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تلتزم   التي  واملقاالت  األبحاث  املجلة  األصالة تقبل  فيها  افر  وتتو واملنهجية،  املوضوعية 

 :العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية

 :ت واألبحاث املعمقةللمقاال بالنسبة  

 :اآلتيةالتي تستوفي الشروط  واألبحاث تنشر املجلة املقاالت  •

الدوريات   • في  دوليا  بها  املعمول  واملوضوعية  العلمية  باملعايير    والتي  املحكمة،االلتزام 

 .العلميتستجيب لشروط البحث 

الحياد واملوضوعية في تحكيم املواد العلمية املرشحة للنشر   التحكيم مبدأ تعتمد هيئة   •

األشخاص بمبادئ  مساسها  أو  الفكري  التطرف  من  األعمال  خلو  على  الحرص  أو    مع 

 .األنظمة

في   • بالجدية    املساهمات يراعى  تتسم  أن  املجلة  في  للنشر  نشر    وأال املقترحة  تكون محل 

 .ملتقىسابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال، 

 .املجلةأن تكون املواضيع املقدمة ضمن اختصاص  •

 صفحة   20يتعدى حجم العمل    وأال   اللغوية،أن تلتزم املقاالت الدقة وقواعد السالمة   •

  هوامش، مصادر مع احتساب  صفحة بالنسبة لألبحاث املعمقة،    50سبة للمقاالت وبالن

 .ومالحق البحث

اللغات: العربية،    وآخر بإحدىترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص بلغة البحث  •

 الفرنسية أو االنجليزية )حسب لغة البحث(. 

 :املترجمةبالنسبة لألعمال   

 .املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلةتقيل من األعمال   •

  .االنجليزية  العربية، الفرنسية،  وإلى:تقبل األعمال املترجمة من   •

 .أعاله املذكورةتخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين مختصين في اللغات  •

اختصاص    العلمية حسبإلى أساتذة من ذوي الخبرة    املقدمة املقاالتتحول األعمال   •

 .املقال

 .تسلمهامن  دقائق 5 بعديبلغ الباحث املرسل بتلقي مادته  •
 

 قواعد النشر
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 :التحكيم  ة 

من تمكينها من املادة    شهر في غضون    واتخاذ القرار تلتزم هيئة التحكيم بإبداء الرأي   •

 ، مع مراعاة السرية التامة في التحكيم املقترحة للنشر

 .للنشريحق لهيئة التحكيم أن ارتأت ضرورة إقرار تعديالت على املواد املقدمة  •

بتاريخ نشرها حسب رزنامة  • يعلم الباحث املرسل بقبول مادته للنشر على أن يعلم 

 .املجلة

 شروط النشر: 

 .14 حجم Traditional Arabic العربية شكل باللغة الكتابة:شكل  •

 .     12 حجم Times New Roman بالنسبة للغات األجنبية شكل •

 .يرفق الباحث سيرة ذاتية علمية مفصلة •

 تدرج الهوامش آليا في نهاية كل صفحة وقائمة املصادر واملراجع في نهاية املقال.  •

 نموذج التهميش:  

، عنوان الكتاب، دار النشر، بلد  واسم امِلؤلفلقب    :الكتب باللغة العربية أو األجنبية .1

 .الطبعة النشر، رقمالنشر، سنة 

 .الصدور  النص، سنة  النص، مضمون  البلد، نوع :التشريعيةالنصوص   .2

 املقالة، عدد   الكاتب، عنوانعنوان املجلة أو الدورية، لقب واسم    :املجالت والدوريات .3

 .االقتباس الصدور، صفحة املجلة، تاريخ 

واسم    :الجامعيةالرسائل   .4 عنوانلقب  املذكرة،  املذكرة،  الطالب،  مؤسسة   درجة 

 .االقتباس الجامعية، صفحة  التخصص، السنة  املذكرة، كليةتسجيل 

موضوع    جهة :الرسميةالتقارير   .5 التقرير،  مكانإصدار  سنة   التقرير،  التقرير،  نشر 

 .صفحة االقتباس التقرير،إصدار  

      :املراجع االلكترونية .6

مع     كامال   اإللكتروني    الرابط معلومات عن شبكة” اإلنترنت” بذكر املنقول  املرجع يوثق

  .املوقع زيارة وتاريخ  ذكر صاحب املادة املنشورة،

 على عنوان املجلة: .7
ً
 ترسل املساهمات بصيغة الكترونية حصرا
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 االفتتاحية

 بفضله تتم الصاحلات الذياحلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم وبسم اهلل 

ي مجموعة من األبحاث الت  املعمقة  ون من مجلة جيل األبحاث القانونيةالعدد الواحد والخمس اخترنا لكم في  

   .عض التشريعات العربيةبفي استعمالها كيفية تنظيم و عصرنا الحالي أهمية التكنولوجيا في عالجت 

التكنولوجيا  ف تأثير  األول  البحث  واملجتمعتناول  الفرد  حياة  عن    في  للحديث  الثاني  البحث  ثر  ألينتقل 

 .التكنولوجية على املبادئ التعاقديةو  االقتصادية التطورات 

معدل النمو  بين استخدام تكنولوجيا االتصاالت و القائمة العالقة اإلحصائية  حدد  أما البحث الثالث فلقد  

 م. 2020م و2001وذلك من الفترة الزمنية املمتدة بين عام  االقتصادي في السودان

في فلسطين  ابحثا أخر  حلل  كما   ببطاقات االئتمان  التعامل  التي تحكم عمليات  القانونية  وآلية  لضوابط 

 التزاماتهم.إلى  باإلضافة  بهاألطراف املتعاملين احماية حقوق 

بورصة    وفق قواعدالتداول    طبيعة البنية الجزئية الخاصة بيومدراسة  في    األخيرالبحث املعمق  توسع  وختاما  

 باالستمرار وانتهاًء باإلغالق:  الكويت
ً
  تسد الثغرات القانونية مقترحات    بهدف نقدها وتقديم،  من االفتتاح مرورا

 . وجودةملا

 نشكر كل من ساهم في اصدار هذا العدد متمنين لكم قراءة مفيدة 

 واآلخر لواهلل املوفق يف األو

 املشرفة العامة ومديرة التحرير /  سرور طاليب 
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  التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها في حياة الفرد واملجتمع
Digital technology and its impact on the life of the individual and society. 

 ط/د. عويس ي سكينة، ط/د. البشير غربي )جامعة قاصدي مرباح، الجزائر( 

Aouissi Sakina - Bachir Gharbi (University of Kasdi Merbah, Algeria) 

 

 ملخص: 

االفراد  من  عدد  ألوسع  وتخزينها  ومعالجتها  املعلومات  نقل  فقط  ليس  الرقمية  التكنولوجيا    تعتبر 

)املهارات(   القدرة على استغاللها  بين من يولد املعلومات )االبتكار( ويملك  الفرز املتواصل  واملؤسسات، وإنما 

وبين من هو مستهلك لها بمهارات محدودة، فهذه التكنولوجيا مست مختلف املجاالت وأصبح لها الدور الفعال  

واملجتم الفرد  على  تأثير  ولها  بل  املوارد،  تسيير مختلف  في  في  واملتمثلة  الحالية  الدراسة  له  ما هدفت  وهذا  ع 

 التعرف على أثر التكنولوجيا الرقمية على الفرد وكذا تأثيرها على املجتمع. 

 الفرد واملجتمع. –التكنولوجيا الرقمية   لكلمات املفتاحية:ا

Abstract : 

    Digital technology is not only the transfer, processing and storage of information to the 

widest number of individuals and institutions, but the continuous sorting between those who 

generate information (innovation) and have the ability to exploit it (skills) and those who 

consume it with limited skills. Managing various resources, and even having an impact on the 

individual and society, and this is what the current study aimed for, which is to identify the impact 

of digital technology on the individual as well as its impact on society. 

Keywords: digital technology - the individual and society. 
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 مقدمة:

إن تقدم ورفاه أي دولة من دول العالم هو مدى قدرة الدولة على مواكبة التطور التكنولوجي و التنظيمي     

اإلدارية،   التنمية  تحقيق  مسلمات  من  تعتبر  الرقمية  التكنولوجيا  ألن  وتطبيقاته،  مجاالته  مختلف  في 

لك بأنها غزت كل مجاالت الحياة وهي  االقتصادية واالجتماعية والثقافية فهي بعدا جديًدا في حياة اإلنسان؛ وذ

إلى إشارات،  أو تشفيرها  ترميزها  بعد  املعطيات  بمعالجة  تقوم  التي  لكل األجهزة من عتاد وبرمجيات  الشاملة 

بحيث أن كل هذه التطورات الحديثة الساعة في هذا املجال يعود بالنفع على أفراد املجتمع، لكن هذا يرجع  

لتكنولوجيا واستثمارها في كل ما من شأنه يحقق النجاح للدولة، وذلك ملا لها من  لالستخدام األمثل لتقنيات ا 

خصائص في عدة أمور منها توفير الوقت والجهد في االستخدام وهذا ألنها تعتمد على الحاسب اآللي، الن كل ما  

كبي بشكل  النمو  في  مستمر  وهو  املاضية  العشرين  األعوام  مدى  على  انتشاره  تسارع  رقمي  ان  هو  بحيث  ر، 

التطورات الجديدة التي تالمس حياتنا بشتى الطرق وفي مختلف األحيان بطرق عميقة، بينما توجد العديد من 

 الفرص والتطلعات التي ترتبط بالرقمنة فهي تؤثر بشكل كبير على الفرد واملجتمع.  

 إشكالية الدراسة: 

لتالي: ما أثر التكنولوجيا الرقمية في حياة الفرد  ومن خالل ما سبق وتطرقنا له يمكننا أن نطرح التساؤل ا    

 واملجتمع؟ 

 أهمية الدراسة:

الفرد       على  وأثرها  الرقمية  التكنولوجيا  في  واملتمثل  املتناول  أهمية موضوعها  أهميتها من  الدراسة  تأخذ 

والتعلي التربية  مجال  منها  املجاالت  مختلف  في  تؤديه  الذي  الدور  خالل  من  وذلك  واملجال  واملجتمع،  م، 

االقتصادي، واملجال السياس ي وغيرهم، وتوفير تقنيات جديدة ملواكبة تطورات العصر الحالي ملستخدمي هذه  

 األجهزة كجهاز الكمبيوتر ومختلف األجهزة األخرى. 

 هداف الدراسة:  أ

 تفعيل وسائل الرقمنة في األوساط ملعرفة ضرورة استخدامها في الوقت الراهن. -1

 توضيح األثر الذي تؤديه التكنولوجيا الرقمية في حياة الفرد.  -2

 إقامة الندوات العلمية التي من شأنها ان توضح وتعرف املجتمع عن هذه التقنيات وايجابياتها وسلبياتها. -3
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 أوال: التكنولوجيا الرقمية: 

 مفهوم التكنولوجيا الرقمية:-1

 ن حصرها فيما يلي:للتكنولوجيا الرقمية عدة تعاريف يمك      

بمعالجة    - تقوم  التي  وبرمجيات،  عتاد  اإللكترونية  األجهزة  "كل  انها:  على  الرقمية  التكنولوجيا  تعريف 

 (، وغالبا ما تكون هذه األجهزة حواسيب". 0،1املعطيات بعد ترميزها أو تشفيرها إلى إشارات اثنية )

علومات الصوتية، واملصورة، والرقمية، والتي تكون  وتعرف أيضا: "تكنولوجيا املعلومات هي الحصول على امل   -

الحاسبة   الكترونية  امليكرو  املعدات  من  مجموعة  باستخدام  وذلك  وبثها،  واختزانها  وتجهيزها  مدون  نص  في 

 واالتصالية عن بعد". 

األفراد    - من  عدد  ألوسع  وتسييرها  وتخزينها  ومعالجتها  املعلومات  نقل  فقط  "ليس  أنها:  يرى  من  وهناك 

واملؤسسات، وإنما الفرز املتواصل بين من يولد املعلومات )االبتكار( ويملك القدرة على استغاللها )املهارات(،  

 ( 195، ص 2019وبين من هو مستهلك لها بمهارات محدودة".   )مصطفى، عائشة،

 مراحل تطور التكنولوجيا الرقمية: -2

 رابطة، يمكن إيجازها في خمس مراحل أساسية وهي:مرت التكنولوجيا الرقمية بتنقالت نوعية عديدة ومت   

هذه املرحلة تميزت بظهور التجمعات البشرية، نتيجة لبداية التفاهم اإلنساني باستخدام  املرحلة األولى:  

 اإلشارات، إلى جانب أهمية ارتقاء هذا التفاهم حينما بدأ اإلنسان باستخدام اللغة. 

الثانية:   ب املرحلة  املرحلة  لكن  تميزت هذه  السومرية،  الكتابة  العالم، وهي  في  للكتابة  أقدم طريقة  اختراع 

 الكتابة لم تكن كافية وحدها لحل مشكلة االتصال. 

، ويعتبر "يوحنا جوتنبرج" هو أول من فكر في  15تميزت بظهور الطباعة في منتصف القرن  املرحلة الثالثة:  

 الكتاب املقدس باللغة الالتينية. اختراع الطباعة بالحروف املعدنية املنفصلة واتم طباعة 

الرابعة:   القرن  املرحلة  شهد  املرحلة  هذه  لعالج    19في  استجابة  االتصال،  وسائل  من  كبير  عدد  ظهور 

املشكالت الناجمة عن الثورة الصناعية، فأصبحت األساليب التقليدية لالتصال ال تلبي التطورات الضخمة  

إ أدى  مما  الصناعي،  املجتمع  شهدها  الطاقة  التي  استغالل  نتيجة  الجديدة  املخترعات  من  العديد  ظهور  لى 

 . 1876، والهاتف عام 1837الكهربائية، حيث تم اختراع التلغراف عام 
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تميزت هذه املرحلة بتفجر املعلومات وثورة االتصال من خالل استخدام الحاسب الرقمي املرحلة الخامسة:  

أسرع وقت ممكن، كما تمثلت هذه املرحلة في استخدام األقمار  في تخزين واسترجاع ما أنتجه الفكر البشري ب

 ( 196، ص 2019الصناعية لنقل املعلومات والبيانات والصور عبر الدول والقارات. )مصطفى، عائشة، 

 خصائص التكنولوجيا الرقمية:-3

 تميزت التكنولوجيا الرقمية بجملة من الخصائص نوجزها فيما يلي:        

 رقمية األسلوب األكثر فاعلية وكفاءة لتسيير العمل من حيث التخطيط، التنفيذ، الرقابة. التكنولوجيا ال -

 تساهم التكنولوجيا الرقمية في تعجيل الخطى باتجاه تحقيق استمرار املمارسات. -

 تتمتع التكنولوجيا بخاصية القدرة على تحسين الفاعلية التشغيلية.  -

فالتكنولوجيا الرقمية تجعل كل األماكن متجاورة وتسمح كل الحدود الجغرافية، وتغيير  تقليص املكان،    -

 مفهوم الزمان واملكان. 

