرن المنظمات في السنو 
الماضي زاد عدد المقاالت التي تناولت هذا 

.)3(سنویا%50الموضوع بنسبة 

) Ralph Stayer(رالف ستایرویذكر أن
(Johnson ville)جونسون فیلمدیر شركة

في 1990لألطعمة نبه ألهمیة المصطلح سنة 
أن الموارد الطبیعیة كانت تمثل أهم موجودات : "قوله

المنظمات، لكن بعد ذلك أصبح رأس المال ممثال 
الوقت الراهن في في النقد والموجودات الثابتة، أما 

حل محل المصادر الطبیعیة والنقد والموجودات 
أهم وأغلى الثابتة رأس المال المعرفي الذي یعد

.)4("موجودات منظمات األعمال

في مقالة له ) Koing,2000(كوینوأشار
تأكید التحول : انبعاث رأس المال المعرفي"بعنوان

إلى أن رأس المال المعرفي " من القیاس إلى اإلدارة
كان الشغل الشاغل لبحوث رجال األعمال في بدایة 
التسعینات المیالدیة، ولكن نظرا لصعوبة قیاسه فقد 

ظهر مرة أخرى لكونه أساس لیتدنى االهتمام به، 
.)5(مفهوم إدارة المعرفةبناء

االهتمام بموضوع رأس المال المعرفي وانتقل
عقد بلعالم العربي منذ منتصف التسعیناتل

المؤتمرات والندوات التي عالجت من خالل بعض 

محاورها موضوع رأس المال المعرفي، ولم یقتصر 
أناالهتمام على أطروحات المؤتمرات والندوات بل 

لبحثیة على هذا االهتمام ماثل في المجاالت ا
مختلف أنواعها، فعند الدخول لقواعد البیانات بإمكان 
الباحث الحصول في بعض هذه المواقع على أكثر 

عنوان تعالج جمیعها قضایا مختلفة في 300من 
هذه الموضوعات و موضوع رأس المال المعرفي، 

البحثیة حاولت ربط التنمیة االقتصادیة بالقیمة 
.)6(المضافة لرأس المال المعرفي

مراجعة األدبیات التي تطرقت لموضوع رأس وب
تم التوصل إلى أنه یعتبر حدیثا نسبیا المعرفيالمال 

في الفكر اإلداري والمحاسبي حیث بدأ االهتمام به 
للكتاب والمتتبع. وبشكل خاص في فترة التسعینات

والباحثین في هذا المجال سوف یجد أن نتائجه غیر 
مكتملة وغیر متبلورة وٕانما هي في مرحلة التطور 

.والبناء واالستكشاف
مصطلحات األصول غیر استخدامعادةیتمو 

رأس المال المعرفيو ،المعرفیةاألصولو ، الملموسة
فياألولمصطلحالكمترادفات؛ حیث یستخدم

من قبلالثاني یستخدمفي حین،المحاسبةمیدان
أما رأس المال المعرفي فیتداول الخبراء االقتصادیین

المصطلحات تشیر ، غیر أن كل في مجال اإلدارة
غیر الملموسةالقیمة"إلى نفس المعنى أساسا

دارة الموظفین، وفرق اإلرؤوس وعالقاتالواردة في
وهو ال یركزن،ـأصحاب المصلحة اآلخریوالعمالء و 

على ما هو موجود في رؤوس الموظفین فقط بل
التي تحیط بهم الملموسةغیرالمعقدةعلى البنیة

.)7("المنظمةوتحقق وظائف 

لرأس تعریف متفق علیهبصفة عامة لیس هناكو 
العدید من الباحثین آراءهم إذ قدم،المعرفـيالمال 

ومن .حول المصطلح التي أتاحت فكرة عن المفهوم
(Stewart)ستوارتما قدمهلتعریفاتأهم هذه ا
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تشملالمفیدة، و حزمة المعرفة ":بأنه1997سنة 
وبراءات االختراع والتكنولوجیات المؤسسةعملیات

العمالء ومهارات العاملین، ومعلومات حول 
مفاهیم استخدمتو ، "وأصحاب المصلحةوالموردین

أخرى وأشكالالخبرة، والمهارة و مختلفة كالقدرة
.علیهالمنظمات للداللة بالمتاحةللمعرفة

تعریفا شامال(Brooking)براوكینوقدم
غیر الموجوداتمجموع: "بأنهالمعرفيلرأس المال

من العمل وممارسة المنظمةالتي تمكنالملموسة
.)8("وظائفها

فكلمة الفكريوبالرجوع لمصطلح رأس المال 
) inter(مشتقة من الكلمتین الالتینیتین ) فكر(

) Lectio(لعالقات ولتشیروتعني بین، وضمنا 
)Capital(وتعني القراءة والمعرفة وعند إضافة 

مصطلح رأس المال ةالتي تعني مجموع
الذي یشیر إلى مفهوم العالقات )المعرفي(الفكري

المكثفة المبنیة على المعرفة التركیبیة والكفاءات التي 
.)9(لها قدرة على تولید القیمة والتنمیة

وحسب معجم المصطلحات اإلداریة فرأس المال 
قیمة ما تملكه المنظمة من موارد : "المعرفي هو

وما یتوافر لدیها من خبرات ومعارف ،بشریة
مكن أن تساهم في تطویر المنظمة وغالبا وتجارب ی

ما یصعب التعبیر عنها كمیا، وال تظهر قیمتها في 
.)10("میزانیات المنظمة

وتطور استخدام هذا المفهوم لیمثل القدرة العقلیة 
التي تملتكها الشركات والتي ال یمكن تقلیدها بسهولة 

سبیندرمن قبل المنظمات المنافسة، ویرى
)Spinder( أن رأس المعرفي یتمثل بامتالك

المنظمة نخبة متمیزة من العاملین على كافة 
المستویات لها القدرة على التعامل المرن في ظل 

ٕاعادة تركیب هذا النظام و نظام إنتاجي متطور 
.)11(اإلنتاجي بطرق متمیزة

حدودا فاصلة بین )April(أبرلكما وضع
تشمل كل تلك الموارد المادیة والمعرفیة، فاألولى 

الموارد التي تظهر في میزانیة المنظمة كاآلالت 
والبرمجیات والعقارات، في حین تتمثل الموارد 
المعرفیة في ثقافة المنظمة والمعرفة التكنولوجیة 
والعالمات التجاریة وبراءات االختراع والمعارف 
العملیة التي یتقاسمها العمال وكذلك التعلیم المتراكم 

.)12(والخبرة

)Hansen et al(هانسن وآخرونوقد عرفه
األصول غیر الملموسة التي یمكن استخدامها : "بأنه

المنظمة في عملیة التطویر بكسالح تنافسي 
اإلبداعي واالستراتیجي التي تعتمد االبتكار واإلبداع 
كوسیلة بقاء واستمرار المنظمة في بیئة العمل ذات 

. )13("التغیر المتسارع
Shao-Chi.C,et)شاو شي وآخرونیرىو 

al)أصول معنویة متعلقة بالمعرفة : "أنه یتجسد في
بین أو هو الفجوة المطلقة, التي تركز علیها المنظمة

أما.)14("القیمة السوقیة للمنظمة وقیمتها الدفتریة
فاعتبر رأس المال المعرفي مجموعة )Daft(دافت

من الموارد المتكونة على هیئة معارف ظاهرة یسهل 
ها وبالتالي نقلها إلى اآلخرین تالتعبیر عنها أو كتاب

بشكل وثائق، ومعارف ضمنیة مبنیة على الخبرات 
الشخصیة والقواعد التي تستخدم في تطویر 

وعرفته منظمة التعاون والتنمیة .)15(المنظمة
القیمة االقتصادیة لفئتین من : "قتصادیة بأنهاال

األصول غیر الملموسة هي رأس المال التنظیمي 
یضم التنظیميالبشري، مع العلم أن رأس المال و 

.)16("الهیكليرأس المال الزبوني ورأس المال 

بتوفر معرفيویمكن للعاملین أن یمثلوا رأس مال 
:)17(اآلتي
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تتمثل في قدرة استفادة العاملین : المعرفة اإلدراكیة-
من البرامج التدریبیة والتعلیم المستمر والمهني 

.والحصول على شهادة
تشمل كیفیة وضع تلك : المهارات المتقدمة-

.ملموسيالمعرفة النظریة في واقع تطبیق
.فهم األنظمة والعالقات المبنیة-
یساعد في تنمیة الدوافع : اإلبداع المحرك ذاتیا-

الذاتیة للعاملین ورعایة االستعدادات والتكیف مع 
النجاح وخلق حاجات االنتفاع العالي والفرق المبدعة 

.بداعلإلوواجب اإلدارة هو تهیئة المناسب 
وبناء على التعاریف التي اقترحت إلزالة الغموض 

تبین أن هناك ، یالمعرفيعلى مصطلح رأس المال 

اتفاقا بین الباحثین والكتاب الذین تناولوا هذا المفهوم 
یبرز أهمیة األصول غیر المعرفيأن رأس المال 

ویعد تعریف منظمة .الملموسة في المنظمات
التعاون والتنمیة االقتصادیة أهم هذه التعاریف ألنه 
أجمل كل تلك األصول بما فیها الملموسة وركز 

قیمة كرأس الا یساهم في تعظیم على اعتبار كل م
.معرفيمال 

:المعرفيمكونات رأس المال : 2
أدى تزاید االهتمام برأس المال المعرفي للتفصیل 

لحصر هذه تقسیماتفي مكوناته لذلك وجدت عدة 
).01(رقمالعناصر ومن أهمها ما یوضحه الجدول

التصنیفات لرأس المال المعرفيبعض ): 01(الجدول رقم
رأس المال الكاتب

المعرفي
رأس المال 

البشري
رأس المال 

الهیكلي
رأس المال 

الداخلي
رأس المال الخارجي

Brooking
(1997)

األصول البشریة 
المركزیة

أصول البنیة 
التحتیة

أصول الملكیة 
المعرفیة

أصول السوق

Edvinsson
(1997)

رأس المال
البشري

رأس المال الزبونيرأس المال التنظیمي

Kaplan
and Norton

(1996)

منظور التعلم 
والنمو

منظور الزبائنمنظور العملیات التجاریة الخارجیة

Roos et al
(1997)

رأس المال 
البشري

رأس المال 
التنظیمي

رأس مال العالقاتالتجدید والتطویر

Sveiby
(1998)

الهیكل الخارجيالهیكل الداخليالبشریةالقدرات

,Vasilije Vasic, Aleša Saša Sitar:لمصدرا measuring intellectual capital: lessons learned from a practical
implementation, on the web site: www.fm-kp.si, P:340.

من الجدول أعاله أن هناك تشعبا في ویتضح
اآلراء حول مختلف مكونات رأس المال المعرفي تبعا 

.للكاتب والجوانب التي خصها بالدراسة

ولعل أشهر التصنیفات ما قدمه االتحاد الدولي
:)18(والذي یتكون مما یليللمحاسبین
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:رأس المال البشري-
،المهنيالتأهیل، و التعلیم، و معرفة كیفیتضمن 

التقییماتو ،الكفاءاتو المرتبط بالمعرفة العملو 
، االبتكاریةو الریادیةالقدرةو النفسیة، و المهنیة

.ورد الفعلالتفاعل و 
:العالقات) العمالء(رأس المال -

،ووالئهمالعمالءو ،یضم العالمات التجاریة
،قنوات التوزیعو ،وامراألوتراكمالشركةأسماءو 
العقودو الترخیص، اتفاقاتو ،التجاريالتعاونو 

.االمتیازاتفاقات، و المواتیة
):الهیكلي(رأس المال التنظیمي -

یشمل بدوره عنصرین أساسیین هما الملكیة
حقوق التألیف والنشرو ، براءات االختراع(المعرفیة

العالمات التجاریة، و التجارة،أسرارو والتصمیم،
فلسفة(متطورةالتحتیة البنیة الو ). الخدمةعالماتو 

نظمو العملیات، ٕادارةو ثقافة المنظمة، و ،اإلدارة
).المالیةالعالقاتو شبكاتوالالمعلومات

ورغم االختالف القائم بین الباحثین حول تصنیف 
مكونات رأس المال المعرفي نتیجة عدم االتفاق حول 
مفهوم محدد للمصطلح، إال أن التقسیم السابق یعد 

یث یبرز الجزء غیر المادي أشهر التقسیمات، ح
قدرات الموارد البشریة، (لرأس المال المعرفي 

البنیة (والجزء المادي ...) والء العمالءو العالمات، و 
...).قواعد البیانات والمعلومات،و التحتیة، 

:إدارة رأس المال المعرفي: 3
) الالملموسات(عرفت إدارة رأس المال المعرفي 

الالملموسات الدولیة حسب معهد معاییر إدارة 
)IIMSI((19)تحویل الالملموسات الممكنة :" بأنها

نتائج فعلیة من خالل إدارة القیمة لوالقابلة للوصول 
المالیة الفعالة والتسجیل المالي ألصول المعرفة 

نجم فیعرفها أما".والعالقات والعواطف ووقت الدورة

موسات العملیة المنهجیة المتعلقة برؤیة الالمل: "بأنها
وتحدیدها وتشغیلها والمحافظة علیها وتطویرها بما 
ینسجم مع استراتیجیة الشركة في إنشاء القیمة 

:)20(الحظ ما یليیلذا". وتحقیق المیزة التنافسیة

تتطلب من المنظمة : عملیة منهجیةاإلدارة -
مجموعة خطوات لتكون الالملموسات جزء من 

.استراتیجیتها وسیاساتها
تلهم المنظمة حیث: الالملموسات رؤیةتتطلب-

لالتجاه الجدید في التعامل مع الالملموسات 
.واستنباط القیمة وتحقیق المیزة التنافسیة من خاللها

تحدید هیكلة الملموسات المنظمة وترتیبها حسب 
لذا یجب وضع ؛مطولةألنهاأهمیتها وتشغیلها 

ألداء ترتیب تبعا لألهمیة النسبیة لهذه العناصر في ا
الكلي للمنظمة ثم ترتیبها في كل وظیفة أو عملیة أو 
منتج لترشید التعامل معها بوصفها من محركات 

.القیمة في الشركة
التدریب باالستثمار فیها ب: تطویر الالملموسات-

والتراخیص وحمالت العالقات العامة أو اجتذاب 
.األفراد المهنیین المحترفین والمتمیزین

لكل منظمة استراتیجیة : تراتیجیةالتوافق مع االس-
كلیة واحدة كما أن لكل وحدة أعمال استراتیجیة 
متوافقة مع االستراتیجیة الكلیة، وهذا ما ینطبق على 
التطویر المرتقب الذي تأتي به الشركة في مجال 

إعادة بعدإدارة الالملموسات، فالتغییر مطلوب 
تصمیم وصیاغة استراتیجیة المنظمة بما یبقیها 

لموارد اتركیزمع مرشدا فعاال لعملیاتها ومجاالتها 
وبالتالي تبرز أهمیة .والقدرات دون تشتیت غیر مبرر

إدارة رأس المال المعرفي بطریقة عقالنیة وواعیة 
.طبیعة مكوناته غیر الملموسةلألنها عملیة معقدة 

:مداخل إدارة رأس المال المعرفي: 4
:)21(فیما یليتتمثل
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:الرافعةمدخل :4-1
إن إدارة الالملموسات في الشركات القائمة على 

یقابله في الشركات التقلیدیة مدخل (هذا المدخل 
هي إدارة للطریقة القیاسیة وتعمیم ) اإلنتاج الواسع

). ما هو كفؤ هنا كفؤ هناك(الطریقة الناجحة 
فالتنوع في استخدام براءة االختراع والتوسع في منح 

ام المعرفة التجاریة والتراخیص االمتیازات الستخد
نماذج في هذا المدخل الذي یقوم على تقدیم خدمات 
مختلفة لزبائن مختلفین عن طریق قنوات وألسواق 

. مختلفة
:مدخل التولیفة:4-2

یتم من خالل هذا المدخل توظیف الملموسات 
یجاد محافظ إلالمنظمة المتاحة بأشكالها المتنوعة 

ات واالمتیازات والتراخیص وتولیفات وتحسین الخدم
وهو أقرب إلى مدخل .وٕایجاد استخدامات جدیدة لها

التحسین بإدخال تعدیالت جزئیة صغیرة في رصید 
الملموسات المنظمة لالستجابة لحاجات السوق ا

ویركز هذا . والزبائن وطالبي التراخیص واالمتیازات
المدخل على نفس الالملموسات إال أنه یعدل فیها 

ستخدامها في مجال الام الجدید أو یكیفها الستخدل
ویستخدم بفاعلیة مفهوم تداؤب الالملموسات . آخر

.ةفأداؤها مجتمعة یكون أكبر من أداءها منفرد
:المدخل االبتكاري:4-3

جدیدة، كما في یقوم على إنشاء الملموسات
تولید براءات اختراع جدیدة أو إدخال منتجات جدیدة 

فهو مدخل . تكون مادة لتراخیص وامتیازات جدیدة
إلنشاء المعرفة الجدیدة وحسب حلزونیة المعرفة 

فهذا المدخل یعد آلة لمعالجة )I.Nonaka(نوناكال
المعلومات القیاسیة وفق آلیات الطبیعة المادیة 

نشاط خالق كات العملیات المعرفیة للدماغ وروتینی
.وبناء إلنشاء المعرفة الجدیدة

فالمداخل حاولت إبراز الطرق التي یمكن لكل 
منظمة أن تركز بها على قدراتها وتكیفها بشكل 

.تعظم بها أرباحها داخل أسواقها
:مراحل إدارة رأس المال المعرفي: 5

:)22(تضم مایلي

تتعلق بتصور األصول المعنویة :المرحلة األولى-
)Skandia(وتعد سكاندیا. من منظور كتابة التقاریر

نموذجا داخلیا عن ذلك كما یمكن أن یتم ذلك 
خارجیا بواسطة تقریر رأس المال المعرفي اإلضافي 

.أو المحاسبة اإلضافیة
تتعلق بحقن رأس المال البشري : المرحلة الثانیة-
، فالبحث عن )معرفةإضافة الكفاءة أو إدارة ال(

المواهب التي سوف تضاف وتنفیذ البنى والعملیات 
ونظم تقنیة المعلومات سیزید من فاعلیة اقتسام 

.المعرفة
یتم فیها تحویل رأس المال :المرحلة الثالثة-

بنیوي بشكل منتظم أین ُیركز رأس ماللالبشري 
على تجمیع المعرفة في وصفات تقتسم عالمیا عبر 

.المنظمة
حقن رأس المال البنیوي بمصادر : مرحلة الرابعةال-

ولهذه ) العالقات مع األطراف الخارجیة(خارجیة 
،العملیة أثر قوي على مضاعف رأس المال المعرفي

یتمثل في الجمع بین أنواع مجموعات رأس المال و 
.البنیوي لخلق فرص جدیدة باالشتراك

ة تتمثل في تأثیر البنیة التحتی: المرحلة الخامسة-
الخارجیة التي أساسها تحالفات المعرفة بین 
المؤسسات التي لها أنواع مختلفة من رأس المال 

لفائدة المشتركة لقوانین للعملیات لالبنیوي إضافة 
.وخلق الثروة
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بشكلوبتنفیذ هذه المراحل بنجاح والكتابة عنها 
مالئم عبر المحاسبة اإلضافیة سیكون احتمال خلق 

. االقیمة من االستثمار غیر المادي واضح
:متطلبات إدارة رأس المال المعرفي:6

عددا من العناصر لمراعاتها ) Auer(آوروضع
بناء نموذج سلیم إلدارة رأس المال المعرفي تشمل ل

:)23(ما یلي

: المسئولیة اإلداریة-
اإلدارة العلیا التزامها بتلبیة متطلبات إظهار ب

والعمل ) خاصة المستثمرین(أصحاب المصلحة 
على اإلدارة المستدامة لرأس المال المعرفي 

تهیئة المناخ المناسب لتحقیق بالمنظمة؛ وهذا یشمل
وٕاعداد التقاریر الخاصة تحدید األهداف مع ذلك 

.بإدارة أجزائه
:همتاحتیاجات أصحاب المصلحة ومتطلبا-

یمكن الوصول لثقة أصحاب المصلحة في 
تحدید بلمنظمة وتحركاتها في أسواقها اوجهات نظر 

احتیاجاتهم ومتطلباتهم وتخصیصها في شكل أهداف  
.للعمل على تحقیقها

:رأس المال المعرفيسیاسة-
بوضع سیاسة ألصولها غیر الملموسة مناسبة 

وتتضمن هذه ،الحتیاجات األطراف ذوي المصلحة
السیاسة التزامات بالتحسین المستمر لجمیع 

توفیر إطار إلنشاء ومراجعة مع مستویات المنظمة
الواجب اإلبالغ عنها أهداف رأس المال المعرفي

مع وفهمها وتنفیذها في جمیع أنحاء المنظمة
.مراجعة منتظمة لمدى مالءمتها وفعالیتها

:المال المعرفيرأس الفعالة لااللتزام باإلدارة-
على اإلدارة العلیا أن تفرض إدارة رأسمالها 

في جمیع مستویات المنظمة في التزام علني المعرفي
ألنها بذلك تنص على أهمیة االعتراف مكتوب

. بالمعرفة والكفاءات ضمن سلسلة القیمة بالمنظمة
اإلعالن عن األصول غیر الملموسة وهذا یشمل

إجراء مسح مستمر ع مكأهم الموارد التنظیمیة 
الكتشاف الحواجز القائمة والصراعات بین أهداف 

.مختلف أجزاء رأس المال المعرفي
:المراجعة الدوریة لرأس المال المعرفي-

خالل فترات محددة یمكن مراجعة نظام إدارة
رأس المال المعرفي  لضمان استمراریة مالءمته 

المعرفة تقییم درجة الوفاء بأهداف بوكفایته وفعالیته
االستراتیجیة والعملیة المحددة مسبقا باستخدام 

.مؤشرات مشتقة من النظام

إن إدارة رأس المال المعرفي كعملیة معقدة 
األبعاد داخل المنظمة تتطلب منها أن تلتزم بعدة 

.مبادئ لضمان النجاح في تسییر هذه األصول
:نماذج إدارة رأس المال المعرفي: 7

رأس المال إلدارةفةهناك عدة نماذج مختل
في هذا المجال المعروفةالنماذجالمعرفي، ومن أهم

)24((Skandia)سكاندیامخطط القیمة لشركة

روستصنیفو ، )Brooking(برواكینونموذج 
)Roos( ، أونجنموذجو)Onge(، سفباينموذجو
)Sveiby(ویج ونموذج(Wiig) .قرینأشاروقد
)Green( إلى أن إدارة رأس المال المعرفي مهمة

المعرفیةفي غایة الصعوبة، ألن معظم الموجودات
منكثیرفيتلجأبلوالسیطرةاإلدارةتفضلال

وهذا یعني ضرورة وجود إدارة إلى المقاومة،األحیان
قویة تعمل بأقصى ما یمكن عمله لضمان االستثمار 

. في رأس المال المعرفي والمحافظة علیه
والمسجل أن نماذج إدارة رأس المال المعرفي 
أغلبها یصب في األسالیب العملیة المساعدة في 

.  إدارة األصول غیر الملموسة
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دارة رأس كنموذج إل)Skandia(سكاندیا: اثانی
:المال المعرفي

شركة تأمین سویدیة تأسست )Skandia(سكاندیا
وتعمل الیوم العالمة التجاریة لهذه . 1855سنة 

تدیر و . وأمریكا الالتینیة، وآسیا،الشركة في أوروبا
بنك أیضا بنك الكتروني یدعى)Skandia(سكاندیا
. في منطقة الشمال)Skandiabanken(سكاندیا

)25(.ونشاطات الشركة متنوعة ومربحة في أغلبها

حالیا من ثالث )Skandia(وتتكون سكاندیا
، )Royal Skandia(الملكیةسكاندیاتضمشركات
والتبادل ،)Skandia Ireland(سكاندیااوأیرلند

)Old Mutual International(الدولي القدیم 
ومن خالل هذه الشركات الثالث تقدم الحلول .

االستثماریة في جمیع أنحاء العالم للعمالء األجانب 
والمحلیین في المملكة المتحدة، وأوروبا، وسنغافورة، 
والشرق األوسط، والبلدان الخاضعة لمجلس التعاون 
.الخلیجي، وأفریقیا، وأمریكا الالتینیة وهونغ كونغ

باستمرار ما یعرض حدى بهوتملك المنظمة شعارا تت
في السوق، واعتبرت أنه یجب أن یكون هناك حریة 
في اختیار المنتجات المالیة وفقا الحتیاجات 
المستثمر، والقدرة على التكیف مع محفظته مع تغیر 

..(26)هذه االحتیاجات
متعددة )Skandia(سكاندیاویتبین أن 

محركات خلق القیمة فیها مختلفة وهذا و النشاطات 
ما یجعلها نموذجا یحتذى به في إدارة رأس المال 

.المعرفي
) Leif Edvinsson(لیف إیدفنسونوقد عین

وبالتالي . كمدیر لرأس المال المعرفي1991سنة 
أول شركة في العالم لها )Skandia(تعد سكاندیا

إیدفنسونوأختیر.  مدیر لرأس المال المعرفي
)Edvinsson ( كجائزة 1998كعقل السنة في سنة

لتثمین عمله في تطویر رأس المال المعرفي في 
وقدم أول تقریر نهائي . )Skandia(شركة سكاندیا

" تصور رأس المال المعرفي" سمي بـ1994سنة 
بالصور يءمل. كتقریر عملي لم یره العالم من قبل

التقریر في العدید من وأثر . واأللوان والجداول
500الشركات في أنحاء العالم فاتصلت أكثر من 

بعد نشره )Edvinsson(إیدفنسونمنظمة بـ
ولغایة هذا الیوم تم توثیق . تتساءل عن طریقة نسخه

الكثیر من النماذج اإلضافیة حول رأس المال 
التجدید "كنموذج )Skandia(المعرفي في سكاندیا

قوة "، و1995سنة " عملیة خلق القیمة"، و"والتطویر
مؤسسة "و.1996سنة " قیمة العمیل"و" اإلبداع
" تحول رأس المال البشري" و1997سنة " الذكاء
.)27(1998سنة 
الفریق الذي عمل على تطویر نموذجاختار و 

لرأس المال المعرفي خلق )Skandia(سكاندیا
وبالتالي تم . نموذج جدید یركز على التقییم والتصفح

مخطط القیمة لشركة سكاندیا(انجاز نموذج هیكلي 
)Skandia( بحار لجعل رأس المال المعرفي الو

:كما یليقیمة موجودة في المنظماتذو مرئي و 
مخطط قیمة رأس المال المعرفي لشركة سكاندیا: 1
)Skandia(:

في خطوتها األولى )Skandia(قامت سكاندیا
تقییمه من ببرأسمالها المعرفي خاص إلعداد تقریر 

قامت بقیاس القیمة و . خالل فصل مختلف أجزائه
الناتجة عن كل الموارد الملموسة وغیر الملموسة 

خلق القیمة على أنه أثر التفاعل یعرفبها؛ حیث 
والمخطط ،المال البشري والهیكلي والزبونيبین رأس

یوضح أن هناك عددا من العوامل الموجودة التي 
تزید القیمة غیر المالیة للمنظمة وهذا یساهم في 
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:كما هو موضح في الشكل اآلتي.توضیح الهوة بین القیمة السوقیة للمنظمات وقیمتها الدفتریة

قیمة رأس المال المعرفي لشركة سكاندیا): 1(الشكل رقم

,Leif Edvinsson, developing intellectual capital at skandia, long range planning, Vol30, No3,USA:المصدر
June 1997, PP:369

:مایليأعاله المخططویتبین من
=للشركةالسوقیةالقیمة 

.رأس المال المالي+ رأس المال المعرفي 
=المعرفيرأس المال 

رأس )+الزبوني+التنظیمي(رأس المال الهیكلي
.المال البشري

=رأس المال التنظیمي
.رأس المال اإلبداعي+رأس المال اإلجرائي
.مكوناتالمختلف تفاعلبوقیمة المنظمة تزید 

:)Skandia’s navigator model(بحارالنموذج :2
لكل من ) البحار(تصفحمبعد التقییم یبرز دور ال

رأس المال المالي والمعرفي بالشركة، وقد تم تطویره 
وهو أشهر النماذج في إدارة رأس المال 1994سنة 

المعرفي وٕادارته رغم أنه طبق إال في الشركة 
والنموذج یعكس أربعة أبعاد ألعمال . السویدیة

بعد و بعد العمالء، و البعد المالي، : المنظمة
وفي قلب كل هذه . اإلجراءات وبعد التجدید والتطویر

. األبعاد یوجد البعد البشري الذي یقود النموذج ككل
البحار كتوأمة بین ) Sveiby,1998(سفبايویرى

نموذج بطاقة األداء المتوازن  وراصد األصول غیر 
یدفنسونلنسبة إلوبا.)Celemi(سلیميالملموسة ل

)Edvinsson( فالبحار یشبه المنزل یمثل البعد
السقف، والبعد الزبوني واإلجرائي یمثالن فیهالمالي

أما البعد . والبعد البشري یمثل األرضیة. الجدران
المتعلق بالتجدید والتطویر فیمثل أساس استدامة 

نموذج ) 2(ویوضح الشكل رقم)28(.نشاط المنظمة
:البحار

رأس المال المالي

رأس المال البشري

رأس المال الزبوني

رأس المال اإلبداعيرأس المال اإلجرائي

=
القیمة السوقیة

+
=

+
=

+

+

=
رأس المال التنظیمي

رأس المال الھیكلي

المعرفيرأس المال 
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بحـار سكانـدیــا): 2(الشكل رقم

CIMA,understanding corporate value and reporting intellectual capital,5/8/2012,on the web:المصدر
site:www.cimaglobal.com, P:11.

عـددا كبیـرا یستخدم )Skandia(ونموذج سكاندیا
والمتعــارف علیــه مــن مــن المقــاییس منهــا المســتحدث 

مقیاسـا تقلیـدیا لحسـاب 73مقیاسا مـع 91قبل، وهناك
البعــد البشــري، والبعــد (األبعــاد الخمســة المــذكورة أعــاله

المــــالي، والبعــــد المتعلــــق بالتجدیــــد والتطــــویر، والبعــــد 
إیدفنســون بــر كــل مــنتویع. )الزبــوني والبعــد اإلجرائــي

أن هنـاك )Edvinsson and Malone(ومـالون
مؤشرات مختلفـة یمكـن أن تكـون مسـهبة مـع اخـتالف 

الـــذي یقـــاس بعـــدة كالبعـــد المـــالي . أهمیـــة كـــل عامـــل
الموظفــــــون / اإلیــــــرادات(مؤشـــــلرات لعــــــل مــــــن أهمهــــــا

ــــائن الجــــدد ــــرادات /واإلیــــرادات المحصــــلة مــــن الزب اإلی
األیـام الذي یمكن تقییمـه بوالبعد الزبوني ، ) اإلجمالیة

لعمالء وعدد العمالء المكتسبون المستهلكة في زیارة ا
الــــذي یقــــیم نســــبة إلــــى المفقــــودین، والبعــــد اإلجرائــــي

ـــــــوترب ـــــــة، وأجهـــــــزة الكمبی وبعـــــــد ،القـــــــدرات التكنولوجی
مؤشـــــــر رضـــــــا (ومـــــــن مؤشـــــــراتهالتجدیـــــــد والتطـــــــویر

معـدل الـدوران (الذي یضـموالبعد البشري،)الموظفین
وهــذه أمثلــة عــن  تلــك المقــاییس . )الســنوي للمــوظفین

ختلــف المقــاییس المســتخدمة مألن یســت حصــرا لهــاول
مؤشــر تســتعمل 112یصــل عــددها إلــى فــي النمــوذج 

ـــدوالر، و مقـــاییس مباشـــرة،  ـــیم و نســـب مئویـــة و قـــیم بال ق
Edvinsson)إیدفنسـون ومـالونوشجع. تقدیریة &

Malone) اســتخدام المقــاییس المباشــرة لمقارنتهــا مــع
إلــى نقــود مقــاییس أخــرى إلنتــاج معــدالت أو لتحویلهــا

المقـــاییس متمثلــة فـــيمــع تـــرك نــوعین مـــن المقـــاییس
تــدمج باســتخدام مــوازین محــددة مســبقا إلنتــاج لالنقدیــة 

). C(القیمــــة الكلیــــة لـــــرأس المــــال المعرفــــي للمنظمــــة
مئویة التي یمكـن أن تعتبـر مقـاییس للـنقص النسب وال

ویمكــــن أن تــــدمج لتكــــون معامــــل فعالیــــة رأس المــــال 
ـــــي وضـــــعیة وتوجـــــه عنـــــى بســـــرعةیٌ والـــــذي ) i(المعرف
وبالتــــالي فــــرأس المـــال المعرفــــي بالمنظمــــة ،المنظمـــة

. )i()29(و) C(یقدم وظیفة مختلفة متعددة لمجموعتین
ـــــي إدارة رأس )Skandia(إن نمـــــوذج ســـــكاندیا ف

مالهـــا المعرفـــي لـــیس قیاســـا مباشـــرا لمختلـــف مكوناتـــه 
إلعادة توجیهها ألنها مهمة صعبة بل قامت المنظمة 

أقســــام رأســــمالها المعرفــــي ووضــــع جملــــة مــــن بــــإبراز
.  المقاییس الخاصة بكل بعد لتسییره بفعالیة

:النموذجتقییم: 3
مـــــن أهـــــم اإلیجابیـــــات والســـــلبیات المســـــجلة فـــــي 

:)30(یليالنموذج ما

الماضي
البعد المالي

الــیوم

ل 
ـما

 ال
س

رأ
في

عر
الم البعد البعد اإلجرائي

البشري
البعد الزبوني

الــغد

البعد المتعلق بالتجدید والتطویر

البیــئـة العملـیـة
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یتفق معظم الباحثین على أن سكاندیا-
)Skandia( بذلت جهودا كبیرة إلنشاء تصنیف

لقیاس األصول غیر الملموسة لتشجیع بقیة 
المنظمات إلى ما هو أبعد من االفتراضات التقلیدیة 

فالنموذج مثیر . حول مصدر خلق القیمة بها
رأس مال لإلعجاب خاصة في االعتراف بدور

العمالء في خلق قیمة مضافة للمنظمة وكیفیة تغیر 
إیدفنسون ومالونوفرف. ع العمالءطبیعة العالقات م

)Edvinsson &Malone ( خمس مؤشرات خاصة
نوع العمیل، والمدة، تشملبرأس مال العمالء

الدور، والدعم والنجاح دلیل على أهمیة الدور الذي و 
.یلعبه العمالء في خلق قیمة مضافة للمنظمات

عوامل الهیكلیة التنظیمیة والعملیة التغطیة تم -
التجدید في القیمة التي لم یتم ةعلى مساهمالتركیز ب

. التطرق لها قبال
أي قیمة نقدیة )Skandia(ال تعین سكاندیا-

لرأسمالها المعرفي، ولكنها تستعمل مقاییس تقریبیة 
لرأس مالها المعرفي لتتبع االتجاهات في القیمة 
المضافة المفترضة، لذلك فإن كل منظمة مطالبة 

صولها غیر الملموسة ألبتحدید القیمة الفعلیة
الختیار أي االفتراضات هو األصح واختیار 

.المقاییس المالئمة
المستكشف یتبع نهج المیزانیة العمومیة عند قیاس -

ال یقدم سوى لقطة في وهو. األصول غیر الملموسة
.الوقت، وال یمكن تمثیل دینامیكیة التدفقات بالمنظمة

قیمة نتقد في بعض عناصر خلق الهناك ما یٌ -
Husemen(لهوسمان وقودمانبالنسبة 

&Goodman(فمتغیرات رأس المال الهیكلي ؛
أن الموظفین هم إال تضم وحدات أجهزة الكمبیوتر 

الذین یجلسون أمام تلك األجهزة ویستثمرون المعرفة 
.الموجودة بها ویترجمونها إلى میزة تنافسیة

یحدد اآللیات )Skandia(ونموذج سكاندیا
تتحرك وتزید من القیمة أكثر من إعطائها قیمةالتي 

لیس مخططا للمستقبل، بل هو جملة من المبادئ و 
والتقاریر . التي یعمل بها النموذج التنظیمي

اإلضافیة المرفقة مع النموذج تقدم طریقة عقالنیة 
إضافة لذلك فإن. في خلق قوة تنافسیة في المستقبل

ال یعني برأس الم)Edvinsson(إیدفنسون
المعرفي ما سیتم تحویله في المستقبل إلى رأس مال 
مالي وهذه العملیة یمكن أن تأخذ أسابیع أو سنوات 

دام ما تحول لخلق قیمة اقتصادیة و الواألساس هو 
.)31(أنه لم یتحول ال یمكن إعطاؤه قیمة نقدیة

فالنموذج لیس قیاسا مباشرا لمكونات وبالتالي
رأس المال المعرفي ألن العملیة متشابكة فقد یكون 

المورد البشري لكن في األساس قد هو مصدر القیمة 
یتوجه إلى كل لذامصدر، الیكون العمیل هو 

العناصر التي تتحول مستقبال إلى أموال وتخلق 
.قیمة

ةـــخاتم
أدى التوجه نحو اقتصاد المعرفة إلى إحداث 
تغیرات جذریة في بیئة األعمال فأصبح تحقیق البقاء 
واالستمرار في السوق أمرا في غایة الصعوبة لكل 
المنظمات، ومع بروز مفهوم رأس المال المعرفي 
كمصدر استراتیجي وطاقة ذهنیة أصبحت منظمات 

كفاءة، األعمال تعمل جاهدة على إدارته بفعالیة و 
ومن خالل ما تقدم تم التوصل إلى أن المصطلح 

بین الباحثین والهیئات الدولیة جدالمازال محل 
المختصة، إال أن هناك شبه إجماع على أنه یتضمن 
كافة العناصر التي من شأنها تحقیق القیمة في 

ولعل . المنظمة سواء أكانت ملموسة أو غیر ملموسة
لي ورأس مال تقسیمه إلى رأس مال بشري وهیك
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كما تعد عملیة إدارته . العالقات یسهل من دراسته
بكل مكوناته ورسم االستراتیجیات لذلك مهمة في 
غایة الصعوبة تتطلب استراتیجیة واضحة من قبل 

وقد تم عرض جملة . المنظمة تراعي طبیعة أجزائه
من المداخل الخاصة مع تعدد النماذج التي اعتمدت 

رسین اقبل عدد من الدفي إدارته كمقترحات من
للموضوع مع اختالف المراحل المخصصة لذلك 

قدم جملة )Auer(آورحسب آراء الباحثین إال أن
من التوصیات لكل إدارة ترغب في بناء نموذج فعال 

أما شركة .إلدارة رأس مالها المعرفي بكل مكوناته
المعرفي ومدیر رأسمالها )Skandia(سكاندیا

فقدموا نموذجا رغم ما ) Edvinsson(إیدفنسون
یسجل فیه من نقائص وعدم اقتناع بعض الباحثین 

صورة حول دور األصول غیر یعكسبه، فهو 
الملموسة في خلق القیمة المالیة المستقبلیة من خالل 
التفاعل بین رأس المال البشري والعمالء والهیكلي في 
عالقة تفاعلیة متشابكة تنتج عن الماضي والحاضر

. وتعطي ثمارها المالیة مستقبال
ویبقى الموضوع مجاال خصبا للبحث ویتطلب 
من القائمین بمنظمات األعمال االهتمام الكافي به 

.   ضمانا لمواكبة المستجدات
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(SOTRAMEST)ممارسة التعلم التنظیمي في شركة األشغال البحریة لشرق الجزائرقیاس

ججیق عبد المالك . دوعبیداتسارة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
من خالل )SOTRAMEST(في شركة األشغال البحریة لشرق الجزائرالتعلم التنظیميمعرفة واقعإلىمقالةهذه الهدفت

.ككلاألساسیة المدعمة الكتساب وتقاسم المعارف في ممارسة التعلم الفردي، الجماعي والتنظیميقیاس أثر المرتكزات 
التابع المتمثل في والمتغیرالمتغیرات المستقلة مجموعة منیتكون مناالبحث اقترح الباحثان نموذجلتحقیق أهداف 

وبناءا على لمرتكزات هذه اإلى وجود تأثیر ایجابي لاشارت النتائج االحصائیة.ه الثالثةمستویاتبالتعلم التنظیمي ممارسة
.متواصلةوتعزیزه بصفة دینامیكیة و الهتمام بتفعیل التعلم التنظیمي ضرورة اذلك توصي الدراسة ب

.SOTRAMEST،یمي، ركائز التعلم التنظتنظیميتعلم جماعي، تعلم ،فرديتعلم :اتیحالكلمات المف

Résumé
Cet article vise à comprendre la réalité de l'apprentissage organisationnel au sein de la
société SOTRAMEST en mesurant l’impact des piliers fondamentaux, qui facilitent
l’acquisition et le partage des connaissances dans les pratiques de l’apprentissage individuel,
collectif et organisationnel. Les chercheurs ont proposé un modèle avec un ensemble de
variables indépendantes et la variable dépendante représentée par les trois niveaux de
l’apprentissage. Les résultats statistiques ont révélé un effet positif de ces piliers et sur cette
base; l’étude recommande de renforcer l’apprentissage d’une manière dynamique et
continue.

Mots clés: Apprentissage Individuel, Apprentissage Collectif, Apprentissage
organisationnel, piliers de l’Apprentissage organisationnel, SOTRAMEST.

Abstract
This article aims to investigate the reality of organizational learning in the company
SOTRAMEST, through measuring the impact of the fundamental pillars that enhance the
acquisition and sharing of knowledge across the practice of individual, group and
organizational learning. The researchers proposed a model with a set of independent
variables and the dependent variable represented by the three levels of organizational
learning. The statistical results revealed a positive effect of these pillars and on this basis the
study recommends strengthening learning continuously and in a dynamic manner. .

Keywords: Individual learning, collective learning, organizational learning, pillars of
organizational learning, SOTRAMEST.
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مقدمة 
إن ممارسة التعلم التنظیمي بصفة مستمرة تعتبر 

من االقتصادیة المفتاح األساسي لتمكین المؤسسات 
البقاء واالستمرار في بیئة أعمال تتمیز بدرجة عالیة 

سیما في ظل االنفجار الد والمرونة،من التعق
المعرفي الحاصل وعولمة األسواق واشتداد حدة

رز األهمیة تبفأمام هذه التحدیات،المنافسة
أهم التنظیمي الذي یمثل للتعلمجیة یاإلسترات

لتدعیم وتطویر التوجهات والمداخل اإلداریة الحدیثة 
مع على التكیفاالقتصادیةكفاءة المؤسسات 

الممارسة الفعالة للتعلم إن .المستجدات المحیطة بها
وهذا المیزة التنافسیة المستدامةتؤدي إلى تحقیق 

نظرا لمدى مساهمتها في تنمیة الموارد البشریة 
وتطویر كفاءاتهم من خالل تعمیق معارفهم 

اإلبداعیة اتهمإلى تفجیر طاقیقودوتجدیدها بما 
في تكوین رأس أیضاكما تساهم ،وتشجیع االبتكار

مال الفكري الذي یعتبر أهم األصول غیر المادیة ال
خلق القیمة المضافة وتعزیز مكانة التي تضمن 

اق یوفي الس.بین منافسیهااالقتصادیةالمؤسسات 
ن الممارسات التي تدخل في إطار مجال إذاته ف

اقتصادیةالتعلم التنظیمي تعد أساس بناء مؤسسات 
ى مواجهة المستقبل بكفاءة عالیة،متعلمة قادرة عل

بلوغ التمیز كل مؤسسة تسعى جاهدة نحو فلذلك 
منهج أن تتبنىیستوجب علیهاحقیق أهدافهاوت

كافة التعلم التنظیمي وممارسته بصفة متواصلة على 
یة من خالل توفیر وترسیخ المستویات التنظیم

لضروریة التي تعد بمثابة مرتكزات المتطلبات ا
في خلق دینامكیة أساسیة تلعب دورا استراتیجیا

باستمرارللمعارف وتشجیع الموارد البشریة تسییریة
جابیا وجماعي ینعكس ایعلى التعلم بشكل فردي 

غیاب نأو خاصة ،على المستوى الكلي للمؤسسة

على ممارسة التعلم سیجعلها الظروف المشجعة 
عملیة فردیة بعض المفكرینإلیهحسب ما أشار

.معزولة عن سیاق أعمال المؤسسة
مشكلة الدراسة

في أصبحتالجزائریة االقتصادیةإن المؤسسات 
الوقت الراهن مجبرة على مواكبة التغیرات والتطورات 
التي یفرضها االقتصاد العالمي الجدید القائم على 

على المحیط انفتاحهاجل ضمان أمن المعرفة 
ٕادراك هذا الهدف ال یمكن تحقیقه إال من و ،نافسيالت

سالیب تفكیرهاتغییر أو خالل تطویر نمط إدارتها
عي للمرتكزات  الالزمة لتشجیععبر التجسید الواق

.التعلم على كافة المستویات التنظیمیةممارسة
الدراسة في التساؤلإشكالیةطرحیمكن علیهو 

:الرئیسي التالي
شركة هو واقع ممارسة التعلم التنظیمي في ما●

؟الجزائرلشرقاألشغال البحریة 
یمكن تجزئة التساؤل الرئیسي إلى التساؤالت و 

: الفرعیة التالیة
المدعمةاألساسیةالمرتكزاتممارسةهي درجة ما●
شركة األشغال في كتساب وتقاسم المعارف ال

؟شرق الجزائرلالبحریة 
،التعلم على المستوى الفرديممارسة هي درجةما●

شركة األشغال في والتنظیمي)الفرقي(الجماعي
؟شرق الجزائرلالبحریة 

للمرتكزات األساسیة ایجابيتأثیر یوجدهل ●
مرونة الهیكل من خالل الكتساب وتقاسم المعارف

القیم ،القیادة المشجعة على التعلم،التنظیمي
تمكین الموارد البشریة،التشارك المعرفيالمشتركة،

بمستویاته في ممارسة التعلم التنظیميالتكوینو 
؟ركة األشغال البحریة لشرق الجزائرفي شالثالثة
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فرضیات الدراسة 
یمكن التساؤالت التي وردت سابقا،ضوءعلى

:التالیةصیاغة الفرضیات 
ایجابیة بین توجد عالقة:الفرضیة الرئیسیة

اكتساب وتقاسم على دعمة األساسیة الملمرتكزاتا
ركة في شلتعلم التنظیميومستویات االمعارف 

.األشغال البحریة لشرق الجزائر
الفرعیة الفرضیات هذه الفرضیة وتنبثق من 

:  التالیة
بینتوجد عالقة ایجابیة :الفرعیة األولىالفرضیة ●

لمرتكزات األساسیة الكتساب وتقاسم المعارفا
شركة األشغال البحریة في ممارسة التعلم الفرديو 
ر؛شرق الجزائل
بین عالقة ایجابیةوجدت:الثانیةالفرعیةالفرضیة ●
لمرتكزات األساسیة الكتساب وتقاسم المعارف ا
في شركة مستوى الجماعي العلى ممارسة التعلم و 

؛األشغال البحریة لشرق الجزائر
بین توجد عالقة ایجابیة:الفرضیة الفرعیة الثالثة●
األساسیة الكتساب وتقاسم المعارف و لمرتكزات ا

كة في شر مستوى المنظمة ككلممارسة التعلم على 
؛األشغال البحریة لشرق الجزائر

أهمیة الدراسة 
كونها محاولة تكمن أهمیة هذه الدراسة في 

میدانیا التعلم التنظیمي ممارسةط الضوء حولیتسلل
توعیة و ،شرق الجزائرلشركة األشغال البحریة في 

ضرورة التعلم المستمر و ةبأهمیوالمسئولینالقادة 
اكتسابتهیئة بیئة عمل تشجع الموظفین على

وتفعیلمواكبة المستجدات جل المعارف من أتبادلو 
.عالقة مؤسساتهم مع بیئة األعمال

أهداف الدراسة 
:تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة 

على واقع ممارسة التعلم التنظیمي في التعرف ●
من خالل شركة األشغال البحریة بشرق الجزائر 

ممارستهالمشجعة على المرتكزاتتحدید درجة توفر 
افة المستویات تحدید كذلك درجة ممارسته على كو 

؛)الجماعي والتنظیمي،الفردي(التنظیمیة 
تدعمالرئیسیة التي المرتكزاتاثرمعرفةمحاولة ●

في ممارسة التعلم الفردي اكتساب وتقاسم المعارف
شركة األشغال البحریة والجماعي والتنظیمي في 

؛شرق الجزائرل
الدراسات السابقة 

استخدام لمصطلح التعلم التنظیمي في ظهر أول
Argyris et(من قبل1978عام  Shon ( إذ
ده هل یجب على المنظمات أن سؤاال مفاطرحا
االهتمام بالتعلم التنظیمي من كما زاد ؟ )1(تتعلم

من خالل 1990عامفي ) (Sengeطرف المفكر 
فن وممارسة التعلم المبدأ الخامس دراسته 
تأثیر فاعل في إقناع اكان لهالتي)2(التنظیمي

ن القدرة على التعلم تعد عامل نجاح أالمؤسسات ب
الدراسات بعد هذه الفترة ولقد توالت،)3(رئیسي

:أهمها، فمن وتنوعت
إلى تهدف:)2004،دوسیا وكروسان(دراسة●

تطویر نموذج نظري ألثر أسالیب القیادة اإلستراتجیة 
كما تطرقت إلى نماذج،على التعلم التنظیمي

حددة یتبعها القادة وممارسات مسلوكیات و 
التعلم إعاقة ل أو یتسهمن شأنهاوالتي االستراتجیین 

االستراتجیینإلى أن القادة توصلت و التنظیمي،
أولئكهم التنظیميالتعلم إدارةفاعلیة في األكثر
القیادة التحویلیة بأسلوبقدرة على العمل األكثر

.)4(اإلجرائیةالقیادة وأسلوب
Daniel et(دراسة● Jocelyne,2004(: سعت

ابطیة الموجودة بین تطبیق إلى تحدید العالقة التر 



2014سبتمبر-39عدد  االقتصاد واإلدارة والقـانونفي  التواصل

72

والتعلم التنظیمي في ISO9000/2000معاییر
بفرنسا،المؤسسات الصناعیة المتوسطة والصغیرة

ل توضیح میكانیزمات خلق المعارف وذلك من خال
عیة والتنظیمیة للتعلم التنظیمي،والمحددات االجتما

هناك اثر ایجابي لتطبیق أنإلىتوصلت الدراسة و 
.)5(على التعلم التنظیميISO9000/2000معاییر 

:(Susana Pérez et al,2005)دراسة●
أداءعلى التنظیميقیاس اثر التعلم إلىهدفت 

وازدیاد الحاجة األسواقل عولمة ظالمؤسسات في 
أجریتولتحقیق ذلك ،التنظیميالتجدید والتغییر إلى

عینة تعدتمؤسسة اسبانیة على 195دراسة على 
التعلم أننتیجة مفادها إلى، وتوصلت موظفا200

یؤثر بشكل ایجابي على االبتكار والقدرة التنظیمي
.)6(االقتصادي والماليواألداءالتنافسیة 

إلى تحلیل سعت :)(Gérard.K,2006دراسة●
إذمن الجانب النظري،التنظیميلتعلممفهوم ا

دور التنظیميستنتج الباحث في األخیر أن للتعلم ا
رئیسي في إكساب المؤسسة قدرة على البقاء 

.)7(ووالنم
اقترح:)2006،محمد األمینحسن (راسةد●

ین أداء سنموذجا للتعلم التنظیمي بهدف تحالباحث
المؤسسة العامة الخدمیة عن طریق تحویل بیانات 

وهذه إلى معرفة،المخرجاتون ناحیة المدخالتم
اتخاذ ،في التخطیطخاصةساعداألخیرة إلى فعل ی

برزأو .وتصحیح األخطاءرسم السیاسات ،القرارات
ما قدمته الدراسة هو مساهمتها في وضع نموذج 
افتراضي لعملیة التعلم التنظیمي وتقدیم تعریف 

.)8(لهذا المفهومإجرائي
:)(Daniel.J et Juam.g.C,2007دراسة●

التوجه نحو هدفت إلى قیاس اثر التعلم التنظیمي و

وتوصلت إلى،مؤسسة451السوق على األداء في 
.)9(.وجود عالقة تاثیر بینهما

:)Teresa.M et Adelino.D,2008(دراسة●
ري لمفهومي التعلم التنظیمي ظتحلیل نتطرقت إلى 

والمؤسسة المتعلمة باالعتماد على نموذج 
(Reichers et Schneider)، الباحثانتوصالو

للتعلم التنظیمي والمؤسسة شاملإلى اقتراح مفهوم
.)10(المتعلمة

سعت :)2008شاكر جار اهللا وآخرون،(دراسة●
التنظیميالقیادة في التعلم أسالیبثرأإلى اختبار
إذ أجریت الدراسة على ،تكیفي والتولیديبنوعیه ال

شركة 16مدیرا یعملون في128عینة تتكون من
معنوي تأثیرإلى وجود توصلت و ،صناعیة باألردن

في االجرائیة و القیادة التحویلیةالقیادةألسلوب 
.)11(بنوعیهالتنظیميالتعلم 

لربط محاولة هو كونههذابحثناإن أهم ما یمیز
مرونة الهیكل (دة یعدالتعلم التنظیمي بمتغیرات 

القیم ،المشجعة على التعلمالتنظیمي، القیادة
تمكین الموارد البشریةالمعرفي،التشارك المشتركة،

لدراسات السابقة التي قامت عن اخالفا ) التكوینو 
لةبمسأإما بأسالیب القیادة أوالتعلم التنظیميبربط 
ع قطافي استهداف اهمیة البحثكمنتكمااألداء

األشغال البحریة بشرق الجزائر لقیاس هذه المتغیرات 
علمیة تجرى ول دراسة وهي أ،في الواقع المیداني
.حول هذا الموضوع

الدراسة خطة
جل انجاز هذا البحث تم تقسیم الدراسة إلى من أ

مستویات ،لتعلم التنظیمياطبیعةنظري تناول ء جز 
هم المرتكزات التي ترتكز علیها هذه أارسته و مم

تطبیقي خصص لمعالجة واقع ، وجزءالممارسة
ممارسة التعلم التنظیمي في شركة األشغال البحریة 
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اإلحصائیة بشرق الجزائر من خالل تحلیل النتائج
.المتوصل إلیها

اإلطار النظري للدراسة 
طبیعة التعلم التنظیمي -1
مفهوم التعلم التنظیمي 1-1

التعلم التنظیمي تعددت وتنوعت تعاریف
باختالف الدراسات التي تناولته حیث یعرفه المفكرین 

ArgyrisوSchonنه عملیة تصحیح على أ
على Fiolویصفه ،)12(اكتشافهااألخطاء التي تم 

انه تلك العملیة المؤدیة إلى تحسین العمل من خالل 
كما یعرف،)13(المعرفة األفضل والفهم األحسن

Koenig على انه ظاهرة جماعیة التعلم التنظیمي
الكتساب وتنمیة الكفاءات بشكل مستمر وعمیق 
بهدف تغییر نمط التسییر للوضعیات وتغییر 

.)14(الوضعیات في حد ذاتها
عرفته على انه عملیةSusana et alأما

ونشر المعرفة اكتساب ،دینامكیة تتمثل في خلق
تنمیة قدرات الموارد البشریة بما یؤدي إلى غرضب

وفي ،)15(المساهمة الفعالة في تطویر أداء المؤسسة
عملیة التعلم التنظیمي هوأنهذا الصدد نستنتج 

مستمرة تسعى من خاللها المؤسسة إلى االستثمار 
تمثلة في مالالموارد البشریةالفعال في كفاءة

بشكل فردي وجماعي ) سلوكیاتلمهارة والا،ةمعرفال(
ك في مما یجعلها قادرة على مواجهة المستقبل وذل

. مشجعة على التعلمإطار تهیئة بیئة عمل 
خصائص التعلم التنظیمي 2-1

:)16(یتمیز التعلم التنظیمي بالخصائص التالیة
شیئا عملیة مستمرة ومتواصلة ال یعتبرها األفراد_ 

بشكل فهي تحدث،مضافا إلى أعمالهم الیومیة
؛تلقائي كجزء من ثقافتهم

ء المؤسسة حول أهدافها رؤیة مشتركة بین أعضا_ 
؛ومستقبلها

خبرة والتجارب الداخلیة والخارجیة للةجنتی_ 
؛للمؤسسة

عملیة اجتماعیة ناتجة عن التفاعالت الفردیة _ 
.)17(التي تهدف إلى إنتاج معارف تنظیمیة جدیدة

أهمیة التعلم التنظیمي3-1
:تعلم التنظیمي في النقاط التالیةأهمیة التبرز

؛)18(البیئةل عالقتها بیحسن قدرة المؤسسة ویفع_
الممارسات الجدیدةنشر بدوران األفكار،یسمح _ 
؛)19(كذلك خلق عالقات بین الكفاءات الموجودةو 

المعارف الضروریة لبلوغ تطویر یساعد على _ 
؛)20(األهداف المرجوة

ل كفاءات جماعیة فعالة على أساس هیكلة یشك_
مسارات تعلم األفراد وتطویر معارفهم باالعتماد على 

.)21(التبادل
مستویات التعلم التنظیمي -2

تتفق اغلب الدراسات على أن التعلم التنظیمي 
سیة یظهر في المؤسسة على ثالث مستویات أسا

:، وهي كاألتيالتي تكمل وتعزز بعضها البعض
في الدائم نسبیاهو التغییر: التعلم الفردي1-2

یجة للخبرة المكتسبة من التجارب نتسلوك الفرد 
الممارسات السابقة والتي یتم تدعیمها عن طریق و 

.)22(التغذیة العكسیة بشكل معین
الذي هو التعلم ): الفرقي(التعلم الجماعي2-2

التفاعالت إطاریحدث عن طریق فرق العمل في 
أثناءاألفراداالجتماعیة الناتجة عن تعاون و تشارك 

تبادل المعرفة إلىبما یؤدي بأعمالهمالقیام 
الخبرات بینهم بغض النظر عن المعلومات و و 

.)23(مستویاتهم التنظیمیة
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ي یحدث الذلك التعلمذأي:المنظمة ككلتعلم 3-2
نتیجة تعدیل المؤسسة وتطویر ثقافتها واستراتیجیاتها        

، المعرفة التنظیمیةوأنظمتها التي تعیق خلق وتبادل 
عندما تتعلم المؤسسة كیف ذا المستوى هیحدثو 

.)24(تنفذ التعلم في المستویین األول والثاني 
التعلم التنظیمي لمرتكزات األساسیة لممارسة ا3-

ممارسة عملیة التعلم التنظیمي بنجاح تتطلب إن
تهیئة بیئة عمل فعالة تشجع على خلق المعارف 

وفیما یلي أهم مستمرة،ونشرها وتعلمها بصفة 
:العملیةالركائز المؤثرة على تطبیق هذه 

یمثل الهیكل :الهیكل التنظیميمرونة1-3
في تحقیق المؤسسات حجر األساسالتنظیمي في
راتجیاتها من خالل تحدید األدوار، أهدافها واست

بین األفراد وبین جمیع الصالحیات والعالقات 
، لذلك یجب علیها تصمیم هیكل تنظیمي المستویات

التعلم،مرن یوفر الظروف المالئمة لحصول عملیة 
ضمان مستوى عال من التعلم یتطلبإنوبالتالي 

استخدام فرق ،مشاركةال،االعتماد على الالمركزیة
یة، تشجیع االتصاالت المرونة التنظیم، المشروع

ز على نظم معلومات توفر والتركیغیر الرسمیة
.)25(الصحیحة في الوقت المناسبالبیانات
لقد اتجه :على التعلمالقیادة المشجعة 2-3

مفهوم الباحثین في اآلونة األخیرة نحو التركیز على
المالئم لقیادة التعلم القیادة التحویلیة كالنمط 

هذا نظرا لكون القادة التحویلیون هم الذین ، التنظیمي
المؤسسة بما یسهل انسیاب یركزون على التغییر في

التعلم من الفرد إلى المجموعة، كما یلعبون دورا 
التعلم من الجماعة إلى دعیممهما في ت

أیضا على تسهیل عملیة ویحرصون ،)26(المؤسسة
عكسیة ذلك ألنهم یهتمون التعلم من خالل التغذیة ال

. )27(عملیة االتصالب

لك القیم والمعتقدات التي ت:القیم المشتركة3-3
تدور أساسا حول سبب وجود المؤسسة و یتم 

،ع العاملین بشكل علني أو ضمنيتوصیلها لجمی
یجب إذ تشكل أساس الثقافة التنظیمیة هذه القیم 
وتطویر قیم المؤسسة والقواعد ترسیخعلى القادة

السلوكیة الخاصة بها بطریقة تناسب استراتجیاتها 
.)28(وهیكلها التنظیمي

أي مدى اهتمام المؤسسة : التشارك المعرفي4-3
بتشجیع المشاركة في المعرفة من خالل االعتماد 

ذي یعتبر الوسیط لنقل ال)29(على أسلوب فرق العمل
ا وهكذ،التنظیمالمعرفة على مستوى جمیع فروع 

فریق العمل الجسر الذي یربط بین تعلم یصبح
ع الحوار بین یشجتعن طریقاألفراد وتعلم المؤسسة

القدرة ثارة إ و تبادل المهارات والمعارف ،أعضائه
الجماعیة المشتركة على تولید األفكار الجدیدة 

.)30(للتعامل مع المشكالتالمبتكرة 
هعلى أنDaftیعرفه:تمكین الموارد البشریة5-3

الحریة والمعلومات لصناعة نح األفراد عملیة م
ویستمد هذا .)31(القرارات والمشاركة في اتخاذها

المفهوم أهمیته من مدى مساهمته في مساعدة 
دي إلى یؤ عاملین على العمل بشكل مستقل وحرال

خبرة وسرعة في معالجة المشكالت واتخاذ هماكتساب
یجب التمییز یبن مصطلح التمكین وهنا . القرارات

عرف على یتفویض الصالحیات حیث هذا األخیر و 
انه عملیة نقل السلطات الموكلة للقائد إلى أفراد 

فرصة تعلم مهارات مما یساهم في منحهمآخرین
. )32(ومعارف جدیدة

إن ممارسة التعلم : البشریةتكوین الموارد 6-3
البشریة حول التنظیمي بحاجة إلى تكوین الموارد

المعارف وتقاسمخلق،كیفیة العمل ضمن فریق
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تسییرها ،وكیفیة تحدید المشكالتوالخبرات
.)33(وحلها

نه ذلك النشاط الذي على أالتكوینیعرف كما 
یهدف إلى صیانة وتطویر الكفاءات المرتبطة 

والتطورات المهنیة عن طریق االكتساب بالمناصب 
.)34(وتحسین المؤهالت

الجانب المنهجي للدراسة المیدانیة 
تعریف بالمؤسسة محل الدراسة1-

شركة األشغال البحریة 
اقتصادیةمؤسسة هي(SOTRAMEST)للشرق

عمومیة ذات أسهم نشأت بموجب المرسوم 
50التنفیذي ، بعنابة1980/02/23في 9رقم 80/

خاصةیتمحور نشاطها في كافة األشغال البحریة
، وسط الجزائر(في المدن الساحلیةبناء الموانئ

تمتلك الشركة .. ). القالة،، عنابةبجایة، سكیكدة

مجالسنة في 30معرفي وخبرة تفوق تراكما
.نشاطها
وعینة الدراسةمجتمع 2-

یتكون مجتمع الدراسة من جمیع موظفین شركة 
438ملجزائر البالغ عددهالبحریة لشرق ااألشغال 

من كل 60%وقد تم اختیار عینة تمثل موظفا،
ستبانة على أفراد إ263توزیع إذ تم مستوى وظیفي

استبانات5واستبعاداستبانة 240العینة واسترجع 
لعدم صالحیتها للتحلیل اإلحصائي، وبالتالي أصبح 

استبانة أي 235عدد االستبانات الصالحة للتحلیل
والجدول اآلتي . من مجتمع الدراسة53.65%نسبة 

یوضح توزیع عینة الدراسة حسب المستوى الوظیفي 
:للعاملین في المؤسسة محل الدراسة

لعاملین في المؤسسة محل الدراسة عینة الدراسة حسب المستوى الوظیفي ل: 01جدول رقم 
نسبة العینةالعینةعدد الموظفینالوظیفيالمستوى

60%7646إطارات
60%15593تقنیین
60%207124منفذین

من إعداد الباحثین باالعتماد على وثائق داخلیة للمؤسسة: المصدر
نموذج الدراسة 3-

یتضمن ا للدراسة قام الباحثان باقتراح نموذج
ي لتعلم التنظیمممارسة امتغیر تابع یتمثل في

ومتغیر مستقل یتمثل في بمستویاته الثالثة 
المرتكزات األساسیة الكتساب وتقاسم 

المشجعة مرونة الهیكل التنظیمي، القیادة(المعارف
،التشارك المعرفي،القیم المشتركة،على التعلم

الشكل أسفلهو . )تمكین الموارد البشریة والتكوین
:یوضح نموذج الدراسة
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نموذج الدراسة: 01الشكل رقم 

من إعداد الباحثین: المصدر

الدراسةأداة4-
وفق استبیانلجمع البیانات قام الباحثان بتصمیم 

:ى المحاور التالیةغطذيالسلم لیكرت الخماسي
یتعلق بالمعلومات العامة حول : المحور األول

.فقرات03یتضمن وخصائص أفراد عینة الدراسة
رفقرة خاصة بالمتغی25یتضمن :المحور الثاني

.المستقل
بالمتغیر خاصةفقرة24یتضمن:المحور الثالث

.التابع
على ماسلم لیكرت الخماسياستند الباحثان في

، درجات4موافقدرجات،5موافق بشدة:یلي
غیر ، درجات2غیر موافقدرجات، 3محاید

هذا تم افتراض أساسوعلى . درجةموافق بشدة

یدل على درجة3مناألقلالمتوسط الحسابي 
للوسط )4,49_3(المدى ، وضعیفةممارسة

( ، والمدىمتوسطةممارسةحسابي یدل على درجةال
4 حسابي یدل على درجة ممارسةللوسط ال)5_5,

.مرتفعة
دراسةأداة الوثباتصدق5-

قام للتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة 
إدارة مجالفيخبراء7الباحثان بعرضها على

خذ بعین االعتبار اقتراحاتهم، أحیث تم األعمال 
م استخدفقرات كل محورصدق محتوى منوللتأكد

Alphaمعامل الثبات Cronbach والنتائج
:موضحة في الجدول الموالي

معامل الثبات لفقرات االستبانة ومتغیرات الدراسة: 02جدول رقم 
معامل الثباتالفقرات 

0جمیع فقرات االستبانة .94
0.79فقرات المتغیر التابع

0فقرات المتغیرات المستقلة  .82
من إعداد الباحثین باالعتماد على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة االجتماعیة: المصدر

مرتكزات :المتغیر المستقل
اكتساب وتقاسم المعارف 

مرونة الھیكل التنظیمي_ 

القیادة المشجعة على _ 
التعلم

القیم المشتركة _ 

التشارك المعرفي _ 

تمكین الموارد البشریة_

تكوین الموارد البشریة _ 

لمتغیر التابع ا

مستویات 
ممارسة التعلم 

التنظیمي

المستوى 
الفردي

المستوى 
الجماعي

مستوى 
المنظمة
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یتبین من خالل الجدول أعاله أن معامالت 
ومتغیرات الدراسة ككلاالستبانةالثبات لفقرات 

وهذا ،)0,60(مرتفعة أي أعلى من معامل القبول 
التحلیل اإلحصائي ما یدل على صالحیتها ألغراض

.والبحث العلمي
التحلیل اإلحصائيأسالیب6-

اإلحصائیةعلى برنامج الحزمة الباحثاناعتمد 
SPSS-19) (استخدام من خالل لتحلیل البیانات

، المتوسطالنسب المئویة(اإلحصاء الوصفيمقاییس 
معامل االرتباط ،)المعیاريالحسابي واالنحراف

الدراسة ومعامل عرف على العالقة بین متغیراتللت
.الختبار الفرضیاتاالنحدار البسیط

للدراسة وتحلیلهانتائج اإلحصائیة ال7-
خصائص عینة الدراسة1-7

لى أن أغلبیة إاإلحصائیةالنتائج أشارت
بینما ،70%ذكر أي بنسبة المبحوثین من جنس 

أن كما .منهم من جنس أنثى30%كانت نسبة 
سنوات10أكثر من أقدمیةأغلبیة أفراد العینة لهم 

منهم لدیهم 42%في حین نسبة ،49%بنسبة أي
لهم9%نسبة و سنوات10و5بین اقدمیة تتراوح 

لمستوى ایخص فیماأما .سنوات5اقدمیة اقل من 
مهنيمستواهم أغلبیة المبحوثینلوحظ أنالتعلیمي 

ویلیها المستوى الجامعي 45%حیث بلغت نسبتهم 
منهم لدیهم 12%في حین نسبة 40%نسبة ب

ما تعلیم عالياهممنهم مستو 3%مستوى ثانوي و 
.بعد التدرج

المقاییس الوصفیة للمتغیرات المستقلة 2-7

لعلى الفقرات المتعلقة بالمتغیر المستقیاریة إلجابات أفراد العینة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المع: 03جدول رقم 
الدرجة االنحراف 

المعیاري
المتوسط 
الحسابي

المتغیرات

مرتفعة 0.90 4.77 مرونة الهیكل التنظیمي 1
متوسطة 0.85 3.92 على التعلمالمشجعةالقیادة  2

مرتفعة 0.92 4.79 القیم المشتركة 3
متوسطة 0.93 3.92 التشارك المعرفي 4
متوسطة 0.86 3.79 تمكین الموارد البشریة 5
ضعیفة 1.16 2.44 تكوین الموارد البشریة 6
متوسطة 0.78 3 .93 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

من إعداد الباحثین باالعتماد على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة االجتماعیة:المصدر

أن الهیكل التنظیمي 30یتضح من الجدول رقم 
في المؤسسة محل الدراسة یتمیز بدرجة مرتفعة من 

4.77المرونة وذلك بمتوسط حسابي قیمته 
األفرادأشار إذ ، 0.90وبانحراف معیاري 

ظیفیة الو أن طبیعة العالقات التسلسلیة و المستجوبین 
كما أكدوا أن ،الكثیفةتدعم االتصاالت المباشرة و 

اتمالمهأداءفيعالیةهناك وضوح بدرجة
لى المرونة ما یدل عمالمطلوب انجازها من طرفهم 
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.التنظیمیة الداخلیةفي اإلجراءات والقواعدوالشفافیة 
ى ممارسة أسلوب القیادة مستو ما یخصا فیأم

بلغمتوسطفهوفي المؤسسةلتعلمالمشجعة على ا
یعني وهذا 0.85وبانحراف معیاري3.92قیمة
من بالجانب المعنوي یاعالاهتمامایادة توليالقأن 

قدیر جهودهم خالل االعتراف بأداء الموظفین وت
ىر یفي حین .باإلضافة إلى ثقتها في قدراتهم

االعتبارات باهتمام القیادة درجةأن المبحوثین
جدیدة بأسالیبالتعامل مع المشكالتو الفردیة 
حیثمرتفعة القیم المشتركة ترسیخدرجة و متوسطة،

وبانحراف معیاري 4.79بلغ المتوسط الحسابي قیمة 
القیم السائدة في ویمكن تفسیر ذلك بأن،0.92

مرتفعة على المؤسسة محل الدراسة تشجع بدرجة 
ن خالل توفیرملمستمر والعمل الجماعي التعلم ا

المعرفي بالنسبة للتشارك أما .فعالةأنظمة معلومات 
أن مستوى ممارسته متوسط أي المجیبینیرى

و بانحراف معیاري 3.92بمتوسط حسابي قدره 
بین الموظفینالقائمتعاونالنتیجةا وهذ0.93

في النجاز المهام،في تبادل المعلوماتورغبتهم 
ع الخطط واتخاذ حین كانت درجة المشاركة في وض

فقرةكما اتضح من خالل، القرارات متوسطة
م ندوات ولقاءات دوریة یتنظب"ةقاالستبیان المتعل

وورش عمل من اجل تبادل المعارف واألفكار 
ضعیفة درجة ممارستهاأن"والخبرات بین الموظفین

أما . 1.03وبانحراف معیاري2.69بوسط حسابي 
تبین أن مستوى ،فیما یخص تمكین الموارد البشریة

3ممارسته متوسط أي بوسط حسابي  وانحراف 79.
لدیهم الحریةأنالمجیبینیرىإذ0.86معیاري

بدرجة متوسطة في اتخاذ القرارات االستقاللیةو 
یفسروهذا اسبة عند حدوث مشاكل أثناء العمل، المن

،متبادلة بین الموظفین وٕادارة المؤسسةثقة وجود ب
تفویض الصالحیات بدرجة ضعیفة مبدأویمارس 

تعلقفیما یو . 2.25حسابي الوسطهقیمةلغت ب
إلىالنتائج أشارتقد ل،بتكوین الموارد البشریة

2.44هحسابقیمة متوسطضعیف تطبیقمستوى
عملیة وكذلك ،1.16یقدر بوانحراف معیاري

.بدرجة ضعیفةأداء المتكونین تتمتقییم 
المقاییس الوصفیة للمتغیر التابع3-7

على الفقرات المتعلقة بالمتغیر التابعالعینة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات أفراد : 04جدول رقم
خالل النتائج اإلحصائیة المبینة من 

مستوى یتضح أن 40في الجدول رقم 
ممارسة التعلم الفردي في المؤسسة 
محل الدراسة متوسطا بلغ المتوسط

وبانحراف معیاري 3.57الحسابي
0.86،

إعداد الباحثین باالعتماد على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة االجتماعیةمن : المصدر

على مناقشة األخطاء بصراحة یركزونراداألفف
ون عن رأي اآلخرین ویتعاملون مع ر ویستفس

أما فیما یخص التعلم .للتعلمالمشكالت كفرص
الجماعي فانه یمارس بدرجة متوسطة أي بمتوسط 

الدرجة االنحراف 
المعیاري

المتوسط
الحسابي المتغیرات

متوسطة 0.86 3 .57 التعلم الفردي 1
متوسطة 0.91 3.55 التعلم الجماعي 2
متوسطة 0.72 3.35 المنظمة ككلتعلم  3
متوسطة 0.81 3.49 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 

العام
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إذ 0.91وبانحراف معیاري 3.55حسابي قیمته 
هناك تفاهم و تعاون بین أعضاء أنرت النتائجأشا

بصفة منسجمة األعمالأداءعلى كیفیةالفریق 
االنفتاح یة، تعاضدالما یدل على مومتكاملة،

أما بالنسبة .ونة في التفكیر لدى أعضاء الفریقوالمر 
فانه یمارس بدرجة متوسطةالمنظمة ككلللتعلم 

،0.78وبانحراف معیاري3.55همتوسط حسابیقدر
بالتعلم المؤسسة محل الدراسةاهتمامیشیر إلى وهذا

الداخلیة المصادرواستقطاب المعارف والخبرات من 
األقسام تعمل"الفقرةمن یتضح كذلك . الخارجیةو 

على حل المشكلة كونها مشكلة الشركة ككل ولیس 
إلىالتنظیم یمیلون أعضاءنأ"لقسم واحد فقط

،3.32بمتوسط حسابي قیمته التفكیر الشمولي
النتائج اإلحصائیة أن المؤسسة تعتمد بدرجة تبینو 

فیما یخص لكن،متوسطة على تكنولوجیا المعلومات
متوسط على األداء تحصلتقیاس الفقرة المتعلقة ب

مما ،1.05و انحراف معیاري 2.60قیمتهحسابي
الممارسة الضعیفة للتغذیة العكسیة التي تؤدي بیفسر

الفعلي األداءبین الفجوة إلى عدم القدرة على تحدید
معرفة حاجیات التكوین با ال یسمح ذالمتوقع، وهو 

.بصفة موضوعیة
معامالت االرتباط بین متغیرات الدراسة4-7

ومستویات التعلم التنظیمياألساسیة المرتكزاتاالرتباط بینمعامل:50جدول رقم 
الكتساب وتقاسم المعارفالمرتكزات األساسیة

0,73 مستویات التعلم التنظیمي
α≥0,01مستوى معنویة

من إعداد الباحثین باالعتماد على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة االجتماعیة: المصدر 
إلى وجود عالقة طردیة05یشیر الجدول رقم 

ایجابیة وقویة بین المرتكزات األساسیة الكتساب 
وتقاسم المعارف ومستویات ممارسة التعلم التنظیمي، 
وهذا یعني أنه كلما زاد مستوى ممارسة مرونة 
الهیكل التنظیمي، القیادة المشجعة على التعلم، القیم 

المشتركة، التشارك المعرفي، التمكین وتكوین الموارد 
مارسة التعلم التنظیمي البشریة زاد مستوى م

.بمستویاته الثالثة

الكتساب وتقاسم المعرفة والتعلم الفرديمعامل االرتباط بین المرتكزات األساسیات: 60جدول رقم 
مرونة 
الهیكل 
التنظیمي

القیادة 
المشجعة 
على التعلم

القیم 
المشتركة

التشارك 
المعرفي

تمكین
الموارد 
البشریة

التكوین

التعلم 
الفردي

0.690.700.480.660.740.78

α≥0,01مستوى معنویة
من إعداد الباحثین باالعتماد على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة االجتماعیة: المصدر 

من الجدول أعاله أن هناك عالقة یالحظ 
طردیة بین ممارسة المرتكزات األساسیة  الكتساب 

وممارسة التعلم الفردي حیث یتبین وتقاسم المعرفة

أن أقوى عالقة ایجابیة كانت بین تكوین الموارد 
، أي 0.78البشریة والتعلم الفردي وبقیمة ارتباط 
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.توى ممارسة التكوین زاد مستوى ممارسة التعلم الفرديكلما زاد مس
معامل االرتباط بین المرتكزات األساسیة الكتساب وتقاسم المعرفة والتعلم الجماعي: 07جدول رقم

مرونة 
الهیكل 
التنظیمي

القیادة 
المشجعة 
على التعلم

القیم 
المشتركة

التشارك 
المعرفي

تمكین 
الموارد 
البشریة

التكوین

التعلم 
الجماعي

0.810.600.540.830.450.35

α≥0,01مستوى معنویة

من إعداد الباحثین باالعتماد على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة االجتماعیة: المصدر 
أن هناك عالقة طردیة07رقم یوضح الجدول

بین المرتكزات األساسیة الكتساب و تقاسم المعارف 
وممارسة التعلم الجماعي، إذ أقوى عالقة كانت بین 

التشارك المعرفي والتعلم الجماعي بمعامل ارتباط بلغ 
ویمكن تفسیر ذلك بأن ارتفاع مستوى 0.83

.التشارك المعرفي یرفع من ممارسة التعلم الجماعي
بین المرتكزات األساسیة الكتساب وتقاسم المعرفة وتعلم المنظمة ككلمعامل االرتباط: 08جدول رقم

مرونة 
الهیكل 
التنظیمي

القیادة 
المشجعة 
على التعلم

القیم 
المشتركة

التشارك 
المعرفي

تمكین 
الموارد 
البشریة

التكوین

علمت
المنظمة

0.390.550.800.880.400.42

α≥0,01مستوى معنویة
من إعداد الباحثین باالعتماد على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة االجتماعیة:المصدر 

من خالل النتائج اإلحصائیة أن هناك یتضح
األساسیة عالقة ایجابیة بین جمیع المرتكزات

والتعلم على مستوىالكتساب وتقاسم المعارف
التشارك معأقوى عالقة ارتباطوكانت،ككلالتنظیم

.0.88بقیمة المعرفي 
اختبار فرضیات الدراسة-8
:الفرضیة الرئیسة8-1

نــــــة بیـــــــة ایجابیــــال توجد عالق: H0الفرضیة العدمیة

المرتكزات األساسیة المدعمة على اكتساب وتقاسم 
في شركة المعارف ومستویات التعلم التنظیمي

.البحریة لشرق الجزائراألشغال 
توجد عالقة ایجابیة بین : Haالفرضیة البدیلة

المرتكزات األساسیة المدعمة على اكتساب وتقاسم 
المعارف ومستویات التعلم التنظیمي في شركة 

.األشغال البحریة لشرق الجزائر

الفرضیة الرئیسیةتحلیل االنحدار البسیط الختبار : 90جدول رقم 
TالمحسوبةT معنویة الجدولیةT

7,840,180,00
من إعداد الباحثین باالعتماد على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة االجتماعیة: المصدر

= المحسوبةT(یوضح الجدول أعاله أن قیمة
والقیمة ) 0,18=الجدولیة(Tكبر من قیمة أ) 7,84

بعا لقاعدة القرار ، وت0,01قل منأ0,00المعنویة
إذا كانت H0تقبل الفرضیةالتي تنص على أن
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الجدولیة، والقیمة القیمة المحسوبة اقل من القیمة 
إذا H0، وترفض الفرضیة 0,01كبر منالمعنویة أ

قیمة الجدولیة كبر من الكانت القیمة المحسوبة أ
، وعلیه نرفض 0,01قل منوالقیمة المعنویة أ

وتقبل الفرضیة البدیلة أي انه H0الفرضیة العدمیة
هناك عالقة ایجابیة بین المرتكزات األساسیة 
المدعمة على اكتساب وتقاسم المعارف ومستویات 
التعلم التنظیمي في شركة األشغال البحریة لشرق 

.الجزائر

:الفرضیة الفرعیة األولى8-2
توجد عالقة ایجابیة بین ال : H0الفرضیة العدمیة

المرتكزات األساسیة المدعمة على اكتساب وتقاسم 
في شركة األشغال البحریة المعارف والتعلم الفردي

.لشرق الجزائر
توجد عالقة ایجابیة بین : Haالفرضیة البدیلة

المرتكزات األساسیة المدعمة على اكتساب وتقاسم 
لبحریة في شركة األشغال االمعارف والتعلم الفردي

.رلشرق الجزائ
تحلیل االنحدار البسیط الختبار الفرضیة الفرعیة األولى: 10جدول رقم

TالمحسوبةTمعنویة الجدولیةT
5,901,350,00

من إعداد الباحثین باالعتماد على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة االجتماعیة: المصدر

= المحسوبةT(أن قیمة10یتبین من الجدول رقم
والقیمة ) 1,35=الجدولیة(Tكبر من قیمة أ) 5,90

بعا لقاعدة القرار ، وت0,01قل منأ0,00المعنویة
إذا كانت H0نه تقبل الفرضیةالتي تنص على أ
یمة الجدولیة، والقیمة قل من القالقیمة المحسوبة أ

إذا H0، وترفض الفرضیة 0,01كبر منالمعنویة أ
كبر من القیمة الجدولیةكانت القیمة المحسوبة أ

، وعلیه نرفض 0,01قل منوالقیمة المعنویة أ
وتقبل الفرضیة البدیلة أي أن H0الفرضیة العدمیة

هناك عالقة ایجابیة بین المرتكزات األساسیة 

لم المدعمة على اكتساب وتقاسم المعارف والتع
.الفردي في شركة األشغال البحریة لشرق الجزائر

:الفرضیة الفرعیة الثانیة8-3
ال توجد عالقة ایجابیة بین : H0الفرضیة العدمیة

المرتكزات األساسیة المدعمة على اكتساب وتقاسم 
المعارف والتعلم الجماعي في شركة األشغال البحریة 

.لشرق الجزائر
عالقة ایجابیة بین توجد : Haالفرضیة البدیلة

المرتكزات األساسیة المدعمة على اكتساب وتقاسم 
في شركة األشغال البحریة المعارف والتعلم الجماعي

.لشرق الجزائر
تحلیل االنحدار البسیط الختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة: 11جدول رقم

TالمحسوبةTمعنویة الجدولیةT
7,750,42 -0,00

من إعداد الباحثین باالعتماد على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة االجتماعیة: المصدر

تشیر النتائج المبینة في الجدول أعاله إلى أن 
كبر من قیمة أ) 7,75=المحسوبةT(قیمة
T)قل أ0,00والقیمة المعنویة) -0,42=الجدولیة

نه بعا لقاعدة القرار التي تنص على أ، وت0,01من
قل من إذا كانت القیمة المحسوبة أH0تقبل الفرضیة

، 0,01القیمة الجدولیة، والقیمة المعنویة اكبر من
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إذا كانت القیمة المحسوبة H0وترفض الفرضیة 
قل قیمة الجدولیة والقیمة المعنویة أكبر من الأ

وتقبل H0العدمیة، وعلیه نرفض الفرضیة 0,01من
الفرضیة البدیلة وهذا یعني أن هناك عالقة ایجابیة 
بین المرتكزات األساسیة المدعمة على اكتساب 
وتقاسم المعارف والتعلم الجماعي في شركة األشغال 

.البحریة لشرق الجزائر
:الفرضیة الفرعیة الثالثة8-4

ال توجد عالقة ایجابیة بین : H0الفرضیة العدمیة
المرتكزات األساسیة المدعمة على اكتساب وتقاسم 

في شركة األشغال المعارف وتعلم المنظمة ككل
.البحریة لشرق الجزائر

توجد عالقة ایجابیة بین : Haالفرضیة البدیلة
المرتكزات األساسیة المدعمة على اكتساب وتقاسم 

في شركة األشغال المعارف وتعلم المنظمة ككل
.ئرالبحریة لشرق الجزا

تحلیل االنحدار البسیط الختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة: 12جدول رقم
TالمحسوبةTمعنویة الجدولیةT

7,830,41 -0,00
من إعداد الباحثین باالعتماد على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة االجتماعیة: المصدر

إلى أن عاله یشیر الجدول أ
كبر من قیمة أ) 7,83=المحسوبةT(قیمة
T)قل أ0,00والقیمة المعنویة) -0,41=الجدولیة
نه بعا لقاعدة القرار التي تنص على أ، وت0,01من

قل من إذا كانت القیمة المحسوبة أH0تقبل الفرضیة
، 0,01كبر منالمعنویة أیمة الجدولیة، والقیمة الق

إذا كانت القیمة المحسوبة H0وترفض الفرضیة 
قل قیمة الجدولیة والقیمة المعنویة أكبر من الأ

، وبالتالي ترفض الفرضیة العدمیة0,01من
H0هناك عالقة وتقبل الفرضیة البدیلة أي أن

المرتكزات األساسیة المدعمة علىایجابیة بین
م المنظمة ككل في اكتساب وتقاسم المعارف تعل

.شركة األشغال البحریة لشرق الجزائر

النتائج●
موعة من النتائج یمكن توصلت الدراسة إلى مج

:یليما تلخیصها فی

مستوى ممارسة المرتكزات األساسیة الكتساب _ 
وتقاسم المعرفة في شركة األشغال البحریة لشرق 

؛)3.93(الجزائر متوسطا وبقیمة بلغت 
مستوى ممارسة التعلم التنظیمي بمستویاته الثالثة _ 

شغال البحریة لشرق الجزائر متوسطفي شركة األ
فقرة مكررة؛) (3.49وبقیمة بلغت 

توجد عالقة ایجابیة بین المرتكزات األساسیة _ 
التعلم التنظیمي بمستویاته و الكتساب وتقاسم المعرفة

؛الجزائرالثالثة في شركة األشغال البحریة لشرق 
اهتمام شركة األشغال البحریة لشرق الجزائر _

بتنظیم الندوات، اللقاءات الدوریة وورش العمل من 
أجل تبادل المعارف، األفكار والخبرات بین 

؛2,69بلغ المتوسط الحسابي ضعیفالموظفین
درجة تفویض الصالحیات والسلطات من طرف _ 
ضعیفةشركة األشغال البحریة لشرق الجزائرقادة

؛2,25قدر المتوسط الحسابي ب
ضعف اهتمام شركة األشغال البحریة لشرق _

إذ بلغ ،الجزائر بعملیات التكوین ومراقبة آثارها
؛2,44المتوسط الحسابي 
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األداء في شركة بتصمیم أنظمة قیاساالهتمام_ 
وقیمة ضعیفاألشغال البحریة لشرق الجزائر

.2,60المتوسط الحسابي قدرت ب

التوصیات●
إلیها توصي الدراسة ل صبناءا على النتائج المتو 

:بما یلي
إتاحة الفرصة للموظفین للمشاركة في المؤتمرات _ 

بهدف اكتسابوالملتقیات العلمیة والمهنیة المختلفة
؛المعارف والخبراتوتقاسم

ممارسة التفویض بشكل مالئم مع المتابعة _ 
وبذلك یستطیع القادة تقییم نقاط القوة ،المستمرة

وتشجیعهم على إخراج والضعف في أداء الموظفین
توظیفها في انجاز المهام معارفهم الضمنیة و 

؛بفاعلیة
وضع مخطط واضح ودقیق لتكوین وتطویر_ 

؛الموارد البشریةقدرات
إلى اكتشاف تقییم نتائج وآثار التكوین بما یؤدي_ 

؛االنحرافات وتصحیحها
أداءوضع معاییر دقیقة وواضحة لقیاس _ 

تساعد على تحدید الفجوة بین األداء الموظفین

المتوقع واألداء الفعلي وبالتالي اكتشاف األخطاء 
.  على تصحیحهاوالعمل 

دراسة موضوع التعلم أنجلیایتضح في األخیر و 
بالنسبةالتنظیمي أصبحت تشكل ضرورة حتمیة

تحقیق إلىتسعى للمؤسسات االقتصادیة التي
المعرفي وثورة التنمیة المستدامة في ظل التضخم 

وال یمكن بلوغ هذا الهدف ،المعلومات الحاصلة
عن طریق االهتمام الرسمي بالتعلم االستراتیجي إال

في المیدانتنفیذهكیز على خالل التر المستمر من
ومبادئه التي تضمن تهیئة بیئة عمل ألسسهوفقا 

مشجعة على خلق المعرفة واكتسابها وتبادلها بین 
على كافة بما یؤدي إلى تدعیمهالموارد البشریة 

وجعله عملیة دینامكیة تمكن ،المستویات التنظیمیة
األفراد والفرق من تعدیل سلوكیاتهم وٕاكسابهم كفاءات

تساعدهم على حل المشكالت ومواجهة التحدیات 
على كفاءة المؤسسة ایجابیاسما ینعكبالمختلفة 

واقع ممارسة التعلم التنظیمي في شركة و ككل،
SOTRAMESTاعتبار التعلم والبحث یتطلب

.وظیفة كل فردمبدأ و عن المعرفة 
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مدخل للتكامل الصناعي بین الدول المغاربیة
ماضي بالقاسم د .ألرباع و الهادي 

كلیة العلوم االقتصادیة  وعلوم التسییر
عنابة–جامعة باجي مختار 

ملخص
تحاول هذه الدراسة إبراز ضرورة التوجه المغاربي نحو عمق العملیة التكاملیة إنتاجیا، لما له من تأثیر على توسیع حجم
السوق،  وتعدیل بنیة هذه االقتصادات خاصة من خالل التكامل الصناعي، باعتباره أكثر المداخل التكاملیة ثباتا واستقرارا 
وهو الصیغة القادرة على تحسین شروط االندماج  االیجابي في االقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة، وذلك من منطق 

، ل األسواق الداخلیة  من جهة أخرىدودیة التكامل التجاري من جهة وعدم استكماالتكافؤ ال من منطق التبعیة، في ظل مح
.ومحاولة استخالص الشروط الواجب توفرها لكي یستطیع هذا األخیر تحقیق أهداف التنمیة االقتصادیة

.االقتصادیةاالقتصادي، التنمیةالتكامل الصناعي، التكامل : المفاتیحالكلمات 

Résumé
Le présent article traite de l’importance de l’intégration Maghrébine, notamment sur le plan
de l’activité productive et son impact avéré sur l’élargissement du marché des économies
maghrébines. Dès lors, s’impose la mise en place d’un processus de structures productives
adéquates à même d’asseoir les conditions favorables pour une intégration industrielle
porteuse de croissance et de développement économique.  Cette démarche est considérée
comme étant la plus stable, mais aussi  la seule capable  d’améliorer  les clauses
d’intégration des économies mondiales ; et ce du point de vue d’équité et non de dépendance,
notamment avec la limitation de l’intégration commerciale d’une part et le non exhaustivité
des marchés intérieurs d’autre part.