تقليص الوقت، حيث تتيح وسائل التخزين التي تستوعب حجما هائال من املعلومات املخزنة والتي يمكن   -

 الوصول إليها بيسر وسهولة. 

يجة حدوث التفاعل والحوار بين الباحث والنظام.)عائشة، مصطفي،  اقتسام املهام الفكرية مع اآللة، نت  -

 ( 196، ص 2019

 أهمية التكنولوجيا الرقمية:-3

 للتكنولوجيا الرقمية أهمية كبيرة في الحياة االجتماعية يمكن حصرها في العناصر اآلتية:        

 . جعل العالم قرية صغيرة، يستطيع أفرادها االتصال فيما بينهم بسهولة -

 سهولة تبادل املعلومات ونقلها في أي وقت ومكان وبأقص ى سرعة، ودون جهود وبأقل تكلفة ممكنة.  -

 سهولة الوصول إلى املعلومات واملعرفة املوجودة في أي مكان بالعالم في نفس اللحظة. -

 االنتشار الواسع والالمحدود للمعلومات بين دول العالم. -

 . (197االستخدام واالستعمال.     )مرجع سابق، ص سرعة األداء وسهولة  -
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 أهداف التكنولوجيا الرقمية:-4

االهتمام          أفضل، وأصبح  إلى مجتمع  للوصول  الوحيد  السبيل  تقدم وهي  أي  أساس  هي  املعلومات  إن 

 من األمور التي ال يمكن االستغناء عنها في دفع وتيرة النمو والتقدم
ً
، ومع تزايد الوعي  باملعلومات إنتاجا وتداوال

 بأهمية املعلومات في جميع مجاالت الحياة، فإن رقمتنها تهدف إلى:

 إتاحة مصادر املعلومات التقليدية على نطاق واسع وتشمل:-1

 أيام.  7ساعة /  24إتاحة  -

 إتاحة دون التقيد باملوقع الجغرافي.  -

 إنتاج أشكال مختلفة من امللفات للمصدر الواحد.  -

 علومات للمستفيد دون التدخل البشري. توصيل امل -

 تطوير الخدمات التقليدية. -

 املشاركة في املوارد. -

 صيانة وحفظ املجموعات ضد التلف والكوارث والفقد.-2

الربح املادي من خالل بيع املنتج الرقمي على أقراص مليزرة أو إتاحة على الشبكة، وال يقصد بالربح هنا  -3

 ول على عائد مادي، يغطي هامشا من التكلفة لضمان استمرار العمليات.االتجار بقدر ما هو الحص

 عمليات التكنولوجيا الرقمية:-5

ترتبط عمليات الرقمنة بنوعية الوثائق التي ستمر قمنتها، وهي تختلف من مشروع إلى آخر حسب ما إذا     

 مثل هذه العمليات فيما يلي: كانت هذه العمليات ستتم داخل املؤسسة أو باللجوء إلى شركات مختصة، وتت

إجراءات ما قبل بدء العمليات، للتعرف الدقيق على طبيعة املحتوى، والذي يترتب عليه بالتبعية تحديد  -1

 اإلجراءات واألساليب في تحويله، ومن العوامل املؤثرة في هذا الصدد: 

 الشكل: نصوص أو صور أو فيديو... إلخ. -  

 الحالة املادية.  -  

 م.الحج -  
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 ألوان املحتوى ومدى أهميتها. -  

 إنشاء قاعدة بيانات متابعة عبر املراحل املختلفة. -2

تجهيز املصادر وتشمل: اختيار املصادر وسحبها من الفوف، وفحص التكرارات، وتخصيص رقم مسلسل  -3

 للمتابعة، والصيانة املادية إذا لزم األمر.

 ا.إنشاء التسجيلة الببليوجرافية وامليتادات -4

 ( 106، ص 2008املسح الضوئي والتحويل.  )لخضر، -5

 مميزات التكنولوجيا الرقمية:-6

الذكاء االصطناعي: ما يميز التكنولوجيا الرقمية هو تطوير املعرفة وتقوية فرص تكوين املوارد البشرية من    -

 أجل الشمولية والتحكم في عملية اإلنتاج. 

التكنولوجيا الرقمية يمكن أن يكون مستقبال ومرسال في آن واحد، أي يستطيعون  التفاعلية: فمستعمل    -

 تبادل األدوار، هذا ما يؤدي إلى خلق نوع من التفاعل بين األنشطة.

 الالتزامنية: أي إمكانية استعمال الرسالة في أي قت يناسب املستخدم. -

ال  - التكنولوجيا  باستقاللية  تسمح  خاصية  وهي  في الالمركزية:  باالستمرارية  تتمتع  مثال  فاإلنترنت  رقمية، 

 عملها، فال يمكن ألي جهة على مستوى العالم أن تعطلها.

 قابلية التوصيل: وتعني إمكانية الربط بين األجهزة االتصالية املتنوعة.  -

من خالل  قابلية التحرك والحركية: أي أنه يمكن للمستخدم أن يستفيد من خدمات اإلنترنت أثناء تنقالته،    -

 وسائل االتصال مثل: الحاسب اآللي النقال، الهاتف املحمول ... إلخ.

 قابلية التحويل: كتحويل الرسالة املرئية إلى رسالة مسموعة أو مطبوعة أ مقروءة.-

 الالجماهرية: أي إمكانية توجيه الرسالة إلى فرد واحد أو جماعة معينة.  -

الت  - هذه  قابلية  وهو  واالنتشار:  العالم.    الشيوع  من  محدودة  غير  مساحات  لتشمل  للتوسيع  قنيات 

 .(197، ص2019)أوماحي،
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 مجاالت التكنولوجيا الرقمية:-7

 من أهم املجاالت التي تحتويها التكنولوجيا الرقمية هي:    

 املجال االجتماعي:  

يرات في:  أحدثت التكنولوجيا الرقمية تغيرات في السلوكيات االجتماعية للناس، وتتمثل هذه التغ 

أصبح   التقنية  االجتماعية  الشبكات  وبظهور   ،... اإللكتروني  والتدريب  التعليم  اإللكترونية،  التجارة 

الناس يلعبون أدوارا وعالقات متنوعة مع بعضهم البعض، ومع نظم وشبكات املعلومات اإللكترونية  

 أيضا.

 وذلك من خالل:  مجال التعليم والتدريب:

 م والتعلم:برمجيات مساندة للتعلي -

 فالهدف منها زيادة إنتاجية املعلم والطالب على حد سواء. 

نظم املعلومات التربوية: فهي تساعد على صياغة ووضع السياسات التربوية والتخطيط التربوي في    -

 مجال التعليم. 

ية  تأهيل وتطوير قدرات القوى العاملة في املؤسسات املختلفة: وذلك بتخطيط برامج تدريبية عامل -

الكفاءة والجودة، عن طريق   في األداء ورفع  للتحكم  في املؤسسة،  البشري  تمس كل احتياجات املورد 

 استعمال أحدث أنواع التكنولوجيا الرقمية املتساندة وظيفيا.

 ملجال االقتصادي واملالي:ا

 إقامة النماذج االقتصادية لتحليل أداء النظم االقتصادية وتقسيم االستراتيجيات.  -

 حويل األموال إلكترونيا، الهدف منه سرعة الخدمة وتقليل العمل الورقي للعمليات بين البنوك.ت -

بعد    - ما  جهد  وتوفير  التصميم  تجارب  وتعدد  تعديل  سرعة  الحاسوب،  بمساعدة  التصميم 

  ، ص2019)أوماحي،    التصميم من خالل قيام النظام اآللي بتحديد قوائم املكونات واملواد الداخلة فيه.

197) 

 مزايا التكنولوجيا الرقمية:-8

 (:Facilite de consultationسهولة تصفح الوثيقة ) -

من    آالف  عدة  في  املوجودة  النصوص  داخل  البحث  الثواني،  بعض  خالل  في  تمكن  البحث  محركات  إن 

الصفحات عن التنصيص أو الفقرة املراد البحث عنها، أو استخراج بطريقة منتظمة كل الجمل التي على سبيل  
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تمكن مسيري الفهارس  املثال قد استعمل فيها املؤلف أحد أو عدة كلمات مفضلة لديه، كذلك فإن الرقمنة  

 بتصنيف كل األعمال املرقمنة حسب النوع، الشكل والفئة بسهولة كبيرة. 

 (: Accessibilite au public et promotionسهولة الوصول إليها من طرف الجمهور وترقيتها )  -

ساعة    24البلوغ  إن استعمال نظم التخزين اآللية ذات اإلمكانيات الكبيرة يجعل الرصيد املرقمن سهل         

ساعة بعدد قليل من املستخدمين )العمال(. وهكذا فإن الرقمنة توفر إذا اإلتاحة عن بعد للوصول إلى  24على  

ترقية هذه   الوقت، وهكذا فهي تضمن  نفس  في  املنال من طرف مجموعة من األشخاص  كانت صعبة  وثائق 

 الوثائق.

 (:  La rechercheالبحث ) -

نة أن هذه التكنولوجيا تعطي أكثر نجاعة لعملية البحث الوثائقي، حيث أنها توفر  كذلك من مزايا الرقم  

إمكانية البحث في الفهارس املحلية وغير املحلية وخلق نسيج من االرتباطات بحيث يمكن التنقل من الوثيقة  

بالبحوث متعددة    التي تم تصفحها إلى الوثائق ذات العالقة بها. كذلك بواسطة هذه التكنولوجيا يمكن القيام

 املعايير، البحث في النص الكامل. 

 La possibilité d’utiliser toutes lesإمكانية استعمال جميع وظائف النشر )قص، نسخ، لصق(    -

fonction d’édition(couper-copier-coller)     

كن للباحث جمع على من خالل عملية رقمنة الوثائق يمكن تحليل عدد كبير منها أو استخراجها، وهكذا يم  

شاشة الحاسوب عدد كبير من النصوص والصور مستخرجة من مصادر مختلفة. وبإمكانه كذلك من صفحة  

إلى أخرى في نفس الوثيقة، والقيام بتكبير الصفحة، وهكذا الوثائق الرقمية تصبح سهلة الدراسة، والنسخ، أو  

 االستشهاد بها في البحوث العلمية.

 : (La reproduction)إعداد اإلنتاج  -

إما      باستعمال  رقمنتها  تم  التي  املعلومات  من  نسخ  انجاز  إمكانية  الرقمنة  تكنولوجية  تتيح  كذلك 

الذي خزنت به أو شكل آخر مع الحفاظ على النوعية. كذلك تمكن الرقمنة من إعادة إنتاج    (Format)الشكل

ع وذلك  األصلية  بالوثيقة  ضرر  أي  احداث  دون  هي  كما  لصق  الوثيقة   / نسخ   " وظيفة  استعمال  طريق  ن 

Copier/coller هذه الوظيفة ال تيق فقط على النصوص املكتوبة بل تتعدى ذلك إلى الصورة والصوت التي ،

 يمكن إعادة إنتاجها وطباعتها بسهولة كبيرة. 
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 (: Préservation et conservation des documents originauxالوقاية وحفظ الوثائق االصلية ) -

إن الرقمنة هي قبل كل ش يء تكنولوجيا تحسن إتاحة الوثائق، وإن النسخ الرقمية تسهل الحفاظ على       

الوثيقة األصلية وذلك بتقليل استعمالها وتداولها وبذلك تقليل من عوامل التلف. وفي الوقت الحاضر ال يمكن 

النس الحفاظ على  يجب  ولذلك  كبيرة،  بجودة  الوثائق  أنواع  كل  أين تصبح هذه  رقمنة  اليوم  إلى  االصلية  خة 

 التكنولوجيا قادرة على إحداث تطورات نوعية جد عالية في انتاج الوثائق الرقمية. 

 عيوب التكنولوجيا الرقمية:-9

 تتمثل عيوبها فيما يلي:        

 (: Investissement initial onéreuxارتفاع االستثمار القاعدي ) -

ون أن العتاد الواجب توفره عند القيام بمشروع الرقمنة له سعر مرتفع جدا، يتمثل هذا العيب في ك       

عند   يتطلب  فهو  السعر  جانب  وإلى  التكنولوجيا،  بهذه  املهتمين  األشخاص  لكل  بالنسبة  عائق  أهم  وهو 

 االستعمال أشخاص متكونين على استعماله ولهم كفاءات عالية لكي تكون هناك نتائج مرضية. 

 (: Contraintes de rangementب )عوائق الترتي -

إن الوسائط املستعملة لتخزين املعلومات الرقمية يجب أن تحفظ داخل محيط نظيف جدا ومستقر       

 من ناحية األحوال الجوية. وتهيئة املحيط باحترام هذه الشروط يتطلب هو كذلك استثمار كبير. 