Mots clés : L'intégration industrielle, l'intégration économique, Développement
économique.

Abstract
This study attempts to express the necessity of the Maghreb’s orientation towards the depth of
the integration process, because of its impact on the expansion of market size, and
modification of structure of these economies, particularly through industrial integration, then
try to extract the conditions that must be met in order that the latter one can achieve the
objectives of economic development. In considering it as the most integrative stable
approaches, so it is the formula which is capable of improving the conditions of a beneficial
integration into the global economy in the current stage, and this represents a logic of
equivalence not  the subsidiarity, under the limited commercial integration and the inability
to complete the internal market..

Keywords: Industrial intégration, economic integration, economic developement.
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:مقدمـــــة
اإلقلیمیة، لقد تنبهت مختلف دول العالم ومناطقه 

لتكامل فیما التعاون واأهمیةخاصة المتقدمة منها إلى
صار من الصعب في إذ، اقتصادیاتهابینها لبناء 

خاصة مع ادبلد منفر أيأن یبقىالمعاصر عالمنا 
نظر فتالنامیة  الدول أما ،للتكنولوجیاالنمو المتسارع 

یها لتحقیق أهداف مختلفة إلیه كوسیلة تلجأ إل
، تتركز جمیعا في دفع عجلة النشاط ومتعددة

، ه الصحیح وبالسرعة الضروریةاالقتصادي في االتجا
.جهود القومیة للتنمیة االقتصادیةلتعزیز ال

في مشكالت البالد النامیة هي یمكن تثبیت أن حیث 
متعلقة بتخلف القطاعات ، بنیویةاألصل مشكالت 

التكامل االقتصادي حسب فالرئیسیة، لذلك اإلنتاجیة
لكنه ، مبدأ التحریر التجاري ربما یفید الدول المتطورة

تصدر المواد األولیة التيبلدانالال یعني كثیرا 
.النصف مصنعة والمنتوجات 

االقتصادات إنفمن هذا المنطلق تحدیدا
بحاجة إلى ،باعتبارها اقتصادات نامیةالمغاربیة 

یؤسس لكسر ، للعملیة التكاملیةمدخل ما قبل تبادلي 
روض علیها من تقسیم دولي للعمل وتجاوز ما هو مف

ویوفر لها تراكما تخصص في إنتاج المواد األولیة،و 
اقتصادیا مستمرا ویؤمن لها بدیال اقتصادیا داخلیا 

إلحداث تنمیة وفق ، عن االستثمار األجنبي المباشر
منطقها الداخلي الخاص بها أوال، ال وفق منطق 
وحاجات رأس المال القادم إلیها، أال وهو المدخل 

.ياالقتصادالصناعي للتكامل 
امل هناك عوامل عدیدة دعت إلى اختیار التك

، في مقدمتها أهمیته الصناعي موضوعا لهذه الدراسة
إذ یشكل إضافة نظریة لمسألة اقتصادیة القومیة، 

ن التكامل االقتصادي المغاربيأمنا بوٕایمانا ، مهمة
هو الصیغة القادرة على ، عبر المدخل الصناعي

في د العالمي تحسین شروط االندماج في االقتصا
.رحلة الراهنةمال

یكون انطالقا من النقد الموجه للمدخل التبادلي 
الضوء علىتسلیط هو،الدراسةمن هذهالهدف 

من خالل التكامل "إنتاجیا " عمق العملیة التكاملیة 
:التالي، محاولة منا اإلجابة على التساؤلالصناعي

دخل الصناعي للتكامل االقتصاديمالكیف یساهم 
في تحقیق التنمیة االقتصادیة  ؟ المغاربي

تم اعتمادها لتحقیق الهدف إن المنهجیة التي ی
لتتوافق التحلیل على المستوى القوميهي المسطر

یم المتعلقة بالتكامل هذه المنهجیة مع المفاه
.االقتصادي

إلجابة ومن خالل هذه الورقة البحثیة سنحاول ا
:ةالتالیت عبر المحطااإلشكالیة هذه على 
.النظري للتكامل االقتصادياإلطار: أوال 

یمكن التمییز  بین نوعین من التكامل 
التكامل من خالل السوق، :أولهما-)1(االقتصادي

والذي یكفل إمكان تداول المنتجات داخل نطاق 
التكامل :ثانیهماو، التجمع التكاملي دون عائق

الفروع التي ال توىباإلنتاج و التنمیة، الذي یدفع مس
حدودها المثلى ضمن الحدود الوطنیة صل یمكن أن ت

إلى المستوى اإلقلیمي، مع تخطیط إنتاجها عند هذا 
المستوى األخیر، وهو ما ینطبق على جمیع 

.االقتصادیات أیا كان نظامها و درجة تقدمها
:"األسواقتكامل"االقتصاديتعریف التكامل-1

ي من ادعمل إر ''یمكن تعریف التكامل على أنه 
یقوم على إزالة كافة الحواجز، قبل دولتین أو أكثر

والقیود على المعامالت التجاریة وانتقاالت عوامل 
اإلنتاج فیما بینها، كما أنه یتضمن تنسیق السیاسات 

وٕایجاد نوع من تقسیم العمل بین الدول ، االقتصادیة
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األعضاء بهدف زیادة اإلنتاجیة بصفة عامة، مع 
.)2("فرص متكافئة لكل دولة عضووجود
المهتمین ببحث وتحلیل نظریة التكامل إن

االقتصادي یرون أن جذور تحلیل التكامل 
االقتصادي في إطارها الرأسمالي تعود في جوهرها 

، لما تتمیز به هذه )3(''نظریة االتحاد الجمركي''إلى 
مما ،املیة من مظاهر البساطة والوضوحالصورة التك

معه بناء نماذج اقتصادیة واضحة تعبر عن یسهل 
.ظاهرة التكامل االقتصادي

شكل أو درجة من درجات التكامل أي حیث أن 
لتجارةلنظریةالسس األتتركز على االقتصادي 

المدارس مفاهیمه باختالفت فیما بعدتباینو ، الدولیة
فرغم ، الفكریة والظروف الموضوعیة القائمة

:)4(تثبیت التالياالختالف إال أنه یمكن
یشكل مرحلة متقدمة من العالقات االقتصادیة -

.الدولیة
أشكال التمییز بین الوحدات كافةیهدف إلى إزالة-

عملیة .جدیداقتصادي لخلق كیاناالقتصادیة 
موضوعیة جماعیة موجهة لرسم االقتصاد الوطني 

عن طریق رسم تنظیم ، وتدویل الحیاة االقتصادیة
ات أنظمة اقتصادیة و لدین أو أكثر ذالتبادل بین ب

.وغ هدف معین لمتماثلة لب
:اإلقلیميالتكامل االقتصادي )مناهج(نظریات -2

شهدت الفترة ما بین الحربین العالمیتین جدال 
واسعا حول الطریقة التي یمكن أن یتم بها التكامل

، والذي أرید له في البدایة أن یكون عالمیا االقتصادي
، أن عدیدةإال أنه اتضح العتبارات ،ال إقلیمیا

التكامل ال یمكن أن یتم في الواقع إال على أساس 
، غیر أن ذلك لم یمنع وجود تفاوت في إقلیمي

التي عالجت موضوع المناهج الفكریةالنظریات و 
ةالفیدرالینظریة التكامل، والتي تراوحت ما بین ال

كل من توبین االثنین وجد، ةالتعاملیالنظریةبین و 
ةالوظیفیالنظریةإلى تتطور تيوالةالوظیفیالنظریة
.ةالحدیث

التي األربعةالنظریاتوفیما یلي سوف نتناول 
وذلك على النحو ، اإلقلیميعالجت موضوع التكامل 

:)5(التالي
:ةالفیدرالیةاالتحادیالنظریة-

اإلقلیميینتقل التجمع ه النظریة وبموجب هذ
تتولى شؤونه سلطة فدرالیة فوق ، دمباشرة إلى اتحا

بینما ، قومیة تحل محل سلطاته في شؤون االتحاد
تتولى تلك األخیرة صالحیات تتحدد وفق نظام 

ویحظى موضوع ،الالمركزیة الذي یتم االتفاق علیه
بأهمیة Regional Analysisاإلقلیميالتحلیل 

التنمیة نه یعالج مشكلة أ، إذ ه النظریةخاصة في هذ
، بین المناطق المختلفةالتوطن الصناعيو صناعیةال

و یكون لموضوع . بما یؤدي إلى رفع متوسط الدخل
أهمیة خاصة بالنسبة إلى استمراریة '' عدالة التوزیع''

قبول األطراف المعنیة صیغة الدولة االتحادیة كبدیل 
. للدولة القطریة

إستراتیجیةومن هنا یعتبر الفكر الفیدرالي بمثابة 
أكثر من كونه نظریة تضع ، تحرك نحو التكامللل

أسسا لبلوغه، إذ یجب على الدولة االتحادیة بعد أن 
تنشأ أن تبحث عن أفضل السبل لتسییر شؤون 

.التجمع التكاملي
:ةأو التعاملیةالتعددیالنظریة-

تعدد االتصاالت كوسیلة لتعمیق شعور اوأساسه
ر االستعداد جماعة بأهمیة جماعة أخرى، إذا ما تواف

وتعتبر العملیة التكاملیة ،لالستجابة المتبادلة بینهما
الروابط السیاسیة عملیة تراكمیة تتزاید معها 

االجتماعیة والثقافیة بین البشر، حیث واالقتصادیة و 
اعتقاد ، یعني الشعور بالجماعة أو اإلحساس بها
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فقون على أن المشكالت االجتماعیة تأفرادها أنهم ی
تغییر''البد أن تحل بطرق وبعملیاتالمشتركة

-، أي حلها بصورة عادیة بإجراءات مؤسسة''سلمي
تنقلهم سلمیا -دون لجوء إلى قوة مادیة واسعة النطاق

من غیر ،تلك النظریةفطبقا لدعاة .إلى مجتمع آمن
سواء محدودة -المقبول القفز إلى خلق سلطة مركزیة

تنظیمات تتولى وٕانما األفضل البدء بخلق -أو واسعة
ون الفنیة التي ال تثیر حساسیات لدى ؤ من الشاعدد

تشجیع اعیة القائمة، ومن ثم تكثیف و الفئات االجتم
المعامالت بین هذه الفئات المختلفة في الدول المعنیة 

مراحل محددة، أودون التزام بأطر مؤسسیة معینة 
ما یستدعي االنتباه طبقا لهذا المنهج اعتبارهم أن و 

نة العالقات االقتصادیة شرط مساعد ولكنه غیر متا
مع ذلك علینا و ، ضروري لقیام االتحاد بین األعضاء

أن نؤكد أن من أهم مشاكل الدول النامیة توثیق 
.عالقاتها االقتصادیة بدول المركز

: ةالوظیفیالنظریة-
رى أن في التكنولوجیا العالمیة الجدیدة، تي لتوا

تخلق شبكة معقدة من واقتصادیةقوى اجتماعیة
وتسبب مشكالت ،العالقات االقتصادیة بین الدول

ذات أبعاد دولیة، ولذلك كان هدف تحقیق الرفاهیة 
االقتصادیة المثلى یتخطى حدود وقدرات الدول 

كما أن الضغط الذي ، National statesالقومیة 
تخلقه تلك المشكالت االقتصادیة المعقدة یجعل

في یجعلقد هو ماو ، ا ال مفر منهالتعاون الدولي أمر 
.اسیاسیتكامالالنهایة التكامل االقتصادي 

:الحدیثةةالوظیفیالنظریة-
دیفید میترانيالنظریةهعد من أهم دعاة هذیو 

والذي رأى أن االهتمام باإلقلیم ،جوزیف نايو
الجغرافي قد بدأ بعد الحرب العالمیة األولى، وأن 

قد بدأت في النمو بصورة االهتمام بمبادئ السالم

فعلیة عقب الحرب العالمیة الثانیة، ومن أهم هذه 
اتجاه العالم إلى استعادة تعدد األقطاب هو المبادئ

لدول الصغرى واالتجاه إلى دمج ا، )أقطاب القوة(
و بروز تخطي الدولة القومیة، لتكوین كیان أكبر، و 

ع االتجاه إلى ضبط الصراعالقات جدیدة بین الدول و 
.اإلقلیموالتحكم فیه داخل 

لتنمیة بالنسبة لأهمیتهو التكامل اإلنتاجي-3
:االقتصادیة

اإلقلیمينظریة التكامل االقتصاديلكي تكون 
یجب ،وذات فائدة بالنسبة للبلدان النامیةفاعلة 

، فالهدف البعید المدى وربطها ودمجها بنظریة النم
المغاربیة ة عامة و النامیاإلقلیمي بین البلدانللتكامل 
هو تعدیل الهیاكل والبنى الحالیة لإلنتاج ، خاصة
باتجاه التنسیق والتخصص أكثر مما هو ، والتجارة

ع بسیط في مجال التجارة الداخلیة ضمن یمجرد توس
وذلك من أجل ، )6(نطاق البیئة االقتصادیة القائمة

بلوغ مستوى أعلى من التنمیة االقتصادیة 
تساعد في النهایة على تحقیق واالجتماعیة التي 

.التكامل االقتصادي بأوسع معانیه
إن التكامل اإلقلیمي یشجع الشركات عبر الوطنیة 

اإلقلیمیة بدالعلى اعتماد إستراتیجیة شبكات اإلنتاج 
وذلك باالستناد إلى الواحد،من اعتماد نموذج البلد 

به اإلقلیم المعني من الفوارق في التكلفة وما حبي 
، وهي مزایا ییسرها خفض المعدالت التعریفیة دموار 

وعدا عن حدوث زیادة في تدفقات .اإلقلیمضمن 
، ویؤثر التكامل تثمار األجنبي المباشر بحد ذاتهااالس

االقلیمي في كیفیة عمل الشركات عبر الوطنیة في 
إقلیم ما وكیفیة ربط عملیاتها المحلیة بسالسل القیمة 

بر شبكات اإلنتاج اإلقلیمیة وتعت. الدولیة الخاصة بها
صناعة السیارات، : مثل مهمة، خاصة في مجاالت 

.......البرمجیاتو ، االلكترونیاتالحواسیب
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عبارة عن مجموعة ، فالتكامل على مستوى اإلنتاج
اإلجراءات المطبقة بین أطراف التكتل لتوسیع ودفع 

واالنتفاع ، القائمة أو المراد إنشائهاكفاءة اإلنتاج 
مثل من الطاقات والموارد الموجودة في كل بلد األ

وتزاید أكبر في  معدالت ، وعلى مستوى اإلقلیم
.)7(التنمیة
تكتلةبالنسبة للدول المتحقیق هذا الهدف إن

:یحتاج إلى مجموعة من العوامل المساعدة 
األسواق الموسعة الكبیرة توفر.
 یتم اقتصادیة لكيتوفر عوامل اإلنتاج بكمیات
.إلنتاج بطاقات إنتاجیة كبیرةا
 للموارد المتاحةاألمثلاالستغالل.

بین الدول التكامل اإلنتاجيمن هنا تأتي ضرورة 
لیس هناك أدنى ، فالتي تبحث عن تنمیة اقتصادیة

شك أن المسیرة الحضاریة إنما ترتكز على المسیرة 
اإلنتاجیة في كل زمان ومكان، وباختصار فانه ما 

الرأسمالیة في أوروبا وأمریكا كان للمجتمعات
أن ...وال للمجتمع االشتراكي السوفیاتي ، والیابان

و لم ، لتصل إلى ما وصلت إلیه من تطور مضطرد
.تحقق بناء اقتصادها على قاعدة اإلنتاج 

لو دققنا الیوم في تجربة المجتمعات األخرى التي 
، تحاول اللحاق بركب المجتمعات المتطورة المذكورة

ن كانت عملیة اللحاق إ وبا الشرقیة والصین، و أور 
اضطرت هذه المجتمعات إلى ضغط العملیات 

نظرا لسرعة التطور في التراكم  -اإلنتاجیة وتداخلها
فإنها لم تهمل هذه القاعدة، –الرأسمالي والتكنولوجي 

بل ودعمتها بخلق أوساط إنتاجیة واسعة قائمة على 
لتخصص في با، وذلكاإلنتاج الموسع والمعمق

. أسواق مشتركة هائلة كالسوق األوروبیة المشتركة
إن هذه المسیرة الحضاریة دخلتها الدول المغاربیة 
مغمضة العینین،  وبقیت كذلك في عملیة التنمیة 

كدویالت منفردة وفي نزوعها عن التعاون والتكامل، 
وال یفوتنا إدراك أسباب التبعیة االقتصادیة المطلقة، 

، ال تعرف المنطقة ال إنتاجیةن كون فهي تتأتى م
.)8(كیف یتراكم رأسمال وال كیف تكونت التكنولوجیا

التوجه نحو عمق  العملیة بهذا المنطلق، ف
خیار استراتیجي بالنسبة للدول )إنتاجیا ( التكاملیة   

المغاربیة، لتغییر بنیانها االقتصادي واستغالل الموارد 
لیة المعطلة، والدخول في الطبیعیة والبشریة والما

هذا التوجه  و ، مرحلة التنمیة االقتصادیة الشاملة
على الفروع والقطاعات یجرنا قسرا إلى تحلیل 

القطاع اإلنتاجي لتبیین وذلك ، المستوى القومي
.لتكامليا

:"والشاملالجزئي "القطاعي التكامل :ثانیا
ة یمر التحلیل تالبحالناحیة النظریةمن -1
قتصادي لنظریة التكامل بین طریقتین أساسیتین اال
:)9(لتكامل بین االقتصادات النامیةل
تسعى من ،"التكامل الشامل":الطریقة األولى-

خالله األطراف إلى االستفادة من الخصائص والمزایا 
النسبیة أو المطلقة أو التنافسیة لكل قطاع من 

ل إلى من أجل الوصو ، وذلك قطاعاتها االقتصادیة
ووفقا لهذا النموذج تشكل ،التكامل الكفء

االقتصادات تشابكات  مباشرة وواسعة بین كل 
قطاعاتها مطورة بذلك الخصائص البنیویة لها، محققة 
وفورات  اقتصادیة شاملة، تكون نتیجة ذلك تحقیق 

یعمل على تنمیة كل ، كونهتنمیة اقلیمیة شاملة
.القطاعات دون استثناء

فاالقتصادات ،"القطاعيالتكامل": لثانیةالطریقة ا-
قومت،المتكتلة  وباالعتماد على قطاع  واحد

باالستفادة من الخصائص والمزایا النسبیة أو المطلقة 
لتكاملمن أجل تحقیق ا، التنافسیة لهذا القطاعأو

.بینهما
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الكفءل  االستخدام كامال یحقق هذا النوع من الت
یعمل على استخدام یث ح،اإلنتاجیةلكل الموارد 

ة تكاملمما یخدم القطاعات المبعضها أو جزء منها، 
ویر قطاع محدد بصور أكبر وقد یؤدي إلى تطمعا،

وبالتالي قد تنحصر المنافع االقتصادیة ،من غیره
لهذا النموذج بقطاع دون غیره، تكون النتیجة النهائیة 

/ تنمیة إقلیمیة لهذا النوع من التكتل تحقیق 
.اعیةقط
یعتبر تحقیق التكامل الناحیة العملیةمن أما -2

من األمور الصعبة ،الشامل بین كافة القطاعات معا
: جدا ألسباب عدة منها 

أنه یشمل كافة القطاعات االقتصادیة دون*
ها ضتكامل مع بعإقامةوالتي قد یستحیل ،استثناء

البعض بسبب اختالف النظم والسیاسات االقتصادیة 
تكامل تستطیع االقتصادات تحقیق دالدول، فقبین

مالي على درجة عالیة جدا من التقدم مع بعضها،
تكون بالمقابل لكنها ، ا جداؤ كفتكامال قد یكون و 

قق حأو صناعي  یتجاري تكامل عاجزة عن تحقیق 
ألسباب تتعلق بهیكلها الصناعي أو ، لها كفاءة عالیة
،الصناعیةسباب سیاساتها التجاریة أوالتجاري أو أل

لدول هنا أن هیكل الصناعة اإلشارةتجدر حیث 
.)10(هي تحویلیة بالدرجة األولىالمغرب العربي 

إن هذا النوع من التكامل قد یؤثر سلبا على *
ویعرض بعضها إلى ، االقتصادات التي  تبنته

الصدمات االقتصادیة الكلیة، خاصة إذا كان هناك 
وفوارق كبیرة ، ف بنیوي بین تلك االقتصاداتاختال

، فیما یخص االقتصادیةفي مستوى التطور والتنمیة 

، مكانة كل قطاع ومدى مساهمته في الناتج الداخلي
.یوضح مساهمة كل قطاع مغاربیا )01(والجدول 

مساهمة القطاعات في الناتج :)01(جدول ال
.      2010لسنةیةرباالمغلدوللالقومي
%الوحدة 

القطاع
البلــــد             

خدماتصناعةزراعة

الجزائر 
المغرب 
تونس 
لیبیا 

موریتانیا

13
16
19
13
21

51
32
30
43
29

36
52
51
44
50

.102ص ،2011ر التنمیة البشریة في العالم  تقری: المصدر 
إن تحقیق التكامل الشامل یتطلب وجود مرونة *

جاه توى االقتصاد ككل طاعیة على مستاقتصادیة ق
األمر الذي ال یمكن المراهنة علیه ، عملیة التكامل

قد یستجیب قطاع الصناعة  ف،في كافة القطاعات
، بمرونة أكبر من قطاع الخدمات بسبب هیكلته

والسیاسات المتبعة محلیا للتنمیة وحسب أهمیته 
.-) 01(أنظر الجدول -النسبیة لالقتصاد

ولیس آخرا ، تعیق ظروف العولمة الراهنة أخیرا *
، إقامة مثل هذا النوع من التكامل بین أطرافه

ة السیطرة على كافة قطاعاتها وإلقامالستمرار نظام 
وخاصة إذا علمنا أن القطاعات ، تنمیة شاملة
لمتغیراتمرتبطة وتابعة) البترول ( اإلستراتیجیة 

هيكثروالدول المعنیة هنا أالعالمي،القتصاد ا
.ذلك یوضح )02( والجدول، الجزائر ولیبیا  
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2009) لیبیا  -الجزائر (  من البترول والغازالموارد :) 02(لجدول ا
المجموع لیبیاالجزائرالوحدةالمواد
44007095109ملیون طنبترول

31520031015510ملیار مالطبیعي الغاز
.2010البشریة تقریر التنمیة :المصدر

الغاز والنفط اكبر منتجيمن الجزائرحیث تعتبر 
النفط إنتاجفي العالم، احتلت المرتبة الثانیة عشر في 

الغاز إنتاجوالرتبة السابعة في ، 2009لسنة
الطبیعي عالمیا، تملك احتیاطي یقدر بحوالي 

ملیار متر مكعب من الغاز الطبیعي، 25000
یعتمد اقتصادها بشكل كبیر على تصدیر النفط 

%90والغاز والصناعات البیتروكیماویة و التي تشكل
.)11(من صادرات البالد

كبر منتجي النفط في أتعتبر من التي لیبیاأما
یعتمد ، 2009عالمیا سنة 18العالم احتلت الرتبة 

جانب الصناعات إلىاقتصادها على النفط 
.الكیماویة

، مغاربیاطالقا من الصعوبات العملیة لتجسیده ان* 
یجب النظر إلى المدخل القطاعي كوسیلة أكثر 

بهذا ،مرونة للوصول إلى مستوى متقدم من التكامل
المعنى یكتسب التكامل القطاعي حالة مستقبلیة أكثر 

تكون مهمته الرئیسیة ،  و )12(من كونه هدفا مرحلیا
القتصادات لهذه االبدء بتغیر المستقبل اإلقلیمي

قطاع وذلك  باالستناد إلى ،انطالقا من حاضرها
قطب أي باالستناد إلى ، یقود تلك العملیةرائد

."الصناعة " هذا القطب هو، تكاملي إقلیمي
الصناعة كمدخل قطاعي للتكامل االقتصادي:ثالثا

:)13(المغاربي
/ تكامل-إذا آمنا أن العالقة بین طرفي المعادلة 

هي في األصل عالقة حجم السوق بالتنمیة ، -تنمیة

وٕاذا تأملنا في المیزة ،الصناعیة بالدرجة األولى
والمتمثلة أساسا في القدرة على ،األساسیة للتكامل

:یمكن تثبیت التالي فإنه ، توسیع نطاق السوق
مما ال جدال فیه أن أكثر الدول النامیة التي شرعت *

اصطدمت بمشكل ضیق ، ةفي بناء قاعدة صناعی
األسواق المحلیة الناجم عن ضعف الطلب على 

واتساع السوق الذي ینجم عن التكامل ،منتجاتها
لرفع الفرصةإتاحةاالقتصادي عادة ما یساعد على 

وزیادة اإلنتاجیة ، )14(الكفاءة االقتصادیة للصناعة
.ارتباطا بارتفاع الطلب علیها

تأثیرا ج الصناعي حجم السوق على اإلنتایؤثر *
تحفیز النشاط االستثماري من خالل وذلك ،فعاال

لم یكن ممكنا إنشائها من في الصناعات الجدیدة،
،)15(قبل نتیجة طبیعیة  النخفاض مستوى المعیشة

الذي یؤدي إلى ضعف القوة الشرائیة بالنسبة إلى عدد 
كبیر من السلع التي یستهلكها الفرد عادة عندما 

ونظرا لخطورة هذه الناحیة ،خله حد الكفافیتجاوز د
نوضح واقع دول سوف، بالنسبة لفكرة االتحاد

هیكل المغرب العربي من المؤشرات الصناعیة و 
هذه المؤشرات الهامة ، لكل اقتصادالصناعة بالنسبة 

جعل المنطقة في حالة تكاملها مجاال الستقطاب ت
:یوضح) 03(والجدول ، االستثمارات اإلنتاجیة
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2011لسنة للدول   المغاربیةالمؤشرات الصناعیة: )   03(لجدول ا
موریطانیاالمغرب لیبیاتونس الجزائر المؤشرات الصناعیة 

81.60القیمة المضافة للقطاع الصناعي
ملیار دوالر

10.85
ملیار دوالر

25.7
دوالرملیار 

19.49
ملیار دوالر

1.53
ملیار دوالر

9.10افة للصناعة التحویلیةالقیمة المض
ملیار دوالر

7.33
ملیار دوالر

1.77
ملیار دوالر

14.38
ملیار دوالر

134
ملیون دوالر

72.5القیمة المضافة للصناعة االستخراجیة
دوالرملیار

3.52
ملیار دوالر

24
ملیار دوالر

5.11
ملیار دوالر

1.4
ملیار دوالر

لیة في الناتج مساهمة الصناعة التحوی
المحلي اإلجمالي

4.8%15.8%5%14%3.2%

مساهمة الصناعة االستخراجیة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

% 387.6%65%5.2%% 33.2

حدید محروقات،الصناعات الرئیسیة
،اسمنتوصلب،

المواد الغذائیة

نسیج،معدات 
مواد غذائیة

بیتروكیماویات 
اسمنت ،الحدید
كهربائیةةأجهز 

غذائیة،مواد 
فوسفات كیماویات 
منسوجات معدات 
میكانیكیة أجهزة

كهربائیة مواد بناء

، ذهبالحدید،خام 
تعلیب ، نحاس

األسماك

.2011والصناعیة للدول العربیة االقتصادیةالمؤشرات صفحة :والتعدینالمنظمة العربیة للصناعة ، aidmoإدارة البحوث والتطویر :المصدر

هو السبیل األسرع ، ق أیضاإن اتساع حجم السو *
للدول المغاربیة في المدى البعید تجاوز الذي یتیح

مرحلة إنتاج السلع النهائیة والصناعات االستهالكیة 
والذي قد جعل كثیرا من الدول النامیة  ، الخفیفة

حتى بعد نجاحها في إقامة تلك الصناعات، أكثر 
تظهر ، ناعیة المتقدمةتبعیة من ذي قبل للدول الص

حیث تعتبر ، هذه التبعیة خاصة مع دول أوروبا
فرنسا الشریك األول تقریبا لالتحاد یأتي بعدها كل من 

تصدر دول االتحاد ألمانیا وایطالیا واسبانیا، 
من %17أي ملیار دوالر47.53ما قیمته المغاربي 

حیث تصدر في المقام ، صادرات الوطن العربي
ثم الفوسفات والحدید ، فط والغاز الطبیعياألول الن

، الخام والسمك والتمور والمنسوجات والزیوت النباتیة
.)16(ستورد المعدات واألجهزة والكیماویاتتفي حین 

القة الوطیدة نظرا للعو ، من الناحیة االقتصادیة
على الدول المتكتلة زاماكان ل، بین الحجم والتكلفة
فالعدید حد من الحجم الواسع ،االستفادة إلى أقصى

تاج فیها كلما زاد من الصناعات تنخفض كلفة اإلن
، ن األسواق الكبیرة تصبح ضروریةإحجمها، لذلك ف

في كثیر المغاربيیؤدي اتساع حجم السوق حیث ب
من األحیان إلى تحقیق وفورات الحجم الكبیر لإلنتاج 

سات استنادا إلى درا،خاصة في الصناعات التحویلیة
:یوضح هذه العالقة)01(والشكل لألمم المتحدة،
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السوق الموسعة مغاربیا وأثرها على تكالیف اإلنتاج  :)01(شكل 

،1995مصر رة، جامعة اإلسكندریة،، كلیة التجا"االقتصاد الصناعي بین النظریة والتطبیق " عبد القادر محمد عبد القادر عطیة ،: صدرالم
.62ص

إلى 2حیث یالحظ أن حجم اإلنتاج یزداد من ك
یؤدي الذي و ،تساع حجم السوقالنتیجة ك، 3ك

، 3إلى س2بالتكالیف إلى االنخفاض من س
لعكسیة بین حجم السوقالحظ العالقة اتوبالتالي 

.والتكالیف الناجمة عن التكامل 
یع عموما تصب هذه العالقة في تكثیف عملیة التصن

حیث ،وتسریعها بصفة مباشرة لبلوغ التنمیة المنشودة
وفورات الحجم، وفورات : یمكن حصر أهم الفوائد في

خارجیة، استقطاب االستثمارات، تدعیم المركز 
.)17(التفاوضي، تخفیف التبعیة الخارجیة

بدایةفي لألمم المتحدة حیث تشیر دراسات
منطقة تعلق األولى بت،تسعینیات القرن الماضي

في صناعة اإلنتاجأن تكلفة إلى، جنوب شرق آسیا
عندما تنخفض طاقة %10الصلب تزید بنسبة  

ةبنسبوتزید ،نصف الطاقة الفضلىاإلنتاج إلى
أما ، الربعإلىاإلنتاجیةعندما تنخفض الطاقة 25%

عندما تنخفض طاقة یالحظ أنه في صناعة الورق،
%16تزید بنسبالنصف فان التكلفةإلىاإلنتاج

.%30ثم
فیما یخص لنفس الفترةدراسات أخرىتشیر 

مؤكدة األهمیة جمیعها،البتر وكیماویةالصناعات 
، حیثهذه الصناعاتالحجم في الكبرى لوفور

مادة36ل الدراسات عند تناو إحدىأظهرت 
تنخفض باستمرار مع اإلنتاجأن تكالیف كیماویة،

حتى بلوغ حدودها ،دياالقتصاالبلد كبر حجم
.الدنیا

أمریكا الالتینیةسوق حجم سوق یوازي في
دولة إطاربأسرها، فتكالیف المواد السابقة في 

اإلنتاجضعفین ونصف تكالیف الشیلي مثال توازي
.)18(أمریكا الالتینیة بأسرهاإطارفیما لو كانت في 

أن توسیع القولیمكن ،المنطلق تحدیدامن هذا
وذلك ،بالغةأهمیة ذالبلدان النامیة یبدو أسواق ا

سعر الواردات 

متوسط التكالیف الكلیة

اإلنتاج حجم

2س

1س

3س

األسعار
التكالیفو

2ك 10ك3ك
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الفرصة أمام مثل هذه الصناعات التي بإتاحةلقیامه 
، الشك أنها تلعب دورا رئیسیا في التنمیة الصناعیة

.والتنمیة االقتصادیة بشكل عام
اعي إستراتیجیة التكامل الصنمتطلبات نجاح :رابعا

:السوق الموسعةإطارفي المغاربي 
المناهج عن تطبیق تلنتائج السلبیة التي ترتببعد ا-

على مستوى التكامل بین سواء، التنمویة المستوردة
على مستوى تحقیق االكتفاء أوالمغاربیة األقطار

هذا التوجه یمكن مالحظة أن ،الذاتي القطري
ید من تفاقم یز و ،سیدعم السیاسات التنافریة القطریة

بلدان المغاربیة كد ربط الالمشاكل الداخلیة ویؤ 
هذا بلسوق الدولیة على حساب السوق المغاربیة، با

المعنى فالبلدان المغاربیة بحاجة لنموذج تنموي 
، جماعي للثرواتالعظم االستغالل یواضح المعالم 
.الموضوعیةو ویتمیز بالواقعیة

صناعي منه الو ، ي بشكل عامالقتصادالتكامل ا-
وٕانماائیا، یتحقق تلقأنال یمكن )19(بشكل خاص

الخاصة اإلستراتیجیةكجزء من إلیهینبغي النظر 
التنمیة االقتصادیة الشاملة، ویخطط له بصورة ب

.واعیةإرادیة
، االقتصاديتأكید دور القطاع الخاص في التكامل -

وذلك عن طریق تولي مهمات التنمیة في جمیع 
في –وخاصة القطاع الصناعياإلنتاجیةالقطاعات 
مما یعطي ،المستوى القطريلىع–هذه الدول

التنمیة تللتصدي لمشكالأوسعللقطاع العام فرصة 
وأیضا عن طریق انتهاز الفرص ،اإلقلیمیة

، األعضاءاالستثماریة التي یتیحها التكامل بین دول 
أدرك القطاع الخاص إذاإالذلك لن یأتي أنغیر 

تجارة إطاروتخلى عن حصر نفسه في ، مسؤولیاته
راد الضیق، والعقلیة المصاحبة لذلك والتي االستی

تسعى لتحقیق أكبر عائد لالستثمار في أقصى مدة 

ممكنة دون مجهود یذكر، واقتحام القطاعات 
.اإلنتاجیة بما فیها من تحدیات و مخاطر

ینبغي التركیز بصفة خاصة على إدماج -
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في سلسلة القیمة 

رات اإلنتاجیة واالرتقاء بمستوى عن طریق بناء القد
العملیات، فالعدید من المؤسسات الصغیرة 
والمتوسطة الحجم تفتقر إلى الخبرة الالزمة لتدویل 

ومنه .عملیاتها من خالل سالسل القیمة العالمیة
فهذه المؤسسات یمكن أن تختار التكامل اإلقلیمي 
كوسیلة لتدویل عملیاتها والسعي لالستفادة من 

.تكالیفخفض ال
إقامة مجموعة من المؤسسات اإلقلیمیة القادرة على -

:)20(وفي مقدمتها، تحقیق األهداف المشتركة
إمكانیة اتخاذ لیهمؤسسات تنظیمیة متعلقة بتس-

هذه القرارات الموحدة ومتابعة تنفیذها، وتعتبر
.االقتصاديالمؤسسات العمود الفقري للتكامل

ة إلصدار مشتركة الزممؤسسات بحث علمي -
تحقق ، وفق أسس موضوعیة، القرارات المشتركة 

، في المنطقة التكاملیةطراف األعضاء األمصالح 
تیةمطلوبة لتعزیز القدرة الذااتن هذه المؤسسأكما 

.االمشتركة في مجال التكنولوجی
تمویل المشتركة لتسهیل مهمة التنمیة المؤسسات -

ه المؤسسات ن قیام مثل هذأإذ ، على مستوى اإلقلیم
وبموارد تتفق وحجم عملیة التكامل وتفویضها ، ابتداء

ت نشاطها ستؤدي سلطات اتخاذ القرار في مجاالب
.التكاملرة تیإلى تسریع و 

والتصمیم واإلرادة توافر القناعة بجدوى التكامل-
التكامل االقتصادي ومهما كانت ، فالسیاسیة لتحقیقه

كمجرد استجابة ن یتم أال یمكن ، دواه االقتصادیةج
بل البد من الموافقة و اتخاذ ، لدوافع اقتصادیة بحتة

.المستویاتاإلجراءات السیاسیة الالزمة بأعلى 
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ن نجاح التكامل الصناعي بین الدول إوأخیرا ف
هو خطوة أساسیة وهامة للتكامل ، المغاربیة

والتكامل االقتصادي العربي ،لاالقتصادي الشام
لمدى على اان الوحید شمل الذي یمثل الضماأل

.المستدامة لتنمیة االقتصادیة لالبعید 

:خـــاتمــــة
لقد جعلت الحاجة المّلحة، المعّبر عنها من 

المغاربیة، من أجل تحقیق االقتصادیاتطرف 
التنمیة االقتصادیة، خیار التكامل االقتصادي خیارا 

قد یحمل نتائج معتبرة مقارنة بتلك التي إستراتیجیا،
تتحقق في حالة ما إذا اتّبع كّل بلد إستراتیجیة قد

اقتصادیة منفردة،  إال أن تجربتها الماضیة أكدت 
في معالجة التخلف والتبعیة آلیة السوقعلى عجز 

فمستویات تطورها تمثلت في التي تعاني منها،
وضعف عالقاتها التجاریة تخلف هیاكلها اإلنتاجیة،

بان الخلفیة وعلیه یمكن استنتاج مع بعضها،
النظریة لنموذج التكامل المالئم لهذه الدول،  تنطلق 
ابتداء من حل مشكلة اإلنتاج في إطار تخطیطي، 

هي مشكالت ألن مشكلة هذه البلدان كبلدان نامیة،
.بنیویة متعلقة بتخلف القطاعات اإلنتاجیة الرئیسیة 

من التحلیل السابق، وانطالقا من الوضع الراهن 
نستخلص أن االتجاه نحو ،المغاربیةتلالقتصادیا

لعملیة التكامل الصناعي/ اإلنتاجيتعمیق المدخل 
، هو المساهم االقتصادیاتاالقتصادي بین هذه 

الرئیسي   في خلق أسواق والعمل على توسیعها 
خاصة وبالتالي تحقیق التنمیة االقتصادیة،إقلیمیا،

غییر بعد أن ثبت عدم فاعلیة المدخل التجاري  في ت
هي فالصناعةالمغاربیة،االقتصادیاتوتطویر 

/ اقتصادیة المدخل القادر على إعادة إنتاج بنیة 
وهي التي مغایرة للبنیة السائدة حالیا،اجتماعیة

. توفر الشروط المادیة األساسیة لبناء تلك البنیة
من كل ما سبق تظهر الحاجة إلى تعمیق الفهم 

المدخل (الجدید یرلهذا البعد اإلقلیمي المتغ
بحیث توفر الشروط  الموضوعیة له،،)الصناعي

المغاربیة على تعدیل االقتصادیاتسیساعد ماوهو
موقعها الهیكلي في االقتصاد الدولي، وتجاوز 

، وبالتالي )أطراف وأشباه أطراف(الوضع الراهن 
لتحسین البنى أداةسیكون هذا المدخل بمثابة 

لداخلیة، وتهیئة الظروف لبناء ااالقتصادیة المغاربیة
تكامل اقتصادي إقلیمي مغاربي محرك  لقاطرة 

.التنمیة

والمراجعالهوامش 
، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، تصدرها الجمعیة العربیة "التكامل االقتصادي العربي وتحدیات ظاهرة العولمة" ، حربي عریقات- 1

.58، ص 2000، 20للبحوث االقتصادیة، العدد 
2- Miroslav N.jovanovic and Richard g. N. lipsey, ’’ international economic intégration, limits and
prospects-’’ second édition, London, routledge, 1998 p 05.

ریة عن االتحاد الجمركي إلنشائها، و رغم أن التحلیالت النظاألولى لقد تناول الكثیرون موضوع االتحادات الجمركیة منذ البدایات - 3
نصف القرن، و مع أن بعض الجوانب قد تناولتها كتابات البعض أمثال أوجستین كورنو اكثر من لها من العمر اآلن قرابة 
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Augastin Cournat وكنوت وكسیلK.Wicksellتحلیل نظري مترابط عن القضایا قبل ذلك، إال أنه یعود الفضل لبناء أول
ثم ساهم في ، J.Vinerوجاكوب فاینر H.Gierschو هیربرت كیرش M.Byeالجمركي لكتابات موریس باي المتعلقة باالتحاد 

و هؤالء یمثلون الجیل األول ، Bhajwatiباجواتي و Melvinو میلفن Lipseyو لیبسي Meadeتطویر النظریة كل من مید 
Johnsonجونسون Messelو میسیل Cooperمثال كوبر ثم تالهم جیل آخر أ. التكامل االقتصاديلمن االقتصادیین في حق

:لمزید من التفاصیل راجع، Robsonو روبسون 
،  2005،  الكتاب الثاني،  الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة "التكتالت االقتصادیة بین التنظیر والتطبیق" سامي عفیفي حاتم ، -

.28ص
.20ص ،2004طبعة أولى،  ، بیروت،ع.و.د.م،"زاها للتكامل العربي غة ومیلمتجارب التكامل العا'' اإلمام،محمد محمود - 4
.138ص،2005عمان،، دار جریر،"تحلیل االقتصاد الدولي "هوشیار معروف ،- 5
.214صعمان، 2010مكتبة المجتمع العربي  ،  "اقتصادیات الوطن العربي ودور مدخل اإلنتاج " ،دعد رفیق دالل- 6
.60ص، 2002مكتبة بدبولي ،''تحدیات المستقبلیة للتكتل االقتصادي العربي ال'' ،الرحیم عبد إكرام- 7
، جنیف،"تقریر االستثمار واالبتكار من اجل بناء القدرات اإلنتاجیة والتنمیة المستدامة "مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة، - 8

.2013فیفري 
، 1998أولى طبعة ،القاهرة،النظریة والتطبیق، دار الفكر العربي'' دة العالم المعاصر التكامل االقتصادي أنشو '' ، حسین عمر- 9

.36ص 
نیویورك ، األمم المتحدة'' سكوا راض السنوي للتطورات في مجال العولمة والتكامل اإلقلیمي في دول منطقة االعاالست'' ، كتاب- 10

.62ص . 2005
.اإلحصائیةانظر النشرةالتحاد المغرب العربي،العامة األمانة- 11
.36المرجع السابق ذكره، ص، حسین عمر- 12
، هو تعدیل وتطویر بنیة الصناعات المغاربیة الراهنة ونقلها إلى بنى جدیدة'' التكامل الصناعي'' هدف اختیار مدخل إن- 13

وهذا الهدف یعتمد اعتماد ، ''المتطورة الدول '' قتصادات المركز ابینها وبین ) المغاربیة ، ةیالصناع( وتقلیص الفجوات االقتصادیة 
وما یرتبط بها من قدرات تكنولوجیة في إطار عملیة التغییر الهیكلي الذي یرافق التنمیة ، ة رائدةیحاسما على استحداث قطاعات صناع

.االقتصادیة 
على المدخل "زاها للتكامل العربي غمتجارب التكامل العالمیة و '' محمد محمود اإلمام تحدث في مؤلفهالباحثتجدر اإلشارة إلى أن -

اإلنتاجي للتكامل في شكل مشروعات مشتركة ، واستنبطت هذه الدراسة ولو بشكل مبدئي، المدخل الصناعي  باعتباره یمثل عمق 
.العملیة اإلنتاجیة، ولما للصناعة من مزایا أثبتها  الماضي والحاضر

14- Ali .m.algraa, the european union economics and policies, 8edition ,cambridge univercity press,
london 2007.p 109.

، ''البدیلة لتحقیق التنمیة المستدامة والشراكة المتوازنة واإلستراتجیةالمتاحة اإلمكانات: االتحاد المغاربي '' ، صالح صالحي- 15
. 350، ص 2004سبتمبر 22–20عمان، األردن، نیة الجامعة األرد،ة والتكامل االقتصادينیمؤتمر التجارة العربیة البی

، أعمال المؤتمر "مبررات إقامة اتحاد المغرب العربي في ظل التحوالت العالمیة الراهنة "حامد نور الدین وبن عیشي بشیر،- 16
.167ص ،2005التكامل اإلقلیمي والتنمیة في إفریقیا ،  ماي الدولي للباحثین في الشؤون اإلفریقیة،

.133، ص 1994الریاض ، دار المریخ للنشر،"اقتصادیات الصناعة " روجر كالرك، تعریب فرید بشیر طاهر، - 17
.40، ص2005األردن ، ، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، "االقتصاد الصناعي"مدحت القریشي، - 18
االقتصاد ،الملتقى الوطني األول'' لمي افي االقتصاد العالندماج للیة آربي كاالتكامل الصناعي المغ''، محمد شریف منصور- 19

.207ص، 2002الجزائري في األلفیة الثالثة
، أعمال المؤتمر الدولي للباحثین "طار التكتالت االقتصادیة الراهنةالتكامل االقتصادي كوسیلة للتنمیة في إ"مقدم عبیرات مقدم، - 20

. 215ص،2005تنمیة في إفریقیا،  ماي التكامل اإلقلیمي والفي الشؤون اإلفریقیة،
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الحمایة القانونیة للبیئة في قطاع الطاقة الجزائري
محمد خلیفة
كلیة الحقوق
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
یقوم اقتصاد الجزائر على المحروقات، مّما یثیر إشكالیة تأثیر النشاطات الطاقویة على البیئة، والجهود القانونیة التي تبذلها 

لتنمیة االقتصادیة الطاقویة ومقتضیات حمایة البیئة، ویمكننا أن نسجل في هذا الصدد الجزائر في سبیل التوفیق بین ا
كتلك التدابیر المتعلقة بنظام المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، ونظام الرسوم : نوعین من الجهود المبذولة، وقائیة

ائم البیئیة وال سیما المسؤولیة الجنائیة لألشخاص كتلك المتعلقة بالجر : وردعیة. والضرائب البیئیة، ونظام التحكم في الطاقة
.المعنویة عنها

.المحروقات، البیئة، المؤسسات المصنفة، أشخاص معنویة: اتیحالكلمات المف

Résumé
L'économie de l’Algérie étant fondée sur les hydrocarbures, ceci soulève la problématique de
l’impact des activités liés à ces énergies sur l'environnement, d’un côté, et de l’autre, les
efforts juridiques déployés par l'Algérie dans le but de concilier développement économique
énergétique et exigences de protection environnementale. A cet égard, il y a lieu de noter
deux sortes d’efforts déployés: les uns préventifs et les autres dissuasifs.

Mots clés: Hydrocarbures, environnement, institutions qualifiées, personnes morales.

Abstract
Algeria's economy is based on oil, this raises the issue of the impact of the activities
associated with these energies on the environment, on one side, and on the other, legal efforts
by Algeria in order to balance energy economic development and environmental protection
requirements. In this regard, it is necessary to note two kinds of efforts: Some preventive and
others deterrents.

Keywords: Hydrocarbons, environment, classified institutions, moral personality.
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ة ــــــــــــمقدم
عد الجزائر من البلدان البترولیة المهمة في تُ 

العالم، وتتوزع فیها حقول معتبرة من النفط والغاز، 
هذا األمر یدعو . تشكل عصب االقتصاد الجزائري

للبحث عن مدى اهتمام  الجزائر بحمایة البیئة في 
هذا القطاع الحیوي، وكیفیة توفیقها بین هذا الجانب 

ادي بالغ األهمیة وبین مقتضیات حمایة االقتص
استحدثت الجزائر وزارة لحمایة ولهذا الغرض.البیئة

، هي وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة، 2001البیئة سنة 
یمارس وهي وزارة ذات طابع مشترك، ألن الوزیر ال

صالحیاته فیها إال باالتصال والتنسیق مع الوزارات 
، فوزیر الطاقة والمناجمكوزارة ، )1(والهیئات األخرى

له صالحیات وضع ومتابعة السیاسة الوطنیة البیئة
للبیئة، لكنه ال یتمتع بمركز أسمى اتجاه الوزارات 
األخرى یسمح له بالتدخل المباشر لحمایة البیئة، 
لكن المشرع أمده بصالحیات رقابیة قانونیة في هذا 
المجال، فهو الذي یسهر على وضع وتطبیق 

والتنظیمات وفرض احترام مطابقة دراسات المقاییس 
مدى التأثیر على البیئة للتشریع والتنظیم المعمول 

من طرف المؤسسات التابعة للوزارات األخرى ، )2(به
كوزارة الطاقة، وقد تعززت هذه الوظیفة الرقابیة 

ومكاتبدراسات،ومكاتبمخابر،إلىبفرض اللجوء 
علمیة ووكاالتاستشارات،ومكاتبخبرات،

متخصصة تعتمدها وزارة البیئة وتجري أعمالها على 
.باقي القطاعات كقطاع الطاقة

إن قانون المحروقات بخصوص حمایة البیئة قد 
كل القوانین والتنظیمات األخرى ذات إلىأحال 

العالقة بالبیئة وأوجب تطبیقها عند القیام بالنشاطات 
یئة هي الطاقویة، كما أنشأ هیئة تنسق مع وزارة الب

الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها في 
مجال المحروقات، والتي تسهر على احترام التنظیم 

في مجال الصحة واألمن الصناعي والبیئة والوقایة 
وكذلك تطبیق . من المخاطر الكبرى وٕادارتها

العقوبات والغرامات التي تسدد للخزینة العمومیة في 
نظیمات المتعلقة بمجال حالة مخالفة القوانین والت

من 13المادة .( الصحة واألمن الصناعي والبیئة
.)قانون المحروقات 

ومن أسالیب حمایة البیئة أیضا الرسوم 
والضرائب البیئیة التي تفرض على المخالفین، وهو 

التساؤل عن األوجه التي تنفق فیها إلىیدعو ما
عائدات هذه الضرائب والرسوم وما إذا كانت لها 

ا لحمایة البیئة في قطاع وتعزیزً .عالقة بالبیئة
ا الستعمال الطاقة سن المشرع المحروقات وترشیدً 

أن هذا إلىاإلشارةوتجدر .قانون التحكم في الطاقة
مجموعة من وٕانماالموضوع ال یحكمه قانون واحد 

القوانین والمراسیم، سنحاول تحلیلها من خالل هذا 
لق األول ، تعین اثنینقسمإلى البحث الذي قسمناه 

نتطرق ب الوقائي في حمایة البیئة، وفیهبالجان
شركات الطاقة، والضریبة على اإلداریةللرقابة 

أما وجهود التحكم في استعمال الطاقة،،البیئیة
فیتعلق بالجانب الردعي لحمایة البیئة، م الثانيالقس

ة وفیه نركز على أهم الجرائم في قطاع الطاق
) شركات الطاقة(شخاص المعنویةومسؤولیة األ

.عنها
الجانب الوقائي لحمایة البیئة في قطاع - أوال

الطاقة
إلىأشارت المادة الثانیة من قانون حمایة البیئة 

ة في إطار التنمیة المستدامة أهداف حمایة البیئ
األضرار الوقایة من كل أشكال التلوث و : وهي

ى الملحقة بالبیئة، وذلك بضمان الحفاظ عل
مكوناتها، وٕاصالح األوساط المتضررة، وترقیة 
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االستعمال االیكولوجي العقالني للموارد الطبیعیة 
.األكثر نقاءالتكنولوجیاتالمتوفرة، وكذلك استعمال 

التي یقوم علیها المبادئوتناولت المادة الثالثة 
هذا القانون، ومنها مبدأ عدم تدهور الموارد 

اه تجنب إلحاق الضرر الطبیعیة، الذي ینبغي بمقتض
بالموارد الطبیعیة، كالماء والهواء واألرض وباطن 

ال یتجزأ رض التي تعتبر في كل الحاالت جزءً األ
بصفة منعزلة في تؤخذمن مسار التنمیة، ویجب أال 

وكذلك مبدأ النشاط الوقائي .تحقیق تنمیة مستدامة
وتصحیح األضرار البیئیة باألولویة عند المصدر، 

ذلك باستعمال أحسن التقنیات المتوفرة ویكون 
ویلزم كل شخص، یمكن . وبتكلفة اقتصادیة مقبولة

أن یلحق نشاطه ضررا كبیرا بالبیئة، مراعاة مصالح 
وكذلك مبدأ الحیطة، الذي یجب .الغیر قبل التصرف

ا أال یكون عدم توافر التقنیات نظرً بمقتضاه،
ا في ة، سببً للمعارف التقنیة والعلمیة والتقنیة الحالی

تأخیر اتخاذ التدابیر الفعلیة والمتناسبة، للوقایة من 
خطر األضرار الجسیمة المضرة بالبیئة، ویكون ذلك 

.بتكلفة اقتصادیة مقبولة
هناك العدید من األسالیب الوقائیة لحمایة البیئة 
انتهجها المشرع الجزائري، أبرزها الرقابة اإلداریة 

لمؤسسات المصنفة، على شركات الطاقة في إطار ا
.والضریبة البیئیة وترشید استعمال الطاقة

المؤسسات (على شركات الطاقةاإلداریةالرقابة -1
:)المصنفة

تمارس وزارة البیئة رقابة سابقة والحقة على 
إنشاء شركات الطاقة فیما یتعلق باحترامها للبیئة، 

مؤرخ 98-06وذلك في إطار المرسوم التنفیذي رقم 
ماي 31الموافق لـ 1427ادى األولى جم04في 

الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات 2006
.المصنفة لحمایة البیئة

:مفهوم المؤسسات المصنفة-أ
قانون البیئة أنظمة قانونیة خاصة لقد أنشأ

وعرفتها .(3)للمؤسسات المصنفة والمجاالت المحمیة
بأنها المصانع والورشات والمشاغل 18المادة 

مقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشآت التي و 
یستغلها أو یملكها كل شخص طبیعي أو معنوي، 

، والتي قد تتسبب في أخطار على عمومي أو خاص
الصحة العمومیة والنظافة واألمن والفالحة واألنظمة 

واقع والمعالم والمناطق البیئیة والموارد الطبیعیة والم
.المساس براحة الجوارأو قد تتسبب في، السیاحیة

تنفیذي الألحكام قانون البیئة صدر المرسوم اوتطبیقً 
1427جمادى األولى 04مؤرخ في ال98-06رقم 

الذي یضبط التنظیم 2006ماي 31الموافق لـ 
.المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة

:رخصة استغالل المؤسسات المصنفة-ب
میتها تخضع المؤسسات المصنفة حسب أه

، وحسب األخطار التي تنجر عن استغاللها
لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر المعني،

عندما تكون هذه الرخصة منصوصا علیها في 
، ومن الوالي أو رئیس المجلس التشریع المعمول به

تهدف رخصة استغالل و .)4(الشعبي البلدي
المؤسسات المصنفة إلى تحدید تبعات النشاطات 

قتصادیة على البیئة والتكفل بها، وهي تعد وثیقة اال
إداریة تثبت أن المنشأة المصنفة المعنیة تطابق 

أمن البیئة والشروط المتعلقة بحمایة وصحة و األحكام 
المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول 

.)5(بهما

في خضوعها لنظام المؤسسات المصنفةوتقسم
:ربع فئاتأإلىالرخصة وحسب أهمیتها

تتضمن على : مؤسسة مصنفة من الفئة األولى-
.األقل منشأة خاضعة لرخصة وزاریة
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تتضمن على : مؤسسة مصنفة من الفئة الثانیة-
األقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص 

.اإقلیمیً 
تتضمن على : مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة-

ي األقل منشأة خاضعة لرخصة رئیس المجلس الشعب
.االبلدي المختص إقلیمیً 

تتضمن على : مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة-
األقل منشأة خاضعة لنظام التصریح لدى رئیس 

.)6(االمجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیً 
والمؤسسات العاملة في قطاع المحروقات هي 

، من الصنف األول، ألنها تخضع لرخصة وزاریة
من قانون 18حسبما یفهم من نص المادة 

على كل شخص، قبل القیام :" 2005المحروقات
بأي نشاط موضوع هذا القانون أن یعد ویعرض على 
موافقة سلطة ضبط المحروقات، دراسة التأثیر البیئي 

ا لتدابیر ا وصفً ومخطط تسییر بیئي یتضمن، إجباریً 
الوقایة وتسییر المخاطر البیئیة المرتبطة بالنشاطات 

لتشریع والتنظیم المعمول بهما في المذكورة طبقا ل
مجال البیئة، وتكلف سلطة ضبط المحروقات 
بتنسیق هذه الدراسات باالتصال مع الوزارة المكلفة 

على التأشیرة المناسبة للمتعاقدین لو الحصو بالبیئة
واألمر نفسه أكدته المادة ."والمتعاملین المعنیین

، مع 2013نفسها في قانون المحروقات لسنة 
ضبطسلطةضافات أخرى تتمثل في تكلیف إ

المتعلقةالبیئيالتأثیردراساتبتنسیقالمحروقات
الوزاریةالقطاعاتمعوالحفرالزلزالیةبالنشاطات
وفقارأیهایمتقدعلیهایجبالتيلمعنیةاوالوالیات
بعدا بهلت المعمو التنظیمافيالمحددةلآلجال
هذهتعتبر، و واحد(1)بشهرالتنظیمیةاآلجالانتهاء

المحروقاتضبطسلطةوتكلفمقبولةالدراسات
دراسةبعدلمعنییناللمتعاقدینالمناسبةالتأشیرةبمنح

، كما بهلمعمول اللتنظیمبالنسبةالدراسةمطابقة
، وأوجبت بذلكبالبیئةالمكلفةالوزارةألزمتها بتبلیغ 

إعدادهاتمالتيلألخطاردراسةكلتصفأنالمادة 
الناتجةاطرلمخاالقانونهذافيالمحددةللنشاطات

والحمایةالوقایةإجراءاتتبررأن و النشاطاتعن
موافقةإلىهذهاألخطاردراساتتخضعأنو المتخذة
تحیینكما أوجبت أن یتمالمحروقاتضبطسلطة

.)7(األقلعلىسنوات(5 )خمسكلاألخطاردراسات

ة المنصوص علیها في یسبق تسلیم الرخصو 
أعاله، تقدیم دراسة التأثیر أو موجز 19المادة 

التأثیر، وتحقیق عمومي ودراسة تتعلق باألخطار 
واالنعكاسات المحتملة للمشروع على المصالح 

أعاله، وعند االقتضاء بعد 18المذكورة في المادة 
21(أخذ رأي الوزارات والجماعات المحلیة المعنیة

حیث تنجز دراسة التأثیر أو. )ئةمن قانون البی
وعلى نفقة صاحب –موجز التأثیر على البیئة 

من طرف مكاتب دراسات، أو مكاتب –المشروع 
خبرات، أو مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة 

13وهو األمر الذي أكدته المادة .)8(المكلفة بالبیئة

یضبط الذي98-06من المرسوم التنفیذي رقم 
لمطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة التنظیم ا

.البیئة
تسلم رخصة االستغالل بموجب قرار وزاري 

للمؤسسات المصنفة من الفئة مشترك بالنسبة 
الوالئیة لمراقبة (وذلك بعد زیارة اللجنة ،)9(األولى

انجاز المؤسسة إتمامللموقع عند ) المنشآت المصنفة
ئق المدرجة وذلك للتأكد من مطابقتها للوثا،المصنفة

.)10(في ملف الطلب ولنص مقرر الموافقة المسبقة

مراقبة المنشأة المصنفة- ج
یحدد قرار استغالل المؤسسة المصنفة األحكام 
التقنیة خاصة التي من شأنها الوقایة من التلوث 
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واألضرار واألخطار التي تطرحها المؤسسة 
.)11(أو إزالتها/المصنفة في البیئة وتخفیفها و

في حالة معاینة وضعیة غیر عند المراقبة و 
مطابقة للتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة 
في مجال حمایة البیئة، ولألحكام التقنیة الخاصة 
المنصوص علیها في رخصة االستغالل الممنوحة، 
یحرر محضر یبین األفعال المجرمة حسب طبیعة 

لتسویة وضعیة لوأهمیة هذه األفعال ویحدد أج
عند نهایة هذا األجل وفي حالة .ؤسسة المعنیةالم

عدم التكفل بالوضعیة غیر المطابقة تعلق رخصة 
ٕاذا لم یقم المستغل و .استغالل المؤسسة المصنفة

أشهر بعد تبلیغ ) 6(مؤسسته في أجل ستة بمطابقة
، التعلیق تسحب رخصة استغالل المؤسسة المصنفة

ل جدید یخضع كل استغالهذه الحالة األخیرةفي و 
.)12(إلجراء جدید لمنح رخصة االستغالل

توقف استغالل المنشأة المصنفة-د
عندما تتوقف المؤسسة المصنفة عن النشاط 
نهائیا یتعین على المستغل أن یترك الموقع في حالة 

ولهذا ،)13(ال تشكل أي خطر أو ضرر على البیئة
الوالي المختص الغرض یتعین على المستغل إعالم

میا بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لنظام الرخصةإقلی
وٕارسال خالل الثالثة أشهر التي تسبق تاریخ التوقف

إفراغ مخطط إزالة تلوث الموقع یتضمن حتويملف ی
يإزالة المواد الخطرة وكذا النفایات الموجودة فأو

ٕازالة تلوث األرض والمیاه الجوفیة المحتمل ، و الموقع
. )14(فیات حراسة الموقعوعند الحاجة كی، تلوثها

لمراقبة المؤسسات الوالئیة(اللجنة وتقوم
بعد حصولها على مخطط إزالة التلوث ) المصنفة
أصله یذه وتتأكد من أن الموقع أعید إلىتنفبمراقبة 

في حالة ال تشكل أي خطر أو ضرر على 
.)15(البیئة

:الضریبة البیئیة-2
وم البیئیة هناك أنواع مختلفة من الضرائب والرس

ا المتعلقة بقطاع الطاقة، في المقابل هناك أیضً 
تحفیزات جبائیة تتعلق بالحفاظ على البیئة في هذا 

.القطاع
:البترولیةلعملیاتافيهلمیاااستعمالرسم -أ

من قانون المحروقات 53نصت علیه المادة 
مخططكانإذاماحالةفيعلى أنه 2013لسنة 

منعلیهافقلمو والمتعاقداقبلمنحلمقتر االتطویر
)لنفطا(المحروقاتمواردینلتثمالوطنیةالوكالة
فإنهالبترولیةللعملیاتهلمیاااستعمالعلىینص
قابلغیرخاصارسمایسددأنالمتعاملعلىیتعین
للمیاهالعمومیةاألمالكاستعمالإتاوة" یدعىللحسم

یعللتشر طبقاویخصص"الماء بمقابلباقتطاع
لماءااستعمالیتمأنهو . بهماالمعمولوالتنظیم

لعملیاتبالنسبةللمیاهالعمومیةاألمالكمنباقتطاعه
امتیازأورخصةجببمو التقلیدیةغیرالمحروقات

وبالتنسیقالمكلفة بالموارد المائیةااإلدارةعنصادر
) لنفطا(المحروقاتمواردلتثمین یةالوطنالوكالةمع

كمیاتاستعمالیجب،كما بهلمعمولاتشریعللطبقا
بعداستعمالهابإعادةالسیماعقالنیةبصفةالمیاه

بالمحروقاتالمتعلقةالعملیاتیخصفیمامعالجتها
."التقلیدیةغیر

لسنة من قانون المحروقات53المادة وقد كانت
استعمال المیاه الصالحة للشرب أو تشیر الى2005

،للسقي لضمان استرجاع معینالمیاه المخصصة 
ا حتى ا خاصً المتعامل أن یسدد رسمً وتوجب على
یحدد هذا الرسم .ا للتنظیم المعمول بهیكون مطابقً 

لكل متر مكعب ) دج80(ا الخاص بثمانین دینارً 
،مستعمل، ویدفع سنویا للخزینة العمومیة) 3م(
تتكفل الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات و 
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بمراقبة الكمیات المستعملة وتتأكد من تسدید )ألنفط(
...."هذا الرسم من المتعامل

:رسم الوقـــود -ب
رسمتأسیستمالنفطعنالناجمالتلوثلمكافحة

منلترواحد لكلبدینارتعریفتهتحددالوقودعلى
علىیحتويالذي"العادي"و"الممتاز"البنزین

الحال هوكماالرسم، ویحصلویقتطعالرصاص،
توزیعویتم.البترولیةالمنتجاتعلىللرسمبالنسبة

الوطنيالصندوقبینالرسم بالتساويهذاناتج
الوطنيالصندوقوبین،السریعةوالطرقاتللطرقات

.)16(التلوثللبیئة وٕازالة

:رسم حرق الغاز- ج
الغاز حرقحرق الغاز هي عملیة تتمثل في 

أنها عملیةألصل او ،)17(الهواءفي الطبیعي
أنه یمكن للوكالة الوطنیة لتثمین موارد ممنوعة، غیر
أن تمنح بصفة استثنائیة ولمدة ) لنفط ا(المحروقات 

ا رخصة حرق الغاز محدودة ال تتجاوز تسعین یومً 
وذلك حسبما نصت علیه المادة .بطلب من المتعامل

، والتي 2005من قانون المحروقات لسنة 52
أن یسدد للخزینة العمومیة رسما ألزمت المتعامل

خاصا غیر قابل للحسم قدره ثمانیة آالف دینار 
لكل ألف متر مكعب عاد ) دج8.000(جزائري 

وتتولى الوكالة الوطنیة لتثمین موارد ). ع3م(
مراقبة الكمیات المحروقة وتسدید ) لنفطا(المحروقات 

و یالحظ أن هذا الرسم .)18(هذا الرسم من المتعامل
إلىفع للخزینة العمومیة وال یوجد ما یفید بتحویله ید

.المصالح المعنیة بحمایة البیئة
لم تحتفظ 2013وبعد تعدیل قانون المحروقات في 

المادة السابقة بمدة التسعین یوما واكتفت بالنص 
منهذه المادة استثنت ، كماعلى أنها مدة محدودة

خاللالمحروقالغازكمیاتالخاصالرسمهذادفع

109دةالماأحكامفيعلیهاالمنصوصبقةالمطافترة

عندالبحثمرحلةخاللالمحروقالغازكمیاتوكذا
.التحدیدأواالستكشافآلبارالتجربةعملیاتإجراء

:الطاقةرسم األجهزة المفرطة في استهالك -د
من قانون التحكم في الطاقة 41نصت المادة 

مباعة أو المستعملة على على أن األجهزة الجدیدة ال
مستوى التراب الوطني، والمستعملة للكهرباء والغاز 
والمواد البترولیة ذات االستهالك المفرط للطاقة وفق 

رسم یحدده إلىمعاییر الفعالیة الطاقویة، تخضع 
.التشریع

تحفیزات ضریبیة للمشاریع التي تساهم في -هـ
:التحكم في الطاقة
ون التحكم في الطاقة من قان33أقرت المادة 

إمكانیة منح امتیازات مالیة وجبائیة وجمركیة 
لألنشطة والمشاریع التي تساهم في تحسین الفعالیة 

.الطاقویة وترقیة الطاقات المتجددة
رسم تمویل وكالة معنیة بالحفاظ على البیئة -و

:في قطاع المناجم
تضمن الباب الثامن من قانون المناجم األحكام 

منه على أن 154ونصت المادة ،والجبائیةالمالیة 
45و44في المادتین إلیهاتمویل األجهزة المشار 

:من هذا القانون تكون على الخصوص عن طریق
.حصة من ناتج إتاوة االستخراج-
ناتج حق إعداد الوثائق المرتبطة بالسندات -

.المنجمیة
.حصة من ناتج الرسم المساحي-
.بنشاط هذه األجهزةأي ناتج آخر مرتبط -

تسدد هذه النواتج لدى قابض الضرائب وتدفع في 
. صندوق األمالك العمومیة المنجمیة

الوكالة تنشئنجدها 45وبالرجوع للمادة 
الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، وهي سلطة 
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، منها )19(إداریة مستقلة تضطلع بالعدید من المهام
میة بطریقة تسمح بالحفاظ على مراقبة األنشطة المنج

ا للمقاییس واألحكام المنصوص علیها في البیئة طبقً 
.التشریع والتنظیم المعمول بهما

الصناعيالجويالتلوثعلىالتكمیليالرسم- ح
ذيالجويالتلوثلمحاربةتكمیليرسمتأسیستم

منالمنبعثةالكمیاتعلىالصناعيالمصدر
القانونیةالعتبةتجاوزتوالتيالمصنفةالمنشآت
إلىبالرجوعالرسمهذاویحددللتلوث،بها المسموح
صنفبحسبأعالهالمحددالسنوياألساسيالمعدل
المسموحالقیمحدودالمنشأةتجاوزحالةوفي.المنشأة

اتبعً 5و1بینمضاعفمعاملعلیهایطبقبها
حاصلتخصیصویتم.التلویثلعتبةتجاوزهالمعدل

%ـبلرسما لفائدة15%ـبوالبلدیات،لفائدة10
الوطنيالصندوقلفائدة75%ـوبالعمومیة،الخزینة
من قانون رقم 205المادة ( التلوث وٕازالةللبیئة

.)20(2002لمتعلق بقانون المالیة لسنة ا01-21
التحفیزيالرسمقطاع الطاقة یستثنى من -ط

حلالساعلىالضغطبتخفیفالمتعلق
یشهدهالذيالكبیروالتدهورالضغطتخفیفبغیة 
منشآتتشجیعوبقصدالجزائر،فيالساحليالشریط
اقتصادیاتحفیزیانظاماالساحلقانونأقرنظیفة

وغیرالنظیفةلتكنولوجیاتلتطبیقایشجعوجبائیا
المدخالتتكلفةبإدراجمتعلقةأخرىووسائلالملوثة

السیاسةارإطفيلیهاعوالمنصوصاإلیكولوجیة،
والمناطقللساحلالمستدامةوالتنمیةالمندمجةالوطنیة

.)21(الشاطئیة
ضغطبتحویلالمتعلقالتحفیزتضمنكما

استفادةالساحلي،الشریطعلىالملوثةالنشاطات
والیاتفيوالمنتجةوالمتوسطةالصغیرةالمؤسسات

وقالصندمنوالمستفیدةالعلیاوالهضابالجنوب

والصندوقالكبرىالجنوبوالیاتنمیةلتالخاص
بتخفیضالعلیا،للهضاباالقتصادیةبالتنمیةالخاص

الشركاتأرباحعلىالمطبقةالضریبةمبلغعلى
الموادبإنتاجالمتعلقةاألنشطةعلىالمستحقة
یقدرالوالیات،هذهمستوىعلىالمقامةوالخدمات

فيالمزاولةدیةاالقتصاالنشاطاتلفائدة15%ـب
%والعلیا،الهضابوالیات والیاتلفائدة20

منابتداءسنوات(05)خمسلمدةوذلكالجنوب،
التخفیضهذامنوتستثنى،2004ینایرأول

.)22(العاملة في مجال المحروقاتالمؤسسات
:تقییم الضریبة البیئیة-ي

نظام الضریبة البیئیة من العیوب التي تنتاب
كلهاال تخصصالبیئیةالرسومحصیلةنم أبوجه عا
%تخصیصإذ تمالتلوث،ومكافحةالبیئةلحمایة 75

%والتلوث،وٕازالةللبیئةالوطنيللصندوقمنها 25

.)23(العامةوالخزینةبین البلدیاتموزعةالمتبقیة
موجهغیرالوقودعلىالمطبقالرسمأنكما
من %50أنذلك،بیئیةألغراضكلیةبصورة
موجهةالرسمهذامنعلیهاالمحصلالجبایةحصیلة

السریعة؛للطرقات والطرقاتالوطنيالصندوقإلى
.)24(البیئةوحمایةالتلوثبمكافحةیتعلقاللمجالأي

غیرفيلبیئیةاالجبایةلوعاءاإلنفاقهذاویؤدي
أهدافهاعنالبیئیةإبعاد الرسومإلىالبیئيالمجال
المواردصوتقلیالبیئة،حمایةفيالمتمثلةیةالحقیق

مجالفياالستثماروٕاضعافالتلوثالمالیة لمكافحة
فرض إلىالحاجةعنهیتولدمماث،التلو محاربة
إلىبدورهالوضعهذاویؤديجدیدة،بیئیةرسوم

التنمیةیعیق تحقیقممالبیئیةاالرسومتضخم
ثناء قطاع الطاقة عاب كذلك استویُ .)25(االقتصادیة
علىالضغطبتخفیفالمتعلقالتحفیزيمن الرسم
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الساحل، ویستنتج من هذا تغلیب كامل للمصلحة 
.االقتصادیة على المصلحة البیئیة

:استعمال الطاقةترشید-3
یجب أن :" من قانون البیئة 61المادة نصت 

هذا لمبادئیخضع استغالل موارد باطن األرض 
اإلشارةتجدر ، و "بدأ العقالنیةالقانون  خصوصا م

أنشأ هیئة 1985أن المشرع الجزائري منذ سنة إلى
بموجب تختص بتطویر الطاقة وترشید استعمالها 

ذي الحجة 09مؤرخ في 235-85مرسوم رقم ال
المتضمن إنشاء 1985غشت 25الموافق 1405

وأتبعه . شید استعمالهاوكالة تطویر الطاقة وتر 
جمادى األولى 06مؤرخ في 08-87رقم بالمرسوم 

الذي یعدل الطبیعة 1987ینایر 6الموافق 1407
القانونیة لوكالة تطویر الطاقة وترشید استعمالها 

.ویعدل تنظیمها
15في مؤرخ ال09-99قانون رقم ثم صدر ال

1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 

ون تضمن هذا القانوقد . والمتعلق بالتحكم في الطاقة
ثالثة أبواب ، تعلق الباب األول بالتحكم في الطاقة، 
والباب الثاني بكیفیات تجسید التحكم في الطاقة، 

.والباب الثالث بالمراقبة والعقوبات
وقد جاءت المادة الثانیة من هذا القانون لتوضح 
هدفه، فأشارت أن التحكم في الطاقة یشمل مجمل 

ة ترشید استخدام والنشاطات التطبیقیة بغیاإلجراءات
الطاقة المتجددة والحد من تأثیر النظام الطاقوي على 

وقد عرفت المادة الثالثة االستعمال الرشید . البیئة
للطاقة بأنه االستعمال األحسن الستهالك الطاقة في 

وتحویل الطاقة واالستهالك اإلنتاجمختلف مستویات 
النهائي لها في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات 

. وكذا االستهالك العائلي

فق هذا القانون یكون فترشید استخدام الطاقة و 
المستوى األول یتعلق بإنتاج وتحویل : على مستویین

الطاقة، والمستوى الثاني یتعلق باالستهالك النهائي 
أو والخدمات لها سواء في قطاع الصناعة والنقل 

وعلى هذا المستوى یهدف . على المستوى العائلي
توجیه الطلب على الطاقة إلىم في الطاقة التحك

نحو أكبر فعالیة للنظام االستهالكي عن طریق نمط 
االستهالك الطاقوي الوطني في إطار السیاسة 
الطاقویة الوطنیة، ویستند نمط االستهالك الوطني، 

ا لتوجیه وتسییر الطلب على ا مرجعیً باعتباره إطارً 
:)26(یةالطاقة، على الخیارات الطاقویة التال

االستعمال األولوي واألقصى للغاز الطبیعي -
.السیما في االستخدامات الحراریة النهائیة

(GPL)تطویر استعمال غاز البترول الممیع -

.بالتكامل مع الغاز الطبیعي
.توجیه الكهرباء نحو استخداماتها الخاصة-
.ترقیة الطاقات المتجددة-
وجات البترولیة في التخفیض التدریجي لنسبة المنت-

.میزانیة االستهالك الوطني للطاقة
الحفاظ على الطاقة واالستبداالت مابین الطاقات -

واقتصادیات الطاقة على مستوى إنتاج الطاقة 
.وتحویلها واستعمالها

كیفیة تجسید التحكم في الطاقة:
تناول الباب الثاني من قانون التحكم في الطاقة 

ي الطاقة، وأشارت المادة كیفیات تجسید التحكم ف
الثامنة منه أن السیاسة الوطنیة للتحكم في الطاقة 

واإلجراءاتمجموعة من االلتزامات إلىتستند 
:والشروط هي
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إدخال مقاییس مقتضیات خاصة بالفعالیة -
: الطاقویة

تخضع لها المباني الجدیدة وكذا األجهزة 
المواد البترولیة لمقاییس المستغلة للكهرباء والغازات و 

ومقتضیات الفعالیة الطاقویة واقتصاد الطاقة 
فهذه . )27(الموضوعة في إطار تنظیمات خاصة

لى تشجیع إكالهما یهدف : المقاییس تشمل صنفین 
االقتصاد في الطاقة، تتعلق األولى بمعاییر العزل 

وتتعلق الثانیة باألجهزة )28(الحراري للبنایات الجدیدة
المادة(تغلة للكهرباء والغازات والمواد البترولیةالمس
بحیث تشهر تلك المواصفات على بطاقات ) 13

، لكل األجهزة المباعة والمستعملةالمردودیة الطاقویة
تسمح إجراءاتمع ، )29(وكذلك على غالف تعبئتها 

بتوصیف تلك األجهزة وٕاثبات المطابقة والتصدیق 
.)30(علیها

: یة الطاقویةمراقبة الفعال-
ویكون ذلك بوضع نظام لمراقبة الفعالیة 
الطاقویة، مما یسمح بمالحظة وٕاثبات المطابقة مع 

الطاقویة للتجهیزات الخاصة بالمردودیةالمعاییر
أما عن الجهة و ). 16المادة ()31(والمعدات واألجهزة

التي تقوم بهذه المراقبة فهي هیئات ومخابر مختصة 
وبالنسبة لمحل .)32(ارات المعنیةتعتمد من قبل الوز 

:)33(هذه المراقبة فهي تنطبق على 
البنایات الجدیدة قصد إثبات مطابقتها مع معاییر-

.المردودیة الطاقویة للبنایات
األجهزة المستعملة للكهرباء والغاز والمواد -

البترولیة المكررة قصد إثبات مطابقتها مع معاییر 
ا مراقبة صحة محتوى بطاقة المردودیة الطاقویة وكذ

.توصیف األجهزة
السیارات واآللیات ذات المحركات وذلك بمراقبتها -

ا قصد التأكد ا على أساس معاییر معتمدة وطنیً دوریً 

من سیرها في شروط متالئمة مع معاییر المردودیة 
.الطاقویة والمعاییر البیئیة

: والدورياإللزاميالتدقیق الطاقوي -
وذلك بإنشاء نظام تدقیق طاقوي إجباري ودوري 
یسمح بمراقبة ومتابعة استهالك الطاقة للمنشآت 

ا في كل من قطاعات الصناعة األكثر استهالكً 
والنقل والخدمات قصد ضمان سیرها الطاقوي 

ویشمل هذا التدقیق مجموعة من ،)34(األمثل
الفحوصات التقنیة واالقتصادیة ومراقبة مستوى 

الطاقوي للمنشآت واألنظمة التقنیة وتحدید األداء
أسباب االستهالك المفرط للطاقة واقتراح برنامج 

تجرى هذه التدقیقات بحیث .)35(إجراءات التصحیح
من طرف مكاتب دراسات وخبراء معتمدین من وزارة 

.)36(الطاقة وتحت مراقبتها
: برنامج وطني للتحكم في الطاقة-

مج لسنوات ویمكن مراجعته یوضع هذا البرنا
: وهو یشمل جوانب عدیدة هي، )37(اوتدعیمه سنویً 

اقتصاد الطاقة، االستبدال ما بین الطاقات، ترقیة 
الطاقات المتجددة، إعداد معاییر الفعالیة الطاقویة، 
التقلیص من آثار الطاقة على البیئة، التحسیس 

والتكوین في مجال الفعالیة واإلعالموالتربیة 
.)38(والبحث في مجال الفعالیة الطاقویةطاقویة،ال
: تمویل التحكم في الطاقة-

لتمویل البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة یتم 
ویمول ، )39(إنشاء صندوق وطني للتحكم في الطاقة

هذا الصندوق عن طریق رسوم متفاوتة على 
ٕاعانات اقوي الوطني و مستویات االستهالك الط

، مات المقررة في إطار هذا القانونالغراوناتجالدولة،
والرسوم على األجهزة المفرطة في استهالك 

وهي األجهزة التي تستعمل الكهرباء .)40(الطاقة
والغاز والمواد البترولیة، والتي یفوق استهالكها 
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المقاییس النوعیة الستهالك الطاقة المحددة عن 
.)41(طریق التنظیم

: عیةإجراءات تحفیزیة وتشجی-
وذلك بمنح امتیازات مالیة وجبائیة وجمركیة 
لألنشطة والمشاریع التي تساهم في تحسین الفعالیة 

وكذلك امتیازات . الطاقویة وترقیة الطاقات المتجددة
.)42(في إطار التشریع المتعلق بترقیة االستثمار

: تنسیق عملیات التحكم في الطاقة-
شعب مجاالته ا ألهمیة التحكم في الطاقة وتنظرً 

واألنشطة المتعلقة به اإلجراءاتفإن أمر تنسیق 
هذا عن الجوانب ،)43(هیئة وطنیة مركزیة إلىیسند 

لعملیة التنسیق، أما الجوانب الفنیة فیمكن اإلداریة
وتستفید ، )44(هیئة أو هیئات فنیة أخرىإلىإسنادها 

كل الهیئات المكلفة من إعانات سنویة وامتیازات 
وجمركیة عند شراء األجهزة واألدوات ووسائل جبائیة

العمل األخرى الضروریة للتكفل بمهام الخدمة 
.)45(العمومیة 

: تحسین معرفة النظام الطاقوي-
یتم إنشاء هیئة وطنیة مختصة تضمن تنظیم 

الخاصة بالطاقة وتطویرها اإلحصائیةالمعطیات 
وجمعها ومعالجتها وتسییرها والمحافظة علیها،

شرها من أجل تحسین معرفة القطاع الطاقوي ون
الوطني والسماح بالتحكم في االستهالك الطاقوي 
الوطني وٕاعداد الحصیلة الطاقویة الوطنیة وٕانجاز 
دراسات تقدیریة حول الطلب على الطاقة وتقییم 
قدرات الفعالیة الطاقویة، التقییم الدوري لتطور 

االقتصادیة الفعالیة الطاقویة ومدى نجاعة الفعالیة 
.)46(للنظام الطاقوي

: تحسیس المستعملین-
ویكون ذلك باتخاذ إجراءات خاصة بالتكوین 

والجماعات اإلداراتوٕاعادة التأهیل التقني لصالح 

والمؤسسات العمومیة والخاصة قصد ترقیة اإلقلیمیة
مع .)47(الفعالیة الطاقویة واقتصادیات الطاقة

وتربویة وٕاعالمیة االستعانة بعملیات تحسیسیة 
موجهة للجمهور والوسط المدرسي، وذلك بغیة تعمیم 
وترقیة ثقافة اقتصادیات الطاقة، وٕادراج هذه 
اإلجراءات ضمن برامج التربیة الوطنیة واالتصال 

.)48(واإلشهار التربوي المسطرة من قبل الدولة
الجانب الردعي لحمایة البیئة في قطاع -انیً ثا

الطاقة
وانین التي تقدم حمایة للبیئة، لكن أقوى تتنوع الق

ا هو القانون هذه القوانین حمایة وأكثرها ردعً 
بما یوفره من حمایة جنائیة للبیئة تقوم ،الجنائي

وٕاذا علمنا أن الجرائم . ا على التجریم والعقابأساسً 
البیئیة في قطاع الطاقة إنما ترتكبها أشخاص 

فإن ) طاقةالشركات العاملة في مجال ال(معنویة 
التساؤل یثور حول إمكانیة مساءلة تلك األشخاص 
المعنویة جزائیا عن الجرائم التي ترتكبها بمناسبة 

لى أهم الجرائم وعلى ذلك سنتطرق إ.أداءها لعملها
البیئیة التي ترتكب في قطاع الطاقة، ثم نتطرق الى 
المسؤولیة الجنائیة لألشخاص المعنویة عن هذه 

.الجرائم
ائم البیئیة المتعلقة بالطاقةالجر -1

تجدر اإلشارة عند الحدیث عن الجرائم الماسة 
بالبیئة في قطاع الطاقة أن قانون المحروقات لسنة 

لم یتضمن أي أحكام جزائیة، وجاء خالیا من 2013
النص على الجرائم البیئیة في هذا القطاع، لكنه في 
الوقت نفسه لم یغفل هذه المسألة، فنص في مادته 

كل القوانین والتنظیمات المتعلقة إلىعلى إحالة 17
، وعلیه سنتتبع ذلك في قانون البیئة وقانون بالبیئة

وكذا في قانون وٕازالتهاتسییر النفایات ومراقبتها 
.التحكم في الطاقة
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:في قانون البیئة-أ
ا وثیقة الصلة تضمن قانون حمایة البیئة أحكامً 

ا للتطبیق في هذا اسعً و بقطاع الطاقة و تجد مجاالً 
القطاع، وهي األحكام المتعلقة بالتلوث والسیما 

.التلوث الجوي، ولهذا سیتم التركیز على هذا األخیر
تعرف المادة الرابعة من قانون :التلوث الجوي

البیئة التلوث بأنه كل تغییر مباشر أو غیر مباشر 
للبیئة، یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث 

ة بالصحة وسالمة اإلنسان والنبات وضعیة مضر 
والحیوان والهواء والجو والماء واألرض والممتلكات 

ة والتلوث الجوي هو إدخال أیّ . الجماعیة والفردیة
مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو 
أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبة، من 
شأنها التسبب في أضرار و أخطار على اإلطار 

.لمعیشيا
التلوث الجوي، في مفهوم أن44المادة وتضیف 
بإدخال، بصفة مباشرة أو غیر یحدث هذا القانون، 

مباشرة، في الجو وفي الفضاءات المغلقة، مواد من 
:طبیعتها 

تشكیل خطر على الصحة البشریة-
التأثیر على التغیرات المناخیة أو إفقار طبقة -

األوزون
یولوجیة واألنظمة البیئیةبالموارد الباألضرار-
تهدید األمن العمومي-
إزعاج السكان-
إفراز روائح كریهة شدیدة-
الزراعي والمنتجات الزراعیة باإلنتاجاإلضرار-