 (: Couts de la préparationكلفة التحضير ) -

ثيقة يجب أن تحضر لعملية الرقمنة، وإلى جانب التحضير املادي املطلوب للوثيقة، فإن املحتوى  كل و      

هو كذلك يجب ان يصنف ويكشف، وان املصادر النصية يجب هي كذلك إدخالها في قاعدة البيانات بواسطة  

 ( 110-107، ص 2008أشخاص متخصصين.    )لخضر، 

            ثانيا: أثر الرقمنة في حياة الفرد:

إن الثورة العلمية املتمثلة في التكنولوجيا الحديثة، أثرت كثيرا في حياة اإلنسان وأصبحت مقياسا للتقدم    

الذي وصلت إليه العقول البشرية الفذة، فهي تتيح لألفراد مثال تجاوز عائق املسافة املطلوبة لعملية االتصال، 

خص كان وفي أي مكان، دون أي إحساس بصعوبة االتصال  أي أنها تتيح للفرد أن يدخل في عالقة مع أي ش

األقمار   تشكل  حيث  التقليدية  الجماهيرية  اإلعالم  وسائل  حدود  يتجاوز  اليوم  االتصال  عالم  الن  املباشر، 

 الصناعية واالنترنت إحدى أهم جوانبه. 
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 األسرة:   -   

لتأثيث املنزلي فنجد عند األسرة القديمة التي لو قارنا األسرة القديمة والحديثة، للفت انتباهنا في مجال ا     

كانت تعتمد في تأثيثها على أثاث تقليدي من اللوح والخشب والبالط، وغيرها من األثاث املزركش الجميل، أما  

عند األسرة الحديثة التي تعتمد على تأثيثها بأحدث التكنولوجيات الرقمية، كما يلفت الفرق املوجود بينها إذ  

رة القديمة بنوع من الدفء وحنان الجدة وحكاياتها الجميلة، على غرار االسرة الحديثة التي تتميز تتميز األس

واالسرة   الحاكي  هو  التلفزيون  وأصبح  الجدة،  حكايات  محل  التكنولوجية  األجهزة  حلت  إذ  الجفاء،  من  بنوع 

خا  وهوائي فضائي  تلفزيون  جهاز  االسرة  في  فرد  لكل  يكن  لم  وإن  القنوات  ملتفون حوله،  وأصبحت  به،  ص 

 ( 9، ص 2014التلفزيونية هي املسيطرة على الجو العائلي الدافئ.   )رأفت، مها، 

إال أنه أصبح من الضروري توفير كل متطلبات التكنولوجيا في كل بيت وفي كل مؤسسة من وسائل حديثة    

البشري في كل األسر وهذا    ذات جودة لتلبية احتياجات العصر، ليحقق أعلى قدر من الكفاءة لدى العنصر 

 بدوره يعود بالفائدة على الدولة ككل. 

 ثالثا: أثر الرقمنة في حياة املجتمع:

املجتمع، فقد جرت ألكثر من عقدين من       للحديث عن قاطني هذا  الحديث عن مجتمع رقمي يجرنا  إن 

روا النور في العصر الرقمي  الزمن، مناقشة وبحث نشوء مجموعة سكانية عاملية مميزة من الشباب الذين أبص 

السكان  هؤالء  إلى  ويشار  اليومية،  حياتهم  في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  على  وترعرعوا 

 املوصولين بالشبكات باملواطنين الرقميين.

  "أن املؤشرات الرقمية تقول بان األطفال الذين يستعملون النت،نيغرو بونتي  وضمن هذا السياق، يؤكد     

املتباعدة أضحت   املسافات  إن  العادية، حيث  يطورون مهارات جديدة بدال من إضاعة مهاراتهم االجتماعية 

الجديدة   فاألجيال  لذلك  التشغيل،  فأرة  ملسة  خالل  من  ترسم  أصبحت  لألطفال  العالم  وصورة  قريبة، 

الرقمي الجديد والتشكالت االجتماعية واالقتصادية الصغيرة الجديدة هي أثمن موارد للمجتمعات   الكون  في 

 (                                                  84، ص 2014وهم أداة وعملية تؤثر بفاعلية في التغير على املدى البعيد.    )خضر، 

في        الذي يحدث  التغيير  في إحداث تغيرات عليها مثل  للناس  في السلوكيات االجتماعية  فهي تؤثر كذلك 

لكترونية بحيث أصبح البيع والشراء عن بعد مع توفير خدمة التوصيل على املكان الذي يريد اإلنسان  التجارة اإل

هذا ما سهل العملية على التجار في اقتناء مختلف املواد، والتغيير كذلك في التعليم والتدريب اإللكتروني وذلك  

في توفير الوقت    األساتذة وحتى املدربينعبر خدمة الزووم تقنية تكنولوجية رقمية سهلت عملية التعلم على  
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والجهد وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها البالد )جائحة كورونا( التي مست مختلف املجاالت وأرغمت كل  

   العاملين على تطبيق مختلف الوسائل والتقنيات الحديثة كل حسب مجاله.

 نتائج الدراسة: 

جاءت نتائج الدراسة لتشمل مجاالت عدة كان لدور الرقمنة في تحسينها لتعود بالفائدة على الفرد واملجتمع  

 وهي كاآلتي: 

 رقمنة اإلدارة كأسلوب لتحسين الخدمة العمومية في الجزائر. -

 العمومية.رقمنة الشباك اإللكتروني املوحد للوثائق البيو مترية كآلية لتحسين الخدمة  -

والتي كان لها األثر الكبير في حل عدة مشاكل في عدة مجاالت سواء    19تطوير الرقمنة كآلية ملرحلة كوفيد  -

 كان في الجامعة أو البنوك أو اإلدارة أو املؤسسات العمومية أو املدارس. 

تحققه من نتائج في بعض   كما أن الرقمنة كان لها الدور في تطوير وتمكين مهارات التربية والتعليم وهذا ما  -

 املستويات.   

 خاتمة:

استعمال        خالل  من  وذلك  املجتمعات،  نمو  عملية  في  وضوحا  أكثر  أصبح  املتطورة  التقنيات  أثر 

التكنولوجيا الرقمية املختلفة ألغراض كثيرة منها العمل على رفع مستوى التنمية باألخص تنمية املوارد البشرية،  

ماعية، فالتقنيات والوسائل التي تحتويها التكنولوجيا الرقمية لها أثر بالغ األهمية على  سواء كانت فردية أو ج

 أفراد املجتمع في مختلف املجاالت والجوانب سواء التعليم، أو التجارة، أو االقتصاد، أو السياسة ... وغيرها.

 اقتراحات: 

الت-1 التي توفرها  في مختلف الجوانب  ضرورة زيادة تفعيل مختلف الوسائل والتقنيات  الرقمية  كنولوجيا 

 واملجاالت. 

تنمية  -2 لتحقيق  الحديثة  التكنولوجيا  األمثل ملختلف وسائل  املجتمع لالستخدام  أفراد  لدى  الوعي  نشر 

 بشرية متطورة.

االهتمام بكل ما هو جديد في هذا املجال، ألنه يتوفر على عديد من الوسائل يتسنى لكل فرد سواء كان  -3

 ستاذ أو مدرب االطالع عليها ومعرفة محتواها وما يمكنه أن يستفيد منها. باحث أو أ 
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ضرورة التزام األولياء بمراقبة أبنائهم مستخدمي هذه التكنولوجيا وتحديد املحتوى الذي يطلعون عليه  -4

 مع تحديد الوقت لذلك. 

 

 قائمة املراجع: 

اقع  دور التكنولوجيا ال(،  2019أوماحي عائشة، مصطفى بوادي، )  - رقمية في تنمية املوارد البشرية )الو

 دفاتر السياسة والقانون. واملأمول(، 

-  ( أمينة،  املجتمع  (،  2017بومالي  في  الشخص ي  االتصال  على  الحديثة  االتصال  تكنولوجيات  أثر 

 .09، العدد 3املجلة العلمية لجامعة الجزائرالجزائري، 

 لوجيات الحديثة في التعريف بالتراث الثقافي وتنميته. دور الرقمنة والتكنو (،  2021سيد إدريس يوسف، )  -

-  ( غزالن،  الرقمي،  (،  2017سارة  العصر  في  واملهارات  التربية  الرقمي،  الندوة  التعلم  حول  عامة  ملحة 

 االستشارية املعنية بالتعلم الرقمي التي عقدت كجزء من برنامج معهد كورشام للقيادة الفكرية. 

مها    - العوض ي،  محمد  )رأفت  شبيطة،  اقع  (،  2014توفيق  واملو االجتماعية  الوسائط  استخدام  تأثير 

 الشخصية اإللكترونية على الحوار األسري من وجهة نظر األباء. 

 ، دار البداية، عمان.1طأمم صاعدة وامم مندهشة، (، 2014ياس خضر البياتي، ) -
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 التكنولوجية على املبادئ التعاقدية أثر التطورات االقتصادية و 
The impact of economic and technological developments on contractual principles 

 1جامعة الجزائر-كلية الحقوق ،  بن لعلى عبدالنور  .ط/د

Ben Ali Abdelnour, Faculté de droit - Université d'Alger 1 

  

 

 

 abstract 

The major economic and technological developments that the world witnessed have imposed 

many changes on society, and in particular on the legal reality, and perhaps the most important 

translation of these transformations is the effect of these transformations on the general theory 

of the contract so that they directly touch the traditional foundations on which contracts were 

built long ago. Far from creating a serious modernization, it was added to the ancient foundations 

of the decade, which translates into the contribution of economic and technological changes in 

creating harbingers that overwhelmed the general theory of the decade and was the cause of the 

flourishing of the decade and the revival of many doctrinal principles that remained hostage to 

stagnation and classicism for a period of time, such that these interactions Technology and 

economics deliberately removed the dust from many principles, thus causing a decade-long 

revolution that stimulated and revived some principles and affected the retreat of other principles. 

key words Regression of contract principles, economic and technological developments, 

modernization of contract principles, emergence of special legislation, retreat of individualism 
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 ملخص: 

و التكنولوجية  الكبرى التي شهدها العالم إلى فرض العديد من التغيرات على   االقتصاديةعمدت التطورات  

و لعل أهم ما يترجم هذه التحوالت تأثيرها على  النظرية العامة   املجتمع و بالخصوص على الواقع القانوني ،

اسها العقود منذ أمد بعيد مما خلق  للعقد بحيث مست مباشرة باألسس التقليدية التي كانت تشيد على أس

،  مما يترجم مساهمة التحوالت   تحديثا جذريا أضفي على األسس العتيقة في العقد و هجران املذهب الفردي 

العقد و    ازدهاروالتكنولوجية في خلق إرهاصات طغت على النظرية العامة للعقد و كانت سببا في    االقتصادية

دية التي بقيت رهينة الجمود و الكالسيكية لحقبة من الزمن، بحيث أّن هذه  انتعاش العديد من املبادئ العق

التفاعالت التكنولوجية و االقتصادية عمدت إلى إزالة الغبار عن العديد من املبادئ فأحدث ذلك ثورة عقدية  

 حفزت و أنعشت بعض املبادئ و أصابت بالتقهقر مبادئ أخرى.

املفتاحية: الع  الكلمات  مبادئ  العقد،     االقتصادية التطورات    قد،تراجع  مبادئ  تحديث    والتكنولوجية، 

 . تقهقر املذهب الفردي  التشريعات الخاصة، بروز

 

 مقدمة

ظهرت العديد من النظريات الفلسفية و األفكار التي تمجد حرية   1789عقب نجاح الثورة الفرنسية عام  

الفرد ، مما أدى بذلك إلى ظهور املذهب الفردي الذي شيد على أساسه القانون املدني الفرنس ي الصادر بتاريخ  

س  ،بحيث تشبع هذا القانون بتلك املفاهيم الشائعة في تلك الفترة مما جعل هذا القانون يبنى على أسا  18041

مبدأ سلطان اإلرادة و الذي يقوم بحد ذاته على مبادئ ثابتة تتمثل في الحرية العقدية و مبدأ القوة امللزمة و  

الحرية الفردية، و أصبحت هذه املبادئ أسس في القانون املدني ال يجوز املساس بها أو تدنيس قدسيتها ، و لقد  

القانون املدني املصر  إلى  القانون املدني  انتقلت عدوى هذه املفاهيم  باعتبار أن  القانون املدني الجزائري  و  ي 

 الفرنس ي هو عّراب هذه التشريعات قاطبة . 

و لعل أهم نظرية في القانون املدني نظرية العقد، بحيث يحتل العقد مكانة مرموقة في كافة النظم القانونية  

على   سواء  املعامالت  لكافة  هرما  يعتبر  بحيث  املختلفة،  التشريعات  وسيلة و  فهو  الدولي  أو  املحلي  الصعيد 

قانونية و اقتصادية تعتمد عليها املجتمعات منذ زمن بعيد . فيعتبر العقد بناء قانوني يشيد على إثره العالقات  

 
في القانون املدني الفرنس ي إلى القانون املدني الجزائري نظرا لكون القانون املدني الفرنس ي يعتبر أبا للمعظم القوانين   املتجذرة املفاهيم    انتقلتلقد   1

 و بالتالي انتقلت األسس الكالسيكية إلى تلك القوانين.
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بين األشخاص فهو املضمار الذي يضمن الوصول إلى الغاية التي  يرمي لها األطراف من خالل التعاقد و املتمثلة  

،  النظرية العامة للعقد بمكانة بارزة في نطاق التشريعات املعاصرة  تحظىو لذا     االقتصاديةفي تحقيق الغاية  

فيلعب العقد دورا هاما في ترسيخ الحقوق و الواجبات و تداول الثروات، و لكن مع زيادة التطور التكنولوجي 

الت جعلت التحوالت  تضرب في عمق  العلمي و الطفرة العلمية  التي رافقت هذا التطور و التي مست كافة  املجاو 

 الحياة القانونية و تمس بكافة الكيانات القانونية و التي ظلت جامدة ألمد بعيد.

فنتيجة للتحوالت و التقدمات  التي تشهدها الحياة العملية في الحقبة الراهنة و التي مست الحياة القانونية   

قانوني  أطر  يحتويه من  ما  العقد صامدا على  بقي  العقد  فقد  مما جعل   ، ركائز كالسيكية جامدة  و  ة عتيقة 

الفراغات   القانونية تزداد و  الهوة  العقد، مما جعل  بأزمة  الكثير من األزمات أصطلح على تسميتها   يصادف  

الثغرات التشريعية تتباعد ، مما دفع باملشرع إلى إعادة النظر في النظرية العامة للعقد وتحيينها وفق ترسانة  و 

و قانون التكنولوجية  التحوالت  تزايد  فمع  التطورات،  مع  بالتماش ي  لها  تسمح  هذه    االقتصاديةية  أضحت 

 التحوالت تضغط على الحياة القانونية و الواقع. 