الغذائیة
.إتالف الممتلكات المادیة-

عملیات بناء إخضاع:45المادة وتفرض 
واستغالل واستعمال البنایات والمؤسسات الصناعیة 

ریة والحرفیة والزراعیة وكذلك المركبات والتجا
والمنقوالت األخرى، إلى مقتضیات حمایة البیئة 

عندما و .وتفادي إحداث التلوث الجوي والحد منه
ا الملوثة للجو تشكل تهدیدً نبعاثاتاإلتكون 

یتعین على المتسببین األمالك،لألشخاص والبیئة أو
.تقلیصهافیها اتخاذ التدابیر الضروریة إلزالتها أو

اتخاذ كل ملزمة بالوحدات الصناعیة كما تكون
التدابیر الالزمة للتقلیص أو الكف عن استعمال 

.)49(المواد المتسببة في إفقار طبقة األوزون
طبقا ":لتنص على أنه 47المادة ثم جاءت 

أعاله، یحدد التنظیم المقتضیات 46و 45للمادتین 
:المتعلقة على الخصوص بمایلي 

الحاالت والشروط التي یمنع فیها أو ینظم انبعاث -1
الغاز والدخان والبخار والجزیئات السائلة أو الصلبة 

.في الجو، وكذلك الشروط التي تتم فیها المراقبة
لى هذه األحكام اآلجال التي یستجاب خاللها إ-2

فیما یخص البنایات والمركبات والمنقوالت األخرى 
نصوص التنظیمیة الموجودة بتاریخ صدور ال

.الخاصة بها
الشروط التي ینظم ویراقب بموجبها تطبیقا للمادة -3

أعاله، بناء العمارات أو فتح المؤسسات غیر 45
المسجلة في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص 

أعاله، وكذلك تجهیز المركبات 23علیها في المادة 
وصنع األمتعة المنقولة واستعمال الوقود 

.والمحروقات
الحاالت والشروط التي یجب فیها على السلطات -4

المختصة اتخاذ كل اإلجراءات النافذة على وجه 
االستعجال للحد من االضطراب قبل تدخل أي حكم 

."قضائي
: على أن84المادة نصت للعقوباتوبالنسبة

) دج5.000(یعاقب بغرامة من خمسة آالف دینار 
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شخصكل) دج 15.000(لى خمسة عشر دینار إ
من هذا القانون وتسبب في 47خالف أحكام المادة 

وفي حالة العود یعاقب بالحبس من .تلوث جوي
أشهر، وبغرامة من خمسین ) 6(لى ستة إ) 2(شهرین

لى مائة وخمسین أف إ) دج50.000(ألف دینار 
أو بإحدى هاتین العقوبتین ) دج150.000(دینار 

.فقط
لحكم في حالة ا: أنه85المادةوأضافت 

أعاله، 84بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 
یحدد القاضي األجل الذي ینبغي أن تنجز فیه 

في علیهااألشغال وأعمال التهیئة المنصوص 
.التنظیم

وزیادة على ذلك یمكن القاضي األمر بتنفیذ 
األشغال و أعمال التهیئة على نفقة المحكوم علیه، 

استعمال المنشآت وعند االقتضاء یمكنه األمر بمنع
ا للتلوث أو أي عقار أو منقول آخر یكون مصدرً 

الجوي، وذلك حتى إتمام انجاز األشغال والترمیمات 
.الالزمة
لم تكن هناك ضرورة للقیام باألشغال أو إذا

أعمال التهیئة، یمكن القاضي تحدید أجل للمحكوم 
االلتزامات  الناتجة عن التنظیم إلىعلیه  لالمتثال 

.كورالمذ
في حال عدم احترام : بأنه86المادة وتضیف 

أعاله، یجوز 85األجل المنصوص علیه في المادة 
للمحكمة أن تأمر بغرامة من خمسة آالف دینار 

) دج 10.000(عشرة آالف دینارإلى) دج5.000(
وغرامة تهدیدیة ال یقل مبلغها عن ألف دینار

.عن كل یوم تأخیر) دج 1.000(
ا األمر بحظر استعمال المنشآت كنها أیضً ویم

نجاز األشغال وأعمال لى حین اإالمتسببة في التلوث 
.تنفیذ االلتزامات المنصوص علیهاالتهیئة أو

ق األحكام یتطبفتنص على87المادة أما 
الجزائیة المنصوص علیها في قانون المرور على 
المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهیزات 

.مركباتال
في قانون تسییر النفایات ومراقبتها وٕازالتها-ب

:النفایات الهامدة
المتعلق 19-01من قانون 50المادة تعاقب 

بغرامة مالیة من تسییر النفایات ومراقبتها وٕازالتها
خمسین ألف إلى) دج10.000(عشرة آالف دینار

كل من قام بإیداع أو رمي أو) دج50.000(دینار 
نفایات الهامدة في أي موقع غیر مخصص إهمال ال

وفي . لهذا الغرض، السیما على الطریق العمومي
.حالة العود تضاعف العقوبة

وكانت المادة الثالثة قد عرفت النفایات الهامدة 
بأنها كل النفایات الناتجة عن استغالل المحاجر 
والمناجم وعن أشغال الهدم والبناء أو الترمیم والتي 

یها أي تغییر فیزیائي أو كیمیائي أو ال یطرأ عل
بیولوجي عند إلقائها في المفارغ والتي لم تلوث بمواد 
خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرارا یحتمل أن 

كما عرفت المادة . بالصحة العمومیة أو البیئةتضر
نفسها النفایات بأنها كل البقایا الناتجة عن عملیات 

وبصفة أعم كل التحویل أو االستعمال أواإلنتاج
مادة أو منتوج وكل منقول یقوم المالك أو الحائز 
بالتخلص منه أو قصد التخلص منه، أو یلزم 

.بالتخلص منه أو إزالته
:في قانون التحكم في الطاقة - ج

نصت المادة : عدم االمتثال للتدقیق الطاقوي
على أن المؤسسات الخاضعة للتدقیق الطاقوي 45

عن اإلعالنستة أشهر من والتي لم تمتثل خالل
هذا التدقیق، تفرض علیها غرامة تساوي ضعف 

وتبقى هذه المؤسسات خاضعة . تكلفة هذا التدقیق
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إللزامیة التدقیق ویعین لها وجوبا مكتب للتدقیق یقوم 
.بهذه العملیة فیها

46نصت المادة : عدم تسهیل مهمة األعوان

من قانون التحكم في الطاقة على فرض غرامة
تساوي مبلغ الفاتورة الطاقویة السنویة المحددة على 

على المؤسسات أساس السنة المالیة األخیرة
والمنشآت واألجهزة الخاضعة للمراقبة التي لم یسهل 
مستغلوها مهمة األعوان الموكلین ورفضوا وصولهم 

لى المحالت واألجهزة المعنیة، وذلك بعد إعذار إ
.یوجه لهذه المؤسسات

سؤولیة الجنائیة لألشخاص المعنویةالم-2
مكرر من قانون العقوبات على 51المادة تنص 

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة واألشخاص : "أنه
المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص 

ا عن الجرائم التي ترتكب جزائیً المعنوي مسؤوالً 
ا ممثلیه الشرعیین عندملحسابه من طرف أجهزته أو

.ینص القانون على ذلك
ن المسؤولیة الجزائیة وتجدر اإلشارة إلى أ

للشخص المعنوي ال تمنع مساءلة الشخص الطبیعي 
أقرت هذه وٕاذا .شریك في نفس األفعالكفاعل أو

، فما المسؤولیة الجنائیة لألشخاص المعنویةالمادة
هو نطاق هذه المسؤولیة، وما مدى فعالیتها بالنسبة 

عاملة في مجال الطاقة؟للشركات ال
رغبة في اتساق نظام المسؤولیة الجنائیة 

مع سیاسة الدولة في شتى لألشخاص المعنویة 
، والسیما مجال التنمیة االقتصادیة، فقد المجاالت

جاءت هذه المسؤولیة غیر مطلقة، ومقیدة بقیدین 
اثنین، أولهما یتعلق بنوع األشخاص المعنویة محل 

.یتعلق بنوع الجرائم المرتكبةوالثاني المسؤولیة،

فیما یتعلق بنوع األشخاص المعنویة المسؤولة -أ
: ا جنائیً 

مكرر من قانون العقوبات 51جاءت المادة 
واضحة في استبعاد 2004الجزائري لسنة 

األشخاص المعنویة العامة من مجال المساءلة 
یة ا معنویة إقلیمالجنائیة، سواء كانت أشخاصً 

ا معنویة أشخاصً عات المحلیة أوكالدولة والجما
مرفقیة، كالهیئات والمؤسسات العمومیة الوطنیة 

هیئة عمومیة ذات (والمحلیة مهما كانت هیكلتها 
أو طابع صناعي أو تجاري أو ذات طابع إداري

وقد قصرت المادة . )50()شركات اقتصادیة مختلطة
السابقة المسؤولیة الجنائیة على األشخاص المعنویة 

الغرض ة، مهما كان الشكل الذي تتخذه أوصالخا
.)51(الذي أنشأت من أجله
، وزارة الطاقةبالمتعلقلوضع وٕاذا رجعنا إلى ا

ن تسببت في ارتكاب إفي كل األحوال ال تسألفهي 
إحدى الجرائم البیئیة، ألنها شخص معنوي عام ال 

المتعلقبالنسبة للوضع و .یخضع لهذه المسؤولیة
، فیمكن أن تسأل لة في مجال الطاقةشركات العامبال

كمثال على ا ألنها أشخاص معنویة خاصة، و جنائیً 
وبالتالي شركة ذات أسهمهي فسوناطراك ذلك شركة

.ایمكن مساءلتها جنائیً 
:فیما یتعلق بأنواع الجرائم المرتكبة -ب

مكرر سالفة الذكر مساءلة 51ال تجیز المادة 
لحاالت التي ال في اإاألشخاص المعنویة الخاصة 

یقررها القانون بموجب نصوص صریحة، وكأن 
قانون العقوبات یوكل للمشرع أو السلطة التنظیمیة  
مهمة تقدیر مالئمة المساءلة الجنائیة للشخص 
المعنوي في كل جریمة، وهو األمر الذي یضیق 

.)52(ا من مجال هذه المسؤولیة كثیرً 
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ص وبالنسبة ألنواع الجرائم التي یمكن لألشخا
المعنویة ارتكابها في قطاع الطاقة، فإن قانون 

لى أي من هذه الجرائم رغم أن إالمحروقات لم یشر 
المشرع لمسؤولیة األشخاص إقرارتعدیله كان بعد 

بالنسبة للنصوص ا إذً ما العمل ف.االمعنویة جنائیً 
مسؤولیة الشخص المعنوي، ولكن إلىالتي ال تشیر 

من 84مثل المادة ؟صیاغتها وردت بعبارات عامة
: التي تنص على أن 10-03ة رقم قانون البیئ

) دج5.000(یعاقب بغرامة من خمسة آالف دینار "
كل شخص) دج 15.000(خمسة عشر دینار إلى

من هذا القانون وتسبب في 47خالف أحكام المادة 
فهل یمكن للقاضي عند تطبیق هذه ". تلوث جوي

لتشمل " كل شخص" المادة التوسع في تفسیر عبارة
األشخاص المعنویة؟

القاضي الجزائري في تطبیقه لمثل هذه النصوص 
یكون أمام خیارین كالهما یؤدي إلى إفالت الشخص 

فیمنح ؛فأما الخیار األول،)53(المعنوي من المتابعة
" كل شخص" للقاضي التوسع في تفسیر عبارة 

من الشخص الطبیعي والشخص لتشمل كال 
ن هذه العبارة جاءت عامة وتجمع ، ألالمعنوي

ا، لكن هذا الخیار یصطدم بعقبة أخرى المعنیین معً 
هي تحدید العقوبة المطبقة على الشخص المعنوي، 
وخاصة إذا كانت  تتضمن عقوبة الحبس مع 
الغرامة، ألن عقوبة الحبس غیر قابلة للتطبیق على 

فال یسمح ؛وأما الخیار الثاني. الشخص المعنوي
بالتوسع في تفسیر تلك العبارة ألن مبدأ للقاضي 

شرعیة الجرائم والعقوبات یقتضي ذلك، ویقصر 
تطبیق تلك النصوص على الشخص الطبیعي لغیاب 
نص صریح یقضي بإمكانیة مساءلة الشخص 

ا یزید من قوة هذا الخیار أن نص المعنوي، وممّ 

مكرر من قانون العقوبات تشترط لمساءلة 51المادة 
.نوي أن ینص القانون على ذلكالشخص المع

وبالتالي یغدو إقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص 
ا بصدور المعنوي غیر ذي معنى مادام مقیدً 

، وأن ص خاصة الحقة تقرر تلك المسؤولیةنصو 
ي تقاعس عن إصدار مثل هذه المشرع الجزائر 

، فلم تكتب الحیاة لتلك المسؤولیة الجنائیة النصوص
بالنسبة لبعض النصوص للشخص المعنوي إال

. الشحیحة القدیمة التي أقرت استثناء تلك المسؤولیة
وأفلتت بموجب هذا الوضع الكثیر من األشخاص 
المعنویة من المتابعة بالرغم من أنها المصدر 

فمتى . الرئیسي للتلوث وخاصة في قطاع المحروقات
یقر المشرع الجزائري تفعیل تلك المسؤولیة؟

:ةــــخاتمال
صنا من خالل هذا الموضوع أن مسألة حمایة خل

البیئة في قطاع المحروقات مسألة تتعاون وتشترك 
فیها كل من وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة ووزارة الطاقة 
والمناجم، وهي مسألة تحكمها قوانین ومراسیم 
متنوعة، وأن قانون المحروقات قد أحال في مادته 

مناسبة حمایة إلى كل تلك النصوص القانونیة ب17
وأن المشرع الجزائري انتهج أسلوبین لحمایة . البیئة

األسلوب الوقائي واألسلوب : البیئة في هذا القطاع
ویقوم األسلوب الوقائي أساًسا على الرقابة . الردعي

، )شركات الطاقة(اإلداریة على المؤسسات المصنفة 
. وعلى الضریبة البیئیة، وعلى ترشید استعمال الطاقة

ا األسلوب الردعي فیقوم أساًسا على التجریم أمّ 
. والعقاب

نالحظ أنه لتفعیل الضریبة البیئیة ال ویمكننا أن 
ها بالبیئة وتوجیه عائداته منتحدید ما یتعلق من بد

، والتنسیق الدائم بین إلى المجاالت المتعلقة بالبیئة
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بالنسبة و .مختلف الوزارات لتجسید هذا األمر
الشركات(ئیة لألشخاص المعنویة للمسؤولیة الجزا

ندعو المشرع للتدخل ) العاملة في مجال الطاقة
لتفعیل هذه المسؤولیة عن طریق نصوص خاصة 

.مكرر من قانون العقوبات51بأنواع الجرائم البیئیة في مجال المحروقات كما تتطلبه المادة 

شـــــــــــــــلهواما
.صالحیات وزیر تهیئة اإلقلیم و البیئةالمتضمن2001ینایر 07لمؤرخ في ا08-01تنفیذي من المرسوم ال01أنظر المادة -1
.یات وزیر تهیئة اإلقلیم و البیئةصالحالمتضمن2001ینایر 07المؤرخ في 08- 01من المرسوم التنفیذي 03أنظر المادة - 2
المتعلق بحمایة البیئة 2003یولیو 19وافق لـ مال1424جمادى األولى 19مؤرخ في 10- 03قانون رقم من 17المادة أنظر - 3

.في إطار التنمیة المستدامة
المتعلق بحمایة البیئة في 2003یولیو 19لـ الموافق1424جمادى األولى 19مؤرخ في 10-03قانون رقم 19المادة أنظر - 4

.إطار التنمیة المستدامة
یضبط الذي 2006ماي 31الموافق لـ 1427جمادى األولى 04مؤرخ في 98-06تنفیذي رقمالمن المرسوم 4أنظر المادة - 5

.التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة
یضبط الذي 2006ماي 31الموافق لـ 1427جمادى األولى 04مؤرخ في 98-06تنفیذي رقم المن المرسوم 3أنظر المادة - 6

.المصنفة لحمایة البیئةالتنظیم المطبق على المؤسسات
المعدل والمتمم للقانون رقم 2013فیفري20لـ الموافق1434ربیع الثاني19مؤرخ في 01- 13من قانون رقم 18أنظر المادة - 7

.المتعلق بالمحروقات2005أفریل 18الموافق لـ 1426ربیع األول 19مؤرخ في 07- 05
.تدامةبحمایة البیئة في إطار التنمیة المس- 8
یضبط الذي 2006ماي 31الموافق لـ 1427جمادى األولى 04مؤرخ في 98-06تنفیذي رقم المن المرسوم 20أنظر المادة - 9

.التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة
یضبط الذي 2006ماي 31الموافق لـ1427جمادى األولى 04مؤرخ في 98-06تنفیذي رقم المن المرسوم 19أنظر المادة - 10

.التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة
یضبط الذي 2006ماي 31الموافق لـ 1427جمادى األولى 04مؤرخ في 98-06تنفیذي رقم المن المرسوم 21أنظر المادة - 11

.التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة
یضبط الذي 2006ماي 31الموافق لـ 1427جمادى األولى 04مؤرخ في 98-06تنفیذي رقم الن المرسوم م23أنظر المادة - 12

.التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة
یضبط الذي 2006ماي 31الموافق لـ 1427جمادى األولى 04مؤرخ في 98-06تنفیذي رقم المن المرسوم 41أنظر المادة - 13
.نظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئةالت

یضبط الذي 2006ماي 31الموافق لـ 1427جمادى األولى 04مؤرخ في 98-06تنفیذي رقم المن المرسوم 42أنظر المادة - 14
.التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة

الذي 2006ماي 31الموافق لـ 1427جمادى األولى 04مؤرخ في 98-06تنفیذي رقم المن المرسوم 43أنظر المادة - 15
.یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة

یحي وناس، : وأنظر.2003لیة لسنة االمتضمن قانون الم2002-12-24المؤرخ في 11-02من قانون 94المادة أنظر- 16
.83ص ،2007تلمسان، -جامعة أبوبكر بلقایدكلیة الحقوق،الجزائر، أطروحة دكتوراه،اآللیات القانونیة لحمایة البیئة في

.المتعلق بالمحروقات2005أفریل 18الموافق لـ 1426ربیع األول 19مؤرخ في 07-05قانون رقم من 05أنظر المادة - 17
.المتعلق بالمحروقات2005أفریل 18الموافق لـ 1426ربیع األول 19مؤرخ في 07-05من قانون رقم 52أنظر المادة - 18
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1422ربیع الثاني 11المؤرخ في 10-01رقم من قانون45و 40لمزید من التفصیل حول مهام هذه الوكالة راجع المادة - 19
.المناجمالمتضمن قانون2001یولیو 3الموافق 

.84ص ،یحي وناس، المرجع السابق- 20
یحي وناس، المرجع : وأنظر.والمتعلق بحمایة وترقیة الساحل2002فیفري 05المؤرخ في 02-02ن قانون م36المادة أنظر- 21

86ص ،السابق
یحي وناس، : وأنظر..2004المتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر 28المؤرخ في 22-03من قانون 8المادة أنظر - 22

86ص ،المرجع السابق
89ص السابق،یحي وناس، المرجع- 23
.انفسهصفحةالمرجع نفسه، ال- 24
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، - 25
والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 06المادة أنظر - 26

.الطاقة
.والمتعلق بالتحكم في الطاقة1999یولیو 28موافق ال1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 09المادة - 27
والمتعلق بالتحكم 1999یولیو 28الموافق  1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 10،11،12أنظر المواد - 28

.في الطاقة
والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 14أنظر المادة - 29

.الطاقة
.والمتعلق بالتحكم في الطاقة1999یولیو 28الموافق1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 15أنظر المادة - 30
والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 16أنظر المادة - 31
.طاقةال

والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 17أنظر المادة - 32
.الطاقة

والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 18أنظر المادة - 33
.الطاقة

والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 20أنظر المادة - 34
.الطاقة

والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 21أنظر المادة - 35
.الطاقة

والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 15في مؤرخ09-99من قانون رقم 22أنظر المادة - 36
.الطاقة

والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 27أنظر المادة - 37
.الطاقة

والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 26أنظر المادة - 38
.الطاقة

والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 29أنظر المادة - 39
.الطاقة
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لمتعلق بالتحكم في وا1999یولیو 28الموافق1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 30أنظر المادة - 40
.الطاقة

والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 31أنظر المادة - 41
.الطاقة

والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 33أنظر المادة - 42
.الطاقة

والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 37أنظر المادة - 43
.الطاقة

والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 38أنظر المادة - 44
.الطاقة

والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99قانون رقم من 39أنظر المادة - 45
.الطاقة

والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 35أنظر المادة - 46
.الطاقة

والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 24أنظر المادة - 47
.الطاقة

والمتعلق بالتحكم في 1999یولیو 28الموافق 1420ربیع الثاني 15مؤرخ في 09-99من قانون رقم 25أنظر المادة - 48
.الطاقة

2003یولیو 19لـ الموافق1424األولى جمادى19مؤرخ في 10-03من قانون رقم 17أنظر المادة 46أنظر المادة - 49
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

عنابة، -باجي مختارجامعة،عبد السالم، المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التلوث الصناعي، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوقساكر - 50
.127، ص2006

.128ص المرجع نفسه، - 51
.129ص ، المرجع نفسه- 52
.125ص المرجع نفسه، - 53
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المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة عن جرائم الغش التجاري
غزیوي هندة 

كلیة الحقوق
جامعة سكیكدة

ملخص
بید شركات ضخمة تعتمد لقد تعاظمت في اآلونة األخیرة أنشطة الشركات التجاریة، فأصبحت عملیات اإلنتاج والتوزیع 

لإلقبال علیها بواسطة المستهلكوتحفیزترویجها ا إنتاج السلع وتقدیم الخدمات و على اآللیة المعقدة والكم الكبیر، مهمته
سالمة المستهلك، خاصة أمام ضعفه اتجاه هذه الشركات وعدم المختلفة ضاربة عرض الحائط صحة و أسالیب الدعایة 

یة تمكنه من التمییز بین المنتجات، من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على حدود امتالكه لثقافة استهالك
. المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة عن جرائم الغش التجاري

.الشركة التجاریة، الشخص المعنوي، المسؤولیة الجزائیة، الغش التجاري، جرائم الغش: المفاتیحالكلمات 

Résume
L'ampleur qu'ont connue les activités commerciales des entreprises a donné lieu à la création
de nouvelles entreprises ayant pour mission la prise en charge des opérations de production
et de distribution. Ces sociétés recourent à des techniques complexes de commercialisation
afin de motiver le consommateur, à travers des moyens de publicité, qui souvent ne respectent
pas les mesures de sécurité et d'hygiène. De plus, le consommateur ne possède pas une
culture de consommation lui permettant de bien distinguer les produits. Ainsi, cette étude vise
à mettre la lumière sur les crimes de fraude en commerce et la responsabilité pénale des
entreprises.

Mots clés: La responsabilité pénale, société commerciale,  fraude commerciale, crimes
commerciaux, personne morale.

Abstract
New companies responsible of promoting and distributing products have been created after
the huge expansion of trade, they use very complex techniques of marketing that aim at
motivating the consumer but generally without respecting important measures and rules
especially that the consumer is not aware of them. This study aims at analyzing crimes of
fraudulent trading and criminal responsibilities of companies.

Keywords:   Criminal responsibility, natural person, company, fraudulent trading.
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مقدمة
الجزائري  من لقد أدى تحول  النظام االقتصادي

نظام یسیطر علیه القطاع العام إلى نظام حر یعتمد 
على اقتصاد السوق الجزائریة إلى اشتعال المنافسة 

هذا ،جارتوالینستوردبین المنتجین والموزعین والم
التحول جعل من السوق الجزائریة سوقا فتیة تواجه 

السوق الحرة القادرة على التعامل إخطبوطوألول مرة 
وما یصحب ذلك من ،مع أي كان و بأي طریقة

. أضرار ومخاطر یمكن أن تلحق بالمستهلك
فتوجه الجزائر نحو االنفتاح االقتصادي بقدر ما 
جلب من مزایا تمثلت في النهوض بمستوى معیشة 
المستهلك على أساس تعدد و تنوع السلع و السلع 

صبح للمستهلك مجال واسع بحیث أ،البدیلة
ب من عیوب منها تدني لـبقدر ما ج،لالختیار

والخدمات وظهور مستوى الجودة في السلع
إال أن المالحظ أن معالم ،ممارسات منافیة للمنافسة

المنافسة قد تغیرت في ضوء اإلنتاج المتدفق  للسلع 
.والخدمات 

فإذا كانت المنافسة تعتمد أساسا على جودة 
فإن هدف وغایة المنتجین ،وتحدید سعرهالمنتج 

فلم تعد ،وصول إلى أعلى نسب التسویقـالیوم هو ال
والتوزیع والبیع بید البائع التاجر اإلنتاجعملیات 

ركات ضخمة تعتمد على اآللیة ـید شـالطبیعي بل ب
مهمتها إنتاج السلع وتقدیم ،المعقدة  والكم الكبیر

المستهلك على اإلقبال ز ـفیـوتحترویجـهاالخدمات و 
علیها بواسطة أسالیب الدعایة المختلفة التي قد 

تهلك والتأثیر ـلیل وغش المسضتصل أحیانا إلى ت
على سلوكه االنفاقي  كما زادت عملیات طرح السلع 

.المنتهى تاریخ صالحیتها في األسواق
ومما ال شك فیه أن الغش التجاري هو كل تغییر 

هر أو التكوین الطبیعي أو تعدیل یقع على الجو 
ویكون من شأنه النیل من ،لمادة أو سلعة معدة للبیع

إعطائها أوخواصها األساسیة أو إخفاء عیوبها 
وذلك ،شكل سلعة أخرى تختلف عنها في الحقیقة

سلوبة واالنتفاع ـبقصد االستفادة من الخواص الم
. لحصول على  فارق الثمن و افوائد المستخلصة ـبال

اقمت ظاهرة الغش التجاري في اآلونة األخیرة ولقد تف
خاصة مع نشوء طبقة تسعى  إلى تحقیق الربح 

ة وسیلة إضرارا بصحة األفراد عن طریق ـوبأی
. الطبیة المغشوشة بالمواد الغذائیة والمتاجرة 

من أجل ذلك فقد تدخل المشرع الجزائري 
،ونیةنبمجموعة من النصوص والتنظیمات القا

التدلیس في المواد الغذائیة و ش غال الكتجریم أفع
الطبیة في قانون العقوبات الجزائري وٕاصدار قانون و 

- 89المستهلك رقم امة لحمایةـالعقواعدـخاص بال
الخاص 03-09الذي ألغي بموجب قانون 02

لتنفیذي او المرسوم تهلك وقمع الغشـبحمایة المس
الغش قمع و المتعلق برقابة الجودة39-90رقم 

المحدد للقواعد المطبقة على 02–04قانون رقم و 
قانون رقم ـالذي عدل بموجب ال،الممارسات التجاریة

لق بالمنافسة تعالم03-03واألمر رقم 10-06
05–10والذي عدل وتمم بموجب القانون رقم 

.الخ..........
إال أننا ،وبالرغم من هذه الترسانة القانونیة الهائلة

سلع ـتهلك من الـحمایة فعالة للمسم نلمسل
وشة الشيء الذي جعل المشرع الجزائري یعززـالمغش

بتجریم أفعال ،هذه الحمایة  التقلیدیةویـوسع من 
وذلك عن طریق ،الغش في مرحلة اإلنتاج والتصنیع

الشركة "تقریر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 
التدلیس في المواد و الغشعن جرائم" التجاریة

الغذائیة والطبیة في تعدیل قانون العقوبات لعام 
2006 .
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تقریر مدى ما : وعلیه یطرح التساؤل التالي
لمسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة لالمشرع الجزائري 

عن جرائم الغش التجاري ؟ 
تقسیم اإلجابة على هذه اإلشكالیة تكون من خالل 

:نقاطالموضوع إلى ثالثة 
إشكالیة المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة : أوال

.كشخص معنوي
تحدید صور جرائم الغش التجاري المرتكبة من :ثانیا

. طرف الشركة التجاریة
اإلجرائیة و قواعد العقاب المطبقة األحكام: ثالثا

.ري على الشركة التجاریة في جرائم الغش التجا

إشكالیة المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة :أوال
لم تعرف المسؤولیة الجزائیة لفترة طویلة إال 

ألن األهلیة الجنائیة من ،بالنسبة للشخص الطبیعي
وعي وٕارادة تثبت دون شك للشخص الطبیعي العاقل 

باعتبار أن القانون إنما یتوجه بخطابه ،یزموالم
ادة لمثل هذا الشخص لیأمره بفعل أو ینهاه عنه، ـع

فمثله من یستطیع تقییم أفعاله وفهمها والمالئمة بینها 
. وبین ما یتطلبه القانون 

شهده العالم الیوم من تعاظم أنشطة یإال أن ما 
فإنه  ،األشخاص المعنویة خاصة الشركات الضخمة

ه یمكن أن یكون  مصدرا للجریمة في الوقت نفس
مما یشكل خطرا وتهدیدا ،نحراف أو الخطورةاالو 

وذلك بسبب طبیعة ،على أمن المجتمع وسالمته
ة النشاط المنوط به وما عالشخص االعتباري وطبی

كل ذلك جعل ،وقدرات ضخمةإمكاناتلدیه من 
المشرع یعید النظر في قواعد المسؤولیة الجنائیة 

.المقررة قانونا 
یة الجزائیة قد أثار موضوع المسؤولهذا فل

وكان محال للكثیر من ،للشخص المعنوي جدال كبیرا

تباینت مواقف الفقهیة، كما الدراسات والبحوث 
. التشریعات وما زالت

للشركة موقف الفقه من المسؤولیة الجزائیة -1
التجاریة كشخص معنوي

لقد انقسم الفقه بین مؤید ومعارض لمسائلة الشخص 
: المعنوي جزائیا

: إنكار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-/أ
لقد أورد جانب من الفقهاء بعض التحفظات عن 

ذلك أن ،ة األشخاص المعنویة جزائیاــــمسائل
المسؤولیة الجزائیة تبنى على عناصر ذهنیة ال 

ویستند ،)1(خاص الطبیعیینــتتوافر إال في األش
لة القائلون بعدم أهلیة األشخاص المعنویة  للمسائ

: همها أوالبراهین الجزائیة إلى جملة من الحجج 
الشخص المعنوي ما هو إال وهم مجرد من كل أنّ -

اقتضتهقانوني افتراضفهو محض ،إرادة شخصیة
االختیار،الضرورة تنقصه اإلرادة و التمییز وحریة 

الجریمة وال یمكن نسبة الخطأ ارتكابفال یمكنه 
)2(إذ ال خطأ دون إرادة آثمة ،إلیه

.

أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي تناقض -
ال حیث أن الشخص المعنوي،مبدأ التخصص

یتصل بالحیاة القانونیة إال من أجل غایة محددة 
كاب ـأنشئ من أجلها والتي ال یمكن أن تكون ارت

إن المشرع وقد اعترف للشخص ـوعلیه ف،جریمة
د من أجل قیامه بأداء مصالح المعنوي بالوجو 

سع نطاق هذه األغراض ـل أن یتـقعوال ی،محددة
.الرتكاب الجرائم 

إن القول بمسؤولیة الشخص المعنوي یتعارض مع -
قوبة ــعني توقیع العـذي یــمبدأ شخصیة العقوبة  ال

فمعاقبة الشخص ،لى مقترف الجریمة دون غیرهــع
المعنوي على جریمة ارتكبها ممثله القانوني معناه 

. خص بريء ـبة شـمعاق
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إن العقوبات التي نص علیها القانون وجدت -
لتطبق على الشخص الطبیعي وال یمكن تطبیقها 

أوإذ ال یمكن إعدامه،على الشخص المعنوي
كما ال یمكن تحقیق أغراض العقاب إال ،حبسه

بیعي  فإصالح المحكوم علیه طـشخص الــبالنسبة لل
للشخص وتأهیله للحیاة االجتماعیة تكون بالنسبة 

أن هذه التحفظات لم تصمد طویال إالّ .الطبیعي
أمام حجج المؤیدین لمسائلة الشخص المعنوي 

. جزائیا
: تأیید المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-/ب

إذ ،الحدیثهذا االتجاه الفقه الجنائي تبنيلقد
،یعترف أنصاره بإمكانیة مسائلة الشخص المعنوي

:اآلتیةویستندون على الحجج 
إن الشخص المعنوي لیس  مجرد خیال ولكنه -

حقیقة وكائن له وجوده الحقیقي وذلك بسبب 
المصالح التي یسعى إلى تحقیقها و التي من شأنها 
أن تجعل له شخصیة قانونیة مستقلة عن أصحابه، 

أنه لیس كائنا في عالم اآلدمیین، ولكنه كائن صحیح 
استقالل قانون له وجوده وذمته المالیة و في عالم ال

.هــضائـإرادته عن إرادة أع
ریمة ـأن الج: كما أنه ال مجال للحجة القائلة -
خص ـن الغایة التي خصص لها الشـرج عـتخ

المعنوي  فتخصیص الشخص المعنوي ألداء هدف 
م ال ـحدود الوجود القانوني له، ومن ثمعین ال یرسم 

. كان إسناد الجریمة إلیه ـنفي عنه إمـی
إن القول بعدم تطبیق العقوبات الجنائیة على -

الشخص المعنوي مردود علیه بتطبیق عقوبات 
المعنوي كالغرامةوطبیعة الشخصتتناسب

شاطه ـالمصادرة، حل الشخص المعنوي، توقیف نو 
ونشر الحكم ة القضائیة،ـسراـت الحـعه تحـووض

، كما أن أغراض العقاب الخ.......وتعلیقهباإلدانة 
لیست مستبعدة تماما ألن واإلصالحفي الردع 

توقیعها على الشخص المعنوي یؤثر في نشاطه مما 
خالفة القانون مرة ـیدفع بالقائمین بإدارته إلى عدم م

. أخرى
إن اإلخالل  بمبدأ بشخصیة العقوبة لن یكون إال -

،مةـعن الجریالمسئولإذا فرضت العقوبة على غیر 
ثم یمتد أثرها إلى من المسئولا عندما توقع على ـأم

مبدأ ـفإن ذلك ال یمس ب،یرتبطون به بروابط معینة
ال تتولد عن اآلثارإذ أن هذه ،صیة العقوبةـشخ

فامتداد أثر ،العالقة یبنهمابل نتیجة،العقوبة مباشرة
عقاب الشخص المعنوي إلى المساهمین فیه شأنه 
شأن أفراد األسرة حیث یتأثرون بما یوقع على رب 

.)3(قوبة عن جریمة ارتكبها شخصیاـن عـماألسـرة
لكل هذه األسباب وغیرها ذهب جانب كبیر من 
التشریعات الحدیثة إلى االعتراف بالمسؤولیة الجزائیة

مع تطویر إجراءات المحاكمة ،خص المعنويـشـلل
الجزاءات الجنائیة بما یتفق مع طبیعة ذلك و 

.الشخص
موقف التشریعات الجنائیة من المسؤولیة -2

الجزائیة للشخص المعنوي 
لقد تباینت التشریعات الجنائیة بین مؤید
ومعارض للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي

التشریع الفرنسي أقرب إلى تشریعنا الوطني باعتبارو 
وف نتناول موقف ـفس،بحكم التأثر التاریخي به

التشریع الفرنسي من المسؤولیة الجزائیة للشخص 
لته ءحیث تردد التشریع الفرنسي بین مسا،المعنوي

لته بعد الثورة وصوال ءقبل الثورة الفرنسیة وعدم مسا
ثم نتناول موقف ،لهإلى اإلقرار بالمسؤولیة الجزائیة 

. التشریع الجزائري 
:موقف المشرع الفرنسي–/أ 

إن القانون الفرنسي قبل الثورة الفرنسیة كان یقرر 
نائیة للشخص المعنوي حتى العامة ـالمسؤولیة الج

محاكمة إجراءاتتبین 1670وكانت الئحة ، منه
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أما في ظل تقنین ،)4(ات الالزمة ــالعقوبو الجماعات
انتفاءفمنذ صدوره كان یعتنق 1810نابلیون 

المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي ویستشهدون 
تساءلعلى ذلك بخلوه من أي نصوص تجرم أو 

إال أن  هذا الموقف ،نویة جزائیاـالكیانات المع
تعرض للعدید من االنتقادات على أساس أهمیة 

للجرائم هاـارتـكابوٕامكانیةالدور الذي تلعبه الشركات 
ومن ثم ضرورة تطبیق وتقریر المسؤولیة الجنائیة 

.علیها
لكن تم حسم األمر في التقنین الجدید الصادر 

بتقریر المسؤولیة الجنائیة لألشخاص 1992في 
121/02المعنویة جزائیا بنص صریح في المادة 

ولكن هذه المسؤولیة ،)5(من قانون العقوبات الفرنسي
مشروطة بأن ترتكب الجریمة  لحساب الشخص 

.)6(أعضائه و ممثلیه المعنوي ومن طرف
:موقف المشرع الجزائري-/ب

فیمكن التعرض إلیه من خالل مرحلتین األولى 
2004عدیل قانون العقوبات الجزائري لعام ـقبل ت

.والثانیة بعد التعدیل
تعدیل قانون لم یكن المشرع الجزائري إلى غایة -

زائیة ـجیأخذ بالمسؤولیة ال2004ات لعام العقوب
،غیر أنه لم یستبعدها صراحة،للشخص المعنوي

حیث أورد ضمن العقوبات التكمیلیة التي جاءت في 
من قانون العقوبات الجزائري عقوبة 09نص المادة 

كما نص على عقوبة منع ،حل الشخص االعتباري
رار في ممارسة الشخص االعتباري من االستم

09المادة (النشاط ضمن تدابیر األمن الشخصیة 
تنص ) عن قـم20(كما أن المادة ،)02فقرة 

كإغالق المؤسسة بصفة ،على تدابیر األمن العینیة
نهائیة وكأن االعتقاد السائد بأن المشرع الجزائري 
یعترف ضمنیا بالمسؤولیة الجزائیة للشخص 

. )7(المعنوي

الرأي مردود علیه بسبب غیاب أي دلیل لكن هذا 
أو أثر لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

كما أن معظم القرارات القضائیة استبعدت صراحة 
المسؤولیة الجزائیة للشخص ،في عدة مناسبات

حیث رفض بناءا على مبدأ شخصیة ،المعنوي
قوبة وتفریدها الحكم على الشخص المعنوي عال

،)8(لجنائیة المقررة في قانون الجمارك بالجزاءات ا
كما رفض تحمیل وحدة اقتصادیة مسؤولیة دفع 
الغرامة المحكوم بها على مدیریها من أجل ارتكابه 

و لحساب باسمشیك بدون رصید إصدارجنحة 
.)9(الشركة 

أما بعد تعدیل قانون العقوبات الجزائري لعام -
ائیة تم اإلقرار صراحة بالمسؤولیة الجز 2004

،مكرر منه51للشخص المعنوي وكرست في المادة 
وضمنها في الباب األول مكرر تحت عنوان 
العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في المواد 

.01مكرر 18مكرر و 18
مكرر نجدها تنص 51المادةوبالرجوع إلى نص 

المحلیةالجماعاتالدولة و باستثناء"هعلى أن
المعنویة الخاضعة للقانون العام یكون األشخاصو 

المعنوي مسؤوال جزائیا عن الجرائم التي الشخص
ممثلیه أوترتكب لحسابه من طرف أجهزته

إن "الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك
المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ال تمنع مسائلة 
الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس 

".األفعال
علیه یشترط لتقریر المسؤولیة الجزائیة للشخص و 

: المعنوي توافر شرطین 
من طرف أحد أعضاء الشخص الجریمةارتكاب -

. المعنوي أو ممثلیه 
. ارتكاب الجریمة لحسابه -
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مكرر 18كما ضمن المشرع الجزائري في المادة -
وما بعدها العقوبات المطبقة على األشخاص 

جنایات والجنح والمخالفات كما المعنویة في مادة ال
،حل الشخص المعنوي،المصادرة،الغرامة": یلي

غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز 
المنع ،اإلقصاء من الصفقات العمومیة،سنوات05

الوضع تحت الحراسة القضائیة ،من مزاولة النشاط
".ونشر وتعلیق حكم اإلدانة
المسؤولیة في تعدیل قانون كما تم تكریس هذه 

بتقریر المسؤولیة الجزائیة 2006العقوبات لعام 
، للشخص المعنوي عن مختلف الجرائم التي یرتكبها

تدلیس ـلش و اـرائم الغـكتكریس هذه المسؤولیة عن ج
مكرر 435والطبیة في المادة ذائیةـفي المواد الغ

والتي سیتم التعرض لصورها في النقطة منه 
.ةالموالی
صور جرائم الغش التجاري المرتكبة من :ثانیا

طرف الشركة التجاریة 
أن الغش التجاري هو كل تغییر یمس باعتبار

ها ـالسلعة أو المادة المعدة للبیع بالنیل من خواص
فیمكننا إجمال جل ،وتكوینها الطبیعياألسـاسـیة

جرائم الغش التجاري التي یمكن أن تطال المادة 
المادة أو إنتاجیة والتي ترتكب أثناء ـبـالغذائیة أو الط

في منصوص علیها في قانون العقوبات و تصنیعها وال
لقد تضمن قانون العقوبات و . وانین الخاصةـبعض الق

مكرر 435إلى 429الجزائري ضمن مواده من 
ش في السلع وبیع المواد الطبیة غـفة للصور مختل

وجنحة حیازة مواد منها جنحة الخداعالغذائیةو 
وحیث أن المادة ،روعـلغرض غیر مشمغشوشة

مكرر أوردت مسؤولیة الشخص المعنوي 435
عن الجرائم المقررة في الباب ) الشركة التجاریة(

واد ـالخاص بالغش في بیع السلع والتدلیس في الم
الصور وف نتعرض ألهم هذه ـسـف،ذائیة والطبیةـالغ

وما دام لكل جریمة أركان تقوم ؛هي جنحة الغشو 
هما الركن المادي ، نینعلیها فإن لجریمة الغش رك

. والركن المعنوي
الركن المادي لجریمة الغش -1
: صور الركن المادي لجریمة الغش -/أ 

من قانون العقوبات الجزائري 431أوردت المادة 
األفعال المادیة التي یتكون منها الركن المادي 

ویتكون الركن المادي في جریمة ،لجریمة الغش
ي إنشاء مواد أو بضائع ـال هـعفـثة أالـالغش من ث

والبضائع التعامل في هذه المواد،مغشوشة
المغشوشة وكذلك التعامل في مواد خاصة تستعمل 

. ل الغش تحریض على استعمافي الغش و ال
:مغشوشةإنشاء مواد أو سلع * 

ذاته ل هذه الصورة في فعل الغشوتتمث
ییر أو تشویه یقع على جوهر ــغـل تكـالمقصود به و 

سواء بتغییر عناصر ،المادة أو تكوینها الطبیعي
رى أو تعدیل في ـــالشيء ذاته أو خلطه بمنتجات أخ

ویكون ذلك من شأنه النیل من ،شكله النهائي
إعطائـهاخواصها األساسیة أو إخفاء عیوبها أو 

شكل ومظهر سلعة أخرى تختلف عنها في الحقیقة 
وذلك بقصد االستفادة من خواصها المسلوبة أو 
االنتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق 

.)10(الثمن
أو السلعة فالتحریف في الصفة الجوهریة للمنتوج

جب أن ـهو العنصر الحاسم في جریمة الغش وی
وفي هذا اإلطار ،كون الشيء المغشوش معدا للبیعـی

نص المشرع الجزائري في قانون حمایة المستهلك 
على إلزامیة مطابقة المنتوجات في الغشوقمع 
منتوج بحیث یجب أن یلبي كل،''11"المادة 

للمستهلك بات المشروعةـمعروض لالستهالك الرغ
ممیزاته األساسیة ومنشئه و من حیث طبیعته وصنفه

كمیاته ونسبة مقوماته الالزمة وهویته و تركیبتهو 
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،وقابلیته لالستعمال واألخطار الناجمة عن استعماله
توج للرغبات المشروعة ـتجیب المنـكما یجب أن یس

منه للمستهلك من حیث مصدره والنتائج المرجوة 
لیفه وتاریخ صنعه ــیة تغــالتنظیمیة من ناحالممیزات و 

والتاریخ األقصى الستهالكه وكیفیة استعماله وشروط 
تعلقة بذلك والرقابة التي ـحفظه واالحتیاطات الم

وكل ذلك تحت طائلة العقوبات ،أجریت علیه
قانون من74یها في المادة ـلالمنصوص ع

دج 50000المستهلك وقمع الغش وهي الغرامة من 
دج ،500.000لى إ
ویقع الغش بمفهومه الضیق في المادة المذكورة -

:    ل اآلتیةئعلى سبیل الحصر بإحدى الوسا
:الغش باإلضافة

وتعد طریقة الغش بالخلط أو اإلضافة من أكثر 
ویتحقق ،یة العملیةحناـن الـهولة مـالطرق شیوعا وس

الغش بخلط السلعة بمادة أخرى مختلفة أو بمادة من 
وذلك ، ودةـل جـیـة أقـعذات نو ولكنیعةـفس الطبـن

بغیة االعتــقاد بأن السلعة خالصة أو بغرض إخفاء 
فها ذات جودة عالیة ــهارها بوصـرداءة نوعیتها أو إظ

ال شرط أن،كخلط حلیب صناعي بآخر طبیعي
یكون هذا الخلط أو اإلضافة مرخص بها بنصوص 

كأن ،ات التجاریةقانونیة و تنظیمیة أو مطابقا للعاد
أو جاتتـض المنـفظ بعـیكون الخلط ضروري لح

.)11(تحسین اإلنتاج
ومجرد الخلط أو اإلضافة لیس كاف لقیام جنحة 

ألنه قد تسمح بعض العادات التجاریة،الغش
بإضافة مواد معینة إلى السلع الغذائیة غیر ضارة 

بشرط أن یعلم ،تقلل من قیمة السلعةبالصحة وال
المستهلك ویعرفه بهذه اإلضافة وحقیقة رالتاج

وقد ،محتویات السلعة صراحة بأي وسیلة كانت
امة لحفظ السلعة ـتكون هـذه اإلضافة ضروریة وه

بل ،كإضافة المواد الحافظة لبعض السلع،تحسینهاو 

دون یكفي لقـیام جریمة الغش أن تحدث اإلضافة 
فكأن مناط الغش هو تضلیل ،إعالم المستهلك بها

.المــستهلك عند التغییر في السلعة أو خلطها 
وتعد طریقة الغش باإلضافة من الطرق الخبیثة 

نتج مالقع على ـلى ذلك یـو ع،التي یلجأ إلیها الغاش
ج بطریقة صنعه المصنع التزام بإعالم متلقي المنتأو

عناصره الداخـلة في تركیبه واسمه أو أو إنتاجه وب
و یجب ،صفاته و باالسم أو الشكل الذي یعرف به

تزام وهذا االلـ،أن یكون هذا اإلعالم مطابقا للحقیقة
حیث نصت ،باإلعالم أخذ به المشرع الفرنسي

من قانون االستـهالك 214/1و 213/4المادتان 
على وجوب إعالم المستهلك بجمیع الفرنسي 

التركیب المنتج من حیث النوع والطبیعة و ت محتویا
خدام والعالمة الممیزة ـذا االستـوطرق هواالستخدام

خالل قانون ن ما تعرض المشرع الجزائري مهل
إعالم إلزامـیةحمایة المستهلك وقمع الغش إلى 

الذي یوجب على ،18و17المستهلك في المواد 
كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات 

علقة بالمنتوج الذي یضعه لالستهالك بواسطة ـالمت
،الوسم ووضع العالمات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

لغة العربیة أساسا ویمكن استعمال ـویكون ذلك بال
و یكون ذلك تحت طائلة ،لغة أو عدة لغات أخرى

منه التي 78ي المادة فـلواردة العقوبات الجزائیة ا
نتوج ـمم الـوسإلزامیةتنص على معاقبة من یخالف 

. 1.000.000إلى 100.000غرامة من ـب
ویالحظ أن خطورة الغش باإلضافة قد تتحقق 

مواد ـكثیر من الــفال، بالنسبة للسلع المستوردة
و قد یكون ذلك من ،الكیماویة قد تضاف إلیها

ورة في ـعض الدول والمحظـي باألمور المباحة ف
لذلك نجد فرنسا تمنع استیراد مثل ،البعض اآلخر

الن المستورد الفرنسي یلــتزم بذات ،هذه السلع
ضمان بروض على الصانع و المنتج ـزام المـفـااللت
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القوانین أن البضاعة المـستوردة تكـون متـطابقة مع
.یة اللوائح الفرنسـو 

:الغش باإلنقاص
ویتم الغش باإلنقاص عن طریق سلب أو نزع 

مكونة للمادة الطبیعیة ـجزء من العناصر الحقیقیة ال
مع احتفاظه بنفس التسمیة و بیعه بنفس الثمن على 

و ذلك بغـــرض االستفادة من ،ـليصأنه اإلنتاج األ
ومن األمثلة التقلیدیة لهذا النوع ،العنصر المسلوب
عه على أنه ــبن و بیـللالزبدة من اعمن الغش هو نز 

وهذه الطریقة كسابقتها بل أشد منها ،ل الدسمـكام
،داعــسرقة و الخــس و الــوزرا و هي تجمع بین التـدلی

ي باإلضافة إلى ذلك طریقة خبیثة وماكرة یصعب ـوه
دم ـن حاالتها خاصة مع عــاكتشافها في الكثیر م

من ألنه ینصب على االنتقاص ،ي المستهلكینــوع
مقومات المادة ذاتها وطبیعتها ووظیفتها من الشكل 

بحیث یترتب عنه ،والتركیب والمقاسحجمـوال
اختالف األمر على األفراد في كون السـلعة من نـوع 

.معین 
:الغش بالصناعة

ویتم الغش  هنا إذا كان المنتوج المغشوش ال 
نتوج الحقیقيـالمیتضمن العناصر التي یتكون منها

أو یتم بصناعة منتجات بطریقة مخالفة للوائح 
لیا أو ـو الغش بهذه الوسـیلة قد یكون ك،الخاصة بها

جزئیا  فیكون كلیا إذا كان خالیا من جمیع العناصر 
زئیا إذا جــون ـو یك،التي تدخل في تركیب السلعة

كان هناك إخالل بمادة غریبة من المواد األساسیة 
. )12(فیها 
نصت المادة : الوضع للبیع أو البیع العرض أو+ 

ـریم فـعل عرض أو ـجعلى ت) ق ع( من 431/02
وضع للبیع أو بیع مواد غذائیة أو طبیة أو 
مشروبات أو منتجات فالحیة مع علمه بأنها 
مغــشوشة أو فاسدة أو مسمومة، و القانون ال یعاقب 

عن الجریمة في هذه الحالة إال إذا كانت المواد 
بیع أو بیعت فعال  ولعل ـشة معروضة للالمغـشو 

حرص المشرع على تعداد هذه األفعال یفسر الرغبة 
. م في إحـاطة أغلب األفعال بالتجری

ویالحظ أن الفارق بین العرض للبیع و الوضع 
یـرتب علیـه للبیع هو فـارق اصـطالحي فقط وال

إذ ،القانون أي أثر من ناحیة التجریم أو العقاب
یتحقق العرض للبیع بوضع البضاعة تحت نظر 
المشترین في مكان مفتوح للجمهور لرؤیتها أو 
فحصها أو شرائها كأن توضع البضاعة داخل فترینة 

ا الوضع للبیع فهو وضع ــأم،حلـأو على واجهة الم
السلعة في مكان عام في متناول الكافة لیتقدم إلى 

ن و ها هؤالء المشتر شـرائها من یرغب فیها و لو لم یرا
و لكن تكون جاهزة فعال بحیث تسلم و في ،فعال

.)13(الحال إذا طلبها المشتري
ل في مواد خاصة تستعمل في الغش التعام+
:التحریض على استعمالهاو 

لم یكتف المشرع بتجریم أفعال الغش أو التعامل 
لكنه وسع  من مجال التجریم ، في المواد المغشوشة
یاء أو األجهزة ـمواد أو األشـإلى التـعامل في ال

،03/ 431الخاصة في الغش بموجب المادة 
الغایة من هذا النص هو تكریس مبدأ الوقایة و 

مایة الصـحة العامـة للمستهلكین قبل حمایة حریة ـبح
وذلك بالقضاء على الوسائل التي تیسـر ،التجارة

.)14(كاب فـعله اإلجرامي ـتاني ار جلل
: الظروف المشددة لجریمة الغش-/ب 

لم یكتف المشرع بتجریم أفعال الغش في صورتها 
بل أورد بعض الظروف التي یترتب على ،سیطةـالب

.      توافرها تشدید العقوبة
وال تتعلق هذه الظروف بضرر محتمل أو 

وفي هذه الحالة ،وٕانما بضرر مؤكد وحال،مستقبلي
ال نكون بصدد غش واقع على السلعة أو الشيء 
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وٕانما نكون إزاء اعتداء فعلي على صـحة ،المبیع
.وسالمة األفراد 

والظروف المشددة لجریمة الغش وفقا لنص المادة -
:  من ق ع هي432

إلحاق المادة الغذائیة أو الطبیة المغشوشة أو -
،عجزا عن العملالفاسدة بالمجني علیه مرضا أو

. لكن المشرع لم یحدد نوع المرض و نسبة العجز 
إلحاق المادة المغشوشة أو الفاسدة بالمجني علیه -

مرضا غیر قابل للشفاء أو عاهة مستدیمة أو فقد 
وال یشترط القانون للعقاب على ،استعمال عضو

بل یشترط إحداث المرض أو العاهة نیة إحداثها،
. قصد بیع هذه المواد المغشوشةفقط أن یكون قد 

تسبب المواد المغشوشة أو الفاسدة في وفاة -
.المجني علیه

الركن المعنوي -2
جریمة الغش هي جریمة عمدیة یستلزم لقیامها 

أي انصراف إرادة ،توافر القصد الجنائي العام
الجاني إلى تحقیق الواقعة الجنائیة مع علمه بتوافر 

والعلم و بأن القانون یعاقب علیهاأركانها في الواقع 
ألن إلى نفیهبتجریم القانون لها مفترض ال سبیل

العلم بالوقائع غیر مفترض وینبغي إقامة الدلیل 
.الكافي علیه 

ویشترط في جریمة الغش بجمیع أنواعها وجود 
إذ یجب أن یكون المتهم قد أتى الفعل ،نیة الغش

و في هذا اإلطار ،متعمدا وهو یعلم ما فیه من غش
جنائي ـیفرق الفقه و القضاء في مدى توافر القصد ال

فبالنسبة للمنتج ،ین الصانع و المنتج و بین البائعـب
والصانع یتوافر القصد الجنائي من العلم بالصفة 

مشروعة لعملیة الغش والعلم به أو وجوب الغیر 
،العلم بأن ما قام به الفاعل هو عمل غیر مشروع

أما بالنسبة على ذلك بأدلة اإلثبات كالقرائن یستدل و 

یستلزم لقیام القصد الجنائي إثبات توافره لدى فللبائع 
)15(تبعاد اإلثبات بالقرائن سـائع مع اـالب

.

و أحكام العقاب المطبقة اإلجرائیةاألحكام :ثالثا 
: على الشركة التجاریة 

للشركة استند القائلون بالمسؤولیة الجزائیة 
التجاریة كشخص معنوي على توقیع مجموعة من 
الـعقوبات التـي یمكن تطبیقها وتتناسب مع طبیعة 
الشخص المعنوي، وٕاتباع مجموعة من اإلجراءات 

.القضائیة و اإلداریة والتي تتناسب مع طبیعته كذلك
األحكام اإلجرائیة المطبقة على الشركة التجاریة  -1

و التحقیق معها ریة إن متابعة الشركة التجا
الحكم بشأن جرائم الغش المرتكبة من طرفها تخضع و 

للقواعد العامة اإلجرائیة المطبقة على الشخص 
المعنوي طبقا ألحكام قانون اإلجراءات الجنائیة 

65مكرر إلى 56في المواد من ،)16(الجزائري 
كة ، كما أن إرساء المسؤولیة الجزائیة للشر 4مكرر 

وضع قواعد ص معنوي  یـستوجب التجاریة كشخ
إجرائیة لتتبعها ومحاكمتها، فهذه الشركة ال یمكن 
معاملتها خالل الدعوى الجـزائـیة مثل األشخـاص 

.)17(الطبیعیین وألسباب تتعلق بطبیعتهم 
لكن المالحظ أن معظم التشریعات التي أقرت 
المسؤولیة الجزائیة لألشخاص المعنویة سواء كان 
اإلقرار عاما أو خاصا تغافلت عن وضع نظام 

. إجرائي خاص متكامل 
فبالرجوع إلى القانون الفرنسي نجده قد حدد 
القضاء المختص ومن له صفة تمثیل الذوات 

نفس ائج الحكم، و لدعوى العمومیة ونتالمعنویة في ا
الشيء قام به المشرع الجزائري حیث خصص فصل 
كامل تـحت عنوان المتابعة الجزائیة للشخص 

. المعنوي 
تبدأ اإلجراءات الجنائیة منذ الشكوك : المتابعة -/أ 

األولى في ارتكاب الجریمة و حتى الحكم النهائي 
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في الدعوى العمومیة، و لكن هل یعقل  أن یحضر 
وأن كة تجاریة إلى قاعة المحكمة ضي شر القا

یوقفها؟، هـذا التساؤل یؤدي بنا إلى القول بضرورة 
مالئمة اإلجراءات الجنائیة المتعلقة باألشخاص 

. الطبیعیین للحالة الخاصـة بالشخص المعنوي
مكرر من قانون 65وعلیه فقد نصت المادة 

أن تطبق على الشخص "اإلجراءات الجنائیة على 
عد المتابعة و التحقیق المنصوص علیها المعنوي قوا

".في هذا القانون مع مراعاة ما ورد في هذا الفصل
إن تمثیل الشركة التجاریة أمام القضاء یؤمن 

)18(عادة بواسطة الممثل القانوني للشركة التجاریة 

ولكن قد یحصل أن یكون هذا الممثل مالحقا جزائیا 
تختص الجهات على األفعال نفسها، في هذه الحالة

القضائیة المرفوعة أمامها دعوى األشخاص الطبیعیة 
.)19(بمتابعة الشخص المعنوي 

أما إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله 
القانوني جزائیا في نفس الوقت أو إذا لم یوجد أي 
شخص مؤهل لتمثیله، یعین رئیس المحكمة بناءا 
على طلب النیابة العامة ممثال عنه من ضمن

.مستخدمي الشخص المعنوي
كما یتحدد االختصاص المحلي للجهة القضائیة 
الواقع بدائرتها الفعل اإلجرامي أو مكان وجود المقر 

). 1مكرر65المادة (االجتماعي للشخص المعنوي 
تعد مرحلة المحاكمة في المسائل : المحاكمة -/ب 

الجنائیة بصفة عامة من أخطر مراحل الدعوى 
ذلك أنها مرحلة تقدیر عناصر اإلثبات الجنائیة، 

التي تم جمعها في المراحل اإلجرائیة السابقة، من 
أجل تكوین قناعة القاضي وٕاصدار حكمه الذي 
ینهي الخصومة الجنائیة، ویتولى قانون اإلجراءات 

رحـلة المحاكمة بإجراءات دقیقة الجنائیة تنـظیم م
.إدانته مفصلة تنتهي بحكم یقرر ببراءة المتهم أو و 

وبالرجوع إلى قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، 
نالحظ غیاب قواعد خاصة بمحاكمة الشركة 
التجاریة كشخص معنوي، على اعتبار أن لها طبیعة 
خاصة تختلف عن الشخص الطبیعي الذي یمثلها، 

عدم تنـظیم هـذه المسائل یجعل من النصوص ألنّ 
المعنوي فاقدة القانونیة التي تقر مسائلة الشخص 

لجدواها،  بالمقارنة مع المـشرع الفرنسي الذي أقر 
أحكاما خاصة بتنفیذ الـحـكم 1992في تنقیح قانون 

الصادر على الشركة التجاریة  حیث یتم تسلیم 
التكلیف بالحضور إلى الشخص المعنوي شخصیا 
محل المتابعة، وذلـك عندما یتم تسلیم السند للممثل 

ل مفوض من طرف الممثل القانوني القانوني أو لوكی
.)20(أو ألي شخص آخـر مؤهــل قانونا لتسلمه 

كما یمكن مالحظة أن المشرع الجزائري قد 
أعطى االختصاص في قضایا الغش التـجاري 

قضاء العادي،  لكن الحقیقة أن ـفة عامة إلى البص
القاضي الجزائي ال یهتم بقضایا الغش بقدر ما یهتم 

علقة باإلجـرام التقلیدي، هذا من جهة بالقضـایا المت
ومن جهة أخرى  فإن القاضي العادي یعاني مـن 

منازعات االستهالكیة،  ن المتعـلق بالنـقص في التكوی
كما أن كثرة التشریعات المتعلقة بالمستهلك و جرائم 
الغش التـي وصلت إلى حد التضخم،  تجـعل من 

لغش مهمة القاضي لیست بالسهلة،  ألن جرائم ا
تهلك لیست واردة كـلها في قـانون ماسة بالـمسال

العـقوبات  فیضطر القاضي حتى یقیم المسؤولیة 
الجزائیة البحث في العدیـد مـن القوانـین والمراسـیم، 

.لهذا نهیب بالمشرع األخذ بفكرة تخصص القضاة 
القواعد العقابیة المطبقة على الشركة التجاریة -2

استند القائلون بمسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا 
بأن هناك عقوبات یمكن تطبیقها وتتناسب مع 
طبیعة الشخص المعنوي، وتختلف هذه العقوبات 
فمنها ما یمس بحیاة الشخص المعنوي كالحل ومنها 
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وغلقه، ومنها ما یقید حریته و نشاطه كحظر نشاطه
ما یمس والمصادرة، ومنهاما یمس أمواله كالغرامة

شرفه واعتباره كنشر حكم اإلدانة ومنها ما یمس 
.بعض حقوقه ومزایاه 

وقد كان المشرع الجزائري قد نص في تعدیله 
على عقوبات 2006الجدید لقانون العقوبات لعام 

وذلك في تتناسب  مع طبیعة الشخص المعنوي،
الباب األول مكرر تحت عنوان العقوبات المطبقة 

18وضمنها في المادة يعلى الشخص المعنو 
ولكنه فرق بین العقوبات ،3ومكرر2ومكرر1مكرر

المـطبقة عـلى الشـخص المعنوي في الجنایات 
والجنح والمخالفات، وعلیه سوف نتناول طبیعة 
العقوبات دون التفرقة بین ما إذا كانت جنایة أو 

.جنحة أو مخالفة 
أنسب تشكل الجزاءات المالیة : العقوبات المالیة-/أ 

الجزاءات لطبیعة الشخص المعنوي، وهي إلزام 
المحكوم علیه بدفع مبلغا محددا من المال مقدرا في 

.الحكم لخزینة الدولة كالغرامة و المصادرة
وتتمثل الغرامة في إلزام المحكوم علیه : الغرامة-

بدفع مبلغا من المال إلى خزینة الدولة، ویكون الحد 
ف التي تطبق على األقصى للغرامة خمسة أضعا

الشخص الطبیعي على نفس الجریمة طبقا للمادة 
وتطبیقا لهذا النص،  1مكرر18مكرر والمادة 18

فإنه عندما ترتكب شركة تجاریة جریمة الغش في 
األغذیة المعاقب علیها الشخص الطبیعي بعقوبة 

الخ، فإن ......جد20000إلى 2000الغرامة من 
یها عقوبة الغرامة المقدرة الشركة التجاریة تطبق عل

. دج100.000خمسة أضعاف أقصاها كحد یكون 
فتحدید الغرامة من قبل المشرع ضروري وفعال 

دها یسبب عدم تحقیقها ألهدافها جدا، ألن عدم تحدی
لألثر الفعال والرادع،  بل ویخالف مبدأ الشرعیة، و 

ومن الضروري تحدید الحد األدنى حتى ال یحكم 
. )21(بسیطة، فال تحقق أهدافهاالقضاة بغرامة

لقد عرف المشرع الجزائري المصادرة : المصادرة -
األیلولة "من قانون العقوبات بأنـها 15في المادة 

النهائیة إلى الدولة لمال أو لمجموعة أموال معینة أو 
، وال تطبق عقوبة "ما یعادل قیمتها عند االقـتضاء

جنایة أو جنحة أو الرتكاب المصادرة إال بعد اإلدانة 
وعلیه یشترط لتطــبیقها أن تكون قد اتخذت مخالفة

بناءا على ارتكاب جنایة أو جنحة أو مخالفة وأن 
تكون األشیـاء قـد تحصلت من الجریمة أو استعملت 
في ارتكابها أو معدة الستعمالها وأن یكون الشيء 

.محل المصادرة مضبوطا 
:جاري العقوبات الماسة بالنشاط الت-/ب

شركة التجاریة،  ـویمكن تقسیمها إلى عقوبة حل ال
وعقوبة المنع من غلق المؤسـسة أو فرع من فروعها

. مزاولة النشاط المهني أو االجتماعي
:عقوبة حل الشركة التجاریة-

ویقصد بحل الشركة إنهاء وجودها من الناحیة 
أو االجتماعیة وهو یقابل أو االقتصادیةالـسیاسـیة

. )22(اإلعدام بالنسبة للشخص الطبیعي 
ونظرا لخطورته، فلم یوجب المشرع على القاضي 
النطق به  بل ترك له سلطة تقدیریة في الحكم به 
من عدمه، و ضیق كثیرا الحاالت التي یجوز النطق 
به فیها، فقد حدد المشرع الفرنسي الحاالت التي 

حل الشخص المعنوي على خالف یجوز فیها الحكم ب
المشرع الجزائري الذي حدد العقوبات الـمالئـمة 

دون التعرض إلى للشخص المعنوي مكتفیا بذلك
وخصوصیاتها وهو ما یعاب على تفصیل كل عقوبة
المشرع الجزائري 

:فروعهاعقوبة غلق المؤسسة أو فرع من -
منع ممارسة النشاط الذي كان یـمارس ویقصد بها

وقد نص علیه المـشرع ،فیه قبل الحكم باإلغالق
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مكرر مـن قانون العـقوبات، 18الجزائري في المـادة 
حیث اعتبر الغلق عقوبة مؤقتة ولیست نهائیة أي

سنوات وهو األصل05دة ال تتجاوز الغلق یكون لم
و لكن لیس ما یمنع من أن یكون الغلق الغلق،في 

. ")23(نهائیا و مؤبدا 
عقوبة المنع من مزاولة النشاط المهني-
: االجتماعيو 

شرع الجزائـري على غــرار المشرع ـلقد حدد الم
الفرنسي األنشطة التي یجوز منع الشركة التجاریة 
من ممـارستـها وهـي أن تكـون هذه األنـشـطة مهنیة أو

ویستوي أن تكون تجاریة وصناعیة أو اجتماعیة
زراعیة أو حرفیة أو أنشطة حرة،  و أن یكون هناك 

. ارتباط بین النشاط والجریمة التي ارتكبت
:العقوبات الماسة ببعض الحقوق والمزایا/ ج 

وحددها المشرع الجزائري في عـقوبة اإلقصاء من 
ائیة الصفقات العمومیة ، الوضع تحت الحراسة القض

:عقوبة اإلقصاء من الصفقات العمومیة-
ویقصد بها حرمان الشركة التجاریة من التعامل في 
أیة عملیة یكون طرفها أحد أشخاص القانون العام،  

سنوات05وحددت هذه العقوبة بمدة ال تتجاوز 
: الوضع تحت الحراسة القضائیة -

ونعني به وضع الشركة التجاریة تحت إشراف 
18وقد اعتبرها المشرع الجزائري في المادة القضاء

مكرر قانون العقوبات عقوبة مؤقتة لمدة ال تتجاوز 
سنوات حتى یسمح للشركة استعادة نشاطها من 05

وتنصب الحراسة على ممارسة النشـاط الذي جدید،
. أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتهأدى إلـى الجریمة 

:و االعتبار العقوبات الماسة بالشرف -/د 
عقوبة نشر وتعلیق حكم وأهم هذه العقوبات 

التـي تمس سمعة ومكانة الشركة والتأثیر اإلدانة 
على نشاطها في المستقبل، فلم یحدد المشرع 
الجزائري كیفیة وطریقة تنفیذ حكم اإلدانة وال مدة 

وفي النشر، كما فعل المشرعین المصري والفرنسي،
تعلیق حكم اإلدانة  أثر فعال األخـیر لعقوبة نشر و 

االقـتصادیة مة وخاصة الجرائمفـي مكافحة الجری
التجاریة، حیث یشكل تهدیدا حقیقیا لسمعة الشركة و 

ومكانتها وثقة الجمهور، مما یؤثر وقوتها التجاریة
.ه ومستقبلهـنشاطعلى

:ـةـالـخـاتـم
لقد أحسن المشرع الجزائري حین قرر المسؤولیة 

الشخص المعنوي عن جریمـة الغش الجزائیة
التجاري، هذه الجریمة التي تزایدت في اآلونة 
األخیرة بتزاید المنتجات والخدمات وتسارع المستهلك 

نتجات، دون االكتراث لطبیعتها القتناء هذه الم
صنفها ومـقوماتها، كل هذه المعطیات تستلـزم و 

منظومة متكاملة من النصوص القانونیة والتنظـیمیة
لتنظیـم قــواعد المسـؤولیة الجزائیة للـشركة التجاریة 
عن جرائم الغش التجاري، لكن الشيء الذي الحظناه 
هو أنه بالرغم من توسیـع المسؤولیة في جرائم الغش 
لتشمل الشـخص المعنوي،  إال أن الوضع بقي على 
حاله وذلك  لتـشـتت قواعد حمایة المـستهلك وجرائم 

مجموعة من النصوص القانـونیة الغش التجاري بین
والتنظیمیة، والـذي نـتمـناه على المشرع الجزائري عـدم 
االكتفاء بتـقریر المـسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي 
بل تنظیم قواعدها كانت على صعـید ضبط العقوبات 
المطـبقة وتطویرها بما یتالءم مع طبیعة األشخاص 

ة من متابعة نب اإلجرائیالمعنویة، وتنظیم الجوا
.محاكمةوتحقیق و 

كما أن مكافحة الغش التجاري ال یكفیه سن قوانین 
ووضع جزاءات رادعة وتشدید العقوبات بشأنها، بل 

البد من وعي المستهلك نفسه في الكشف عن هذه
دور جمعیات حمایة المستهلك في الجرائم وتفعیل

تحسیس هذا األخیر بضرورة وعیه بخطورة البضائع
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المقلدة والمنتجات المغشوشة، وأن یـمتلك الجرأة
والتجاوزات، ولعل فيل المخالفاتللتبلیغ على ك

تضافر هذه الوسائل ما یكفل حمایة فعالة للمستهلك 
.من الغش التجاري
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.318،  ص 2006

ینایر 02لتشریعیة الحدیثة في قمع الغش السلع،  مجلة كـلیة الدراسات العلیا،  العدد محمد حسین ناصیف،  االتجاهات ا- 12
.345،  ص 2002

.279، ص 2002شحاته اسماعیل أحمد سالم،  النظریة العامة لتجریم الغش،  رسالة دكتوراه،  كلیة الحقوق  القاهرة،  - 13
و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة، دار الفجر للنشر و التوزیع،  الجزائر، محمد بودالي،  شرح جرائم الغش في بیع السلع  - 14

.36ص ،2005
علي حمودة،  الحمایة الجنائیة للتصنیع الغذائي في ضوء التشریعات المطبق،  الطبعة األولى، دار النهضة العربیة،  القاهرة،  - 15

.41، ص 2002
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، المعدل والمتمم لألمر رقم 2004نوفمبر 10المؤرخ في 14-04القانون رقم - 16
.1966یونیو 08، و الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 155–66
محمود داوود یعقوب،  المسؤولیة في القانون الجنائي االقتصادي،  دراسة مقارنة بین القوانـین العربیة والقانون الفرنسي،  - 17

.348، ص 2006منشورات الحلبي الحقوقیة،  الطبعة األولى،  
في إجراءات الدعوى من طرف یتم تمثیل الشخص المعنوي " من قانون اإلجراءات الجزائیة على 02مكرر 65تنص المادة - 18

".ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة 
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. 366رنا إبراهیم سلیمان العطور،  المرجع السابق،  ص - 19
.358محمود داوود یعقوب،  المرجع السابق ، ص - 20
.409محمد قائد مقبل،  المرجع، ص - 21
الشخص المعنوي یهدف إلى إبعاد شخص ثبت خطره على المجتمع، وبالتالي یعد من یرى ستیفاني لیفاسور و بولوك أن حل - 22

قبیل التدابیر االحترازیة،  لكننا ال نعتقد ذلك،  فاألخذ بهذا الرأي قد یقود إلى اعتبار 
.تكابه لجریمة الحقاكافة العقوبات بمثابة تدابیر احترازیة،  فضال على أنه ال یشترط لتطبیق حل الشخص المعنوي ثبوت احتمال ار 

Stefani (G) levasseur,boulok( B ), droit penal general , 5 «éme edition ,1995 p 427
، الجریدة الرسمیة 1989فیفري 07المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك  المؤرخ في 02–89من قانون 27نصت المادة - 23
یكون الغلق نهائیا ، و هو ما أخذ علیه المشرع الجزائري، ألنه تدبیر احترازي خطیر " أن على9198فیفري08المؤرخة في 06رقم 

اء جماعي یؤدي إلى تضرر العمال إذا نظرنا إلى اآلثار االجتماعیة و االقتصادیة التي قد تترتب على تطبیقه،  من حیث كونه إجر 
مكرر منه التي اعتبرته 18ري األمر في قانون العقوبات ، و في المادة أسرهم نتیجة البطالة،  و من أجل ذلك تدارك المشرع الجزائو 

سنوات، و لكن و حتى خالل هذه المدة سوف یكون للغلق أثار و خیمة،  لهذا وجب على المشرع 05إجراء مؤقت و لمدة ال تتجاوز 
لق و ضمان دیون البنوك وكل  الجهات وضع ضوابط معینة تتزامن مع هذا الجزاء تؤدي إلى ضمان أجور العمال خالل فترة الغ

.الدائنة
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حق المدعي المدني في اختیار الطریق الجنائي
نقادي حفیظ 

كلیة الحقوق
جامعة سعیدة

ملخص
مكانها،االدعاء المباشر هو إجراء مكتوب موجه ألحد أطراف الخصومة تعلن المحكمة فیه عن ساعة، تاریخ الجلسة،

لضمان حقوق الدفاع ألن التكلیف إجراء من إجراءات التحقیق بعد رفع الدعوى .الهدف من الحضور ووصف محل النزاع
من قانون 337وقد حصر المشرع  الجزائري  حاالت االدعاء المباشر في خمس حاالت، من خالل المادة.قضائیا

.اإلجراءات الجزائیة الجزائري

.ادعاء، الخصومة، التكلیف بالحضور:اتیحالكلمات المف

Résumé
La citation directe est une procédure écrite pour l’une des parties au litige, par la quelle le
tribunal  déclare la date, l’heure et le lieu de l’audience, ainsi que l’objectif de la présence et
la description du litige. Pour garantir les droits de la défense, l’assignation est une procédure
d’enquête  après le dépôt de la plainte devant les services juridiques.
.

Mots clés: Citation directe, litige, assignation.

Abstract
The private prosecution is a written procedure to either party in litigation, with which the
court of first instance declares the date, time and place of the hearing, thus the aim of
presence and description of the claim, to protect the rights of defense because the summon is
an investigation  procedure after the deposit of the complaint to legal services. The Algerian
legislator has limited private prosecution in five cases in the article 337 of the Algerian
Criminal Procedure Code.

Keywords: Private prosecution, litigation, the summon.
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مقدمة
بمقتضاه ضرر ینشأقد تتسبب الجریمة في وقوع 

المطالبة بالتعویض عن هذا للمتضرر فيحق 
طریق دعوى مدنیة یرفعها لهذا الغرض الضرر عن

له قانونفقد خولومع ذلك .أمام القضاء المدني
الدعوى اإلجراءات الجزائیة الجزائري أن یرفع تلك 

أمام القضاء الجزائي بالتبعیة للدعوى استثناء
قد تحركت أو رفعت فعال من العمومیة التي تكون

.)1(النیابة العامةقبل
ولكن قد تقع الجریمة وال تعلم بها النیابة 

خر ترى عدم ولكن لسبب أو آلالعامة،أوقد تعلم بها
فال یتمكن المتضرر إقامة الدعوى العمومیة عنها،

ذه الجریمة والحال كذلك أن یطالب بالتعویض من ه
عن الضرر الذي أصابه من تلك الجریمة أمام 

إذ قد یرى أن القضاء الجزائي مع رغبته في ذلك،
سلوك الطریق الجزائي أفضل له من الطریق 

ولهذا السبب فقد منحه المشرع حق إقامة .المدني
الدعوى العمومیة حتى یمكنه أن یباشر دعواه 

فالمتضرر أو المضرور أو .لهابالتبعیةالمدنیة
المدعي الشخصي في هذه الحالة یحل محل النیابة 

وتنتهي مهمته العامة في تحریك الدعوى العمومیة،
هذا الحد فقط فال یتجاوزه دبالنسبة لتلك الدعوى عن

إذ تصبح مباشرة تلك الدعوى من مباشرتها،ىإل
.اختصاص النیابة العامة وحدها

التكلیف المباشر بالحضور أمام فاالدعاء أو
المحكمة هو اإلجراء الذي یحل بمقتضاه المدعي 
بالحق الشخصي محل النیابة العامة في إقامة 

.)2(الدعوى العمومیة
وحق المتضرر أو المدعي بالحق الشخصي في 
إقامة الدعوى العمومیة یعتبر من أثار النظام 

النیابة العامة سلطةوهو یحقق التوازن مع .االتهامي
قررت عدم إقامتها وهو ما افي إقامة تلك الدعوى إذ

یحقق مصلحة المجتمع، كما یحقق مصلحة 
المتضرر في االستفادة من اإلجراءات الخاصة 
بالدعوى العمومیة والتي تتسم بصفة خاصة بالسرعة 
وحریة اإلثبات ومبدأ االقتناع الشخصي، للحصول 

.الضرر الذي أصابهعلى حقه في التعویض عن 
أن هذا الحق یمثل ىومع ذلك یجب االنتباه إل

خطیرا لشخص عادي ال یقتصر دوره على استثناء
بل یمثل االدعاء مجرد الحلول محل النیابة العامة،

:)3(المباشر خروجا على قاعدتین
عامة سلطة تحریك الدعوى احتكار النیابة ال:األولى

هذا االحتكار فالمتضرر إنما یكسر، العمومیة
باستعماله حقه في االدعاء المباشر فتتحرك الدعوى 

.دون أدنى تدخل من النیابة العامة
لمدني بنظر دعاوى اختصاص القضاء ا:الثانیة

وكان مؤدى هذه القاعدة لجوء ، التعویض المدني
لكن ، ضرر إلي المحكمة المدنیة المختصةالمت

أمام القضاء المشرع بتقریره تقدیم االدعاء المباشر 
.الجنائي قد خرج على هذه القاعدة

وقد تناول المشرع الجزائري االدعاء أو التكلیف 
337المباشر في الحضور أمام المحكمة في المادة

/18/08المؤرخ في90/24من قانون مكرر
التي المعدل لقانون اإلجراءات الجزائیة،1990

ة بأن یكلف المتهم مباشر تجیز للمدعي المدني
:بالحضور أمام المحكمة في الجرائم التالیة

انتهاك حرمة عدم تسلیم طفل،ترك األسرة،
وفي الجرائم إصدار شیك بدون رصید،منزل،القذف،

على األخرى ینبغي الحصول من النیابة العامة
یف المباشر بالحضور أمام للقیام بالتكلترخیص
ن حق المدعي الشخصي في إولذلك ف، المحكمة

إذ یلزم توافر إقامة الدعوى العامة لیس مطلقا،
شروط موضوعیة وٕاجرائیة الستخدامه واتخاذ 

.إجراءات معینة لكي یرتب علیه أثره
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فقد قسمته وللوقوف أكثر على هذا الموضوع،
:أساسیةمباحث لثالث 

أو الشروط الموضوعیة لالدعاء:األولالمبحث 
.التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة

الشروط اإلجرائیة لالدعاء أو :الثانيمبحثال
.التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة

.ثار االدعاء المباشرآ:الثالثمبحثال

الشروط الموضوعیة لالدعاء أو :األولمبحثال
التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة

الدعاء المباشر كما یسمیه المشرع المصري في ا
أو من قانون اإلجراءات الجنائیة233و232المواد

التكلیف المباشر المصحوب بشكوى أمام محكمة 
كما یسمیها . ج.ا.قمكرر337الجنح في المادة
هو تحریك الدعوى العمومیة من المشرع الجزائري،

خالل رفع المضرور من الجریمة دعواه المدنیة أمام 
المحكمة الجزائیة مباشرة على من یتهمه بارتكاب 

وسمیت مباشرة إشارة إلي أنها لم تمر .مة ضدهالجری
وهو طریق النیابة قبل رفعها بالطریق الطبیعي،

.)4(العامة
337ویظهر من خالل قراءة نص المادة

أن المشرع الجزائري رخص للمدعي . ج.ا.ق.مكرر
المدني في غیر الجنح المذكورة أعاله تكلیف المتهم 

الحصول للحضور مباشرة أمام محكمة الجنح بشرط
في حین أجاز تكلیف على ترخیص النیابة العامة،

المتهم بالحضور مباشرة أمام محكمة الجنح في 
الجنح المذكورة دون حاجة إلي ترخیص من وكیل 

.الجمهوریة
333،337ومن خالل استقراء نصي المادتین 

ج نستخلص طائفة من الشروط .ا.ق.مكرر
التكلیف الموضوعیة التي یجب توافرها في إجراء

:بالحضور المباشر وهي

المضرور فقط هو صاحب الحق في : األولالمطلب
االدعاء المباشر

ال یقبل االدعاء المباشر والذي تقام به الدعوى 
ویقصد .العمومیة والمدنیة إال من المضرور فقط

بالمضرور الشخص الذي أصابه ضرر شخصي من 
والمضرور غیر المجني علیه،فهذا األخیر .الجریمة

هو من وقع علیه االعتداء أومن أصابه العدوان من 
.0، منهاالجریمة ولو لم یصبه ضرر 

فالمجني علیه في جریمة القتل مثال هوا لقتیل أما 
والمجني علیه في المضرور فهو الوارث أو القریب،

جریمة سرقة الودیعة هو المودع لدیه بینما المضرور
هو المودع أو صاحب الودیعة،ففي مثل هذه 
الحاالت ال یقبل االدعاء المباشر من المجني 

.)5(علیه
وعلیه ال یجوز اللجوء لالدعاء المباشر إال من 

ولو كان هو قبل المضرور من الجریمة دون غیره،
والضرر هو سبب الدعوى المدنیة .المجني علیه

أن ن ترفع دعوى دونوال یتصور أبالتعویض،
واشتراط توافر صفة المضرور هو ما ،یتوافر سببها

من فقرتها 337یستخلص من مقتضى المادة
األولى السالفة الذكر التي تذكر صراحة لفظ المدعي 

.المدني
لمجني علیه في وقد تجتمع صفة المضرور وا

كما هو الشأن في –لغالب اوهذا هو-شخص واحد
.اء والسرقةذیإلجرائم ا

ن المدعي المدني المضرور من إحال فوعلى أیة 
الجریمة لیس مطالبا بإثبات الضرر الذي لحق به 

ءإذ یقع على قاضي الحكم عبمن جراء الجریمة،
.استخالص هذا الضرر والتقریر بوجوده أو بانتفائه

فیكفي لقبول االدعاء المباشر أن تفصح الوقائع التي 
وعن یستند إلیها المضرور من وجود ضرر لحق به،
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توافر الصلة المباشرة بین هذا الضرر وبین الجریمة 
.)6(التي وقعت

فذلك یعني عدم فإذا لم یتولد عن الجریمة ضرر
وال یجوز تبعا لذلك إقامة الدعوى ،روجود مضرو 

العمومیة عن تلك الجریمة عن طریق االدعاء 
مثال المباشر حیث ال یوجد مدع بالحق المدني،

القتل أو الشروع في السرقة ذلك جریمة الشروع في 
.أو جرائم الشروع عموما

أن تكون الجریمة مما یجوز فیها :المطلب الثاني
االدعاء المباشر

مكرر333،337من خالل قراءة نص المادتین 
قبل ج یتبین أن إقامة الدعوى العمومیة من.ا.من ق

المضرور تقتصر على الجرائم التي لها وصف 
اإلهمال العائلي الجرائم تتمثل فيوهذه الجنحة فقط،

وعدم دفع النفقة وهما الفعالن المعاقب علیهما 
وهما الجنحتان ع،.من ق331و330بالمادتین

المنصوص علیهما في القسم الخامس من الفصل 
الثاني من الباب الثاني تحت عنوان ترك األسرة،

327للمادتین اوجنحة عدم تسلیم طفل طبق
انتهاك حرمة مسكن طبقا ع، وجنحة.من ق328و

جنحة القذف طبقا وع .من ق295للمادة
وأخیرا جنحة إصدار ع،.من ق298و296للمادتین

.ع.من ق374شیك بدون رصید طبقا للمادة
یالحظ أن المشرع الجزائري، لم یوسع نطاق 
التكلیف بالحضور المباشر أمام المحكمة لیشمل كل 

بل حصر ،)7(كما فعل المشرع الفرنسيالجنح،
نطاقه في ست جنح نصت علیها الفقرة األولى من 

فال ج،أما باقي الجنح األخرى،.ا.من ق337المادة
إال یمكن للمضرور القیام بالتكلیف بالحضور

ة الثانیة من بترخیص من النیابة العامة بحسب الفقر 
لهذا یظهر أن االدعاء المباشر ر، المادة سالفة الذك

كون إال في یسیلة لتحریك الدعوى العمومیة ال كو 

وال یجوز استعمال هذا اإلجراء في الجنح الست،
خطورتها وجسامة ىوهذا بالنظر إلمواد الجنایات،

ولحرص المشرع الجزائري على عدم عقوبتها،
.عرضها أمام القضاء إال بعد إجراء التحقیق فیها

وهنا یبقى على المضرور حق تحریك الدعوى
العمومیة والمطالبة بتعویض األضرار التي أصابته 
من جراء وقوع الجنایة عن طریق االدعاء المدني 

من 72و2تحقیق بحسب المادتینأمام قاضي ال
.ج.ا.ق

أما فیما یتعلق بنص الفقرة الثانیة من المادة
التي تجعل التكلیف المباشر ج،.ا.قمكرر337

على ترخیص الجنح الست متوقفابالحضور في غیر
ان المشرع الجزائري لم یضع معیار إفالنیابة العامة،

یمكن االعتماد علیه لمنح المدعي المدني رخصة 
متى كانت القیام بالتكلیف بالحضور أمام المحكمة،

ولهذا دعواه مستوفیة للشروط الشكلیة والموضوعیة،
أن نص هذه الفقرة یثیر من ناحیة البعضیرى 

إذ كیف لعضو النیابة یة،تطبیقه صعوبات عمل
یمنح رخصة في حاالت ویرفض منحها أنالعامة

األمر الذي یجعل مسألة ما في حاالت أخرى،
یسمى بالرخصة متوقفة على مزاج أهواء عضو 

لذلك كان النیابة العامة المطروحة أمامه الشكوى،
على المشرع الجزائري أن یوسع نطاق التكلیف 

لیشمل كل مواد حكمة،بالحضور المباشر أمام الم
وٕالغاء ما الجنح والمخالفات مع بعض االستثناءات،
.)8(یسمى بالرخصة التي تمنحها النیابة العامة

وتطبیقا للقواعد العامة، یمتنع على المضرور 
تحریك الدعوى العمومیة بطریق االدعاء في األحوال 

:اآلتیة
إذ كان المدعى علیه قاضیا أو عضوا من أعضاء -أ

أو موظفا أو أحد ضباط الشرطة القضائیة الحكومة
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وذلك لجریمة وقعت أتناء تأدیة وظیفته أو بسببها،
.ج.ا.من ق577ىال573تطبیقا للموادمن

إذا كان قاضي التحقیق واضعا یده على الدعوى -ب
بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى اإذا  أصدر أمر أو

المباشر فال یجوز االدعاءج،.ا.ق175تطبیقا للمادة
.من المضرور أمام المحكمة

ال یجوز للمضرور رفع االدعاء المباشر عن -ج
من 583و582ألن الموادجنحة ارتكبت في الخارج،

ج ال تسمح بتحریك الدعوى العمومیة على .ا.ق
إال بطلب النیابة العامة جریمة ارتكبت في الخارج،

.على شكوى من الشخص المضرورءبنا
ء المباشر في الجرائم الواقعة من ال یجوز االدعا-د

.ج.ا.ق452األحداث،وذلك بحسب المادة
أن تكون الدعوى العمومیة :المطلب الثالث

والدعوى المدنیة مقبولتین
یشترط الستعمال االدعاء المباشر أن تكون 

ألن األصل هو رفع الدعوى العمومیة مقبولة،
أجازها وحین الدعوى المدنیة أمام المحاكم المدنیة،

ان ذلك یكون تبعإالمشرع أمام المحاكم الجنائیة ف
.)9(لدعوى عمومیة

فقد وتتعدد أسباب عدم قبول الدعوى العمومیة،
بوفاة وأأو بالعفو الشامل،بسبب التقادم،یكون 
أو أو سبق صدور الحكم في الدعوى،المتهم،

.بصدور قرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى
المدنیة مقبولة إذا تمت إقامتها وتكون الدعوى 

بإجراءات صحیحة من شخص له صفة ومصلحة 
في إقامتها،ویترتب على عدم قبول الدعوى المدنیة 
أنها تعد عائقا أمام آلیة االدعاء المباشر وال تتحرك 

واألمثلة كثیرة على إخفاق .بالتالي الدعوى العمومیة
.یةاالدعاء المباشر بسبب عدم قبول الدعوى المدن

أو الشروط اإلجرائیة لالدعاء:الثانيالمبحث 
التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة

للشروط الموضوعیة السابق بیانهاباإلضافة
هناك شروط إجرائیة البد من استیفائها إلعمال حق 

:وتتمثل هذه الشروط فیما یلي.االدعاء المباشر
تقدیم شكوى مصحوبة بصفة :األولمطلب ال

االدعاء المباشر أمام وكیل الجمهوریة
أن یكون االدعاء المباشر من المضرور في 

، شخص وكیل الجمهوریةىصورة شكوى یتقدم بها إل
ى صراحة اتخاذ صفة المدعي فإذا لم تتضمن الشكو 

للدعوى ان هذا ال یعتبر تحریكإف،الشخصي
وفي هذه الحالة ، بالجریمةتبلیغالعمومیة وٕانما مجرد 

لتصرف على النیابة العامة حسب األحوال ایبقى
فیها ولتتخذ ما تراه بشأنها وفقا لما تتمتع به بحسب 

.)10(األصل من حریة تقدیر
من مكرر337ویالحظ أن المشرع في المادة

لم یتطرق لمصطلح شكوى أصال على ج،.ا.ق
من قانون اإلجراءات الجزائیة،72خالف نص المادة

حین أجاز لكل من المدني،المتعلقة باالدعاء 
بشكواه أمام تضرر بجریمة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم 

أنه إذا "یرىن البعضإف، قاضي التحقیق المختص
كان المشرع الجزائري قد أغفل ذكر مصطلح شكوى،

نه من البدیهي أن ال نجد ما یفید وجود البیانات فإ
التي یجب أن تتضمنها شكوى المدعي المدني في 

یضیف ف المباشر بالحضور أمام المحكمة،التكلی
وما جرى ن الواقع العمليإفأنه على الرغم من ذلك
أثبت أنه ال یمكن للمدعي علیه العرف القضائي

مالم كلف المتهم بالحضور أمام المحكمةالمدني أن ی
.)11("یتقدم بشكوى مكتوبة أمام وكیل الجمهوریة

الشكوى وال خالف في وجوب أن تتوافر في 
بیان اسم المدعي المدني بحسب القواعد العامة،

علیه ولقبه وهویته الكاملة ىوصفته واسم المدع
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وسبب الدعوى وموضوعها والمحكمة المختصة 
.)12(بنظر الدعوى

إیداع مبلغ الكفالة لدى كتابة ضبط :الثانيمطلب ال
المحكمة

من مكرر337توجب الفقرة الثالث من المادة 
ینبغي على المدعي المدني الذي "أنهج على.ا.ق

یكلف متهما تكلیفا مباشرا بالحضور أمام المحكمة 
أن یودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ الذي یقدره 

وهذا النص تطبیق طبیعي اللتزام ".وكیل الجمهوریة
ائیة المقررة كل رافع دعوى بدفع المصاریف القض

واألصل أن ال یقام االدعاء ،للدعوى التي یرفعها
المباشر بتكلیف المتهم بالحضور أمام المحكمة إال 

المبلغ الذي قدره وكیل إذا كان رافعها قد سدد 
أما بخصوص مصاریف الدعوى التي ، الجمهوریة

تستحق للخزینة العامة بسبب هذا التكلیف بالحضور 
366المادتیننإالتي رفعها المدعي المدني، ف

إلزام دفع هذه الرسوم بانج تقضی.ا.من ق367و
والمصاریف على عاتق من صدر الحكم بإدانته 
سواء المتهم أو المدعي المدني عن إساءة حقه في 

ذا كان االدعاء قد إوأكثر من هذا ف.االدعاء مدنیا
قام على الكذب واالفتراء كان هناك محل لمساءلة 
المدعي المدني الرتكابه جریمة الوشایة الكاذبة 

من قانون 300المادةمنصوص علیها فيال
.العقوبات الجزائري

تبلیغ المتهم ورقة التكلیف :الثالثمطلبال
بالحضور أمام المحكمة

قة التكلیف بالحضور أمام ینبغي تبلیغ المتهم ور 
440وقد نظم المشرع الجزائري في المادة، المحكمة
ج كیفیة هذا اإلعالن، فبعد أن تقوم النیابة.ا.من ق

العامة بجدولة القضیة مع تحدید مكان وزمان وتاریخ 
یسلم للمدعي المدني شكواه مشفوعة بختم الجلسة،

وكیل الجمهوریة، على أن یقوم المدعي المدني 

بتبلیغ المتهم ورقة التكلیف بالحضور مصحوبة 
بشكواه، وهذا من خالل المحضر القضائي الكائن 

.المتهممقره بدائرة اختصاص محل إقامة 
كما یجب احترام ومراعاة المواعید الخاصة 
بالتبلیغ بالتكلیف بالحضور الواردة في قانون 

هذه نظرا الرتباط،)13(اإلجراءات المدنیة واإلداریة
ىالمتهم بحاجة إل، فالمواعید بفكرة حقوق الدفاع

.أجل كاف ومعقول لتحضیر دفاعه
ىلوال یجوز وفقا للرأي السائد توجیه التهمة إ

المتهم في الجلسة من جانب المدعي المدني دون 
نه إوفي كل األحوال، ف.)14(سبق تكلیفه بالحضور

إذا لم یكن المتهم قد أبلغ بورقة التكلیف بالحضور 
أو شاب التبلیغ عیب جوهري فال أمام المحكمة،

یحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى وٕاال كان حكمها 
.)15(باطال

االدعاء المباشرثار آ:الثالثمبحثال
شكال -إذا تحققت شروط االدعاء المباشر

أمام المحكمة، ترتب على ذلك النتائج -وموضوعا
:التالیة

بالنسبة للمدعي المدني:المطلب األول
لیس للمدعي بالحق المدني بعد التكلیف المباشر 

ة دعواه المدنیة فقط، وتطبق بالحضور سوى مباشر 
، التي تطبق على الخصومك، القواعد تبعا لذل،علیه

.)16(ولیس له دور في مباشرة الدعوى العمومیة
لیس للمدعي أنه ویترتب على ذلك نتائج لعل أهمها 

المدني أن یطلب من المحكمة توقیع أقصى 
ولیس له حق االستئناف إال .العقوبات على المتهم

.)17(في الشق المدني دون الشق الجنائي
ي عن دعواه المدنیة كما أن تنازل المدعي المدن

.أمام المحكمة، ال تأثیر له على الدعوى العمومیة
كما ال یجوز للمتضرر بعد تنازله أن یعود مرة 

إذ أنه ،محكمة الجنح لیقیم دعواه المدنیةثانیة أمام 
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برجوعه یكون قد تخلى عن إجراءات االدعاء 
وال یوجد أمامه بعد المباشر وتنازل عن هذا الطریق،

الطریق األصلي وهو طریق القضاء المدني ذلك إال 
.)18(إذا لم یثبت أنه تنازل عنه أیضا

بالنسبة للنیابة العامة:الثانيالمطلب
إذا كانت الخصومة الجنائیة رابطة قانونیة 

، النیابة والمتهم والقاضي: ةإجرائیة أطرافها ثالث
فمعنى ذلك أنه یترتب على قبول االدعاء المباشر 

المتهم بالحضور تحریك الدعوىبطریق تكلیف 
وبالتالي تلتزم ، العمومیة وبدء الخصومة الجنائیة

لدعوى واستعمالها حتى تصل النیابة العامة بمباشرة ا
.غایتها وهو صدور الحكمىبها إل

وجدیر بالذكر، أن دور النیابة إنما یصبح متعلقا 
لكن ذلك ال یعني بمباشرتها للدعوى العمومیة فقط،

تحریك الدعوى أو قبولها من جانب أن یكون 
فالدعوى تدخل ، حكمة منوطا بقبول النیابة العامةالم

في حوزة المحكمة من قبل المدعي المدني ویتصل 
بها قضاؤها سواء وافقته النیابة العامة وطلبت 

.)19(العقوبة أم لم توافقه
ومن صور مباشرة النیابة العامة الدعوى 

ن تطلب تعدیل وصف العمومیة التي تم تحریكها أ
التهمة أو تعدیل القید الوارد بورقة التكلیف 

.بالحضور
بالنسبة للمحكمة:المطلب الثالث

عند قبول المدعي بالحق المدني بهذه الصفة 
نه یعتبر خصما للمتهم في الدعوى فإأمام المحكمة،

وتكون النیابة العامة الخصم في الدعوى المدنیة،
علیه في الدعوى المدنیة ویكون المدعى الجنائیة،

ویكون هو المتهم و المسئول عن الحقوق المدنیة،
.المتهم هو المدعى علیه في الدعوى الجنائیة وحده

وهنا تنظر المحكمة في الدعوى المدنیة التابعة 
ویعبر عن هذا المعنى .استثناء للدعوى العمومیة

فال بقاعدة تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى العمومیة،
.د األولى بمفردها أمام المحكمة دون الثانیةتوج

وٕاذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى العمومیة یتعین علیها أیضا أن تقضي أیضا 
في نفس الوقت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 

وٕاذا قضت بعدم قبول الدعوى المدنیة بالتبعیة،
العمومیة لعدم توافر أحد شروط إجراءات قبولها أو 

نه یجب علیها أن تقضي أیضا بعدم قبول إفطالنه،ب
.)20(الدعوى المدنیة بالتبعیة

على المحكمة المختصة أن إذنیجوزاللهذا ف
بعد أوتفصل في موضوع الدعوى المدنیة قبل

جب علیها ی، بلالفصل في موضوع الدعوى الجزائیة
العمومیة والمدنیةینتأن تفصل في موضوع الدعو 

تكون قد خالفت ، وٕاالوبحكم واحدفي وقت واحد 
على مبدأ النصوص القانونیة من ناحیة وخرجت

فتبعیة الدعوى المدنیة ، التبعیة من ناحیة أخرى
للدعوى العمومیة تالزمها منذ إقامتها وأتناء مباشرتها 

.حتى صدور الحكم فیها

ةـــخاتم
المدعي بالحق المدني استعمال الحق یسيءقد 

المشرع الجزائري في االدعاء أوإیاهالذي خوله 
وقد تتمثل ،لیف المتهم بالحضور أمام المحكمةتك

أو في في التشهیر بالمتهم والكید له،اإلساءةهذه 
أدلتها وٕاعدادالرغبة في تسریع الدعوى المدنیة 

.الباطلة
إعفاء المتهم قرر المشرع الجزائري بدایة لذلك

، قضائیةالذي قضي ببراءته من كل المصاریف ال
إذا رأت "ج.ا.من ق364هذا نصت المادة وعلى

المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة ال تكون أیة 
جریمة في قانون العقوبات أو أنها غیر ثابتة أو غیر 
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مسندة للمتهم قضت ببراءته من المتابعة بغیر عقوبة 
".وال مصاریف

بین المشرع الجزائري أن المتهم یمكنه أن كما
یطالب المدعي بالحقوق المدنیة أمام المحكمة 

قه بسبب رفع بتعویض الضرر الذي لحالمختصة،
نصت علیه المادةوهذا ما،الدعوى المدنیة علیه

في الحالة المنصوص علیها في "ج.ا.من ق367
كان المدعي المدني هو الذي حرك إذا ،364المادة

الدعوى العمومیة تقضي المحكمة في حكمها نفسه 
في طلبات التعویض المدني المرفوعة من الشخص 

حقه إساءةالمحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن 
".مدنیااالدعاءفي 

فقد یسأل المدعي المدنیة،المسؤولیةلهذه إضافة
ئه أركان جریمة توافرت بادعاإذاالمدني جنائیا 

والتي نصت الفقرة األولى من المادة،البالغ الكاذب
تهاانون العقوبات الجزائري على عقوبمن ق300

كل من أبلغ بأیة طریقة كانت رجال الضبط "
القضائي أو الشرطة اإلداریة أو القضائیة بوشایة 

سلطات مخول إليأبلغها كاذبة ضد فرد أو أكثر أو
أن تقدمها إلي السلطة المختصة لها أن تتابعها أو 

ومیه طبقا دمخىأو إلي رؤساء الموشى به أو إل
مستخدمیه یعاقب بالحبس ىللتدرج الوظیفي أو إل

500من ستة أشهر إلي خمس سنوات وبغرامة من 
ویجوز للقضاء عالوة على ذلك دینار15.000ىال

أن یأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جریدة أو
."نفقة المحكوم علیهأكثر على 
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أثناء إجراءات المحاكمة الجزائیةالحمایة الموضوعیة واإلجرائیة لحق الضحیة
خالد حامد مصطفى 

كلیة القانون 
اإلمارات العربیة المتحدة-جامعة عجمان

ملخص
الهدف ف» الموضوعیة واإلجرائیة لحق  الضحیة أثناء إجراءات المحاكمة الجزائیةالحمایة « موضوع یعالج هذا البحث’

كأحد - اإلجراءات الجنائیة شرعیةبینوفي الحقیقة أن تحقیق التوازن –هو صیانة الحقوق الجزائیةإلجراءات لاألسمى 
Etatأدوات دولة القانون  de droit– الدفاع عن حریة فحقادم أو التعارضالتصیتخلف عنهوبین حقوق الضحایا قد

الفرد یقف دائمًا  متعارضا، مع حق المجتمع في مالحقة المجرمین للنیل منهم، لذا فقد توجب مراعاة التنسیق بین مصالح 
البحث كیفیة تأصیل هذافي نبین’سوف و . المجتمع في صونه من اإلجرام والحد من تفاقمه، وبین حقوق وحریات الضحیة

: المقصود بالضحیة، ونتناول في المطلب الثاني: نبین في األول : من خالل تقسیم ذلك البحث إلي مطلبین هذه الحمایة
بعض النتائج والتوصیات نقدم’، وفي النهایة الضمانات الموضوعیة واإلجرائیة للضحیة  أثناء إجراءات المحاكمة الجزائیة

.ةكفل الحمایة الموضوعیة واإلجرائیة للضحیة أثناء إجراءات المحاكمة الجزائیالتي من شأنها أن ت

.التعریف بالضحایا وضماناتهم أثناء إجراء المحاكمات الجزائیة:الكلمات المفاتیح

Résumé
Cette étude traite le thème de la protection des victimes au cours de procès pénal. Elle
démontre que l’axe principal est de savoir créer un équilibre entre la légitimité des
procédures pénales et le droit de la victime. Cette étude se termine par une série de
recommandations relatives à la protection des victimes.

Mots clés : L'identification des victimes et des garanties au cours du procès criminel

Abstract
This research deals with multi protection substantive and procedural right victim
during the penal proceedings trial. It demonstrates that the principal objective is to
create a balance between the legitimate penal procedures and the victim's right. This
study offers some findings and recommendations that would ensure substantive and
procedural protection to the victim.

Keywords: Definition and collateral victims during the criminal trial proceedings.
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مقدمة
سواء أكان )علیهالمجني (یتمتع الضحیة 

من الحقوق معنویًا بالعدیدأم طبیعیًا،شخصًا 
من الجزائیة بدایةوالضمانات في مراحل اإلجراءات 

ًء وانتهاالتحقیق،ومرورًا بمرحلة الجریمة،وقوع 
إذ یكون للضحیة الجزائیة،في الدعوى ُحكمبصدور

إجراءات استدالل أن تتخذ السلطات الحق في 
ساهم في ضبط وتُ الجریمة،سریعة تكشف أدلة 

كما یكون له الحق في تحقیًق ابتدائي ُمرتكبها،
حقق معالم للمُ وضحعادٍل یتسم بالحیاد والشفافیة یُ 

والسیر في جمع البحث،رشده إلى كیفیة ویُ الطریق،
وأخیرًا یكون له ضمانات هامة في مرحلة . )1(األدلة

باعتبارها أهم مراحل ) التحقیق النهائي(المحاكمة 
.االجراءات الجزائیة

وفي الواقع ال یمكن حصر هذه اإلجراءات وٕان 
الضحیة حقه في كان أهم الضمانات التي یتمتع بها

رتكب الجریمة من خالل القصاص العادل من مُ 
في ، و ءات سریعة  تحقق العدالة الناجزةإجرا

وقد أكدت ، التعویض الجابر للضررالحصول على 
في شأن دئ األساسیة والمبادئ التوجیهیة المباذلك 

الحق في االنتصاف والجبر لضحایا االنتهاكات 
الجسیمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات 

60/147القرار (الخطیرة للقانون اإلنساني الدولي
.)2() 2005من الجمعیة العامة لألمم المتحدة، 

ولما كانت حقوق الضحیة أثناء نظر الدعوى 
لهذا جاء هذا الموضوعات،من أهم عدالجزائیة تُ 
الموضوعیة الحمایة«سلط الضوء على البحث لیُ 

واإلجرائیة لحق الضحیة أثناء إجراءات المحاكمة 
ولكن هل هناك ضمانات كافیة للضحیة »الجزائیة

أثناء إجراءات المحاكمة؟ وما هي الحلول 
المرحلة والتوصیات لضمان حق الضحیة في هذه 

الهامة؟

هذه التساؤالتسیسعى الباحث إلي اإلجابة عن 
ثم نبین ضمانات الضحیة،من خالل تحدید من هو 

الجزائیة،إجراءات المحاكمة حق الضحیة أثناء 
ونماذج من الدولیة،ضوء بعض المواثیق وذلك في

التشریعات المقارنة من خالل تقسیم خطة البحث 
:مطلبینإلى

.الجریمةالمقصود بالضحیة من : المطلب األول
ضمانات حق الضحیة أثناء : المطلب الثاني

.إجراءات المحاكمة الجزائیة

المقصود بالضحیة من الجریمة : المطلب األول
التاریخیة واالجتماعیة لنشوء الجوانب:أوالً 

:الضحیة
إلي قدیم یعودصطلح مُ ) la victime(الضحیة 

عندما كانت تتم ما قبل القرن الخامس عشر
الالتینیة شار إلیه بیُ و ، اآللهةمن أجل التضحیة

)victima ()3(. أواخر القرن الخامس عشر وفي
أصبح الضحیة المتضرر من كافة ) 1495(

. )4(النفسیةوأ،االجتماعیةوأ، الجنائیةالنواحي
:الدولیةالمقصود بالضحایا في المواثیق :ثانیاً 

بشأن المبادئ األساسیة الصادرعالنعرف اإل
لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وٕاساءة استعمال 

بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم الصادرالسلطة 
29/11/1985المؤرخ في 34/ 40المتحدة 

األشخاص الذین أصیبوا بضرر «بأنهم " الضحایا"
أو ،فردیا أو جماعیا، بما في ذلك الضرر البدني

أو الخسارة االقتصادیة، ،ناة النفسیةأو المعا،العقلي
بحقوقهم أو الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع 

شكل أو حاالت إهمال تُ ، األساسیة، عن طریق أفعال
انتهاكا للقوانین الجنائیة النافذة في الدول األعضاء، 

السلطةاستعمالحرم إساءة بما فیها القوانین التي تُ 
یة بمقتضى شخص ما ضح-مكن اعتباریُ وعلیه –

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dla%2Bprotection%2Bvictimes%2Ben%2Bdroit%2Bcriminel%26hl%3Dar%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ae&sl=fr&u=http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/43/PDF/N0549643.pdf%3FOpenElement&usg=ALkJrhg_A8ZX4m4GtMbrPMyMEMGjrPdnDw
http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=AgreementFile&Type=10&ID=10926&AgreeType=0&ParentID=825
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dla%2Bprotection%2Bvictimes%2Ben%2Bdroit%2Bcriminel%26hl%3Dar%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ae&sl=fr&u=http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/43/PDF/N0549643.pdf%3FOpenElement&usg=ALkJrhg_A8ZX4m4GtMbrPMyMEMGjrPdnDw
http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=AgreementFile&Type=10&ID=10926&AgreeType=0&ParentID=825
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dla%2Bprotection%2Bvictimes%2Ben%2Bdroit%2Bcriminel%26hl%3Dar%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ae&sl=fr&u=http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/43/PDF/N0549643.pdf%3FOpenElement&usg=ALkJrhg_A8ZX4m4GtMbrPMyMEMGjrPdnDw
http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=AgreementFile&Type=10&ID=10926&AgreeType=0&ParentID=825
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dla%2Bprotection%2Bvictimes%2Ben%2Bdroit%2Bcriminel%26hl%3Dar%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ae&sl=fr&u=http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/43/PDF/N0549643.pdf%3FOpenElement&usg=ALkJrhg_A8ZX4m4GtMbrPMyMEMGjrPdnDw
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سواء لحقه ضرر ما من فعل یشكل هذا اإلعالن، 
رتكب بصرف النظر عما إذا كان مُ جریمة وذلك 

دین،أُ ، أم ال،بض علیهقُ معلومًا، أم مجهوًال،الفعل 
أو كان ضحیة للعنف أو صدر ُحكم ببراءته،

أیضا، حسب " الضحیة"ویشمل مصطلح ،األسري
عالیها أو مُ ،، العائلة المباشرة للضحیةاالقتضاء
صیبوا بضرر األشخاص الذین أُ كافة و ، المباشرین

لضحایا في محنتهم أو من جراء التدخل لمساعدة ا
تطبق األحكام الواردة هنا على الجمیع -إیذائهملمنع 

أو دون تمییز من أي نوع، كالتمییز بسبب العرق 
وأ،الدینوأ،ةأو اللغ،السنوأ،الجنسوأ،ناللو 

،والمعتقدات،أو غیره،الرأي السیاسيوأ،الجنسیة
أو المركز ، ة، أو الملكیأو الممارسات الثقافیة

.)5(»أو االجتماعي ،واألصل العرقي،األسرى
وقد توسعت المحكمة الجنائیة الدولیة في تعریف 

كل من تم التعدي علیهم في " أنهم ضحایا الجریمة ال
الجرائم ضد أو اإلبادة الجماعیةجریمة من جرائم 

من جرائم جریمة أو جرائم الحرب، أو اإلنسانیة
موضع االهتمام و الجرائم الخطرةالعدوان وضحایا

. )6("الدولي
من عد من قبیل الضحایا من لحقهم ضرر ویُ 
االتفاقیة على ذلك وقد أكدت العنف،جرائم

بأن نصت جرائم العنفضحایااألوروبیة لتعویض
من الضروري لدواعي اإلنصاف والتكافل " أنه على

ف االجتماعي التطرق لوضع ضحایا جرائم العن
المتعمدة ممن تكبدوا إصابة جسدیة أو اعتالل في 

. )7(الصحة
وبذلك یتضح أن الضحایا في المواثیق الدولیة

جماعة معینة أوطبیعیًا،إما أن یكون شخصًا 
أوعقلي،أو ضرر مالي،و ، أتعرضوا إلیذاء بدني

أنه ُیشترطغیر اقتصادیة،أو نفسیة،لحقتهم أضرار 
أن یكون ذلك الضرر لحقهم جراء فعًل یشكل جریمة 

للقانون الداخلي للدول عاقًب علیها قانونًا وفقاً مُ 
. األعضاء

:الجریمةاالصطالحي للضحایاالتعریف : اً لثثا
إذا كان األصل أن الجاني في الجریمة ال یكون 
إال إنسانا فإن األمر یختلف في شأن الضحیة فیها 

كون كذلك هو أهلیة من یذلك أن مناط تحدید 
ال تخرج عن كونها ، والجریمةاكتساب الحقوق
لك أن كل من ، ویترتب على ذاعتداء على حق

أن یستوي في ذلك، یصح أن یكون صاحب حق
، ي الجریمة سواء كان شخصا طبیعیاً یكون ضحیة ف

–سواء أكان عاما أم خاصا –فاألخیر ،أم اعتباریا
، كجرائم العدوان على علیهیصح أن یكون مجنیاً 

نائب رئیس الدولة أو على سالمة رئیس الدولة أو 
من )175(أعضاء المجلس األعلى لالتحاد المادة 

، وقد یقع التعدي علیه في قانون العقوبات اإلماراتي
ماله كجرائم اختالس أموال الدولة أو إحدى 

من قانون العقوبات )224(المادة مؤسساتها 
الجریمة على الضحایا في ومظاهر. اإلماراتي

القوانین المقارنة متعددة وال یمكن حصرها فهي 
تتناول بصفة أساسیة المجني علیه التقلیدي الذي تم 

واإلیذاء،والجرح،التعدي علیه في جرائم القتل 
والشرف والعرض،وجرائم االعتداء على األموال، 

.)8(واالعتبار
تعرف م أن أغلب هذه القوانین لومن الُمالحظ

تضع أحكامًا تنظم حقوق من هم الضحایا، ولم 
بمنح لقواعد اإلجرائیة الضحایا سواء فیما یتعلق با

العدالة،حقیق الضحیة الحق في المساهمة في ت
من حیث وقواعد اإلثباتالطعن،وتقدیم طلبات 

غیر أن هناك تشریعات الدلیل،المحافظة على 
وضعت قواعد موضوعیة وٕاجرائیة لحمایة الضحایا 
كالمشرع الفرنسي الذي نص في قانون اإلجراءات 
المدنیة الفرنسي على بعض اإلجراءات التي تهدف 

http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=AgreementFile&PageNumber=1&Type=10&Id=11713&strSearch=?????
http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=AgreementFile&PageNumber=1&Type=10&Id=11713&strSearch=?????
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لمرأة على وجه حمایة الضحایا من العنف واإلى
التحدید، والعنف بین األزواج وتأثیرها على 

. )9(األطفال
المحاكم المنوط بها الحكم في الدعاوى كما ألزم

المادةالجزائیة على حمایة حقوق الضحایا فتنص 
النقض على أنه من النظام األساسي لمحكمة ) 20(

ضمان أن تجرى باالبتدائیة المحكمةتلتزم" 
وفقا للقواعد اإلجرائیة وقواعد الجزائیة اإلجراءات 

حمایة التأكید على االحترام الكامل و اإلثبات،
.)10(" الضحایا والشهود

المفهوم االصطالحيویتضح من ذلك أن 
المجني علیه في :األولىللضحیة یتخذ صورتین 

تم االعتداء علیه في سالمة الذيالجریمة كالشخص
والصورة .شرفهأو عرضه،أو ماله،أو جسمه،
.العنفاألشخاص ضحایا :الثانیة
.علیهالتمییز بین الضحیة والمجني :رابعاً 

فإذا علیه،الضحیة عن المجني یختلف ُمصطلح
كان األخیر هو من تم التعدي علیه بشكل مباشر 

قانونًا،جریمة معاقب علیها فعل ُیشكلعن 
أو الجریمة،علیه في اً یة قد یكون مجنیفالضح
لحقه ضرر ما كضحایا العنف األسري اً شخص

الورثة الذین لحقهم نوقد یكو )واألطفالالمرأة (
ضرًرا مباشًرا من جراء التعدي على الضحیة كهؤالء 

وقد یتم إجباره على ارتكاب . )11(الذین فقدوا عائلهم 
الجریمة كما هو الحال في جرائم االتجار بالبشر إذ 
یتم تطویع الضحایا قسرًا على ممارسة الدعارة، أو 

التجار في الخدمة القسریة، أو االستبعاد، أو ا
ومن ثم یكون مصطلح الضحیة أعضائهم البشریة، 

)علیهالمجني (وأشمل نطاقًا من مصطلح أعم،
:ویتفرع من ذلك النتائج اآلتیة

ینال من اعتبار الشخص ضحیة من الجریمة ال-1
ظل یأم الفعل،رتكب مُ إلىن تتوصل السلطات أ

یقضي بمعاقبته عن علیه ُحكماً سواء صدر مجهوًال،
. )12(أم قضي ببراءته منهاالجریمة،

ال یقتصر مفهوم الضحیة عند حد الشخص الذي -2
العائلة ومنأفراد أسرته یشمل وقع التعدي علیه بل 

شترط في هؤالء أن یكون غیر أنه یُ وورثته،یعولهم 
قد أصابهم ضرًر مباشًر من جراء التعدي على 

.الضحیة
في اعتبار الشخص ضحیة أن یتمتع ال یهمُ -3

أو معینة،عتقدات أو تكون له مُ معینة،بجنسیة دولة 
رً بضر عد ضحیة كل من أصیبیتبع دیانة معینة فیُ 

.)13(أو جماعیاً فردیًا،
یدخل في مفهوم الضحایا من تعرضوا للتعذیب -4

السیاسي وهم األشخاص الذین لحق بهم ضرًر من 
فهم ضحایا نتیجة ما لحق جرائم سیاسیة كالتعذیب 

تعافي بهم من أضرار، وٕاصابات یجب معالجتها لل
للعودة إلى و معاناتهم،للتخفیف من و ،اإلصابةمن 

.)14(الحیاة الطبیعیة
.یعتبر ضحیة من تم إجباره على ارتكاب جریمة-5
من حكم علیه بعقوبة وقام بتنفیذها ثم ظهرت -6

.براءته
.الجریمةالضحیة والمضرور من :خامساً 

المضرور من الجریمة هو من أصابه ضرر من 
وعندئٍذ ُمباشرة،الجریمة سواء وقع االعتداء علیه 

وقد یكون المضرور ارتكابها،یكون ضحیة من جراء 
المدعیینویكون لهؤالء صفة علیه،هم ورثة المجني 
الجنائیة عن الضرر أمام المحكمةبالحق المدني 

.لجریمةاالمباشر الذي أصابهم من 

الضمانات الموضوعیة واإلجرائیة : المطلب الثاني
أثناء إجراءات المحاكمة الجزائیةللضحیة

تتصلالدعوى الجزائیة مرفوعة عندما عتبرتُ 
التحقیق في وبعد ذلك یبدأ،المحكمة بالدعوى
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دأ ، وتبثم یصدر الحكم) التحقیق النهائي(الجلسة 
اتصال ، ومنذ إجراءات الطعن على هذا الحكم

المحكمة بالدعوى وحتى صدور حكم بات فیها 
واتخاذ إجراءات التنفیذ العقابي ضد مرتكب الجریمة 

التي ال یمكن یتمتع الضحیة بالعدید من الحقوق 
دور في إطار ، إال أنها تحصرها في نطاق معین

حق الضحیة في : (وهي محاور أساسیة ةأربع
في يلنهائمباشرة المحكمة إجراءات التحقیق ا

الجابر في الحصول على التعویضحقه ، مواجهته
المحكمة في تسبیب حقه ، للضرر جراء الجریمة

بیًبا سائغًا تسالصادر في حق المتهم كم البراءة حُ 
في الطعن على األحكام الصادرة حقه ، وكافیاً 

على نحو ما ، وسوف ُنفصل ذلك بالبیان بالبراءة
: يیل

المحكمة إجراءات حق الضحیة في مباشرة : أوالً 
:التحقیق النهائي في مواجهته

المحكمة،تجریهالذيذلكهوالنهائيالتحقیق
تجریهالذياالبتدائيالتحقیقخالفعلىوذلك
.)15(المحاكمةإلى الدعوىإحالةقبلالتحقیقسلطة

األصل في المحاكمة الجنائیة أنها تقوم على شفویة ف
ضمانًا أغلب القوانینوهذا المبدأ أقرته المرافعة،

الدفاع المتهم في حق بذلك المبدأ للمتهم، ُویقصد
ودفوع ٕابداء ما یعن له من طلبات و نفسه،عن 

وعلى الرغم من أن المبدأ . )16(وسماع الشهود 
للمتهم إال أنه في ذات التوقیت ةالمذكور هو ضمان

إذ أن مباشرة المحكمة الضحیة،ضمانة لحق 
وفي حضوره وعلمه بهاالنهائيجراءات التحقیق إل

یقتضي من وعلیهالعدالة،ساهم في تحقیق سوف تُ 
المحكمة عند مباشرة إجراءات التحقیق النهائي 

:يمراعاة ما یل
أنو الجوهري،تلتزم المحكمة بالرد على الدفاع -1
لهذا عرض تتلم اإذفبتمحیصه،وُتعنىله،عرضتت

في هذا ُحكمهابشأنه فإناقول كلمتهلم تو ،الدفاع
اإلخالل بحق الدفاع مما هیكون قد شابالصدد س

أما إذا كان الدفاع غیر نقضه،یستوجب و ،هیعیب
یتغیر به وجه الرأي في الدعوى فال جوهري ال

في أن تُبینتثریب علیها إن لم تعرض له شرط 
.الدفعحكمها لماذا لم ترد على هذا 

للمحكمة أن ترفض طلب الدفاع یجوز ال-2
الشهادة تُفیدبسماع شهادة الشهود طالما كانت هذه 

إذا كانت الشهادة المطلوب أما الحقیقة،في كشف 
فیكون أو النكایةالمطل،منها هوسماعها الغرض 

غیر أنه .الخصوصفي هذا لها رفض طلب الدفاع 
إثبات في سماع شاهد ترفضإذا تبین أن المحكمة 

إخالل ذلك بمثابة ، ُیعدالجزائیة دون مبررىالدعو 
.الضحیةالمحكمة بحق من 

الخبیرأو الشاهد،مناقشةالضحیةحقمن-3
فيأو الشاهد،لسانعلىوردفیماالمحكمةأمام

وٕاذا التحقیق،سلطةأمامبالتحقیقاتالخبیرتقریر
یتعین على أو الوفاة ف،تعذر سماع الشاهد للنسیان

ستفید من المُ تقدیر ذلك أن و الشهادة،المحكمة تالوة 
وٕانما الضحیة ألنه فقط،تالوة الشهادة لیس المتهم 

.ناقشتهامُ فرصةلهتاحتُ سوف 
أّال تعتمد المحكمة في حكمها على دلیل لم -4

عنه ما ُیعبریطرح على الخصوم في الجلسة وهو 
علىالدلیلطرحعلیه ینبغي و ) المواجهةبمبدأ(

لیس في مواجهة المتهم المحكمةمنالبحثبساط
فحسب، وٕانما في حضور الضحیة، أو من ینوبه 

ة ذلك الدلیل، وتفنیده التعقیب ناقشمُ منیتمكنحتى
.)17(علیه إن كان له ُمبرر

الشهود النفي الذین أستشهد عدم األخذ بشهادة -5
من الجریمة الضحیة بهم المتهم إال بعد طرحها على

حتى یتسنى له تفنیدها والرد علیها إعماًال لمبدأ 
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دحض ما وبخاصة أنه قد یكون لدیه ما یُ المواجهة،
.)18(جاء في هذه الشهادة 

إلى أخرىقضیةضمالمحكمةقررتإذا-6
أوراقعلىمعتمدةحكمهاأصدرتثمالدعوى
الخصوممنأليیتحلمو المضمومةالقضیة

فیكون حكمها في علیهااإلطالع) المتهم والضحیة(
.)19(خالفًا لمبدأ المواجهةهذا الخصوص مُ 

لیس شفویة المرافعة وبذلك یتضح أن مبدأ 
من ثم و أیضًا،وٕانما للضحیة فحسب،ضمانًا للمتهم 

الضحیةلطلباتتستجیبأنالمحكمةعلىیجب 
من طلبات من شأنها إثبات سواءبهتمسكفیما

أنالحتمالهأو طلب سماع شهود إثبات التهمة،
في الرأيوجهبهاتغیرمن شأنها الشهادةتكون هذه
أوراق مزورة إلىستند اأو یكون المتهم قد الدعوى،

.تدحضها هذه الشهادة
:التعویضحق الضحیة في الحصول على : ثانیاً 

حق للضحیة في الحصول على إن تقریر ال
عد من أهم الضمانات التي یتمتع بها یُ التعویض 

، فإذا كانت أثناء نظر موضوع الدعوى الجزائیة
النیابة العامة تختص بتحریك الدعوى الجزائیة عن 

لضحیة من الجریمة ضرر مباشرالجرائم فقد یلحق ا
یستوجب القصاص العادل من الجاني بقدر ما 

تعویض وكذلك ال،هأحدثه من ضرر للمجني علی
دبیة بقدر ما واألالمادیةعن األضرار ضررالجابر لل

فاته من كسب، وقد ما و ، لحق الضحیة من ضرر
أكدت ذلك اغلب التشریعات ومنها المشرع اإلماراتي 

من قانون المعامالت ) 293(، )292(ن یالمادتفي 
في جمیع األحوال الضرر یقدر ’« بأنه المدنیة 

من بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته
كسب متى كان نتیجة طبیعیة للفعل الضار، كما 

قضي بالضمان لألزواج واألقارب من األسرة عما یُ 
.»یصیبهم من ضرر أدبي بسبب موت مورثهم

وقد وضعت الشریعة اإلسالمیة الغراء نموذًجا 
الجریمة والورثةیستهدى به في منح الضحایا من 

.)20(في الحصول على التعویض عن جرائم الدیة
ومن التطبیقات القضائیة على حصول الضحیة على

عشر الدیة عن بتر كل أصبع بالحكم له هو«الدیة 
من األصابع الثالث التي تم بترها بالقدم الیسرى 
بمقدار ستین ألف درهم، كما قدرت ستین ألف درهم 
أخرى لما أصاب المضرور من أضرار ال تغطیها 

من آالم نفسیة الدیة ومنها فقده لعمله وما أصابه
نتیجة التشویه الذي نتج عن فقد األصابع 

.)21(الثالث
وعلى الرغم من أن أغلب التشریعات المعاصرة 
تتفق في أحقیة الضحیة في الحصول على 

إال أنهاالتفصیالت،وٕان كانت تتباین في التعویض،
ومن أجل ذلك للضحیة،لم تضع الضمانات الكافیة 

:اآلتیةیجب مراعاة الجوانب نرى أنه 
اجراءات سریعةینبغي على السلطات أن تتخذ-1

التعویض،تكفل للضحیة الحق في الحصول على 
إذا ترتب على المروریةالحوادثوباألخص في 

عن العمل أو العجزالدائم،العجز وأالوفاة،الفعل 
إجراءات ) 3-706(المادة ألكثر من شهر واحد

أن بعض الدول تستمر فیها ُیالحظإذ )22(فرنسي
جلسات المحاكمة مدة زمنیة كبیرة مما یطیل أمد 

في ورثتهمأو ،ویضر بحقوق الضحیةالتقاضي،
.الحصول على التعویض

قیمها الضحیة أن الدعاوى المدنیة التي یُ ظالحیُ -2
بالتبعیة للدعوى الجزائیة أمام المحاكم الجزائیة یتكبد 

لهذا یتعین إیجاد باهظة،اً رسومفیها الضحیة أحیانًا 
آلیة لمسألة الرسوم المرتفعة للدعاوى المدنیة التابعة 

أو –للدعوى الجزائیة سواء بتقسیط هذه الرسوم 
.منها لألشخاص غیر القادرین على الدفعاإلعفاء
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یتعین أن یكون هناك دائرة خاصة بداخل -3
المدنیة لدیها طابع المحكمة المحكمة االبتدائیة یكون 

بها الفصل في طلبات التعویض المقامة من ُیناط
قانونًا،أو ما ینوب عنهم ورثتهم،أو الضحایا،قبل 

من قاضیین من المحكمة هذه الدائرةتتألف على أن 
الضحایا،قضایا ة في المدنیوخبیر في الحقوقالعلیا 

. )23(بالمحكمة االبتدائیة ویرأسها أحد القضاة
دفع سلفة دور الخزانة العامة في یجب تفعیل-4

لحین الحصول على التعویض النهائي من للضحیة
أو منحه لذلك،المحكمة إذا توافرت المبررات 

بعد الحصول على التعویض تعویضات إضافیة 
إذا ما تبین للمحكمة وجود أضرار تستدعي النهائي 

ذلك بشرط أن تكون هذه األضرار معلومة وقت 
أن تطرأ من األسباب ما و بها،ة المطالبة القضائی

تتم و إضافیة،الحصول على تعویضات إلىتدعو 
هذه المطالبة خالل مدة معینة ال تتجاوز سنة من 

.)24(األصليضتاریخ الحكم النهائي بالتعوی
أهمیة وجود تأمینات عینیة لحقوق الضحیة-5
)25(.

منح الضحیة الحق في التعویض عند الخطأ -6
. )26(القضائي

إعطاء الحق للضحایا في جرائم التعذیب -7
واعتباره التعویض،السیاسي من الحصول على 

بة مرتكبها والحكم علیه عاقجریمة دولیة تستوجب مُ 
مع عدم سقوط الحق في المطالبة بالتعویض،

. )27(بالتعویض عن جرائم التعذیب بالتقادم
یتضح أهمیة تقریر حق الضحیة وورثته وبذلك

سیر الدعوى الجزائیة والحكم في التعویض أثناء 
القضائیة،ص لمن هم ضحایا األخطاء ، وباألخفیها

.أو جرائم التعذیب السیاسي

ضمانات الضحیة في تسبیب الحكم الصادر : ثالثاً 
:ضد المتهم بالبراءة

فهي . أغلب القوانین تسبیب حكم اإلدانةتتطلب 
ألنهالعادلةالدعوىضماناتمنضمانةبمثابة 
وبیاناألدلة،كافةتمحیصعلىالقاضيیحمل

اإلدانة جانبتغلیبإلى بهحدتالتياألسباب
الزمأمرالتسبیبأنكما.)28(البراءةجانبعلى
أصدرلماذاأصدرهالذيالقاضيیعرفلكيلیس
ةاألعلى ممارسللمحكمةیتیحولكن لكيالحكم،هذا

وتفسیره،القانونتطبیقصحةمراقبةفيسلطتها
أنهواألصلأنذلكالبراءة،قرینةعمالوإل

ولكن هل معنى .)29(إدانتهتثبتحتىبرئاإلنسان
تسبیبها؟ذلك أن أحكام البراءة ال یلزم 

أحكام البراءة ال تحتاج  إلي نفس األصل أن
حكم باعتبار أنالعنایة التي یحتاجها حكم اإلدانة 

، كثر من انتفاء أحد أركان الجریمةالبراءة ال یتطلب أ
، ع المحكمة بثبوته ألسباب موضوعیةأو أّال تقتن

الحكم سواء كان أنه ینبغي فيیرى الباحث غیر أن
سببًا تسبیبًا مُ ون، أو البراءة أن یكصادرًا باإلدانة

، وكافیًا صونًا لحمایة حقوق الضحیة، قانونیًا سلیماً 
فالحكم یتعین ، لم یصدر إضرارًا بهوالتأكد من أنه

إثباتًا أو –علیه أن یبین األدلة التي اعتمدها الحكم 
یراقب فیها إمكان بیان ’معینة ورسم حدود–نفیًا 

وما . )30(مقدماته’النتائج التي رتبها الحكم على 
أن الحكم منضمانة لحسن سیر العدالةذلك إال 

یكفل-كما أن ذلك –أحاط بالدعوى وأقسطها حقها 
راقبة صحة تطبیق القانون وسالمة للمحكمة العلیا مُ 

.  )31(اإلجراءات
الحكم الصادر وبذلك یتضح أهمیة تسبیب

بالبراءة تمامًا كالحكم الصادر باإلدانة باعتبار ذلك 
یعد من أبرز حقوق الضحیة في مرحلة الحكم في 
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فمن ناحیة أخرى –كان ذلك وٕاذا-الدعوى الجزائیة 
:اآلتيراعاة عند تسبیب األحكام الجنائیة مُ یتعین-
المحقق أثناء مرحلة التحقیق باعتبارها اللبنة حیاد-1

فرغبة الجزائیةاألساسیة التي تنبني علیها الدعوى
ق في اتجاه معین قد تضر المحقق في توجیه التحقی

بحق الضحیة في لذا ینبغي االهتمام بالضحایا،
أو الطعن فیها أمام النائب التحقیق،التظلم من 

. )32(العام
یرد في بالبراءة أنصادر یتعین على الحكم ال-2

أسبابه على طلبات النیابة العامة باعتبارها تنوب
ذلك الرد على وكالجزائیة،عن الضحایا في الدعاوى 

أو الدفوع الجوهریة التي الضحیة،طلبات محامي 
وباألخص تلك التي تتعلق بمخالفة الضحیة،بدیها یُ 

.االجرائیةالقواعد 
حكم البراءة تقریر یكفي في تسبیبإذا كان -3

وأن الشك یفسر لصالح اإلدانة،وجود شك في 
بأن تكون المحكمة قد اً مشروطفإن ذلكالمتهم،

أحاطت بالدعوى عن بصر وبصیرة بعد فحص أدلة 
.)33(االتهام

ضمانات حق الضحیة في الطعن على : رابعاُ 
:الجوهریةاألحكام واألدلة 

حق الضحیة فیلزم بدایة حتى یتسنى ضمان 
حضور جلسات فيمنحه الحق، أو من یمثله قانونًا 

في إبداء طلباته فیما یتعلق بالدعوى ، و المحاكمة
اكتسابه صفة الجزائیة دون أن یتوقف ذلك على 

ابة العامة ، فقد تتقاعس النیالمدعي بالحق المدني
، لهذا في متابعة سیر الدعوى، أو تقدیم أدلة االتهام

سیر تابعة وحضور تقریر حق للضحیة في مُ ینبغي 
وجعله ،أمام المحاكم الجزائیةائیة الدعاوى الجز 

شریكًا لسلطة االتهام في متابعة سیر الدعوى 
شيء وبخاصة أنه ال یضیر العدالة في الجزائیة، 

، ألن ذلك لیس جلسات المحاكمةحضور الضحیة 

حق سلطة ة و له تأثیر على سیر الدعوى الجزائی
لة السماح للضحیة ألن مسأباشرتها االتهام في مُ 

ذكرة بدفاعه لن تؤثر على أو تقدیم مُ ، ء طلباتهبإبدا
، بل لعامة في مباشرة الدعوى الجزائیةسلطة النیابة ا

، والسیما عكس من ذلك سیدعم ارساء العدالةعلى ال
.وأن القرار في النهایة خاضع لتقدیر المحكمة

تابعة سیر الدعوى لضحیة عند مُ وال یقتصر حق ا
أمام المحكمة بل األهم من ذلك منحه صالحیات 

أو ، حكام الجزائیة الصادرة بالبراءةالطعن في األ
القرارات الصادرة من سلطة االتهام بحفظ التحقیقات، 

لقوانین ال تمنح الضحیة هذا حیث نجد أغلب ا
ي ، والتعلى النیابة العامة فقطوتجعله قاصراً ، الحق

قد ال تطعن في بعض األحیان بسبب كثرة األعباء
ومن أجل ذلك، أو ألي سبب آخرالملقاة علیها

ن على األحكام ینبغي تقریر الحق للضحیة في الطع
، فكما منحت أغلب القوانین الحق الصادرة بالبراءة

من الطعن في القرارات التي تصدرها للمدع المدني
النیابة العامة كالقرار الصادر بأن ال وجه إلقامة 
الدعوى الجزائیة فیتعین من باب أولى تقریر الحق 

ولهذا نحث ، في الطعن األحكام الجزائیةللضحایا 
أغلب المشرعین على أهمیة تعدیل القوانین االجرائیة 

ء المحاكمات بمنح الضحایا حق ابداء طلباتهم أثنا
وحق الطعن على األحكام الصادرة –الجزائیة 

بالبراءة حتى یتسنى تقریر ضمانة للضحیة في 
.)34(مرحلة المحاكمة

وكذلك یتعین منح الضحیة الحق في الطعن على 
عن ومن ذلك الطالدعوى،ؤثر في األدلة الفنیة التي تُ 

وبحث هذه الخبراء،واالعتراض على تقاریر 
حیث تالحظ أن أغلب المحاكم بجدیة،االعتراضات 

حین أن في أسبابه،تقریر الخبیر محموًال على تأخذ ب
أو صحیحة،غیر األخیر قد یرتكز على أسس 
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یشوبه الخطأ أو القصور فیما یتعلق بالنتیجة التي 
.انتهي الیها

وبذلك یتضح لنا أهمیة تقریر حق الضحیة في 
الطعن على و النهائي،إجراءات التحقیق متابعة

، البراءةبالصادرة في الدعوى الجزائیةاألحكام
.والطعن على قرارات حفظ التحقیق

النتائج
:اآلتیةالنتائج إلىوقد توصل البحث 

أن الحمایة الجنائیة الموضوعیة للضحیة من -1
أثناء التحقیق النهائي الذي ) المجني علیه(الجریمة 
من الحكم ُتعدوفي مرحلة إصدار المحكمة،تجریه 

الحدیث،التي شغلت الفكر العقابي أهم الموضوعات
أكدت المواثیق الدولیة على أهمیة التأكید على وقد

واإلجرائیة أثناء توفیر الحمایة الجنائیة الموضوعیة 
.ذلك یتعلق بحقوق اإلنسانالمحاكمات الجزائیة ف

ریمة على ما الجالضحیة منال یقتصر مفهوم -2
أو عرضه،أو جسده،أو ماله،رًا في أصابه ضر 

شرفه من جراء فعل یشكل جریمة معاقب علیها 
وضحایا االعتباریین،وٕانما یشمل االشخاص قانونًا،

ص وباألخوالنفسي،والعائلي،العاطفي،العنف 
من قبیل كما ُیعداألسري،حمایة األطفال من العنف 

الضحیة الذین أصابهم مة ورثة الضحایا من الجری
، ومن تم إجبارهم على جراء وفاة مورثهماأدبیضررا

.ارتكاب جرائم كاإلتجار بالبشر
إن حق الضحیة وضمانته أثناء إجراءات -3

التي یقوم علیها المبادئالمحاكمة تقتضي مراعاة 
شفویة مبدأ (تحقیق :خاللالتحقیق النهائي من 

وٕانما فحسب،للمتهم فذلك لیس ضمانة )المرافعة
تمسكالللضحیة أیضًا الذي یكون له الحق في

بالطلبات التي یكون من شأنها إثبات التهمة في حق 
.شهودأو طلب سماع المتهم،

أّال تعتمد المحكمة في حكمها على دلیل لم -4
كما یكون من حق الجلسة،یطرح على الخصوم في 

االضحیة من الجریمة أن یحصل على حكم
بالقصاص العادل من مرتكب الجریمة إذا ما ثبتت 

حیاد القاضي، ومن قبله مإدانته وهو ما یستلز 
.االبتدائيالمحقق الذي باشر التحقیق 

الحق في من بعدة أو ورثته للضحیة،یكون -5
التعویض عن األضرار التي أصابتهما من جراء 

أن یكون ذلك الجزائیة علىالجریمة أمام المحكمة 
.قلیلةونفقات سریعة،بإجراءات 

التسبیب الكافي والعادل من أهم رُیعتب-6
ضمانات حق الضحیة للتأكد من أن المحكمة 
أحاطت بالدعوى عند إصدار الحكم وهو ما یتطلب 

ءة مثل األحكام تسبیب األحكام الجنائیة بالبرا
وال یتعارض ذلك مع مبدأ حریة باإلدانة،الصادرة 

القاضي في تكوین عقیدته ألن القرار في النهایة 
ذلك أن مبدأ أصل البراءة ال للقاضي ولیس الضحیة 

التحقیق جراءات إمع من األحوال حال أي یتعارض ب
في یتعین على المحكمة مباشرتهاالتي النهائي 
.المحاكمةمرحلة 

:التوصیات
:اآلتیةیوصي البحث بالتوصیات 

یتعین على الدول إجراء على الصعید الدولي -1
الجرائم التي تشكل تحقیق فوري ونزیه وشامل في 

الجماعیة،كجرائم اإلبادة حقوق اإلنسانلانتهاكاً 
وتحدید ُمرتكبهاالجریمة،للوقوف على مالبسات

.للحفاظ على حقوق الضحایا
هامةیجب على الدول أیضا أن تتخذ خطوات-2

االقتضاء،عند باألخص و الجناة،لضمان مقاضاة 
درجة جسامة حكام تتناسب مع وضمان صدور أ

.الجرم
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من واجب الدولة ضمان حصول الضحایا على -3
جراء الجرائم المرتكبة في حقهمالتعویض المناسب
لمنع مثل هذه الحوادث من وٕاصالح الضرر
. الحدوث مرة أخرى

ترام حقوق الدول لیس فقط احكما یجب على -4
تنفیذ األحكام الجنائیة الصادرة ولكن أیضا األفراد،
.عند االقتضاءالمجرمین وتسلیم ضدهم 

على صعید التشریعات الوطنیة نوصي بالنص -5
في الحصول على وأحقیتهمتعریف الضحایا،على

الذي یترتب القضائيالتعویض جراء حاالت الخطأ 
أو عقابهم دون وجه حق،،علیه حبسهم احتیاطیاً 

.وعدم سقوط دعوى التعویض عنها بالتقادم
نحث المشرعین على منح الضحیة الحق في -6

ومتابعة سیر الدعوى المحاكمة،حضور جلسات 
طلباتهم والطعن على األحكام تداولها، وٕابداءأثناء 

.بالبراءةالصادرة 

الحق في ننوصي بمنح الضحایا السیاسیی-7
المطالبة بالعقاب من مرتكبي جرائم التعذیب 

الدعوى الجزائیة والتعویض هاوعدم سقوطالسیاسي،
.بالتقادمأیضًا عن هذه الجرائم 

نوصي أیضًا أن یكون هناك دائرة خاصة -8
لدیها طابع المحكمة بداخل المحكمة االبتدائیة یكون 

الفصل في طلبات التعویض یناط بهاالمدنیة 
أو ما ینوب ورثتهم،أو الضحایا،بل المقامة من ق

من قاضیین هذه الدائرةتتألف على أن قانونًا،عنهم 
ة في المدنیوخبیر في الحقوقالعلیا،من المحكمة 

.ویرأسها أحد القضاةالضحایا،قضایا 
بالجزاء فیجب ینبغي االهتمام بالجانب المتعلق -9

تشدید العقاب في حاالت استغالل الضحایا في 
بالبشر بتهریب المهاجرین، أو غسل االتجارجرائم 

األموال، أو تمویل اإلرهاب، أو في حاالت إصابة 
الضحیة بفیروس نقص المناعة، أو ارتباط جریمة 

. بمواقعه أنثى دون رضاهااالتجار بالبشر
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ویتم تعیین أعضاء اللجنة والمناوبین لمدة ثالث . ویرأسها أحد القضاة. ضایا الضحایاتختص في الفصل في قالمدنیة، الحقوقفي 
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.تكفل حقوق الضحیة

المحاكمة الجزائیة بوصف أنه متهم في جریمة معینة وتبین أنه بريء منها وتم إلصاق إلىجدیر بالذكر أن الشخص لو قدم - 26
من جهات التحقیق أو الحكم أو تضلیل من قبل الجاني الحقیقي فمما ال شك فیه أن هذا الشخص بات ضحیة نتیجة تواطئالتهمة به 

له وقد أكد ذلك المشرع الجزائري حیث اعطى الحق للضحیة في الحصول على ذلك الحقتقریر ولهذا ینبغيالتعویض، وله الحق في 
من ) 10(الفصلمن ) 173( وفي ذلك تنص أیضًا المادة . مكرر أ من قانون العقوبات) 531(تعویض عن الخطأ القضائي المادة 

قبل جمعیة الدول األطراف في نظام روما اعتمدت منوالتي القواعد اإلجرائیة وقواعد اإلثبات-الجنائیة الدولیة لمحكمةنصوص ا
تعویض ب2002سبتمبر / أیلول 10إلى 3ك خالل الفترة من األولى المنعقدة في نیویور األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في دورتها

، 85كل من یرغب في الحصول على تعویض ألي من األسباب المشار إلیها في المادة :على أنه الشخص المقبوض علیه أو المدان 
أال یكون هؤالء القضاة قد ویجب. یقدم طلبا خطیا إلى هیئة رئاسة المحكمة التي تعین دائرة مؤلفة من ثالثة قضاة لدراسة الطلب

ُیقدَّم طلب التعویض في موعد ال یتجاوز ستة أشهر من تاریخ .شاركوا في اتخاذ أي قرار سابق للمحكمة فیما یتعلق بمقدم الطلب
من 1عدم مشروعیة القبض على الشخص أو احتجازه بموجب الفقرة ) أ: (إخطار مقدم الطلب بقرار المحكمة فیما یتعلق بما یلي

من المادة 3حدوث خطأ قضائي جسیم وواضح بموجب الفقرة ) ج(؛ 85من المادة 2نقض اإلدانة بموجب الفقرة ) ب(؛ 85لمادة ا
یكون لمقدم طلب التعویض الحق في االستعانة .یتضمن طلب التعویض األسباب الداعیة إلى تقدیمه، ومبلغ التعویض المطلوب.  85

.بمحام
، 1948لعام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانالعدید من الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان بما في ذلك جدیر بالذكر أن - 27

اتفاقیة مناهضة الصدد هو واالتفاقیة األوروبیة لحمایة حقوق اإلنسان والعهد الدولي لحقوق المدنیة والسیاسیة، وثیقة مرجعیة في هذا 
والتي 1984دیسمبر فيالتي اعتمدتها الجمعیة العامة لألمم المتحدة. التعذیب وغیره من ضروب العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة

أو عقلیًا،م شدید أو معاناة شدیدة، سواء بدنیا أو لأبالمجني علیهیلحقفعل عمدي«وعرفته بأنه . جریمة دولیةكیب التعذنصت على
التي التعذیب أفعال ،تخویفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث،اعترافالحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو على 

التفاقیة یجب على الدول لوفقا .»بموافقتهرسمیة، أو بتحریض منه أو موظف عمومي أو أي شخص یتصرف بصفته الیرتكبها
األطراف ضمان أن تكون جمیع أعمال التعذیب جرائم بموجب قانونها الجنائي الوطني، والتزاما بمحاكمة أو تسلیم المرتكبین المزعومین 

.لمزید من التفصیل.للتعذیب على أراضیها بغض النظر عن جنسیتهم، والدولة التي ارتكبت الجریمة
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 http://www.humanrights.ch/fr/Instruments/ONU-Traites/Torture/index.html

علىالحكمیشتملأنیجب«من قانون اإلجراءات الجزائیة اإلماراتي بأنه ) 316(التطبیقات على ذلك ما نصت علیه المادة ومن- 28
إلى یشیروأنفیهاوقعتالتيوالظروفللعقوبةالمستوجبةالواقعةبیانیتضمنأنیجبباإلدانةحكموكلعلیها،ُبنىالتياألسباب

.»بموجبهحكمالذيالقانوننص
.356ص-سابقمرجع –غنام محمد غنام / ود–فتیحة محمد قوراري / د- 29
.5ص-1956طبعة-مطبعة نهضة مصر –ضوابط تسبیب األحكام الجنائیة في قضاء النقض المصري –رؤوف عبید / د- 30
من قانون اإلجراءات الجزائیة على أهمیة تسبیب جمیع األحكام الجنائیة ) 314(أن المشرع الجزائري قد أكد في المادة ویالحظ- 31

.بالبراءةالحكم سواء باإلدانة أو والموضوعیة لصحةالصادرة في الدعوى العمومیة ومراعاة اإلجراءات الشكلیة 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE9279BA170EA3D2A4805E9FBDDBA1D6.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000000175680&idArticle=LEGIARTI000006841258&dateTexte=20110615&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE9279BA170EA3D2A4805E9FBDDBA1D6.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000000532541&idArticle=LEGIARTI000006491037&dateTexte=20110615&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE9279BA170EA3D2A4805E9FBDDBA1D6.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000000532541&idArticle=LEGIARTI000006491037&dateTexte=20110615&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=AgreementFile&PageNumber=1&Type=10&Id=10978&strSearch=?????%20???????
http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=AgreementFile&PageNumber=1&Type=10&Id=10978&strSearch=?????%20???????
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dla%2Bprotection%2Bvictimes%2Ben%2Bdroit%2Bcriminel%26hl%3Dar%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ae&sl=fr&u=http://www.un.org/fr/documents/udhr/&usg=ALkJrhjLOTN-qgSrF9o2dOquSezA6M0AHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dla%2Bprotection%2Bvictimes%2Ben%2Bdroit%2Bcriminel%26hl%3Dar%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ae&sl=fr&u=http://www2.ohchr.org/french/law/cat.htm&usg=ALkJrhiwl4Mkw5vnep4DgzOj6F9TwAkyMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dla%2Bprotection%2Bvictimes%2Ben%2Bdroit%2Bcriminel%26hl%3Dar%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ae&sl=fr&u=http://www2.ohchr.org/french/law/cat.htm&usg=ALkJrhiwl4Mkw5vnep4DgzOj6F9TwAkyMQ
http://www2.ohchr.org/french/law/cat.htm
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قبل اعتمدت منوالتي القواعد اإلجرائیة وقواعد اإلثبات-الجنائیة الدولیة لمحكمةمن نصوص ا) 17( وقد أكدت ذلك المادة - 32
إلى 3األولى المنعقدة في نیویورك خالل الفترة من دول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في دورتهاجمعیة ال

تمارس وحدة الضحایا والشهود مهامها عمال بالفقرة :على أنه تعویض الشخص المقبوض علیه أو المدان ب2002سبتمبر / أیلول 10
حسب- تؤدي وحدة الضحایا والشهود، في جملة أمور، المهام التالیة وفقا للنظام األساسي والقواعد وبالتشاور . 43من المادة 6

لون أمام المحكمة، واألشخاص بالنسبة إلى جمیع الشهود، والضحایا الذین یمث: دائرة المحكمة والمدعي العام والدفاعمع-االقتضاء 
.اآلخرین الذین یتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي یدلي بها هؤالء الشهود، وذلك وفقا الحتیاجاتهم وظروفهم الخاصة

في ان الحكم المطعون فیه قد انتهى في أسبابه إلى الشك كبأنه إذالما سبق قضت المحكمة االتحادیة العلیا في اإلمارات وتطبیقاً - 33
- االتهام جمیع أدلة االتهام وتصدى لبحث كل دلیل مطروح وبین رأیه في كل منها مما یفید أنه تصدى عن بصیرة لفحص أدلة 

-1993سنة یونیةمن 23جلسة األربعاء الموافق 274صـ-) 1993(الخامسة عشرة السنة-االتحادیة العلیا باإلمارات المحكمة
.ةالقضائی15لسنة ) 25(رقم الطعن

تعلق وننوه أن الشریعة اإلسالمیة كفلت ألولیاء الدم في جرائم القصاص حق الطعن في الحكم إن لم یصدر موافًقا لطلبهم ، ولو- 34
تقیمها أن أولیاء الدم خصم أصیل في الدعوى الجزائیة التي" ، وقد أرست ذلك المبدأ المحكمة االتحادیة العلیا ذلك بالحكم الجنائي

) جعلنا لولیه سلطاًنا فال یسرف في القتل أنه كان منصوًراومن قتل مظلوًما فقد: (العامة في جرائم القصاص عمًال بقوله تعالىالنیابة 
أو العفو، أو العفو عن القاتل ووجوب تمثیلهم في الدعوى الجزائیة إلبداء رأیهم في طلب القصاصولهم الحق في طلب القصاص
بالحكم الجنائي إذ ال یجوز إجبارهم على قبول الحكم ن لم یصدر موافًقا لطلبهم حتى ولو تعلق ذلكوحقهم في الطعن في الحكم إ

المحكمة " توافرت أركانه وشروطه الشرعیة حتى ولو تقاعست النیابة العامة عن الطعن في الحكمبالدیة عند طلبهم القصاص متى
الطعن رقم )شرعي(2003من مارس سنة8جلسة السبت الموافق -225صـ -) م2003(الخامسة والعشرون -االتحادیة العلیا 

).شرعي جزائي(القضائیة 24لسنة ) 291(

http://www.mohamoon-uae.com/default.aspx?Action=AgreementFile&PageNumber=1&Type=10&Id=10978&strSearch=?????%20???????
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مخالفات التعمیر في التشریع الجزائري
دیرم عایدة 

كلیة الحقوق
باتنةجامعة 

ملخص
تنوعت المخالفات المتعلقة بالتعمیر وتعددت، مما قد ال یمكننا من حصرها وتعدادها، إال أن المشرع حاول قدر اإلمكان 

تحت طائلة عقوبات مقررة، وهذا عبر مراحل وني والمقامة خارج اإلطار القانتجریم األعمال واألشغال المتعلقة بالتعمیر 
بالقانون رقم ، وانتهاء04/06ورا بالقانون رقم ومر 94/07مختلفة وسیاسات متعاقبة للتعمیر بدءا بالمرسوم التشریعي رقم 

ا في هذه األشغال مما فتح المجال أكثر أمام المخالفات خاصة إذ، إال أنه في نفس الوقت أغفل جوانب مهمة 08/15
.الظروف والعوامل المختلفةتضافرت معها 

عقوباتأشغال،تعمیر،مخالفات: المفاتیحالكلمات 

Résumé
Les infractions relatives à l'urbanisme sont nombreuses et de différentes natures ce qui les
rend impossibles à recenser. Le législateur a tenté dans la mesure du possible de
criminaliser les travaux de construction réalisés dans un cadre illégal en instaurant des
pénalités à travers plusieurs politiques d'urbanisation ; toutefois certains aspects ont été
négligés, ce qui a ouvert la porte à plus d'infractions aggravées sous certaines circonstances.

Mots clés : Infractions, urbanisme, travaux de construction, peines.

Abstract
Infringements related to town planning have become numerous that they cannot be listed
despite the fact that the legislator has attempted to criminalize as far as possible the illegal
building works which should be subjected to penalties introduced through a lot of housing
policies starting with the Legislative Decree N. 94/07 until the Law N.04/06 and the law
N.08/15. However, some important aspects have been neglected which had paved the way to
many infringements.

Keywords: Infringements, town planning, housing policies, construction works, penalties.
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:مقدمة
اختلفت وضعیة الملكیة العقاریة ال سیما 

والظروف األوضاعالعمرانیة منها في الجزائر حسب 
التي مرت بها، فقد أدت الفترة االستعماریة لزیادة 
النزوح نحو المدن مما ضیق علیها الخناق وزاد من 
الضغط العمراني فیها، وبذلك صار البحث عن 

ع المالئم بإنشاء المواقع أمرا حتمیا لتحقیق التوس
مختلف المشاریع المطلوبة وتلبیة الحاجات المتزایدة 

االقتصادیةللسكان؛ خاصة في ظل األزمة 
واالجتماعیة الناجمة عن هذه المرحلة وعن 

.االستعمار
وبذلك زادت مشاكل العقار الحضري بسبب أزمة 
السكن، التي تضخمت بفعل تركز رؤوس األموال 

بالمدن، وحوت معها عملیة واألسواق اإلستهالكیة 
التحضر الكثیر من المساوئ التي شكلت عوائق 
متعددة للدراسات العمرانیة، وحالت دون تحقیق 

.التنمیة المستدامة
وبذلك عمد المشرع لمراجعة السیاسة العقاریة 
المنتهجة وتغییرها معتمدا سیاسة التطهیر العقاري 

، وتحریر السوق العقاریة خاصة العقار الحضري
ا فیه مؤخرا وهو ما سبب ارتفاعاالستثمارالذي تزاید 

أسعار المباني وكذا مواد البناء، وبالنتیجة أدى في
تّهرب األفراد من تحقیق المطابقات وانتشار البناء 
الفوضوي، وهو ما یفسر الكم الهائل لمخالفات البناء 

.التي انتشرت بصورة كارثیة مؤخرا
دا للقضاء على ونتیجة لذلك عمد المشرع جاه

هذه الظواهر والمخالفات وحمایة األفراد والممتلكات 
مما قد ینجم عنها من نتائج، وهذا من خالل العدید 
من النصوص القانونیة المتتالیة، وعبر مراحل 

.مختلفة وفي ظل سیاسات عمرانیة متباینة
من المرسوم 50المادة توبذلك فقد حّدد

المجّرمة وحصرها األفعال)1(94/07التشریعي رقم 

في ثالثة أصناف؛ إال أنه تم إلغاؤها بموجب نص 
المؤرخ في 04/06من القانون رقم 02المادة 

یتضمن إلغاء بعض أحكام الذي 14/08/2004
، وتم تغییر )2(94/07المرسوم التشریعي رقم 

أصناف هذه المخالفات، وبصدور القانون رقم 
د یحدالذي 20/07/2008المؤرخ في 08/15

، أضاف )3(قواعد مطابقة البنایات وٕاتمام إنجازها
.المشرع مخالفات أخرى متعددة ومختلفة

ونظرا ألهمیة هذا الموضوع وضرورة معالجة لذا 
محتواه بسبب ازدیاد المخالفات المتعلقة بالتعمیر 
یومیا وفي كل ساعة مما أدى لحدوث كوارث جمة 

د وعدم مست باألرواح والممتلكات بسبب تهور األفرا
اكتراثهم بضرورة احترام القوانین والمعاییر لخطورة 
النتائج التي یمكن أن تنجر عن مثل هذه األشغال 
فقد دفع بنا الفضول في ظل اختالف أشغال التعمیر 
من بناء وتجزئة وهدم، واختالف الجرائم المرتبطة 

دراسة هذا الموضوع والتعمق فیه إلىبها وتنوعها، 
ما هي الجرائم : التالیةكالیاتطرح اإلشن خالل م

التهیئة والتعمیر؟ وٕالى أي مدى بأشغالالمتعلقة 
شكلت األدوات المسطرة من طرف المشرع الجزائري 
لمواجهة مخالفات التعمیر ردعا فعلیا وفعاال في 
مواجهة أي خرق للقانون في هذا المجال، وفي وجه 
أي تجاوز لإلجراءات والمواصفات المفروضة من 

النصوص القانونیة؟خالل
فقد اعتمدنا اإلشكالیاتعلى هذه ولإلجابة

أهمإلىالمنهج التاریخي الذي من خالله نتطرق 
المراحل التي مرت بها الجریمة العمرانیة في 

القانونیة التي واألدواتاألسالیبهم أالجزائر، و 
كما اعتمدنا تهجها المشرع الجزائري لمكافحتها،ان

لتشریح وتحلیل هذه النصوص التحلیلي المنهج  
وتوضیح األهم الثغرات القانونیة والهفوات التي وقع 

،أما فیها المشرع الجزائري في تأطیر عملیة مكافحتها
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أنواع الجرائم المنهج الوصفي فقد استعملناه لتوضیح
. لها في التشریع الجزائريوالعقوبات المقرر

وبذلك ومن خالل هذه الدراسة نحاول توضیح 
م الجرائم المتعلقة بأشغال التعمیر في الجزائر، أه

أسالیب الردع والنصوص القانونیة المجرمة وكذا أهم 
ن خاللها حاول المشرع القضاء على هذا التي مو لها

والتخفیف من حدة النتائج المنبثقة النوع من الجرائم
وتوضیح مدى نجاعة وء محاولة تسلیط الضو عنها، 

المعتمدة من طرف المشرع هذه السیاسات واألسالیب
الجزائري لتنظیم عملیة التعمیر وتحقیق تنمیة 

، وهذا من خاللوقانونيمستدامة في إطار شرعي
:ما یلي

الجرائم المقررة بموجب المرسوم التشریعي رقم : أوال
94/07
04/06الجرائم المقررة بموجب القانون رقم : اثانی
08/15رقم الجرائم المقررة بموجب القانون: اثالث
الجرائم المقررة بموجب المرسوم التشریعي رقم : أوال
94/07

حصر المشرع من خالل المرسوم التشریعي رقم 
یتعلق الذي 18/05/1994المؤرخ في 94/07

بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس 
:ةثالثأنواع مخالفات التعمیر في ) 4(المعماري

تشیید بنایة دون رخصة-1
المشرع إلقامة بناء أو تغییره استخراج اشترط

رخصة بذلك من الجهة المختصة، وٕاال عّد ذلك 
مخالفة یتوجب إخضاع القائم بها للعقوبات المقررة 

.لهذه المخالفة) 5(قانونا 
:تعریف الجریمة-أ

جدیدة مبانذه المخالفة على أنها إنشاءعّرفت ه
أو التعدیلثل التعلیة والتوسیع أوأو إقامة أعمال م

التدعیم أو إجراء أي تعدیالت للواجهة قبل الحصول 
على رخصة بذلك من الجهة اإلداریة المختصة وفقا 

كما عّرفت على . )6(لما تملیه قوانین التهیئة والتعمیر
استعمال أرض دون رخصة بناء أّنها تنفیذ أشغال أو

في مجال یفرض فیه الحصول على رخصة بناء 
.)7(مسبقة 

:طبیعة القانونیة للجریمةال-ب
رع هذه الجریمة على أنها مخالفة كّیف المش

94/07من المرسوم التشریعي رقم 50نص المادة ل
). دج2000(إذ حدد أقصى عقوبة لها بألفي دینار 

تنتهي بانتهاء أعمال التيوهي من الجرائم الوقتیة
البناء، ولكنها تتكرر بوقوع عدة أفعال یصلح كل 

یكون جریمة مستقلة، وتعتبر جریمة واحدة منها أن 
نظرا لوحدة الفاعل ومحل الجریمة والمشروع 

بسبب وقتا، ذلك أن الجریمة قد تستغرق)8(اإلجرامي
.طول مدة أعمال البناء

:تمییزها عما یشابهها من جرائم- ج
جریمة تشیید بناء دون رخصة تتشابه مع جرائم 

نیة لذا فقد أخرى من جهة وتختلف عنها من جهة ثا
حاولنا تحدید نوعین من الجرائم المشابهة لها 

:والمتمثلة في
: تمییزها عن جریمة إقامة تجزئة دون رخصة-

جریمة إقامة أشغال هذه الجریمة مع تتشابه 
جزء من الركن المادي وهو في البناء دون رخصة 

سلم یخاص بها ترخیصإقامة أشغال معینة دون 
ختصة ووفق شروط خاصة، من الجهة اإلداریة الم

من حیث إال أنها في نفس الوقت تختلف عنها 
تتعلق بإقامة تجزئة على هاطبیعة األشغال إذ أن

تتعلق فأما الجریمة الثانیة-عقار غیر مبني-أرض
ترتبط أساسا و ، شغال البناء التي سبق التطرق لهابأ

.ى عقار مبني أصالأو أشغال علبإقامة بناء
:ریمة الهدم دون رخصةتمییزها عن ج-

تتشابه جریمة إقامة أشغال البناء دون رخصة مع 
شغال دون األإقامة حیثمن أیضا هذه الجریمة 
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،مسلم من الجهة اإلداریة المختصةترخیص خاص 
وكذا من حیث تعلقها ببناء قائم في حالة الترمیم أو 
التمدید أو التعدیل المتعلق بأشغال البناء دون 

عنها من حیث طبیعة األشغال تختلف و ،رخصة
بإزالة بناء قائم كلیا أو هذه الجریمةتتعلق حیث
.جریمة إقامة أشغال البناء دون رخصةعكس جزئیا

:عناصر الجریمة-د
تتم الجریمة بتوافر الركن المادي الذي یشترط 
لقیامه إنجاز أشغال البناء دون وجود ترخیص بذلك، 

ق بمجرد بدأ أشغال إضافة للركن المعنوي الذي یتحق
.البناء دون وجود ترخیص

:العقوبة المقررة للجریمة-ه
من المرسوم التشریعي رقم 50نصت المادة 

على إخضاع مرتكب هذه الجریمة ) 9(94/07
في حالة تشیید بنایة ) دج2000(لغرامة مقدرة بـ 

دون رخصة على أرض تابعة لألمالك العمومیة 
إذا كان على ) دج1500(الوطنیة ولغرامة قدرها 

أرض تابعة لألمالك الوطنیة الخاصة أو ملكیة
إذا كان ) دج1000(خاصة تابعة للغیر ولغرامة 

. على أرض خاصة
تشیید بنایة ال تطابق مواصفات رخصة البناء-2

المشرع عند تشیید البناء األخذ بعین اشترط
المواصفات المحددة بموجب رخصة البناء االعتبار
.وٕاال عّد ذك مخالفة یعاقب علیها القانونالمسلمة،

:تعریف الجریمة-أ
عّرفت على أنها الجریمة التي ال یراعي فیها 
المهندس المصمم أو المهندس المشرف على التنفیذ 
أو المقاول المسند إلیه التنفیذ األصول الفنیة الواجب 
مراعاتها عند القیام بأعمال التصمیم أو التنفیذ أو 

.)10(اإلشراف
وعلى حائز رخصة البناء االلتزام بأحكامها 
للمحافظة على سالمة المبنى واألرواح وكذا 

، وبذلك علیه التقید )11(الممتلكات المجاورة
بالمواصفات والرسومات والمستندات ومواد البناء 

.المالئمة
:الطبیعة القانونیة للجریمة-ب

من المرسوم التشریعي 50أضفت علیها المادة 
طبیعة المخالفة بناء على العقوبة 94/07رقم 

دج، وهي من الجرائم 900و300المحددة لها بین 
االمتناعالسلبیة، كون السلوك المجّرم یتجسد في 

عن مطابقة األشغال ألحكام رخصة البناء، وكذلك 
من الجرائم المستمرة والمادیة ولیس للمخالف 

.بحسن النیةواالحتجاجاالعتداد
:عما یشابهها من جرائمتمییزها - ج

ال إقامة تجزئةتتشابه هذه الجریمة مع جریمة 
االمتناعفعل في التجزئة تطابق مواصفات رخصة 

عن مطابقة األشغال للرخصة الخاصة بها، إال أنها 
تختلف عنها من حیث طبیعة ونوع األشغال كما 

عقار مبني خالفا للجریمة ب، كما تتعلق سبق ذكره
، إضافة ة أساسا بعقار غیر مبنيالثانیة والمرتبط

.للعقوبة المقررة لها
:عناصر الجریمة-د

بتنفیذ المخالف أشغال البناء دون احترام رخصة 
البناء یتوافر الركن المادي للجریمة، أما الركن 

یبدأ المتهم بأشغال البناء عندمافیتحققالمعنوي
بشكل مخالف للترخیص، والجهل بقوانین العمران ال 

في تجریم األشغال المخالفة، وال تأثیر له یؤثر
. )12(بالقصد الجنائي 

:العقوبة المقررة للجریمة-ه
94/07من المرسوم التشریعي 50حددت المادة 

) 13(العقوبات المقررة لهذا النوع من الجرائم 

إذا تجاوز المخالف معامل شغل ) دج400(بـ
عن األرضیة أو أرضیة الطریق وملحقاتها بما یقل 

االرتفاع، وٕاذا تجاوز ذلك أو لم یحترم %10نسبة 
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) دج900(، وتصبح )دج900(المرخص به تكون 
عن كل متر یضاف ) دج300(عن كل مستوى أو 

.من الحد المرخص بهانطالقا
على ملكیة الغیر تكون العقوبة االستیالءأما عند 

500(، وعند تعدیل الواجهة تقدر بـ )دج800(
).دج700(نجاز منفذ تكون ، وفي حال إ)دج
عدم القیام بإجراءات التصریح واإلشهار-3

من المرسوم التنفیذي رقم 50نصت المادة 
على وجوب إعالم المستفید من رخصة 91/176

البناء رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا 
بتاریخ فتح الورشة ووضع الفتة مرئیة وٕاال عّد ذلك 

.مخالفة
:لجریمةتعریف ا-أ

عّرفت على أنها الجریمة التي ال یقوم فیها 
الجاني بوضع الفتة مرئیة من الخارج، توّضح 
مراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء وتاریخ 
افتتاح الورشة والتاریخ المتوقع إلنهاء األشغال، وكذا 
اسم صاحب المشروع و مكتب الدراسات والمؤسسة 

.)14(المكلفة باإلنجاز 
وجب التصریح بفتح األشغال ووضع الفتة لذا

بمقر األشغال تتضمن رقم الترخیص وتاریخه ونوع 
المبنى ومستواه، إضافة لعدد األدوار والوحدات 
المرخص بإقامتها، واسم المالك وعنوانه والمقاول 

.)16(والمهندس المشرف علیها)15(القائم باألشغال
:الطبیعة القانونیة للجریمة-ب

الجریمة من الجرائم السلبیة بسبب تعّد هذه
امتناع الجاني عن القیام باإلجراءات المقررة قانونا 
من إشهار وتصریح، كما أنها من المخالفات بالنظر 

من 50للعقوبة المقررة لها من خالل نص المادة 
والتي ال تتجاوز 94/07المرسوم التشریعي رقم 

. دج200الغرامة المقدرة بـ 

:جریمةعناصر ال- ج
لقیام الجریمة یشترط تجاهل القائم باألشغال 
لإلجراءات المتعلقة بالتصریح واإلشهار أثناء تنفیذها 
وهو ما یجسد الركن المادي، أما المعنوي جریمة 
عمدیة، فیتحقق بمجرد بدأ األشغال دون اتخاذ 

. إجراءات التصریح واإلشهار كونها جریمة عمدیة
:ةالعقوبة المقررة للجریم-د

وقد أغفل المشرع التصریح بأشغال الهدم وعدم 
حتیاطات الالزمة لما قد تسببه من ضرر اّتخاذ اال

للماّرة
واألمالك المجاورة، رغم أنه من خالل المادة 

المؤرخ في 66/156من األمر رقم 5مكرر 441
یتضمن قانون العقوبات المعدل 08/06/1966

ء دون اتخاذ هدم البناالقانونجّرم)17(والمتمم 
100من غرامةوبتها بحتیاطات الالزمة، وحدد عقاال

.أیام إلى شهرین10حبس من دج أو1000إلى 
كما أهمل العدید من الجرائم التي ال تقل خطورة 
عن الجرائم التي سبق ذكرها كجریمة عدم تجدید

جریمة عدم و الترخیص بعد انتهاء مدة صالحیته
أو تصحیح األعمال تنفیذ القرار الصادر بإزالة

المخالفة خالل المدة المقررة، إضافة للبناء على 
أرض غیر مجزأة واستئناف األشغال رغم صدور 

، )19(، وكذا التجزئة دون رخصة)18(قرار بإیقافها
وكان من األجدر به اإلحاطة بأكبر قدر ممكن من 

.)20(الجرائم لمكافحتها والحد من المخالفات
قررة للجرائم التي حصرها كما أن العقوبات الم
من المرسوم التشریعي 50المشرع في نص المادة 
.ال تتناسب مع خطورتها

04/06الجرائم المقررة بموجب القانون رقم : اثانی
من المرسوم التشریعي 50ألغى المشرع المادة 

من القانون رقم 2بموجب المادة 94/07رقم 
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یتضمن إلغاء14/08/2004المؤرخ في 04/06
، )21(94/07بعض أحكام المرسوم التشریعي رقم 

التي تطرقنا إلیها المخالفاتتجریم وبذلك ألغى 
وترك األمر یشوبه بعض في المطلب السابق 

نصت 3مكرر 76الغموض، خاصة وأن المادة 
، فهو لم على ضرورة مطابقة البناء أو القیام بالهدم

لفة إنجازها مخایحدد مجددا األشغال التي یكّون 
76، وحصرها من خالل المادة یعاقب علیها القانون

.مكرر في عدم مطابقة البناء فقط وعقوبتها الهدم
المؤرخ في 06/55كما أن المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد شروط وكیفیات تعیین 30/01/2006
األعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع 

نتها وكذا والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعای
حدد من خالل نص المادة و )22(إجراءات المراقبة 

أنواع من المحاضر المتعلقة بتشیید بنایة ةثالث16
دون رخصة وتشیید بنایة ال تطابق مواصفات 
رخصة البناء، إضافة لمحضر معاینة أشغال شرع 
فیها دون رخصة هدم، وبالتالي أضاف نوعا آخر 

في ، ولكن )23(من الجرائم وهي الهدم دون رخصة
التدبیر ال و المقررة لها حدد العقوبةنفس الوقت لم ی

هذا النوع ، وبذلك فقد جرم المشرع)24(المتخذ بشأنها 
من األشغال دون تحدید عقوبتها وبذلك فال فائدة من 

.تحققهلةبو التجریم طالما أنه ال عق
دون رخصة تتجسد في القیام )25(فجریمة الهدم

ّله أو جزء منه دون استخراج رخصة بإزالة البناء ك
. بذلك من الجهة المختصة

وهي جریمة مؤقتة إذا تّمت أفعال الهدم وانتهت 
دون أن تستغرق مدة طویلة، وٕاّال فإنها جریمة 

إذا توقفت أعمال إال تنتهي متتابعة األفعال ال 
الهدم، وبهذا ال تختلف عن جریمة البناء دون 

.)26(ترخیص

على تجریم هذه األفعال إال ورغم نص المشرع 
أنه لم یحدد لها عقوبة في المقابل وبذلك لم یكن 

.لهذا التجریم أي مفعول طالما لم یكن له رادع
03/03من القانون رقم 38كما حددت المادة 

یتعلق بمناطق الذي 17/02/2003المؤرخ في 
زیادة على ذلك )27(التوسع والمواقع السیاحیة 

:ةالمخالفات التالی
 رفض تزوید األعوان المؤهلین لتقصي

المخالفات بالمعلومات ومنعهم من القیام بمهامهم
 التصریحات الكاذبة عند تنفیذ اإلجراءات

المتعلقة بمنح رخصة البناء
 تحویل العقار السیاحي والمرافق المبنیة عن

طبیعتها السیاحیة
08/15الجرائم المقررة بموجب القانون رقم : اثالث

تجاسم مخالفات البناء وعدم القدرة على بسبب 
القضاء علیها حاول المشرع محاصرة المخالفین 
بأكبر قدر من النصوص وجّرم من خالل القانون 

العدید من األعمال المتعلقة بالتعمیر 08/15رقم 
.دون أن یلغي المخالفات السابقة الذكر

الجرائم المتعلقة بالتجزئات-1
في إنشاء تجزئة دون حصر المشرع هذه الجرائم

وحدد لها عقوبة 74رخصة من خالل نص المادة 
أشهر إلى سنتین وغرامة من 6الحبس من 

دج، إضافة لتشیید 1.000.000دج إلى 100.000
بنایة داخل تجزئة دون رخصة وعقوبتها بموجب 

دج إلى 100.000غرامة من 75نص المادة 
دج، وجریمة بیع عقار في تجزئة غیر 1.000.000

مرخصة أو لم یتم بها االستالم المؤقت ألشغال 
دج إلى 100.000وعقوبتها غرامة من االنتفاع

أشهر إلى سنة أو 6دج والحبس من 1.000.000
تتم مضاعفة ةبإحدى العقوبتین، وفي حالة العود
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العقوبة حسب كل جریمة، أما في الحالة األخیرة 
.سنوات5فیمكن الحكم بالحبس من سنة إلى 

جرائم المتعلقة برخصة البناءال-2
حصر المشرع هذه الجرائم في عدم إتمام البنایة 
في األجل المحدد برخصة البناء بموجب نص المادة 

دج إلى 50.000وحدد عقوبتها بغرامة من 78
دج، وكذا جریمة تشیید بنایة دون 100.000

سابقا فغیر من عقوبتها ورفعرخصة التي تم ذكرها 
دج، وفي 100.000دج إلى 50.000الغرامة من 
أشهر إلى سنة مع 6الحبس من ةحالة العود

.مضاعفة الغرامة
إضافة للربط غیر القانوني بشبكات االنتفاع 
العمومي دون الحصول المسبق على رخصة بناء أو 

دج 50.000شهادة مطابقة، وعقوبتها غرامة من 
دج وكذا الحال بالنسبة للمقاول 100.000إلى 

جز األشغال، وعند العود تضاعف الغرامة الذي أن
بإعادةالجهة القضائیة أمراإصدارإمكانیةمع 

.مع تحمل المصاریفاألصلیةلحالتها األماكن
في حالة وضع مواد البناء في الطریق یعاقب أما 

دج 20.000دج إلى 5.000المخالف بغرامة من 
.وعند العود تضاعف الغرامة

اء تحقیق المطابقة الجرائم المتعلقة باجر -3
حدد المشرع الجرائم المتعلقة بإجراء تحقیق 
المطابقة في عدم إتمام أشغال اإلنجاز في المدة 
المحددة برخصة إتمام االنجاز وعقوبتها غرامة من 

دج، أما عدم تحقیق 50.000دج إلى 20.000
المطابقة في األجل المحدد فعقوبته غرامة من 

دج 20.000دج، ومن 20.000دج إلى 5.000
دج عند شغل أو استغالل البنایة قبل 50.000إلى 

تحقیق المطابقة، مع إمكانیة أمر الجهة القضائیة 
،  82للمخالف بإخالء االماكن فورا طبقا لنص المادة 

وعند عدم امتثاله یمكن صدور حكم ضده بعقوبة 

شهرا مع مضاعفة 12أشهر إلى 6الحبس مدة 
.الغرامة

ریح ببنایة غیر متممة أو وفي حالة عدم التص
تتطلب تحقیق المطابقة یعاقب المخالف بغرامة من 

دج، مع إمكانیة 300.000دج إلى 100.000
أم إذا . األمر بهدم البنایة مع تحمله مصاریف ذلك

.أدلى بتصریح كاذب فیعاقب وفقا لقانون العقوبات
أشغال البناء قبل تحقیق استأنفویعاقب من 

دج إلى 50.000المطابقة بغرامة من
تضاعف الغرامة، وبـ ةدج وعند العود100.000

دج إذا لم یوقف فورا 20.000دج إلى 5.000
.األشغال تطبیقا ألحكام هذا القانون

تمت تسویة وضعیته بعد التصریح في تىوم
إطار تحقیق المطابقة ولم یودع بعد ذلك طلب 
رخصة البناء على سبیل التسویة أو طلب إتمام 

في األجل المحدد یعاقب بغرامة من اإلنجاز 
.دج100.000دج إلى 50.000

وعند فتح ورشة إتمام االنجاز دون ترخیص أو 
عدم وضع سیاج الحمایة للورشة أو الفتة تدل على 
أشغال إتمام اإلنجاز یعاقب المخالف بغرامة من 

دج، وفي حالة العود 10.000دج إلى 5.000
في أشغال أما عند عدم الشروع. تضاعف الغرامة

البناء في األجل المحدد برخصة إتمام االنجاز 
دج، 30.000دج إلى 10.000فیعاقب بغرامة من 

دج عند عدم تقدیم 50.000دج إلى 10.000ومن 
طلب شهادة المطابقة بعد إتمام االنجاز في األجل 
المحدد بموجب هذا القانون، وعند العود تضاعف 

.المخالفة
م هو أن القانون رقم وما یالحظ على هذه الجرائ

الذي جرمها مؤقت ومحدود المدة، أي عند 08/15
انتهاء مدة العمل به سیتم العودة لتطبیق القانون رقم 

المتعلق بالتهیئة 01/12/1990المؤرخ في 90/29
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04/05والتعمیر المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 
وبالتالي تجریم )28(14/08/2004المؤرخ في 

قررة بموجبه، وهو ما یطرح التساؤل حول األفعال الم
مدى إمكانیة القضاء على هذه المخالفات وتسویة 

.وضعیة البنایات خالل هذه الفترة القصیرة

:ةـــــخاتم
من خالل ما سبق یتضح سعي المشرع 
ومحاوالته المتعددة والمختلفة للقضاء على مخالفات 
التعمیر على المدى البعید والتخفیف منها على 
المدى القریب من خالل العدید من النصوص 

.القانونیة المتعاقبة
وقد فشلت معظم المحاوالت في التصدي لها 
بسبب حالة الالوعي العمراني للمجتمع الجزائري، 
وكذا طبیعة العقلیة الجزائریة، والتجاهل المتواصل 
للقوانین الذي تزامن مع عدم تقبل فكرة التنمیة 

.ة بضرورة تحقیقهاالاالمستدامة وعدم المب
كما أن اإلمكانات المادیة والبشریة المكرسة 
لتطبیق هذه السیاسات والتحري حول المخالفات، 
إضافة لتذبذب األفكار والطرق الموجهة لهذا المجال 
كان أهم عائق لذلك، ویبقى في نفس اإلطار نوع 

:من التساؤل حول العدید من األمور نوجزه فیما یلي

مؤقت ومحدود المدة، أي 08/15القانون رقم -1
عند انتهاء مدة العمل به سیتم العودة لتطبیق القانون 

وبالتالي فإن تجریم األشغال 04/06و 90/29رقم 
المقررة بموجبه سینتهي العمل به بانتهاء مدة سریان 
هذا القانون، وهو ما یطرح التساؤل حول مدى 

یة إمكانیة القضاء على هذه المخالفات وتسویة وضع
.البنایات خالل هذه الفترة القصیرة

جرم المشرع عملیة الهدم دون الحصول على -2
، ولكن 04/06رخصة بذلك من خالل القانون رقم 

دون تحدید العقوبة والتدبیر المتخذ بشأنها، مما 
.یجعل هذا التجریم دون مفعول

أغفل المشرع التصریح بأشغال الهدم وعدم اّتخاذ -3
ما قد تسببه من ضرر للماّرة االحتیاطات الالزمة ل

441واألمالك المجاورة، رغم أنه من خالل المادة 
جّرم هدم البناء 66/156من األمر رقم 5مكرر 

حتیاطات الالزمة، وحدد عقوبتها دون اتخاذ اال
دج أو الحبس من 1000إلى 100بالغرامة من 

.أیام إلى شهرین10
مرانیة في لذا یتوجب أوال تعمیم سیاسة التوعیة الع

المجتمع الجزائري قبل العمد إلى القضاء على 
المخالفات فال قیمة للردع دون الوعي، وهو ما ظهر 
جلیا من خالل إعادة إقامة األشغال وتعلیة البنایات 
بعد هدمها من طرف الجهات المختصة وبعد وقفها 

.وفي فترات زمنیة خیالیة
:والحواشيالمراجع

.1994لسنة 32جریدة رسمیة رقم ال-1
.2004لسنة 51جریدة رسمیة رقم ال- 2
.2008لسنة 44رسمیة رقم جریدةال- 3
.1994لسنة 32جریدة رسمیة رقم ال- 4
عمد المشرع إلى تسویة أوضاع الذین یشغلون فعال أراضي 90/29لمحاربة البناءات غیر المشروعة قبل صدور القانون رقم - 5

د غیر مطابقة للقواعد المعمول بها، وجعل البنایات مطابقة لقواعد التعمیر من خالل المرسوم رقم عمومیة أو خاصة كانت محل عقو 
یحدد شروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعال أراضي عامة أو خاصة كانت محل مباني غیر 13/08/1985المؤرخ في 85/212
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، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة بد الحفیظعبن عبیدة راجع في ذلك. 34مطابقة للقوانین المعمول بها، جریدة رسمیة رقم 
.دارهومة، الجزائر،2003طبعة،39- 37ص العقاریة في التشریع الجزائري، 

كلیة الحقوق، ، 86،2002ص مذكرة ماجستیر في القانون، فرع اإلدارة والمالیة، ، رخصة البناء في القانون الجزائري، حمدسبتي م- 6
، النظام القانوني للترخیص بأعمال البناء في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، نصوروأیضا مجاجي ملجزائر، جامعة ا

.، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة114،2001ص فرع القانون العقاري والزراعي، 
.الحقوق، جامعة قسنطینةكلیة ، 116،1998ص ، رخصة البناء، مذكرة ماجستیر في القانون، نىبن لطرش م- 7
مكتبة اإلشعاع، ،2000طبعة ،23ص ، المسؤولیة الجنائیة في البناء والهدم للقائمین بالتشیید، میرسالسمیعبداألودن ع-8

.اإلسكندریة
:وأیضا

.دون دار نشر، 1993طبعة ،216ص المشكالت العملیة في جریمة البناء بدون ترخیص، حامد عبد الحلیم الشریف، -
.دار الفكر العربي، مصر، 1983، طبعة 3ص ، قانون المباني الجدید، رفعت محمدعكاشة -
.134، ص 1995، مجلة الحقوق، العدد الثالث، -الجزء األول-، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء نامغحمدالدكتور غنام م-
.32،1994جریدة رسمیة رقم ال- 9

.المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، 1995، طبعة 199ص ، ، جنایات المبانيامدالشریف ح- 10
ولكن إذا تم إبرام عقد مقاولة واستخدم المهندس المعماري أو المقاول أسالیب إحتیالیة بمخالفة المواصفات والشروط، وتم إخفاء - 11

، أصول محمد ماجد عباسأنظر خلوصي . سؤولیة التقصیریةالعیوب عن المالك أو صاحب العمل فیحق له مالحقته على أساس الم
.دار الكتب القانونیة، مصر، 2004طبعة ،116ص التحكیم في المنازعات الهندسیة، 

:وأیضا
.99-97ص ص، المقال السابق،نامغحمدمالدكتور غنام -
.دون دار نشر، 1997، طبعة113ص ، عقود البناء واألشغال الخاصة والعامة، عیمالدكتور مغبغب ن-
، المكتب الجامعي 2003طبعة ،88-86ص ص ، مسؤولیة المهندس والمقاول عن عیوب البناء فقها وقضاءا، حمدأیدإبراهیم س-

.الحدیث، اإلسكندریة
.123-121ص ص، المقال السابق،نامغحمدالدكتور غنام م- 21
أیام إلى أسبوع أو إحدى العقوبتین، وعند اإلستمرار في 3بالغرامة والحبس من حّدد المشرع اللبناني العقوبة لهذا النوع من الجرائم- 31

:للتوضیح أكثر أنظر. األشغال الغرامة والحبس مدة أسبوعین أو إحدى العقوبتین
- Mallat Hyam, Droit de L’urbanisme, de la Construction, de l’Environnement et de l’Eau au LIBAN,
p 63, 1997, DELTA, Beyrouth.