فكلما تقدم الزمن و تطورت معه الحياة االقتصادية و االجتماعية و الصناعية ظهر العجز و القصور الذي  

للعقد العامة  النظرية  منه  على    تعاني  فرض  الذي  األمر  الفردي،  باملذهب  التشبث  سلبيات  معه  ظهرت  و   ،

التشريعات املعاصرة مسايرة هذه التحوالت من خالل تحيين و عصرنة قوانينها لتالءم متطلبات العصر، قصد  

صاف  تسهيل املعامالت بين األفراد  و حماية الطرف الضعيف في العالقة العقدية تحقيقا لقواعد العدالة و اإلن

،و لعل ما فرض إعادة النظر في هذه املبادئ العتيقة  االنهيار النسبي إن لم نقول املطلق للمبادئ العامة للعقد 

املبادئ   هذه  تجعل  أن   
ّ
إال أبت  العوملة  تفرضها   التي  التقلبات  أّن   

ّ
إال الزمن،  من  لردح  صامدة  ظلت  التي 

مبادئ مرنة     ترضخ بالتالي جعلتها  و  العصر  الهدف من    ملستجدات  لعل  و   ، املطلقة  فيها عن هيمنتها  تخلت 

للموضوع   النصوص    االطالع التطرق  تحليل  يقوم على  للعقد وفق منهج  العامة  للنظرية  الحديثة  على املالمح 

القانونية و ذلك لتبيان و التطرق لإلرهاصات الطارئة على النظرية العامة للعقد و عليه تظهر أهمية هذا املقال  

  استعراض التأثيرات التي طرأت على النظرية العامة للعقد و من هنا يمكننا طرح اإلشكالية التالية:الذي حاول 

و هل هذه التحوالت    و التكنولوجية في التأثير على النظرية العامة للعقد؟  االقتصاديةكيف ساهمت التغيرات  

 بهدم القواعد الكالسيكية؟  اكتفتقامت بتجديد العقد و تطويره أم 

 لإلجابة عن هذه اإلشكالية سنستعرض التقسيم التالي:و 

 تقدم في ظل التراجع  أثر التحوالت الطارئة على نظرية العقد: املبحث األول:
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 املبحث الثاني: تأثير التحوالت الراهنة على العقد : تأرجح بين ثباث النظرية العامة و انهيارها 

 

 تقدم في ظل التراجع   العقد:أثر التحوالت الطارئة على نظرية   املبحث األول:

إلى التأثير بشكل    االقتصادي لقد أدت التحوالت العميقة الحاصلة في املجتمع جراء التقدم التكنولوجي و  

مباشر  على الحياة القانونية من أهم هذه املبادئ تلك التي شيدت على أساسها النظرية العامة للعقد في القرن 

 في بعض الجوانب و تتراجع في جوانب أخرى. املاض ي مما جعل هذه املبادئ تتقدم

 إعادة النظر في معالم العقد تحيين األسس الكالسيكية في العقد: املطلب األول:

الفقهية   الدراسات  و  التشريعات  لوقت طويل من طرف  التي ظلت محمية  العقدية   األسس  و  املعالم  إن 

  االقتصادية وجدت نفسها ملزمة بمواكبة الواقع املعاش و ذلك نتيجة ما فرضته القفزات الباهرة في املجاالت  

 والتكنولوجية. 

 لفكرة تطوير نظرية العقد الفرع األول: تحديث املبادئ الكالسيكية في العقد :تفعيل 

لقد عملت التحوالت على دفع املشرع للتعديل في العديد من األسس التقليدية و العمل على تحديثها مما  

جعل نظرية العقد تشهد تطورا مع التحديث الحاصل في مبادئها مما جسد فكرة تطوير العقد، و لعل ذلك ما  

املعدل   االطالعيظهر جليا من خالل   الفرنس ي  املدني  القانون  العديد من    1على  أنه تضمن  فيه  بحيث يالحظ 

التجديدات و التحديثات التي أثرت على النظرية العامة للعقد و على القواعد العامة التقليدية لعل أبرز مثال  

ن مظاهر العقد  يضرب عنها تضمين املشرع الفرنس ي للعقود اإلذعان في القانون املدني املعدل كمظهر جديد م

بعد أن كان محل رفض في الزمن املاض ي و القواعد العامة التقليدية مما يظهر التحيين الطارئ على األسس  

 التقليدية.

 تجسيد إلمالءات التكافل العقدي  مبدأ حسن النية بمفهوم جديد: أوال:

الوقت الراهن أهم أداة  لم يعد العقد يشكل رابطة عقدية تجمع بين املتعاقدين فقط بل أصبح العقد في  

،و نظرا ألهمية العقد فلقد شيد على قواعد    2للتداول الحقوق و الثروات بين األشخاص و الدول على حد سواء 

أخالقية و مبادئ سامية و روابط أخالقية راقية تضمن حسن سير العالقة العقدية و تضمن حقوق األطراف  

 
  12016أكتوبر . 01نه في  و الذي بدأ سريا 2016فيفري   02املؤرخ في  2016- 131القانون املدني الفرنس ي املعدل بموجب األمر 

  .12،ص 2013دار األمان،املغرب، نظرية العقد، ،االلتزاممصادر  عبد القادر العرعاري، 2
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، و يعتبر مبدأ ح النية من أسمى املبادئ املنبثقة عن األخالق و هو  و تصون مصلحة الطرف الضعيف  سن 

 يشكل في حد ذاته مبدأ كالسيكي الزم العقود منذ نشأة النظرية العامة للعقد . 

إلى أنه مبدأ كالسيكي فإنه كذلك أداة تضمن   العالقة العقدية بين    استمرار فمبدأ حسن النية باإلضافة 

ية العقدية من خالل نشر روح التعاون و الثقة و النزاهة و العدل  الطرفين ، و آلية للحد من تغول مبدأ الحر 

املساواة بين أطراف العالقة العقدية، كما أن هذا املبدأ األخالقي أدى إلى التخفيف من صرامة بعض النصوص  و 

فة العدالة  القانونية و التي قد يؤدي تطبيقها املطلق و الحرفي إلى اإلضرار بأحد أطراف العالقة العقدية و مخال

، التي يسعى العقد إلى تجسيدها ،فمبدأ حسن النية مبدأ أخالقي يسعى إلى تجسيد روح العدالة في  1العقدية  

فالعقد    ، العقود  في  أساس ي  مبدأ  جعله  مما  األطراف    اقتصاديةأداة    باعتبارهالعقد  إليه  يصبو  ما  تحقق 

 أن هذه العقود غالبا ما تطغى   اقتصاديةاملتعاقدة من منفعة، فأصبح يشكل معادلة و عملية  
ّ
في فحواها إال

مصالح األطراف املتعاقدة    اصطداموالتي طاملا تؤثر بشكل سلبي على العقود مما تؤدي إلى    2عليها الحرية العقدية 

ن إقامة أي اعتبار للمصالح الطرف املقابل مما شكل أزمة تعصف بالعقد، والتي  تحقيقا للمصالح الخاصة و دو 

قد تؤدي إلى قطع العالقة العقدية قبل تمام الهدف منها . فلم تجد التشريعات آلية ومبدأ أفضل من حسن  

الحد   النية ملعالجة هذه اإلشكاالت فالقد وضع املشرع الجزائري مبدأ حسن النية كمبدأ مستحدث من شأنه 

العقدية  و  التي قد تفرزها مبدأ الحرية  التجاوزات  العديد من الحلول    االلتجاءمن  إلى تفعيل هذا املبدأ أفرز 

اإليجابية و لعل أهمها إرساء املنفعة املشتركة واملتساوية بين األطراف املتعاقدة و تقريب املصالح ، و لعل ذلك  

ا  نص  في  صراحة  الجزائري  املشرع  إليه  أشار  النية    3  1/ 107ملادة  ما  حسن  ملبدأ  املشرع  إدراج  أتى  لقد  و 

ملرونة الواقع التي فرضتها التحوالت االقتصادية و التكنولوجية و االجتماعية على النظرية    امتثاال  استخداماتهاو 

 العامة للعقد . 

و االقتصادية  التحوالت  بفعل  الحاصلة  و  للعقد  العامة  النظرية  على  الطارئة  التكنولوجية    فاإلرهاصات 

أفرزت العديد من التغيرات التي مست معالم العقد، و التي أدت بدورها إلى تحديث مبدأ حسن النية وتطويره  

فلم يعد يقتصر هذا املبدأ على فكرة مراعاة املتعاقد معه و عدم اإلضرار باملصلحة املبررة واملشروعة للطرف  

ت مظاهر  أيضا  يحمل  أصبح  بل  العقد،  في  قبل  املقابل   من  والتعاون  التعاقد  في  بالنزاهة  االلتزام  في  تجلى 

و تجسيد   العقد  تنفيذ  في  أو    االتفاقاملتعاقدين  الحيل من غش  املتعاقد كل  يتجنب  أن  بالنزاهة  ، و يقصد 
 

  .60،ص 2018منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان، تجديد العقد، وليد بسيم عبود العنكز، 1

  .39،ص2008امليسرة،األردن،دار  ،االلتزاممصادر  يوسف محمد قاسم عبيدات، 2

عطوي، 3 الظروف    حفيظة  املدني،  االقتصاديةأثر  العقد  والسياسية،   على  القانونية  للدراسات  الباحث  األستاذ  محمد   مجلة  جامعة 

  .616،617،ص 1،2020،العدد5بوضياف،املسيلة،املجلد
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عسيرا أو مرهقا أو تجعل من تنفيذه مستحيال و الذي بدوره قد   االلتزامتدليس أو مناورات من شأنها أن تجعل 

العالقة العقدية مما جعل املشرع يفرض مبدأ حسن النية، و لعل ذلك ما ترجمته نص املادة    استمرارى  يؤثر عل

و التي تنص على أنه يفرض مبدأ الشفافية و النزاهة في املمارسات التجارية القائمة بين   02-04من القانون  01

 االلتزامعلى مبدأ ثاني مستحدث يتمثل في    ، كما أن مبدأ حسن النية يقوم1و املستهلكين   االقتصادييناألعوان  

يعد   الذي  و  بكافة    التزامابالتعاون  إشعاره  و  إعالمه  و  معه  املتعاقد  بمساعدة  املتعاقد  يلتزم  بحيث  إيجابيا 

األحداث و الوقائع التي تخص تنفيذ العقد و تسهيل الوصول إلى تجسيد العالقة العقدية، و لقد استنبط هذا  

التطو   االلتزام فالعقد  من  العقدي  التكافل  متطلبات  تمليه  ما  و  العقدية  بالعالقة  لحقت  التي  الجديدة  رات 

، و لعل هذا التحيين الطارئ الذي    2عالقة تعاون و مأزرة و ليس عالقة تنافس و مجابهة و اصطدام املصالح

وم الفردي للعقد مما  لحق مبدأ حسن النية يرجع أساسه إلى التخفيف من  االعتداد بالنزعة الفردية و املفه

الفرد  ال  الجماعة  مصلحة  تحقيق  يهدف  اجتماعيا  طابعا  يحمل  العقد  من  الكثيرة    3جعل  املبادئ  أن  كما   ،

والتي أسماها التوازن العقدي و املعرفي    االقتصادية املقحمة على النظرية العامة للعقد و التي فرضتها التطورات  

 . 4حسن النية و تحديثه  و العدالة العقدية ألحت على تجسيد مبدأ

 مبدأ الحرية العقدية بمفهوم جديد: فرض استثناءات قلصت من طالقة املبدأ ثانيا:

يعتبر مبدأ الحرية العقدية من أعتق املبادئ العقدية التي شيدت على أساسه النظرية العامة للعقد بحيث  

جعل من الحرية العقدية مبدأ عاما ومطلق  5  1134في نص املادة    1804نص عليه قانون نابليون الصادر في  

ل هذا املبدأ مظهر من مظاهر مبدأ  أن الحرية العقدية أساس التعاقد ،و يشك  باعتبارترضخ له كافة العقود  

املبدأ حقوقا   و يضمن هذا  املدني  العقد  نشأة  منذ  املدني  القانون  يشكل جوهر  كان  الذي  و  اإلرادة  سلطان 

للمتعاقد و هي حق الشخص في إبرام العقد من عدمه ثم حقه في اختيار الطرف املتعاقد معه بإضافة إلى حقه 

هذه الحرية املخولة للشخص في التعاقد تجسد حتما العدالة العقدية    مضمون العقد و شروطه و  اختيارفي  

 التوازن العقدي و اللذان يعتبران من مستلزمات العدالة .و 

 
  طبقة على املمارسات التجاريةاملحدد للقواعد امل  2004يونيو سنة  23الصادر بتاريخ  02- 04القانون رقم   1

  6172حفيظة عطوي، املرجع السابق،ص

  3. 12،ص 2013،الجزائر،1جامعة الجزائر كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، للعقد، االجتماعيةالوظيفة  فطيمة نساخ،

جامعة   الدراسات القانونية و السياسية،مجلة البحوث و  تحديث النظرية العامة للعقد في ضوء ظاهرة التخصص التشريعي، جمعة زمام،4

  .226،ص 2،2017،العدد6العفرون،املجلد 2البليدة

  5بإعتبارها أول مادة تطرقت للحرية العقدية1804من  القانون املدني الفرنس ي الصادر بتاريخ 1134راجع نص املادة 
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في جل  العقدية  العالقة  يرافق  الذي  و  التعاقد  رموز  من  رمزا  منازع  و دون  العقدية  الحرية  مبدأ  فيشكل 

ين ووصوال إلى مرحلة التنفيذ و إّن وجود هذا املبدأ القانوني  مراحلها من مرحلة االتفاق مرورا بمرحلة التكو 

والتحررية    االقتصاديةوفرضه لهيمنته على املنظومة العقدية ما هو إال نتيجة لتأثر القانون باألفكار الفلسفية و 

جيبا لتلك  مست  1804التي برزت في أوروبا عقب الثورة الفرنسية ، بحيث جاء القانون املدني الفرنس ي الصادر في  

األوضاع ومترجما لتلك األفكار و الذي كان يقدس األفكار الفردية بشكل ملموس، مما جعل مبدأ سلطان اإلرادة  

 أّن الحرية العقدية ليس مبدأ مطلق على عنانه و إنما ترد عليه قيود، فالقيد  
ّ
يظهر كتجسيد لتلك األفكار إال

إرادة منفردة و دون اللجوء إلى املتعاقد معه و القيد الثاني يلتزم  األول ال يجوز للمتعاقد نقض  أو تعديل العقد ب

 .1املتعاقد بتنفيذ العقد بكافة حذافيره

التطورات   في مواكبة  أتبث قصورا  والتكنولوجية    االجتماعية و    االقتصاديةلكن هذا املبدأ و رغم عراقته 

على تحديثات  إضافة  على  يعمل  الجزائري  املشرع  جعل  مما  فرضت    الحديثة  بحيث  الكالسيكي،  املبدأ  هذا 

املبدأ    االقتصادية التحوالت   في  يعدل  الجزائري  املشرع  جعل  مما  العقدية  الحرية  مبدأ  في  التحديث  ضرورة 