صوأیضا مجاجي م، المذكرة السابقة،،دار هومة، الجزائر، 2006طبعة ،108ص ، الجرائم الواقعة على العقار، اضلخمار ف- 41
122.

وقبل تعدیله لم تكن كل األشغال تعرض على المهنس المعماري وتم تحدید المستثناة منها بموجب 90/29في ظل القانون رقم - 51
یحدد كیفیات المداولة وتصنیف أقالیم إقامة مشاریع البناء المعفاة من إلزامیة اللجوء إلى المهندس 05/05/1992ر المؤرخ في القرا

.59المعماري جریدة رسمیة رقم 
دة یتعلق باألشخاص المؤهلین إلعداد مشاریع البناء الخاضعة لرخصة البناء، جری05/05/1992حدد صفته القرار المؤرخ في - 61

).1992(59رسمیة رقم 
).1966(49جریدة رسمیة رقم - 71
لمزید من المعلومات راجع الشریف . بهذا النوع من الجرائم وحدد عقوباتها، من خالل نصوص متفرقةالمصريأخذ المشرع - 81
.25-21ص ص، المرجع السابق،امدح

:وأیضا
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.686ص ، 1968سنة ، 03المباني، مجلة إدارة قضایا الحكومة، العدد ، دراسة في تشریعات وفیقتاصرنالبدالدكتور العطار ع-
.70ص، المرجع السابق،الشریفالحلیمبدحامد ع-
.162- 160ص ص؛144-143ص ص، المقال السابق،نامغحمدغنام مالدكتور -
.للنشر، اإلسكندریةدار الجامعة الجدیدة ، 2003طبعة ،21-17ص ص، المسؤولیة المعماریة،نصورمسنینمحمد ح-
، وكذا المصري التجزئة غیر القانونیة لألراضي وٕاقامة بناء على أرض قبل الحصول على رخصة التجزئة بشأنهاالمشرعجّرم - 91

یوما أو بإحدى العقوبتین، كما یمكن إلغاء عقود اإلیجار ونقل 15المشرع اللبناني الذي حدد عقوبتها بالغرامة والحبس من یوم إلى 
.159- 155ص ص، المقال السابق،نامغحمدغنام مالدكتور لمزید من المعلومات راجع .ملكیة على مسؤولیة المخالفال

:وأیضا
.21-17ص ، المرجع السابق،نصورمسنینمحمد ح-

-Mallat Hyam, op.cit, p 103.
لقانونیة، كون ذلك یضر بالمصلحة الخاصة جّرم المشرع المصري أیضا عدم إتمام الهدم والشروع في البناء خالل المدة ا- 20

أشهر یتم خاللها الهدم وٕاعادة البناء فورا واستثنى األماكن المؤجرة قصد 3لمستأجري العقار المهدوم إذا كان مؤجرا، واشترط مدة 
.إلسكندریةمنشأة المعارف، ا، 1986طبعة ،515ص ، جرائم اإلسكان، حمدراجع الدكتور المنجي م. استعمالها في التعلیم

.51،2004جریدة رسمیة رقم - 21
.06،2006جریدة رسمیة رقم - 22
، المرجع حمدالدكتور المنجي مراجع . عاما40المشرع المصري لقبول الهدم أن ال یكون البناء قد مضى علیه أقل من اشترط- 23

.516صالسابق،
لغرامة المقدرة بثالثة أمثال قیمة المبنى المهدوم ویمكن الحبس لمدة ال تزید حدد المشرع المصري العقوبة المتعلقة بهذه المخالفة با- 24

.143ص، المرجع السابق، امدراجع في ذلك الشریف ح. عن سنة
:وأیضا

.18-17ص ص، المرجع السابق،نصورمسنینمحمد ح-
. ن یسقط البناء كله أو ینفصل عنه بعض أجزائهقارا، أو أاتصاالهو تفكك البناء وانفصاله عن األرض المتصل بها البناءهدم - 25

، الجزء األول، المجلد الثاني،-االلتزاممصادر -، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید نهوريسالراجع في ذلك الدكتور عبد الرزاق 
بالمهندس المعماري ، المسؤولیة الخاصة سین، وأیضا الدكتور عبد الرزاق حدار الفكر العربي، مصر، 1998طبعة ،1214ص 

.دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 1987طبعة ،697صومقاول البناء،
.162ص، المقال السابق،نامغحمدالدكتور غنام م- 26
.2003، 11جریدة رسمیة رقم - 27
.52،1990جریدة رسمیة رقم - 28
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المسؤولیة عن اإلعالم ما قبل التعاقدي
رشید ساسان
كلیة الحقوق
عنابة–جامعة باجي مختار 

ملخص
یهتم موضوع البحث بتوضیح مسألة األسباب المنشئة للمسؤولیة المرتبطة باإلعالم ما قبل التعاقدي في مجال عقود 

یث یتحقق اإلعالم من خالل ما یعرف بوثیقة اإلعالم األعمال، السیما عقد التوزیع بترخیص استعمال العالمة التجاریة، ح
المسبق، كما أن مسؤولیة المرخص باعتباره المدین باإلعالم المسبق في حال ثبوتها تأخذ عددا من األشكال اهتم هذا 

ومحاولة البحث بعرضها ومناقشتها من خالل الرجوع إلى األنظمة المقارنة، السیما منها القانون الفرنسي قانونا وقضاء، 
.التقریب مع ما هو موجود في الجزائر

.االلتزام باإلعالم، عقود األعمال، المسؤولیة العقدیة، عقد الترخیص التجاري: كلمات المفاتیحال

Résumé
Cette ’étude en se référant  par  son analyse aux régimes juridiques comparés, notamment
français, s’intéresse à la question des faits générateurs de la responsabilité relative à
l’information précontractuelle en matière de contrats d’affaires, et essentiellement le contrat
de franchise commerciale. Elle s’intéresse aussi à la question des différentes formes de
responsabilités découlant du non respect par le franchiseur de son obligation de fournir, au
profit du franchisé, le document d’information précontractuelle.

Mots clés : Obligation d’information, contrats d’affaires, responsabilité contractuelle,
contrat de franchise.

Abstract
The study focuses on the question of facts giving rise to the liability for pre-contractual
information relating to business contracts and essentially commercial franchise contract, and
the question of different forms of responsibilities under the Failure by the franchisor of its
obligation to provide the benefit of the franchisee document pre-contractual information ;
Failure by the franchisor's obligation to provide the benefit of the franchisee, the pre-
contractual information herein with reference to his analysis, including the French
comparative legal systems.

Keywords: Information obligation, business contracts, contractual liability, franchising
contract.
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تمهیـد
عرفت مرحلة ما بعد الحرب العالمیة األولى فترة 

التصنیع، مما أدى إلى تعاظم في حركیة ازدهار
استتبع اجتهاد الصناعیین إنتاج السلـع والخدمات، و 

م في والتجار في سبیل استحداث آلیات توزیع تسه
الخدمي، وهو تصریف فائض المنتج السلعي و 

الوضع الذي ولد انتقال اهتمام الفاعلین الصناعیین 
تسییر من االشتغال بتسییر الندرة، إلى التفكیر في

الوفرة، من خالل تنویع قنوات تصریف المنتجات، 
والتي یعد آخرها من حیث الظهور عقد التوزیع 
بترخیص استعمال العالمة التجاریة، و الذي یعرف 

عقد تبادلي، متتابع التنفیذ، یمنح من : "على أنه
لشخص آخر یدعى " المرخص"خالله شخص یدعى

التجـاري الحق في استغالل االسـم " المرخص له"
للمرخـص، وتمكینه من عنصر العمالء والزبائن 
المرتبطین به، واالستفـادة من مساعدتـه الفنیـة 
والتجاریة المستمرة، وفق نظام التسییر المختبر 
مسبقا من قبل المرخص، بما یمكن المرخص له من 

."القدرة التنافسیـة، و بالتالي تحقیق ربحیة عالیة
على عاتق المرخص في یقتضي االلتزام المقرر 

إعالم المرخص له تمكینه من جمیع المعطیات 
المتعلقة بالعناصر محل الترخیص، والجدوى 
االقتصادیة والمالیة للعقد المراد إبرامه بالنسبة 
للمرخص له، بحیث یكون مدركا تمام اإلدراك لما 
هو مقبل للتعاقد علیه، بما یمكنه من الموازنة بین ما 

ن التزامات وما ینتظر تحصیله یمكن أن یتكلف م
من امتیـازات وحقوق حتى تكون إرادته مستنیرة 
ویستبعد التعاقد عن غیر بینة، وفي هذا الشأن فإن 
أثر اإلخالل بااللتزام باإلعالم ما قبل التعاقدي على 
العالقة التعاقدیة یتباین بحسب طبیعة اإلخالل 

الدراسة بااللتزام في ذاته، وعلى هذا األساس نتناول ب

من جهة، ثم ) 1(صور اإلخالل بااللتزام التعاقدي
). 2(أثر اإلخالل بااللتزام التعاقدي من جهة ثانیة 

صور اإلخالل بااللتزام باإلعالم ما : المبحث األول
:قبل التعاقدي

یتقرر على عاتق المرخص التزام قانوني بإعالم 
المرخص له بمقتضى وثیقة اإلعالم ما قبل التعاقد 

جمیع البیانات التي من شأنها تمكینه من التعاقد ب
عن بینة، وٕاحاطته بكل المعطیات ذات المضمون 
القانوني أو االقتصادي أو المالي، المرتبطة بالعقد 
المراد إبرامه، بما یحقق توازنا في المركز التعاقدي 
للمرخص له قبل المرخص، وعلیه فإن عدم وفاء 

ألشكال من شأنه المرخص بالتزامه بأي شكل من ا
قدأن یجعل المرخص له في وضعیة جهل تعاقدي

یهدد باإلخالل بما یفترض في العقد من توازن في 
مركزي المتعاقدین، وفي تحقق الطابع التبادلي 
للعالقات التعاقدیة، األمر الذي یمثل خروجا عن 
جوهر العقد، باعتباره رابطة تجتمع بمقتضاها 

صرة، فیكون بذلك مبرر اإلرادات المتعادلة والمتب
التدخل التشریعي من خالل فرض االلتزام بتقدیم 
وثیقة اإلعالم المسبق هو دعم مركز المتعاقد 
األضعف واقعیا، بإقرار نظام قانوني حمائي سابق 

خلو إرادة الدائن بوثیقة -ما أمكن-للتعاقد یضمن 
اإلعالم المسبق من أي عیب قد یتأتى من الجهل 

الناجم عن بعض األوضاع التي بظروف التعاقد،
إما یتخلف فیها المرخص عن اإلعالم المسبق بشكل 

، أو یضمن وثیقة اإلعالم المسبق )1(كلي 
، أو أال یمكن )2(معلومات مغلوطة وكاذبة 

المرخص له من مدة التروي المنصوص علیها 
).3(قانونا
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دیم وثیقة اإلعالم ما قبل عدم تق: المطلب األول
يدالتعاق
خذ االلتزام باإلعالم ما قبل التعاقدي في مجال یأ

عقود التوزیع بترخیص استعمال العالمة التجاریة 
مظهرا شكلیا، یتحقق من خالل اشتراط التشریعات 

السیما الفرنسي، البلجیكي -التي استوجبته 
تجمیع المعلومات المتعلقة بالعالمة -واألمریكي

أو التجاریة محل الترخیص، وحجم سوق المنتج
الخدمة، و الوضعیة المالیة والمحاسبیة االقتصادیة 
لمنشأة المرخص، والمؤسسات المنخرطة في شبكة 

تسلم للمرخص له بغرض )1(الترخیص، ضمن وثیقة
االطالع علیها، بهدف تشكیل تصور واضح 
ومستنیر للمنافع وااللتزامات المقرر التعاقد علیها، 

عالم وهو المذهب الذي أخذ یعرف بشكلیة اإل
Formalisme informatif)2( ، بنفس القدر الذي و

اهتم به القضاء و التشریع بإلزام المتعاقد الذي یملك 
، )3(المعلومة بتوصیلها للطرف اآلخر الذي یجهلها

اهتمت في المقابل التشریعات المقارنة بتحدید 
مضمون الوثیقة الواجب تسلیمها للمرخص له، 

ضمون المعلومات مع االتجاه نحو فرض متماشیا
، والتثبت من احترام )4(الواجب تقدیمها للمـوزع قانونـا

الممونین لها، و وضوحها بالنسبة للموزعین من 
، وعدم االعتداد باإلعالم )5(خالل فرض الكتابة

، على الرغم من أن القضاء كان قبل ذلك )6(شفاهة
استقر على إلزامیة اإلعالم ما قبل التعاقدي بالنسبة 

التوزیع، حرصا على تمكین الموزع من التعاقد لعقود 
عن بینة، في الوضع الذي یفتقد فیه للمعلومات 
المرتبطة بالعقد المراد إبرامه العتبارات شخصیة أو 
موضوعیة، وتظهر مكانة اإلعالم ما قبل التعاقدي 
على األخص في مجال قانون المنافسة، حیث تكون 

ألعمال ذات الشفافیة الوسیلة الفاعلة لمواجهة ا

الطابع التمییزي المتعارضة مع مقومات الحریة 
، وعلیه، اعتبر بعض الفقه النصوص )7(التنافسیة

التي تؤسس لاللتزام باإلعالم ما قبل التعاقدي بأنها 
، من حیث كون )8(نصوص حمائیة لحریة الرضاء

الرضاء الحر هو الداعم للرضاء الصحیح ففي 
عیفة و أخرى قویة الوضع الذي تلتقي فیه إرادة ض

یكون القانون یكون القانون هو المحرر، والحریة هي 
، حیث یعد تمكین الموزع من وثیقة )9(التي تخضع

على صحة " بسیطة"اإلعالم ما قبل التعاقدي قرینة 
رضائه، تحتمل إثبات العكس في حال عدم صدقیة 

.)10(المعلومات التي تتضمنها
من جهة بین یقع التمییز بصدد مضمون االلتزام

االلتزام ببذل عنایة؛ إذ یكون مقتضى التزام المدین 
استعمال الوسائل المناسبة عند تنفیذ االلتزام ألجل 

، فتتحقق مسؤولیته في الوضع )11(بلوغ نتیجة محددة
الذي یثبت فیه الدائن تقصیر المدین في بذل العنایة 
الالزمة لذلك، ومن جهة ثانیة قد یكون مضمون 

، ولما كان )12(تحقیق نتیجة محددة و دقیقةااللتزام
مقتضى التزام المرخص هو تمكین المرخص له من 

، أمكن وفق "تحت طائلة بطالن العقد"وثیقة اإلعالم 
هذا األساس تصنیف االلتزام القانوني باإلعالم ما 
قبل التعاقدي في فئة االلتزام بتحقیق نتیجة، حیث 

تزامه هو تمكین تكون العبرة في تنفیذ المدین الل
المرخص له من جملة المعلومات المنصوص علیها 

، األمر )13(قانونا، والتي تكون كفیلة بتنویر إرادته
الذي یجعله ملتزما بإثبات وفائه بالتزامه بتقدیم 

، والتسلیم الفعلي لوثیقة اإلعالم، )14(المعلومات
، أو )15(ولیس مجرد وضعها في متناول المرخص له

على خالف )16(هاد والعنایة في تقدیمهاإثبات االجت
الوضع في االلتزام ببذل العنایة، حیث یتحمل الدائن 
عبء إثبات تقصیر المدین في بذل العنایة 
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المناسبة، إال أن األمر مختلف بالنسبة للتوقعات 
التي یمكن أن تتضمنها الوثیقة مثل حساب النتائج 

عنایة ، إذ یقتضي التزام المرخص بذله الالمتوقعة
، وعلیه فإن مسؤولیة )17(الالزمة لتحقیق تلك النتائج

المرخص في هذه الحالة تتحقق في الوضع الذي ال 
على " فعلیا"یتمكن فیه المرخص له من الحصول 

وثیقة اإلعالم المسبق، على اعتبار أنه التزام بتحقیق 
.نتیجة

اإلدالء بمعلومات كاذبة أو مبالغ : المطلب الثاني
فیها

وثیقة اإلعالم المسبق إلى منح المرخص تهدف
له إمكانیة االستغالل المتبصر لعناصر الترخیص، 
بالشكل الذي یحقق له المنافع المتوقعة من إبرامه 
العقد، األمر الذي ال یتحقق إال في الحالة التي 
تعكس فیها البیانات المتضمنة في وثیقة اإلعالم 

لمكانة حقیقة عناصر الترخیص، السیما بالنسبة 
العالمة التجاریة ضمن العالمات المنافسة، و واقع 
سوق المنتج أو الخدمة محل الترخیص، ومجال 
تطوره، فمقتضى الصدق یفترض أن تتطابق 
المعلومات الواردة في وثیقة اإلعالم مع الحقائق 

، وهذا من )18(التي یكون المرخص قد اطلع علیها
بالنسبة شأنه إبراز أهمیة صحة و صدق المعلومات

للمرخص عند اتخاذ قرار التعاقد من عدمه، و علیه 
تكون إرادة المتعاقد صحیحة بقدر صحة ودقة 
البیانات و التوقعات المتضمنة في وثیقة اإلعالم، إذ 
یتشكل موقف المرخص له من العقد على حسب 
اقتناعه بالمنافع المتوقع تحقیقها من إبرام العقد، 

في تقدیم البیانات األمر الذي یجعل من الكذب
والمعلومات، أو المبالغة في توقعات تطور سوق 
الخدمة أو المنتج كفیلین بأن یدفعا بالمرخص له إلى 
اتخاذ قرار التعاقد عن غیر بینة، فاإلعالم غیر 

، الصادق و غیر الدقیق ال یسمح بتبصیر الدائن
بالمعلومات إذ المتواجد في وضعیة جهل تعاقدي،

ب هو اإلعالم بنیة التغلیط، أن مقتضى الكذ
والحصول على منفعة شخصیة، ودعم وضعیة عدم 

، أما المبالغة في )19(المساواة بین المتعاقدین
التوقعات فمن شأنها أن تصور للمتعاقد حصوله 
على امتیازات تفوق بنسبة كبیرة ما یمكن للعقد أن 

، على )20(یحققه في الواقع، و قد تأخذ حكم الكذب
، وعلى )21(ها توحي بعدم جدیة المرخصاعتبار أن

1989دیسمبر 31هذا األساس ألزم قانون 
، Loi)22(Doubinالمعروف بقانون دوبان 

المرخص بأن یمكن المرخص له من معلومات 
، والكذب أو )23(تمكنه من التعاقد عن بینة" صادقة"

المبالغة كالهما مسألة واقع یخضع للنظر في 
، على حسب )24(ضوعصحته لتقدیر قضاة المو 

ظروف كل حالة منفصلة عن غیرها مما یجعلها 
و یقع عبء غیر خاضعة لرقابة المحكمة العلیا، 

اإلثبات على المرخص له الذي یدعي عدم صحة 
، )25(البیانات و المعلومات الواردة في وثیقة اإلعالم
، )26(أو أن خطأ من جانب المرخص أعاب إرادته

ال ه إلى أن الكذب البسیط لكن مع ذلك ینبغي التنوی
یمكن تعداده ضمن حاالت الكذب التي یمكن أن 
ترتب خطأ من جانب المرخص مثل تضمین وثیقة 

.)27("متفائلة"اإلعالم ما قبل التعاقدي توقعات 
:عدم احترام مدة التروي: المطلب الثالث

یقصد بمدة التروي المجال الزمني الذي یحظر 
یجاب إصدار قبوله تحت خالله قانونا على متلقي اإل

طائلة بطالن التصرف، وتتقرر مدة التروي في 
الوضع الذي یرید المشرع من خالله حمایة الطرف 
الذي وجه إلیه اإلیجاب من احتمال قبول التعاقد 

وعلى هذا األساس تقترب فترة ، )28(عبشكل متسر 
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باعتبار أن كال التروي من فكرة الخیار في العدول
ن إلى تأخیر اكتمال إبرام العقد بهدف النظامین یهدفا

فسح المجال للمتعاقد المحمي، الموجود في مركز 
، )29(تعاقدي ضعیف، للتحقق من جدوى التعاقد

بالمقارنة مع الطرف اآلخر، السیما فیما یتعلق 
بالمعلومات المرتبطة بآثار العقد فیما بین المتعاقدین 

رتبة على من حیث الحقوق المستحقة وااللتزامات المت
من حیث إتاحة )30(عاتقه، إال أن المفهومین یختلفان

نظام العدول بالنسبة للمتعاقد الحق في التراجع عن 
التزامه بإظهار عدم رضاه خالل مدة یحددها 
القانون، تعقب إبرام العقد بما یعبر عنه باسترداد 

، أما )32(، أو خیار اإلنهاء المنفرد)31(الرضاء
ثر أروي فمقتضاها عدم ترتیب أي ة التبالنسبة لفتر 

قانوني لرضاء المتعاقد المحمي إال بعد انقضاء 
، مما یعني استبعاد انعقاد )33(المدة المحددة قانونا

، وعلیه فإن فترة )34(العقد لما بعد انقضاء مدة التروي
التروي تثبت خالل المرحلة ما قبل التعاقدیة، أما 

المحمي بعد خیار العدول فیثبت لمصلحة المتعاقد
. نشأة العقد

- إلى جانب أحكام حمائیة-تعتبر مدة التروي 
أخرى من بین تطبیقات النظام العام الحمائي في 
األوضاع التي یبرر فیه تدخل المشرع بدعم الطرف 
الضعیف في العالقات التعاقدیة، منها على األخص 
اإلعالم المسبق، وعلیه فإن الوضع غیر المتكافئ 

دین في عقد التوزیع بترخیص استعمال بین المتعاق
العالمة التجاریة یفسح المجال أمام التدخل التشریعي 
إلعادة التوازن بینهما، من خالل فرض مدة تروي 

مؤجل -كما سبق توضیحه-یكون خاللها العقد 
اإلبرام إلى حین التثبت من خلو إرادة المتعاقد من 
أي عیب، أو التحقق من عدم تسرعه في تقدیر 
المنافع وااللتزامات المترتبة عن التعاقد، مما یجعلنا 

نعتقد أن مدة التروي حمایة للمتعاقد كذلك من 
احتمال رعونته و عدم حیطته، وعلى هذا األساس 
أقر قانون دوبان من خالل الفقرة الرابعة من المادة 
األولى مدة تروي قدرها بعشرین یوما السابقة لتاریخ 

یخ تسدید مستحقات حجز المنطقة إبرام العقد، أو لتار 
، وقد رفع القانون البلجیكي )35(المشمولة بالحصري

من خالل الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من القانون 
المتعلق باإلعالم المسبق في مجال عقود التعاون 
التجاري مدة التروي إلى شهر، ال یجوز خاللها 

اقدي مطالبة الدائن بوثیقة اإلعالم ما قبل التع
بأداء أي التزام مالي، حتى ) السیما المرخص له(

.   )36(وٕان كان على سبیل الضمان
یرتبط تنوع حاالت اإلخالل بااللتزام ما قبل 
التعاقدي بأهمیة هذه المسألة بالنسبة لحمایة الرضاء 
لدى المتعاقد األضعف في العالقة التعاقدیة، إال أن 

یة بأحكام حمائیة المبالغة في إمداد العالقة التعاقد
من شأنها أن تبتعد بهذه العالقة عما یفترض لربطها 
من حریة في االنعقاد وفي وضع تحدید االشتراطات 
التعاقدیة بما یتمـاشى و إرادة المتعاقدیـن، وعلى هذا 
األساس ال ینبغي التمادي في توسیع مجال مسؤولیة 
المرخص المترتبة عن وثیقة اإلعالم المسبق خارج 

د ما هو ضروري لحمایة اإلرادة التعاقدیة حدو 
للطرف المحمي قانونا، والذي ینبغي أال یشمل 
بالرعایة القانونیة إلى الحد الذي ینزع عنه صفة 
المتعاقد المحترف، بما یفترض في هذه الصفة من 
امتالك القدرة على تقدیر درجة نفعیة التصرفات 

تتصف به التجاریـة، و ینزع عن العالقة التعاقدیة ما
المعامالت التجاریة واالقتصادیة عموما من مرونة 
وسرعة، إال أن تكون المعلومات المعنیة محتكرة من 
قبل المرخص العتبارات قد تكون شخصیة أو 

.موضوعیة
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آثار اإلخالل بااللتزام باإلعالم : المبحث الثاني
:المسبق

یتحقق الهدف من إقرار التزام على عاتق 
ما قبل التعاقدي في الوضع الذي المرخص باإلعالم

یمكن من حمایة ركن رضاء الطرف الموجود في 
مركز تعاقدي ضعیف بالنسبة للطرف المدین 
بالمعلومات، وعلیه فإن ضمان تحقیق القانون لهذه 
الغایة یفترض شمل المعلومات ما قبل التعاقدیة 
بأحكام كفیلة بتفعیل دورها ضمن إطار العالقات 

تضمنة عقد التوزیع بترخیص استعمال التعاقدیة الم
العالمة التجاریة، واستنادا إلى هذا االعتبار، یرتب 
تخلف المدین عن الوفاء بالتزامه القانوني بإعالم 
المرخص له آثارا قانونیة تتراوح بین المسؤولیة ذات 
الطابع العقابي و المتمثلة في اآلثار ذات الطابع 

واء ذات الطابع الجزائي، و المسؤولیة المدنیة س
العقدي المرتبطة بنظریة البطالن، أو المسؤولیة 

.التقصیریة
العقوبات الجزائیة عن اإلخالل : المطلب األول

بااللتزام باإلعالم المسبق 
یهدف االلتزام القانوني المترتب على عاتق 
المرخص باإلعالم إلى حمایة إرادة المرشح للمتعاقد 

ف، بالنظر لوضعیة المتواجد في مركز تعاقدي ضعی
الجهل بالمعطیات المتعلقة بالعقد، ما یمكن اعتباره 

یقتضي االطمئنان لتحقیق الهدف من نظاما حمائیا
، التي "صرامة العقوبات الجزائیة"إقراره بعضا من 

یستدعیها إجبار المتعاقد على تنفیذ التزامه السیما 
إذا كان مصدرها القانون، بما یتماشى و االتجاه في 

ألنظمة التشریعیة المعاصرة نحو ترتیب عقوبات ا
جزائیة عند عدم احترام الشروط القانونیة المتعلقة 

، و امتدادا لالتجاه نحو توسیع نطاق )37(بإبرام العقد
حساب تدخل القانون في العالقات التعاقدیة على

ضمن المرسوم التنفیذي یاإلرادة، وفي هذا السیاق 
ثانیة أحكاما جزائیة واجبة لقانون دوبان في مادته ال

التطبیق في حال تخلف الممون عن الوفاء بالتزامه 
یعاقب بالغرامات المقررة بالنسبة : "باإلعالم بحیث

للمخالفات من الدرجة الخامسة كل من یضع في 
متناول شخص آخر اسما تجاریا، عالمة أو شعار 
في مقابل اشتراط عالقة حصریة أو شبه حصریة 

اطاته إذا لم یمده بوثیقة اإلعالم في ممارسة نش
عشرین یوما على األقل قبل إمضاء العقد، ونموذجا 
عن العقد المراد إبرامه مثلما هو محدد في المادة 

و في حالة . 1989دیسمبر 31األولى من قانون 
العود تطبق عقوبات العود المقررة بالنسبة للمخالفات 

)38(."من الصنف الخامس

م أن المشرع في فرنسا یتجه یظهر من هذا الحك
للتعاقد، تنتهي " تنظیمیة"بوضوح نحو اعتماد صیغة 

اإلرادة األضعف، وبما قد یضمن " تصحیح"بـ
ألجل إنشاء عالقات تعاقدیة متعادلة " النجاعة"
، بغض النظر عما هو مفترض نظریا من أن "واقعیا"
، إال أن التساؤل قد "الناس یولدون أحرارا و متساوین"

مجددا حول مدى اعتبار هذا النظام الحمائي یرد 
نظاما عاما قد یستتبع بطالن العقد في حال تخلفه، 

السیما -وتأكیدا على ذلك رتبت القوانین المقارنة 
من خالل المرسوم التنفیذي لقانون دوبان الفرنسي

مسؤولیة جزائیة على عاتق المرخص -السالف ذكره
الم المسبق قبل المتخلف عن الوفاء بالتزامه باإلع

المرخص له، حتى و إن لم یفصل تماما في أثر هذا 
التخلف على العالقة التعاقدیة في ذاتها، و ما یتبعه 

.من مسؤولیة تقصیریة
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أثر عدم اإلعالم على صحة العالقة : المطلب الثاني
:التعاقدیة

لم یتضمن قانون دوبان الفرنسي أو مرسومه 
القانوني على العالقة التنفیذي ما یفید بیان األثر

التعاقدیة والمترتب عن خرق االلتزام باإلعالم 
المسبق الترخیص، وهذا ما یفسر تعدد اتجاهات 
القضاء عند الفصل في الخصومات الناشئة عن 
عدم اإلعالم في عقود التوزیع المتضمنة شرط 

التي تمثل مجال تدخل قانون (الحصریة عموما
استعمال العالمة وعقد التوزیع بترخیص) دوبان

التجاریة على وجه الخصوص، هذا التعدد یتراوح 
من غلب بین بطالن العقد بشكل تلقائيعلى األ

ناحیة، والبطالن المشروط بعیب في إرادة المرخص 
.له من ناحیة ثانیة

: بطالن العقد تلقائیا: الفرع األول
إن تضمین المرسوم التنفیذي لقانون دوبان 

قع على المرخص عند تخلفه عن أحكاما جزائیة تو 
أداء وثیقة اإلعالم المسبق ال یمكنه إال الداللة على 

، مما )39(أن المشرع أصبغ علیها طابع النظام العام
یجعل بطالن التصرف عند عدم الوفاء بهذا االلتزام 
هو األثر األكثر تمشیا مع مقتضیات القانون في 

دا لدى ، وهو االتجاه الذي كان سائ)40(هذا الشأن
القضاء عند بدایة تطبیق المادة األولى من قانون 
دوبان ومرسومه التنفیذي، على الرغم من عدم 
تضمینهما أي جزاء یرد على العقد بغض النظر عن 
العقوبات ذات الطابع الجزائي، على اعتبار أنه لیس 
من الضروري النص صراحة على البطالن إذ یمكن 

ق قاعدة من قواعد النطق به متى تم التحقق من خر 
النظام العام، فخلو النص من البطالن كجزاء ال 

، على اعتبار أن )41(یعني االمتناع عن القضاء به
القاعدة تؤسس لهذيالمجال البطالن النصي 

هو قانون " ال بطالن إال بنص"العامة بأن 
، من حیث اشتراط بطالن الشركة بنص )42(الشركات

، أما )44(سبة لعقد الزواج، وكذلك بالن)43(في القانون
فیما یخص شروط صحة التعاقد فإن البطالن یكون 

أقر ، وعلى هذا األساس)45(تقدیریا أو افتراضیا
القضاء في السنوات األولى لتطبیق قانون دوبان 
بطالن عقد التوزیع بترخیص استعمال العالمة 
التجاریة مباشرة و تلقائیا بمجرد التحقق من انعدام 

، حتى لو تعلق )46(عالم ما قبل التعاقديوثیقة اإل
األمر ببیانات لیست ذات أهمیة معتبرة بالنسبة لعقد 
الترخیص في ذاته مثل قائمة أسماء أعضاء شبكة 

، إال أن االفتراض النظري )47(الترخیص وعناوینهم
المتمثل في اعتبار أحكام قانون دوبان من النظام 

لقضائي الذي العام ال یتوافق مع راهن االجتهاد ا
أخذ في االبتعاد عن تحكیم نظریة البطالن بطریقة 
تلقائیة، بل أخذ في التضییق من مجال البطالن في 
هذا الشأن إلى الحد الذي جعل بعض الفقه یعتقد 
بأن أحكام قانون دوبان بشأن وثیقة اإلعالم المسبق 
لیست بالضرورة من النظام العام، بل یمكن أن تكون 

، إال أن هذا االتجاه ال )48(نونیة آمرةمجرد قواعد قا
یجد له أساسا قانونیا یدعمه أو نظریا واضحا، إذ لم 
یثبت اقتران القاعدة اآلمرة بالضرورة باألحكام 
الجزائیة، كما أن خرق القاعدة اآلمرة ال یستتبع 
بالضرورة بطالن التصرف على خالف األمر عند 

ا أنه من ، كم)49(التعارض مع أحكام النظام العام
الثابت أن القاعدة اآلمرة هي من العناصر التي 
تشكل مجتمعة فكرة النظام العام المؤسس من قبل 
المشرع بهدف حمایة الطرف الضعیف في العالقة 

، وعلیه ال ینبغي البحث عن مبرر )50(التعاقدیة
تراجع القضاء عن إقرار بطالن عقد الترخیص 
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لتزامه باإلعالم تلقائیا بسبب عدم احترام المرخص ال
.المسبق خارج إطار نظریة النظام العام

: البطالن المستند لعیب في اإلرادة: الفرع الثاني
بدا القضاء مستقرا على عدم الربط تلقائیا بین 
عدم وفاء المرخص بالتزامه باإلعالم المسبق و إقرار 
بطالن عقد الترخیص، بحیث ال یتقرر البطالن إال 

ترتب عن االمتناع من جانب في الوضع الذي ی
المرخص عیب في إرادة المرخص له، یؤدي إلبرامه 

، السیما وأن )51(العقد عن غیر بینة وتبصر
المرخص له یكون الطرف الوحید الذي یمكنه الفصل 
في مدى نجاعة العقد الذي یعرضه علیه المرخص 

، كما أن البطالن عموما ال یتقرر تلقائیا، )52(لإلبرام
أن یصدر عن القضاء عند رفع صاحب بل ینبغي

، وعلى هذا )53(المصلحة والصفة دعوى البطالن 
األساس درج القضاء في فرنسا منذ قرار محكمة 

فیما یعرف 1998فبرایر 10النقض بتاریخ 
، على اعتماد )ED le maraîcher)54بقضیة

موقف یربط من حیث الوجود والعدم بین عیب 
م وثیقة اإلعالم المسبق اإلرادة المترتب عن انعدا

، بما من شأنه أن یحقق )55(وبطالن عقد الترخیص
نوعا من الحمایة القانونیة للمتعاقد الدائن بالمعلومات 
التي تتضمنها الوثیقة، وعلى اعتبار أن الغایة من 
فرض المشرع لوثیقة اإلعالم ما قبل التعاقدي هي 
حمایة إرادة المتعاقد المتواجد في مركز تعاقدي

، )56(أضعف بالمقارنة بالمتعاقد المدین باإلعالم
حیث تتحقق تبعیة المرخص له في االطالع على 
المعلومات المتعلقة بالعقد للمرخص المحتكر لها، 
هذه الوضعیة التي یمكن االصطالح علیها، وعلیه 
لیس من الضروري الربط بین البطالن وانعدام وثیقة 

لمرخص له ، خاصـة وأن ا)57(اإلعالم المسبق
یقع على عاتقه واجب االستعالم " محترفا"باعتباره 

، و لم یكن المرخص محتكرا )58(متى كان ذلك ممكنا
للمعلومات إال أن التساؤل یظل مطروحا حول كیفیة 
التوفیق بین عدم ترتیب البطالن تلقائیا عند انعدام 
وثیقة اإلعالم المسبق التي وقع االتفاق على 

مسائل النظام العام المقترن اعتبارها مسألة من
.بشروط صحة التعاقد، واشتراط التدلیس لترتیبه

یقع التمییز بصدد نظام البطالن بین ذلك الذي 
یقر المشرع بمقتضاه المبادئ األساسیة العامة، التي 
یهدف من خاللها لتوجیه االقتصاد لما یحقق 

، بما )59(مصالح الجماعة، مثل حریة التجارة
بالنظام العام االقتصادي التوجیهي، اصطلح علیه 

، )60(والذي عده بعض من الفقه نظاما عاما ضابط
ومن بین تطبیقاته القوانین المتعلقة بالمنافسـة، 
ویعرف في النظریة التقلیدیة للبطالن بالبطالن 
المطلق حتى وٕان اعتقد بعض الفقه أن هذه النظریة 
على العموم غیر مبررة وتفتقد ألي أساس 

بالنظام العام االقتصادي ، ، ویقصد)61(نيقانو 
التوجیهي مجموع القواعد التي تعتمدها الدولة لتأطیر 

، )62(النشاط التعاقدي بما یتالءم والمصالح العامة
وذلك في مقابل النظام العام االقتصادي الحمائي 
الذي یعرف في نظریة البطالن التقلیدیة بالبطالن 

قراراه حمایة غایة من إحیث تكون الالنسبي، 
المصلحة الخاصة بأحد المتعاقدین لوجوده في مركز 
تعاقدي أضعف في مقابل المتعاقد اآلخر، مثلما هو 

، وقانون )63(الشأن بالنسبة لقوانین حمایة المستهلك
العمل، وهذا ما یقتضي عدم ترتیب البطالن عن 
خرقه إال في الوضع الذي یطلب فیه المتعاقد الذي 

ي مصلحته التمسك بمقتضیات قررت الحمایة ف
، )64(القانون، كما هو الوضع بالنسبة للمستهلك

، بحیث یمكن لمن قرر )65(وبالنسبة للمقترض
البطالن في مصلحته التغاضي عن طلب الحمایة 
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، والثابت في )66(القانونیة إذا رأى في ذلك مصلحته
هذا الشأن أن كال من قانون دوبان  ومرسومه 

عا إحدى تطبیقات النظام العام التنفیذي یشكالن م
الحمائي، إذ یحققان غایة المشرع عند تدخله في 
العالقات التعاقدیة الخاصة بمقتضى قواعد قانونیة 
في إعادة توازن العالقـة التعاقدیـة بین الطـرف القـوي 

یتطلب وعلیه فإن األمر)67(والمتعاقد الضعیف
ي وضع حد المتعاقدین فأالتثبت في البدء من وجود 

تعاقدي ضعیف بالمقارنة مع المتعاقد اآلخر، وٕاال 
افتقدت القاعدة الحمائیة سبب وجودها، كما ینبغي 
التثبت من أن هذه الوضعیة رتبت عدم التوازن في 
العالقة التعاقدیة بین الطرفین، بمعنى أن تكون 
وضعیة جهل أحد المتعاقدیـن بمعطیـات وبیانات 

متعاقد اآلخر هي أصل عدم التعادل في یحتكرها ال
االلتزامات التعاقدیـة بینهمـا، وعلیه فإن إقرار عدم 
البطالن تلقائیا عن خرق القاعدة الحمائیة متناسب 

، وهو الرأي الذي )68(مع حقیقة الوضع التعاقدي
یلقى قبوال لدى الفقه على اعتبار مسایرته لروح 

االتجاه النصوص القانونیة، ویتماشى مع راهن 
القضائي، الذي ال یقر بطالن التصرف إال إذا ثبت 
أن إرادة المرخص له قد عیبت، نتیجة امتناع 
المرخص عن أداء وثیقة اإلعالم ما قبل التعاقدي، 
وهذا االمتناع المقترن بعیب في اإلرادة هو الذي 
یجعل منه كتمانا تدلیسیا، ویتیح تبعا لذلك إعمال 

ذا لم تتأثر إرادة المتعاقد مقتضیات البطالن، أما إ
-بإغفال المرخص وثیقة اإلعالم ما قبل التعاقدي 

بغض النظر عن استحقاق المرخص له للتعویض 
جبرا للضرر الحاصل نتیجة عدم تنفیذ المرخص 

فإن البطالن في هذا الوضع -)69(اللتزامه باإلعالم
لن یكون مبررا، على خالف ما یعتقده البعض من 

ن االلتزام باإلعالم ما قبل التعاقدي في أ"الشراح من 

نظر الفقه الفرنسي هو المعیار الحاسم في مدى 
اعتبار الكتمان تدلیسا أو معیارا فاصال في مدى 
اعتبار الكتمان تدلیسا، أو معیارا فاصال بین التدلیس 

من جهة، والتدلیس الخبیث Dolus bonusالطیب 
Dolus malus")70( ن ، كما ال یمكن أن یكو

صحیحا القول بأن وحده االلتزام باإلعالم المسبق 
، حیث  نلحظ استقرار )71(یجعل من السكوت تدلیسا

على الربط بین 1998فبرایر 10القضاء منذ قرار 
، و لیس بین البطالن وعدم البطالن وبین التغلیط

، )72(اإلعالم المسبق على خالف ما یعتقده هذا الفقه
، وعلیه، فإن )73(لقضائيوما یعارضه واقع االتجاه ا

فكرة النظام العام االقتصادي الحمائي كفیلة بتبریر 
عدم لجوء الجهات القضائیة إلى إقرار البطالن 
التلقائي عن عدم تمكین المرخص له من وثیقة 
اإلعالم ما قبل التعاقدي، إال أن یكون مقترنا بعیب 
في إرادته جعله یتعاقد عن غیر بینة وتبصر، وهذا 

ماشى مع مدلول البطالن النسبي الذي یترتب ما یت
عن اختالل ركن الرضاء بأن یصدر بشكل غیر 

، بحیث أدى تبعا لذلك لجعل التزامات )74(صحیح
إطالعاالطرفین مختلة لمصلحة المتعاقد األكثر 

ویمكن القول هنا أن هذا التبریر یتماشى مع فكرة 
فرنسي التي اعتمدها المشرع ال)75(البطالن االختیاري

في مجال ثمن بیع المحل التجاري، حیث رتب قانون 
على )77(12بمقتضى المادة )76(1935جوان 29

عاتق البائع، مقتضاه تمكین المشتري من جملة من 
البیانات والمعلومات، تتضمن على الخصوص رقم 
األعمال عن الثالثة سنوات السابقة من االستغالل، 

ن عدم تنفیذ البائع واألرباح المحققة، حتى وٕان كا
بل ،)78(لهذا االلتزام ال یرتب البطالن التلقائي للعقد

على أساس أنه اختیاري )79(جواز الحكم بالبطالن
، كما أن المسؤولیة )80(بالنسبة لقاضي الموضوع
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الجزائیة التي یرتبها المرسوم التنفیذي على عاتق 
المرخص عند عدم تنفیذه التزامه باإلعالم متوافقة 

ع االتجاه نحو إقرار عقوبات ذات طابع جزائي، م
عند خرق القواعد القانونیة المتعلقة بشروط صحة 

،)81(التعاقد، أو ما أصبح یعرف بالجزاءات الخاصة
حیث یبتعد بالمسؤولیة التقصیریة عن الدور 
التعویضي أو جبر الضرر إلى الدور العقابي، كما 

مة باعتباره یظهر من خالل إقرار المشرع نظام الغرا
جزاء لتمادي المدین في تعنته بعدم تنفیذ 

، ویتماشى هذا االتجاه عموما مع ما أقره )82(التزاماته
المشرع المدني الجزائري من حیث إقراره عدم تلقائیة 
البطالن في الوضع الذي یتحقق فیه التدلیس حسبما 

یجوز إبطال : "86أوردته الفقرة األولى من المادة 
یس، إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد العقد للتدل

المتعاقدین أو النائب عنه، من الجسامة بحیث لوالها 
، لكن ینبغي مع ذلك "لما أبرم الطرف الثاني العقد

التأكید أن ما یجعل العقد قابال لإلبطال هو التدلیس 
Le dol باعتباره عیب في إرادة المتعاقد مقترن

Laال یعني الغش بمرحلة انعقاد التصرف، و الذي
fraude83(المتعلق بمرحلة تنفیذ العقد(   .

:المسؤولیة التقصیریة: الفرع الثالث
یقتضى االلتزام باإلعالم ما قبل التعاقدي تمكین 
المرخص له من التعاقد عن بینة وعن تبصر بأن 
یتحصل على البیانات و المعلومات التي تمكنه من 

یوجد علیه االطالع على حقیقة الوضع الذي
المشروع محل الترخیص من النواحي المالیة 
االقتصادیة القانونیة والتجاریة، وكل ما من شأنه أن 
یكون أساسیا بالنسبة التخاذ قرار التعاقد من عدمه، 
األمر الذي من شأنه أن یعیب إرادة المتعاقد في ما 
إذا كانت المعلومات المقدمة غیر مطابقة لواقع 

هذا الوضع عن الوضع الذي المشروع، ویختلف

یمتنع فیه المرخص عن الوفاء بوثیقة اإلعالم ما قبل 
التعاقدي من حیث الفعل المنشئ لوضعیة الجهل 
التعاقدي، على اعتبار أن ما ینطبق على هذا 
الوضع هو الكتمان التدلیسي، أما بالنسبة لسوء تنفیذ 
االلتزام باإلعالم فمقتضاه أداء المرخص لاللتزام 

إلعالم على غیر الوجه الذي یتطلبه القانون بهدف با
تضلیل الطرف الدائن بالمعلومة ودفعه للتعاقد عن 
غیر بینة، و بمعنى آخر أنه إظهار الشيء للمتعاقد 
على غیر حقیقته بهدف التأثیر على إرادته ودفعه 
للتعاقد أو قبوله بشروط تعاقدیة مثقلة للذمة، بحیث 

لحیل التي لجأ إلیها المرخص، لم یكن لیقبل بها لوال ا
األمر الذي یتعارض مع واجب النزاهة التعاقدیة من 
حیث ضرورة تحري الصدق في المعلومات 

Sincérité des informations)84( المقدمة
بمقتضى وثیقة اإلعالم المسبق، و بمفهوم المخالفة 
فإن من شأن المعلومات غیر المطابقة للواقع و التي 

تضمینها وثیقة اإلعالم المسبق أن یقوم المرخص ب
لهدف منه إیقاع المرخص له اتشكل فعال تدلیسیا 

في الغلط، إال أن الوضعین في النهایة یشتركان في 
ترتیب وضعیة الجهل التعاقدي لدى المرخص له 
والتي من المحتمل أن تكون دافعه للتعاقد، مما 

.ینبني على خطأ یستوجب البحث في طبیعته
ولیة المدنیة على التمییز من جهة بینتقوم المسؤ 
نشأ عن خرق التزام مصدره العقد، یالوضع الذي 

فتكون على هذا األساس مسؤولیة تعاقدیة إلحاقا 
بمصدرها، وتنشأ من جهة ثانیة المسؤولیة التقصیریة 
عن خرق االلتزام القانوني العام بعدم اإلضرار بالغیر 

وهذا التقدیم وتوخي الحذر والحیطة وعدم الرعونة، 
یظهر وجه االختالف بین النظامین، إذ أن الدائن 
والمدین في المسؤولیة التعاقدیة مرتبطان بعالقة 
تعاقدیة، أما الدائن والمدین في المسؤولیة التقصیریة 
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، ولما كان )85(فقد كانا أجنبیان قبل أن تتحقق
في ذمة المرخص قانونا قبل اااللتزام باإلعالم ثابت

القة التعاقدیة، فإن عدم تنفیذه أو اإلساءة نشوء الع
في التنفیذ ال یمكنه أن یرتب إال مسؤولیة تقصیریة،

انعدام أي عالقة تعاقدیة تربط الطرفین أنباعتبار
تكون مصدرا للمسؤولیة التعاقدیة، فمجرد امتناع 
المرخص عن اإلدالء بالمعلومات الواجب تضمینها 

تیب مسؤولیته وثیقة اإلعالم المسبق كاف لتر 
التقصیریة، بغض النظر عن آثار هذا االمتناع 

كما ، )86(وانعكاساتها على صحة إرادة المرخص له
أن إقرار المسؤولیة التقصیریة على عاتق المرخص 
ال یتعارض إطالقا مع البطالن الذي قد یقرره 

، )87(القضاء بالنظر إلى عیب یلحق إرادة المتعاقد
لقول یبدو األكثر تقبال وعلى الرغم من أن هذا ا

شیا مع مقتضیات القانون، إال أن من الفقه من اوتم
و تبعا -یرى بضرورة تمدید مفهوم المرحلة التعاقدیة 

لتشمل المرحلة السابقة -لذلك المسؤولیة التعاقدیة
للتعاقد في الوضع الذي یكون فیه أحد الطرفین 
ملزما باإلعالم، وفي هذا االتجاه ذهبت األستاذة 

Muriel Fabre-Magnan إلى أن سوء تنفیذ
المدین باإلعالم اللتزامه أو عدم تنفیذه له سوف 
ینعكس إما على إرادة الدائن بالمعلومة فیعیبانها، أو 
یؤثر في كیفیة تنفیذ الدائن بالمعلومة اللتزامه 

لكن یبقى أن هذا الرأي متفرد بین )88(التعاقدي
الصدد، وغیر الفقهیة في هذا األطروحاتمجموع 

واضح فیما یتعلق بالتمییز بین تأثیر اإلعالم المسبق 
، كما )89(على اإلرادة، وتأثیره على طریقة تنفیذ العقد

أنه رأي ینظر للعقد على أنه مجموعة من المراحل 
المنفصل بعضها عن البعض اآلخر، واألصح أن 
العقد هو محصلة استمراریة واندماج عناصر العالقة 

اإلبرام، التنفیذ، : ممثلة في مراحلها الثالثالتعاقدیة 

واالنقضاء، بما یشكل نظرة تكاملیة لمجموع أطوار 
العقد، كما حاول البعض اآلخر من الفقه الفرنسي 
الربط بین العالقة التعاقدیة في ذاتها و بین مسؤولیة 
المرخص عن إعالم المرخص له، باعتبار االلتزام 

الملزمة حسبما هو العقد" مقتضیات"باإلعالم من 
من القانون المدني الفرنسي، 1135وارد في المادة 

من 107المقابلة لنص الفقرة الثانیة من المادة 
ال "القانون المدني الجزائري، التي جاء فیها أن العقد 

یقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل 
یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون 

وعلیه ." رف والعدالة، بحسب طبیعة االلتزاموالع
أمكن القول أن اإلعالم ما قبل التعاقدي من 
مقتضیات تنفیذ االلتزامات التعاقدیة، والتي یكون 
على أحد طرفیها متعاقد محترف یحتكر معلومات 
أساسیة بالنسبة للعقد، وفي الطرف اآلخر متعاقد 
متواجد في وضعیة جهل تعاقدي تبرر حاجتـه 

إلعـالم، وهذا مل یؤسس لفكرة المسؤولیة ما قبل ل
على القائمة حسب الفقیه األلماني اهرینجالتعاقدیة 

، فالتفاوض خالل )90(فكرة العقد االبتدائي الضمني
المرحلة ما قبل التعاقدیة یرتب على عاتقیهما التزاما 

، إال أن هذه النظریة ال یمكن )91(ضمنیا بإبرام العقد
ي الوضع الذي ال یتولى القانون تنظیم تقبلها إال ف

حاالت المسؤولیة بالتمییز بین أشكالها، كما هو 
الوضع في القانون األلماني، مما یضطر الفقه إلى 

بناء قانوني خاص لن یكون صالحا " اصطناع"
لالعتماد والقبول بالنسبة لألنظمة القانونیة التي 

ي نظمت أحكام المسؤولیة المدنیة بشكل یجعلها ف
، على اعتبار أن )92(غنى عن مثل هذا االصطناع

: التمییز قائم بین فئتین من صور المسؤولیة
التعاقدیة والتقصیریة، فالمسؤولیة عن خرق االلتزام 
باإلعالم ال تكون تعاقدیة إال إذا تم هذا الخرق 
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، أما في المرحلة ما )93(ضمن حدود العالقة التعاقدیة
فال -ار انعدام العقدو على اعتب-قبل التعاقدیة 

یمكن للمسؤولیة بمناسبة مدة التروي إال أن تكون 
وهذا ما استقر علیه القضاء في هذا (94)تقصیریة

(95).الشأن

:ةــخالص
یستند االلتزام باإلعالم ما قبل التعاقدي إلى 
تصحیح إرادة المرخص له، الموجود في مركز 

بت تعاقدي أضعف قبل المرخص، وعلیه، فإن التث
من إسهام وثیقة اإلعالم المسبق في تحقیق غایة 
إقرارها یستدعي من جهة حصر حاالت اإلخالل 
بهذا االلتزام، اعتمادا على ما هو مقرر قانونا، ومن 
جهة ثانیة بیان األثر القانوني المترتب على تحقق 

أخذ القضاء الفرنسي أي من صور اإلخالل، حیث 

بت على الربط عند بدایة تطبیق قانون دوبان یث
مباشرة بین وجود العقد و احترام المرخص اللتزامه 
القانوني باإلعالم المسبق، بما یرتب البطالن اآللي 
للعقد في حال تخلف وثیقة اإلعالم المسبق، وهو 
یستند في ذلك على األغلب إلى اعتبارها مسألة من 

عام التي یعدم تخلفها التصرف، إالمسائل النظام ال
لقضاء أخذ في التطور من خالل االتجاه أن موقف ا

إلى اعتماد موقف ینظر لوثیقة اإلعالم المسبق على 
أنها مظهرا من مظاهر النظام العام الحمائي، الذي 
تكون الغایة من إقراره حمایة رضاء المتعاقد، وعلیه، 
فإن العقد یبقى قائما ما ظلت اإلرادة المراد حمایتها 

دى انعدام وثیقة اإلعالم سلیمة، وال یبطل إال إذا أ
المسبق لجعل هذه اإلرادة مشوبة بعیب من عیوب 

.        اإلرادة
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مبدأ ثبات رأس المال في القانون التجاري الجزائري
عالل شلیغم

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة-جامعة باجي مختار

الملخص
تخلف التيو ،تقوم على المسؤولیة المحدودة للحصص،ة أصولیة من قواعد التجارةإن مبدأ ثبات رأس مال الشركة قاعد

نى لرأس ا أدشترط المشرع حدا،عن طریق رأس الماللدائنین احمایة تفعیل ول،محدودة والتضامنیة للشركاءالغیر المسؤولیة 
.هدف تثبیت ضمان الغیر أثناء نشاط  الشركةوسن العدید من القواعد ب،المال حین التأسیس

.ثبات رأس المال، المسؤولیة المحدودة للشریك، الشركة، الضمان، الدائنین: اتیحمفالكلماتال

Résumé
Le Principe de fixation du capital social d'une société est une règle de principe en commerce.
Cette règle est fondée sur la responsabilité limitée des apports qui remplace la responsabilité
illimitée et associative des associés. Afin d’assurer la protection des créanciers (les tiers)
par le capital social, le législateur exige un capital minimum lors de la constitution et
instaure plusieurs règles ayant pour objectif de fixer le gage des créanciers lors du
fonctionnement de la société.

Mots clés : fixité du capital social de la société, responsabilité limitée des apports, société,
créancier, garantie.

Abstract
The principle of capital fixity of a company is a basic rule in business; it is founded on the
limited liability of inputs, which replaces the unlimited liability of all members. In order to
achieve the protection of third parties by the social capital, the legislature requires a
minimum capital at the time of the constitution; several rules have then been introduced in
order to fix the guarantee of third parties in the operational process.

Keywords: Principle of fixity of the capital, company, indefinite responsibility and liability
of partners.
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:المقدمة 
ما إن نجاح الشركة وتحقیقها لألرباح هو أقصى

ونجاح هذه إنشاءهاوا إلیه الشركاء من وراء یصب
الشركة مرهون بمدى قدرتها على التوافق مع 

،ممولین،بنوكاقتصادیین،من متعاملین شركاءها
زبائن ومقترضین وهذا المستوى من التبادالت 
االقتصادیة لن یتأتى إال إذا وفرت الشركة الحمایة 

وٕاذ ،عن طریق ضمان دیونهملمتعاملیهاالكافیة
لضمان نى عتبر رأس مال الشركة هو الحد األدی

دة أصولیة من الدیون فقد أحیط هذا األخیر بقاع
علما أنه لم یتم ،هي ثبات رأس المالقواعد التجارة 

بل ،علیها ضمن قواعد القانون التجاريالنص 
وص التي تحكم الشركةترجمتها مجموعة من النص

لى حین تصفیتها بهدف حمایة دائني مند نشأتها إ
الشركة ودعما لالئتمان الذي الغنى عنه في التجارة 

سندا قویا " ركةثبات رأس مال الش" وتعد هذه القاعدة 
الشركة لإلبقاء على حظوظهم یرتكز علیه دائنو

خاصة في حالة تعرض ،دیونهم استیفاءقائمة في 
جعلنا نتساءل عن صعبة مما یالشركة لظروف 

كرس المفهوم القانوني لمبدأ ثبات رأس المال وكیف
هذا المبدأ في طیات القانون المشرع الجزائري 

التجاري ؟ 
ولإلحاطة بهذه االشكالیة ارتأینا معالجة 

: الموضوع من خالل التطرق الى العناصر التالیة 
مفهوم مبدأ ثبات رأس المال - أوال-
تطبیقات مبدأ ثبات رأس المال -ثانیا-
مخالفات مبدأ ثبات رأس المال -ثالثا-

قبل التطرق :مفهوم مبدأ ثبات رأس المال: أوال 
أن نعالج  أصل وأسباب ارتأینالى مفهوم المبدأ إ

.ظهوره 

لى قاعدة المسؤولیة أ إویرجع سبب ظهور المبد
المحدودة للشریك عن دیون الشركة في حدود 

التجاري الحصة المقدمة التي أقحمت في القانون 
وكان لها التأثیر البالغ على ،1807الفرنسي لسنة 

ي عالقتها بدائني شركات معاییر المحاسبة ف
رجمت قاعدة المسؤولیة المحدودة ، وقد تالمساهمة

الى في حدود الحصص المقدمة في الشركةمساهم لل
.)1(1818من سنة ابتداءمبدأ ثبات رأس المال 

االقتصاديهذا المبدأ تأثیر بالغ على المناخ ل
والتي أثارت ،قات المحاسبیةیوعلى التطباالجتماعي

هأدى الى تسجیلبین المحاسبین والقانونیین انقاش
في هكمبدأ محاسبي في األول قبل أن یتخلى عن

.الثانيالفرنسيالنظام المحاسبي 
بقاء رأس "بمبدأ ثبات رأس المال"ذا ویقصد  ه
أو الذي ،ل عند رقمه الثابت في عقد الشركةالما

أو أنه ،د بالزیادة أو التخفیضإلیه تعدیل العقانتهى
مال الشركة على حاله بالنسبة للدائن الذي بقاء رأس 

یكون للدائن حق حیث,تعاقد مع الشركة في ظله
على أي مساس به لما في ذلك من االعتراض

لمصلحة ضعاف للضمان العام الذي یقره القانون إ
.)2(الدائنین

لمال على أنه تعذر مبدأ ثبات رأس اكما عرف
ال یمكن المساس لى المساهمین إذ إرد رأس المال 

بل الشركاء كضمان لدائني م من ققدبه ألنه قد
.)3(الشركة 

یعتبر مبدأ ثبات رأس المال مبدأ تقلیدیا یقوم 
وهذه ,الدائن لیس له مدین إال الشركةن على فلسفة أ

الشركة لیست لها أموال إال موجوداتها لذا فإن الدائن 
ةمراض الشركة بضمان رأس مالها ومن ثیقوم بإق

لحق على الشركة بضرورة حفظها ایكون له 
.)4(وعدم رده للمساهمینلرأسمالها 
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لى منع الشركة إیهدف مبدأ ثبات رأس المالو 
،من جهةلى المساهمینإمن إرجاع الحصص

مالها كلما منیت ى تكلیف الشركة بإعادة ترمیم رأسلإ و 
من رأس االقتطاعلى بسببها إبخسائر اضطرت 

ك الترمیم مباشرة في ویتم ذل،من جهة ثانیةالمال 
تمام النقص األرباح أو إالسنة المقبلة بمجرد تحقیق 

سبق ذي شاب رأس المال من االحتیاطي الذيال
أنه یتعین على الشركة دائما وهذا یعني ،تكوینه

بموجودات ال تقل قیمتها  عن قیمة رأس االحتفاظ
.)5(مالها حتى نهایة الشركة

یتم تعزیز : مبدأ ثبات رأس المالتعزیز-ثانیا
ت رأس مال الشركة من خالل إنشاء ثبامبدأ

لخسائر التي جبر اه الغرض منیكوناحتیاطي
واالحتیاط مال الشركة أدت إلى تخفیض رأس 

اقتطاع نسبة عن طریق ،المحتملة مستقبالللخسائر 
معینة من األرباح بدل توزیعها كلها على 

احتیاطي : واالحتیاطي ثالثة أنواع ، )6(المساهمین
.احتیاطي نظامي واحتیاطي اختیاري ،قانوني 

:حتیاطي القانونياإل-أ
الجزائري من القانون التجاري 721المادة تنص

یقتطع من األرباح سندات نصف "...:على مایلي
العشر على األقل وتطرح منها عند االقتضاء 
الخسائر السابقة ویخصص هذا االقتطاع لتكوین 

وذلك تحت احتیاطي قانوني"یدعى احتیاطيمال 
ویصبح اقتطاع .طائلة بطالن كل مداولة مخالفة

الجزء غیر إلزامي إذا بلغ االحتیاطي عشر رأس هذا 
"المال 

إذا قل عن إلزامي االحتیاطي القانونيتكوین فعلیهو 
عشر االحتیاطيجوازي إذا بلغ عشر رأس المال و 

.رأس المال
جزء من األموال القانونياالحتیاطيیعتبرو 

ركة، وهو الخاصة المرصودة لدعم المركز المالي للش

لضمان ، یخصصرأسمال الشركةمن ملحقات 
هو مشمول بمبدأ الثبات فذلك وألجل حقوق الدائنین 

، فال وجه یحضر على الشركة التصرف فیهعلى
یجوز توزیعه على المساهمین تحت غطاء 

.)7(األرباح
:النظامياالحتیاطي-ب

نون القانوني الذي نص القالالحتیاطيخالفا 
ینشأ االحتیاطي التجاري على إلزامیة تكوینه،

ب نص في القانون األساسي للشركةالنظامي بموج
نسبة من األرباح باقتطاعاالحتیاطيویتكون هذا 

.ویبین كیفیة إجرائها عقد الشركةیحددها
في نصوص علیهاطي مهذا االحتیوبما أن

فهو واجب اإلنشاء لشركة لالقانون األساسي 
عنها تعدیل العقد األساسيذلك ینجرومخالفة 

.للشركة
هو دعم االحتیاطيوالحكمة من إنشاء هذا 

وغالبا ،شركة المالي أثناء ممارسة نشاطهامركز ال
أو الغرض ما ینص القانون األساسي على الغایة

ومتى ،األسهم والسنداتكاستهالكمن تكوینه
أدرج مثل هذا الغرض في القانون األساسي فال 

ویل غرض هذا للجمعیة العامة العادیة تحیجوز 
ال یجوز للشركة كماالتخصیص إلى غرض آخر

یخصص بین الشركاء والنظامي االحتیاطيتوزیع 
.)8(الخسائر القتطاع

:االختیارياالحتیاطي- ج
إلى الشركة متروكاالحتیاطيهذا تكوینإن

ه من لجمعیة العامة أن تقرر تكوینأثناء حیاتها ول
.عدمه

م بنص غیر منظاالختیاريواالحتیاطي
أو بند في القانون ،)القانونيكاالحتیاطي(قانوني

فهو ) النظاميكاالحتیاطي(األساسي للشركة
ة بعد مصادقة الجمعیاحتیاطي حر یتم إنشائه 
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وجود أرباح ةعاینالعامة على الحسابات السنویة وم
الخیار بین إذ یكون للجمعیة العامة لتوزیعلقابلة 

ها كلهاضعو ذه األرباح على المساهمین أوع هیتوز 
.االختیاريحر أو الأو جزء منها ضمن االحتیاطي 

مسألة حمایة الحراالحتیاطيإنشاء ویثیر
األقلیة من المساهمین الذین یرغبون في الحصول 

لذلك االحتیاطيعلى األرباح عوض وضعها في
هذا االحتیاطي إلى تكوینالجمعیة العامة تلجأ 

االحتیاطتوسیع سوق الشركة أو حجةحت ت
امسببالمستقبلیة ویجب أن یكون قرارهالمخاطر ل

ب التعسف في استعمال ببل بالرفض بسو وٕاال ق
على أنه یجب عدم الخلط بین االحتیاطي ، )9(الحق

من القانون 718المادة الحر والمؤونة التي تناولتها
.2الفقرةالتجاري 

من طرف الشركة ناتج عن المؤونةواعتماد
النقص في القیمة لبقیة عناصر مال الشركة 

حیث یتسع نطاق ،لیف المحتملةاوالخسائر والتك
لمعاینات المحاسبیة لى كل اإالمؤونةمفهوم 
نتیجة ألسباب ،یمي ألصول الشركةالقلالنتقاص

، فإن حدث الحكم بأنها من المستحیل تداركهایمكن 
االنتقاصقوم الضرورة القاضیة بجبر ذلك ذلك ت

أو أن یتمثل السبب عبر إنشاء مؤونة نقص القیمة،
في تضخم مرتقب لخصوم الشركة لكنه غیر أكید 

مؤونة اعتمادلى في حدوثه مما یدفع الشركة إ
.المخاطر والتكالیف

إلى تصحیح قیمة مؤونة نقص القیمةوتهدف 
عن النقص أو ، حیث ینتج الخللاألصول المتداولة

، وهذا ملة عند تاریخ قفل السنة المالیةالخسارة المحت
یز المؤونة عن االستهالك الذي یخصما یم

ل المؤونات فإنها تخص األصو ااألصول الثابتة أم
ستهالكات تشیر إلى ، كما أن االوالخصوم المتداولة

في نقص القیمة المعروف والمحقق أما نقص القیمة

ن مؤونة نقص ، لكإنما هو مجرد تقدیرالمؤونات
بءهما بعستهالكات في تعلقتتشابه مع االالقیمة 

.خالل السنة المالیةاالستغالل
:مبدأ ثبات رأس المالتطبیقات -ثانیا

كرس مبدأ ثبات ییمكن وصف قانون ما بأنه 
:رأس المال إذا احترم القواعد التالیة

:وضع حد أدنى لرأس مال الشركة-أ
إن وضع حد أدنى لرأس مال الشركة هي میزة 
شركات األموال التي تقوم على االعتبار المالي 

،ركاء في حدود ما قدموا من حصصومسؤولیة الش
شركات األشخاص التي لم ینص عكسوذلك على 

ني لرأس المال عند التأسیس دفیها المشرع على حد أ
والالمحدودة وهذا راجع للمسؤولیة الشخصیة 

.للشركاء
من القانون التجاري566وقد نصت المادة 

ال یجوز أن یكون رأسمال " على أنهالجزائري
100000دودة أقل من الشركة ذات المسؤولیة المح

من القانون التجاري594المادة نصتكما..."ج د
یجب أن یكون رأسمال شركة " على أنهالجزائري

ذا ما ي، إمالیین دینار جزائر 5المساهمة خمسة 
وملیون دینار على لالدخارلجأت الشركة علنیة 

"المخالفةاألقل في حالة 
وعلیه فقد حدد القانون الحد األدنى لرأس مال 

ابتدائيیمكن تأسیس شركة برأس مال و ،الشركة
أن یبقى رأس المال علىیفوق هذا الحد القانوني 

ص علیه في العقد التأسیسي ثابتا عند الحد المنصو 
وال یجوز للمساهمین أن یستردوا أي جزء،للشركة

اإضعافألن في ذلك،منه على حساب الدائنین
سیس عتمد علیه الدائنون عند تأاللضمان الذي 

.الشركة
هذا وتلجأ العدید من التشریعات إلى النص على 

،وهو مبدأ أصولي،رأس مال الشركةمبدأ كفایة
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مع نشاط م رأس المال حجتناسبقوامه ضرورة
أن المؤسسین أحرار في تقدیر ، أيوغرض الشركة

األدنى المنصوص بعد احترام مبدأ الحدرأس المال
مة یقیدهم في ذلك مدى مالئو،علیه في القانون

، فال یكون ضئیال إلى رأس المال لغرض الشركة
الحد الذي ال یفي بمتطلباتها وال یكون كبیرا بحیث 

مال الرأس ألن،الشركةاستثماراتز مجاالت یتجاو 
على اال یتناسب مع غرض الشركة یكون خطر الذي 
الضمان اعتبار أن رأس المال جزء منبنین الدائ

یجب أن یتناسب وهذا األخیر ،العام لدائني الشركة
.)10(مع نشاط المشروع ومدى ضخامته

:االكتتاب في كامل رأس المال-ب
الجزائريالتجاريمن القانون 567صت المادة ن

یجب أن یتم االكتتاب بجمیع الحصص " على أنه
من طرف الشركاء وأن تدفع قیمتها كاملة سواء 

كما تنص..."  انت الحصص عینیة أو نقدیة ك
یكتتب رأس یجب أن "أنهمن نفس القانون596

إلزامیة االكتتاب وتقرر المادتان ..." المال بكامله
، ال وسداد ما تم االكتتاب به حاالفي كامل رأس الم

ة یجب أن تكون مسددوخاصة األسهم العینیة التي
أو على دفعات خالل القیمة بكاملها عند إصدارها

ووه(أقصى امهلة زمنیة معینة یضع لها القانون حد
سنوات ابتداء من تاریخ تسجیل الشركة في 5

.)السجل التجاري 
رأس المال بأنویجب على المؤسسین التأكید 

وبأن أمام الموثق،قد تم االكتتاب به بالكامل
الدفعات قد سددت عبر تشكیل قائمة بأسماء 

.واحد منهم كل المكتتبین والمبالغ التي دفعها 
وعلى الموثق أن یصرح بموجب عقد أن مجموع 
بطاقات االكتتاب توافق المبالغ المودعة لدیه 

كده المادة ؤ وهذا ما ت، والناتجة عن تسدید الحصص 
.الجزائريمن القانون التجاري599

:التقدیر الحقیقي للحصص العینیة- ج
ضرر یترتب على المغاالة في تقدیر الحصص 

حصل أصحاب هذه یحیث ، جسیم على الدائنین
اإلسراف الحصص على نسبة أعلى من الربح بسبب

أن مثال، فقد یحدثفي تقدیر الحصص العینیة
أن یلقى هذا قیمة تقدیریة دونقترح مقدم الحصة ی

جوءلودون ال،معارضة من قبل المساهمیناالقتراح
من 601المادة علیهإلى التقویم  وهذا ما نصت

ما إذا كانت یعین في حالة " القانون التجاري 
في حالة وجود ، ما عدا الحصص المقدمة عینیة

، مندوب واحد للحصص أو أحكام تشریعیة خاصة
أو ضائي بناء على طلب المؤسسینأكثر بقرار ق

...".أحدهم 
غاالة في تقدیر ومن الضرر الناتج عن الم

اعتماد الشركة على رأس مال الحصص العینیة 
ونظرا ،مخالف لمقداره الحقیقي في بدایة حیاتها

لصعوبة تقدیر الحصة العینیة الراجع الى طبیعة 
ت فسعرها یقبل النقاش بحسب تقلباالحصة في ذاتها 

م المفرط للحصص السوق وهو ما قد یؤدي الى التقیی
منح الشركة ائتمانا ظاهریا غیر حقیقي العینیة ومنه

.)11(مطابق لحقیقة رأس مالهاوغیر 
أخضع المشرع القائمین على هذا األساس فقد 

م الحصص ألحكام التنافي المنصوص بعملیة تقی
،من القانون التجاري6مكرر 715علیها في المادة 

كما ین مندوبي الحصص یتم بقرار قضائيیتعنإذ أ
، دیر الحصص العینیة تحت مسؤولیتهمیقع تق

ویوضع التقریر المودع لدى المركز الوطني للسجل 
التجاري مع القانون األساسي تحت تصرف 

لهم تخفیض هذا التقدیر المكتتبین الذین یحق
ویترتب عن عدم الموافقة على هذا ،باإلجماع

من قبل مقدمي الحصص المشار إلیها التخفیض 
.     تعد الشركة غیر مؤسسةأنبالمحضر
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والتمسك بالقیمة الحقیقیة للحصص العینیة من 
خالل إخضاعها إلى طرف محاید وتحت رقابة 

م الحصص حقیقیة یالمكتتبین، یجعل من طریقة تقی
تجاه الغیر ء بالتضامن قائمة ل مسؤولیة الشركاوتظ

ها عند و درة للحصص العینیة التي قدمعن القیمة المق
لمبدأ اسیتكر طیلة خمس سنواتتأسیس الشركة 
.)12(ثبات رأس المال 

االحتفاظ بموجودات ال تقل بقیمتها عن القیمة -د
:االسمیة لرأس المال

عددیة المقیدة في إن رأسمال الشركة هو القیمة ال
، والممثل لقیمة الحصص النقدیة خصوم المیزانیة

مین عند تأسیس والعینیة المقدمة من طرف المساه
الشركة فمن الناحیة الواقعیة والعملیة، و)13(الشركة 

مال من الملزمة باإلبقاء على مقدار معادل لرأس
الموجودات أو األصول أي أن هذه الموجودات ال 
تقل بقیمتها عن القیمة االسمیة لرأس المال وهو 

تقوم بتوزیع رأس المالأن الشركة الللدائنین تأكید 
.)14(على المساهمین

عدم جواز تخفیض رأس المال أو زیادته إال -ه
:بإتباع اإلجراءات المحددة قانونا

إن تخفیض رأس مال الشركة من األمور ذات 
هذه المهمة األهمیة البالغة لذلك فقد أسند المشرع

عادیة التي یجب علیها أن إلى الجمعیة غیر ال
النصاب واألغلبیة المعروفة عند تعدیل تخضع إلى 

712وهذا ما نصت علیه المادة ،ألساسيالقانون ا
تقرر الجمعیة العامة " الجزائريمن القانون التجاري

التي یجوز لها أن ،غیر العادیة تخفیض رأس المال
تفوض لمجلس اإلدارة أو لمجلس المدیرین حسب 

غیر أنه ال یجوز .الحالة كل الصالحیات لتحقیقه
لها بأي حال من األحوال أن تمس بمبدأ المساواة 
بین المساهمین ویبلغ مشروع تخفیض رأس المال 

لى إلى مندوب الحسابات قبل خمسة وأربعین یوما ع

ما یحقق مجلس األقل من انعقاد الجمعیة وعند
اإلدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة العملیة بناء 

العامة یحرر محضرا بذلك على تفویض الجمعیة
یقدم للنشر ویقوم بإجراء التعدیل المناسب للقانون 

"  األساسي 
إعداد مشروع التعدیل فإن لنص المادة فطبقا

على أن المدریینمناط بمجلس اإلدارة أو بمجلس 
لمناقشة من طرف محافظ یطرح هذا المشروع  ل

بب هذا التخفیض الحسابات الذي یعد تقریره عن س
وعن كیفیة هذا أم البالخسائرهو مبرروهل

مبدأ المساواة احتراموعن مدى ،التخفیض وطریقته
ة فيحالمقتر التخفیضفي نسببین المساهمین 

.)15(غیر العادیة الكلمة األخیرةوللجمعیة ،المشروع
:المالمخالفات مبدأ ثبات رأس -ثالثا

ما بأنه خالف مبدأ یمكن وصف نظام شركة
: التالیةرأس المال إذا احتوى األمورثبات

:صوریةتوزیع أرباح -أ
على من القانون التجاري723نصت المادة 

تحدد الجمعیة العامة بعد الموافقة على " مایلي
الحسابات  والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزیع  

وكل ،الممنوحة للشركاء تحت شكل أرباحالحصة
..." القواعد یعد ربحا صوریا ربح یوزع خالفا لهذه 

ل المالحظ أن المادة لم تعرف الربح الصوري  ب
وزیع هو لتلقابلة اعتبرت التحقق من وجود مبالغ 

، ذلك یعد ربحا صوریامعیار الربح الحقیقي وخالف
فاألرباح الصوریة ال أساس لها من الصحة بل هي 
أرباح وهمیة وتوزیعها في الحقیقة هو توزیع لرأس 

انخفاض ائتمانیة الشركة الشركة مما یؤدي الىمال 
رأس وتضرر دائنیها وخرقا واضحا لمبدأ ثبات

.المال
بصوریة األرباح یجب أن ولمعرفة المقصود

نقصد بوجود ذاوما،هي األرباح الحقیقیةنعرف ما
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توزیع حسب ما جاء في نص المادة لمبالغ قابلة ل
یحددحیث ،الجزائريمن القانون التجاري723

من عدمه عبر الفارق بین الحقیقي وجود الربح 
القیم المعنویة في أصول المیزانیة وبین القیم 

جابیا أي فإذا كان الفارق إی،المعنویة في خصومها
ذلك ، وٕان كان خالفلصالح األصول كانت ربحا

.)16(فهي خسارة  
یتشكل من الناتج الصافي من فأما الربح الصافي 

تكالیف العد طرح المصاریف العامة و السنة المالیة ب
ج جمیع االستهالكات بإدرالشركة لاألخرى 

من القانون 720ص المادة نلوالمؤونات طبقا
لنص وأیضا تكالیف تأسیس الشركة طبقا،التجاري
حیث ال توزیع نفسه،من القانون 719المادة 

.باح قبل استهالك مصاریف التأسیسلألر 
األرباح قابلة للتوزیع على المساهمین من وتكون

، لمالیة وبزیادة األرباح المنقولةالربح الصافي للسنة ا
المنصوص علیه (ولكن بعد أن تطرح من االقتطاع

حصة األرباح اآلیلة للعمال )721في المادة 
المادة والخسائر السابقة حسب ما ورد في نص

.التجاريمن القانون 722
أن تقوم الشركة بكل هذه االقتطاعات وبعد

هي ح القابل للتوزیع و تحصل في األخیر على الرب
.الحقیقیةاألرباح 

ویتم اتقدم یعد الربح الموزع صوریوخالفا لكل ما
لكي تظهر الشركة أمام المساهمین وأمام ه توزیع

التها المالیة الغیر أنها في وضع ائتماني جید وأن ح
حیث یقترح مجلس ، ر أرباحادجیدة وأن نشاطها ی

اإلدارة أو المدیرین على الجمعیة العامة توزیع أرباح 
.بعد تقدیم میزانیة ال تمثل الوضع الحقیقي للشركة

مساس الوینجر عن التوزیع الصوري لألرباح 
برأس المال أي أن الشركة ترد رأسمالها للمساهمین 

ها مما یمكن ون أن تحترم التزامها اتجاه دائنید

الدائنین طلب إبطال قرار الجمعیة العامة الخاص 
.بتوزیع األرباح من المحكمة المختصة

:شرط الفوائد الثابتة -ب
فوائد یعرف شرط الفائدة الثابتة بأنه منح المساهم 

وفي هذه الحالة فإن ،ثابتة حتى في غیاب األرباح
هذا المنح سیكون من رأس المال أو االحتیاطي 

ى ضمان اعتداء علوفي ذلك، يالنظامالقانوني أو 
ساس بعیدا عن كل مىالدائنین الذي یجب أن یبق

حیث نصت ،وهي الحكمة من منع هذا الشرط
یحضر "على مایليقانون تجاري725المادة 

، ة ثابتة أو إضافیة لصالح الشركاءاشتراط فائد
...."ویعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم یكن 

القاعدة استثناء فیما یتعلق هذه ویرد على 
بالضمان الذي تمنحه الدولة لألسهم كمعدل ربحي 

، متى منحت وال تطبق أحكام الفقرة المتقدمة"أدنى 
."الدولة لألسهم ضمان ربح أدنى

س المال ى أن مبدأ ثبات رأإلشارة اإلتسبققد و 
والمساس بهذا المبدأ ،كرس لحمایة دائني الشركة

یمكن الدائنین من حق االعتراض على كل تصرف 
، وهو ما یجیزه القانونباستثناءیرد على رأس المال 

مین بالوفاء یبرر مطالبة دائني الشركة للمساهما
جواز اعتراض الدائنین كما یفسر ،بقیمة الحصص 

713على تخفیض رأس المال حسب نص المادة 
كما أن المساس بمبدأ ثبات ،من القانون التجاري

مطالبة برأس المال یمنح الحق لدائني الشركة 
المساهمین برد ما قبضوه من أرباح صوریة ولو 

أي مساس ة فإنومن ثم،)17(كانوا حسني النیة 
بمبدأ ثبات رأس المال من خالل المساس بالقواعد 

غیر عت كمعاییر تدل على هذا المبدأ التي وض
.االعتراضللدائنین فيمسمى یمنح الحق ال
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:ةـــالخاتم
مبدأ أن لى سابق نخلص إالومن خالل العرض 
القانون التجاري الجزائري فيثبات رأس مال الشركة 

كمبدأ وفلسفة تكرس ،من القانون الفرنسيذقد أخ
فكرة المسؤولیة المحدودة للشریك التي تشجع 

من المساهمین على المشاركة في الشركة مع التقلیل
حمایة نجدمن جهة أخرىأخطار هذه المساهمة  ، 

مع الشركة بتوفیر ضمان االقتصادیینالمتعاملین 
واضح ومعلن من خالل شهر رأس المال وكل 

على االعتراضالمتغیرات التي تطرأ علیه وحقهم في 
كل تصرف یمس هذا الضمان من خالل القواعد 

:ومنهاأ كمعاییر یقوم علیها هذا المبداعتمدتالتي 
تجاه على المسؤولیة المحدودة للشریك النص_ 

دیون الشركة  في حدود الحصة المقدمة في 
.شركات األموال

تحدید الحد األدنى لرأس المال مع إلزامیة _ 
.فیهالفوري والكاملاالكتتاب

.لحقیقي للحصص العینیةالتقدیر ا_
عدم جواز تخفیض رأس مال الشركة بدون مبرر _

.الخسائر مع اتباع إجراءات غیر عادیة
.منع توزیع أرباح غیر حقیقیة_

فإن مبدأ ثبات رأس مال الشركة في ةومن ثم
القانون الجزائري یعد قاعدة عامة تنطبق على كل 

كما هو الحال لالستثناءشركات األموال دون وجود 
مبدأ ثبات رأس مال الشركةاعتمدفي فرنسا الذي 

مع النص في قانون الشركات كقاعدة عامةفیها
وهو إنشاء شركة ذات رأس مال االستثناءعلى 

بل هي خاصیة اخاصاتعد نوعدون أنغیر مت
ل تدخل على رأس المال فقط ومن ثم یمكن إنشاء ك

وهذا ما یفتقده ، أنواع  الشركات برأس مال متغیر
الجزائري مما یعطینا تصورا أن هذه نظام الشركات 

القاعدة أي مبدأ ثبات رأس مال الشركة قاعدة مطلقة 
على )18(الخاصةنص في بعض القوانینقدرغم أنه

ذات االستثمارتكوین أنواع من الشركات كشركة 
.رأس المال المتغیر

:ومنه نرفع بهذا الشأن التوصیة التالیة
الشركات صلب قانون إدراج قواعد قانونیة في_

.الشركاتعلى خاصیة تغیر رأس مال تنص
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المقــومات األساسیة للرقابة المــالیة الفعالــــة
نایلي ناصر 

كلیة الحقوق
جامعة عنابة

ملخص
األهداف أصبحت الرقابة بكل صورها عالمة بارزه على طریق تقدم الدول ووسیلة من وسائل نموها ورفعتها وٕان تحقیق

الفعال لألموال العمومیة وتطویر التصرف المالي السلیم والتنفیذ الممیزة للرقابة الشاملة والحدیثة أي االستعمال المالئم و
مع إعداد المیزانیة وٕاعداد المخطط المالي ال یتأتى إال من خالل توافر مجموعة من المقومات ،المالئم لألنشطة اإلداریة

.بر البدایة في مجال تحدیث الرقابة المالیة وزیادة فعالیتهاالرئیسیة والتي تعت

.المالیة، المیزانیة، التدقیقالرقابةتحدیث،مقومات،: كلمات المفاتیحال

Résumé
La censure sous toutes ses formes est devenue un point remarquable sur le parcours du
progrès des Etats et l’un des moyens de croissance. La réalisation des objectifs spécifiques à
la censure globale et modernes, c’est –à- dire l’utilisation pertinente et efficace des fonds
publics, le développement d’une gestion financière saine et la mise en ouvre des activités
administratives ainsi que la préparation du budget et le plan financier, ne peuvent être
obtenus qu’avec l’existence d’une série de conditions principales et préliminaires pour la
modernisation de la censure financière et la promotion de son efficacité.