التي من شأنها جعل هذا املبدأ الكالسيكي مبدأ حديث في بعض جوانبه فيظهر    االستثناءاتبفرض جملة من  

فرضت على املشرع التدخل لتحيين في مبدأ الحرية العقدية ولعل   2دية االقتصاجليا أن الظروف و التحوالت  

أحسن مثال عن التحديث التي تم    1975املشرع في القانون املدني    استحدثهاالتي    ةاالستثنائينظرية الظروف  

بمحض    اختارهإضفائه على هذا املبدأ الكالسيكي بحيث في هذه الحالة يكون املتعاقد غير ملزم بالعقد الذي  

ة  بحيث أن التحديث الطارئ على مبدأ الحري  3إرادته و يعتبر ذلك تراجع واضح عن طالقة مبدأ الحرية العقدية

العقدية يسمح سواء للقاض ي أو املشرع التدخل في العقد و ضبط هذه الحرية العقدية تجسيدا لفكرة العدالة  

بحيث يهدف املشرع في هذه املادة حماية    3/ 107العقدية و اإلبقاء على العقد و لعل ذلك ما جسدته نص املادة  

الطارئة ففي هذه املادة يتضح أن املشرع    والذي أترث عليه التحوالت االقتصادية  اقتصادياالطرف الضعيف  

إلى مبدأ الحرية العقدية مما جعل هذه املادة قيدا يخنق    االستنادقد آثر إعمال نظرية الظروف الطارئة بدال من  

مبدأ الحرية العقدية و يحد من طالقته مما جعل هذه الحالة استثناء مستحدثا يضبط املبدأ الذي كان مهيمنا  

 الزمن.  على العقود منذ

 
  94.1،ص2016دار الهومة،الجزائر، الجزء األول، في القانون املدني الجزائري، االلتزاممصادر  بلحاج العربي،

  200، ص2018جامعة مولود معمري تيزي وزو، القانون الخاص، رسالة دكتوراه، على العقد، االقتصاديةأثر الظروف  يسين سعدون،  2 

فياللي،   3 متجدد،  علي  وواقع  قديم  مفهوم  العقدية  األعمال،  الحرية  وقانون  العقود  في  البحوث  الخامس،  قسنطينة،جامعة    مجلة    العدد 

  .18،19ص ،2018ديسمبر
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من القانون املدني بحيث    110كما نجد أن املشرع الجزائري قد تطرق إلى استثناء أخر نصت عليه املادة  

إذا تجاوزت الحرية العقدية ألحد    1تضمنت املادة استثناء على مبدأ الحرية العقدية بحيث أنه في عقود اإلذعان 

العدالة   بأصل  يخل  الذي  اإلذعان  عقد  بذلك  نشأ  عليها  تسلطت  و  األخرى  الحرية  على  املتعاقدة  األطراف 

العقدية مما أوجب تدخل القاض ي للعصف بالشروط التعسفية التي انشأتها الحرية العقدية بحيث أن الحرية  

في العقد وجب ضبطها من    االقتصاديةو التأثير على املعادلة    2العقدية العقدية التي من شأنها زعزعة العالقة  

خالل تدخل القاض ي و الحد من الحرية العقدية مما يظهر أن الحرية العقدية بمفهومها الجديد لم تعد تقدس  

رزت  أخرى . كما أن التحديث في مبدأ الحرية العقدية أف اعتباراتفقط الحرية العقدية و إنما أصبحت تقدس 

باإلعالم    االلتزامعنه العديد من املبادئ لعل أهمها مبدأ حرية األسعار و الذي انبثق عنه مبدأ مهم متمثل في  

التي قد تطرأ على العالقة العقدية و الذي نجد أن املشرع الجزائري نص    االقتصادية باألسعار بفعل التقلبات  

 . 024-04من القانون   04و كذلك املادة 3ة املستهلك  املتعلق بحماي 03-09من قانون  17عليه في نص املادة 

 تجديد لألسس العتيقة التحوالت الحديثة على املبادئ التقليدية: انعكاسات الفرع الثاني: 

التحوالت الحديثة على النظرية العامة للعقد بحيث قامت بالتجديد في األسس العتيقة في   انعكستلقد  

 العقد أهمها مبدأ املساواة و مبدأ التوازن العقدي مما جعل ذلك ثورة تحديث في العقد.

 التخلي عن املساواة املجردة و تجسيد املساواة الفعلية   تحقيق مبدأ املساواة: أوال:

العقد من الفعلية للطرف  يسعى  العقد مما يضمن الحماية  بين أطراف  إلى تجسيد مبدأ املساواة  ذ نشأته 

ال تتصل بالواقع العملي بحيث تشهد في  5الضعيف ،غير أن هذه املساواة في كثير من األحيان تبقى فكرة مجردة 

 اواة في العقود.العقود وطأ اإلرادة القوية لإلرادة األقل تأثيرا منها، مما خلق نوع من عدم املس

و التكنولوجية فرضت على املشرع التحديث في أقدم النظريات بهدف إقامة فكرة   االقتصاديةإن التحوالت  

املساواة العقدية بين املتعاقدين و ذلك من خالل السعي إلى التقليص من هيمنة مبدأ سلطان اإلرادة و الحد  

 
الخاصة،   1 التشريعات  و  املدني  القانون  في  اإلذعان  عقد  فاضل،  حوليات،  خديجة  مجلة  سنة،  حوليات  أربعين  بعد  املدني  جامعة    القانون 

  .309،ص  5،2016الجزائر،العدد

سارة،   2 العقود،  بيالمي  قانون  تطور  ظل  في  التعاقد  حرية  األعمال،مج  نطاق  قانون  و  العقود  في  البحوث  منتوري،  لة  الحقوق،   جامعة    كلية 

 . 68،ص2018،ديسمبر5العدد  قسنطينة،

  35العدد  09-18املتعلق بحماية املستهلك املعدل بموجب األمر رقم  03-09القانون  3

  .41املحددللقواعد املطبقة على املمارسات التجارية العدد02-04القانون  4
  90،ص .2016، 5جامعة الجزائر، العدد ، القانون املدني بعد أربعين سنة، مجلة حوليات، النظرية العامة للعقد تصور جديد، ذهبية حامق، 5
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عيوب الرضا التي تهدف إلى إبطال العقود التي اختل فيها    نفوذها و ذلك من خالل التوسيع في نظرية   امتدادمن  

عنصر املساواة ، فهي نظرية تقليدية أضفي عليها بعض التحديثات بهدف تجسيد مبدأ املساواة الفعلية بين 

التطور   املتعاقد    االقتصادي املتعاقدين. فمع  الطرف  املشاكل بحيث أصبح  العديد من  والتكنولوجي تطورت 

كافة   املنفعة  يستعمل  و  مصلحته  لتحقيق  معه  املتعاقد  على  للتحايل  التكنولوجية  التقدمات  و  الحيل 

الشخصية، على حساب اإلضرار باملتعاقد معه مما جعل املشرع يقوم بتطوير نظرية اإلبطال العتيقة لحماية  

 رضا الطرف الضعيف اقتصاديا و تكنولوجيا. 

زائري قد طور من مفهومه و قام بتوسيعه فلم يعد املشرع  و بالرجوع إلى عيب الغلط نالحظ أن املشرع الج

يأخذ بفكرة الغلط في نطاقها التقليدي بل حذا حذو املشرع الفرنس ي و قام بتطوير هذه النظرية فبعدما كان  

يستند فقط إلى الغلط في مادة الش يء طور من هذا املفهوم و أصبح يأخذ بالغلط الذي يقع في الصفة الجوهرية  

تقدير 1للش يء   في  الذاتي  املعيار  إلى  كان املشرع يستند  النظرية فبعدما  أنه أضاف تحينا أخر على هذه  . كما 

الصفة الجوهرية للش يء في عيب الغلط و التي تقام على أساس إرادة املتعاقد الذي وقع في الغلط ،ليتوجه بعد 

التحديث و   إلى اعتناق املعيار املوضوعي كنوع من  التي ذلك املشرع  الذي يقوم على تقدير الصفة الجوهرية 

 تستشف من الظروف املحيطة بالعقد و رصد املناخ الذي أنشأ العقد في ظله.

كما أنه املشرع قد ثار و تمرد على النزعة الفردية و تمرد على أفكار و فلسفة املذهب الفردي ليثبت التغيرات  

جذريا تحوال  أقام  بحيث  العقد،  نظرية  على  الضيقة    الطارئة  بالفكرة  يأخذ  يعد  فلم  التدليس  فكرة  على 

والتي تقوم فقط على أساس السكوت العمدي للطرف املدلس و الذي يعتبر موقفا سلبيا و إنما انتقل   للتدليس،

إلى إلزام املتعاقد بتحمل مسؤولية إيصال كافة املعلومات الضرورية للمتعاقد معه بهدف إبرام العقد و إن هذه  

ي وضعها املشرع يكون من خاللها قد قفز قفزة قطع بها أشواطا كبيرة بحيث أن تكريس مبدأ االلتزام  الخطوة الت

باإلعالم يرجح كفة املساواة الحقيقية بين املتعاقدين، و يقمع فكرة املساواة املجردة التي كانت في أغلب األحيان  

  االقتصادي ا لجعلها نظريات توافق التقدم  مجرد وهم و خيال. فنجد أن املشرع قد عمد إلى تحديث عيوب الرض 

 و التكنولوجي وتتماش ى معه كما أنها نظريات تعمل على تجسيد فكرة املساواة الفعلية بين املتعاقدين. 

 إرساء لقواعد العدالة التبادلية  تكريس مبدأ التوازن العقدي: ثانيا:

ثمرة ناتجة عن توافق إرادتين    باعتبارها  األصل في العقود أن يحدد مضمونها بكل حرية من طرف املتعاقدين

، و باعتبار أن العقد نتاج حرية األطراف املتعاقدة ففي الوقت املاض ي كان التوازن العقدي ال يعتبر مبدأ عاما  

 
  1. 230ص  املرجع السابق، ،وأيضا زمام جمعة،91،92املرجع السابق،ص
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في العقد كما أن التوازن املوضوعي الذي يكون أساس تكوين العالقة العقدية ال يعد جوهرا في العقد مما أفرز  

 عقود التي يتخللها عدم التوازن العقدي . العديد من ال

والتكنولوجي والطفرة التي أنتجها هذا التطور في الحياة القانونية وجد املشرع    االقتصاديلكن مع التحول  

للتوازن العقدي في العقود، و إعادة إرساء املعادلة العقدية بين املتعاقدين   االعتبارنفسه ملزما للتدخل و إعادة  

و بين كافة البنود املدرجة في العقد بحيث تكون نوع من   االلتزاماتوفيق في العقد بين الحقوق و  بحيث يتم الت

 العدالة فيما يمنحه املتعاقد و ما يحصل عليه و ما يترتب على عاتقه في إطار تجسيد التوازن اإلجمالي في العقد. 

الجديدة جع التعديالت  العقود جملة من  أدخل املشرع على قانون  إلى مكافحة جل  لقد  يهدف  قانونا  لته 

التي قد تطرأ على العقد و تزلزل التوازن العقدي ، و إن كان هذا التوازن يوصف بأنه توازن نسبي لم    االختالالت

الحقيقي ،فلقد أعطى املشرع للقاض ي حق الولوج في العقد    1يرتقي إلى الكمال املطلق لتحقيق التوازن العقدي

في   بارز  تكافؤ  عدم  العقد  مالمح  في  ظهر  إذا  العقدي  التوازن  فرض  إعادة  أحد االلتزاماتو  من  فبطلب   ،

املتعاقدين أو كالهما يمكن للقاض ي التدخل في العقد و فرض التوازن العقدي و إعادة التوازن الذي أصابه  

ذلك بهدف إعادة إرساء أسس العدالة التبادلية والقائمة على أساس املساواة املفترضة بين    و خلل و  اضطراب

املتعاقدين بحيث يفترض في العقد املساواة بين حقوق و واجبات املتعاقدين بحيث يكون بذلك التوازن العقدي  

لتحديثات التي قام بها املشرع  مفترضا في العقد و باختالله وجب على القاض ي معالجة هذا الوضع. و يظهر جليا ا

من القانون املدني و الذي فرض فيه املشرع    358الجزائري إلعادة فرض التوازن العقدي في العقود في نص املادة  

في هذه الحالة من خالل  ضرورة إعادة التوازن في عقد بيع العقار الذي وقع فيه غبن و يكون بإعادة التوازن 

كملة الثمن ليعاد التوازن إلى العقد و يبقى قائما، و كذلك الحال في عقد القسمة مطالبة البائع من القاض ي بت

في نص  732و الذي نصت عليه نص املادة   القانون املدني و كذلك عقد املقايضة و الذي سرت أحكامه  من 

للقاض ي الولوج   ، ففي نص املواد السالفة الذكر نجد أن املشرع الجزائري قد سمح  2من القانون املدني   414املادة

بين  التكافؤ  بغرض فرض  ذلك  و  الثمن  تكملة  أو  العقدي من خالل ضبط  التوازن  إعادة فرض  و  العقد  في 

  االختالالتو ما يجدر اإلشارة إليه أن املشرع فرض إعادة التوازن للعقد الذي أصابته هذه     3أداءات املتعاقدين 

وضعها املشرع تكون بهدف املحافظة على العقد من جهة  وأن هذه الخطوة التي    االقتصاديةنتيجة التحوالت  

 مواكبة العقد للتطورات الحاصلة من جهة أخرى.و 

 
 1 .95املرجع السابق،ص ذهبية حامق،

 2 املدني. من القانون 358،732،414راجع نص املادة 

  3. 97املرجع السابق،ص ذهبية حامق،



 2022 أبريل   51العدد  -جملة جيل األحباث القانونية املعمقة  -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
 33 

 اصطدام باملعطيات الحديثة   تعارض مبدأ سلطان اإلرادة مع مقتضيات التعامل الحديث:  املطلب الثاني:

فإن   للعقد  العامة  النظرية  إثرها  على  شيدت  التي  الكالسيكية  املبادئ  أهم  اإلرادة  سلطان  مبدأ  باعتبار 

 التحوالت الحدية أثرت عليها بشدة مما جعلها تصطدم مع هذه األخيرة  

 قصور مبدأ سلطان اإلرادة في أعقاب التحوالت الراهنة  الفرع األول:

مبدأ سلطان اإلرادة و قصوره فلم يعد ذلك املبدأ الذي يسيطر    شانكماإلى    االقتصادي لقد أدى التقدم  

 على العقود و يهيمن على العالقة التعاقدية بل أصبح هذا املبدأ قاصرا و عاجزا أمام التطورات الهائلة. 