Mots clés : Eléments, modernisation, control financier, budget, Audit.

Abstract
Censorship in all its forms has become a landmark in the progress of Nations and a means of
their growth .The goals of attainment specific  to a comprehensive  and modern control,  in
other words; the pertinent and effective use of public funds, the development of financial safe
management, the implementation of administrative activities in addition to the preparation of
the budget and financial plan, cannot be achieved without the existence of principal
preliminary conditions for the modernization of financial control and the promotion of its
effectiveness.

Keywords: Components, modernization, financial control, budget, audit.
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مقدمة ال
أصبحت الرقابة بكل صورها عــالمة بارزة على 
طریق تقدم الدول ووسیلة من وسائل نموها ورفعتها،

یثة في إدارة وذلك بعد ظهور االتجاهات الحد
،االقتصادیةتنمیة الموارد المشروعات الكبرى و 

ٕاجراءات الرقابة واعتماد الحكومات و مفاهیموتطور 
والحكم على سالمة اإلداریةعلیها في تقییم السیاسة 

ارة مدى كفاءة اإلدحالمعلومات التي توضوالبیانات
جمع علماء قد أففي استغالل الموارد المتاحة

بعدهم علماء اإلدارة على أن االقتصاد والمالیة ومن
صحیحة أي نظام إداري أو مالي ال تتوفر فیه رقابة 

بذلك أصبحت ناقص هو نظام مبتور  و "منظمة و 
الرقابة المالیة الفعالة والمتطورة ضرورة حتمیة 

كما )1(التقنیةو واإلداریةلمواكبة التطورات التنظیمیة 
المنظمات الدولیة للرقابة عبرت عن ذلك توصیات 

.)2("األرابوساي"و" األنتوساي": المالیة العلیا مثل
اإلدارة هي عصباألموالانطالقا من أن 

التي تسمح بترجمة الخطط ویتها وروحها وحی
وحیث أنه ،البرامج إلى وقائع ملموسو واألهداف
العصور واألزمنة یتعرض المال العام على مر

الطریقة إن تغیرت في الشكل والتيلالعتداءات
ن الكثیر من ، ذلك أإال أن مضمونها واحداألسلوبو 

ترجع الیوم مشكالت الفساد وممارساته في الجزائر
إن ذلك ما یعني أن . القائمإلى بنیة النظام المالي

العنصر األكبر في یمثلإصالح النظام المالي 
.الرقابةمنظومة إصالح 

للرقابة نشودةالماألهدافإن تحقیق لذلك ف
االستعمال المالئم التي تتجلى فيالشاملة والحدیثة 

وتطویر التصرف المالي العمومیةلألموالوالفعال 
إعداد ، وكذاطة اإلداریةالمالئم لألنشوالتنفیذ ،السلیم

إال من خالل ال یتم اد المخطط الماليعدوإ المیزانیة 
مثل ة والتي تات الرئیسیتوافر مجموعة من المقوم

مفهوم الرقابة في مجال تحدیثنقطة االنطالق
على نحو ما سأبینه في فعالیتهاتحقیق المالیة و 

:العناصر التالیة 
دور نظام المیزانیة في تحقیق الرقابة الفعالة -
دور النظام المحاسبي في تحقیق الرقابة الفعالة-
المناهج الرقابیة الحدیثة في تحقیق اعتماددور -

الرقابة الفعالة 

تحقیق الرقابة الفعالةنظام المیزانیة في دور - أوال
تأخذ المیزانیة العامة للدولة العدید من األشكال 

يمجالنا هذا المیزانیة التقلیدیة وهلعل أهمها في 
خر أما النظام األالنظام الشائع في الدول النامیة،

ق في وهو مطبوالبرامج میزانیة األداءفهو نظام
یختلف هذان حیث.العدید من دول العالم المتطورة

النظامان اختالفا رئیسیا من حیث درجة المناعة 
أي من حیث درجة كونهما عرضة للفساد الهشاشةو 

.ونهب المال العام
في هي المیزانیة المطبقة اآلن: المیزانیة التقلیدیة-أ

تتصل حیثیة و من بینها الجزائر معظم الدول النام
فكرة المیزانیة التقلیدیة باألفكار األساسیة التي قام 

وي الذي تمتد جذوره بنیعلیها المدخل المؤسسي أو ال
إلى قواعد الفكر االجتماعي و السیاسي واإلداري 

في "ماكس فیبر "التقلیدي وبالذات إلى نظریة 
.)3(البیروقراطیة

على أساس افتراض فكرة هذا المدخلتقوم
راسة النظم السیاسیة أنه یمكن فهم ودرئیسي مفاده

وبناء نظریاتها ،االجتماعیة وممارستهاو واإلداریة 
مة وتحدید بالتركیز على أبنیتها وهیاكلها العا

مستویاتها وخصائصها و عناصرها أو مكوناتها 
.الهرمیة و عالقاتها الرسمیة

إلى ینظرأصبحعلى هذا الفهم العامقیاسا 
إلى خضع بأنها تتنظیم دورتهافيالمیزانیة العامة
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المحددات الهیكلیة التي یتكون منها الكیان المؤسسي 
ال نفسها تمثل عنصرا هاما في البناءبل إنها للدولة،

بد أن تتمیز بمجموعة من الخصائص أو المبادئ
العامة م تنظیم اإلرادات حیث یتالتي تحكمها، 

دیث لعل الح.إلیهااالستنادبوالنفقات العامة للدولة 
السنویةو الشمولیة و الوحدة "عن مبادئ المیزانیة 

ال تزالالتي )4("عدم التخصیص والتوازن المالي و 
اتصاالمیزانیة الدولة في الجزائر تتصلكز علیها تتر 

.هذا الفهم التقلیديمباشرا ب
نظام األبواب علىتعتمد المیزانیة التقلیدیة

شكل یظهر التقدیرات بكأساس لهاوالفصول والبنود
النفقات بصورة تفصیلیة وغیر أوالخاصة بالموارد

مالحظته بالنسبة ألنماط ومما تجدر،مجملة
فإنه یمكن تطبیق أكثر من نمط واحد فیتم التبویب

: على النحو التاليتبویب المیزانیة 
توضیح التفصیالت بةداریاإلو ةقانونیمن الناحیة ال-

المتعلقة بالمواد والنفقات وذلك حسب التفریعات 
.التنظیمیة الخاصة بكل قطاع حكومي

علىیقوم التبویب هنا حیث:یةوظیفمن الناحیة ال-
غطیها التصنیفات المتعلقة بأوجه النشاط التي ت

الصحة أو نشاطالمیزانیة لنشاط التعلیم أو
...الصناعة

یتم تقسیم المیزانیة حیث :ةقتصادیالناحیة االمن-
نفقات التسییر ونفقات ذا اإلطار إليالعامة في ه

.االستثمار
تجده السلطة حسب ماسیتم هذا األمر على

التنفیذیة والتشریعیة مالئما لتحقیق قواعد الوضوح 
. )5(والشمول المأمول

-بواب والفصول والبنودیحمل نظام میزانیة األ
عوامل في -النظام التقلیدي الذي تأخذ به الجزائر

وفي أسلوب عمله تجعله عرضة هیكلتهبنیته وفي 

جوانب السیما وسوء استخدام الموارد رالهدوللفساد 
:(6)أنه فيتكمن. اإلنفاق

نیة لمتطلبات مناقشة یستجیب من الناحیة التقال-1
ة یوالمحاسبمتطلبات المراقبة القانونیة المیزانیة و 

لمعلومات الواردة في االل غیتیح استكما ال،للنفقات
مجال التصنیف بحكم غیاب التناسق في المیزانیة

)الفصل و البنودوالباب (على مستوى 
شكل بالحالي للمیزانیة التقلیدیة یبین األسلوب-2

ومن منهجي التقسیمات الفرعیة العضویة للوزارات،
المدرجة االعتماداتجهة أخرى فإن مستوى تفصیل 

يءة القطاعیة لیس دوما منسجما، الشالمیزانیفي 
التدخالت و یسمح بتقدیر تكلفة الخدمات الالذي

.العمومیة
أساس أساس تقدیر المبالغ الواردة في المیزانیة -3

الذي خصص في السنة وتاریخي، یعنيتقدیري 
عشر یبقى لهذه السنة مع زیادة لجهة ماالماضیة 

أو)%15(خمسة عشرة بالمائةأو%)10(بالمائة
.دون معیار موضوعيبالمائةقص كذا ن

آلیة إن نظام المیزانیة التقلیدیة ال یتضمن -4
،اإلنفاقو جدوى اللضبط وتخطیط وقیاس مردود 

یة واإلجرائیة للضبط والرقابةوهو یعتمد اآللیة الالئح
سمیة یسهل االلتفاف حولها ر و آلیة شكلیة تعدالتي

من قبل أطراف الفساد، یصعب معها تضییق الخناق 
النالمال العام رعلى الفساد و على عوامل هد

لیس على أساس النظام یقوم على تخصیص الموارد 
،حسبالنتائج المستهدفة أو المردود المستهدف ف

.)7(باللوائحااللتزامو ٕانما على أساس طبیعة النفقة و 
لیدي في بلورة على هذا األسلوب التقترتب

إغراق العملیة اإلداریة في حالة من المیزانیة العامة 
الرسمیة التي إن أدت إلى ترسیخ تقالید الحیاة 

القواعد إلى حد ما احترام القانون و القانونیة وفرضت
إلى تعطیل فرص إال أنها أدت أیضاالتنظیمیة،
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اإلبداع والمبادرة في تسییر العمل اإلداري وتحسین 
وحصر الرقابة بكل أشكالها في ،األداء الوظیفي
دون أن تتمكن من متابعة جوهرلیةالجوانب الشك

تسییر نتائج و وبالتالي تقویم األداء ،العملیات المالیة
.المالیة العمومیة

التقلیدیة قد أدى إلى إن العمل بأسلوب المیزانیة 
تكریس أسالیب الرقابة التقلیدیة التي تفرض على 

وبالقواعد المحددة رفي بالمیزانیةالموظفین االلتزام الح
التهدید بالعقوبة الرادعة إدا حصلت كذا و .لإلنفاق

أیة أخطاء أو تجاوزات دون االهتمام بتحقیق النتائج 
.المستهدفة 

تعود اإلرهاصات :البرامج و األداءمیزانیة-ب
لمیزانیة األداء إلى ما بعد الحرب العالمیة األولى

العامة الثانیة عندما برز دورها في تنظیم الحیاة 
هذا ما دفع إلى تشكیل و ،وتوجیه االقتصاد الوطني

التي كلفت بالوالیات المتحدة األمریكیة"لجنة هوفر"
.ام المیزانیة العامةإلى تغییر نظبإجراء دراسة تهدف 

برز توصیات هذه اللجنة العمل على أكان من حیث 
تقوم علیها المیزانیة تعدیل الفكرة الكاملة التي

واألخذ بنظام المیزانیة القائمة على تحدید ، التقلیدیة
وتسمیة ذلك بمیزانیة ،المشروعاتو المهام والنشطات

.)8(البرامج واألداء
أن یخضع هذا النظام كان من الضروري من هنا 

خصائص كل و لتطورات تاریخیة حسب حاجیات
زاد اهتمام الكتاب على اختالف حیث . بلد

وضوع میزانیة تخصصاتهم في السنوات األخیرة بم
تذلك تعدد التعریفاوترتب على ،البرامج واألداء

وغموض المصطلحات التي استخدموها في 
البرامج الكثیر منهم میزانیة دراستهم، فاستخدم

زانیة االنجاز كتسمیات مختلفة األداء ومیة ومیزانی
.)9(واحدلمصطلح

فهوم وخصائص میزانیة البرامج و األداءم-1
یتلخص مفهوم وخصائص میزانیة البرامج واألداء 
حول األعمال التي تقوم بها الدولة في شكل برامج 

محددة 
أن هذه المیزانیة بمعنى.في المجاالت المختلفة

أكثر من تهتم باألعمال التي تنفذها وحدات الدولة
الخدمات التي تشتریها هذه و االهتمام بالسلع

تمام في تقسیم میزانیة وبالتالي فإن االه.الوحدات
المقام األول إلى تحدید ال یوجه فياألداءالبرامج و 

بل ،عناصر اإلنتاج المستخدمة بكل وحدة إداریة
المیزانیة في حین تركز.)10(النهائي نفسهنتجإلى الم

التقلیدیة االهتمام حول وسائل تنفیذ العمل دون 
ما یحقق منالعمل نفسه و األخذ بعین االعتبار

أن میزانیة البرامج و األداء لیس معنى ذلك و ، نتائج
وحدات الدولة في تنفیذ األنشطة و البرامج تغفل دور
علىالمالیة االعتماداتهتم بتقسیم تحیث المختلفة،

ذها یها إلي أنشطة یتولى تنفبدور البرامج التي تقسم 
.مصالح وٕادارات الدولة

إن الهدف في میزانیة البرامج واألداء لیس هو 
إنما أو االعتماد المالي المطلوب إنفاقهاإلنفاقبند 

:)11(تالیةالحول الخطوات األساسیةالهدف یدور
وضع خطط األنشطة وبرمجتها زمنیا، وهذا یعني * 

أنها تهتم بما ترید الحكومة أو أیة منظمة من 
وكم من ؟إداراتها تحقیقه ولماذامنظماتها أو

.؟ومتى؟وحدات العمل ترید إنجازه
بإحداث مقاربة بین أن تهتم بعملیة التمویل * 

أي ،تكالیف الخطط والنشاطات مع مصادر التمویل
تحدید ما الذي یمكن إنجازه باالستناد إلي مصادر 

یفترض حساب التكالیف المتاحة، وهذاالتمویل 
.دقیقةبصورة 
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أن تهتم بتحقیق الخطط واألهداف التي تم *
اعتمادها خالل الوقت المحدد وطبقا لنظام وتوزیع 

.الموارد المتاحة
التكامل بین میزانیة البرامج واألداء ونظام –2

التخطیط 
میزانیة البرامج علىأنه یغلب تجدر اإلشارة 

واألداء االتجاه التخطیطي وأن هناك تكامال بین 
ذلك التخطیط، ویعودواألداء ونظام البرامج أسلوب 

علىللتداخل الوظیفي بینهما من خالل عدم التركیز 
والتركیز .إلیهاعناصر أو بنود اإلنفاق التي یحتكم 

یبز بدال من ذلك على االنجاز المطلوب تحقیقه، و 
:هذا التكامل فیما یلي

ن میزانیة البرامج واألداء تركز على النشاطات إ
واألعمال التي تسعى الدولة أو الحكومة أو اإلدارة 

داف المعنیة إلنجازها خالل فترة المیزانیة، وتصبح أه
في إنجاز هذه النشاطاتهذه المیزانیة بالتالي متمثلة 

في حین أن المخطط یحتوي على الهدف .واألعمال
طات واألعمال إلى النشاالعام الذي تسعى هذه 

فإن المخطط یضیف وبالتالي. الوصول إلیها
للمیزانیة بعدا مستقبلیا وتفكیرا بعیدا یتعدى حدود 

بینما.كلیةو ونظما شاملة لیبني برامجئیاتالجز 
تركز میزانیة البرامج واألداء على أسلوب التعامل 

.والتفكیر الجزئي
تقسیم النشاط العام للدولة أو بن المخطط یهتم إ

وسط أو الطویل إلى برامج الحكومة على المدى المت
كل برنامج من عدد من یتكون.متنوعةعدیدة و 

األعمال والنشاطات التي یكون كل منه عدد من 
.وحدات األداء

علىي بالتالي نظام میزانیة البرامج واألداء تو یح
إلنتاجیة او لكفاءة امعاییر وآلیات للقیاس وحساب 

فالقیاس یساعد ة،ل للمناهج الحدیثة في المیزانیوتفعی
لتكلفة زیادة اعلى تحدید األسباب التي تؤدي إلى 

هل جاءت هذه الزیادة و . ألحد النشاطات أو األعمال
لزیادة التكلفة وجة زیادة في حجم العمل المبذول أنتی

و أ، ن واألسعارعن زیادة في األثماالطبیعیة الناجمة
وأنتاجیة للعاملیناالنخفاض في الكفایة اإلبسبب

.)12(وٕاسرافلحصول هدر 
للمقارنة بین الجهات آلیات كما یحتوي على 

.یق نتائج أعلى و أجود بنفقات أقلالقادرة على تحق
نفسه تجعل النظام الحكوميمثل هذه المقارنةإن

مالیا اولیس هذا نظاممحفزا باألداء واإلنتاجیة
برمجتها و الحكومي ألنه یجعل آلیة العمل، فحسب

وتحاسب على هذه النتائج ،نتائجالتستهدف تحقیق 
یات تنمویة و بأولبغي أن تكون بدورها مرتبطةالتي ین

.وبما هو موضوع في المخطط التنموي
2004سنة ضعت الجزائر برنامجا تكوینیالقد و 

الجزائري المیزانیاتيم النظاتحدیث اسمأطلقت علیه 
،)C G MA(بالتعاون مع مكتب دراسات كندي 

ل نظام میزانیة البرامج و األداءحو هینصب موضوع
على أن یعمل هذا النظام من خالل وزارات نموذجیة 

هدفه تكوین وتدریب.2009من میزانیة ابتداء
إال أنه و لحد على هذا النظام،إطارات وزارة المالیة 

نظام میزانیة البرامج و األداء یتم اعتمادساعة لمال
من غیر وضوح أسباب هذا التراجع عن لجزائرافي 

.یثتطبیق هذا النظام الحد
للدولة في مجال النظام المحاسبيدور:ثانیا 

الفعالةتحقیق الرقابة
یعتبر النظام المحاسبي الجید من المتطلبات 
الرئیسیة والالزمة إلمداد اإلدارة بصفة عامة 

وذلك ،بالبیانات المطلوبة التخاذ العدید من القرارات
.للمعلوماتباعتباره أصال نظاما 

كان من نتیجة تعدد األنشطة والبرامج التي لقد
تتوالها الحكومة في مختلف دول العالم أن أصبح 

،اسبي في الوحدات الحكومیة معقداالنظام المح
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یحتاج إلي العدید من التغییرات والتطورات التي تزید 
من فاعلیته في تلبیة االحتیاجات المتزایدة لما یوفره 

لمحاسبي في الوقت فلم یعد النظام ا.بیاناتمن 
الحاضر مجرد أداة لبیان طبیعة العملیات ذات 

الوحدات المختلفة الطابع المالي والتي تمارسها 
ن أصبح من الضروري النظر ولك،ومدى قانونیتها

نه أداة هامة لخدمة اإلدارة وجمیع أإلیه على
األطراف عن طریق توفیر البیانات الالزمة في 

.مختلف المجاالت
قد اهتمت الهیئات العلمیة والعالمیة في لذلك ف

اإلصالح سنوات األخیرة بضرورة التركیز علىال
والتطور في مجال المحاسبة الحكومیة وتحسین 

وقد .اإلدارة المالیة وبصفة خاصة في الدول النامیة 
أوصت هذه الهیئات في مجال اإلصالح بضرورة 

نظام الرقابة والوكذا موازنة الربط بین التخطیط وال
والربط بین الموازنة ودرجة أداء البرامج ،المحاسبي

والعمل على التعاون بین اإلدارات الحكومیة لتطبیق 
والربط بین هذه النظم ،النظم المحاسبیة وٕاعالمیتها

ونظم الرقابة داخل هذه اإلدارات مع وضع الخطط 
.ریب العاملین على المستوى الوطنيالمالئمة لتد

:          أهمیة النظام المحاسبي في تحقیق الرقابة -أ
یعتبر  النظام المحاسبي من  األدوات الهامة 
التي تساعد في تحقیق الرقابة  بصفة عامة وفي 

وذلك عندما یعد ،الوحدات الحكومیة بصفة خاصة
:أسس علمیة سلیمة  والدلیل على ذلك مایلىعلى

یانات یوفر النظام المحاسبي كافة الب–1
والمعلومات التي تساعد األجهزة الحكومیة في تحلیل 

.المختلفةأثارها ومختلف األنشطة التي تمارس
البرامج من ىیوفر األساس الالزم للرقابة عل–2

. ات التكالیف والنتائج التي تحققتواقع تحلیل بیان
حد العناصر الرئیسیة أتمثل حسابات التشغیل –3

والتي توفر عنصر الرقابة ،ي نظام محاسبيأفي 

البرامج داخل األجهزة الحكومیة األنشطة وعلى
.المساعدةالحسابات والدفاتر فضال عن لهاالمنفذة 

إعداد یساعد النظام المحاسبي الجید على–4
تحقیق رقابة علىتقاریر متابعة دوریة تساعد بدورها 

أنشطة وبرامج الحكومة وتساعد في تقییم علىفعالة 
.)13(أداءها

المقومات الالزمة لزیادة فاعلیة النظام -ب
:الرقابةالمحاسبي في مجال 

ت الالزم توافرها یوجد العدید من العناصر والمقوما
ي نظام محاسبي في مجال تحقیق لزیادة فاعلیة أ

وبصفة خاصة في الوحدات مفاهیم الرقابة الحدیثة 
في تحقیق النواحي تتمثل هذه المقومات. الحكومیة

:التالیة
:المیزانیة متطلبات التشریعات و القوانین و –1

سبیة الحكومیة م النظم المحاأن تصمحیث یتعین
مع المتطلبات الدستوریة شىابطریقة تتفق وتتم

ن أو ،والقانونیة والتشریعیة األخرى في البلد المعین
ترتبط بتقسیمات الموازنة باعتبار أن الحسابات 
والموازنة ما هي إال عناصر متكاملة لإلدارة المالیة 

.الحكومیة
: المراجعة الداخلیة والخارجیة-2

ظم المحاسبیة وتنفذ بطریقة یتعین أن تعد الن
خلیة والخارجیة الدانجاز عملیة المراجعةإتیسر 

إلداریة الفعالة وٕاجراء الرقابة ا،بالسرعة المناسبة
.وٕادارتها وتقییم أدائهاالبرامجاألموال وعلىعلى

: توضیح نتائج البرامج واألنشطة–3
حیث یتعین أن تعد الحسابات بشكل یوضح 

البرنامج ج االقتصادیة والمالیة لتشغیالت النتائ
توضیحا كامال بما في ذلك قیاس اإلرادات والتعرف 

وتحدید نتائج التشغیل بالنسبة لبرامج ،على التكالیف
معنى ذلك أن ،وأجهزتها اإلداریةكومة ووحداتها الح

تصمم الحسابات بطریقة توفر األساس الالزم لتنظیم 
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وقیاس وتحلیل نتائج البرامج الحكومیة االقتصادیة 
.منها واالجتماعیة على السواء

:خدمة متطلبات خطط التنمیة-4
أن تعد الحسابات بحیث تكون قادرة على یجب

خدمة ما تتطلبه خطط التنمیة االقتصادیة 
توفر نأ، و واالجتماعیة وبرامجها من بیانات مالیة

البیانات الالزمة للتحلیل االقتصادي والتي تمكن من 
.الحكومیةتبویب المعامالت 

كما یجب أن تعد الحسابات بطریقة توضح كال 
المحصلة والغرض من األموال من الموضوع

ولة عن حمایة والسلطات التنفیذیة المسؤ والمنصرفة
. األموال واستخدامها في شكل برنامج تنفیذي

:   توافر معاییر البساطة والمنفعة-5
حتى تزداد فاعلیة النظام المحاسبي في مجال 
تحقیق مفاهیم الرقابة وتقییم أداء األنشطة والبرامج 

:)14(یجب أن تتوافر المعاییر التالیةالحكومیة
معیار البساطة والدقة:

حیث یجب أن تكون البساطة هي السمة الرئیسیة 
للنظام بحیث ال یتضمن سجالت لیس لها أهدافا 

التفاصیل محددة، كما ینبغي االبتعاد عن المزید من
ومن ناحیة أخرى ینبغي ،والسجالت غیر الضروریة

أن تقدم البیانات في الوقت المناسب وبالدقة 
منها،المطلوبة حتى یمكن االعتماد علیها واالستفادة 

وینبغي أن تكون درجة الدقة في البیانات المالیة 
لبرنامج معین في حدود ما هو ضروري التخاذ قرار 

.خاص بنفس البرنامج
 معیار المنفعة:

یانات المالیة التي یقدمها یجب أن ترتبط الب
ویكون ،النظام المحاسبي بأهداف محددة مطلوبة

ولیة ا في مجال تحدید المسؤ فائدتهعلىهناك دلیل 
في لذلك یجب أن تقدم البیانات ،ومتطلبات اإلدارة

ن تكون مفهومة أالحال وبطریقة منظمة وواضحة و 

لمن تقدم إلیه حتى یمكن استخدامها بفاعلیة في 
.األغراضمختلف 

: جید للتقاریر المالیةإعداد-6
یجب أن تعكس درجة الدقة والبساطة السابقة 
إعداد مجموعة من التقاریر الدقیقة والشاملة والتي 

وذلك تعبر تعبیرا صادقا عن نتائج النظام المحاسبي 
:مایليتتضمن هذه التقاریر نأب
أن توضح التقاریر في بساطة ودقة یجب–أ

االستخدامات المختلفة للمعلومات في مجال اتخاذ 
.القرارات

یجب أن تتضمن التقاریر المعلومات الكاملة –ب
.الحكومیةعن نتائج تنفیذ البرامج 

یجب أن توضح التقاریر المالیة نتائج تأدیة –ج
.الخدمات الحكومیة ودرجة انجازها

أن یتضمن التقاریر مدى اقتصادیات یجب–د
.المعلومات ودرجة توافرها

:نیتوافر األفراد المتخصص-7
اإلدارة المالیة ين فیتعین تدریب العاملی

یكونوا قادرین علىلوا الخبرات ن یكتسبأتدریبا جیدا و 
ضمان انتظام وعلىبهامواجهة األعباء المكلفین

قیادة محاسبیة ومالیة قادرة تحت مسؤولیةالعمل
.اإلشراف والمتابعةعلى

نوات االتصال الالزمة بین كما یجب توافر ق
ء األفراد والعاملین في المستویات اإلداریة العلیا ؤاله

الذین یستخدمون البیانات وباقي الموظفین 
.)15(المالیة

: محاولة وضع دلیل محاسبي موحد-8
یمكن أن یفي لیس هناك نمط محاسبي وحید

،باحتیاجات جمیع األغراض في مختلف دول العالم
،ألخرىحیث تختلف احتیاجات الحكومات من دولة 

ومع ذلك یمكن استخدام أسلوب عام وموحد یسمح 
بوجود أساس سلیم لتقدیم بیانات إجمالیة لها أهمیة 
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في مجال التحلیل والمقارنات الالزمة ألغراض 
للحسابات المختلفة شامللفیمكن إعداد دلی.الرقابة

یجب أن .یوفق ویرتب عناصر ومالمح النظام
یتضمن هذا الدلیل اإلجراءات التنظیمیة لإلدارة 

والحسابات ة للحكومة وطریقة إعداد المیزانیاتالمالی
المفاهیم ا كذو ،لتقاریر وعملیة التقییم النهائیةوا

المحاسبیة التي تتناول األصول والخصوم والرقابة 
.الداخلیة 

وجود دلیل محاسبي بهذه الصورة یمكن نأالشك 
المالي،استخدامه كمرشد للعاملین في المجال 

ویوفر أساسا مشتركا . الحكوميوالمدقق وللمراجع 
موثوقا به وخاصة عندما تكون الحسابات غیر 

لمراجعة والتقییم ایوفر هذا الدلیل أسس كمامركزیة 
.المحاسبیةالدوري للعملیات 

:المحاسبيإعالمیة النظام -9
ن استخدام اإلعالم اآللي في تنفیذ العملیات إ

عمل علي زیادة كفاءة النظام في مجال یالمحاسبیة
توفیر أفضل المعلومات المالیة بالسرعة المطلوبة 

:ویحقق الفوائد التالیة
.تسهیل إعداد البیانات المحاسبیة–
وبدقة عالیة تأدیة األعمال بطریقة اكتر كفاءة –

.وسرعة فائقة 
عن طریق زیادة حجم المعلومات المتاحة لإلدارة–

.توفیر البیانات في الوقت المناسب
استعمال اإلعالم اآللي أن یسبقمن الطبیعي 

مالءمتهدراسة للجدوى من المشروع وبیان مدى
یجب أن توضح هذه كما،الدولةبالنسبة لظروف 

الدراسة إمكانیة تحسین النظام القائم ومقارنة تكالیف 
ومنافع النظام الجدید بتكالیف ومنافع النظام الیدوي 

. القائم
وبصفة عامة یتعین حل المشاكل الجوهریة في 
المجاالت اإلداریة المرتبطة بالنظام المحاسبي من 

بعة وتقاریر المتایزانیاتتخطیط وبرمجة وٕاعداد م
القیام بعملیة مسح كامل للنظام كذلك و .والمراجعة

.المطبقةواألسالیبالقائم 
في لرقابیة الحدیثةااعتماد المناهجدور -ثالثا

مجال تحقیق الرقابة الفعالة
یدفع في اتجاه الشفافیة إن التوجه العالمي
دما یتعلق األمر بالتسییر والصالبة المالیة عن

توصیات المؤسسات ذلك من خالل یظهري، الموازن
.ة للتمویلیالدول

أولى في مرحلةن حالة الجزائر تستدعي أعلى 
اقبة تواكب اإلصالحات  لمر لتطبیق التقنیات الحدیثة 

یمیة تمثل الرقابة التقیإذ . المالیة المباشرةواإلداریة
من شأنها أن تساهم في أسلوبا فعاال في المتابعة 

في أفق للتسییر الموازنيیدة تطویر التصورات الجد
.المناهج الحدیثة للتدقیق والفحصتطبیق 

تعتبر الرقابة التقییمیة من :لمراقبة التقییمیةا-أ
ها تفكیر فیالحیث بدأ ،أسالیب الرقابة المالیةثحدأ

ور الدولة مع ازدیاد دو .بعد الحرب العالمیة الثانیة
تالي ازدیاد حجم النفقات بالفي النشاط االقتصادي و 

جدوىاتراقبة المشروعیة غیر ذأصبحت مالعامة 
.بمفردها

الرقابة التقییمیة وضعحاوالت ممن هنا بدأ 
دول ألسالیب اعتناق الكثیر من البو ،موضع التنفیذ

اعتماد األسالیب الحدیثة  في التخطیط االقتصادي و 
.یمیةلتقیي ازدادت الحاجة إلى الرقابة انالتقییم المواز 

حد المظاهر أیشكل التوجه التقییمي للرقابة 
ته النظریات الرقابیة الحدیثة للتطور الذي عرف

باإلضافة إلى االعتبارات الداخلیة ،العمومیة
م السلطات العمومیة والمختصین المتجلیة في اهتما

ولیة تأخذ باعتبار الباحثین باعتماد مقاربات شمو 
.للفعل الرقابيالمكونة مختلف األبعاد
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بعض ل عملمثفعلى المستوى الخارجي ی
البنك و األمم المتحدة هیئةكالمؤسسات المالیة الدولیة 

المنظمات كذا و صندوق النقد الدولي و العالمي
أن )16(الدور المحوري في هذا التوجهةالدولیة للرقاب

حى سیبرز من خالل بعض تجلیات هذا المن
هكذا ظهرت نظریة الرقابیة، و النظریات والمفاهیم 

التي تجمع أو الفحص المندمج التحري المندمج 
مقترب وبشكل متكامل الرقابة المالیة و رقابة األداء

.تقییم السیاسات العمومیة
:رقابة األداء.1

تمثل مراقبة األداء فحصا موضوعیا تشخص به 
ملیات في الجهات السیاسات والنظم وٕادارة الع

یقارن من خالله االنجاز بالخطط ، الخاضعة للرقابة
ة  كشف االنحرافات وبیان والنتائج بالقواعد بغی

حو تحقیق األداء نوذلك في سبیل توجیه ،أسبابها
ذلك أن عملیات رقابة .كبرأكفاءة واقتصاد وفاعلیة 

األداء تهدف إلي التأكد من أن اإلنفاق العام یجري 
األهداف ن أو ،وفقا للقرارات والسیاسات المرسومة

.المقررة تتحقق بشكل فعال واقتصادي وبكفاءة عالیة
ثالثة قواعد علىوعلیه فإن تقویم األداء یرتكز 

:     )17(أساسیة هي
روع في تحقیق األهداف قاعدة فعالیة أداء المش-

الغایات المقررة، وهي التحقیق الفعلي لألهداف و 
لك ذو ،عمومیةومنافع المشاریع الحكومیة واإلدارات ال

الفعلي لطرق العمل المعتمدة من خالل االستخدام 
.)18(الخطط و السیاسات المقررةفي تنفیذ

قاعدة كفاءة أداء التشكیالت اإلداریة والتنظیمیة -
دى نجاحهم في تنفیذ وم،في المشروع ومنتسبیه

لك تنفیذ ویقصد بذ. الموكلة إلیهمواألعمالالواجبات 
كمیاتالخطط والسیاسات المقررة بخصوص

لمشروع األخرىأو األهداف ،ومستویات اإلنتاج
إلىبطریقة نظامیة تساهم في تقلیل الكلفة معین

ا في مستوي ونوع الحد األدنى دون أن تؤثر سلب
.)19(اإلعمال

قاعدة االقتصادیة في استخدام الموارد -
االقتصادیة والموارد العامة وتجنب اإلنفاق غیر 

االقتصاد إلي تقلیل یهدف مقیاس حیث ،الضروري
خیل الدولة استعمال مداىكلیف الموارد أو إلت

كما .)20(المرصودة لنشاط معین مع مراعاة الجودة
بق في استعمال یعتمد مقیاس االقتصاد والمط

التسییر الجید أو تبذیر معیارخیل الدولة علىمدا
.للموارد

دعامات ومع أن هذه القواعد یمكن أن تشكل 
،نفسها بشكل رئیسيومعتمدة علىمستقلة بذاتها

فإن نتائج تقویم األداء تفترض ارتباط بعضها 
مقاییس لوكما هو الحال بالنسبة ل.البعض

نقطة مراجعة لفهم االقتصادیة  یجب استعمال 
المدخالت كالمقارنة بین نسبالكفاءةمقیاس 

.والمخرجات الخاصة بالوحدات المتشابهة
قیاس درجة تحقیق علیة فتمكن من اأما قاعدة الف

لعالقة الموجودة بین الهدف المعلناألهداف وا
من خالل مقارنة النتائج ، اطوالتأثیر الحقیقي للنش

.مع األهداف المسطرة في البرنامج العمومي
األداء تهدف بالضرورةن رقابةإالعموم فعلى

: القواعد الثالثةلحو بعض العالماتإصدار ىإل
.والفعالیة والكفاءة االقتصاد

القیام على ) األداءرقابة(لو اقتصر هدفها ىحت
نشاطات بتحلیل منفصل حول اقتصاد ونجاعة ال

فعالیتها لن لبعین االعتبار ولو باختصار ذخدون األ
ناء نه أثأذلك.والعكس بالعكس،مثمراذلكیكون

راقب أن یراعي یستطیع المالفعالیةمراقبة بالقیام 
أوفیمكن أن تشهد نتائج الوحدة ،االقتصاد والكفاءة

و عملیة معینة التأثیر أنشاط أو برنامج أي
.)21(المرغوب فیه
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:تقییم السیاسات العمومیة.2
یرتبط المظهر الثاني المتطور للرقابة التقییمیة 

ویجد ،لمعروف بتقییم السیاسات العمومیةبالمقترب ا
سه في األنظمة الرقابیة أسالمقتربا هذ

والوالیات المتحدة كسونیة خاصة كندا االنجلوس
تعاریف التي الرغم من تعدد الوعلى.األمریكیة

انه یهدف في األصل إلي إأعطیت لهذا المفهوم 
ة السیاسعلى قیاس وٕابراز مختلف التأثیرات الذاتیة 

م وقد اتخذ هذا النوع من التقییة،العمومیة المختار 
علىكونه ینبني أهمیة متزایدة في مجال التطبیق 

النظامیة واحترام أربعة قواعد أساسیة  هي الشمول 
ة مراحل أساسیة تتجسد في أربعالدولة واالستقاللیة و 

: هي
.مرحلة تحلیل وجمع المعطیات-
.مرحلة التحلیل النقدي لهذه المعطیات-
.دید النتائجمرحلة تح-
.)22(المقترحاتوالتوصیاتاإلعالن عن مرحلة -

قد ة تقییم السیاسات العمومیة بمقار إذا كانت 
، یةكسوننجلوست تطورات هامة في الدول األعرف
على العكس من ذلك واجهت عدة صعوبات فيهفإن

بنیها وتفعیلهاجل تأاألنظمة الرقابیة الالتینیة من 
لجملة اعتبارات راجعوذلك،خاصة في فرنسا

لدور الذي تمثله إلى اوأیضاسیاسیة وٕاداریة
وتزداد ،األجهزة العلیا للرقابة المالیة في هذه الدول

التوجه الرقابي أكثر الصعوبات المرتبطة بتبني 
ل النامیة التي تفتقد في الغالب بالنسبة لوضعیة الدو 

هذا النوع منإلقرارلشروط المادیة والبشریة األولیة ل
.المراقبة

م مراحل النظریة تعتبر هذه المقاربة أههذاومع 
ا تعمل على تقییم ولو بأثر رجعي وأنهالحدیثة

ومیة من خالل لتأثیر الواقعي للسیاسات العمل

ة تعرف انتشارا واسعا بوهي مقار ،االنجازات المحققة
.        بفعل الجوانب الدیمقراطیة التي تحتوي علیها

وبالرغم من أن تطبیق هذا التوجه الرقابي على 
ةعملیة صعبظلیمیزانیة العامة في الجزائرالیذتنف

روریة حول بسبب عدم توافر كل المعطیات الض
، فإن أهمیة األخذ بآلیات تأثیر كل سیاسة محتملة

ت مقترب السیاسة العمومیة تبدو ضروریة في وتقنیا
ظل اإلصالحات المباشرة لتأهیل التسییر اإلداري 

.    ينواز والم
اد مناهج وآلیات التدقیقاعتم-ب
نشأة التدقیق وتطوره-1

لى أن مفهوم التدقیق یعود إالباحثینبعضیرى 
الحضارة و مصر الفرعونیة(أصول جد قدیمة 

تطورات هامة خالل القرنین ، وقد عرف )الالتینیة
وابتداء من ، لثالث عشر والرابع عشر ببریطانیاا

حیث األمریكیةالقرن التاسع عشر بالوالیات المتحدة 
.)23(في جوانبه النظریة والتطبیقیةكبیرا را شهد تطو 

أن التدقیق كما یصطلح البعض األخرویرى 
اإلنصاتتعني »أودیت:Audit«علیه بالالتینیة 

إلى Auditترجع مهنة األودیت، حیث واالستماع
الفرنسي »لمانشار «في عهد » المیتس دومینیكي«

اإلنجلیزي الذي نصب »إدوارد األول«والملك  
.)24(»األودیتورز«مجموعة من 

لم ) Audit(الجزائر فإن مصطلح التدقیق في أما 
تعددت استعماالتهم فیتفق حوله كل المختصین،

فتحاص أو تدقیق أو افحص أو كللمصطلح 
.مراجعة أو رقابة مالیة

نه حتى أهو : هناوالمالحظة التي تفرض نفسها
على مستوى الدول العربیة بالرغم من االنتماء 
المشترك لمؤسسة المجموعة العربیة للرقابة المالیة

لیس هناك قاموس محدد حول استعمال والمحاسبة
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و حول التدقیق تقنیات ومفاهیم الرقابة المالیة أ
.بالذات

سبق أن التدقیق مفهوم مركب ومعقد یتبین مما 
فكثیرا ما یقصد به .یحیط به الكثیر من الخلط

المراقبة المالیة في حین یمكن أن یمتد مفهوم التدقیق 
ت واسعة تتجاوز المراقبة إلي میادین واختصاصا

.المالیة
التدقیق اشعاعا ونجاحا هاما مقترباكتسب

ة المعاصرة والحدیثة التي فعالیته والصور امعكسته
: هيیقدمها بفعل أربع عوامل أساسیة

.غنى وخاصیة ودینامیكیة المفهوم-
.المقاربة المتعددة االختصاص-
.لمنهجیةفعالیته ا-
یة في التحلیل والمعالجة حتى دالخاصیة النق-

.أصبح یشبه بالفحص الطبي
اقتصادي فالتدقیق نتاج لتطور تاریخي

منذ لم یتوقف عن تطور مناهجه وآلیاته،تماعيواج
بدایة القرن الماضي مرور بالحرب العالمیة الثانیة 

حیث عرف تحوالت .وخصوصا في السنوات األخیرة
أساسیة في الموضوع والمنهج وفي المیادین 

فالتطورات .جاالت التي یهتم بها ویتدخل فیهاوالم
مجال القطاع الخاص علىالتي عرفها لم تقتصر 

ذلك كل . وسع تطبیقه لیشمل القطاع العموميبل ت
من خالل اعتماد توجه شمولي یستعین بعدة علوم 

العلوم و العلوم القانونیة و علم االجتماعك
وبالتقنیات المعلوماتیة في وكذا . الخ...االقتصادیة

.    التسییر والتنفیذ
تعریف التدقیق-2

نقدي یسمح بأنه تحرالتدقیقتعریف یمكن 
ة بفحص المعلومات المقدمة من طرف منظم

وتقییم األعمال والنظم المطبقة ة خاصأو عمومیة 
.ألجل ترجمتها وتوظیفها إیجابیا،في عین المكان

لف تقییم مستقل لمخت((:بأنهأیضا كما عرف
معینة في لمراقبة الداخلیة لمنظمةعملیات التسییر و 

رام للتأكد من مدى احتالقطاع العام أو الخاص
وهل المعاییر ،السیاسات والتشریعات المتبعة

الموضوعة تم احترامها وهل تم استعمال الموارد 
وهل تحققت ،المتاحة بشكل فعال واقتصادي

.)25))(.األهداف المحددة 
من تنخرط النظریة المعاصرة في مسلسل تراكمي

تهدف إلي إدماج هذا ،المعارف واألعمال والتقنیات
األسلوب في مسلسل التنمیة االقتصادیة االجتماعیة 

ومع ،ر مقاربة شاملة ومتعددة االختصاصفي إطا
،ذلك یجب التمییز بین تصورین أساسیین للتدقیق

.تصور كالسیكي وتصور حدیث
علىفیركز -الكالسیكي-األولالتصور أما

ویتمیز برؤیته ،مبادئ المشروعیة ومراقبة التسییر
القطاع العمومي الضیقة للتدقیق سواء تعلق األمر ب

.أو القطاع الخاص
فیتجاوز هذه -الحدیث-أما التصور الثاني

ویعتمد مقاربة شمولیة ومتعددة ،النظریة التقلیدیة
االختصاص تجعل من التدقیق عنصرا ینخرط في 

هم ویس،قتصادیة واالجتماعیةمسلسل التنمیة اال
.بفعالیة في مشاریع التغییر

فالتدقیق ال یمكن أن یباشر إال ة حالأیعلىو 
جهة المختصة بالتحقیق والبحث في لبعد الترخیص ل

معلومات تعد وتستعمل من قبل مصلحة إداریة من 
علىوذلك لالضطالع ،القطاع العمومي أو الخاص

وٕاعداد تقریر نقدي یبرز نتائج هذا واقعها الحقیقي
ي الجودة وتبسیط ویقترح حلوال ومقاربات تتوخالبحث

اإلجراءات والتشریعات قصد تأهیل التسییر والعمل 
. ه المصلحةي لهذاإلداري والمال
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هدف التدقیق كتقنیة تعتمد األخذ بالمعطیات ی
الداخلیة والخارجیة للمصلحة المدققة إلي تحلیل مبدأ 

خاطرة الذي تعمل في ظله الوحدات اإلداریة الم
المستوي العمومي إلي علىوهو یمیل ،اإلنتاجیة

:التأكد من 
لیات األحكام القانونیة المتعلقة بالعمتطبیق-

.  موضوع التدقیق
تقییم درجة االقتصاد والفعالیة في اإلدارة وفي -

.استعمال الموارد
العملیات في المصلحة م بهاتتتقییم الفعالیة التي -

الدولة من طرفاألهداف المرسومة علىبناء 
.)26(واإلدارة المعنیة

سس أمن محاوالت التعریف السابقة أن یتبین
لنقدیة الطبیعة اعلىوأهداف هذا المفهوم تؤكد 

ي یشیر والذ،بواسطة التدقیقوالشمولیة لتقنیة الرقابة
المراقبة الداخلیة إلي كل عمل یستهدف تقویم بنیات 

ن أجل الوقوف علىم،رجعیات عملیة دقیقةوفق م
و الوحدة في شتى الخلل الذي تعاني منه المنظمة أ

.والسیطرة علیهابها لتنبؤلالمجاالت 
ا األساس وكنتیجة لألخذ بتقنیات هذوعلى

فریعات متعددة لتطبیقه األصلي  التدقیق ظهرت ت
. والتحريالبحثتأخذ مسمیات المجاالت موضوع 

وهكذا وٕاضافة إلي التقسیمات الرئیسیة المتمثلة في 
نجد أنواع كثیرة التدقیق الداخلي والتدقیق الخارجي 

التدقیق االستراتیجيو للتدقیق كالتدقیق التنظیمي
.إلخ ....والتدقیق القانوني 

تقنیة التدقیق د أثبت التطور الرقابي بواسطةقل
الذي يءالش،تلف المجاالتفي مخأهمیته وفاعلیته 
لمیزانیه خاصة اتسییر وتنفیذ علىیستدعي تطبیقه 

في ظل الواقع الذي توجد علیه تجربة التدقیق في 
.الجزائر 

تطبیق التقنیات والمناهج العصریة للتدقیق في إن
كندا وانجلترا والوالیات المتحدة وغیرها من الدول 

حقبا تاریخیة وتطورات اقتصادیة تطلب المتقدمة 
دفعت ،أدت إلي نتائج مهمةوقانونیةواجتماعیة 

إلى الدعوة ة یاألمم المتحدة والمؤسسات  المالیة الدول
. تطبیقه في القطاعات العمومیةلكبیرإلحاحب

النامیة اإلشكالیة التي تطرح على الدول غیر أن 
ه ذهر تتمثل في صعوبة تكییف وتطبیق ومنها الجزائ

اقتصادي مخالف للمحیط التقنیات في محیط سوسیو
.الذي نشأت فیه

ن أل، في الجزائرة اإلشكالیة حدهذه تزدادو 
جزء من نظام يء التدقیق هو قبل كل شمجال

.والمساءلةمبادئ الشفافیةعلىدیمقراطي یرتكز 
وترسیخ هذه المبادئ في مجتمعاتنا الجزائري رهین

نشر ثقافة علىبتبني إستراتجیة إشعاعیة تعتمد 
ام باعتباره ملكا المساءلة والدفاع عن المال الع

وتطبیقه ،بالدیمقراطیةفالتدقیق مرتبط . للجمیع
تنعدم فیه ،یتطلب حالة ذهنیة ومحیطا مناسبا لتطوره

.قات الرئاسیة المتشددة والتسلطیةالعال

ة مــــالخات
ختام هذه الدراسة یمكن أن نخلص إلى في

:النتائج التالیة
المقاربة المبنیة على آلیة التدقیق بكل إن -1

وترمي إلي اإلحاطة بالجوانب ىأوجهها تسع
الشكلیة والجزائیة في الجوانب ر من ثالجوهریة أك

ومقابلتها باألهداف ،قیاس وتقییم النتائج والمنجزات
.انیةالمسطرة ضمن المخطط والمیز 

بروز األسالیب الحدیثة في إن انتشار و -2
والتقویم في جمیع المجاالت االقتصادیة ةالمساءل

المسئولین -ع لوعى الدولةواالجتماعیة یرج
باألهمیة -والمقررین السیاسیین واالقتصادیین
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وضبط تسییر نظام اإلستراتیجیة للتدقیق في مراقبة 
.اإلنتاج العالمي

كانت تقنیات التدقیق غریبة عن األسالیب لما-3
لتي تعودنا علیها وجب بذل مجهود وأشكال الرقابة ا

ع اإلدارة في كبر لمالئمة هذه التقنیات مع واقأ
في الجزائرتجربةخصوصا إذا عرفنا أن، الجزائر

. تعتبر متخلفةتطبیق آلیات ومناهج التدقیق
أن مستقبل مراقبة المالیة التأكید علىنبغيی-4

العمومیة ككل والمیزانیة العامة بالخصوص یكمن 
غیر أن مصداقیة . في انتهاج أسلوب التدقیق

إال إذا كان ىال یمكن أن تتأتوفعالیة هذا األخیر
ستقال یشمل كل القطاعات عمال دیمقراطیا وعلمیا وم

كما أن االقتراحات والتوصیات والتقاریر ، العمومیة
ي تخلص إلیها أعمال التدقیق یجب أن تكون الت

.موضوع متابعة وتنفیذ
ىیتأتالفي الجزائر تفعیل الرقابة المالیة إن-5

ه ها بالشرح في هذترغم توفر المقومات التي تناول
تؤمن حقیقیة توفر إرادة سیاسیة تما لمالدراسة

مدادها بكافة الضمانات ومستعدة إلبجدوى المراقبة،
،البشریة واإلمكانیات المالیة والقانونیةاتوالطاق

والى المناسبة، وتخولها السلطة الردعیة والزجریة 
وتنسیق بین مختلف فعلیة إجماع وطني وشراكة

.  لتغییر واإلصالحمباشرة التفعیل القوانین و الفاعلین 
وعلى ضوء هذه النتائج تبرز لدینا جملة من 

ر نلخصها التوصیات تفرض نفسها في هذ المضما
: في مایلي

تكلیف المفتشیة العامة للمالیة ومجلس ضرورة-أ
عة تنفیذ المیزانیة المحاسبة بتدخل منتظم في متاب

من ةمولملاوالمشاریع العمومیةفي الدولةالعامة
وكذا مراقبة تسییر المؤسسات العمومیة ،میزانیة ال

التجاري في سیاق العمومیة ذات الطابع االقتصادي و 
و أو بحوثأفي شكل تحقیقات ةالرقابة البعدی

العتماد الحقیقي ینسجم مع التوجه هو مادراسات
فذلك هو .بكل مضامینه وصیغهالتدقیق مقترب 

األجدى واألجدر بتقییم النتائج والحصیلة بنظرة 
وٕاحالتها ،لرقابیةشمولیة بعیدا عن تجزئة العملیة ا

االت ووقائع منعزلة ومؤقتة إلي مجرد مراجعة لح
بدل تحلیل عمیق ودقیق لمجموعة من األعمال

وعمل إداري ومالي مسترسل واألنشطة من تسییر 
.وتراكمي

في التدقیق لكل منح صالحیات واسعةوجوب-ب
لمحاسبة ومجلس ا،لمفتشیة العامة للمالیةمن ا

كجهازین متخصصین في الرقابة المالیة في الجزائر 
في مجال التدقیقبامتیازهیئتین أساسیتینیجعلهما 

ولدى الدولة ككل ،ىالمالیة بالنسبة لألوللدى وزارة 
ویم تسییر وتنفیذ علیهما في تقیعتمد ة،بالنسبة للثانی
.والمؤسسات العمومیة بصفة عامةمیزانیة الدولة

ه الهیئات واالستفادة من ب تأهیل هذو وج- ج
البشریة والمهنیة لتدعیم تجربتها وٕامكانیاتها وضعها و 

، من أجل تطویر وتقنیات التدقیقتطبیق آلیات
مجال الرقابة على األموال العامة ومن ثم ترقیة مبدأ 

.المساءلة والشفافیة
التدقیق الداخلي بتحویل نظامتفعیلوجوب -د
مختلف الوزارات الموجودة على مستوى مفتشیات لا

للتدقیق الداخلي ىوٕاحداث بنیات أخر ،لهیئات تدقیق
غرار الدول علىبمختلف اإلدارات العمومیة 

یثح.لوالیات المتحدة األمریكیة وكنداكاالمتقدمة 
واألنظمة مراقبة تطبیق التشریعاتعلىتعمل 

،تبسیطها وعقلنة تسییرها وعملهاغیةاإلداریة ب
المرتفقین لحاجیات ومتطلبات بذلكتستجیبف

أن كما أن ذلك من شأنه .والفاعلین االقتصادیین
نشر ثقافة التقییم والمساءلة في اإلدارة یسهم في 

.  الجزائریةالعمومیة
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ظم نعلىإدخال التقنیات المعلوماتیة ضرورة -ه
یجب التخطیط وسیلة ناجعةكوٕاجراءات التدقیق 

ه نضمما تو الوقت ه من الجهد و ر ستوفلما دراجهاإل

النتائج ومقارنة علىالدقة في الحصول من
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 اإلطار القانوني لمحافظ الدولة في الجزائر
 بوخميسسييمة 
 كمية الحقوق والعموم السياسية قسم العموم القانونية و اإلدارية

 5991ماي  88جامعة 
 

 
  ممخص

مجمس الدولة  أحد أىـ ىياكؿ، جاء قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بقواعد وأحكاـ جديدة تمس صالحيات محافظ الدولة
ولـ تمنحو الوسائؿ القػانونية  ذا المحافظ إال بنسبة ضئيمة جدا، إال أف ىذه الصالحيات لـ تعزز دور ىػاكـ اإلداريةوالمح

 المشرع الجزائري لـ يفيـ دوره الحقيقي لحد اآلف أف التي تمكنو مف أداء دوره عمى أكمؿ وجو، والسبب في ذلؾ يعػود إلى

حوؿ اإلشكاالت الممثمة في موضوع النزاع وحموليا القػانونية في القانوف والواقع  ي مف حيثوالمتمثؿ في عرض رأيو القانون
 .جمسة عمنية وبكؿ استقاللية وحياد تاـ

 

 .التقرير ،اإلجراءات القضائية اإلدارية، مجمس الدولة، المسائل القانونية، محافظ الدولة :الكممات المفاتيح

 
 

Résumé 

Le législateur algérien  a édicté à travers le code de procédure civile et administrative, des 

nouvelles règles, qui régissent les compétences de commissaire d’Etat, considéré comme l’un 

des piliers du conseil d’Etat algérien  et des tribunaux administratifs  . En revanche ces 

nouvelles règles n’ont pas donné au commissaire d’Etat la place qu’il mérite, par ce que le 

législateur n’a pas pu concevoir le réel rôle du commissaire, qui a pour mission d’exposer, en 

toute neutralité, son avis sur les affaires, les requêtes et sur les   solutions proposées. En 

conséquence, le commissaire d’Etat doit proposer une solution au juge, qui doit prendre en 

considération les faits et le droit.    

 
Mots clé: Commissaire d’état, questions juridiques, conseil d’état, procédures judiciaires 

administratives, rapport.  

 

  
 
Abstract 

The Algerian legislation enacted, through the code of civil and administrative procedure, new 

rules that govern the competence of the Commissioner of State, considered as one of the 

pillars of the Algerian State Council and of administrative courts. However these new rules 

do not give the State Commissioner the place he deserves, for the legislator could not 

conceive the real role of the commissioner, whose mission is to present, in a strictly neutral 

manner his opinion on businesses, queries and to suggest solutions. Consequently, the 

Commissioner of State must propose a solution to the judge, who must take into consideration 

the facts and law.  

 

Keywords: Commissioner of state, legal issues, state Council, administrative and judicial 

proceedings, report. 
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 مقدمة
إف مجمس الدولة ىو الييئة التي تراقب سيادة 

رتبط ف، لذا فإف وجوده وعممو وأزماتو تالقانو 
 وتتمثؿ ميمتوبمضموف سيادة القانوف ارتباطا وثيقا، 

الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة العامة،  في ةالرئيسي
وبفضمو أصبح القضاء اإلداري في فرنسا ىو 

بو، ألنو لـ يبمغ  ىموذجي الذي يحتذالقضاء الن
مبمغو مف الرقي والمستوى الرفيع إال بفضؿ الجيود 
الموفقة التي يبذليا محافظ الدولة والبحوث القانونية 

يثير مف  ىذا األخير والتي يقدميا في شكؿ تقارير، 
فيما يتعمؽ بالقانوف الموضوعات ما ال حصر لو 

 .عامة والقضاء اإلداري خاصة عاـال
يكتسي أىمية عممية موضوع محافظ الدولة إف 

ي تستجيب ىذه ممفعمى المستوى الع ، ونظرية بالغة
الدراسة النشغاالت المتقاضيف الذيف ىـ في حاجة 
ماسة الستيفاء حقوقيـ في أسرع وقت وبأقؿ 

أما عمى المستوى النظري فيتمثؿ في  ، التكاليؼ
ـ ومف ث،  كوف نظاـ محافظ الدولة لـ يكتمؿ بعد

فإنو مف المفيد متابعة مسار ىذا البناء لتحديد معالـ 
خاصة وأف المشرع  ، ىذا النظػػػاـ الجديد في الجزائر

الجزائري لـ يفيـ مياـ محافظ الدولة الحقيقيػػة  ولـ 
يبرز الصالحيات القانونية والفعمية والتي ينبغي أف 

لكي تتوافػؽ مع مقتضيات  بيا يتمتع محافظ الدولة
  .اإلداري المقارف عامة وفي الجزائر خاصةالقضاء 

 قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  تمكفإذف ىؿ 
بحيث يتمكف  ،مكانة ودور محافظ الدولةمف تعزيز 

مف أداء دوره كما يفترض بو أف يكوف وذلؾ عمى 
 غرار مثيمو في فرنسا ومصر؟ 

مف أجؿ اإلجابة عمى اإلشكالية : منيج الدراسة
 إلى استعماؿ المنيج التحميػػػمي الوصفي أعاله سنمجأ

لتحديد المفيـو الحقيقي لمحافظ  ، والمنيج المقارف

 واإلدارية،الدولة في ظؿ قانوف اإلجراءات المدنية 
 :المبحثيف اآلتييفسنغطي ذلؾ مف خالؿ و 

  .نظاـ محافظ الدولةمفيـو : األولالمبحث 
لنظـ وبيف امحافظ الدولة الفرؽ بيف  :الثانيالمبحث 

 .المشابية لو
 

 مفيوم نظام محافظ الدولة: المبحث األول
يعتبر نظاـ محافظ الدولة مف عوامؿ سيادة مبدأ 

لمساىمتو في توفير الرقابة القضائية  ، المشروعية
ىذه السمطة التي  -ة التقديريةالالزمة عمى السمط

طالما وجدت اإلدارة مف خالليا فجوة لمتممص مف ل
اري عمى اعتبار أف النصوص رقابة القضاء اإلد

القانونية المنظمة ليا أعطتيا قدرا مف الحرية يسمح 
والمقيدة لإلدارة العامة لقياـ دولة  -ليا بالقياـ بعمميا

إال أف ىذا النظاـ كاف ولمدة طويمة محؿ  ، القانوف
وىذا يعود  ، جدؿ وخالؼ بيف رجاؿ الفقو والقػانوف
خالليا بأف  لمتسمية في حد ذاتيا التي يفيـ مف

محافظ الدولة مكمؼ بتمثيؿ الحكومة والدفاع عف 
وليذا آثرنا  ، وقيا داخؿ الييئة التي يعمؿ لديياحق

في ىذا الفصؿ بأف نتعرؼ عمى ىذه الشخصية التي 
مبرزيف نشأتو  ، أثارت جدال بيف رجاؿ الفقو والقانوف

وتطوره داخؿ الييئات القضائية ثـ األساس القانوني 
مرورا بتحديد مفيوـ ، (المطمب األوؿ) منوالذي جاء 

منتييف إلى خصائصو وذاتيتو  ، (المطمب الثاني)لو
لعاـ في المقرر اك تشبيو عف األنظمة األخرى التي 

وعضو النيابة  رفرنسا ومفوض الدولة في مص
 (.المطمب الثالث ) الخ...العامة 

 نشأة وتطور نظام محافظ الدولة: ولالمطمب األ 
مجمس الدولة والمحاكـ اإلدارية شأة إف حداثة ن

اإلبياـ الذي جاء بو المشرع الجزائري فيما تضمنو و 
المؤرخ في  01-98القػانوف العضػوي رقـ 

 ، والمتعمؽ بتنظيـ مجمس الدولة 30/05/1998
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 30/05/1998المؤرخ في  02-98والقانوف رقـ 
والمتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية خرجا تماما عف ما ىو 

النظاـ القضائي الفرنسي واألنظمة مألوؼ في 
حيث أنشأ ىذا القانوف ما يعرؼ  ، المستميمة منو

وفي  ، بمحافظ الدولة وأناط لو مياـ النيابة العامة
نفس الوقت جعؿ منو قاضيا مستقال خاضعا لمقانوف 
األساسي لمقضاء مما جعؿ نظاـ محافظ الدولة في 
الجزائر ابتكارا جديدا يتميز عف األنظمة 

وفي ىذا الصدد سوؼ نرى كيؼ  ، (1)معروفةال
ظير وكيؼ تطور ىذا النظاـ مف صورة إلى أخرى 

 :  عبر ثالثة مراحؿ أساسية وىي
نشأة نظام محافظ الدولة في ظل : الفرع األول

 األحادية القضائية 
في ىذه المرحمة لـ يكف يعرؼ بمحافظ الدولة بؿ 

ففي  ، وركانت النيابة العامة ىي التي تتولى ىذا الد
اإلجراءات دوف تسير القضايا المرفوعة أماـ المحاكـ 

مشاركة النيابة العامة إال في حاالت نادرة وردت 
وكذلؾ الحاؿ أماـ المجالس  ، بنصوص خاصة

القضائية فإف اإلجراءات القضائية أيضا تسير دوف 
مشاركة النيابة العامة إال في حاالت استثنائية 

ايا تمس النظاـ العاـ خاصة إذا تعمؽ األمر بقض
مف قانوف  141بشكؿ أو بآخر والتي عددتيا المادة 

 .(2)اإلجراءات المدنية  عمى سبيؿ الحصر
أما في الدعاوى اإلدارية فإف إطالع النيابة 
العامة عمى الممؼ ومساىمتيا فيو بإبداء الرأي تكوف 

و تطبيقا لنص المادة  ، إلزامية في جميع القضايا
يحيؿ المستشار  ،السالؼ الذكر مف القانوف 170

المقرر ممؼ الدعوى عندما تصبح القضية جاىزة 
لمفصؿ فييا عمى النيابة العامة التي يجب أف تودع 

وسواء قدمت النيابة العامة  ، تقريرىا في أجؿ شير
طمباتيا في الميعاد المحدد المشار إليو أعاله أـ ال 

رئيس  فإنو يتعيف عمى المقرر أف يحدد باالتفاؽ مع

ويأمر الكاتب  ، الجمسة لمنظر في القضية  ، الغرفة
 ، بأف يحيط النيابة العامة والخصـو عمما بتاريخيا

 .(3)وذلؾ قبؿ ىذا التاريخ بثمانية أياـ
أما عمى مستوى المحكمة العميا فمساىمة النيابة 
العامة إلزامية في جميع الدعاوى سواء كانت عادية 

مف قانوف  284ص المادة أو إدارية وذلؾ تطبيقا لن
   .(4)اإلجراءات المدنية

تطور نظام محافظ الدولة في ظل : الفرع الثاني 
 االزدواجية القضائية

لقد استحدث المشرع الجزائري في القانونيف 
والمتعمقيف بمجمس الدولة  98/02و 98/01

بعد تبنيو  ، والمحاكـ اإلدارية نظاـ محافظ الدولة
 1996ائية بموجب دستور لنظاـ االزدواجية القض

والذي تـ عمى أساسو إنشاء الييئات القضائية 
اإلدارية التي تختص بالفصؿ في المنازعات التي 

فأحدث عمى مستوى مجمس  ، تكوف الدولة طرفا فييا
ىيئة تعرؼ بمحافظة الدولة ميمتيا إبػداء  ، الدولة

رأيػيا فػي القضايا التي تعرض لمفصؿ أماـ الجيػة 
وقد نظمت المواد  ، (5)اإلداريػػة المختصة القضائية

مف  49، 38، 32، 29، 26، 24، 20، 15
المتعمؽ بمجمس  98/01القانوف العضوي رقـ 

دور وسير محافظة الدولة التي تتشكؿ مف  ، الدولة
 . (6)محافظ دولة وتسع محافظي دولة مساعديف

ويتـ تعييف محافظ الدولة باعتباره قاض بموجب 
المؤرخ  187-98رقـ  مرسـو رئاسي

المتعمؽ بتعييف أعضاء مجمس  30/05/1998
غير أنو لـػ يتـ تحديد شػروط خاصة لذلؾ أو  ،الدولة

 وفي ىذا الصدد نصت المادة ،(7)إجراءات معينة
يمارس محافظ :"عمى مف قانوف مجمس الدولة 26

الدولة ومحافظي الدولة المساعديف ميمة النيابة 
لطابع القضائي واالستشاري العامة في القضايا ذات ا

 ، ..."كراتيـ كتابيا ومالحظاتيـ شفوياويقدموف مذ
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مف النظاـ الداخمي لمجمس  10وقد نصت المادة 
الصادر مف مجمس الدولة بتاريخ  -الدولة
بعد المداولة وبإجماع أعضائو  26/05/2002

يمثل النيابة العامة ":  مايمي  عمى –الحاضريف 
محافظ الدولة الذي  عمى مستوى مجمس الدولة

وكذلؾ الحاؿ  ،"يساعده محافظو دولة مساعدون
بالنسبة لقانوف المحاكـ اإلدارية الذي ينص في مادتو 

يتولى محافظ الدولة النيابة ":  ما يمي الخامسة عمى
 ."العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين 

تطور نظام محافظ الدولة بعد :  الفرع الثالث 
 اءات المدنية  واإلدارية الجديدصدور قانون اإلجر 

بعد تعديؿ قانوف اإلجراءات المدنية بموجب القانوف 
والمتعمؽ  2009فبراير  25المؤرخ في  09-08رقـ 

اتضح الدور  ، قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةب
الحقيقي لمحافظ الدولة ذلؾ ألف المشرع الجزائري 

سواء  (8)فيـ نوعا ما الدور المنوط بمحافظ الدولة
 ، (9)عمى مستوى الييئات القضائية اإلدارية العادية 
 -(10)أو الييئات القضائية اإلدارية المتخصصة 

وذلؾ بعد مرور قرابة أكثر مف عشر سنوات مف 
إنشاء مجمس الدولة عامة وىيئة محػافظة الدولة 

حموؿ  ووضع ، وىػو إبداء الرأي القانوني -خاصة
كتوب يودع قرير محوؿ موضوع النزاع في شكؿ ت

نص يكما أنو  ، (11)إعداده د لدى القاضي المقرر بع
عمى ضرورة اإلشارة إلى طمبات ومالحظات محافظ 
الدولة في األحكاـ الصادرة مف المحاكـ اإلدارية 

وىو نفس الدور  ، (12)ومجمس الدولة والرد عمييا
المعدؿ  13-11الذي جسده القانوف العضوي رقـ 

إذ  ، 01-98جمس الدولة رقـ والمتمـ لقانوف م
يقوم :" مايمي مكرر منو عمى 26تنص المادة 

 :محافظ الدولة عمى الخصوص بما يأتي
تقديم الطمبات وااللتماسات في القضايا  -

 المعروضة عمى مجمس الدولة؛

تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال محافظة الدولة  -
 والمصالح التابعة ليا؛

محافظة  ممارسة السمطة السممية عمى قضاة -
 الدولة؛ 

ممارسة سمطتو السممية والتأديبية عمى  -
 ."المستخدمين التابعين لمحافظة الدولة

أف المشرع  ىو غير أف الغريب في األمر
مف قانوف  26و 15الجزائري أبقى عمى المواد 

خاصة ، ولـ يقـ بإلغائيما 01-98مجمس الدولة  
وأنيما تقضياف بممارسة المحافظ ومحافظي الدولة 

مما يعني أنو لـ يفيـ ، لمساعديف مياـ النيابة العامةا
إلى حد اآلف مدى أىمية الدور الذي يفترض 

خاصة وأنو أحدث مف أجؿ  ، بالمحافظ أف يقـو بو
 .  ىذا الدور

 التعريف بمحافظ الدولة: المطمب الثاني
 09-08مف القانوف رقـ  897نصت المادة 

والمتضمف قانوف  25/04/2008المؤرخ في 
يحيل  « :  مايمي اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى

القاضي المقرر وجوبا ممف القضية مرفقا بالتقرير 
والوثائق الممحقة بو إلى محافظ الدولة لتقديم 
تقريره المكتوب في أجل شير واحد من تاريخ 

يجب عمى محافظ الدولة إعادة  ،  استالمو الممف
ضي المقرر الممف والوثائق المرفقة بو إلى القا

ونصت المادة  ،  » بمجرد انقضاء األجل الذكور
يعرض محافظ «:أنو  مف نفس القانوف عمى 898
يتضمن التقرير عرضا عن  ، تقريره المكتوب الدولة

الوقائع والقانون واألوجو المثارة ورأيو حول كل 
مسألة مطروحة والحمول المقترحة لمفصل في 

ا نصت المادة كم، »النزاع ويختتم بطمبات محددة 
 :أف مف نفس القانوف السالؼ الذكر عمى 899

يقدم محافظ الدولة أيضا خالل الجمسة مالحظاتو «
 المرافعة    الشفوية حول كل قضية قبل غمق باب 
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مف النظاـ الداخمي  10كما نصت المادة  ،  »
يمثل النيابة العامة " :  أف  لمجمس الدولة عمى

الذي  ، الدولة عمى مستوى مجمس الدولة محافظ
أما المادة  "يساعده محافظو الدولة المساعدون 

يسير محافظ " :  نصت عمىفمف نفس النظاـ  11
المذكورة  89الدولة مع مراعاة مقتضيات المادة 

عمى حسن سير محافظة الدولة ولو في ،  أعاله
 :  ذلك أن

يمارس السمطة السممية عمى قضاة محافظة -
 .ين لممحافظة الدولة والموظفين التابع

يرأس أو يفوض أحد مساعديو ليرأس مكتب  -
 المساعدة القضائية 

 يطمع عمى طمبات محافظي الدولة المساعدين  -
 يمكنو طمب إحالة قضية إلى الغرف مجتمعة  -
 يساىم في الميمة االستشارية لمجمس الدولة  -
يعـوض محـافظ الـدولة بـأقدم محـافظي الـدولة  -

 ".ي حـالة مـانع أو غيـاب أو شغـور المسـاعدين فـ
مف خالؿ نصوص المواد أعاله يتبيف لنا أف 
المشرع الجزائري لـ يحدد المعنى الحقيقي لمحافظ 
الدولة بؿ اكتفى بتحديد  ميامو باعتباره جزء مف  
اإلجراءات القضائية اإلدارية التي تتـ عمى مستوى 

ذلؾ  وبالرغـ مف ، المحاكـ اإلدارية ومجمس الدولة
تحديد العناصر األساسية التي ينبغي  فمف الممكف

 تتحقؽتوافرىا حتى نكوف أماـ محافظ الدولة فإف لـ 
 :  فإف ذلؾ العضو ليس بمحافظ الدولة وىي

  أف محافظ الدولة وعػمى غػرار نظيره المقرر العاـ
عضػو ، (14) ومفػوض الػدولة فػي مصر (13)في فرنسا

 ، المحػاكـ اإلداريػة –رية في الييئات القضائية اإلدا
المجمس األعمى ، محكمة التنازع ، مجمس الدولة

يمارس فييا مجموعة مف المياـ منيا ما  –لمقضاء 
وذلؾ ، إداري وآخر استشاري وماىوىو قضائي 

مف النظاـ الداخمي  11، 10بموجب نصوص المواد 

قانوف مف  899، 898، 897لمجمس الدولة والمواد 
إال أنو يالحظ  ،وغيرىا نية واإلداريةاإلجراءات المد

عمى ىذه النصوص القانونية أنيا لـ تحدد شروطا 
معينة ينبغي توافرىا في المفوض كما ىو الوضع في 

التي أوكمت ميمة مفوض الحكومة إلى  -فرنسا
المستمعيف ومسيري العرائض والمستشاريف في ميمة 

ومصر التي تشترط أف يكوف المفوض مف  -عادية
مستشار مساعد إذا ما كاف يعمؿ عمى مستوى  درجة

فكؿ  ، (15) مجمس الدولة أو المحكمة اإلدارية العميا
و نصوص القانونية السابقة الذكر أنما تـ ذكره في ال

يعيف بمرسـو رئاسي ويخضع لمقانوف  قاض
 مما يعني أنو يمكف ألي قاض ،األساسي لمقضاء

ب يخضع لمقانوف األساسي لمقضاء أف يشغؿ منص
 .محافظ الدولة

  أف محافظ الدولة يبدي الرأي القانوني في المسألة
المعروضة لمفصؿ في النزاع بعد أف يقـو القاضي 

فيعد  ، المقرر بتحضير الدعوى وتييئتيا لممرافعة
المحافظ تقريرا يسرد فيو الوقائع ويرتبيا حسب تاريخ 

ثـ يقترح الحموؿ القانونية مع تسبيب تمؾ  ، وقوعيا
وذلؾ خالفا عمى ما كاف عميو الوضع ، راحاتاالقت

 قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةقبؿ صدور 
محافظو  –إذ كػاف ممثمو النيابة العامة  ، الجديد
 ".تطبيؽ القانوف"يكتفوف في طمباتيـ بعبارة  –الدولة 

ي ذلؾ راجع إلى كوف النواب لعؿ السبب ف
ليـ  ف لدى المجالس القضائيةيالمساعد فيالعام

أعماؿ أخرى ضمف الغرؼ المشكمة لممجمس 
إال أنو بعد تنصيب  ، (16)وخاصػة الغرؼ الجزائية 

المحاكـ اإلدارية في اآلونة األخيرة لـ يعد ليذا 
التبرير معنى أو وزف ألف محافظي الدولة أصبحوا 

 .غير مرتبطيف بأي جية قضائية أخرى 
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 خصائص نظام محافظ الدولة: المطمب الثالث
تى يتمكف محافظ الدولة مف أداء دوره المنوط ح

عميو أف يتصؼ بمجموعة مف الصفػػات التي  ، بو
تميزه عف غيره مف األنظمة كالنيابة العامة أو 

ىذه الصفات ىي التي يفترض  ، المستشار المقرر
بيا أف تكوف عند محافظ الدولة لدى مختمؼ 
األنظمة القضائية التي تأخذ بنظاـ االزدواجية 

  :  لقضائية ونجمؿ ىذه الصفات فيا
 محافظ الدولة رجؿ محايد:  أوال 
   محافظ الدولة متخصص في المادة اإلدارية :ثانيا 
 محافظ الدولة رجؿ وقائع  :  ثالثا 

الييئات القضائية  لدىمحافظ الدولة عضو : رابعا
 اإلدارية 

 محافظ الدولة رجل محايد:  الفرع األول
 ، اـ لصالػح القانوف وحدهإف صفة الحيػاد التػ

تجعؿ محافظ الدولة الممثؿ القانوني لممنازعة 
اإلدارية التػي يسير عمى حمايتيا باعتباره األميف 

فال سمطػاف عمى إرادتػو إال لمقػانوف   ، عمييا
وتنحصػر ميمتػو في الدفاع عف القانوف وما يعتقد 
أنو الصالح العاـ وفقا لضميره واقتناعو 

 .(17)الشخصي
وليذا قد يتخذ محافظ الدولة موقفا ضد اإلدارة 
 ، ألف مصمحة الدولة ىي في أف يسود حكـ القانوف

 ، (18)حتى ولو أدى ذلؾ إلى الحكـ ضد اإلدارة
ولكي ال يفيـ مف ذلؾ أف محافظ الدولة فقيو يبحث 

فإف ميمتو الحقيقية ىي  ، عف حكـ القانوف فقط
جاد نقطة كميمة مجمس الدولة نفسو تقـو عمى إي

 .التوازف بيف المصمحة العامة والمصمحة الخاصة
يقابمو المقرر العاـ  –وعميو فإف ميمة محافظ الدولة 

 :تتمثؿ في -في فرنسا ومفوض الدولة في مصر
  عرض المواضيع المطروحة وكذا التعريؼ بيا

 .بتقديـ طمبات بكؿ استقاللية

 خاصة فيما يتعمؽ ، أف يكوف تقديره لمقضية حياديا 
بالظروؼ الواقعية وبالنصوص القانونية واجبة 

 .التطبيؽ
  أف يكوف حياديا أيضا بالنسبة لمحموؿ التي يقترحيا

 .(19)لحؿ تمؾ القضايا
محافظ الدولة متخصص في المادة : الفرع الثاني  

 اإلدارية
 ، لكي يتمكف محافظ الدولة مف أداء دوره المنوط بو

دارة العامة مف يجب أف يكوف ممما بكؿ ما يحيط باإل
مما يطرح فكرة تخصص القضاة في  ، قواعد وأحكاـ
نعيش اليـو في زمف  ناخاصة أن ، المادة اإلدارية

الدقة والتخصص فمف اىتـ بخمية واحػدة مػف العمػـ 
زاد تمكنو فييا وتمرسو عمييا وصح  ،والمعرفة

 .(20)اجتياده وكاف النجاح حميفو
لدولة وعميو يفترض أف تتوفر في محافظ ا

مجموعة مف المسائؿ حتى يكوف ممما بالمادة 
 :اإلدارية والتي منيا

  أف يتمكف مف اإللماـ بنصوص القانوف اإلداري
 .المتفرقة

  أف يتمكف مف متابعة الدراسات الفقيية في مجاؿ
في الييئات  اباعتباره عضو  ، القانوف اإلداري

وى القضائية اإلدارية لتنمية قدراتو القانونية ورفع مست
 .تأىيمو

  أف يتمكف مف متابعة حركة االجتيادات القضائية
باعتباره الجية التي  ، الصادرة مف مجمس الدولة

تضمف توحيد االجتياد القضاء اإلداري والساىر 
 .(21)عمى احتراـ القانوف

 محافظ الدولة رجل وقائع : الفرع الثالث
ألنو  ، وىذه الصفة ىي التي تميزه عف الفقيو

الحموؿ القانونية بعد دراسة ممفات  يتوصؿ إلى
القضايا التي ترفع أماـ الجيات القضائية المختصة 
وتحاؿ إليو ليبدي رأيو القانوني فييا فيو يعيش في 
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حتى  ، الواقع العممي الذي يحيط بالمنازعة اإلدارية
يمتمس الحقيقة ويتمكف مف إبداء الرأي القانوني الذي 

امة والتي تتناسب مع يتفؽ مع احتياجات المرافؽ الع
 .المنطؽ القانوني الواقعي السميـ

محافظ الدولة عضو في الييئات : الفرع الرابع 
 القضائية اإلدارية 

بمقتػضى النصػوص المنشئػة لنظػاـ محافظ الدولة 
فإف  –الجزائر سواء في فرنسا أو مصر أو في –

بدرجة مستشار ويخضع لمقانوف  محافظ الدولة قاض
ويعمؿ في ىيئة تعرؼ ، (22)ضاءاألساسي لمق

بمحافظة الدولة والتي تشكؿ أحد ىياكؿ مجمس 
في الجزائر  وىو األمر ،والمحاكـ اإلدارية ، الدولة
إال أف الوضع في فرنسا مختمؼ تماما ، (23)ومصر

إذ يخضع كؿ أعضاء مجمس الدولة بما فييـ المقرر 
 .العاـ لسمطة ورقابة رئيس مجمس الدولة

الفرق بين محافظ الدولة وبين : يالمبحث الثان
 النظم المشابية لو

بعد تحديد المعنى الحقيقي لنظاـ محافظ الدولة 
والسمات األساسية التي تميزه عف بقية األنظمة التي 

كاف البد عمينا  ، و حينا وتختمؼ عنو حينا آخريتشب
وقد  ،مف توضيح الفرؽ بينو وبيف غيره مف األنظمة

 :ث أف نتبع التقسيـ اآلتيارتأينا في ىذا المبح
الفرؽ بيف محافظ الدولة وبيف أعضاء النيابة : أوال

 .العامة
الفرؽ بيف محافظ الدولة وبيف المقرر العاـ في : ثانيا
 .فرنسا
الفرؽ بيف محافظ الدولة وبيف مفوض الدولة : ثالثا

 .رفي مص
الفرق بين محافظ الدولة وبين : المطمب األول

 أعضاء النيابة العامة
لـ يعرؼ المشرع الجزائري النيابة العامة إال أنو 

إال أنيا تعرؼ ، (24)حدد االختصاصات المنوطة  بيا

 ، بأنيا سمطة االتياـ األصمية في التشريع الجزائري
فيي تحرؾ الدعوى العمومية وتباشرىا وتتابع السير 
فييا أماـ المحاكـ المختمفة نيابة عف المجتمع حتى 

بيدؼ كشؼ الحقيقة  ، خرىولو حركت مف جية أ
قرار سمطة الدولة في العقاب وتباشر النيابة  ، (25)وا 

العامة العديد مف المياـ والتي تتحدد حسب المجاؿ 
الجزائي تعمؿ عمى إدارة الذي تعمؿ فيو ففي المجاؿ 

وتباشر المالحقات ، (26)القضائية  الشرطة
كما تعمؿ عمى مباشرة الدعوى ، (27)القضائية
وتعمؿ أيضا عمى تنفيذ األحكػاـ ، (28)العمومية

مف قانوف  708، 707تطبيقا ألحكاـ المادتيف 
أما في المجاؿ المدني ، اإلجراءات الجزائية

فباستطاعتيا التصرؼ كطرؼ رئيسي أو التدخؿ 
كطرؼ منظـ فتمثؿ الغير في الحاالت التي يحددىا 

كما تعمؿ عمى تنفيذ القرارات المدنية في  ،  القانوف
وأما في  ، (29)ضايا التي كانت طرفا رئيسيا فيياالق

المجاؿ اإلداري فمـ تعد تختص بالمسائؿ اإلدارية 
ألنيا أصبحت مف اختصاص محافظ الدولة إال أف 
النصوص القانونية المنظمة سواء لإلجراءات 
القضائية اإلدارية أو لمييئات القضائية اإلدارية تنص 

 ، النيابة العامةعمى أف محافظ الدولة يمارس مياـ 
مما يعني أف المشرع الجزائري وبعد مرور أكثر مف 
عشر سنوات لـ يفيـ لحد اآلف الدور الحقيقي 
لمحافظ الدولة وعمى ىذا األساس سوؼ تتـ تحديد 
النقاط األساسية التي يتفؽ وأخرى يختمؼ  فييا 
محافظ الدولة عف النيابة العامة فبالنسبة لمحالة 

 :  األولى لدينا
 ال مف عضو النيابة العامة ومحافظ الدولة ك

يشكالف أحد أعضاء المجمس األعمى لمقضاء وفقا 
مف القانوف رقـ  11إلى  03لنصوص المواد مف 

المتعمؽ  06/09/2004المؤرخ في  04-12
 ، بتشكيؿ المجمس األعمى لمقضاء وعممو وصالحياتو
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وليما صوت معدود في األحكاـ التي تصدر في 
 .شكؿ مداوالت

  كال مف محافظ الدولة أو النائب العاـ بالمحكمة
العميا أو وكيؿ الجميورية بالمحكمة يبدوف رأييـ في 
الجوانب التنظيمية التي تتـ عمى مستوى الييئة 

فعمى سبيؿ  ، القضائية التي يعمؿ فييا كؿ منيـ
المثاؿ يمكف لرئيس المحكمة أف يستطمع رأي وكيؿ 

اـ المحكمة أو الجميورية بصدد تقميص عدد أقس
مف  13تقسيميا إلى فروع تطبيقا لنص المادة 

المؤرخ في  11-05القانوف العضوي رقـ 
 ، (30)والمتعمؽ بالتنظيـ القضائي 17/07/2005

وفي المقابؿ لدينا محافظ الدولة الذي يبدي رأيو في 
جميع المسائؿ اإلدارية باعتباره أحد أعضاء مكتب 

مف  30ات المادة فحسب مقتضي ، (31)مجمس الدولة
النظاـ الداخمي لمجمس الدولة فإف رئيس مجمس 
الدولة يحدد اجتماع المكتب بعد استشارة محافظ 

 .الدولة حوؿ تاريخ االجتماع وجدوؿ األعماؿ
وأما بالنسبة لمحاالت التي يختمؼ فييا نظاـ 

 :محافظ الدولة عف النيابة العامة فمدينا
 الجزائري خوؿ المشرع ، مف حيث سمطة االتياـ

مف قانوف  37إلى  29مف خالؿ نصوص المواد 
النيابة العامة حؽ مباشرة  ، اإلجراءات الجزائية

بتطبيؽ  باإلضافة إلى المطالبة، (32)الدعوى العمومية
وىذه  ، الخ...القانوف وحضور المرافعات

ومساعديو االختصاصات منوطة بوكيؿ الجميورية 
حت إشراؼ الذي يعمؿ ت-وليس بمحافظ الدولة  -

النائب العاـ وسمطتو ويمتـز بما يكمؼ بو سواء منو 
 . (33)أو مف وزير العدؿ

مما يعني أف محافظ الدولة ال يمكنو تمقي 
الشكاوى والبالغات وال مباشرة إجراءات البحث 
والتحري عف الجرائـ المتعمقة بالقانوف العاـ وغيرىا 

مف  36، 35مف المياـ المحددة بمقتضى المواد 

وكيؿ بألف ىذه المياـ أنيطت فقط  ، قانوف أعالهال
مع مالحظة  ، الجميورية تحت إشراؼ  النائب العاـ

ثبوت صفة النيابة العامة لكؿ مف محافظ الدولة أو 
 .وكيؿ الجميورية أو النائب العاـ

 مف حيث سمطة إبداء الرأي في المسائؿ القضائية ، 
 داريةقانوف اإلجراءات المدنية واإلإذ قبؿ إصدار 

 (34)كاف محافظ الدولة يمارس مياـ النيابة العامة
تطبيقا لمنصوص القانونية التي تنظمو فقد نصت 

مف النظاـ الداخمي لمجمس الدولة عمى  10المادة 
أف النيابة العامة أماـ مجمس الدولة يمثميا محافظ 

قانوف اإلجراءات لكف وبعد صدور  ،(35)الدولة
المؤرخ في  09-08رقـ  المدنية واإلدارية

إذ أصبح محافظ ، اتضحت الرؤيا 25/02/2008
الدولة ال يمارس مياـ النيابة العامة المتمثمة في 
بداء مالحظات شفوية عمى  تقديـ طمبات كتابية وا 
مستوى الجمسة في الدعوى اإلدارية المعروضة 

بؿ تكمف ميمتو القضائية في إعداد ، (36)لمفصؿ فييا
ف الوقائع والقانوف يتضمف عرضا ع (37)تقرير

واألوجو المثارة ورأيو حوؿ كؿ مسألة مطروحة 
والحموؿ المقترحة لمفصؿ في النزاع ليختتـ بطمبات 

 .محددة
 إذ أف ، مف حيث االختصاصات االستشارية

أو أحد المشرع الجزائري خوؿ محافظ الدولة 
حوؿ مشروع القانوف آرائيـ مساعديو إمكانية إبداء 
حكومة لدى أمانة المجمس الذي يودعو رئيس ال

مف القانوف  38، 37تطبيقا لنصي المادتيف 
المتعمؽ بمجمس الدولة  01-98العضوي رقـ 

-11المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف العضوي رقـ 
سواء كاف ذلؾ عمى مستوى الجمعية العامة  ، 13

أما وكيؿ الجميورية أو النائب ، أو المجنة الدائمة
ة العميا لـ يخولو المشرع العاـ عمى مستوى المحكم

 .ىذا االختصاص
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الفرق بين محافظ الدولة وبين : المطمب الثاني
 المقرر العام في فرنسا

في الواقع أف نظاـ محافظ الدولة في الجزائر ال 
يمثؿ نسخة مطابقة لنظاـ مفوض الحكومة الفرنسي 

فيو يتفؽ معو في  ، أو ما يعرؼ حاليا بالمقرر العاـ
فيما  ،  ختمؼ معو في مسائؿ أخرىمسائؿ معينة وي

 :  يتشابياف في النقاط اآلتية
  يتفقاف في مسألة أف الميمة األساسية لمحافظ

الدولة تكمف في إبداء الرأي القانوني في المسألة 
أيا بمعنى أف ، موضوع النزاع وال شيء غير ذلؾ

ال يقـو بعممية التحقيؽ وال إعداد الدعوى حتى  منيما
فيذه الميمة ىي مف  ، صؿ فيياتصبح جاىزة لمف

اختصاص المستشار المقرر في فرنسا أو القاضي 
 .المقرر في الجزائر

  يتفقاف أيضا في مسألة اإلجراءات التي تتـ أثناء
 1-733ففي فرنسا وتطبيقا لنص المادة  ، الجمسة

 قانوف العدالة اإلداريةمف الجزء التنظيمي مف 
المؤرخ  964-2006المعدلة بمقتضى المرسـو رقـ 

فإنو بعد تالوة تقرير ، (38) 01/08/2006في 
المستشار المقرر فإنو يمكف لممحاميف الممثميف 
لألطراؼ أف يبدوا مالحظاتيـ الشفوية وبعدىا ينطؽ 

تقريبا نفس الوضع ىو و  ، مفوض الحكومة بطمباتو
مف  884إذ جاء في نص المادة  ، في الجزائر

أنو بعد تالوة  ريةقانوف اإلجراءات المدنية واإلدا
يتقدـ ، القاضي المقرر تقريره المعد حوؿ القضية

الخصـو إلبداء مالحظاتيـ الشفيية تدعيما لطمباتيـ 
ثـ يأتي دور محافظ الدولة لتقديـ طمباتو ... الكتابية 

 .   المدعمة بالتقرير الكتابي
وأما بالنسبة لممسائؿ التي يختمؼ فييا كؿ مف 

الجزائر ومفوض الحكومة نظاـ محافظ الدولة في 
 :في فرنسا فيي عمى التوالي

  مف حيث التسمية فبالرغـ مف أف ىذا النظاـ كاف
نقال عف نظيره في النظاـ القضاء الفرنسي إال أنو 
تفرد عنو في التسمية وجعمو يعمؿ عمى مستوى ىيئة 

افظ الدولة برئاسة مح ،تعرؼ بمحافظة الدولة
أما في  ،فدولة مساعديويساعده تسع محافظي 

النظاـ القضائي الفرنسي فإف الوضع مختمؼ تماما 
ألنو يعمؿ عمى مستوى الييئات القضائية اإلدارية 
مثمو مثؿ باقي أعضاء ىذه الييئات وال توجد ىيئة 

أما عف التسمية فقد كاف ولمدة طويمة ، خاصة بو
تفوؽ القرف وربع قرف يعرؼ بمفوض الحكومة وقد 

لتتحوؿ إلى ، (39)ميةتغيرت بمقتضى نصوص تنظي
 . (40)المقرر العاـ 

 إذ يعيف محافظ الدولة  ، مف حيث طريقة التعييف
بناًء  عمى اقتراح ، في الجزائر بموجب مرسـو رئاسي

وزير العدؿ وبعد مداولة المجمس األعمى 
أما مفوض الحكومة في فرنسا فيػعيف ، (41)لمقضاء

بموجب قرار يصدر مف نائب رئيس مجمس الدولة 
يختاروف مف ، (42)اقتراح مف رئيس القسـ القضائيب

كما يمكف  ،بيف المستمعيف ومسيري العرائض
لممستشاريف الذيف ليس ليـ أكثر مف ثالث سنوات 

 .عمؿ أف تسند إلييـ ميمة المقرر العاـ
 إذ يخضع مفوض  ،مف حيث النظاـ القانوني

سواء تعمؽ  قانوف العدالة اإلداريةالحكومة الفرنسي ل
ر بتعيينو أو نقمو أو ممارستو الختصاصاتو األم

أو االستشارية وجميع المسائؿ   القضائية أو اإلدارية
والسبب في ذلؾ بسيط وىو أف الحكومة  ،المتعمقة بو

كمما  قانوف العدالة اإلداريةالفرنسية تمجأ إلى تعديؿ 
أما ، تطمب األمر ذلؾ بمقتضى نصوص تنظيمية

خضع تماما ألنو يمختمؼ فيو الوضع في الجزائر 
 :  منيالسمسمة مف النصوص القانونية 

ويخضع لو مف  (43)القانوف األساسي لمقضاء -
حيث الحقوؽ والواجبات وكذلؾ مف حيث التعييف 
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والترقية والنقؿ وغيرىا مف المسائؿ المتعمقة بنظامو 
يعيف بمرسـو رئاسي  ياوذلؾ باعتباره قاض ، القانوني

وال ننسى أف  ،ضاءويخضع لمقانوف األساسي لمق
 .نذكر أنو أحد أعضاء المجمس األعمى لمقضاء

ويخضع لو  ، قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية -
باعتباره جزء مف اإلجراءات القضائية اإلدارية التي 

 .تتـ أماـ المحاكـ اإلدارية ومجمس الدولة
المعدؿ والمتمـ  01-98قانوف مجمس الدولة رقـ  -

عمى اعتبار ، 13-11رقـ بموجب القانوف العضوي 
أف الييئة التي يتولى محافظ الدولة حسف سيرىا ىي 

ىذا ناىيؾ عف ، (44)إحدى ىياكؿ مجمس الدولة
المياـ اإلدارية واالستشارية التي يمارسيا عمى 

 .مستوى مجمس الدولة نفسو 
عمى اعتبار  02-98قانوف المحاكـ اإلدارية رقـ  -

 .أنو أحد أعضاء المحاكـ اإلدارية
باعتباره أحد  03-98قانوف محكمة التنازع رقـ  -

 . أعضاء محكمة التنازع
 فممفوض الحكومة  ، مف حيث مدة إعداد التقرير

في فرنسا كامؿ السمطة التقديرية في تقدير الزمف 
ذلؾ لعدـ وجود نص قانوني  ، الذي يعد فيو التقرير

فقد تصؿ مدة إعداد تقرير واحد سنتيف  ، يمزمو بذلؾ
أما في الجزائر فإف محافظ الدولة ممـز   ،أو أكثر

بإعداد التقرير في ظرؼ شير مف تاريخ استالمو 
ويجب عميو أف يعيده مع الوثائؽ المرفقة ، (45)الممؼ

 .بو بمجرد انقضاء ىذا األجؿ
 مف حيث إمكانية االطالع عمى تقرير المحافظ:  

في النظاـ القضائي الفرنسي ال يمكف لمخصوـ 
ى المعنى العاـ لتقرير المفوض وال االطالع إال عم

يمكنيـ االطالع عمى التفاصيؿ القانونية 
بشرط أف تكوف في الساعات القميمة  ، (46)والمنطقية

أما في الجزائر ال يوجد  ، السابقة النعقاد الجمسة
نص يقضي بأنو يمكف لمخصـو االطالع عمى ىذا 

إال أنو مف الناحية العممية ال يمكف ، التقرير
 .راؼ االطالع عمى تقرير المحافظلألط

 في الواقع ال  :مف حيث مسألة حضوره المداوالت
يوجد نص يخوؿ محافظ الدولة في الجزائر حضور 

والقاعدة العامة تقضي ، المداوالت إلصدار الحكـ
إلى القواعد  تتـ العودةبأنو في حالة غياب النص 

إذ تنص ، بيا في القضاء العادي المعموؿالعامة 
 قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  269ة الماد

سرية وتكوف وجوبا بحضور بعمى أف تتـ المداوالت 
لكف دوف حضور ممثؿ  ،كؿ قضاة  تشكيمة الحكـ

النيابة العامة والخصـو وممثمييـ ومحامييـ وأميف 
وقياسا عمى ذلؾ فإف حضور محافظ  ، الضبط

 ، الدولة المداوالت يجعؿ الحكـ باطال بطالنا مطمقا
وفي المقابؿ فإف مفوض الحكومة الفرنسي لدى 
مجمس الدولة يشارؾ في مداولة تشكيمة الحكـ لكف 
مف دوف أف يصوت وذلؾ تطبيقا لنص المادة 

انوف العدالة مف الجزء التنظيمي لق 733-3
ىذه المحكمة األوروبية وقد انتقدت  ،(47)اإلدارية

الوضعية لحقوؽ اإلنساف واعتبرت أف مشاركة 
 كومة في مداولة تشكيمة الحكـ خرؽمفوض الح

لمفقرة األولى مف المادة السادسة مف االتفاقية 
لذلؾ فإف المقرر العاـ ، (48)األوروبية لحقوؽ اإلنساف

افية ستئنـ اإلدارية والمحاكـ اإلدارية اإللدى المحاك
ال يحضر المداوالت عمى خالؼ نظيره لدى مجمس 

مف الجزء  2-732الدولة بموجب نص المادة 
 .  انوف العدالة اإلداريةلق التنظيمي

الفرق بين محافظ الدولة ومفوض  :المطمب الثالث
 الدولة في مصر

يشترؾ كؿ مف محافظ الدولة في الجزائر 
 مصر في مسألة أف كال منيماومفوض الدولة في 

تعرؼ في  ، ىاو يعمؿ ضمف ىيئة ليا مياميا وموظف
الجزائر بمحافظة الدولة وبييئة مفوضي الدولة في 
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اف في مسألة إعداد تقرير يتضمف كما يشترك، مصر
 ، رأي القانوف حوؿ المسألة المعروضة لمفصؿ فييا

غير أف النقاط التي يختمفاف فييا كثيرة بالمقارنة مع 
 :  تمؾ التي يتفقاف معيا وىي

 لقد انفرد نظاـ محافظ الدولة   :مف حيث التسمية
عف غيره مف األنظمة المشابية والتي تؤدي نفس 

كما سبؽ وأف فعؿ  ، الدور تقريبا مف حيث التسمية
ذا النظاـ عف ذلؾ المشرع المصري عندما نقؿ ى

مفوض  ال (49)مفػوض الدولة توفرنسا فبدأ بتسمي
نفس المسار ليبدأ فاتبع المشرع الجزائري  ، الحكومة

بالتغيير حتى ال يكػوف نقال تاما عف النظاـ القضائي 
ال مفوض الحكومة ، الفرنسي فسمي بمحافظ الدولة

 . وال مفوض الدولة
 يخضع محافظ الدولة   :مف حيث النظاـ القانوني

كما سبؽ وذكرنا لمقانوف األساسي لمقضاء باعتباره 
ضاة قاضيا مثمو مثؿ القضاة العادييف أو الق

، األقدمية ، الترقية، اإلدارييف وذلؾ مف حيث التعييف
وكذلؾ في ، اإلعارة الواجبات والحقوؽ، الندب، النقؿ

فيخضع المفوض أما في مصر ، التأديب والمعاشات
الخاص بقضاة وموظفي (50)لقانوف مجمس الدولة

الذي ينظـ جميع ، مجمس الدولة المصري فقط
جراءات التي تتـ أماـ المسائؿ المتعمقة بالدعاوى واإل

ىيئات المجمس وكذلؾ كؿ ما يتعمؽ بأعضاء 
ابتداء مف التعييف وصوال إلى التػأديب  ، المجمس

 .مرورا بالواجبات والحقوؽ
 كما سبؽ وذكرنا يعيف   :مف حيث طريقة التعييف

محافظ الدولة في الجزائر بمرسـو رئاسي صادر عف 
وبعد أخذ   ،رئيس الجميورية باقتراح مف وزير العدؿ

أما مفوض الدولة  ، (51)رأي المجمس األعمى لمقضاء
ف حسب درجتو فإف كاف بدرجة في مصر فيعي

فيعيف بقرار مف رئيس الجميورية بعد موافقة  مندوب
أما إذا كاف ، المجمس الخاص لمشؤوف اإلدارية

مستشارا فيعيف بقرار صادر مف رئيس الجميورية 
 . ممجمسبعد موافقة الجمعية العمومية ل

 تختمؼ  :مف حيث االختصاصات اإلدارية
االختصاصات اإلدارية التي يمارسيا محافظ الدولة 
في الجزائر عف تمؾ التي يمارسيا مفوض الدولة في 

فمحافظ الدولة يمارس السمطة السممية عمى  ، مصر
أما مفوض  ،قضاة محافظة الدولة وعمى موظفييا

ية الممقاة الدولة في مصر ولكثرة األعباء القضائ
عمى عاتقو  فال يمكنو ذلؾ وحتى النصوص 

إال أنو يمكنو أف يحضر ، القانونية لـ تخولو ذلؾ
 ، اجتماعات الجمعية العمومية ولو صوت معدود فييا

يبدي فييا كؿ ما يتعمؽ بييئة مفوضي الدولة عمى 
 .مستوى مجمس الدولة المصري

 مف حيث اإلجراءات التي تتـ داخؿ الجمسة ، 
أوؿ مف ينطؽ في الجمسة ىو مفوض الدولة ثـ فإف 

يأتي بعد ذلؾ دور الخصـو إلبداء مالحظاتيـ والرد 
عمى طمبات مفوض الدولة بعد أف سبؽ وأف اطمعوا 
 ، عمى تقرير المفوض قبؿ انعقاد جمسة المرافعة

عمى عكس الوضع في الجزائر إذ أف آخر مف 
عد ينطؽ ويبدي رأيو في الجمسة ىو محافظ الدولة ب

ثـ يبدي الخصوـ ، (52)أف يتمو القاضي المقرر تقريره
مالحظاتيـ الشفيية تدعيما لمذكراتيـ الكتابية ليأتي 
في األخير دور المحافظ لينطؽ برأيو حوؿ المسػألة 

 .موضوع الدعوى
  مف حيث تييئة الدعوى لتصبح جاىزة لمفصؿ

يتولى ىذه الميمة في الجزائر القاضي المقرر   :فييا
حافظ الدولة فيقـو بكؿ ما يخولو القانوف  وليس م

حتى تصبح الدعوى جاىزة لمفصؿ فييا وبعد أف 
ينتيي يحيؿ الممؼ إلى محافظ الدولة وجوبا حتى 

 897وذلؾ تطبيقا لنص المادة  ،(53)يبدي رأيو فيو
أما في ، قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف 

مة مف يتحمؿ ىذه الميفالنظاـ القضائي المصري 
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ولو في ذلؾ أف يمارس ، ىو مفوض الدولة نفسو
مف ، كافة إجراءات التحقيؽ حتى تتجمى الحقيقة

لو  أف كما ، استجواب ومعاينة وسماع شيود وغيرىا
-أو كما يسمونيا في مصر –أف يعرض الوساطة 

عمى طرفي المنازعة لكي تنتيي  –التسوية الودية 
الخصومة بدوف إطالة اإلجراءات القضائية 

 .(54)اإلدارية
  مف حيث إمكانية إطالع الخصـو عمى تقرير

لـ ينص المشرع الجزائري مف خالؿ   :المحافظ
عمى إمكانية  قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية
وقيػاسا عمى  ، إطالع الخصـو عمى تقرير المحػافظ

القواعد العامة التي ينبغي الرجوع إلييا في حالة 
بأي حاؿ السماح و ال يمكف فإن ،غياب النص

عمى التقرير إال إذا وجد نص  باإلطالع لمخصـو
مختمؼ  فيو أما الوضع في مصر، يقضي بغير ذلؾ

مف قانوف مجمس  27فحسب نص المادة  ،تماما
يمكف لمخصوـ ، 1972لسنة  47الدولة رقـ 

عمى  ذلؾ يقع االطالع عمى تقرير المفوض لكف
 .نفقتيـ

 ترؾ   :مف حيث إمكانية الطعف في األحكاـ
المشرع ىذه المسألة لذوي الشأف أي أطراؼ 

إال أنو قبؿ ، الخصومة ولـ يخوؿ بيا محافظ الدولة
والذي كاف  قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةصدور 

خوؿ  ، محافظ الدولة يمارس فييا مياـ النيابة العامة
مف  297المشرع الجزائري مف خالؿ نص المادة 

النيابة العامة حؽ  (55)قانوف اإلجراءات المدنية
مما يتفؽ قميال  ، الطعف في األحكاـ لصالح القانوف

أما في مصر فإف ، مع النظاـ القضائي المصري
قانوف مجمس الدولة المصري خوؿ مفوض الدولة 
حؽ الطعف في األحكاـ الصادرة مف المحاكـ 

وفي األحكاـ  ، اإلدارية أماـ محكمة القضاء اإلداري
ة القضاء اإلداري والمحكمة الصادرة مف محكم

التأديبية أماـ المحكمة اإلدارية العميا باعتبارىا جية 
، 23، 22وذلؾ تطبيقا لنصوص المواد ، (56)نقض
 .مف قانوف مجمس الدولة المصري 44
  مف حيث إمكانية الفصؿ في طمبات المساعدة

 ، إف الوضع في الجزائر غامض نوعا ما :القضائية
النظاـ الداخمي لمجمس  مف 11إذ تنص المادة 

الدولة الجزائري عمى أف محافظ الدولة يترأس 
ثـ ، (57)محافظة الدولة ويسير عمى حسف سيرىا

لتنص عمى أف مكتب منو   23أتي نص المادة ي
المساعدة القضائية الذي ىو عبارة عف إحدى 

ينعقد كمما دعت الضرورة  ، مصالح محافظة الدولة
الدولة يفصؿ في ىذا مما يعني أف محافظ  ، لذلؾ

النوع مف الطمبات مف دوف أف توضح النصوص 
أما ، كيفية الفصؿ وال كيفية عمؿ ىذه المصمحة

وال وجود لمثؿ ىذا  ، الوضع في مصر فواضح تماما
الغموض مطمقا فمكؿ محكمة مف محاكـ مجمس 
الدولة لجنة خاصة بالمساعدة القضائية يرأسيا 

مف الرسوـ  المفوض ويفصؿ في طمبات اإلعفاء
مف قانوف مجمس الدولة رقـ  27حيث تفرض المادة 

مجموعة مف الشروط عمى طالب  1972لسنة  47
 .(58)المساعدة القضائية

  مف حيث إمكانية الفصؿ في طمبات التسوية
في الواقع إف مثؿ ىذا االختصاص لـ   :(59)الودية

تخوؿ بو النصوص القانونية الجزائرية محافظ 
ضي مطمؽ السمطة التقديرية في تعييف فممقا ، الدولة

الوسيط الذي يقـو بيذه التسوية إذ جاء في نص 
 قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  997المادة 

أف الوساطة تسند إما إلى شخص طبيعي خارج سمؾ 
مف  998أو إلى جمعية ثـ جاءت المادة  (60)القضاء

 نفس القانوف لتحدد الشروط الواجب توافرىا في
مما يعني استبعاد محافظ الدولة ، الوسيط القضائي

 .مف ىذا االختصاص
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أما في مصر فقد منح المشرع المصري مف خالؿ  
 47مف قانوف مجمس الدولة رقـ  28نص المادة 

سمطة عرض تسوية النزاع عمى طرفي  1972لسنة 
الخصومة عمى أساس المبادئ القانونية التي ثبت 

إال أف ىذه ، رية العمياعمييا قضاء المحكمة اإلدا
السمطة جوازية إذ يمكنو أف يقـو بيا كما يمكنو أف 
يمتنع عنيا وال يترتب عمى ذلؾ أي بطالف 
إلجراءات التحضير أو التقرير الذي يقدمو في 

 . (61)الدعوى
 

 ةــالخاتم
وفي الختاـ نجد أنو لكي يتمكف محافظ الدولة 

ألميف عمى مف القياـ بدوره عمى أكمؿ وجو باعتباره ا
 :دارية عميو أفالدعوى اإل

 ألف المسؤولية ال تقع عمى ، يثبت جدارتو بنفسو
فيو يمثؿ ، شرع لوحده بؿ يتحمؿ ىو جزءا منياالم

دور الباحث الذي يبحث عف تقييـ األحكاـ المستقرة 
 ، ي ظؿ الظروؼ االجتماعية الواقعيةوتطويرىا ف

وذلؾ عف طريؽ اطالعو عمى وقائع القضية 
  .روضة لمفصؿ فيياالمع
  يمخص وقائع القضية المعروضة لمفصؿ فييا

إلبراز جوىرىا فيسقط الحموؿ القانونية عمى كؿ 
بحيث يوازف بيف المصالح العامة والخاصة  ، الةح

فيخفؼ العبء عمى المستشاريف حتى يتفرغوا لميمة 
فقيامو بدوره ، الفصؿ السريع في المنازعات اإلدارية

الحكـ باألخذ باستنتاجاتو  قاضيالقضائي يجبر 
  .القانونية  حمولو و 
  عادات ومعامالت المجتمع يبتكر قواعد تالءـ

القواعد راد يعف استبالتالي لكي نتوقؼ ، الجزائري
دارية التي تخص مجتمعات غيرنا واألحكاـ اإل

 .يكوف لنا فكرنا الخاص و المتفردو 
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 .1107ص  ، 2011 ، الجزائر،مميمة

 .وىي كؿ مف مجمس الدولة والمحاكـ اإلدارية وأيضا محكمة التنازع -9
 .كمجمس المحاسبة والمجمس األعمى لمقضاء -11
 يعرض محافظ الدولة تقريره المكتوب: " والتي تنص عمى قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  898انظر نص المادة  -11

عرضا عف الوقائع والقانوف واألوجو المثارة ورأيو حوؿ كؿ مسألة مطروحة والحموؿ المقترحة لمفصؿ في النزاع ويختتـ يتضمف التقرير 
 ".بطمبات محددة

 .مف القانوف أعاله 900انظر نص المادة  -12
ص  ، 9191القاهرة، لكتاب العريب للطباعة والنشر، دار االسنة احلادية عشر، ، احلياة العملية جمللس الدولة، جملة جملس الدولة ادلصري، عاطؼ خميؿ -13

116 ،117. 
 القاهرة، ،السادسة، دار النشر للجامعات ادلصرية اخلامسة و سنةال  ، نظاـ مفوض الدولة في مصر ، أحمد كماؿ الديف عبد المطيؼ موسى -14

 .211ص ، 9199
 . 1972 لسنة 47انظر نص المادة السادسة مف قانوف مجمس الدولة رقـ  -15
 .13ص ، 2007  الجزائر،، دار ىومة ، الجزء الثالث ، المنتقى في قضاء مجمس الدولة ، حسيف بف شيخ آث ممويا -16
 .838ص ، 1996  ، مصر ، القاىرة ، دار الفكر العربي ، "قضاء اإللغاء "القضاء اإلداري  ، سميماف محمد الطماوي: انظر -17
دارة ال تكوف صحيحة وال منتجة آلثارىا القانونية وال تكوف ممزمة لألفراد المخاطبيف بيا إال بمقدار بمعنى أف أعماؿ وتصرفات اإل -18

 :وفي ىذا انظر ، مطابقتيا لمقانوف
 .07ص   ، 2006 ،  الجزائردار ىومة ،  وسائؿ المشروعية" دروس في المنازعات اإلدارية ، حسيف بف شيخ آث ممويا: انظر -
 .08ص  ،9001، عنابة، اجلزائر،الوسيط يف ادلنازعات اإلدارية، دار العلوم ، الوسيط في المنازعات اإلدارية ، يمحمد الصغير بعم -

 .10ص  ، 2003  ،الجزائر ،دار ىومة ،  الجزء الثاني ، المنتقى في قضاء مجمس الدولة ، حسيف بف شيخ آث ممويا: انظر -19
 .62ص  ، 9000 اجلزائر،دار رحيانة،  ، ي الجزائر بيف نظاـ الوحده واالزدواجيةالقضاء اإلداري ف ، عمار بوضياؼ: انظر -21
 .انظر نص المادة الثانية مف النظاـ الداخمي لمجمس الدولة -21
وبالنسبة لممقرر العاـ الفرنسي فيخضع لقانوف العدالة  ، ىذا في الجزائر أما مفوض الدولة المصري يخضع لقانوف مجمس الدولة -22
 .ارية الفرنسياإلد
وتعرؼ بييئة مفوضي الدولة التي تشكؿ أحد مكونات مجمس الدولة المصري فباإلضافة ليا يتكوف ىذا األخير مف المحاكـ  -23

 .اإلدارية ومحكمة القضاء اإلداري والمحكمة اإلدارية العميا والمحاكـ التأديبية
. 2001لسنة  84ر العدد .ج ، 2001جواف  26المؤرخ في  08-01مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ  29انظر نص المادة  -24

 :  ولمزيد مف االطالع انظر
 ، كمية الحقوؽ ، رسالة دكتوراه ، دور النيابة العامة في الدعوى العمومية في القانوف المقارف ، محمد صالح حسيف أميف: انظر -

 .وما بعدىا 51ص  ، 1980  ، جامعة القاىرة
  ، جامعة القاىرة ، كمية الحقوؽ ، رسالة دكتوراه ، "دراسة مقارنة "المركز القانوني لمنيابة العامة  ، محمد محمد غريب: انظر -

 .وما بعدىا 82ص  ، 1979
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ديواف المطبوعات  ، الطبعة الرابعة، الجزء األوؿ، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، أحمد شوقي الشمقاني: انظر -51
حؽ  -: وفي النظاـ القضائي المصري يوجد ما يعرؼ بالنيابة اإلدارية  والتي تختص ب.29ص ، 2005 الجزائر،  ،ية الجامع

 .المتعمؽ بالنيابة اإلدارية  1958لسنة  117االطالع عمى األوراؽ الالزمة عند إجراء التحقيػؽ تطبيقػا لنص المادة السابعة رقـ 
 .بعد حمؼ اليميف وفقا لما نص عميو قانوف اإلجراءات الجنائية حؽ استدعاء الشيود وسماع أقواليـ -
حضاره  -  .األمر بضبط الشاىد وا 
 :انظر. إذا اقتضت مصمحة التحقيؽ أف يجري في غيبتو ، الحؽ في منع الموظؼ المخالؼ مف أف يحضر بنفسو إجراءات التحقيؽ -

 ، كمية الحقوؽ ، رسالة دكتوراه ، بة اإلدارية في مجاؿ التحقيؽالسمطات التي أعطاىا المشرع لمنيا ، ثروت محمود عوض محجوب
 .41ص  ، 1994  ، جامعة عيف شمس

 .مف قانوف اإلجراءات الجزائية 12انظر المادة  -26
  . مف قانوف اإلجراءات الجزائية 40انظر الفقرة الثالثة مف نص المادة  -27
 . قانوف الجزائية انظر الفقرة الثانية مف نص المادة الخامسة مف -28
لغاء الزواج ووضع األحداث في مؤسسات المس -29  .الخ...اعدات التربوية أو حؿ االتحاداتكالتبني الكامؿ وا 
 .2005لسنة  51العدد  جريدة رسمية –31
 .مف النظاـ الداخمي لمجمس الدولة 28 ، 27انظر نص المواد  -31
وتطالب بتطبيؽ القانوف وىي تمثؿ أماـ  ، بة العامة الدعوى العمومية باسـ المجتمعتباشر النيا" :  منو عمى 29فقد نصت المادة  -32

ويتعيف أف ينطؽ باألحكاـ في حضوره كمػا تتولػى العمػؿ  ، كؿ جية قضائية ويحضر ممثميػا المرافعػات أمػاـ الجيات المختصة بالحكـ
 ".كما تستعيف بضباط وأعواف الشرطة القضائية ، جأ إلى القوة العموميةوليا في سبيؿ مباشرة وظيفتيا أف تم ، عمى تنفيذ أحكاـ القضاء

 .مف قانوف اإلجراءات الجزائية 31انظر نص المادة  -33
 .55ص ، المرجع السابؽ، عمار بوضياؼ -34
النيابة العامة  والمتعمؽ بمجمس الدولة عمى أف محافظ الدولة يقـو بدور 01-98مف القانوف العضوي رقـ  15كما نصت المادة  -35

بمساعدة محافظي الدولة المساعديف ونفس الحاؿ بالنسبة لقانوف المحاكـ اإلدارية الذي نص في المادة الخامسة منو عمى أف محافظ 
 .الدولة يتولى مياـ النيابة العامة

 .اإلدارية أو محكمة التنازعمنو ميمة محافظ الدولة بالتحديد سواء داخؿ مجمس الدولة أو المحكمة  898فقد حددت المادة  -36
جامعة محمد  ، مجمة العمـو اإلنسانية ، قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةدور محافظ الدولة في ظؿ  ، سييمة بوخميس: انظر -37

 .214ص ، 2010  ، 18العدد  ، بسكرة ، خيضر
-38   L’article R733-1 du code de justice administrative:   «  Après le rapport , les avocats au conseil 

d’état représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales, le Rapporteur public 

prononce ensuite ces conclusions. Les avocats au conseil d’état  représentant  les parties peuvent  

présenter de brèves observations orale après  le prononcé des conclusions du rapporteur  public. » 

 .09ص  ،9199اجلزائر، األساس القانوين دلسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها، ش  للنشر والتوزيع،  عمار عوابدي، : انظر -39
41- Caroline brochet, une naissance et un décès, article sur internet , site:    

. Avocats.fr/ space/ caroline.brochet/ contents/tag/angouleme/25.2.2009 /p06/ http://www 

 .القانوف األساسي لمقضاءوالمتضمف  06/09/2004المؤرخ في  11-04انظر المادة الثالثة مف القانوف العضوي رقـ  -41
المؤرخ في  1586-2005مف الجزء التنظيمي لقانوف العدالة اإلدارية المعدلة بموجب المرسـو رقـ  23-222 انظر نص المادة- 42
  http://www.legifrance.gouv.fr/affich texte.do ?cidtexte=jorftex: موقع ، 19/12/2005

 .2004/ 09/ 06المؤرخ في  11-04رقـ  القانوف األساسي لمقضاء -43
 .مف النظاـ الداخمي لمجمس الدولة الجزائري 26إلى غاية  10مف  انظر المواد -44
 .قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  897انظر نص المادة  -45
 .إ.ع.مف الجزء التنظيمي لؽ 1-712انظر المادة  -46

http://www/
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تمـ لقانوف العدالة اإلدارية المعدؿ والم 19/12/2005المؤرخ في  1586-2005ىذه المادة جاءت في المرسـو التنفيذي رقـ   -47
 : انظر ، وذلؾ في بابو المتعمؽ بسير الجمسة والمداوالت

Stephane Cotin, Le status de commissaire du gouvernement et de ces conclusions, article sur internet, 

site:   http://www. Service doc.info\spip.php ?page= article&id- article=417\27-02-2009.             
 :والتي تنص عمى -48
أف تكوف قضيتو محؿ  ، أو الفصؿ في أي تيمة جنائية موجية إليو ، عند البت في حقوقو والتزاماتو المدنية ، مف حؽ كؿ فرد -1

ويصدر الحكـ منيا . فومنشأة بحكـ القانو  ، مف قبؿ محكمة مستقمة ومحايدة ، وفي غضوف ميمة زمنية معقولة ، نظر منصؼ وعمني
ف أمكف منع الصحافة والجميور مف حضور المحاكمة كميا أو جزء منيا لدواعي اآلداب العامة أو النظاـ العاـ أو األمف  عمنًا وا 

أو في أدنى الحدود  ، أو عندما تقتضي ذلؾ مصالح األحداث أو حماية الحياة الخاصة لألطراؼ ، القومي في مجتمع ديمقراطي
 .التي تراىا المحكمة في ظروؼ خاصة حيث يكوف مف شأف العمنية أف تناؿ مف مصالح العدالةالضرورية 

 .مف حؽ كؿ فرد يتيـ بجريمة أف يعتبر بريئا إلى أف يثبت عميو الجـر وفقا لمقانوف -2
 :لكؿ فرد متيـ بجريمة أف يتمتع بالحقوؽ الدنيا التالية -3
 بطبيعة التيمة الموجية إليو وأسبابيا؛ ، وبمغة يفيميا ، صيؿأف يتـ إعالمو عمى وجو السرعة وبالتف -أ

 أف ُيعطى مف الوقت ومف التسييالت ما يكفيو إلعداد دفاعو؛ -ب
إذا لـ يكف يممؾ ما يمكنو مف دفع أجر المساعدة  -أف يدافع عف نفسو شخصيا أو مف خالؿ مساعدة قانونية يختارىا بنفسو أو  -ج

 مؾ المساعدة مجانا كمما اقتضت مصمحة العدالة ذلؾ؛أف تقدـ لو ت -القانونية 
وأف يحصؿ عمى الموافقة عمى استدعاء ومناقشة شيود النفي بنفس الشروط  ، أف يناقش شيود االتياـ بنفسو أو بواسطة غيره -د

 المطبقة في حالة شيود االتياـ؛
 ."المغة المستخدمة في المحكمة أف يحصؿ بالمجاف عمى مساعدة ترجماف إذا كاف ال يفيـ أو ال يتكمـ -ىـ

 .206ص  ، المرجع السابؽ ، نظاـ مفوض الدولة في مصر ، أحمد كماؿ الديف عبد المطيؼ موسى -49
 .1972لسنة  47وىو قانوف مجمس الدولة رقـ  -51
 : غير أننا ىنا يجب أف نميز بيف حالتيف -51

الدولة لدى المحكمة اإلدارية والمذاف يعيناف بموجب مرسـو رئاسي مف وىي حالة محافظ الدولة لدى مجمس الدولة ومحافظ : األولى
 .القانوف األساسي لمقضاءمف  49دوف استشارة أية جية وذلؾ تطبيقا لنص المادة 

وىي حالة نائب محافظ دولة لدى مجمس الدولة ومحافظ دولة مساعد لدى محكمة إدارية فيتـ تعيينيـ بموجب مرسـو رئاسي : الثانية
 . القانوف األساسي لمقضاءمف  50استشارة المجمس األعمى لمقضاء وذلؾ تطبيقا لنص المادة  بعد
يقدـ محافظ الدولة طمباتو بعد إتماـ اإلجراءات :" التي تنص قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  885وذلؾ تطبيقا لنص المادة  -52

 ".أعاله 884المنصوص عمييا في المادة 
 .   310ص ، المرجع السابؽ ، الوسيط في المنازعات اإلدارية ، غير بعميمحمد الص -53
 ، وتعرؼ الوساطة عمى أنيا أسموب مف أساليب الحموؿ البديمة لحؿ النزاعات تقـو عمى إيجاد حؿ ودي لمنزاع خارج أروقة القضاء -54

 :انظر. دة عف عمنية الجمساتوتكوف سرية وبعي ، عف طريؽ الحوار وتقريب وجيات النظر بمساعدة شخص محايد
  ، ت.ب القاىرة، ، الدار الدولية لمنشر والتوزيع ،  ترجمة عال عبد المنعـ ، الوساطة في حؿ النزاعات ، سيمكيو. كارؿ أ: انظر -

 .   100ص 
 ، 2009 الجزائر،   ، اديمنشورات البغد ، الطبعة الثانية ، قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةشرح  ، عبر الرحمف بربارة: انظر -

 .523ص
-01المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ  ، المتعمؽ بقانوف اإلجراءات المدنية 08/06/1966المؤرخ في  154-66األمر رقـ  -55
 .2001لسنة  29ر العدد .ج ، 22/05/2001المؤرخ في  05
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  477والطعف رقـ  ، 02/02/2002جمسة  ، ائية عمياقض 45لمسنة   8824الطعف رقـ  ، طعوف ىيئة مفوضي الدولة -:انظر -56
موسوعة أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا في  ، مجدي محب حافظ :  مشار إليو في ، 01/03/1958جمسة  ، قضائية عميا 03لمسنة 

 .2123ص  ، 2008  القاىرة،  ، دار محمود لمنشر والتوزيع ، الجزء الرابع ، " 2005حتى عاـ   1900مف عاـ " خمسيف عاما
 . 2124ص  ، المرجع أعاله: مشار إليو في ، 20/02/1960جمسة  ، قضائية عميا 04لمسنة  578والطعف رقـ  -

 .مف نفس النظـ الداخمي عمى أف محافظة الدولة تتكوف مف عدة مصالح مف بينيا مصمحة المساعدة القضائية 13وتنص المادة  -57
  :  وتتمثؿ ىذه الشروط في -58
 .تقديـ شيادة إدارية تفيد بعدـ الميسرة -ب              قديـ الطمب عمى ورؽ مدموغ ت -أ

 .ويمكف لممفوض أف يطمب ما يراه الزما مف بيانات وممفات سواء مف طالب المساعدة أو مف الجيات اإلدارية
لمفوض الدولة أف يعرض أف يعرض  :"والتي تنص 1972لسنة  47مف قانوف مجمس الدولة رقـ  28وذلؾ تطبيقا لنص المادة  -59

عمى الطرفيف تسوية النزاع عمى أساس المبادئ القانونية التي ثبت عمييا قضاء المحكمة اإلدارية العميا في خالؿ أجؿ يحدده فإف تمت 
رتو وفقا وتعطى صو  ، التسوية أثبتت في محضر يوقع مف الخصـو أو وكالئيـ وتكوف لممحضر في ىذه الحالة قوة السند التنفيذي

 .لمقواعد المقررة إلعطاء صور األحكاـ وتستبعد القضية مف الجدوؿ النتياء النزاع فييا
ف لـ تتـ التسوية جاز لممحكمة عند الفصؿ في الدعوى أف تحكـ عمى المعترض عمى التسوية بغرامة ال تجاوز عشروف جنييا ويجوز  وا 

  .منحيا لمطرؼ اآلخر
دار وائؿ لمنشر  ، الطبعة األولى ، "الوساطة القضائية" الحموؿ البديمة لمنزاعات المدنية ، ميبيبشير عبد اليادي الص: انظر -61

 .120ص ، 2010 عماف،  األردف، ، والتوزيع
جامعة  ، كمية الحقوؽ ، رسالة دكتوراه ، الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجنائية ، رامي متولي عبد الوىاب إبراىيـ القاضي -:انظر -61
 .501ص  ، 2010 ، رةالقاى

  قائمة المراجع
 النصوص القانونية: أوال
 Perlpot.net/code/justice_ administratif.pdf : قانوف العدالة اإلدارية الفرنسي، موقع إلكتروني -5

 .1972، النشرة التشريعية لسنة 1972لسنة  47رقـ المصري  قانوف مجمس الدولة  -5
لسنة  37ر العدد .المتعمؽ بتسيير وتنظيـ مجمس الدولة الجزائري، ج 30/05/1998المؤرخ في  01-98القانوف العضوي رقـ  -3

1998. 
 .1998لسنة  37ر العدد .المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية، ج 30/05/1998المؤرخ في  02-98القانوف رقـ   -9
 .1998لسنة  39ر العدد .المتعمؽ بمحكمة التنازع، ج 30/05/1998المؤرخ في  03-98القانوف رقـ  -1
لسنة  34ر العدد .المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية المعدؿ والمتمـ، ج 26/06/2001المؤرخ في  08-01القانوف رقـ  -6

2001. 
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نظریة االعتداء المادي في القانون اإلداري
غربي أحسن 

والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق
عنابة–جامعة باجي مختار

ملخص
موضوع االعتداء المادي من أدق موضوعات القانون اإلداري وذلك التصاله بموضوع الحریات والحقوق األساسیة یعتبر

رغم الجدل الذي ثار و .لألفراد، لذا جلب اهتمام الفقه في كل من فرنسا ومصر، كما تصدر قرارات وأحكام القضاء المقارن
ال یكفي لتحقق االعتداء . التعديصرعلى مستوى القضاء حول عنابشأن هذا الموضوع إال أن هناك اتفاق داخل الفقه و 

المادي وجود قرار إداري، وٕانما یجب تنفیذ هذا القرار أو تهدید المعني به، كما أن نظریة االعتداء المادي تستهدف حمایة 
ه الفكرة في الواقع المادي لقد وجد بعض الفقه مكان لهذ.حقوق وحریات األفراد ضد امتیازات التنفیذ أو التنفیذ الجبري

االیجابي الذي یقع خارج حدود القاعدة القانونیة ألن االعتداء المادي یفترض واقعا مادیا وال یمكن أن یوجد في التصرف 
.القانوني

.الحقوق، القضاءالحریات،المادي،القانون اإلداري، االعتداء :مفاتیحالكلمات ال

Résumé
La voie du fait est l’un des  sujets les plus épineux en  droit administratif étant  intimement
liée aux libertés et au droits fondamentaux des individus. Les jurisprudences Française et
égyptienne lui ont consacré beaucoup d’intérêt, elle a aussi été un sujet important en matière
de justice comparative. Malgré le débats qu’a suscité ce sujet, il existe un accord sur les
éléments de la voie du fait entre les spécialistes  et aussi au niveau de la justice. L’existence
d’une décision ne suffit pas à constituer voie du fait, il faut que l’administration soit passé à
l’exécution ou tout au moins, menace d’y passer.

Mots clés: droit administratif; la voie du fait ; libertés; droits fondamentaux; justice.

Abstract
physical assault is a tricky issue in administrative law as it relates to fundamental rights and
individuals, it has consequently drawn the attention of case law in both France and Egypt,
most decisions and comparative jurisprudence are related to this subject. Despite the
controversy on this subject , there is an agreement between specialists and within justice
about the elements of the infringement. The physical Assault exist  only boy the execution of
the  administratif law, or the menace boy the administrative to be excited; it has  always
hottest   the persons from the excision privilege. The physical Assault shoued be in the posit if
materiel   reality and outs’ of the law rule and it mustn’t be in the law fullness.

Keywords: Administrative law, physical assault, freedoms, rights, judgeship.
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:مقـدمـة
یترتب عن تنفیذ اإلدارة للقرارات المنعدمة تجرید 
التصرف من الوصف اإلداري ونزوله إلى مرتبة 
الفعل المادي، كما أن خطأ اإلدارة في إجراءات 

وذلك إذا تعلق اعتداء ماديأیضا التنفیذ ینتج عنه 
األمر بمساس اإلدارة بحق الملكیة أو حریة أساسیة 

وعلیه سنعالج هذه المسألة في ثالثة فروع، . لألفراد
یتضمن الفرع األول مفهوم االعتداء المادي، 
ویتضمن الفرع الثاني العناصر األساسیة لالعتداء 
المادي، وفي الفرع الثالث نتناول سلطات القاضي 

.لة االعتداء المادياإلداري في حا
ابتدع القضاء :مفهوم االعتداء المادي/الفرع األول

اإلداري الفرنسي نظریة االعتداء المادي في أواخر 
وطبقها بصفة مستمرة، أما )1(القرن التاسع عشر 

فلم كغیره من التشریعات في العالم المشرع الجزائري 
تاركا ذلك للفقه یورد لالعتداء المادي تعریفا

.لقضاءوا
تهدف نظریة التعدي إلى توقیع الجزاء على 
بعض التصرفات اإلداریة المشوبة بعیب والتي تمتاز 
بالخطورة والجسامة وتمس بأهم حق والمتمثل في 

إذ ظهرت ، حق الملكیة وبالحریات األساسیة للمواطن
هذه النظریة لتعامل اإلدارة من خاللها معاملة 

ىة العامة وتقاضاألفراد، فتسحب منها صفة السلط
في فرنسا أمام القضاء العادي جزاء للتعدي الصارخ 

ات والحقوق األساسیة لألفراد یالذي ارتكبته على الحر 
بأي نص أو أساس هادون أن یمكن ربط تصرف

قانوني، ومن هنا قیل في فرنسا بأن القاضي العادي 
هو حامي الحریات األساسیة للمواطن ضد تعسف 

.اإلدارة
بیق المبالغ فیه لنظریة التعدي من قبل أدى التط

القضاء إلى إضعافها من محتواها كما تراكمت 
القضایا الخاصة بالتعدي لدى القضاء العادي في 
فرنسا مما أدى إلى اختالط المفاهیم على الفقه 

والقضاء على حد سواء وظهرت العدید من الحاالت 
التي تنازع فیها القضاء اإلداري والقضاء العادي 
االختصاص وكانت الكلمة الفصل عند محكمة 

.ذلكالتنازع التي لها العدید من القرارات بشأن 
التطرق لتعریفمن خالل هذا الفرع سنحاول 

والقضاء المقارن)أوال(في الفقهاالعتداء المادي
.)ثانیا(

دي André De Laubadére"یعرف:الفقه/ أوال
تكون حالة :" االعتداء المادي بما یلي" لوبادیر

االعتداء المادي عندما ترتكب اإلدارة أثناء قیامها 
بنشاط مادي تنفیذي مخالفة جسیمة تمس بحق 

Charle"ویعرفه ،)2("الملكیة أو حریة عمومیة

Debbashیكمن االعتداء :" بأنه"شارل دیباش
المادي في تصرف إداري مشوب بمخالفة جسیمة 

.)3("ملكیة أو حریة أساسیةتمس بحق
توجد قواسم مشتركة في تعریف االعتداء المادي 
والمتمثلة أساسا في عمل من أعمال اإلدارة مشوب 
بمخالفة جسیمة وظاهرة، من شأنه أن یمس 

.بالحریات والحقوق األساسیة وال سیما حق الملكیة
یعرفه مجلس الدولة الفرنسي في :  القضاء/ ثانیا

كارلي "في قضیة 1949-11-18یخ قرار له بتار 
Carlier"تصرف متمیز بالخطورة صادر :" بأنه
والذي بموجبه تمس هذه األخیرة بحق ،عن اإلدارة

". أساسي أو بالملكیة الخاصة
وبالتالي ینزل التصرف إلى مرتبة العمل المادي 

النظر في في فرنسا مما یخول للقضاء العادي 
.)4(ذلك

:" ... التنازع الفرنسیة بأنهوعرفته محكمة 
تصرف صادر عن اإلدارة ال یمكن ربطه بتطبیق 

أما الغرفة اإلداریة . )5("نص قانوني أو تنظیمي
بالمجلس األعلى في الجزائر فترى بأنه كل تصرف 
إداري لیس له عالقة إطالقا مع السلطة التي تملكها 
اإلدارة، وفي حالة أخري أقرت بأن االعتداء المادي 
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عملیة مادیة مشوبة بمخالفة جسیمة وتمس بحق هو
أو هو تصرف مادي لإلدارة مشوب )6(أساسي للفرد

بعیب جسیم وماس بإحدى الحریات األساسیة للفرد 
بشكل یفقد التصرف الصادر عن اإلدارة طابعه 
اإلداري ویجعله في حكم القرار المنعدم وتعامل 

متع اإلدارة بشأنه معاملة األفراد ال بصفتها تت
.)7(بامتیازات السلطة العامة

یقصد باالعتداء المادي سلوك طریق مخالف 
للقانون من قبل اإلدارة أثناء قیامها بتنفیذ نشاط 

یتصف خروجها عن القانون بأنه مادي أو قانوني، و 
لحق الملكیة أو إلحدى الحریات العامة خرق سافر

ما یجعل تصرفها متجردا من الصفة األساسیة
وینزل إلى مرتبة تصرفات األفراد وبذلك اإلداریة

تحرم اإلدارة من امتیازات السلطة العامة التي یمنحها 
إیاها القانون اإلداري وتنزل إلى مرتبة األفراد ما 
یمكن القضاء العادي في فرنسا من االختصاص 
بالنظر في النزاع بشأن التعدي خالفا للوضع في 

ضوي فیختص الجزائر الذي یستند إلى المعیار الع
بذلك القضاء اإلداري بنزاعات اإلدارة حتى لو  كان 

.تصرفها یشكل اعتداء مادي
:العناصر األساسیة لالعتداء المادي/الفرع الثاني

أو تقوم فكرة االعتداء المادي على ثالث عناصر 
: وهيشروط 

عمل مادي ناتج عن تصرف تنفیذي تقوم به / أوال
یشترط في التعدي أن تقوم اإلدارة بعمل :اإلدارة

ف قصدا مادي، واألعمال المادیة هي التي ال تستهد
قانونیا في العالقات خاصا وال یترتب علیها أثر

القانونیة بصرف النظر عما إذا كان صاحبها یرید 
النتیجة المادیة لتصرفه أو ال یریدها، وذلك بخالف 

صاحبها إلى األعمال القانونیة التي تتجه إرادة 
ولتحقق االعتداء المادي . )8(إحداث أثر قانوني معین

البد أن نكون بصدد عمل تنفیذي وهذا الشرط كان 
محل جدل كبیر في أوساط الفقه حول ما إذا كان 

االعتداء المادي یقوم لمجرد صدور قرار إداري غیر 
. مشروع ودون حاجة إلى تنفیذه من طرف اإلدارة

هب بعض الشراح بدعم حیث في هذا الخصوص ذ
من محكمة التنازع الفرنسیة إلى أن القرار المعیب 
بعیب جسیم یمكن أن یرتب بذاته اعتداء مادي دون 
حاجة إلى تنفیذه، غیر أن الرأي الراجح فقها یشترط 
لقیام االعتداء المادي وجود عمل تنفیذي صادر عن 

. اإلدارة
في مقال " مصطفي كمال وصفي"الدكتور ىیر 

بعنوان االستیالء في القانون اإلداري أنه یتعین أن 
یكون التنفیذ منطویا على صفات من العنف 
والجسامة الظاهرة كأعمال الطرد والهدم واالحتالل 
بالقوة واالعتداء على حرمات المساكن الخاصة 

.)9(وغیر ذلك من أعمال العدوان العنیف الظاهر
"فيمصطفي كمال وص"یمكن القول أن الدكتور 

بهذا الموقف یكون قد وقع في حالة الخلط بین 
فمجرد قیام اإلدارة . االستیالء واالعتداء المادي

بإصدار قرار معین ال یعتبر من أعمال االعتداء 
المادي، ذلك أن قرارات اإلدارة ال تعتبر بذاتها تشكل 
اعتداء مادي حتى ولو كانت قرارات منعدمة، إذ 

مرحلة اإلصدار إلى یتعین أن تنتقل اإلدارة من
مرحلة التنفیذ فعال أو على األقل محاولة التنفیذ حتى 

أما بالنسبة .)10(نكون أمام حالة االعتداء المادي
أن القرار المنعدم یمكن أن یرتب ىللموقف الذي یر 

بذاته االعتداء المادي فإن هذا الموقف من شأنه أن 
ني یهدم نظریة االعتداء المادي من أساسها، إذ تغ

جبها نظریة االنعدام وبالتالي یصبح من و عنها وت
.غیر المجدي التفرقة بین االنعدام واالعتداء المادي

یشترط في :تصرف مشوب بمخالفة جسیمة/ ثانیا
االعتداء المادي أن یكون العمل اإلداري مخالفا 
للقانون وأن تكتسي هذه المخالفة طابعا جسیما 

درجة االنعدام وظاهرا مما ینحدر بالتصرف إلى 
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المخالفة تتجسد و ویكون فاقدا لطابعه اإلداري، 
:الجسیمة في حالتین

جسامة متعلقة بالقرار محل التنفیذ من طرف .1
.اإلدارة
ومثال ذلك .جسامة إجراءات تنفیذ القرار اإلداري.2

أن یصدر قرار إداري في موضوع من اختصاص 
ویحمل من االقضاء فیعتبر التصرف اإلداري منعدم

الجسامة ما یجعله اعتداء مادي، إذ للقضاء اإلداري 
الجزائري في هذا الخصوص العدید من القرارات من 
بینها إلغاء قرار والي والیة عنابة الذي حل بموجبه 
جمعیة األمل ألن حل الجمعیات یتم بحكم قضائي 
طبقا لقانون الجمعیات، فقرار الوالي یعتبر فعال من 

ألنه یشكل مساسا خطیرا بحق أساسي أفعال التعدي
قرار غیر منشور ذكره لحسین (للمواطنین دستوري 

بن الشیخ آث ملویا في مؤلفه المنتقى في قضاء 
. )2003صمجلس الدولة الجزء الثاني

في ظل عدم تحدید المشرع لمفهوم االعتداء 
ولدرجة الجسامة وجد القاضي االستعجالي اإلداري 

كل حالة على حدى نفسه مضطرا إلى فحص
وتقدیر مدى جسامتها من خالل الوثائق واألدلة 
المعروضة علیه والمقدمة من قبل المدعي وذلك 

:بالنظر إلى
األدلة الواقعیة والقانونیة ولیس األقوال المجردة -

.وبالتالي تحدید أنواع األضرار الالحقة تحدیدا دقیقا
اإلداري في حد ذاته وما ینال المدعي التصرف-

من ضرر مثل عدم تجدید جواز السفر ألنه یقید 
.التنقلحریةوهيدستوریة حریة أساسیة 

أسباب التصرف عن طریق البحث فیها مثل -
.فصل موظف ألرائه المعارضة

طبیعة التصرف اإلداري وما یترتب على تنفیذه -
لحریة أو من نتائج تزید من جسامة االعتداء على ا

.من التراب الوطنيالملكیة مثل قرار طرد أجنبي

: )11(القرار المنعدم مصدرا لالعتداء المادي/1
تتمثل هذه الحالة في تنفیذ اإلدارة لقرار إداري 
منعدم، و لتحدید ذلك استعمل القضاء عدة معاییر، 
فیعتبر اعتداء مادي كل تصرف ال یندرج ضمن 

تنظیمي، وینبغي أن تكون تطبیق نص تشریعي أو 
عدم شرعیة التصرف جسیمة من شأنها أن تهدم 
التصرف، فیحدث االعتداء المادي عندما یكون 
التصرف فاقدا ألي أساس أو سند قانوني ویتم 

أما في حالة عدم تنفیذه فال یترتب على . تنفیذه
، )12(القرار اعتداء مادي مهما كانت درجة الجسامة

نفیذ قرار كانت عدم أي التعدي ینتج عن ت
وظل ، )13(المشروعیة فیه ظاهرة وواضحة وجسیمة

ىري لمدة طویلة یأخذ بالبحث عن مدالقضاء الجزائ
ارتباط العمل اإلداري بنص قانوني معین فإن اتضح 

ستعجالي أن تصرف اإلدارة ال یمت بأیة للقاضي اال
صلة إلى نص قانوني أو تنظیمي فإنه یحكم بتوافر 

اء المادي، ویظهر ذلك جلیا في قرار حالة االعتد
- 12-29الغرفة اإلداریة بالمجلس األعلى بتاریخ 

في قضیة مؤسسة الخطوط الجویة الفرنسیة 1972
ووزارة الداخلیة ومن معها حیث تطرق القاضي في 
هذه القضیة للعالقة بین التصرف اإلداري والمرسوم 

الذي استندت علیه 1963-10-01الصادر في 
فلم یجد القاضي هنا أي ارتباط بین التصرف اإلدارة

والنص القانوني فصرح بأن التصرف یشكل اعتداء 
مادي حیث جاء في إحدى حیثیات القرار ما

حیث أن العقار المعني، ال یمكن أن یعتبر :"...یلي
على أنه مستثمرة فالحیة، ومن ثم فإن المدعیة على 

تبط بأحكام حق حینما تؤكد بأن العملیة اإلداریة ال تر 
، وهي بالتالي 1963-10-12المرسوم المؤرخ في 

.)14(..."تشكل فعال من أفعال التعدي
-02-09وذهب مجلس الدولة الجزائري بتاریخ 

بین اتحاد البنك 001325رقم )15(في قضیة1999
ومحافظ البنك المركزي الذي أوقف بصفة مؤقتة 
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02وتخفیضه سحب االعتماد على الفور رقم 

المتعلق بعملیات العمالت الصعبة والصرف التحاد 
البنك، تصرفا یشكل اعتداء مادي ألن المقرر 
المتضمن وقف االعتماد جاء غیر مسبب ومخالف 
للمبادئ العامة للقانون باعتباره یتضمن عقوبة 
صادرة من جهة غیر مختصة، فالجهة المختصة 

10-90من القانون رقم 156بذلك حسب المادة 

القضاء في بعض كما أن،)16(لجنة المصرفیةهي ال
ارتباط التصرف اإلداري ىاألحیان یأخذ بمد

بصالحیة من صالحیات اإلدارة وعلیه فإن كل 
تصرف صادر عن جهة غیر مختصة یعتبر بمثابة 
قرار منعدم ألنه یشكل اعتداء مادي إذا مس بحریة 
شخصیة أو ملكیة خاصة حیث قضت الغرفة 

-03-25بتاریخ )17(س األعلىاإلداریة بالمجل
المتعلق ) م ص ضد وزیر العدل(في قضیة 1989

بأمر اتخذه النائب العام لدي مجلس قضاء الجزائر 
في مواجهة المدعى قصد إخراجه من الفیال 
العتبارها ملك للبنك المركزي الجزائري وعلى أساس 
أنه یشغلها، ألن المحاكم وحدها لها صالحیة 

روج الشاغل من األمكنة إذا كان اإلخالء واألمر بخ
.یشغلها بدون وجه حق

-01وفي قرار أخر لمجلس الدولة الجزائري في 
في قضیة الشركة الجزائریة لتوزیع 02-1999

السیارات ضد بلدیة وهران حیث أمر البلدیة بوضع 
حد لحالة التعدي وٕارجاع المحالت إلى حالتها 

.)18(األولى وتمكین الشركة من التصرف فیها
اعتبر القرار أن شغل األماكن من طرف البلدیة 
ال یستند إلى أي نص قانوني أو تنظیمي، وبما أن 
البلدیة نفذت القرار بنفسها دون اللجوء إلى القضاء 

.مما یجعله یشكل تعدیا
عیة و شر متبقي فكرة االعتداء المادي مستقلة عن 

یشكل امنعدمداري التصرف، فلیس أي تصرف إ
حیث رفض مجلس الدولة الفرنسي اعتداء مادي

المساواة بین االنعدام والتعدي، فاعتبر بعض 
القرارات التي تشكل تعدیا قرارات غیر مشروعة 
ولیست قرارات منعدمة إال أن محكمة التنازع 

أن اعتبرتالفرنسیة ربطت بین المفهومین حیث 
.القرارات التي تشكل تعدیا هي قرارات منعدمة

شئ عن التنفیذ الجبري للقرار االعتداء النا/2
هذه الحالة باالعتداء المادي النعدام ىتسم:اإلداري

تتحقق إذا أهملت اإلدارة كلیة يفهاإلجراءات
، فإذا اتهااإلجراءات التي حددها القانون لتنفیذ قرار 

لجأت اإلدارة إلى استعمال حق التنفیذ الجبري في 
تصرفها غیر الحاالت التي یسمح بها القانون كان 

منعدما وكانت كل إجراءات التنفیذ منعدمة وتشكل 
اعتداء مادي رغم أنها أنصبت على تنفیذ تصرف 

.)19(صحیح ألن القانون ال یسمح بمثل هذا التنفیذ
ال بد :االعتداء على الملكیة أو حریة أساسیة/ثالثا

أن یشكل التصرف اإلداري المادي مساسا خطیرا 
االعتداء لكون بالملكیة الخاصة أو بحریة أساسیة 

المادي أوسع من حالة الغصب ویختلف عنها تماما، 
یستوي األمر بأن یكون الحق عینیا أو شخصیا إذ

على المنقوالت كأن یقعأو لصیقا بالشخص 
االعتداء على كتحطیمها واقتحام المنازل السكنیة و 

...حق شخصي كاالنتفاع من العین المؤجرة
تستوي في مثل هذه الحالة :المساس بحق الملكیة.أ

العتداء هنا عدة لالملكیة العقاریة والملكیة المنقولة، و 
صور أهمها االستیالء على ملكیة الغیر أو حرمان 
صاحبها من التمتع بها أو نزعها أو نقلها إلى 

ریقة غیر مشروعة مثل قیام اإلدارة الملكیة العامة بط
بهدم منزل أو االستحواذ على ملكیة خاصة بدون 
وجه حق، و قد تقوم اإلدارة بحجز أموال منقولة 

مثل الحجز على الكتب أو الصحف أو تحطیم للغیر
لمال منقول، وتدخل في ذلك االعتداءات على 

ن مساس اإلدارة أل...الملكیة الفكریة أو المعنویة
20لملكیة ال یكون إال بمقتضي نص المادة بحق ا
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من الدستور وفي إطار أحكام قانون نزع الملكیة 
عادل ومنصف قبلي و للمنفعة العامة ومقابل تعویض 

وٕاال فإن أي تصرف صادر عنها یقع على ملكیة 
األفراد یشكل من دون شك تعدیا یستوجب وضع حد 

المحددة له من قبل القاضي اإلداري طبقا للقواعد 
.في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

الحقیقي یعتبر المجال: المساس بالحریات.ب
القضائي أن یعتبر االجتهاد حیث لنظریة التعدي 

تعدیا یستوجب رفعه من یشكل المساس بحریة التنقل 
قبل القضاء االستعجالي، ففي هذه الحالة یمكن أمر 

)رة الداخلیةوزا(اإلدارة التي تحوز جواز السفر
بتسلیمه ألن ممارسة سلطة الضبط اإلداري البد أن 
تستند إلى القانون ودون المساس بالحریات 

.)20(الفردیة
لم یشأ المشرع أن یحدد مفهوم الحریة األساسیة 
تاركا مسألة التحدید للقاضي لیقدر كل حالة تبعا 
لظروفها، إذ حدد القاضي الفرنسي الحریات 

ع علیها االعتداء في الحریات األساسیة التي یق
.الدستوریة سواء تضمنتها النصوص أو الدیباجة

بالرجوع إلى الدستور الجزائري والسیما الفصل و 
والحریات نجده نص على الرابع منه بعنوان الحقوق

وجعل بعضها ذات طبیعة مطلقة ال العدید منها
حیث 36تحتاج إلى تقیید مثل ما نصت علیه المادة 

، بحرمة حریة المعتقد، وحرمة حریة الرأيال مساس
والبعض األخر من الحریات ینظم في إطار القانون 
وممارسته مضمونه من طرف الدولة وبالقانون مثل 

وحریة 37حریة التجارة والصناعة طبقا للمادة 
38االبتكار الفكري والفني والعلمي الواردة في المادة 

حرمة حیاة وحریة االتصاالت وسریة المراسالت و 
39المواطن الخاصة وحرمة شرفه طبقا للمادة 

والحریات 40وحرمة المسكن المضمونة وفق للمادة 
وحق 42السیاسیة مثل األحزاب بموجب المادة 

وحریة التنقل داخل 43إنشاء الجمعیات طبقا للمادة 

من الدستور 44وخارج البالد طبقا لنص المادة 
الحریات المذكورة وحریات أخرى ال تقل أهمیة من 

. والمنصوص علیها في الدستور
إن هذا المفهوم الواسع لالعتداء المادي، الذي ال 
یشمل فقط التصرفات المادیة لإلدارة وٕانما یشمل 
أیضا كل تنفیذ لتصرف قانوني إنفرادي مشوب بعیب 
هو المنحى الذي سلكه القضاء اإلداري الجزائري 

هذه بما قرره القضاء الفرنسي حول مفهوم اقتداء
غیر أن القضاء الجزائري والسیما الغرفة . النظریة

اإلداریة بالمحكمة العلیا سابقا خالفت الوضع السائد 
في حالة التنفیذ في فرنسا في بعض قراراتها والسیما 

.الجبري
سلطات القاضي بخصوص االعتداء /الفرع الثالث

في الجزائر )22(اإلداريضي یختص القا: )21(المادي
بالتصدي لحاالت التعدي وترتیب المسؤولیة 
الشخصیة للموظف الذي نفذ التصرف فضال عن 
مسؤولیة اإلدارة، فمن خالل هذا االختصاص ینظر 

في مشروعیة القرار اإلداري ویحكم اإلداري القاضي 
بما یدفع االعتداء من رد الحیازة والطرد ووقف 

والهدم وغیر ذلك، فالقاضي یتمتع األعمال الجدیدة 
بسلطات واسعة في حالة توافر شروط االعتداء 

فله إضافة إلى الحكم بالتعویض إلزام )23(المادي
اإلدارة بطلبات معینة وهذا ما جرى القضاء على 

.تطبیقه
:الحكم على اإلدارة بالطرد.1

في حالة احتالل اإلدارة لملكیة الغیر یمكن 
بإخالء األماكن، وهذا ما قضت للقاضي أن یأمرها 

) أ ل(به الغرفة اإلداریة بالمحكمة العلیا في قضیة 
ضد والي الجزائر حیث یتعلق األمر بقرار إخالء 

أمام ) أ ل(اتخذه ونفذه الوالي، فتقدمت السیدة 
القضاء اإلداري المختص من أجل استعادة المسكن، 
فأثبت القضاء اإلداري وجود حالة التعدي وأمر 

.)24(عادة المدعیة إلى المسكنبإ
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حالة التعدي الحكم فيلقاضي اإلداري یمكن ل
على اإلدارة بإخالء األماكن التي احتلتها من دون 
وجه حق مادامت ال تستند إلى نص قانوني في 

من خالل قرار مجلس احتاللها وهذا ما الحظناه
السابق 1999-02-01الدولة الجزائري الصادر في 

اإلشارة إلیه حیث أمرها بوقف التعدي وٕارجاع المحل 
.إلى الشركة المستأجرة

:الحكم على اإلدارة بالرد. 2
یجوز للقاضي أن یأمر اإلدارة التي حجزت 
منقوالت بطریقة غیر مشروعة أن ترجعها إلى 

كأن تحجز اإلدارة على جواز سفر )25(أصحابها
مثال حارمة المواطن من حریة أساسیة تتمثل في 
حریة التنقل، فالقاضي اإلداري هنا بإمكانه أن یأمرها 

قرار مجلس الدولة ى لإبالرجوع إذ برد ذلك، 
قضیة الوزیر فوق 1999-03-08الجزائري في 

العادة المكلف بمهمة إدارة شؤون والیة الجزائر ضد 
كة الوطنیة مصر للطیران أمر القاضي اإلداري الشر 

اإلدارة بإرجاع المفاتیح إلى الشركة الوطنیة مصر 
للطیران وذلك ألن اإلدارة قد استولت على المقر 

.)26(وغیرت األقفال دون اللجوء إلى القضاء
السؤال المطروح هنا هل یشكل القرار التحفظي 

لمخصص للوزیر والقاضي باالستیالء على المبنى ا
للشركة وتغییر األقفال فعال من أفعال التعدي أم 

.ال؟
أجاب القضاء اإلداري على ذلك حیث اعتبر 
التصرف الصادر من اإلدارة یشكل تعدیا یجب 

.رفعه
:الحكم على اإلدارة بالغرامة المالیة.3

یجوز للقاضي أن یحكم على اإلدارة بغرامة مالیة 
وأساس منح القاضي هذه السلطة أن اإلدارة بتنفیذها 
للتصرف المنعدم تكون متساویة مع األفراد أمام 
القضاء العادي وتخضع لقواعد القانون الخاص، 
وبالتالي الحكم علیها بالغرامات المالیة كتهدید 

به المحكمة إلرغامها على الوفاء، وهو ما قضت
105528العلیا من خالل قرار الغرفة اإلداریة رقم 

بین السید بوصوف ورئیس 1993-09-25بتاریخ 
قضي مجلس الدولة في و ،)27(بلدیة عین التین

قضیة رئیس 1999-03-03القرار الصادر في 
بإلزام اإلدارة بدفع غرامة )ب ف(مندوبیة میلة ضد 

.)28(تهدیدیة عن كل تأخر
د أحسن المشرع الجزائري لما نص على ولق

قانون اإلجراءات المدنیة من خاللالغرامة التهدیدیة 
حاسما بذلك 988إلى 980واإلداریة في المواد من 

الموقف ومزیحا للغموض والتردد والتناقض الحاصل 
تشریعا وفقها وقضاء حول موضوع الغرامة 

یعود االختصاص بفرضها وتقدیرها إذ التهدیدیة، 
للقاضي اإلداري الذي یتمتع بالسلطات األساسیة 

:اآلتیة
.تحدید مبلغ الغرامة التهدیدیة وبدأ سریانها-
.تصفیتها في حال عدم التنفیذ من طرف اإلدارة -
تخفیض الغرامة التهدیدیة أو إلغائها كلیا عند -

.االقتضاء
:األمر بهدم المنشآت التي تقیمها اإلدارة. 4

القضاء أن یأمر بهدم المنشآت التي یستطیع
تقیمها اإلدارة على أرض اغتصبتها بغیر سند من 
القانون ووقف هذه األعمال حتى وٕان كانت قد تمت، 

:فالقضاء في هذا الشأن یفرق بین حالتین
إذا كان الغرض من التعدي تحقیق مصلحة . أ

:عامة
في هذه الحالة ال یمكن للقضاء الحكم بهدم 

التي شیدتها اإلدارة على تلك األرض التي المنشآت 
اغتصبتها مادامت هذه المباني خصصت للمصلحة 
العامة شرط أن یكون البناء قد تم، غیر أنه إذا لم 
یتم البناء فإن القضاء یستطیع أن یحكم بوقفه 

.تهوٕازال
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: إذا كان الغرض منه تحقیق أغراض شخصیة.ب 
بهدم البناء یمكن هنا للقضاء الحكم على اإلدارة 

الذي أقامته ألغراض خاصة ال تمت بصلة 
.للمصلحة العامة

: الحكم على اإلدارة بكافة اإلجراءات الالزمة. 5
من قانون اإلجراءات 921و920تخول المادتین 

المدنیة واإلداریة الجزائري لقاضي االستعجال 
في جمیع حاالت االستعجال األمر باتخاذ اإلداري 

والتدابیر الالزمة لحمایة الحریات كافة اإلجراءات 
األساسیة المنتهكة من طرف الهیئات اإلداریة متى 
كانت هذه االنتهاكات تشكل مساسا خطیرا وغیر 
مشروع بتلك الحریات، وقد جاء في قرار للغرفة 

المؤرخ في 41543اإلداریة بالمجلس األعلى رقم 
س م ومن معه ضد (في قضیة18-05-1985

األصل قانونا هو تحریم اعتداء :" ليیما...) بلدیة
اإلدارة على الملكیة الخاصة، إال أنه یجوز لها 
بموجب القانون وطبقا إلجراءات وشروط معینة أن 
تلجأ إلى االستیالء على الملكیة ونزعها جبرا على 
صاحبها للمنفعة، وصاحب الملكیة الذي یري في 
عملها ذلك عدم الشرعیة المنطویة على االعتداء،

یجوز له االتجاه للقضاء المستعجل للمطالبة أمام 
القاضي اإلداري بتعیین خبیر ویكون القاضي 
المذكور مختصا لألمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة 
اإلجراءات الالزمة متى ثبت له من خالل الدعوى 
أن تصرف اإلدارة یحمل وصف حالة تعدي أو 

. استیالء
بعدم وأن قاضي الدرجة األولى الذي یصرح

171اختصاصه یكون قد خالف مقتضیات المادة 

من قانون اإلجراءات المدنیة التي بموجبها یحق له 
ذلك مهما كانت تبریرات اإلدارة المقدمة بخصوص 

.)29("سبب المنفعة العامة الذي أسست علیه تصرفها
یمكنه إلزام اإلدارة برفع الید فالقاضي االستعجالي

مثال عن العقارات التي استولت علیها من دون وجه 

حق وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة عن كل یوم 
تأخیر، والسبب في ذلك هو خشیة تدهور حالة 
العقارات ألن ترك المباني على حالها یشكل خطرا 

.علیها لكونها تبقي محرومة من الصیانة
باألمور المستعجلة له سلطة فالقاضي المختص 

مطلقة في اتخاذ اإلجراءات المناسبة والالزمة حتى 
بدون طلب من صاحب الشأن خالفا للمشرع 
الفرنسي الذي منح هذه السلطة بموجب قانون العدالة 

-30الصادر بتاریخ 2000لسنة 597رقم اإلداریة 
للقاضي اإلداري المستعجل بناء على 06-2000

ویبرره االستعجال، فله أن یأمر طلب یقدم إلیه 
باتخاذ كافة اإلجراءات التي یراها ضروریة قصد 
حمایة الحریات األساسیة التي تعرضت العتداء من 
قبل اإلدارة أو من قبل من هو مكلف بإدارة المرفق 
العام وأثناء ممارسة إحدى سلطاته شرط أن یكون 
هذا االعتداء جسیما وأن تكون عدم المشروعیة 

.)30(ةظاهر 

:الخـاتمــة
تعتبر نظریة االعتداء المادي من أدق نظریات 
القانون اإلداري وذلك لما تحمله من ضمانات لحقوق 

باهتمام الفقه تحضىمما جعلهاوحریات األفراد
، غیر أنها لم تحض بنفس يمصر الو يفرنسال

یعتبر التصرف المنعدم كما االهتمام في الجزائر، 
.  إحدى مصادر هذه النظریة

ولقد أثبتت التجربة من خالل التطبیقات القضائیة 
لشروط النظریة أنها مطاطة تفتح احتماالت عدیدة 
وأنها قابلة للتجدید والتغییر بل وحتى التغیر الجذري 

بر صفة المطاطیة سبب تإن اقتضى األمر، إذ تع
.يوجود نظریة االعتداء الماد



2014سبتمبر-39عدد  االقتصاد واإلدارة والقـانونفي  التواصل

224

وقد توصلنا من خالل هذا البحث إلى العدید من 
:النتائج أهمها

انعدام القرارات اإلداریة مصدرا من تعتبر نظریة -
االعتداء المادي، إال أنها لیست المصدر مصادر 

.الوحید لذلك
تعتبر الحقوق والحریات األساسیة عنصرا جوهریا -

.في بناء نظریة االعتداء المادي
ظریة االعتداء المادي بمخالفة التصرف ارتباط ن-

اإلداري للقانون مخالفة جسیمة، وعلیه ال یمكن أن 
.یترتب على المخالفة البسیطة قیام فعل التعدي

بعض االقتراحاتوعلیه نري في هذا الموضوع تقدیم 
.تخص المشرع والفقه والقضاء في الجزائر

نأمل أن یأخذ هذا الموضوع أهمیة أكبر من قبل -
الفقه في الجزائر، كما نأمل أن یكون محل بحث من 

.قبل طلبة الدراسات العلیا نظرا ألهمیته
ضرورة تدخل المشرع بنصوص صریحة تتضمن -

920معالجة هذه المسألة وذلك لعدم كفایة المادتین 

.من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة921و
التي ضرورة نشر كل األحكام والقرارات القضائیة -

تخص هذا الموضوع لیتمكن كل باحث من الوقوف 
.علیها وتحلیها واالستعانة بها
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الجنائیة الدولیةلس األمن في اإلحالة إلى المحكمةسلطة مج
ارةــعصام ب

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
تحاول .الدولیةللعدالة الجنائیة یدا إن منح مجلس األمن الدولي سلطة اإلحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة یعتبر تطورا جد

منظمة األمم أحكام میثاقنصوص نظام روما األساسي و خالل تحلیلمن السلطةالضوء على هذه تسلیط،هذه الدراسة
تأثیرها على والیة ها ومدىلهذه السلطة وحدودالقانونیةفرصة للتساؤل حول معرفة الطبیعةهي.ذات الصلةالمتحدة 

.واستقاللیة المحكمة في ممارسة وظیفتها القضائیة

.الدولیةالمحكمة الجنائیة اختصاص اإلحالة،الدولي، األمنمجلس : فاتیحالكلمات الم

Résumé
Le pouvoir de saisine de la Cour pénale octroyé au Conseil de sécurité de l’ONU, constitue
un nouveau développement de la justice pénale internationale. Cette étude tente de mettre la
lumière sur ce pouvoir, à partir de l’analyse du Statut de Rome et des dispositions de la
Charte des Nations Unies subséquentes. Il sera question de s’interroger sur la nature et les
limites de cette saisine et son impact sur la compétence et l'indépendance de la Cour dans
l'exercice de son pouvoir judiciaire.

Mots clés: Conseil de sécurité de l'ONU, saisine, compétence de la Cour pénale
internationale.

Abstract
The power of referral of the International Criminal Court granted to the Security Council of
the UN is a new development in international criminal justice. This study attempts to shed
light on this power from the Rome Statute and the provisions of the Charter of the United
Nations. This article is about the nature and limits of the referral and its impact on the
competence and independence of the Court in the exercise of its judicial power.