 املبدأ و االصطدام باملستجدات الحديثة   انتكاسةتضارب بين   أوال: قصور مبدأ سلطان اإلرادة:

والتكنولوجية الطارئة على املجتمع ساهمت بشكل واضح في إعادة رسم األسس    قتصاديةاالإن التحوالت  

التحوالت   فرضتها  التي  فالتطورات  العقد،  نظرية  إثرها  على  بنيت  التي  منعطفا    االقتصاديةالعتيقة  خلقت 

يعيد النظر   تشريعيا أمام العقد عرقل تقدمه و هو مثقل بذلك الكم من األسس الكالسيكية مما جعل املشرع 

 في األسس العتيقة و يقوم بحديثها وفق ترسانة قانونية حديثة لجعل العقد يواكب التطورات الحاصلة. 

و لعل أهم املبادئ الكالسيكية التي شيد على أساسها العقد مبدأ سلطان اإلرادة الذي بسط نفوذه وهيمنته  

وباعتبار أن مبدأ سلطان    العقود و عمر ردحا طويال من الزمن،على كافة العقود و أصبح ركيزة أساسية في إنشاء  

اإلرادة مبدأ يتسم بطابع الصرامة و التعقيد، جعل من هذا املبدأ يصطدم مع التطورات التي فرضتها التحوالت  

التخفيف  االقتصادية و التكنولوجية مما جعل من املشرع مضطرا للتدخل و التليين من مبادئ هذا املبدأ و  

من صرامته التي عمرت ظهرا من الزمن مما يثبت أن هذا املبدأ أصبح يعاني القصور في التماش ي مع التطورات  

 الراهنة والتحيينات الحاصلة.

فيقصد بمبدأ سلطان اإلرادة أن الشخص حر و له الحرية املطلقة في التعاقد و أن اإلرادة هي املناط األساس ي  

إلى تجسيده على أرض الواقع و هذا املبدأ بقى    االفتراض يمن حيز التفكير و العالم  لتكوين العقد و إخراجه  

سائدا ألمد بعيد و بقي ثابتا إال أنه مع التطورات الراهنة نجد املشرع وجد نفسه ملزما إلضفاء بعض التليين  

عامة للعقد و قامت  على مبدأ سلطان اإلرادة بحيث وضع بعض التطبيقات و القواعد التي تجاوزت القواعد ال

بالتخفيف من مبدأ سلطان اإلرادة، ولعل أكبر دليل على تراجع مبدأ سلطان اإلرادة و تقلص هذا املبدأ بفعل 

تراجع مبدأ الرضائية في العقود بشكل كبيرو تفاقم ظاهرة الشكلية في   االقتصاديةالتطورات التكنولوجية و  

كما يظهر تراجع مبدأ سلطان اإلرادة من خالل   دأ و تراجعه،املب  انتكاسةالعقود مما يدل بشكل واضح على  
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والتعديل فيه و إعادة التوازن للعالقة العقدية مما يشكل حلقة قيدت مبدأ    1تزايد تدخل القاض ي في العقد

سلطان اإلرادة و قلصت من بسط نفوذه و لم يقتصر ظهور قصور هذا املبدأ في هذا السياق و إنما يظهر جليا  

املبدأ من خالل تدخل الدولة في    انتكاسة يم مبدأ سلطان اإلرادة أمام سمو فكرة النظام العام  كما يظهر  في تقز 

 توجيه العقد.

 إنتكاسة املبدأ   أوال: تراجع مبدأ سلطان اإلرادة و تضخم مبدأ النظام العام:

حتى أضحى ال يمكن تخيل  لقد تغول مبدأ سلطان اإلرادة في القرن املاض ي و بسط سيطرته على كافة العقود  

هذا املبدأ زاد من تطرفه حتى خلقت في ظالله    ازدهارإلى ذلك املبدأ ،و مع    استنادهعقد قائم و صحيح دون  

بعقود اإلذعان   شاذةكيانات عقدية   الخاصة والتفاوت    2عرفت  املنفعة  في فحواها على تحقيق  التي قامت  و 

للعقد ، ولكن مع    االقتصاديةالصارخ بين املنفعة التي يستفيد منها املتعاقدين مما خلق شقا أثر على الوظيفة  

د  بتزايو أنتجه من نتائج خالقة نجد أن التشريعات عموما عملت على هجران املذهب الفردي و   االقتصادي تطور  

العدالة    االلتفاف فكرة  ظهور  و  الجماعية  املنفعة  فكرة  أن   االجتماعيةحول  نجد  للعقد  النفعية  والوظيفة 

العام واآلداب العامة كقيد على مبدأ   و ذلك من خالل فرض النظام املشرع قد قلص من مبدأ سلطان اإلرادة

ل املشرع للقاض ي التحقق من العقد إن  سلطان اإلرادة و إخضاع هذا املبدأ للقواعد النظام العام، بحيث جع

العام   النظام  التي يتضمنها متماشية مع فكرة  و إن كانت الشروط و األركان  العامة  كان يتطابق مع املصلحة 

 .املصلحة العامة و 

و ذلك من خالل رسم أطر قانونية  3بحيث يفرض النظام إلى فرض قواعد سامية عن مبدأ سلطان اإلرادة  

طار تدور فيه اإلرادة و ال تتعداه و ذلك بهدف الحد من األنانية و كبح الفوض ى التي قد تعصف تكون بمثابة إ

بالعقد و املحافظة على املصلحة العامة بحيث أن باالستناد إلى املعنى الحقيقي ملبدأ سلطان اإلرادة يتبين أنه ال  

وبذلك    الجتماعي الذي تمارس فيه،توجد حقوق مطلقة للشخص، و إنما تبقى الحقوق رهينة النظام العام ا 

 يكون مبدأ سلطان اإلرادة مقيدا بضوابط النظام العام .

 
  .227،ص2016كلية الحقوق،تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد، رسالة دكتوراه، مكانة اإلرادة في ظل تطور العقد، لخضر حليس، 1

 . 306،307،ص  املرجع السابق خديجة فاضل، 2

بوعريوة، 3 العام    منصف  النظام  في ظل  العقدية  األعمال،  ،االقتصاديالحرية  قانون  و  العقود  في  البحوث  منتوري،  مجلة    قسنطينة،   جامعة 

  .2018ديسمبر ،5العدد
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التطورات   دعت  العقود    االجتماعيةو   االقتصاديةلقد  على  رقابة  لفرض  الدولة  تدخل  إلى  والتكنولوجية 

العام  و  النظام  إلى قواعد  اللجوء  و ذلك من خالل  العقد  التوجيه على  الذي يعرف1فرض  العام    ،و  بالنظام 

مما سمح للدول لعب دور    االجتماعيو   االقتصادي و الذي ازدهر بتزايد تدخل الدولة في النشاط    االقتصادي 

تلج في العقود و تعمل    االقتصادي الحارس على العقود بحيث أصبحت الدولة من خالل قواعد النظام العام  

و تبادل مما أثر هذا التوجه على النظرية العامة للعقد    يمن إنتاج توزيع  االقتصاديةعلى إعادة ترتيب العالقات  

كالرخصة  التعاقدية  للشكلية  حديثة  صيغ  و  جديدة  أنماط  يستحدث  املشرع  من  جعل  مما  مباشر  بشكل 

 . 2شهادة املصادقة تكريسا لفكرة النظام العام التوجيهي و 

ذلك بحيث عمدت الدولة إلى خلق    فلم يقف تدخل الدولة في العقود عند هذا الحد بل ذهبت إلى أبعد من 

  وتقييد السوق والعقود املتداولة فيه،  االقتصادأجهزة و سلطات إدارية مستقلة تهدف من خاللها إلى ضبط  

مما جعل طوائف جديدة من العقود و صيغ حديثة للتعاقد تظهر و تحتل الصدارة لعل أهمها عقدي بيع البناية  

الذي   و  اإلنجاز  في طور  على  التي  والبيع  الحق  و كذلك عقد حفظ  في محل مستقبلي  التعامل  أساسه  يكون 

 . 043-11التصاميم وفقا ملا تضمنته أحكام القانون رقم

 هتك لقواعد مبدأ سلطان اإلرادة  القاض ي كطرف جديد في العقد: ثانيا:

دية للعقد وأثرت عليه  واالجتماعية إلى تراجع واضح و ملموس في املبادئ التقلي   االقتصاديةأدت التحوالت  

بشكل ملحوظ مما أدى إلى تقهقر و تراجع في مبدأ سلطان اإلرادة مما خلق لهذا التراجع ثغرة قانونية يمكن من  

في  التدخل  للقاض ي  يمكن  بحيث  عليه  القضائية  الرقابة  من  نوع  وفرض  العقد،  في  التدخل  للقاض ي  خاللها 

املصلحة   مقتضيات  فرضت  كلما  العقدية  العالقة    االجتماعية العالقة  على  املحافظة  تحقيق  بهدف  ذلك 

القاض ي يعتبر كطرف   العقدية مما أصبح يشكل ذلك خروجا صارخا على مبدأ سلطان اإلرادة مما جعل من 

بحيث يمكن للقاض ي التدخل في املرحلة السابقة للتعاقد لإلرساء التوازن    جديد خارج عن العالقة العقدية،

بالدور اإلنشائي  العقدي من خالل فحص شرو  التزامات جديدة و هو ما يعرف  العقد أو من خالل فرض  ط 

 
نية مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانو   مقاربة تشريعية،  و تطبيقاته في قانون حماية املستهلك،  االقتصاديالنظام العام    مصطفى بن أمينة، 1

  .1184،ص1،2020،العدد5جامعة محمد بوضياف،املسيلة،املجلد و السياسية،
  .82،ص2017جامعة النجاح الوطنية،فلسطين، مفهوم فكرة النظام العام و تطبيقاتها، نجيب عبد هللا نجيب الجبشه، 2

العدد    املجلد العاشر،  الجلفة،  جامعة عاشور زيان،   اإلنسانية، مجلة الحقوق و العلوم    ،حدود سلطان اإلرادة في نطاق النظام العام، فتيحة قريقر3

 . 279األول،ص



 2022 أبريل   51العدد  -جملة جيل األحباث القانونية املعمقة  -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
 36 

إنشاء   إثره  على  القاض ي  يقوم  بحيث  التعاقد    كااللتزامجديدة    التزامات للقاض ي  فترة  يسبق  الذي  باألعالم 

 .1بالتحذير و غيرها  االلتزامو 

ذلك  الصادرة على األطراف املتعاقدة و و قد يتدخل القاض ي في مرحلة إبرام العقد من أجل مراقبة السلوكات  

املتعاقدين  عن  الصادرة  السلوكيات  توافق  مدى  مراقبة  خالل  الثقة    2من  حماية  بهدف  ذلك  و  للمفاوضات 

  االلتزام املشروعة و القائمة بين الطرفين في مرحلة املفاوضات من جهة و من جهة أخرى فرض قيم النزاهة و  

بالعالقة التعاقدية بين املتعاقدين و فرض الجزاء املناسب عند االنحراف على هذا السلوك. و رغم أن مبدأ  

سلطان اإلرادة و القوة امللزمة للعقد كانت تحول دون تدخل القاض ي في العقد في وقت مض ى إال أنه في الوقت  

الكالسيكي  املبادئ  العامة وتقلص  تبرر مقتضيات املصلحة  للعقد  الحالي  العامة  النظرية  للعقد جعلت من  ة 

نظرية منفتحة تسمح للقاض ي الولوج للعالقة العقدية، فيتدخل القاض ي إما بدور إنشائي بحيث ينشأ مراكز  

كما يمكن    من القانون املدني و املتعلق بنظرة امليسرة، 214قانونية أو شروط جديدة وفقا ملا نصت عليه املادة  

من القانون املدني املتعلقة بالشرط    2/ 184التوازن العقدي مثل ما نصت عليه املادة    أن يتدخل من أجل تحقيق

التي سمحت للقاض ي التدخل في العقد ملراقبة الشروط التعسفية    3/ 107و كذلك ما نصت عليه املادة    الجزائي،

 املدرجة في العقد.

 مبدأ سلطان اإلرادة   الفرع الثاني: تخفيف من حدة القوة امللزمة كمظهر من مظاهر تراجع

يعتبر التخفيف من صرامة و حدة القوة امللزمة أهم مظهر يعبر عن تراجع املبدأ التقليدي املتمثل في مبدأ  

 سلطان اإلرادة ألن القوة امللزمة تشكل أهم جزء من مبدأ سلطان اإلرادة 

 انتهاك للمبادئ املقدسة   الحق في التراجع إضعاف ملبدأ القوة امللزمة: أوال:

يحكم النظرية العامة للعقد مجموعة من املبادئ الكالسيكية أهمها مبدأ سلطان اإلرادة و الذي يتمخض  

  106عنه مبدأ ال يقل عنه أهمية و املتمثل في مبدأ القوة امللزمة للعقد، و الذي وضعت أحكامه في نص املادة  

لقانون املدني الفرنس ي بحيث أنه إذا أنشأ  من ا  1103من القانون املدني الجزائري و املستوحاة من نص املادة  

العقد صحيحا و كامل األركان و مستوفي الشروط يكون بمثابة القانون للطرفين و القاض ي على حد سواء، فال  

املبدأ   من  حمايته  و  قدسيته  العقد  هذا  يأخذ  و  منفردة  بإرادة  نقضه  أو  فيه  التعديل  أو  به  املساس  يجوز 

 
  .52جامعة الجزائر،دت،ص معهد الحقوق و العلوم اإلدارية، رسالة دكتوراه،  سلطة القاض ي في تعديل العقد، عبد الحميد بن شنيتي،1

والتنفيذ 2 التكوين  مرحلتي  في  العقد  تعديل  في  القاض ي  ،سلطة  طبيب  دكتوراه،  ،فايزة  بن    رسالة  الحميد  عبد  ،جامعة  الحقوق  كلية 

  .196،197،ص2019باديس،مستغانم،
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القوة امللزمة للعقد، فهذا املبدأ يعطي حماية و حصانة فائقة للعقد املبرم باعتباره  الكالسيكي املعروف بمبدأ  

. لكن على الرغم 1املعامالت   استقرارثمرة  اتفاق الطرفين. وذلك كتجسيد للفكرة مبدأ سلطان اإلرادة و مبدأ  

أنه أصبح من الصعب في  من أهمية مبدأ القوة امللزمة و ما يفرضه من قيود تحول دون املساس بالعقد ،إال  

وقتنا الراهن تطبيق مبدأ القوة امللزمة على طالقته وبنفس الشكل الذي نشأ فيه في الوقت املاض ي ، وذلك لتغير 

و التكنولوجية أثارها على عصرنا بصورة واسعة مما    االقتصادية العديد من املفاهيم ، نظرا لفرض التحوالت  

 أدى إلى تراجع رهيب في املبادئ الكالسيكية التي تنتمي إلى فترة القرن املاض ي. 

إلى تنوع في السلع والخدمات كما أدى هذا التطور إلى    االقتصادي لقد أدى التطور التكنولوجي و التحول  

ال و  التسويق  و  للدعاية  عديدة  وسائل  املعرفي خلق  بالتوازن  األحيان  من  كثير  في  مباشر  بشكل  أخلت  تي 

للخبرة واملمارسة    الفتقاده للمتعاقدين بحيث جعلت من إرادة أحد الطرفين ضعيفة أمام إرادة املتعاقد معه  

أفرز ظاهرة   الطرف   اختاللمما  إلى حماية  تهدف  آلية حديثة  إلى خلق  باملشرع  دفع  الذي  و  العقدي  التوازن 

و املستهلك على حد سواء تعرف بحق التراجع بحيث يمكن للطرف الضعيف املتضرر من العالقة  الضعيف  

و بالرغم من أن حق التراجع آلية خالقة تهدف إلى حماية الطرف الضعيف وصون    التعاقدية التراجع عن العقد،

تخا آلية  أنها  ،بحيث  للعقد  الكالسيكية  املبادئ  مع  تصطدم  آلية  تبقى  أنها  إال  القواعد  حقه  نظمته  ما  لف 

املشرع   فرضها  قانونية  آلية  عن  عبارة  هو  التراجع  فحق  للعقد.  امللزمة  القوة  مقدمتها  في  و  للعقد  التقليدية 

ليستفيد منها أحد األطراف املتعاقدة للعدول عن العقد مما جعل هذه اآللية تضعف من هيمنة القوة امللزمة  

والتكنولوجية و تؤثر    االقتصاديةآلية مستحدثة فرضتها الظروف  للعقد و تقلص من حيز هيمنتها مما جعلها  

بشكل مباشر على القواعد العامة في مقدمتها مبدأ القوة امللزمة مما جعل من مبدأ سلطان اإلرادة يتراجع و ربما   

 يتالش ى بشكل كلي في املستقبل.

أعطى للشخص الحق في العدول ليس   و لقد تطرق املشرع إلى فكرة التراجع في مواد متفرقة تظهر أن املشرع

في نص   09-18عن العقد فقط بل العدول عن مبدأ القوة امللزمة بطريقة غير مباشرة  فنص عليه في القانون  

، مما يظهر أن املشرع قد أورد العديد من النصوص التي تؤثر على املبادئ العامة الكالسيكية  2  4-3-2/ 19املادة  

 رادة و خففت بشكل واضح من حدة مبدأ القوة امللزمة للعقد و أضعفته.و التي قيدت مبدأ سلطان اإل 

 
دكتوراه، 1 أطروحة  للعقد،  الكالسيكية  املبادئ  على  االستهالك  تشريعات  أثر  بناس ي،  الحقوق،  شوقي  جامعة    كلية 

  .359،360ص 2016،الجزائر،1الجزائر

املتعلق    2009فبراير   25املؤرخ في  03- 09يعدل و يتمم  القانون رقم 2018يونيو10املؤرخ في    09-18،من القانون رقم 1،2،3ف    19راجع نص املادة   2

  بحماية املستهلك و قمع الغش
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 تخفيف من صرامة القوة امللزمة نظرية إنقاذ العقد: ثانيا:

التحوالت   التي مست بشكل مباشر    االقتصاديةلقد أدت  التحديثات  العديد من  إلى فرض  والتكنولوجية 

،فهذه   اإلرادة  سلطان  مبدأ  ،و  امللزمة  القوة  مبدأ  مبدأين  أعرق  مقدمتها  في  و  العقد  في  التقليدية  األسس 

ث  التطورات أدت إلى حياكة نظم قانونية جديدة أثرت بشكل مباشر، أو غير مباشر على مبدأ القوة امللزمة بحي

أدت إلى التخفيف من حدة هذا املبدأ و قلصت بشكل واضح من صرامته و الذي ظلت التشريعات عاجزة أمامه  

لوقت طويل. بحيث ظهرت نظريات تؤثر بشكل كبير على أثار هذا املبدأ لعل أهم هذه النظريات نظرية إنقاذ  

كافة الطرق املتاحة واملشروعة بهدف    مالباستعالعقد و الذي ظهرت في التشريع و الفقه األملاني و التي تنادي  

إنقاذ العقد، و تسمح للطرفين و الغير و القاض ي و املشرع على حد سواء التعديل في العقد بهدف إنقاذه واإلبقاء  

أطراف   نطاق  عن  خارجا  يكون  تدخل  بأي  ترض ى  ال  التي  و  امللزمة  القوة  للمبادئ  املخالف  الش يء  وهو  عليه 

 تحظر املساس بالعقد و التعدي على قدسيته.العالقة التعاقدية و 

فتحمل نظرية اإلنقاذ العديد من القواعد القانونية و املبادئ التي تفرض املساس بالعقد بهدف إنقاذه وهو  

الش يء الذي يدل على أن املشرع قد شرع التخلي على مبدأ القوة امللزمة بهدف املحافظة على العقد وهو الش يء 

من القانون املدني، و التي تنص على فكرة إنقاص العقد والتي تشكل جزءا    104ي نص املادة  الذي نلتمسه جليا ف

هاما من نظرية اإلنقاذ و التي تمكن القاض ي من بتر جزء من العقد بهدف املحافظة على العقد قائما ،و املادة  

العقد من شك  105 التحول بحيث يمكن تحول  التي عالجت فكرة  القانون املدني   إلى شكل أخر بهدف  من  ل 

و  امللزمة  القوة  مبدأ  على  صارخا  خروجا  ذاته  حد  في  يشكل  الذي  و  عليه،  املبدأ    اصطداماالحفاظ  بهذا 

 الكالسيكي. 

و ما يمكن مالحظته أن مبدأ القوة امللزمة و نظرية اإلنقاذ تتحد في نفس الهدف و هو الوصول بالعقد إلى  

يتان تصدم من خالل شروط التطبيق ، و ما يمكنه قوله في هذا السياق  التنفيذ و املحافظة عليه إال أنهما نظر 

التحوالت   العقد وحماية الطرف    االقتصاديةأن نظرية اإلنقاذ نظرية فرضتها  للمحافظة على  التكنولوجية  و 

 الضعيف و هي نظرية تحد من طاقة مبدأ سلطان اإلرادة و طالقتها. 

والتكنولوجية إلى التخلي عن كافة النظريات التي أفرزتها    تصادية االقلقد أدى التحول الجدري في األوضاع  

و  فلسفية  و  دينية  أسس  على  هيكلها  الذي  و  الروماني  القانون  من  النابعة  و  اإلرادة    اقتصاديةمبدأ سلطان 

في  و لكن مع التطورات الراهنة يظهر أن التشريعات و  1عتيقة و كان أساسها الحرية الفردية املطلقة   اجتماعية و 

 
  .129،ص2019،الجزائر،1الجزائركلية الحقوق ،جامعة  أطروحة دكتوراه، تأثير التوجيه التشريعي على النظرية العامة للعقد، أحمد بعجي، 1
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التشبت بمبدأ   القانون املدني تظهر بتخليه عن  في إضفاء تغيرات على مواد  مقدمتها املشرع الجزائري قد بدأ 

إنقاذ   لنظرية  إدراجه  لعل  و  اإلرادة  امللزمة و مبدأ سلطان  القوة  تقليصه من طالقة  الفردية ومحاولة  النزعة 

لى أن مبدأ القوة امللزمة يحمل في طياته شقين شق  العقد و حق التراجع أكبر دليل على ذلك. فتجدر اإلشارة إ

عن املساس بالعقد بشتى الطرق و الوسائل مالم تكن نابعة عن الطرفين و شق إيجابي    االمتناعسلبي يمثل في  

التطورات   أن  إلى تنفيذه  وما يمكن مالحظته  به  و الوصول  العقد قائما  في املحافظة علة    االقتصاديةيتمثل 

التعديل    التكنولوجيةو  هذا  سمح  بحيث  السلبي  شقها  في  امللزمة  القوة  مبدأ  في  التعديل  إلى  باملشرع  دفعت 

 للقاض ي أو األطراف املساس بالعقد إنقاذا له و هو الش يء الذي كان محظورا في وقت ماض ي.

 املبحث الثاني: تأثير التحوالت الراهنة على العقد : تأرجح بين ثبات النظرية العامة و انهيارها 

لقد أثرت التحوالت الراهنة على النظرية العامة للعقد و على املبادئ الكالسيكية املشكلة لهذا الكيان مما  

جعل العقد يتأرجح بين الثبات على املبادئ القديمة أو ينهار مما خلق معضلة قانونية سعت التشريعات لحل 

 شفراتها. 

 االقتصادية والت املطلب األول: مأل النظرية العامة للعقد في ظل التح

إلى التأثير على النظرية العامة للعقد بشكل كبير بحيث قامت بإنعاش بعض    االقتصاديةلقد أدت التحوالت  

 املبادئ التقليدية و أصابت بالفتور مبادئ أخرى 

 إرهاق للنصوص العامة  تأثير التشريعات الخاصة على النظرية العامة للعقد: الفرع األول:

التقدمات   فرضتها  التي  و  الخاصة  التشريعات  من  العديد  طرأت  هذه    القتصادية ا لقد  و  التكنولوجية  و 

في النصوص    االرتباك التشريعات قلصت نوعا ما من  أعباء النظرية العامة للعقد مما سبب تنوع من اإلرهاق و 

 .العامة 

 تالزم بين تكميل النصوص العامة وحماية الطرف الضعيف  أوال قانون املنافسة:

أثبتت النصوص العامة في النظرية العامة للعقد قصورها في مواكبة التطورات التي يشهدها املجتمع بشكل  

يومي و متسارع مما جعل من النصوص العامة قاصرة و مرهقة على مسايرة الواقع ، مما جعل املشرع يخلق  

شريعة العامة للعقود فلقد صدر قوانين خاصة واكبت التحوالت االقتصادية و كملت الفراغات التي تركتها ال

و املستهلكين على حد سواء وذلك بهدف فرض الحماية    االقتصادينقانون املنافسة لفرض الحماية للمتعاملين  

الفراغات   و  الهفوات  وتدارك  للعقد  الكالسيكية  النظرية  في  ما  نوعا  قاصرة  تعد  التي  و  الضعيف  للطرف 

العقد في  املشرع  فيه  التي سقط  املواد    القانونية  من  العديد  املنافسة  قانون  قواعد  تضمنت  بحيث   ، املدني 
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في املادة   الهادفة بشكل واضح و لعل ذلك ما يظهر جليا  و املعدل و املتمم    03-03من األمر   01املستحدثة و 

 .121-08بقانون 

ذات   قانونية  أنها نصوص  املنافسة  قانون  في نصوص  املالحظ  امل  اقتصادية  اعتباراتو  منحت  تعاقد  قد 

الفراغات   القانون جاءت كردة فعل على  في هذا  املتضمنة  النصوص  العديد من  و  اقتصادية قصوى  حماية 

املادة   العامة للعقد ،فمثال نص  النظرية  التي تضمنتها  الهفوات  و  أتت كحماية    2من نفس األمر   11القانونية 

مكرر من القانون املدني    124صور املادة  للطرف الضعيف اقتصاديا و عقديا و لقد صدرت هذه املادة نتيجة ق 

التعسفي لوضعية التبعية في    االستعمالفكرة    استحدث. كما يالحظ أن املشرع قد    3عن توفير هذه الحماية 

الحق املنصوص عليها في نص املادة    استعمالمن نفس األمر و املستوحاة من فكرة التعسف في    11نص املادة  

و أن تفعيل هذه املادة في قانون املنافسة قد أعطى املتعاملين االقتصاديين و كذا مكرر من القانون املدني 124

املستهلكين على حد سواء الحماية املطلوبة و قد أرست هذه املادة العديد من األسس لعل أهمها ضمان حسن  

من االيجابيات   سير املعامالت و ضبط السوق من كافة التداعيات و نشر الشفافية في املمارسات و على الرغم 

املادة   التخلي عن  إلى  أنها أدت بشكل مباشر  التي فرضتها هذه املادة إال  مكرر و هجرانها ألنها    124الخالقة و 

أصبحت مادة جامدة ال توفر الحماية املنشودة و لعل هذه املادة أبسط مثال يدل على أن قانون املنافسة أدى  

 ة. إلى التقليص من التشبت باملبادئ التقليدي

كما يظهر أن هذا القانون تضمن العديد من املبادئ التي ال نجد لها صدى في النظرية العامة للعقد ولعل  

املادة   التي تضمنتها  البيع بدون مبرر شرعي  إليها    1/ 11أهمها رفض  التي أشارت  التمييزي  البيع  و كذلك فكرة 

و في فقرات متتالية وضعت العديد   11فنص املادة    11/3و البيع املشروط باقتناء كمية دنيا املادة    2/ 11املادة  

 أن هذا القانون و إن كان كتكملة للنظرية العامة ،فإنه أتبث بجدارة  
ّ
من املبادئ املفقودة في النظرية العامة ، ،إال

املبادئ املتضمنة في النظرية    النتماءاملعاش و ذلك    االقتصادي قصور املبادئ الكالسيكية عن مواكبة الواقع  

العامة للقرن املاض ي، و ما يبدو جليا أن تفاقم التشريعات الخاصة و في مقدمتها قانون املنافسة و الذي أصبح  

باملبادئ   مباشر  بشكل  مس  وقد  التكنولوجية،  و  االجتماعية  و  االقتصادية  التحوالت  بفعل  مهيمنا  قانونا 

التقليدية بحيث أن هذا القانون املستحدث  الكالسيكية للعقد و في مقدمتها مبدأ الحرية العقدية و القواعد  

 قد فرض بشكل واسع املساواة الفعلية و قد جسد بشكل واضح العدالة العقدية. 