Keywords: UN security council, referral, jurisdiction of the International Criminal Court.
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: مقدمة
حكمة الجنائیة الدولیة دخول النظام األساسي للمب

، یكون المجتمع 2002یولیو 01في تنفیذحیز ال
لبشریة نحو قرن من الدولي قد حقق حلما راود ا

ي محاولة إرساء قضاء جنائي دولي فیتمثل . الزمن
وردع جرائم لطالما قضت مضجع ر زجكفیل بودائم،

فكانت . المجتمع الدولي و هزت الضمیر اإلنساني
.)1(المحكمة بحق تحدیا طال أمله

والدة المتعسرة للمحكمة الجنائیة إن هذه ال
أثناء خاصة،طویلكانت بعد مخاضالدولیة،

و كان من بین النقاط التي ، )2(مؤتمر رومامناقشات
حازت قسطا كبیرا من النقاش والجدل، عالقة مجلس 

كانحیث .الدولیةاألمن الدولي بالمحكمة الجنائیة 
اتجاه یدعو إلى ضرورة منح مجلس األمن هنالك

.)3(دورا قویا في اختصاص المحكمة
إلى ضرورة أال تؤدي هذه وفریق آخر یدعو

وبعد.)4(العالقة إلى المساس باستقاللیة المحكمة
كان التوافق سید الموقف واستقر الحال رد،خذ و أ

.نصوصعلى ما هو موجود من 
یتبین العالقة،باستقراء النصوص الناظمة لهذه 

:أساسةفي ثالث نقاط أنها تتمحور
فقرة 13بموجب نص المادة سلطة اإلحالةأولها

سلطة إرجاء التحقیق والمقاضاة الثانیة، و)ب(
فتتعلق بدور الثالثةأما ، 16استنادا لنص المادة 

مجلس األمن في فرض التعاون مع المحكمة وفقا 
تاجه من خالل هذه ما یمكن استنو .87لنص المادة 
أن نظام روما قد منح مجلس األمن دورا النصوص،

، األمر وسلطات واسعة إزاء عمل المحكمةهاما
من هذه الصورة األولى دراسة یدعو إلى الذي 

. بسلطة اإلحالة ة، المتعلقعالقةال

صبغة سیاسیة اتإن تخویل اإلدعاء من جهة ذ
أمام بها حفظ السلم واألمن الدولیین، منوطصرفة

، هو الذي دفعنا تحقیق العدالةدفههجهاز قضائي، 
إلى إماطة اللثام عن هذه السلطة من خالل تحلیل 
نصوص النظام األساسي و نصوص میثاق منظمة 

،  فضال على أن مجلس ذات الصلةاألمم المتحدة 
یتعلق .دولي قد استخدم هذه اآللیة مرتیناألمن ال

المتضمن 2005لسنة1593رقمالقرار، باألمر
في إقلیم دارفور إلى المحكمة الجنائیة الوضعإحالة 

بشأن 2011لسنة 1970، والقرار رقم )5(الدولیة 
مما یدفعنا إلى طرح اإلشكال .)6(الحالة اللیبیة

یمكن لسلطة اإلحالة الممنوحة ىي مدأإلى : التالي
عمل المحكمة الجنائیة لمجلس األمن أن تؤثر في

الدولیة ؟
من المطروحةهذه اإلشكالیة علىاإلجابة تكون

نتناول فیه ماهیة المبحث األول:اآلتیةالنقاطخالل 
وكذا مبررات لهاف یتعر حالة  من خالل وضعاإل

المؤیدین هذه اإلحالة باستعراض وجهات نظر 
نتطرق فیه الثانيبحث الم، والرافضین لهذه السلطة

إلى أحكام هذه اإلحالة وذلك بتبیان شروط  
تأثیر هذه اإلحالة إلىعرج في األخیرلنهإاجراءاتو 

، مدعي العام في فتح تحقیق من عدمهعلى سلطة ال
وكذا تأثیرها على االختصاص التكمیلي للمحكمة 

.)المبحث الثالث(الجنائیة الدولیة

ماهیة اإلحالـة:األولالمبحث 
ماهیة اإلحالة، وجب من جهة الوقوف لتوضیح

، ومن جهة )المطلب األول(عند مفهوم اإلحالة 
أخرى عرض المواقف المساندة والمواقف المعارضة 

).المطلب الثاني(لهذه السلطة 
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مفهوم اإلحالة : المطلب األول
نصت المادة االختصاص،تحت عنوان ممارسة 

لدولیة من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة ا13
للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما ":على ما یأتي

وفقا ألحكام 5یتعلق بجریمة مشار إلیها في المادة 
:التالیةهذا النظام األساسي في األحوال 

دولة طرف إلى المدعي العام وفقا تحالأإذا - )أ(
حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من 14للمادة 

.هذه الجرائم قد ارتكبت
إذا أحال مجلس األمن، متصرفا بموجب -)ب(

الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة، حالة إلى 
المدعي العام یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه 

.الجرائم قد ارتكبت
إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق -)ج(

".15للمادةفیما یتعلق بجریمة من هذه الجرائم وفقا 
قد استخدم فقط " اإلحالة " مصطلح یالحظ أن 

یتعلق األمر المادة،من هذه ) ب(و )أ(الفقرتین في 
و مجلس أبإحالة من الدولة الطرف في نظام روما 

وهذا طبیعي ألن المدعي العام في المحكمة األمن،
لذلك،إضافة.ماة یال یمكنه أن یحیل لنفسه قض

تتضمن فإن هذه المادة وغیرها من مواد النظام لم 
.تعریفا واضحا لهذا المصطلح

لیست " اإلحالة " أن األمرحقیقة ذلك فيمرد و 
من المصطلحات المتداولة و المعروفة في القانون 

.)7(الدولي الجنائي
ّدینه أحال الغریم ب:لغة من أحال، یقالاإلحالةف

أحلت فالنا : ، ویقال أي ّزجاه عنه إلى غریم أخر
واصطالحا .)8(ن بدراهم أحیله إحالة وٕاحاالعلى فال

ما إلى صاحب أمرنقل "یقصد بها 
بإسقاط هذا التعریف على نص .)9("االختصاص

یمكن القول أن اإلحالة هي ) ب(فقرة 13المادة 

تصرف قانوني یصدر عن مجلس األمن الدولي "
بموجب الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة 

ن أما، قد یبدو للمجلس منها ببشان حالة أو قضیة 
جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في نظام روما، 

ختصاص للمحكمة فیؤدي هذا التصرف إلى عقد اال
من جدیة تتأكد، والتي بدورها الجنائیة الدولیة

.)10("التي بنى علیها المجلس إحالتهالمعلومات 
جدیر بالذكر أنه یقصد بـال، المقاموفي هذا

النص الفعلي العام الذي یعتقد بموجبه أن " الحالة "
جریمة داخلة في اختصاص المحكمة قد تم 

.)11(ارتكابها
، هل أن ن السؤال الذي یطرح في هذا الصددإ

مدلول اإلحالة من مجلس األمن یراد بها أن یقدم 
المجلس بالغا 

دوره ینحصرأو شكوى إلى المدعي العام أم أن 
في مجرد بیان سیاسي یهدف إلى لفت انتباه 

. )12(المحكمة إلى حالة بعینها؟
عندما یرى جانب من الفقه، أن مجلس األمن 

، فهو ال یتوقع مارس صالحیة اإلحالة إلى المحكمةی
منه عادة أن یحیل قضیة بالمعنى المعروف في 

د فرد أو أفراد التشریعات الوطنیة كشكوى ض
بل یحیل حالة معینة تشكل،معروفین بأسمائهم

لتي تبسط علیها الجرائم امن جریمة حسب تقدیره
مهمة ، تاركا للمدعي العام فیها المحكمة اختصاصها

مباشرة التحقیق و التأكد من توافر أركان الجریمة 
توجیه إذا كان األمر یقتضيما بعد ذلك لیقرر 

.)31(االتهام إلى فرد أو أفراد معروفین بأسمائهم
، أن سلطة المجلس في اإلحالة إلى معنى ذلك

المحكمة ال تتضمن قیام المجلس سلفا بتحدید 
الطبیعة القانونیة لالنتهاك وال تحدید الطرف 

. )14(المسؤول عن ارتكاب هذا االنتهاك
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وخالفا لذلك، یرى البعض اآلخر أن اإلحالة 
تنصرف إلى الموضوع، وهذا الموضوع محدد 

وفقا للفصل السابع من باختصاص مجلس األمن
المیثاق ضمن الحاالت التي تهدد السلم واألمن 
الدولیین، ومن ثمة  فلمجلس األمن باالستناد إلى 
هذا الفصل أن یحیل قضیة معینة ، نجم عنها جرائم 

ریة لحفظ السلم واألمن تعتبر المعاقبة علیها ضرو 
، مطالبا بمحاكمة مرتكبي هذه الجریمة عن الدولیین
.)15(موجیه االتهام بواسطة المدعي العاطریق ت

، أن سلطة مجلس الرأي الراجح في هذا الصدد
، إلى اإلجراءات ولیس إلى الموضوعاألمن تنصرف 

أن هذه أي بحیث ال یمكنه رفع دعوى أمام المحكمة 
لفت نظر الصالحیة ال تعدو أن تكون مجرد

في بلد ما من خالل المحكمة إلى خطورة  الوضع 
من ، وهي بهذا المعنى آلیة یلتمسیصدر عنهقرار 

ا المجلس تدخل المحكمة لبدء أولى إجراءاتهخاللها 
ترقى إلى أن، دون الجنائیة عن طریق المدعي العام

أشخاص أو حتى اإلدعاء ضدالشكوىدرجة 
، أن النظام األساسي معینین، والشاهد في ذلك

" الحالة "للمحكمة الجنائیة الدولیة استخدم مصطلح 
، ذلك أن هذه األخیرة تكون في "القضیة " بدل

ه لهم اتهام مواجهة أفراد محددین بأسمائهم  ویوج
ل ضمن ، وهذا ال یدخبارتكاب جریمة معینة

من صمیم وصالحیات مجلس األمن إنما ه
.)16(مةالمدعي العام بالمحكصاختصا

، نجد أن مجلس األمن استخدم وبمحاكاة الواقع
من النظام 13استناد للمادة -سلطته في اإلحالة 

.ألشخاص معینینتوجیه االتهامون د–األساسي 
، اكتفى المجلس في قراره بإحالة ففي قضیة دارفور

الوضع إلى المحكمة الجنائیة الدولیة دون تحدید 
، تاركا هذه المهمة للمدعي )17(األشخاص المتهمین

، وما یمكن أن العام بالمحكمة الجنائیة الدولیة
وعلى نفس النهج سار .تكشف عنه التحقیقات 

، وٕان كان قرار اإلحالة  )18(لحالة اللیبیةابخصوص  
هنا قد تضمن أسماء بعض كبار المسؤولین 

ك یتعلق بتدابیر أخرى كحظر السفروأوالدهم، فإن ذل
مما من شأنه أن یؤكد و یدعم .األصولوتجمید 

.الرأي األخیر بخصوص هذه المسألة 
موقف الفقه من سلطة اإلحالة: المطلب الثاني 

ن مسألة منح مجلس أبشتباینت المواقف واآلراء 
األمن هذه الصالحیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، 

وفي . ولكل حجته وأسانیدهلها، بین مؤید و رافض 
:الصدد، نسوق هذه اآلراء فیما یأتيهذا 

صالحیة أن ،یرى أصحاب االتجاه المؤید
إلى المحكمة بموجب نظام من المجلس اإلحالة 

بمثابة ركیزة ایجابیة في عالقة المجلس روما
للصالحیات تطبیقوما هي إال.)19(بالمحكمة

الممنوحة للمجلس بموجب میثاق األمم المتحدة، 
ي القیام بتبعات فتباره نائبا عن الجماعة الدولیة باع

ومنحه نظام، )20(حفظ السلم واألمن الدولیین
المحكمة هذه الصالحیة العتباره صاحب 

.)21(االختصاص األصیل في هذا المجال
غني عن كما أن منح مجلس األمن هذه السلطة یُ 

لجوئه إلى إنشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة، على 
وما ،)23(و رواندا)22(غرار محكمتي یوغسالفیا 

فضال عن تجنب . یترتب عن ذلك من نفقات مالیة
.)24(ومدعي عام لكل محكمةإجراءات تعیین قضاة 

هذه الصالحیة تعمل على لذلك، فإنإضافة 
الحیلولة دون إفالت مرتكبي الجرائم الدولیة مما 
یدخل في اختصاص المحكمة من العقاب في حال 
كون دولة جنسیة المتهم أو دولة ارتكاب الجریمة 
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لیست طرفا في نظام روما وال تقبل باختصاص 
. )25(المحكمة 

، یرى  جانب من الفقه الرافض في المقابل
، أن من شأن مجلس األمن سلطة اإلحالةلتخویل 

المحكمة یةهذه الصالحیة أن تؤثر على استقالل
على أداء دورها المنوط ، ومن ثمة یعیقها وحیادها

ن إرادة الدول وینال مبها في تحقیق العدالة الدولیة 
، ذلك ألنه ال یمكن لهیئة سیاسیة المعنیة وسیادتها

مما . )26(ائیة أن تقرر ما ینبغي أن تفعله هیئة قض
دعاء اإل" جعل البعض ینعتون هذه السلطة بـ 

.)27("السیاسي 
فإن هذه السلطة الممنوحة ذلك،فضال عن 

لمجلس األمن ال تجد لها مبررا قانونیا وفقا لمیثاق 
وحسب .منهالمتحدة وخاصة الفصل السابع األمم

ال یخول من المیثاق 40هذا الرأي، فإن نص المادة 
إذ تنص هذه المادة ،األمن هذه الصالحیةمجلس ل

قبل لمجلس األمن،منعا لتفاقم الموقف،:" على أنه
أن یقدم توصیاته أو یتخذ التدابیر المنصوص علیها 

خذ بما یراه أن یدعو المتنازعین لأل،39في المادة 
خل هذه ت، وال وریا أو مستحسنا من تدابیر مؤقتةضر 

المتنازعین ومطالبهم، أو ؤقتة بحقوق التدابیر الم
خذ أ، و على مجلس األمن أن یحسب لعدم بمراكزهم

یخول هذا ". بهذه التدابیر المؤقتة حسابه المتنازعین 
" تدابیر مؤقتة "سلطة اتخاذ األمنالنص لمجلس 

من 39في المادة قبل اللجوء إلى التدابیر الواردة
أنعلى افتراض :فالسؤال المطروح،وعلیه. المیثاق

إحالة حالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة تقع ضمن 
هذه التدابیر التي یجوز للمجلس اتخاذها بموجب 

نه أ، فكیف یوصف هذا التدبیر بأنه مؤقت؟ و المادة
؟ لقانونیة للمتنازعین ومطالبهملن یؤثر في المراكز ا

هذا باإلضافة إلى أنه من المسلم به أن اصطالح 

جاء منصرفا إلى المتنازعین في المادة المذكورة 
وغني عن البیان أن . الدول و لیس لألفراد الطبیعیین

اختصاص المحكمة یقتصر على الجرائم المقترفة 
. )28(من قبل األفراد الطبیعیین

الفقه من هناك مناإلطار،وفي هذا 
تمتع مجلس األمن بمثل هذه السلطة ال أن«یرى

في و ، بمنأى عن التأثیرات السیاسیةون یكأنیمكن 
فإن تمتعه بمثل هذه السلطة قد یكون ،الحالهذه

مقبوال إذا كانت قراراته یمكن مراقبتها أو مراجعتها 
مستقلة من خالل هیئة قضائیة حیث مشروعیتهامن 

أما وأن هذه المسألة ال تزال .الدولیةكمحكمة العدل 
قانون محل معارضة من جانب عدد من فقهاء ال

الدولي عالوة على عدم وجود نص صریح بمیثاق 
راقبة مشروعیة قرارات منظمة األمم المتحدة یكفل م

یكون قبول تخویل المجلس مثل هذه ،مجلس األمن
السلطة التقدیریة محل نظر السیما مع عدم وجود 
ضمانة حقیقیة تمنع مجلس األمن من استخدام هذا 

.»)29(الحق
یمكن القول، إن منح مجلس األمن هذه وعلیه

السلطة قد یكون أمرا محمودا، إذا ابتعد المجلس عن 
ته لهذه االنتقائیة واالعتبارات السیاسیة عند ممارس

هو إقامة العدالة الجنائیة السلطة، ویكون هدفه فعال
.الدولیة

أحكام اإلحالة: المبحث الثاني
المحكمة تخضع اإلحالة من مجلس األمن إلى 

الجنائیة الدولیة إلى مجموعة من الشروط تنظمها
، ومجموعة من اإلجراءات تحكم )المطلب األول(

.)المطلب الثاني( سیرها
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شروط اإلحالة: المطلب األول
إن ممارسة سلطة اإلحالة من قبل المجلس لیست 
مطلقة، وٕانما یقتضي األمر توافر مجموعة من 

الة صحیحا، وتتمثل الشروط حتى یكون قرار اإلح
:فيهذه الشروط 
یكون موضوع اإلحالة ضمن أن:الشرط األول

:للمحكمةاالختصاص الموضوعي 
كون مجلس الحالة التي یأنمفاد هذا الشرط، 

بواحدة أو أكثر من األمن بصدد إحالتها تتعلق
لیة الجرائم التي تختص المحكمة الجنائیة الدو 

، وتتمثل هذه الجرائم موضوعیا وحصریا بالنظر فیها
: يفمن النظام األساسي 05وفقا لنص المادة 

ة، جرائم ، جرائم ضد اإلنسانیجریمة اإلبادة الجماعیة
تم وضع األخیرة، هذه الحرب وجریمة العدوان

تعریف لها بموجب القرار الصادر عن جمعیة الدول 
تم تضمین هذا التعریف و ،)30("كمباال " األطراف بـ 

.)31(ة الثامنة مكرر من النظام األساسيالمادفي 
وتأسیسا على ما تقدم، ال یجوز لمجلس األمن 

حالة تتعلق بجرائم -على سبیل المثال–أن یحیل 
اإلرهاب أو االتجار غیر المشروع بالمخدرات أو 
الهجرة غیر الشرعیة أو غسل األموال أو االتجار 

ومن .)32(في النساء واألطفال أو تجارة السالح 
عن نطاق اثمة، إذا كان قرار اإلحالة خارج

االختصاص النوعي للمحكمة فإنه یصبح مشوبا 
.  )33(بعیب عدم االختصاص كما یصفه بعض الفقه

ن هذه اإلحالة تكون إعماال أبالذكرحريٌ و 
للفصل السابع من المیثاق، معنى ذلك أن محل 

الدولیین، على تهدید للسلم واألمن اإلحالة ینطوي
األمن المطلقة لمجلسوهذا یخضع للسلطة التقدیریة

الوسائل التي یراها ممكنة، تكییفها مستخدمافي 
.)34(كإیفاد لجنة تحقیق دولیة

المحكمة مامأعدم وجود سبق إحالة :الشرط الثاني
ال یمكن لمجلس األمن أن :األخرىمن الجهات 

الدولیةلة إلى المحكمة الجنائیة یباشر حقه في اإلحا
ن قبل المحكمة مادامت هذه الحالة محل نظر م

سواء من دولة طرف في النظام بموجب إحالة سابقة
أو الدولة التي قبلت باختصاص المحكمة بموجب 

من 3فقرة 12إعالن خاص استنادا لنص المادة 
.)35(النظام األساسي للمحكمة

وبطبیعة الحال، ینبغي أن تكون الحالة محل 
ت بعد دخول معاهدة روما حیز وقعاإلحالة قد 

ذ، ذلك ألن اختصاص المحكمة هو اختصاص تنفیال
. )36(مستقبلي ال یسري بأثر رجعي

إجراءات اإلحالة: المطلب الثاني
تصدر اإلحالة من مجلس األمن بموجب قرار 

وتتم هذه اإلحالة وفقا ،)37(ولیس في شكل توصیة
، عند صدور قرارات المجلسةلإلجراءات المعمول

قرار اإلحالة من یعتبر هل : لكن السؤال المطروح
؟المسائل اإلجرائیة أم الموضوعیة

بالرجوع للقواعد العامة الواردة في میثاق منظمة 
األمم المتحدة المتعلقة بإجراءات التصویت، وتحدیدا 

یكون لكل -1: "التي نصت على أنه27المادة
. عضو من أعضاء مجلس األمن صوت واحد

تصدر قرارات مجلس األمن في المسائل -2
.اإلجرائیة بموافقة تسعة من أعضائه

في المسائل األخرى األمنتصدر قرارات مجلس -3
یكون من بینها                   أعضائهبموافقة تسعة من 

یمتنعأنبشرط أصوات األعضاء الدائمین متفقة،
تطبیقا ألحكام الفصل القرارات المتخذة ما یخصفی

من كان طرفا في 52من المادة3السادس والفقرة 
." النزاع عن التصویت
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وفقا لهذه المادة، فإن المیثاق یمیز بین نوعین 
ة عضو من قرارات مجلس األمن، فإذا كانت كل دول

یعني ، فإن ذلك الفي المجلس تملك صوتا واحدا
وٕانما تختلف بین أصوات األعضاء،ة التامةالمساوا

مسألة إجرائیة قیمتها بحسب ما إذا كان محل القرار
في إذ تصدر قرارات المجلس.أو مسألة موضوعیة

المسائل اإلجرائیة بأغلبیة تسعة من أعضائه، أیا 
كانت وسواء ،كانت الدول المكونة لهذه األغلبیة

بینما تصدر ، الجمیعا أمتضم األعضاء الدائمین 
قرارات مجلس األمن في المسائل الموضوعیة بموافقة 

بالضرورة أصوات تسعة من أعضائه یكون من بینهم 
حق "ومن هنا ظهرت فكرة . األعضاء الدائمین

في المسائل یكفي إذ ،"Véto–االعتراض 
الموضوعیة اعتراض عضو واحد من الدول الدائمة 

المسائل في القرار، أماالعضویة لمنع صدور 
اإلجرائیة فإن حق االعتراض ال یحول دون صدور 

.قرار مجلس األمن
امتناع أو غیاب نهو أاإلشارة إلیهما ینبغي 

، ال یحول في المجلسالعضویةإحدى الدول الدائمة 
ة متى حصل دون صدور في المسائل الموضوعی

، وذلك بحسب ما جرى علیه على األغلبیة المطلوبة
ة عرفیة وعلى أساس نشوء قاعدالعمل في المجلس 

ن التمییز بین غیر أ،معدلة للمیثاق تقضي بذلك
عود للسلطة التقدیریة لمجلس یهاتین المسألتین، 

األمن، خاصة وأن المیثاق لم یضع معیارا واضحا 
.)38(للتمییز بینهما

إن الممارسة العملیة للمجلس تؤكد أن قرار 
اإلحالة یعتبر من المسائل الموضوعیة ولیست 

1593قرارالتجلى ذلك من خالل وقد اإلجرائیة، 
المتعلق 1970قرار الو )39(بشأن قضیة دارفور

.)40(بالحالة اللیبیة 

هل یمكن : السؤال الذي یطرح في هذا السیاق
في المجلس أن إلحدى الدول الدائمة العضویة

.صویت على قرار إحالة یتعلق بها ؟تشارك في الت
من المیثاق السالفة 27المادة 3متأنیة للفقرةبقراءة 
رات المتخذة تطبیقا تحدثت على أن القراالذكر،

ان طرفا في النزاع عن ، یمتنع من كللفصل السادس
ما یمكن استنتاجه من هذا النص بمفهوم ، التصویت
ن القرارات المتخذة بموجب الفصل السابع أالمخالفة،

والتي یعتبر قرار اإلحالة من بینها كما سبق وأن -
یجوز اشتراك عضو المجلس في ،-أشرنا 

حالة التصویت حتى لو كانت الحالة موضوع اإل
ن الدول أیمكن القول بوتأسیسا على ذلك،.تتعلق به

الخمسة الدائمة العضویة تستطیع إجهاض أي 
من ار بإحالة حالة متعلقة بأي منها،مشروع قر 

.)41(خالل اللجوء إلى حق االعتراض
أن اإلحالة اإلجرائي،الصعید بالذكر علىجدیر 

تكون خطیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة یجب أن 
من 45وفقا للقاعدةعند تسلیمها إلى المدعي العام،

القواعد اإلجرائیة وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة 
كما جاءت الفقرة األولى من .)42(الجنائیة الدولیة

من االتفاق المبرم بین المحكمة الجنائیة 17المادة
الدولیة واألمم المتحدة لتنص صراحة على أنه عندما 
یقرر مجلس األمن، متصرفا بموجب الفصل السابع 

أن یحیل إلى المدعي العام من میثاق األمم المتحدة،
من ) ب(الدولیة عمال بالفقرةللمحكمة الجنائیة 

ارتكبت "حالة": من النظام األساسي13المادة
فیها،على ما یبدو، جریمة أو أكثر من الجرائم 

لمادة الخامسة من النظام المشار إلیها في ا
، فإن األمین العام لألمم المتحدة یحیل على األساسي

الفور قرار مجلس األمن إلى المدعي العام مشفوعا 
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دات والمواد األخرى التي قد تكون وثیقة بالمستن
.)43(بقرار المجلسالصلة 

األمنمن مجلس آثار اإلحـالة:المبحث الثالث
بتبلیغ األمین العام لألمم المتحدة المدعي العام 
للمحكمة الجنائیة الدولیة بقرار اإلحالة الصادر عن 
مجلس األمن تكون الدعوى قد ولجت أروقة القضاء 

لكن هل یعني ذلك أن قرار اإلحالة سیكون الدولي،
المطلب (؟للمدعي العام لفتح تحقیق من عدمهملزما 
وهل تعني اإلحالة سلب القضاء الوطني . )األول

والیته القضائیة للنظر في الحالة موضوع اإلحالة 
باعتباره صاحب االختصاص األصیل في هذا 

. )المطلب الثاني(الصدد ؟
اإلحالة على سلطة المدعي أثر :المطلب األول

العام في تقدیر جدیة التحقیق
سبق الحدیث على أن إحالة مجلس األمن تعد 

في مواجهة مقترفي )44(بمثابة إدعاء غیر مباشر
هذه اإلحالة ال تتضمن اتهام أنالجرائم الدولیة، و 

أشخاص محددین بالذات حیث یقتصر دور المجلس 
على لفت انتباه المحكمة إلى خطورة وضع ما أو 
حالة ما في دولة من الدول من خالل قرار یصدر 

مة مباشرة التحقیقات والمحاكمة عنه ویترك للمحك
وفلسفة ذلك تعود إلى أن الشروع بالمحاكمة 

و عدم االستمرار هو مسألة قانونیة واالستمرار بها أ
.فنیة یحكمها نظام روما

إن إحالة حالة من قبل مجلس األمن ال تختلف 
الدول األطراف في المحالة بواسطةعن مثیلتها 

النظام األساسي كونها ال تمثل التزاما على المدعي 
العام  للمحكمة الجنائیة الدولیة بمباشرة إجراءات 

وٕانما تظل ،موضوع اإلحالةریمة التحقیق في الج
قدیر البدء في اإلجراءات من للمدعي العام سلطة ت

وبعبارة أخرى، فإن اإلحالة من مجلس األمن . عدمه
، بل یجوز له زم المدعي العام بمباشرة التحقیقال تل

إذ اقتنع بأن اإلحالة استندت أال یباشر التحقیقات 
كانت أو، ةإلى معلومات غیر صحیحة أو أدلة تافه

مبنیة على أهواء سیاسیة أو افتراضات غیر 
. )45(واقعیة

فالمدعي العام بعد تلقیه المعلومات الخاصة 
بالحالة الواردة في قرار اإلحالة، سواء أكانت هذه 

تقاریر،المعلومات شهادات شخصیة، أو بیانات أو 
ویتأكد من جدیتها وله في سبیل ذلك بتقییمهایقوم 

:القیام باآلتي
عن -هفي المعلومات المتاحة أمام–البحث )1

جریمة تدخل في الن أاألساس المعقول لالعتقاد ب
.اختصاص المحكمة

بر األدلة والمعلومات ع–الوصول إلى قناعته )2
الجریمة التي هي محل فیما إذا كانت-المحصلة

التحقیق حدثت على أرض الواقع أم ال؟
من 17الدعوى مقبولة وفقا للمادة ما إذا كانت)3

النظام األساسي أم ال؟
اب قویة تبرر تقریر المدعي البد أن  تتوفر أسب)4

لمصالح ، التخاذ إجراءات التحقیق خدمة العام
العدالة، ومصالح المجني علیهم بالموازاة مع خطورة 

.)46(الجریمة
یؤسس المدعي العام قناعته،على ضوء ما تقدم

عدم ، وٕاذا قرر وقراره في فتح التحقیق من عدمه
بة لوضع أحیل إلیه من بالنسالشروع في التحقیق

فإن لهذا األخیر أن یطلب من الغرفة ،مجلس األمن
التمهیدیة مراجعة قرار المدعي العام والطلب منه 

وحتى في هذه الحالة .)47(إعادة النظر في قراره 
الواسعة بعدم تبقى للمدعي العام السلطة التقدیریة

یمنح المحكمة األمر الذي ، الشروع في التحقیق
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من مجلس األمحاولة من أيضمانة أكیدة ضد
، ویؤكد استقاللیة المحكمة في ممارسة للهیمنة علیها
.)48(اختصاصها

ومع قضیة دارفور ،العملیةوبالرجوع للممارسة
من إلى المحكمة باعتبارها أول إحالة من مجلس األ

-للمحكمة ، قرر المدعي العام 1593بموجب القرار
، یه محفوظات لجنة التحقیق الدولیةبعد تلق

فتح –من خمسین خبیرا مستقال أكثرواستجواب 
القتناعه أن المتطلبات القانونیة التي رسمي تحقیق

.)49(ینبغي توافرها لهذا الغرض قد استوفیت
أن انتهاء هواإلطارما یمكن قوله في هذا 

المدعي العام للمحكمة إلى عدم وجود أساس معقول 
ني التشكیك في وجود لمباشرة إجراءات التحقیق ال یع

سلم واألمن الدولیین التي قررها مجلس للحالة تهدید 
ال ینبغي أن یفسر قرار المدعي هعلیو ،األمن

نه یمثل سببا من أسباب هذا أبرفض اإلحالة على 
ا سیاسیا مجلس األمن یعد جهاز حیث أن ،التشكیك

في حین أن المحكمة ،یمارس دوره بهذه الصفة
جهاز قضائي تنظر في الدعاوى المعروضة علیها 

فإن رفض المحكمة لقرار ،ةومن ثم. بهذه الصفة
قیام المجلس اإلحالة لیس من شأنه أن یحول دون

باعتباره المسؤول الرئیسي عن ،باتخاذ تدابیر أخرى
.)50(واألمن الدولیینصون السلم 

تأثیر اإلحالة من مجلس األمن : المطلب الثاني
على االختصاص التكمیلي للمحكمة

، روما األساسي على مبدأ التكاملیةیقوم نظام 
ا المادة دیباجة النظام األساسي وكذحیث تنص

األولى منه على أن المحكمة الجنائیة الدولیة مكملة 
تلك "ویقصد به .الوطنیةللوالیات القضائیة الجنائیة 

الصیاغة التوفیقیة التي تبنتها الجماعة الدولیة لتكون 
بمثابة نقطة االرتكاز لحث الدول على محاكمة 

المتهمین بارتكاب أشد الجرائم جسامة، على أن 
تكمل المحكمة الجنائیة الدولیة هذا النطاق من 
االختصاص في حالة عدم قدرة القضاء الوطني 

هذه المحاكمة بسبب عدم اختصاصه أو على إجراء 
، أو عدم الجدیة ه في ذلك النهیار بنیانه اإلداريفشل

فإن السؤال ومن ثم،.)51("لتقدیم المتهمین للمحاكمة 
هل تعد اإلحالة من مجلس األمن إقرارا :المطروح

بعدم قدرة ورغبة القضاء الوطني في ممارسة 
محل لنظر في هذه الجرائم اختصاصه األصیل با

أم أن مبدأ التكاملیة یبقى واجب التطبیق ؟اإلحالة
من مجلس األمن؟اإلحالة الواردةحتى في حالة 

ابد من القول أوال أن نظام روما لم یعالج هذال
انقسم الفقه وألجل ذلك فقد .األمر بشكل واضح

، بین من یرى أن اإلحالة الصادرة حول هذه المسألة
سوف تؤدي تلقائیا إلى تعطیل العمل بمبدأ همن

وعلیه، . االختصاص التكمیلي  ومن یرى عكس ذلك
:فیما یأتينستعرض حجج كل فریق

األمنأن اإلحالة من مجلس ،یرى بعض الفقه
من إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة 

ذلك ،شأنها أن تؤثر سلبا على تطبیق مبدأ التكاملیة
محاكم الوطنیة ي إلى سلب اختصاص الستؤدأنها

وسندهم في . التي لها األولویة بالنظر في هذه الحالة
:ما یليذلك 

من میثاق منظمة األمم المتحدة 25وفقا للمادة -
التي تقضي بوجوب تنفیذ قرارا مجلس األمن، والمادة 

منه التي تمنح األولویة لاللتزامات الناشئة عن 103
، فإن من االلتزامات األخرىالمیثاق على ما سواها

قرار اإلحالة سوف تكون له األولویة على أحكام 
النظام األساسي، ومن ثم أولویة اختصاص المحكمة 
الجنائیة الدولیة على اختصاص المحكمة 

.)52(الوطنیة
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، من النظام األساسي1فقرة18مادة بموجب ال-
فإن المدعي العام للمحكمة یقوم بإخطار جمیع 

األطراف والدول التي یرى في ضوء الدول 
والیتها المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس

، عندما تكون هذه اإلحالة على الجرائم موضع النظر
العام من قبل دولة طرف، أو عندما یقوم المدعي

بمعنى أن هذا اإلخطار ،بفتح تحقیق من تلقاء نفسه
دول أو اإلحالة من العندما تكونیتم إعماله فقط 

ن أن دو ،عند مبادرة المدعي العام بفتح تحقیق
ما یمكن استنتاجه .یشمل اإلحالة من مجلس األمن

من الذي یرد على إخطار الدولستثناءهذا االأن  
نه أن یحول دون طلب هذه األخیرة وقف التحقیق أش

ومباشرة اإلجراءات القضائیة الوطنیة وفقا لمبدأ 
.  )53(التكاملیة 
لما سبق، یذهب بعض الفقه إلى أن خالفا

ر اإلحالة من مجلس األمن لیس من شأنها التأثی
ویدعم هذا الرأي . سلبا على إعمال مبدأ التكاملیة

:الحجج القانونیة اآلتي ذكرها
إن سلطة اإلحالة الممنوحة لمجلس األمن مقیدة -

القواعد المتعلقة أنضمنیا بمبدأ التكاملیة أي 
ي للمحكمة ال تعرف أي لباالختصاص التكمی

عندما یكون األمنبمعنى أن مجلس ،استثناءات
بصدد إحالة حالة إلى المحكمة فعلى هذه األخیرة أن 
تراعي قدرة ورغبة الدولة في متابعة هذه الجرائم وفقا 

من النظام ، حیث یمكن 1فقرة 53و 17للمادتین 
.)54(لهذه اإلحالة أن تواجه بعدم قبولها أمام المحكمة

من 103والمادة25أما فیما یخص المادة-
خاطبان الدول األعضاء المتحدة فإنهما تاألمممیثاق 

لة ولیست عضوا ، والمحكمة لیست دو في المنظمة
، ومن ثم فإنها غیر ملزمة بمثل في األمم المتحدة

عن مجلس األمن إال وفقا هذه القرارات الصادرة 
.)55(لنظامها األساسي

18لمسألة اإلخطار الواردة في المادة بالنسبة -
من النظام الذي یقتصر إعماله عندما تكون اإلحالة 
من الدولة الطرف أو عندما یشرع المدعي العام بفتح 
تحقیق من تلقاء نفسه فإن األمر یعود إلى أن 
اإلحالة عندما تكون من مجلس األمن فال یتصور 

لم معها أن تكون دولة معنیة بممارسة اختصاصها
.تعلم بقرار اإلحالة

لثاني منطقیة یبدو جلیا أن حجج االتجاه ا
، غیر أن هذا ال یمنع من تصور ومقبولة إلى حد ما

احتمال وارد الحدوث، یتعلق األمر بإحالة مجلس 
األمن لحالة إلى المحكمة و تقرر هذه األخیرة عدم 

فهل یمكن لمجلس ،قبولها إعماال لمبدأ التكاملیة
ولي أن یلجأ إلى إنشاء محكمة خاصة على األمن الد

غرار محكمتي یوغسالفیا السابقة وروندا على اعتبار 
أن هذه المحكمة الخاصة ستكون أكثر فاعلیة من 

إذا علمنا أن خاصة المحكمة الجنائیة الدولیة؟
الوالیات المتحدة األمریكیة امتنعت عن التصویت 

، رفورالمتعلق بحالة دا)1593(على قرار اإلحالة 
وكانت تدعو إلى تشكیل محكمة دولیة خاصة 

.بالسودان 
وعلى ذكر حالة السودان، جدیر بنا أن نتطرق 

تعامل المحكمة الجنائیة الدولیة مع قرار إلى كیفیة
. اإلحالة فیما یخص إعمال مبدأ التكاملیة

بعد صدور قرار اإلحالة رفض السودان هذا 
طرفا دولة لیستاهالقرار وكانت حجته في ذلك أن

، المحكمةثم ال تشملها والیة من و ، في نظام روما 
ذلك أن ،من القانونالكن هذا الدفع ال یجد له سند

إحالة ملف دارفور من جانب مجلس األمن إلى 
نظام القد تم بموجب سلطاته الممنوحة في المحكمة 
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ي ضوء میثاق منظمة األمم مقروءة فاألساسي
وال حتى التصدیقال یتطلب ، األمر الذيالمتحدة

.التوقیع على نظام روما
السلطات السودانیة الطعن في مقبولیة كان على 

استنادا و أ التكاملیة دالدعوى على أساس تطبیق مب
قد حاولت الحكومة ، و من النظام19لنص المادة

العدید من المحاكم الخاصة كمحكمة فیما بعد إقامة
إال أن ما یعاب على هذه " نیاال"و"أبكم" " الفاشر"

الهیئات القضائیة أنها تجرم  األفعال التي تعاقب 
عناصر علیها القوانین الجنایة السودانیة وال تتضمن 

وبعبارة أخرى، هذه القوانین . القانون الدولي الجنائي
، التعذیب تجرم وتعاقب على جرائم االعتقال

واالغتصاب التي ترتكب في الظروف العادیة 
ولیس من بینها اب ودوافع إجرامیة عادیة وألسب

ظروف الحرب أو النزاعات ترتكب فيالتياألفعال 
، والتي )المنهجیَّة(و) سعالو (، والتي تتسم بـ المسلحة

معاییر للوتهدیداأشد الجرائم خطورة،إجماالً ،تشكل
.)57(ناهیك عن التشكیك في استقاللیتها،)56(الدولیَّة

فإن هذه المحاكم لم تقم بالتحقیق ،ضافة لذلكإ
الجدي مع من وجهت لهم المحكمة الجنائیة الدولیة 

الذي كان " أحمد هارون " وخاصة السید االتهام 
، )58(یشغل منصبا سامیا في الحكومة السودانیة

األمر الذي جعل المحكمة الدولیة تقر باختصاصها 
ومقبولیة الدعوى أمامها على أساس أن السلطات 

ودانیة تفتقر إلى الرغبة أو القدرة على إجراءات الس

التحقیق والمحاكمة عن الجرائم التي تدخل ضمن 
. االختصاص الموضوعي للمحكمة

:ةـالخاتمـ
تناولت هذه الدراسة موضوع سلطة مجلس األمن 

و التي . لة إلى المحكمة الجنائیة الدولیةفي اإلحا
. الدولي الجنائيتعد نقلة نوعیة یعرفها القضاء

مجموعة من الدراسة إلىفقد توصلت هذه ،وعلیه
:تيأفیما یاالنتائج نورده

الختصاص المحكمة إن تفعیل مجلس األمن-
الجنائیة الدولیة من خالل اإلحالة وٕان كان یسمح 

الیتها القضائیة حتى على الدول لهذه األخیرة ببسط و 
عیضمما من شأنه أن ،ف في النظاماطر األغیر 

یعد فإنه كذلك،.حدا لظاهرة اإلفالت من العقاب
.خروجا عن قاعدة الرضائیة في المعاهدات الدولیة

كما أن سلطة اإلحالة من مجلس األمن ال تمس -
یعود لها إذ قضائي،باستقاللیة المحكمة كجهاز 

. ل في قبول الدعوى أمامها من عدمهالفصوحدها 
فإن اإلحالة من مجلس األمن ،رغم الجدل القائم-

ال تؤثر على االختصاص التكمیلي للمحكمة الدولي 
األمر.لركیزة األساسیة في عمل المحكمةباعتباره ا

غیر بصفة عامة والدولإلى حث الدولالذي یدعو
إلى موائمة تشریعاتها بصفة خاصة طرافاأل

الداخلیة مع النظام األساسي للمحكمة الجنائیة 
. الدولیة

:وامشـاله
1-Luigi Condorelli : « La cour pénale internationale : un pas de géant, pourvu qu’il soit accompli »,
Revue générale de droit international public. Vol/103,1999, pp. 7-21.

إضافة دولة،160برعایة منظمة األمم المتحدة، و بمشاركة وفود 1998یولیو 17-یونیو 14انعقد مؤتمر روما في الفترة من -2
و هو المؤتمر الذي انتهى بإقرار النظام األساسي للمحكمة الجنائیة حكومیة،منظمة غیر 136منظمة دولیة حكومیة و 31إلى 

. لذا یطلق علیه بنظام روماالدولیة،
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السیاسیة،مجلة الكوفة للعلوم القانونیة و ، "األمریكیةالمحكمة الجنائیة الدولیة بین الشرعیة الدولیة و الهیمنة " :عثمانحمزة عادل- 3
.87-68، ص 2010الثانیة نوفمبرالسنة السابع،العدد الكوفة،اسیة بجامعة تصدر عن كلیة الحقوق و السی

4- Sayeman Bula –Bula : « La Cour pénale internationale envisagée dans ses rapports avec le Conseil
de sécurité des Nations unies» .Article disponible sur le site : http :sbulabula.wordpress.com. Publié
le17 mai 2009.

).S/RES/1593(، 2005مارس 31في المنعقدة5158األمن رقم صدر هذا القرار في جلسة مجلس - 5
.)S/RES/1970(،2001فیفري 26المنعقدة في 6491صدر هذا القرار في جلسة مجلس األمن رقم - 6

7-Sidy Alapha Ndiaye : «Le Conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales», Thèse
de Doctorat, université d’Orléans, 2011, p.243.

.1058، دار المعارف ، القاهرة ، دون تاریخ     ص 13، المجلد الثاني ، الجزء " لسان العرب :" ابن منظـور- 8
دار الفكر الجامعي، ،"صالحیات المدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة و القیود الواردة علیها:" سندیانة أحمد بودراعة-9

.63، اإلسكندریة، ص2011الطبعة األولى، 
، المجلة المصریة للقانون الدولي، "العالقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و مجلس األمن في إطار نظام روما :" علي قلعة جـي-10
.137، ص2008، الجمعیة المصریة للقانون الدولي، القاهرة، 64دالعد
،القضاة الطبعة الثالثة، القاهرةالمحكمة الجنائیة الدولیة نشأتها ونظامها األساسي، منشورات نادي:" محمود شریف بسیوني-11

.166ص،2004
األمن و القانون، العدد األول، كلیة الشرطة، دبي،، مجلة "اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة :"محمد یوسف علوان-12

.252، ص2005جانفي
، 2008، دار الحامد للنشر و التوزیع الطبعة األولى، "النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة :" براء منذر كمال عبد اللطیف-13

.137عمان، ص 
–الواقع (، ندوة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة "الدولیة و مجلس األمن العالقة بین المحكمة الجنائیة : " بن عامر تونسي–14

.7غیر منشورة، لیبیا، ص، 2007جانفي11- 10، أكادیمیة الدراسات العلیا طرابلس المنعقدة في)الطموح و آفاق المستقبل
، القاهرة، 2012لعربیة، الطبعة األولى ، دار النهضة ا"دور مجلس األمن في النظام الجنائي الدولي: " أحمد عبد الظاهر-15
.149- 148ص

16- Noémie Blaise : « Les interactions  entre  la Cour pénale internationale et le conseil de sécurité :
justice versus politique ? », Revue internationale de droit pénal, Vol. 82 ,2011/3, p.426.

إلى 2002یولیو 1یقرر إحالة الوضع القائم قي دارفور منذ : " ما یأتي1593الفقرة األولى من قرار مجلس األمن رقم جاء في -17
".المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة  

بیة اللیبیة منذ یقرر إحالة الوضع القائم في الجماهیریة العر : " ما یأتي1970جاء في الفقرة الرابعة من قرار مجلس األمن رقم -18
".إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة 2011فیفري 15

19- Franklin Berman : « The Relationship between the International Criminal Court and the Security
Council », in The International Criminal Court: Challenges to Achieving Justice and Accountability in
the 21st Century, New-York, Idebate Press, 2008, p. 274.

.من میثاق منظمة األمم المتحدة24ة المادنص ،انظر-20
.197ص،المرجع السابق،المحكمة الجنائیة الدولیة نشأتها ونظامها األساسي:" د شریف بسیونيو محم-21
22:فيالمنعقدة و 3175في الجلسة المتخذ) 808(قرار مجلس األمن بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا السابقة رقم -22

.1993فیفري 
نوفمبر 08:فيالمنعقدة و 3453المتخذ في الجلسة )955(قرار مجلس األمن بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا رقم –23

1994.
24-Mauro Politi : « Le statut de Rome de la cour pénale internationale : le point de vue d’un
négociateur », Revue générale de droit international public. Vol/103, N°04,1999, p.839.
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المحكمة  الجنائیة الدولیة الدائمة  (، ندوة "أبعاد العالقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و مجلس األمن : " جمعة سعید سریر-25
.17ص،، غیر منشورة2007جانفي11-10ابلس أكادیمیة الدراسات العلیا، طر ،)الواقع و آفاق المستقبل–الطموح 

26-Flavia Lattanzi : « Compétence de la Cour pénale internationale et le consentement  des Etats »,
Revue générale de droit international public. Vol/103, N°02,1999, p.440.

:راجع أیضا
رسالة دكتوراه، جامعة " الجرائم ضد اإلنسانیة في ضوء أحكام النظام األساسي  للمحكمة الجنائیة الدولیة :" تمرخان بكةسوسن 
.123ص،2004القاهرة،

مات الدستوریة المواء، المحكمة الجنایة الدولیة ،  كتاب جماعي"الجنائیة الدولیةنظم اإلدعاء أمام المحكمة:" حازم محمد عتلم-27
.161ص ،2006، القاهرة األحمر، الطبعة الرابعة، اللجنة الدولیة للصلیب والتشریعیة

.260-259، ص 2007، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، «اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة :" عال عزت عبد المحسن-28
، دار "وتحلیلیة للممارسات العملیةدراسة تأصیلیة –عالقة مجلس األمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة :" محمد سامح عمرو-29

.37، ص 2008، النهضة العربیة، دون طبعة، القاهرة
ولإلطالع على ،2010جوان08، بتاریخ "كمباال" في العاصمة األوغندیة ضي لجمعیة الدول األطرافانعقد المؤتمر االستعرا-30

:، انظرأهم التعدیالت الواردة في القرار
http://www.icc-cpi.int/fr_menus/asp/reviewconference/resolutions%20and%20
declarations/Pages/resolutions%20and%20declarations.aspx

قیام شخص ما في وضع األساسي، تعني جریمة العدوان ألغرض هذا النظام :" كما یأتي ) 1(مكرر فقرة 8المادة جاء نص -31
یتیح له التحكم بالفعل في العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو توجیهه بتخطیط أو إعداد أو شن أو تنفیذ عمل عدواني من شانه،

". بحكم خصائصه وخطورته و نطاقه، أن یعد انتهاكا واضحا لمیثاق األمم المتحدة 
.، بحث منشور على موقع وزارة العدل اللیبیة "عالقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس األمن :" قورامحمد هاشم ما-32

http://www.aladel.gov.ly
.142ص،، المرجع السابقعلي قلعة جـي-33
لجنة تحقیق دولیة تتولى فحص البالغات والمعلومات التي اإلشارة، إلى أن مجلس األمن الدولي قد درج على إنشاءتجدر -34

، وتنذر بوقوع جرائم نسان و القانون الدولي اإلنسانيالمجلس، والتي تفید وقوع انتهاكات للقانون الدولي  لحقوق اإلهایتحصل علی
فیا سابقا و رواندا، واستمر على النهج خطیرة على المجتمع الدولي، و قد سار مجلس األمن عند إنشاء المحكمتین الدولیتین لیوغسال

، ولعل أبرز مثال على ذلك هو إنشاء لجنة تحقیق دولیة بشان اإلحالة المقررة بموجب نظام رومانفسه عند استعمال سلطته في 
.  2004سبتمبر18: الصادر في1564، بموجب القرار رقم " دارفور" االنتهاكات التي وقعت في 

.148ص المرجع السابق،، علي قلعة جـي-35
لیس للمحكمة اختصاص إال فیما یتعلق : " من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على ما یلي) 1(فقرة11المادةتنص -36

....."بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام األساسي
، ، دار النهضة العربیة دون طبعة، القاهرة"یة الدولیة حدود سلطات مجلس األمن في عمل المحكمة الجنائ:" األزهر لعبیدي-37

. 65-64ص، ص2010
دون طبعة،، دار النهضة العربیة،"حدود سلطات مجلس األمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید:" حسام أحمد هنداوي-38

.100-99صص،1994القاهرة،
دول عن التصویت هي الجزائر، البرازیل، الصین والوالیات المتحدة ةدولة و امتناع أربع11بموافقة 1593تم تبني القرار -39

.األمریكیة
.تم تبني هذا القرار بإجماع الدول األعضاء في المجلس-40
.197المرجع السابق،ص أحمد عبد الظاهر، -41

http://www.aladel.gov.ly/
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من قبل جمعیة الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في دورتها األولى المنعقدة في اعتمدت-42
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international », mémoire de DEA en Droit international et organisations internationales, Université de
Paris 1, 2000, p.48.

.68ص، مذكرة الماجستیر السابقة،عصام بارة-54
.139، صالمرجع السابقلعبیدي،األزهر -55
جدلیات القانون والسیاسة في جرائم -السودان المواجهة الخطأ بین الحكومة والمحكمة الجنائیة الدولیة :" كمال الجازولي-56
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. شعبيوهو احد قوات میلشیا الجنجوید المدمجة في قوات الدفاع ال" على كوشیب"و السابق في الحكومة السودانیة،
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أي فعالیة؟. إجراءات تحصیل الضریبة
مراد میهوبي

قسم العلوم القانونیة واإلداریة-كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
قالمة1945ماي 08جامعة 

ملخص
ومع ذلك یطرح .إلى تحصیل الضریبة بإرادة منفردة، وتتمتع في هذا المجال بامتیازات السلطة العامةتلجأ اإلدارة الجبائیة

التساؤل حول ما إذا كانت إجراءات تحصیل الضریبة الجاري العمل بها، سواء تعلق األمر بإجراءات التحصیل الودیة أو 
إلى البحث في األسباب التي تقف وراء مدى فعالیة هذا المقال یهدف .تحقق الفعالیة المرجوةإجراءات التحصیل الجبریة، 

التحصیل ذاتها، ومن جهة ثانیة في أسباب ویالحظ أن نقص الفعالیة یكمن من جهة في إجراءات.إجراءات تحصیلها
.خصوصا بسلبیة سلوك المكلف بالضریبةأخرى تتعلق

منفردة، امتیازات السلطة العامة، التحصیل الودي، التحصیل الجبایة، التحصیل بإرادةالضریبة،: الكلمات المفاتیح
.الجبري، الفعالیة

Résumé
L’administration fiscale, procède au recouvrement de l’impôt par décision unilatérale, et
jouit des prérogatives de la puissance publique.Le présent article vise à explorer les causes
qui sont à l’origine de l’efficacité, ou de l’inefficacité des procédures de recouvrement de
l’impôt. Il est à noter que le manque d’efficacité réside, d’une part, dans les procédures de
recouvrement elles mêmes, et d’autre part, dans d’autres raisons liées au comportement
négatif du contribuable.

Mots clés: impôt, fiscalité, recouvrement par décision unilatérale, prérogatives de la
puissance publique, recouvrement à l’amiable, recouvrement coercitif, efficacité.

Abstract
Tax administration relies on unilateral decision in collecting taxes, benefiting in this field
from the privileges of the public authority. However, the question arises about whether the
current tax collection procedures, either amiable or coercive, may attain the desired
effectiveness. This article aims to search the reasons standing behind the extent of
effectiveness relating to tax collection. It’s obviously noted that the lack of effectiveness lies,
on the one hand, in the tax procedure itself, and on the other hand, in other reasons related to
negative conduct of the tax payer.

Keywords: Tax, taxation system, unilateral decision, privileges of public authority, amiable
collection, coercive collection, effectiveness.
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:مقدمة
في ظل التطورات االقتصادیة تعد الضریبة

السیاسة أدواتمن أداةوالسیاسیة للدولة الحدیثة 
یعد یقتصر دورها على تحقیق الهدف م، فلالمالیة

األساسكان هو ي، الذهدف الحصیلةأوالمالي 
.في فرضها منذ القدم

للدولة في الوقت الحاضر دور أصبحوعلیه فقد 
أومهما كان النظاممهم في الحیاة االقتصادیة
هذه أكانتن فیها سواء البنیان االقتصادي السائدا

في طور أماشتراكیة متقدمة أمرأسمالیةالدولة 
كبیرة لتحقیق أهمیةللضرائب أصبححیث النمو،
الدولة في االستقرار االقتصادي والتنمیة أهداف

.والعدالة االجتماعیة
وتمییزها عن تعریف الضریبة، وعلیه یتعین علینا

عرض ،للضریبةالقانونیةةطبیعالتحدید ، الجبایة
،الضریبيالتحصیلالمبادئ التي تتحكم في عملیة 

أو الودي: إجراءات تحصیل الضریبة بنوعیها
.الجبري

إلى تحصیل تلجأأن اإلدارة الجبائیةمن المعلوم
في هذا المجال وتتمتع الضریبة بإرادة منفردة، 
إلىوهو األمر الذي یجرنا بامتیازات السلطة العامة،

إجراءات تحصیل هل أن:طرح التساؤل التالي
؟ تتسم بالفعالیة الالزمةبها عملالالجاري الضریبة
؟سومةالمر األهداف فعال وتحقق 

:التالیةالخطة اعتمدنا،أعالهلعلى التساؤ إلجابة لو 

القانونیة اتعریف الضریبة، طبیعته: المبحث األول
ومبادئ تحصیلها

تعریف الضریبة وتحدید طبیعتها :المطلب األول
.القانونیة

المبادئ التي تتحكم في عملیة :المطلب الثاني
.التحصیل الضریبي

ریبة إجراءات تحصیل الض: ثانيالمبحث ال
.إجراءات التحصیل الودیة: األولالمطلب 

.التحصیل الجبریةإجراءات: المطلب الثاني
مدى فعالیة إجراءات تحصیل : لثالمبحث الثا

الضریبة
ة إجراءات التحصیل ینقص فعال: المطلب األول

.ذاتها
.نقص الفعالیة لألسباب أخرى:الثانيالمطلب 

.الخاتمة

طبیعتها دتعریف الضریبة، تحدی:المبحث األول
القانونیة ومبادئ تحصیلها
الضریبة بعض تعریفات ،نتناول في هذا المبحث

بینما یخصص .لو في مطلب أعن الجبایةوتمییزها
،للضریبةتحدید الطبیعة القانونیة المطلب الثاني ل

.لثثامطلبنعرض لمبادئ تحصیل الضریبة في و 
تمییزها عن تعریف الضریبة و :األوللمطلبا

الجبایة
لة تعریف الضریبة في هذا المطلب مسأنعالج

حسب توجهات الفقه وكذا في الشریعة اإلسالمیة في 
إلى النقطة األولى، ونحاول في نقطة ثانیة التعرض

.الضریبةمفهوم الجبایة وتمییزه عن 
تعریف الضریبة: أوال

إذا كانت معظم التشریعات الوضعیة نادرا ما
ن الفقه ذهب في ذلك قدمت تعریفا للضریبة، فإ

مذاهب مختلفة، ویعود سبب االختالف في تعریف 
الضریبة إلى اختالف النظرة لها باختالف 

السیاسیة االقتصادیة،االتجاهات الفكریة،
.یتبناها كل اتجاهاالجتماعیة التي و 

اقتطاع مالي ": ضریبة أنهاالمن بین تعریفات و 
تحصله الدولة جبرا من األفراد دون مقابل بهدف 

."تحقیق نفع عام
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مورد مالي عام ": وذهب رأي أخر بوصفها
تقتطعه الدولة من األشخاص جبرا بغرض استخدامه 

."لمنفعة عامة
حین هناك رأي أخر ذهب أیضا إلى في

اقتطاع مبلغ من المال یلزم األفراد بشكل ":اعتبارها
وفقا إجباري على دفعة لفائدة الدولة دون مقابل

جل تغطیة أعباء الدولة لقواعد مقررة من أ
."والجماعات المحلیة

وفي العصر اإلسالمي، كانت الضرائب فرائض 
الخراج، الجزیة، الزكاة، : مالیة، ومن هذه الضرائب

.التجارة، خمس الغنائم،عشورال
اإلسالمي، كانت الضرائب تحمل ودائما في العصر 

أبعادا تقوم على فلسفة منفردة ومتمیزة على بقیة 
(1).األخرىاألنظمة 

شرنا سالفا، والخراج كما أالعشوروالى جوار
كانت الزكاة أهم موارد بیت المال في النظام 

كلمة الزكاة في اللغة العربیة اإلسالمي، وتعني 
اة رأس المال یعني دفع التطهیر أو الزیادة، فدفع زك

الفروض إحدىس المال وزیادته، وهي فائض رأ
مرة82الكریم، ذكرها القرءان اإلسالمالخمسة في 

األفرادالدولة على أوكحق ودین للجماعة واعتبرت
دولة یكون كي ال"بهدف الحد من سلطة البرجوازیة 

(2)."بین األغنیاء منكم

أن ) (ص(وهي ضریبة استطاع الرسول محمد
ن قطب من خاللها ود واحترام وتأیید الفقراء وأیست

.)یحارب اكتناز الثروات
هذه التعریفات، نستخلص التعریف لومن خال

:التالي
الدولة إلىاألفرادالضریبة مبلغ من المال یدفعه "

األعباءجبرا بصفة نهائیة ودون مقابل بقصد تغطیة 
الدولة التدخلیة في المجال أهدافتحقیق أوالعامة 

."االقتصاديأواالجتماعي 

تمییز الضریبة عن الجبایة: ثانیا
الجبایة أوسع من مفهوم من الواضح أن موضوع 

تشمل بكل بساطة كافة الجبایةأنإذ، الضریبة
الضرائب على أنواعها سواء كانت ضرائب مباشرة 
أو كانت ضرائب غیر مباشرة، باإلضافة إلى 

.مختلف الرسوم
كما تعتبر الجبایة إحدى التقنیات التي تستعمل 

ةجبای"، یقال مثالكالضرائب، لذللتحصیل مختلف 
."الضریبة

الطبیعة القانونیة للضریبة: الثانيمطلب ال
حول الطبیعة القانونیة تفااختالتوجد عدة 

للضریبة، وذلك حسب الجهة التي ننظر من خاللها 
:أهم هذه االختالفاتيللموضوع، وسنعرض فیما یل

.الضریبة عقد مالي: أوال
أن الضریبة عقد مالي یرى أصحاب هذا االتجاه،

ث، حینه یبرم بین الدولة والمكلفعلى اعتبار أ
یتنازل هذا األخیر عن جزء من أمواله للدولة مقابل 

.المنافع التي تعود علیه من نشاطها
الضریبة عقد تورید: ثانیا

عقد تورید على ةالضریبهناك اتجاه یعتبر
تقدمه الدولة تدفع مقابل ماأساس أن فرض الضریبة

(3).لألفراد من خدمات

مینتأدالضریبة عق: ثالثا
الضریبة على أساس أنها عقد كیف اتجاهیوجد 

ي تعتبر الضریبة حسب اعتقاد هؤالء لمین وبالتاتأ
مین یدفعها كل مكلف للدولة نوعا من أقساط التأ

(4).مقابل تمتعه باألمن والطمأنینة داخل إقلیمها

شركةعقدالضریبة :رابعا
االتجاه الرابع یعتبر الضریبة عقد شركة، وحسب 

لها دور مؤسس بینما هذا المفهوم، فالدولة یكون
لما یؤدونه من ،یلعب األفراد دور المساهمین

ضرائب للدولة مقابل الحصول على منافع عامة 
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ضروریة إلنتاجهم ویقیمون مجلسا إلدارتها هو 
.الحكومة

وفي الحقیقة أن تغطیة األعباء العامة للدولة 
ن تتكفل به مر الهین والیمكن للدولة ألیس باأل

جل تقدیم ي تلجأ لألفراد من ألوحدها، لذلك فه
.المساهمة في هذا المجال وهي واجب علیهم

المبادئ التي تتحكم في التحصیل : الثالثمطلبال
الضریبي

قبل عرض إجراءات تحصیل الضریبة بنوعیها 
أو اللجوء سواء كانت عن طریق التحصیل الودي 

نشرح نأنه یتعین علینا إلى التحصیل الجبري، فإ
بعض المبادئ التي تتحكم في عملیة التحصیل 

:الضریبي ومنها
قاعدة الیقین: أوال

تكون الضریبة التي یلتزم أنوتقضي هذه القاعدة 
، بدفعها المكلف محددة بأحكام تشریعیة واضحة

ن یكون معدلها ووعائها ومیعاد دفعها وذلك بأ
یتعلق بها من إجراءات وطریقة جبایتها وكل ما

نة بوضوح حتى یعلم بها المكلف، لكي یتمكمقرر 
من تنظیم شؤونه بشكل یسمح له بأداء التزامه 
الضریبي مع السماح له باستعمال طرق التظلم 
اإلداري والطعن القضائي إذا كلفته اإلدارة الجبائیة 

(5).بأكثر مما یجب

في توفر الیقین والوضوح شرطا أساسیاویعتبر
األحكام المنظمة  للضرائب، لذا فان التشریع 
الجبائي یجب أن یوفر عدة عوامل لحمایة عنصر 
الیقین، من بینها الوضوح وتسهیل اإلجراءات 
المرتبطة بالتحصیل الضریبي وٕاعداد نصوص 

(6).إیضاحیة وتطبیقیة للتشریعات الجبائیة

قاعدة المالئمة في التحصیل: ثانیا
أنقاعدة المالئمة في التحصیل الضریبي، تعني

مالئمة میعاد یراعي المشرع عند فرض الضرائب

تحصیلها مع میعاد تحقیق الدخل، حتى یتمكن 
المكلف من دفعها وهو في حالة یسر مصداقا لقوله 

(7)."حصادهحقه یوم اوأتو :" تعالى

.قاعدة االقتصاد في التحصیل: ثالثا
یقصد بقاعدة االقتصاد في التحصیل الضریبي، 
االقتصاد في نفقات جبایة الضرائب وضرورة اختیار 
الدولة للطریقة الجبائیة المثلى التي تكلفها اقل نفقة 

.ممكنة
الضریبةإجراءات تحصیل : ث األولالمبح

اتسعت أهداف الضریبة في الوقت الحالي، 
ةزیاد،وسیاسیةةاجتماعیاقتصادیة، لتشمل أهدافا

الهدف التقلیدي وهو تمویل الموازنة العامة على
(8).للدولة

باألمرلیس ،العامة للدولةاألعباءتغطیة إن
لذلك دها،تتكفل به لوحأنیمكن للدولة الهین وال

جل تقدیم المساهمة في هذا من ألألفرادفهي تلجا 
الدولة تقتطع أنمادام ،هي واجب علیهمل و المجا

ینتظروا أنجبرا ومن دون لألفرادمبالغ من المال 
(9).المقابل

إجراءات التحصیل الودیة: طلب األولالم
عادي إجراءهو التحصیل الودي للضریبة

قصد تسدید یتضمن استدعاء مباشر للمكلف
ا للتنظیمات قمستحقاته الجبائیة في الوقت المحدد طب

وعملیة التحصیل الودي تعني الجاري العمل بها،
توجه المكلف بالضریبة من تلقاء نفسه إلى اإلدارة 
الضریبیة ویتولى عملیة دفع األموال المستحقة علیه 

.بنفسه وفي آجالها المحددة
إن مثل هذا المكلف یمتلك ثقافة جبائیة ویدرك 

تأخر یما هي االلتزامات التي تقع علیه وال ،تماما
.أبدا  في تسویتها

حددت مذكرة المدیریة العامة ،وفي هذا الشأن 
1995ماي02المؤرخة في 167للضرائب رقم 
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حیث أوجبت على ،أحكام التحصیل الودي للضریبة
قابض الضرائب توجیه استدعاءات ودیة للمدینین 

.بالضریبة قصد تسویة دیونهم الجبائیة
إن المدینین هنا هم الملتزمین أو المثقفین والذین 

دیهم أي سوابق غیر مشرفة مع اإلدارة لیس ل
.الجبائیة

إن مذكرة المدیریة العامة للضرائب المذكورة 
بل ،والمتعلقة بموضوع إنعاش التحصیلأعاله

الردعیة ال تخرج عن إطار اإلجراءاتاللجوء إلى 
ما دام أنها تركز على ،إجراءات التحصیل الودي 

یمیة فكرة إعالم الجمهور وتعلیق األحكام التنظ
الجدیدة في مجال إجراءات التحصیل الضریبي في 

رات المصالح قمقر البلدیات واألماكن العامة وم
الضریبیة، كما أن اإلدارة الضریبیة في استعداد دائم 
لالتفاق مع المكلف حول رزنامة زمنیة تحثه على 
االلتزام بها، ال تعدو أن تكون إال مساعدة وتفهم 

لیة التي قد یعاني منها منها نظرا للصعوبات الما
.المكلفین بدفع الضریبة في بعض األحیان

وتجدر اإلشارة إلى أن التحصیل الودي للضریبة
یتضمن إلى جانب الدفع التلقائي والمباشر من طرف 
المكلف من تلقاء نفسه في اآلجال المحددة، نظام 

من إجمالي %60التصریح الذي یمثل حوالي 
.التحصیل الضریبي

ویتنوع النظام التصریحي بین أسلوب التصریح 
الشهري بالمداخیل الذي یودعه المكلف بالضریبة 

20سواء كان مكتب دراسات أو مقاولة إنجاز قبل 

2010من كل شهر والذي تغیر بدایة من سنة 

وفي حالة .أشهر03حیث أصبح یودع بعد كل 
فإن صاحبه یتعرض إلى ،التأخر عن هذا التاریخ 

ب تقدرامة تأخیریة لمصالح الضرائبدفع غر 
دج وتسمى الوثیقة المتضمنة التصریح الشهري 500

.g 50بالمداخیل في لغة الضرائب بـ 

إلى جانب هذا النظام أسلوب التصریح كما یوجد
الذي یجب على كل مكلف السنوي بالمداخیل

بالضریبة أن یؤدیه مرة واحدة في كل سنة وذلك 
ویسمى هذا النظام التصریحي . خالل شهر مارس

g.(10)-01-في لغة الضرائب ب 

یتعین على كل مستثمر وبالنسبة لقطاع الفالحة، 
أن یكتتب تصریحا خاصا مربي مواشيأوفالحي 

الضرائب ویرسله إلى مفتشبإیراداته الفالحیة،
فریل من كل سنة،أقبل أول بمكان وجود مستثمرته،

یتضمن هذا التصریح البیانات أنویجب 
:(11)اآلتیة

المساحة المزروعة حسب نوع المزروعات وعدد -
.النخیل المحصي

البقر والغنم والماعز :عدد الرؤوس حسب الفصائل-
.والدواجن واألرانب

.عدد خالیا النحل-
ار وبلح البحر حبالكمیات المحققة من نشاط تربیة ال-

لسرادیب داخل باطن في اواستغالل الفطریات
.األرض

یمكن للمكلف بالضریبة طبقا لنص ،على أنه
رفض التقدیر من نفس القانون أعاله،12المادة 

من السنة الثانیة لفترة فریلالجزافي قبل أول أ
اإلدارة السنتین التي تم االتفاق علیها من طرف

من نفس السنة األولىشهر الجبائیة خالل الثالثة أ
التي یمكن من خاللها للمكلف بالضریبة وضع حد 

(12)."لنظامه الجزافي

تنص ،الرقابة على الضریبةإجراءاتإطاروفي 
: نهعلى أمن القانون أعاله 1ف/18ة  الماد

الحق في الرقابة على التصریحات التي یدلي لإلدارة "
الجبائیة المختصة،لإلدارةبها المكلف بالضریبة 

واألعمالالجبائیة تراقب التصریحات اإلدارةأنعلى 
أورسم أوحق أوالمستعملة لتحدید كل ضریبة 
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تمارس حق أنالجبائیة لإلدارة،كما یمكن إتاوة
صفة التي لیس لهاوالهیئاتسسات الرقابة على المؤ 

مرتبات مهما أوأتعاباأوأجوراالتاجر والتي تدفع 
وبالمقابل یتعین على المؤسسات كانت طبیعتها،

الجبائیة بناء على لإلدارةتقدم أنالمعنیة والهیئات
طلبها الدفاتر والوثائق المحاسبیة التي تتوفر 

(13)."علیها

تعرف بعض وعن نظام التصریح دائما،
یسمى منها التشریع العراقي ماالتشریعات العربیة،
بیان یقدمه المكلف بدفع بأنهباإلقرار الضریبي 

ویتم من شخصا أخر،یكلف بتقدیمهأوالضریبة، 
ریبة، ویتمثل في الحالة خالله تحدید وعاء الض

وهو مااألولى بأن یقدم المكلف إقرارا عن دخله،
الضریبي الجزائري بنظام یعرف في التشریع 

.التصریحات
الشخص المدین بقیمة م، یقدوفي الحالة الثانیة

المادة الخاضعة للضریبة إقرارا عنها تجبى الضریبة 
(14).أساسهعلى 

قرار ن یكون اإلوٕاذا كان التشریع العراقي یسمح بأ
أو قد یكلف بتقدیم اإلقرار شخصبواسطة المكلف،

ألن إقرار المكلف المنطق،یجانبهاألمرفهذا أخر،
ة لتحدید القیمة الخاضعة هو الطریقة المثلى والمنطقی

المكلف خیر من یستطیع اإلبالغ ویبقى ،للضریبة
وٕاقرار المكلف هو عن المادة الخاضعة للضریبة،

الطریقة المألوفة التي تتبعها معظم الدول الحدیثة 
(15).لتحدید الوعاء في القوانین الضریبیة

قد یعاقب إذا لم روف أن المكلف بالضریبة،ومع
یقدم تصریحا بالوجود خالل األجل المحدد في المادة 

بغرامة جبائیة من قانون الضرائب المباشرة،183
(16).دج30000تقدر ب 

من قانون الضرائب 183ویالحظ أن المادة 
لذلك یهمنا المباشرة یتعلق بالضریبة على الشركات،

الضرائب تنقسم إلى قسمین،أنإلىنخلص أن
ومن زمرة مباشرة،وأخرىضرائب غیر مباشرة، 

الشركات أرباحالضرائب المباشرة نجد الضریبة على 
هذه الضریبة تعتبر مصدرا هاما من مصادر تمویل 

وهي ضریبة نسبیة مباشرة تقتطع ،خزینة الدولة
بصفة إجباریة سنویا من طرف ولصالح الدولة،

وهذا وفقا لقواعد ون أي مقابل،ونهائیة، ومن د
.قانونیة محددة

هذا االقتطاع یفرض على األرباح المحققة إن
داخل الجزائر من قبل األشخاص المعنویین الذین 

وبعض یخضعون إجباریا للنظام الحقیقي،
األشخاص الطبیعیین وهذا حسب مقدرتهم 

(17).التكلیفیة

الرسم یعتبرلضرائب غیر المباشرة،وبالنسبة ل
الرسوم غیر المباشرة أهممن على القیمة المضافة

التي تفرض على االستهالك وتخص العملیات ذات 
ه، ویتحملوالحرفيي، التجار الطابع الصناعي

المستهلك ال المؤسسة، فهي تلعب دور الوسیط في 
(18).الضرائبتحصیل وتسدید الرسم على إدارة 

ومما یعتبر كذلك بالتحصیل الودي للضریبة 
الذي نصت علیه نفس مذكرة المدیریة العامة 
للضرائب المنوه بها سابقا في جانب اإلنعاش، أنها 

على أنه بعد توجیه االستدعاءات الودیة : نصت 
قصد تسویة دیونهم الجبائیة، تلجأ بالضریبة نینیللمد

یقوم بهذه مدین و 30ار یاإلدارة الضریبیة إلى اخت
العملیة قابض الضرائب المختص الذي یوجه 

:استدعاءات موجهة على ثالث فئات 
10تتكون من هذه الفئة من :الفئة األولى -

.دج500.000.00غ دینهم الجبائي یفوق مدینین مبل
مدین 15تتكون هذه الفئة من :الفئة الثانیة -

100.000.00یتباین مبلغ دینهم الجبائي ما بین 

.دج500.000.00دج و
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مدینین یكون مبلغ 05تتكون من :الفئة الثالثة -
.دج100.000.00دینهم الجبائي أقل من 

وٕاذ أؤكد على أن هذه اإلجراءات تدخل في إطار 
یة الضریبالتحصیل الودي، ألن المذكرة تلزم اإلدارة

وفي حالة عدم على توجیه استدعاء أول للمكلف،
األول یوجه له استدعاء ثاني في باالستدعاءااللتزام 
ام لتسویة وضعیته الجبائیة قصد یأ05حدود 

التوصل إلى تسویة نهائیة من خالل إعداد أو 
.على رزنامة دفع أو جدول زمني للدفعاالتفاق

وعلى الرغم من أن إجراءات التحصیل الضریبي 
هذه تخص فئة المكلفین المتقاعسین، ومع ذلك تظل

ألن الهدف األول واألخیر ة،ودیإجراءات تحصیل 
هو الوصول إلى تسویة ودیة للضریبة بین المكلف 

دون اتخاذ أي إجراءات ردعیة، بها واإلدارة الجبائیة 
بل القصد من هذه اإلجراءات هو اإلنعاش وتذكیر 

التي هي على هؤالء المكلفین بااللتزامات الضریبیة 
قیق هذه عاتقهم وٕایجاد إطار تفاهم بین الطرفین لتح

الغایة وفي حالة السلب أو عدم تجاوب المكلف 
بالضریبة مع هذه اإلجراءات رغم التنبیهات العدیدة 

الطریقة الثانیة إلىالموجهة له، تلجأ اإلدارة الجبائیة
.وهي الطریقة الجبریة في التحصیل

.إجراءات التحصیل الجبریة: المطلب الثاني 
تبدأ عملیة في حالة عدم تسویة الضریبة ودیا،

غلق التنبیه،،التحصیل الجبري بوسائل معروفة منها
الحساب البنكي للمدین، الغلق المؤقت للمحل 
المهني، حجز أموال المدین المنقولة والعقاریة، البیع 

.الخ...بالمزاد العلني 
:التنبیه:أوال

یسمح لقابض الضرائب المختص من هو إجراء
اإلجراءیوجه هذا و استعمال اإلجراءات الردعیة،

المدینین بالضریبة قبل اللجوء إلى ئي إلىالوقا
البیع بالمزاد العلني والغلق اإلداري : إجراءات مثل

: حیث یتضمن هذا اإلجراء بعض البیانات وهي 
ولقب المدین بالضریبة، سنة فرض الضریبة، اسم

. نوع الضریبة، العقوبات، وٕامضاء قابض الضرائب
وفي حالة ما إذا لم تجد هذه الوسیلة نفعا، یلجأ 

غلق : قابض الضریبة إلى وسیلة أكثر ردعا وهي 
أو الغلق المؤقت لمدین بالضریبةلالحساب البنكي 

(19).للمحل المهني

:زالحج:ثانیا
توجد عدة أشكال للحجز، نعرض أهمها فیما 

:یلي
la saisie:التنفیذيالحجز ..أ d’exécution

إجراء یسمح بوضع منقوالت المتقاعس عن دفع هو
والتي تكون في حوزته أو ملك له تحت ید الضریبة

العدالة قصد بیعها لتصفیة الدین الذي هو على 
.عاتقه

la saisie:ل  الزراعيیالحجز على التحص. ب
brandon

وهو إجراء یسمح بوضع ثمار أو مزروعات أو 
للمتقاعس كا غرس تحت ید العدالة تكون أصال مل

.عن دفع الضریبة
la saisie:والمبیعاتالحجز على األثاث . ت

foraine
وهو إجراء یسمح بحجز األثاث والمبیعات في 
األسواق والمعارض تكون في متناول المتقاعس عن 

أو االستعماالتدفع الضریبة بترخیص من قاضي 
.رئیس المحكمة

la saisie:استرداديحجز . ث revendicative
یدعون نهو إجراء یسمح لبعض األشخاص الذیو 

أن لهم حقوق ملكیة أو حقوق رهنیة على ملك 
هذا یكونعلیه، شرط أنزالغیر بالحجعقاري لدى 

.مستعد لتسلمیهالغیر 
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la saisie: التوقیفي أو الحدي االحجز. ج
arrêt

إجراء تنفیذي یساهم فیه ثالثة أطراف ألنه هوو 
یخص ثالثة أشخاص هو الدائن األصلي من له 
حق الحجز لدى المدین وله هو اآلخر دین على 
عاتق شخص ثالث ویسمح هذا اإلجراء للمدین أن 

.یحصل دینه قصد تبرئة ذمته لدى الدائن األصلي
la saisie: الحجز العقاري للعقارات . ح

immobilière des immeubles
إجراء یتیح لإلدارة الضریبیة بأن تطلب من هو 

القاضي منحها ترخیص بحجز أمالك عقاریة 
صد تحصیل الدیون قعن الضریبة للمتقاعس

.الجبائیة التي هي على عاتقه
أنه في إطار نشاطها الردعي ضد المالحظ

المتقاعسین عن دفع الضریبة، فإن اإلدارة الضریبیة 
مدعوة للجوء إلى اإلجراءات القضائیة التي تضاف 

.أو تتمم طرق التنفیذ خارج القضاء
:المنازعة المدنیة.:ثالثا

تتعلق بالبیع الجبري للمحل التجاري، ویمكن أن 
:یكون هذا البیع

بیع جزئي لعنصر أو عدة عناصر أمكن فصلها -
.عن المحل التجاري

بیع شامل للمحل التجاري مثلما هو محدد بنص -
.من قانون الضرائب المباشرة396المادة 

:اآلتیةاألربعبالحاالتخاصة األمر لق ویتع
.قواعد اإلشهار-
.انجاز البیع بالمزاد العلني-
.اإلشهار بعد البیع-
.البیع أو نقل الملكیةأثار-

منازعة االمتناع أو التهرب عن دفع .:رابعا
:الضریبة

: من قانون الضرائب المباشرة 407تنص المادة 
یعاقب على مخالفة المناورات التحایلیة بقصد 

التهرب عن دفع الضریبة بصفة كلیة أو جزئیة 
للضرائب الواجب تحصیلها طبقا للتنظیمات الجاري 

.العمل بها
وتنطلق المنازعة الضریبیة حینما یتلقى المكلف

إنذار موجه له من طرف اإلدارة الضریبیة وهو وثیقة 
تبین الحصة أو الحصص المطلوب أداؤها بشروط 

(20).وجوب الداء وكذا تاریخ الشروع في التحصیل

بعد تلقي المكلف بالضریبة لهذه الوثیقة نكون 
:أمام حالتین

إنهاف بالضریبة ویرى قد یرضى المكل: األولى-
للخوض في عمناسبة، فیسددها طوعا واختیارا فال دا

.أصالأن النزاع لم ینشا المنازعة والمخاصمة طالما
عدم رضا المكلف بالضریبة المطلوب : الثانیة-

كان یدفع أنها مرهقة أو سدادها أي سبب یحتج به
خاطئة أو غیر مؤسسة قانونا بالنظر لنشاطه 

في هذه الحالة، یتوجه وحجمه ونسبة أرباحه،
بشكوى إلى مدیر الضرائب للتعبیر عن رفضه تسدید 
الضریبة في شكل رسالة عادیة یوضح فیها طبیعة 
الضریبة المتنازع علیها ورقم مادة الجدول الذي 

سباب التي جعلت المكلف القیدت فیه وموجز األ
یقبل بالضریبة وذكر الضریبة المعترض علیها 

(21).وتوقیع الشاكي

ویبت مدیر الضرائب بالوالیة أو احد أعوانه 
خالل أربعة اشهر اعتبارا المختصین في الشكوى 

دیسمبر 31تتجاوزفي مهلة المن تاریخ تقدیمها و 
التحصیل من السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في 
.أو بحصول األحداث الموجبة لهذه الشكوى

: الرفض الجماعي عن دفع الضریبة:خامسا
ال یمكن ألي كان وبأي صفة كانت تنظیم أو 

من وكلمحاولة تنظیم رفض جماعي لدفع الضریبة 
یحاول أو یفعل ذلك یعاقب طبقا للعقوبات 
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من قانون 418المنصوص علیها في المادتین 
.من قانون الضرائب المباشرة303ادة العقوبات والم

إجراء القانون العام المتعلق بعامیة :سادسا
:الدیون 

بعیدا عن اللجوء إلى اإلجراءات القضائیة 
المرتبطة بطرق التنفیذ، یمكن ألمین الخزینة العامل 
لفائدة اإلدارة الضریبة مثل باقي الدائنین أن ینساق 

(22).:یليإلى مواجهة أموال المدین كما

متابعة األعمال الممارسة من طرف المدنیین -
.قصد التهرب عن دفع الضریبة بطرق احتیالیة

التزویریة الصادرة عن فضح كل التصریحات-
.أولئك الذین یتهربون عن دفع الضریبة

بواسطة أشخاص آخرین لمعارضة مواجهة-
األحكام التي قد تصدر لصالح هؤالء المتهربین عن 

.دفع الضرائب
: البیع بالمزاد العلني .سابعا

وهي عملیة تجري تحت أعین محضر قضائي 
بإذن بیع من وكیل بعد تحصل اإلدارة الجبائیة

الجمهوریة للمنقوالت أو عقارات یحدد تاریخ البیع 
بمدة زمنیة كافیة عملیة البیع والوقت الذي تجري فیه 
ویتولى المحضر القضائي المكلف بعملیة البیع 
بالمزاد العلني عملیة التبلیغ الفردي لمختلف 

(23).المتعاملین معه إذ قد یبدون اهتماما بذلك

: ؤال المطروح في هذا المجال هو غیر أن الس
ما مدى فعالیة إجراءات تحصیل الضریبة ؟

تحصیلمدى فعالیة إجراءات: المبحث الثاني 
.الضریبة

حتى یتسنى ضمان تحصیل كل الضرائب، 
الضرائب بحق مفتشویتمتع ،الحقوق ورسوم أخرى

اللجوء إجباریا إلى استعمال امتیازات السلطة العامة 
منفردة والمعترف بها لإلدارة الجبائیة ومن ثم بإرادة 

فالمتقاعس عن دفع الضریبة، یجب أن یتابع بكل 

الطرق القانونیة السیما اللجوء مباشرة بصفة إلزامیة 
إلى التدابیر التنفیذیة سواء الحجز أو بیع أمالك 

ومع ذلك تبقى إجراءات الضریبة ناقصة المتقاعس،
لتي تقف وراء عدم الفعالیة، ولتحلیل األسباب ا

الفعالیة نعرض بشيء من اإلیجاز نقص فعالیة 
إجراءات التحصیل ذاتها في مطلب أول ثم نعالج 

.في مطلب ثاني نقص الفعالیة لألسباب أخرى
نقص فعالیة إجراءات التحصیل : المطلب األول 

.ذاتها
یالحظ أن نقص الفعالیة في اإلجراءات المتعلقة 

بصفة عامة إلى عدم بتحصیل الضریبة، ترجع
وجود هیئة مستقلة مكلفة بمتابعة ومراقبة مدى تنفیذ 
هذه اإلجراءات الردعیة، فمثال بالنسبة لإلجراء 

-المتعلق بغلق الحساب البنكي للمدین بالضریبة

ATD- فعال نظرا إلى غیرفإن هذا اإلجراء یبقى
السلبیات الموجودة فیه ومنها عدم إعالم قابض 

جراءات التنفیذیة الواجب اتخاذها على الضرائب باإل
.مستوى البنك

مثال تجعل المكلف وهكذا فإنه لمصلحة شخصیة
لدى البنك بعملیة غلق الحساب ربما التستر على 

.المدین بسبب وجود عالقة بین الطرفین
وبالنسبة لعملیة الغلق والتي تحدد مدتها عادة بین 

فإن المدین له حق رفع شهر واحد وستة أشهر،
قف قرار الغلیدعوى استعجالیه یطلب فیها توق
.كضمان لعدم تعسف اإلدارة الجبائیة

إن مدى معارضة قرار الغلق یجعل المكلف یتفق 
على جدول تأجیل الدفع مع قابض الضرائب ویتوجه 

أو یطلب من بذلك إلى القاضي الذي یمكن أن یأمر
.القاضي توقیف العمل بالجدول

:الحجز التنفیذي:أوال
األمالك التي نأالمالحظ بالنسبة لهذا اإلجراء

تبقىهي في حوزة المتقاعس عن دفع الضریبة، 
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، بسبب مختلف أشكال الحجزنبعیدة نوعا ما ع
إخفائها مما یقلل أو بإبعادهاسهولة التصرف فیها 

.من فعالیة هذا اإلجراء التنفیذي
:الحجز على التحصیل الزراعي :ثانیا

إذا كان ،السیماقلیل الفعالیة اإلجراء یبقى ها 
ء النیة فإنه یلجأ يالمتقاعس عن دفع الضریبة س

یر هذه الثمار والتصرف في عوائدها المالیة جإلى تأ
.أو في جزء من هذه العوائد

:الحجز عن األثاث والمبیعات :ثالثا
دفع الضریبة بمثل في حالة علم المتقاعس عن 

هذه اإلجراءات في حقه فهو قد یتصرف في هذه 
.المبیعات في أسرع وقت ممكن

:الحجز االدعائي أو المطلبي :رابعا
أن ،اإلجراءهذا التي یواجههامن بین االنتقادات 

الغیر مالك العقار ال یكون دائما مستعد لتسلیمه 
.اللهم أن یكون تحت ضغوط وقیود معینة

:التوقیفي أو الحدي االحجز :خامسا
فاقه إذ ال آمحدودیته وضیق باإلجراءهذا یتمیز 

تحصیل الدیون المالیة بینما ال یخص إال یخص 
.العقارات
:للعقاراتالعقاريالحجز :سادسا

بیع إجراءاتبالنسبة لعملیة بیع العقار فإن 
العقار أقل ما یقال عنها أنها عملیة معقدة حیث 
قلیال ما تلجأ إلیها اإلدارة الضریبیة، وبالنسبة للحجز 
التحفظي یالحظ مثال أن عملیة رهن العقار على 
مستوى المحافظة العقاریة حجز تحفظي یشترط إذن 
من وكیل الجمهوریة األمر الذي قد یأخذ وقتا طویال 

.مثل هذه العملیةویزید من بطء انجاز
.نقص الفعالیة ألسباب أخرى:الثانيالمطلب 

أن نقص الفعالیة یرجع باإلضافة إلى األسباب 
السابقة والتي ال تدور جلها حول إجراءات تحصیل 
الضریبة بقدر ما تدور حول كیفیات تنفیذ هذه 

وعدم وجود التنسیق في تنفیذهاالبطءأو اإلجراءات
الكافي بین المصالح الضریبة والمكلفة بمتابعة مدى 

إضافة إلى وجود أسباب أخرى اإلجراءاتتنفیذ هذه 
:یمكن تلخیصها فما یلي 

المادیة والبشریة المؤهلة بالنسبة اإلمكانیاتنقص -
.للقطاع

عدم التنسیق بین المصالح الضریبیة المكلفة -
.قدر الكافيبعملیات التحصیل بال

في تحصیل الضریبة ومتابعة ومراقبة البطء-
عملیات التحصیل، علما أن عملیة التحصیل 
الضریبة إذا تجاوزت الوقت المحدد لها تفقد قیمتها 

سنوات یسقط حق 4والمعروف أنه بعد مضي 
.المتابعة الجبائیة

عدم احترام مواعید التحصیل الضریبي مما یؤثر -
ل في حد ذاتها ألن احترام أجال على عملیة التحصی
.التحصیل مهم جدا

یتم أما sursis de paiementتوقیف الدفع -
بطلب من المكلف بالضریبة بتوجهه لإلدارة أو 

.بتوجهه إلى القضاء والحصول على حكم بذلك
للمكلفین بالضریبة معارضة المتابعات یجوز-

:االلتزام ذاته:كانتالمحركة ضدهم سواء 
l’obligation elle-même المتابعةتإجراءاأو:
les actes de poursuites

instances:ذاتهالهیئات المعنیة بااللتزام .:أوال
portant sur l’obligation elle même

أن تحصیل الضریبة هو من اختصاص السلطة 
اإلداریة ال یمكن على أساس مبدأ الفصل بین 

من طرف السلطة السلطات تعطیل عملیة التحصیل
القضائیة بینما یمكن للمكلف بالضریبة أن یشكك في 
صحة الدین، في هذا الشأن فإن كل معارضة 
للمتابعة ال یمكن رفعها أمام الغرفة اإلداریة للمجلس 
القضائي إال ضمن الشروط المنصوص علیها في 

.من قانون الضرائب المباشرة344إلى 337المواد 
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الطعن أمام الغرفة اإلداریة وتجدر اإلشارة أن 
من قانون 398لیس له في حد ذاته طابع توقیفي م 

(24).الضرائب المباشرة

الهیئات المعنیة بإجراءات المتابعة:ثانیا
یمكن للمكلف بالضریبة أو ذوي حقوقه أن 

یة المكلف بحجز یعارضوا قرار مدیر الضرائب للوال
لمجلس بیعها أمام الغرفة اإلداریة لأمالكه أو

قانون الضرائب 398القضائي ضمن شروط المادة 
.المباشرة

وبالنسبة لمعارضة إجراء التحصیل الجبري فإن 
:منهاهذا األخیر یجب أن یتضمن بعض البیانات 

ولقب وعنوان المكلف بالضریبة، المقر اسم
االجتماعي، المادة الخاضعة للضریبة وقیمة وطبیعة 
المادة الخاضعة للضریبة، تاریخ فرضها وٕامضاء 

.المحاسب
في إجراءات التحصیل ومن بین مظاهر التحایل

هؤالء تجاریا أو قییدمن طرف المكلفین بالضریبة ت
وهمیة أو سجل التجاري تحت أسماء للاكتسابهم 

كتابة هذه السجالت التجاریة بأسماء أشخاص 
ناقصة األهلیة وذوي عیوب في األهلیة وكذا بیع 
هذه السجالت التجاریة أو إعطاء عناوین وهمیة 
لتضلیل اإلدارة الجبائیة عن متابعتهم كان تقام 
الورشة في عقر الدار ویمارس النشاط خفیة عن 

ت منها أعین الجمهور بالنسبة لبعض النشاطا
، مما یجعل عملیة الخ...التجارة والصیاغة 

.التحصیل الضریبي صعبة للغایة

:ةـــالخالص
م یقدتؤدي بنا إلى ت،الدراسةإن خالصة هذه 

:االقتراحات التالیة 
وعدم ترك تدقیق إجراءات التحصیل الضریبي.1

أي فجوات أو منافذ للممارسات التحایلیة قصد 

مثلما هو الحال بالنسبة إلجراءات التهرب الضریبي، 
تخفیف اإلجراء المتعلق ، وكذا غلق الحساب البنكي

ببیع العقار مما یحث اإلدارة الجبائیة على تعمیم 
.استعماله

ابعة متتسریع إجراءات التحصیل الضریبي،. 2
طیر األعوان المكلفین تأ، تحیینهاعملیات التحصیل،

اللوجستیكي وخصهم وبالمقابل منحهم كل الدعم بها،
االهتماممثل بما أمكن من التشجیع والتحفیز،

والهیئة الخارجیة حتى الموظف من الزيبمظاهر
في مظهر أكثر یظهروبالتالي نرفع من معنویاته،

االهتمام أكثر بمستوى األعوان الثقافي لیاقة،
والتكویني حتى یتسنى لهم التأقلم أكثر مع المحیط 

تدعیم إجراءات التحصیل و ، الذي یتعاملون معه
بمزید ككل الودیة من خالل دعم اإلدارة الضریبیة

والبشریة حتى یتسنى لها من اإلمكانیات المادیة
.تأدیة مهامها بأكثر فعالیة

وتوسیع میدان التدخل دعم آلیات الرقابة الجبائیة.3
إلى أعوان الجماعات المحلیة دون االقتصار على 
قابض الضرائب ألن االضطالع بمهام التحصیل ال 
یجب أن تكون حكرا على مصالح المالیة بل یجب

لإلطالعتوسیع ذلك إلى مصالح الجماعات المحلیة 
.على مجاالت وأفاق الجبایة

هو معمول به إنشاء أجهزة للشرطة الجبائیة كما .4
وٕاحداث هیئة في بعض الدول الغربیة المتقدمة 

تع باالستقاللیة المالیة مكلفة بالتنسیق بین متت
سیدعم ال محالة مما، مختلف المصالح الضریبیة

.عملیات التحصیل الضریبي ویحقق الفعالیة المرجوة
نشر الوعي والثقافة الجبائیة من خالل تحسیس.5

مختلف المتعاملین مع اإلدارة الجبائیة حتى یساهم 
هي كل المكلفین بالضریبة في تأدیة االلتزامات التي 

.على عاتقهم من دون ضغط أو إكراه
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محاربة بعض المؤشرات الظرفیة التي تتحكم في .6
عملیة التحصیل مثل تغییر مقر المؤسسات 
والنشاطات، وٕاقامة الورشات في عقر الدیار 

ارسة المتسترة والخفیة لبعض النشاطات وعدم  والمم
.التصریح بها

قل كثیرا ثتخفیض معدالت الضریبة حتى ال ت.7
جیوب المكلفین بها، األمر الذي یحث هؤالء على 

، وضرورة احترام المصالح تأدیتها في وقتها المحدد
الضریبیة لمواعید وأجال التحصیل الضریبي حتى 

.الیة والعملیةالتفقد الضریبة قیمتها الم
بتكنولوجیات اإلعالم أكثر تدعیم القطاع.8

لنقص المسجل حالیا في مجال لاواالتصال تفادی
.المعلوماتیة واالتصاالت

:الهوامش
بیروت لبنان،الحقوقیة،منشورات الحلبي ظاهرة التهرب الضریبي الدولي وأثارها على اقتصادیات الدول النامیة،سوزي عدلي ناشد،-1

.01ص ،2008
".من سورة الحشر07" اآلیة- 2
،2008،األردنعمان التوزیع،دار حامد للنشر و دراسة مقارنة،من ضریبة الدخل،اإلعفاءاتعبد الباسط علي جاسم الجحیشي،-3

.57ص
.28و27ص،1999، عمان، 1، طعللنشر والتوزیصفاء ر، داالعامةة، المالیالحاجطارق- 4
.2002المتضمن قانون المالیة لسنة ،2001دیسمبر 22في المؤرخ21-01من القانون رقم 11نص المادة - 5
.2009المتضمن قانون المالیة لسنة 2008دیسمبر 30المؤرخ في 21-08قانون اإلجراء ات الجبائیة المعدل والمتمم بالقانون رقم -6
" .141: األنعام، اآلیة"سورة -7
.57ص، 2008، األردنن، عماالضریبیة، دار وائل للنشر و التوزیعة، الجریمطالب نور الشرع- 8
.21ص، 1983، ر، الجزائالمطبوعات الجامعیةن، دیوااألموال العامة، محاضرات فييالسید الجوهر زالعزیعبد-9

.3، ص1990حسین، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، فریجة-10
الجزائر، شعبة قانون األعمال، السنة الجامعیة جامعة التكوین المتواصلمطبوعةعلي بن سلیطان، دروس في مقیاس جبایة الشركات،-11

.غیر مرقمةة، مطبوع2006-2007
12. Art. 18/p 1 de la loi 01_ 21 du 22/ 12 / 2001’ portant loi de finances de l année 2002.
13. La loi 08_ 21 du 3O décembre 2008  portant loi de finances de l année 2009.

.327:ص،1974، د، بغداصادق محمد حسین الحسیني، ضریبة الدخل، مطبعة الزمان- 14
.الضرائب المباشرةنقانو ،1ف /194: المادة- 15
، 2008دار المحمدیة العامة،الجزائر، المؤسسة وهیكلها المالي،ةمردودییوسف مامش وناصر دادي عدون، اثر التشریع الجبائي على -16
. 234:ص
.15:ص،2009أعمال موجهة في تقنیات الجبایة، دار هومة،الجزائر،ن اعمارة منصور،ب-17
.المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة09/12/1976مؤرخ في 101-76أمر رقم -18
.10و09:ص،2007، دار الخلدونیة الجزائر،طاهري حسین، المنازعات الضریبیة- 19

20- Note ministérielle  No: 616/mf/dgi/dof/sdf/du 02 mai 1998 ; relative à l intensification du recouvrement
de l impôt, cotes importantes et fermetures temporaires.
21- Note ministérielle No: 994 du 16/12/1998 relative à la saisie conservatoire des biens des contribuables
récalcitrants. Inscription hypothèque légale sur les biens immobiliers.
22- circulaire  No ; 167/mf/dgi/95 du 02 mai 1995 relative à la relance du recouvrement- engagement de l
action coercitive à  l égard des contribuables ne relevant pas du secteur public.

.تتعلق بمنازعات تحصیل الضریبة1994جانفي 22مؤرخة في 08: تعلیمة وزارة المالیة،المدیریة العامة للضرائب رقم-23
.من قانون الضرائب المباشرة398المادة -24
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(Avant-propos)كلمة العدد

 

العلوم االقتصادیة والتسییر

البطالة و اتجاھات النمو االقتصادي واالستثمار العمومي وأسعار النفط -حالة الجزائر-

وردة  عویسي                                                                               

تقییم كفاءة البنوك التجاریة الجزائریة في منح االئتمان دراسة تحلیلیة للفترة (2009-1989) 

محمد عبادي                                                                                                                                                  

اإلبداع والتمّیز في التمویل األصغر اإلسالمي قراءات في تجربة بنك األمل الیمني

ریم بونوالة  والشریف ریحان                                                                                                               

إدارة رأس المال المعرفي: التحدي الجدید لمنظمات األعمال- شركة سكاندیا (Skandia) أنموذجا-

مدیـحة بخـوش                                                                                                                                               

(SOTRAMEST)قیاس ممارسة التعلم التنظیمي في شركة األشغال البحریة لشرق الجزائر

سارة عبیدات وعبد المالك ججیق                                                                                                                           

مدخل للتكامل الصناعي بین الدول المغاربیة

الهادي لرباع وماضي بلقاسم                                                                                                                          

العلوم القانونیة واإلداریة

الحمایة القانونیة للبیئة في قطاع الطاقة الجزائري

محمد خلیفة                                                                                                  

المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة عن جرائم الغش التجاري

ھندة غزیوي                                                                                           

حق المدعي المدني في اختیار الطریق الجنائي

حفیظ نقادي                                                                                                                                                       

الحمایة الموضوعیة واإلجرائیة لحق الضحیة أثناء إجراءات المحاكمة الجزائیة

خالد حامد مصطفى       

مخالفات التعمیر في التشریع الجزائري

عایدة دیرم                

المسؤولیة عن اإلعالم ما قبل التعاقدي

رشید ساسان             

مبدأ ثبات رأس المال في القانون التجاري الجزائري

عالل شلیغم    

المقــومات األساسیة للرقابة المــالیة الفعالــــة

ناصر نایلي  

اإلطار القانوني لمحافظ الدولة في الجزائر

سهیلة بوخمیس    

نظریة االعتداء المادي في القانون اإلداري

أحسن غربي   

سلطة مجلس األمن في اإلحالة إلى المحكمة  الجنائیة الدولیة

عصام بارة

إجراءات تحصیل الضریبة. أي فعالیة؟
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