 
  املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة.2003جويلية 19املؤرخ في 03- 03من األمر 01نص املادة  1

  السالف الذكر رمن األم 11راجع نص املادة  2 

  مكرر من القانون املدني 124راجع نص املادة  3 
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   االقتصاديدرع للطرف الضعيف و تجسيد للنظام العام   ثانيا قانون حماية املستهلك:

على النظرية العامة للعقود بشكل محسوس فلقد أضحت هذه التشريعات    االستهالكلقد أثرت تشريعات  

تشكل مصادر جديدة تحكم العالقة العقدية بدل القواعد الكالسيكية، التي تضمنتها النظرية العامة للعقد  

للطرف  و  الحماية  توفير  و  الواقع  مواكبة  و  التعاقدية  العالقات  في ضبط  واضحا  تعاني قصورا  التي أضحت 

ويعمل على   االقتصادي يف ،فلقد أصبح قانون حماية املستهلك بمثابة قانون يجسد فكرة النظام العام  الضع

تحقيق الحماية للطرف الضعيف و إرساء أسس الحياد و املساواة بين أطراف العالقة التعاقدية مما جعل من  

الثغرات والهفوات   كافة  يقوم بسد  و  العامة  القواعد  القانون يطغى على  القانون  هذا  في  املوجودة  القانونية 

، حتى  املدني مما جعل من هذا القانون قانونا يواكب التحوالت الراهنة و الطارئة على النظرية العامة للعقد

. فقانون  1الفرع الخارج عن النظرية العامة للعقد   اسمأضحى بعض الفقهاء يطلقون على قانون حماية املستهلك  

ة من القواعد التي لم نلمسها في النظرية العامة للعقد بحيث جاءت فيه العديد  حماية املستهلك جاء بمجموع

  استبعادمن املبادئ املستحدثة ولعل أهمها تحسين رضا املستهلك من خالل تفعيل إلزامية اإلعالم و التفكير و 

الال مؤثرات  التعسفية    كافة  الشروط  مكافحة  خالل  من  دعم  2توازن  عن  فضال  العقد  على  تطرأ  قد  التي 

فكرة   املشرع  استحدث  فالقد  املستحدثة.  النصوص  من  العديد  في  نلمسه  ما  ذلك  لعل  و  املهنية  االلتزامات 

و الذي يسعى إلى حماية املستهلك من كافة املناورات التي   033-09من القانون   17في نص املادة  باإلعالم االلتزام 

ك تعزيزا للقواعد العامة التي تفتقد إلى هذا النوع من التخصيص و الحماية ، كما يالحظ  يستخدمها البائع و ذل

في قانون حماية املستهلك قد استحدث آلية حق التراجع  كمكنة حديثة لحماية رضا املتعاقد و لفرض الحماية  

التعاقد كلما   في أي مرحلة من  النكول عما قدمه من قبول  إلى  على املتعاقد بحيث يمكنه  بأنه يتعرض  أحس 

-10من األمر    1مكرر   4/ 119من طرف املتعاقد معه و لعل ذلك ما نصت عليه املادة    االستغاللاالستغفال و  

قواعد  ،  وما يظهر جليا أن املشرع قد وضع آليات و 4املتعلق بالنقد و القرض  11-03املعدل و املتمم ألمر رقم    40

من جهة قد سدت الثغرات القانونية التي تركت في القانون املدني  و من  وأن هذه املواد    االستهالكفي تشريعات  

جهة أخرى يظهر أن هذه املواد املستحدثة قد قلصت بشكل واضح من واقع تغول املبادئ الكالسيكية للنظرية  

 
جامعة حسيبة بن    األكاديمية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية،  ية التقليدية للعقد،أثر تشريعات االستهالك على مبادئ النظر   عيس ى بخيت، 1

  .111،ص2018جوان  ،20العدد  الشلف، بوعلي،

سارة، 2 العقود،  بيالمي  قانون  تطور  ظل  في  التعاقد  حرية  االعمال،  نطاق  قانون  و  العقود  في  البحوث  منتوري،  مجلة  الحقوق،   جامعة    كلية 

 . 71،ص2018،ديسمبر5العدد  قسنطينة،

 2009مارس  08املؤرخة في  15،يتعلق بحماية املستهلك و قمع الغش الجريدة رقم  2009فبراير سنة   25مؤرخ في  03- 09القانون رقم   3

  املتعلق بالنقذ و القرض.11- 03املعدل و املتمم ألمر رقم04- 10من األمر 1مكرر 4ف 119راجع نص املادة 4
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  العامة للعقد بحيث أن هذه اإلحداثيات قد طوقت مبدأ سلطان اإلرادة و قد حدت بشكل مباشر من طالقته ،

كما أن هذه التحديثات التي صاغها املشرع أكسبت الطرف املتعاقد نوع من الحماية املفروضة و التي ألحت  

امللحوظ في نص املواد راجع إلى    االنتقال وفرضتها على الواقع املعاش، و لعل هذا    االقتصادية عليها التقدمات  

ل في املذهب الفردي و الذي ظل متشبثا به لردح  الفكري للمشرع بحيث تخلى عن املذهب امللهم  املثمث  االنتقال 

من    االنتقال و التكنولوجية فرضت على املشرع أيضا    االقتصادية من الزمن ،و ما يمكن مالحظته أن التطورات  

التوجه الفردي مما أفرز جل هذه التطورات الحاصلة و قد وصلت إلى تحقيق املساواة الفعلية على أرض الواقع  

قت ماض ي مجرد أفكار و تصورات و ضرب من الخيال ،بحيث يرى األستاذ فياللي أن تشريعات  بعدما كانت في و 

من املساواة املجردة إلى املساواة الفعلية، وقد انتقلت من فكرة    االنتقالقد كرست و بشكل واضح    االستهالك

املساواة فقانون    النعدامنتيجة  العدالة التبادلية إلى العدالة التوزيعية ، وأن قانون حماية املستهلك قد جاءت ك

 . 1حماية املستهلك جاء كتكريس لفكرة املساواة الفعلية و العدالة العقدية

اقع  الفرع الثاني: ظهور زمرة العقود املعاصرة:   عقود مستحدثة تفرض على الو

والتكنولوجية النقائص الرهيبة التي تضمنها املذهب الفردي وتداعياته    االقتصاديةفلقد أظهرت التحوالت 

على النظرية العامة للعقد ، ولقد أدى التخلي عن املذهب الفردي إلى التغير من وظيفة الدولة بحيث انتقلت  

لتطور املشهود  وا  االقتصادي الدولة من كونها تقوم بوظيفة الحارسة إلى الدولة املتدخلة و التي تتحكم في املجال  

في دور الدولة أدى إلى بزوغ أنواع جديدة من العقود و التي لم تكن متداولة من قبل لعل أهمها العقود الجماعية  

 و عقود اإلدماج. 

 تقنية ملعالجة مخلفات الركود االقتصادي  أوال: العقود الجماعية:

السابع عشر و الثامن عشر إلى بروز  لقد أدى التشبث  باملذهب الفردي و الذي ظهر و ازدهر في القرنين  

العديد من النتائج لعل أهمها االعتداد املطلق باملبادئ الكالسيكية في مقدمتها مبدأ القوة امللزمة و مبدأ الحرية  

العقدية و لقد شاع مع هذه املبادئ العتيقة توجهات التعاقد التقليدي و العقود األحادية و التي تبنى على أساس 

نتيجة  اإلرادة و الحرية العقدية، و ما انتجه التعلق بهذا املبدأ من تقديس للحرية العقدية غير أنه و مبدأ سلطان  

التعلق املفرط و املبالغ فيه بذلك املذهب أدى إلى ظهور طوائف جديدة تنادي بالتغيير من الفلسفة التقليدية  

أفرز   االجتماعي. إال أن انتهاج املذهب  2اعياالجتمللعقود و اللجوء إلى فلسفة جديدة تقوم على أساس املذهب 

 
 . 394ص2018ن ناصر الدين، القوة امللزمة للعقد في ظل قانون حماية املستهلك، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، نسرين حسي 1

 .90،92،ص  2013،موفم للنشر،الجزائر،3النظرية العامة للعقد،ط ،االلتزامات علي فياللي، 2
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بالعقود الفردية    االعتدادالعديد من التحديثات التي أقحمت على النظرية العامة للعقد و لعل أهمها التخلي عن  

و هو ما جعل أنصار املذهب الفردي يعتبرون ذلك أزمة أصابت العقد. ففكرة عقود اإلذعان و التي كان مناط  

ذهب الفردي و ما خلقته من مشاكل عديد عصفت بالنظرية العامة للعقد نجد أن الدولة تدخلت انتشارها امل

العقد من خالل فرضها نوع جديد من العقود تتمثل في العقود الجماعية و التي  للحد من هيمنة املتعاقد في 

قود الجماعية هي نوع من  فالع على العقود،  االجتماعيوإضفاء الطابع    االجتماعياملذهب    انتهاج تعتبر عصارة  

و تعتبر عالقات    على العقد،  االجتماعيةللعقد و إضفاء الصفة    االجتماعيةالعقود التي تجسد فكرة الوظيفة  

العمل املجال الخصب لتطبيق هذا النوع من العقود في مما جعل هذه العقود تضمن تحقيق املساواة الفعلية  

في املراكز التعاقدية رغم التباين واالختالف بين الثروات التي يملكها كل متعاقد. فهذا النوع من العقود تحمي  

الق الطرف  املتعاقدة  على  الطرف األكثر ضعفا و تخفف من قوة  بين األطراف  التعاقد بحيث تساوي  في  وي 

العدالة   التوزيعية و مبدأ  العدالة  الدولة من خالل    االقتصاديةأساس مبدأ  إليه  و لعل ذلك ما كانت تصبو 

التطورات الحاصلة    استيعاب، وذلك كنتيجة حتمية عن عدم قدرة املذهب الفردي   1إنشائها للعقود الجماعية 

الت باملذهب  و ضمان  تتعلق  الدولة  العقدي مما جعل  لتحقيق    االجتماعيوازن  الضامن  و  للتطورات  املساير 

كافة   على  القضاء  و  العقدي  على    االختالالتالتوازن  تطرأ  قد  العقود    التزاماتالتي  ظهور  ما  و  املتعاقدين. 

الحياة في  العميقة  التحوالت  بسبب  كان  الذي  و  العقد  لتطور  نتيجة  إال    االجتماعية و   االقتصادية  الجماعية 

و ما يمكن    ،والتكنولوجية على حد سواء مما جعل الدولة تفرض هذا النوع من العقود و تدخلها إطار التنفيذ

مالحظته أن هذه العقود قد قدمت العديد من اإليجابيات لعل أهمها خلق املساواة الفعلية في العقود وتحقيق  

 رة عقود اإلذعان .مبدأ التوازن العقد و التقليص من دائ

 ثانيا: عقود اإلدماج : عقود هجينة في صيغة قوالب جاهزة  

التطورات   ،فمع  املاض ي  الوقت  في  معروفة  تكن  لم  التي  و  املستحدثة  العقود  من  اإلدماج  عقود  تعتبر 

هة  و التكنولوجية التي أثرت بشكل مباشر على املجتمع، وجدت الدولة الجزائرية نفسها في مواج  االقتصادية

الدولة معالجة الوضع املعاش عن طريق إنشاء صيغة جديدة من العقود   فارتأتأزمة حقيقية وهي شبح البطالة  

و التي اكتسحت الواقع بشكل متزايد حتى غطت بشكل مبالغ فيه مما أدى بذلك إلى تراجع عقود العمل تحل  

العقود النموذجية بحيث تشكل قوالب    محلها عقود التشغيل و اإلدماج و تعتبر عقود اإلدماج أفضل مثال عن

للمناقشة   الفرصة  له  تتسنى  أن  الرفض دون  أو  للمتعاقد دور سوى اإلمضاء  يكون فيه  للتعاقد و ال  جاهزة 

شروط العقد مما جعل الكثير من الدراسات تعتبره  مزيج بين العقود النموذجية وعقود اإلذعان و تكون هذه  

 
 . 92املرجع السابق، ص  1
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املدة،  تخ  العقود محددة  ذلك  مع  العمل   اختالفا تلف  و  قانون  في  عليها  املنصوص  العمل  جوهريا عن عقود 

و تكون هذه   1و تخضع عقود اإلدماج إلى مرسوم تنظيمي  املتعلق بعالقات العمل.  11-90الخاضع للقانون رقم  

العقود مقصورة على فئة محددة و هي فئة حاملي الشهادات والتكوين املنهي و تكون هذه العقود ثالثية العالقة 

الوطنية   الوكالة  في  الوسيط ممثال  و  املستفيد  و  املستخدم  ثالثة أطراف  بين  العقد مرتبطا  فيها  يكون  بحيث 

% من األجر    70بحيث جزء يدفعه املستخدم و املتمثل في    للتشغيل كما أن األجر في هذه العقود يكون جزئيا

و هنا يظهر الخالف الواضح بين هذا العقد و عقود العمل التي تكون   % تدفعه الوكالة الوطنية للتشغيل، 30و

ما  و   واسعة يتصل بها كل شخص طالب للعمل و تكون ثنائية العالقة و يكون األجر من جهة املستخدم فقط ،

جليا   فرضته  يظهر  الذي  البطالة  شبح  من  التقليص  بهدف  العقود  من  النوع  هذا  استحدثت  قد  الدولة  أن 

على املجتمع مما جعل من الدولة تتقص ى نوع جديد من العقود يسمح لها بخلق وظائف   االقتصاديةالتحوالت 

 لو بصورة مؤقتة. و 

الدولة   قبل  من  املستحدثة  العقود  نوع من  هي  اإلدماج  التي2فعقود  الهجينة    اعتبرت  و  العقود  كنوع من 

تضمن العديد من الخصائص املستقطبة من فئات مختلفة من العقود ، و أنها هذه النوع من العقود قد لجأت  

مما جعل   واالجتماعية   االقتصاديةالبطالة و تحقيقا ملواكبة التطورات    امتصاص إليها الدولة الجزائرية بهدف  

طائفة جديدة من العقود و توجيهها إال أن هذا التدخل الصادر عن الدولة  الدولة تتدخل بصفة مباشرة لخلق 

القانونية    االلتزاماتعلى العقود و الصادر عن الدولة بحيث فرض العديد من    االجتماعيةخلق نوع من الهيمنة  

أن هذا    و التنظيمية  إال أن هذه املتغيرات قد أثرت بشكل واضح و مباشر على النظرية العامة للعقد بحيث

 التغير قد اثر بشكل مباشر على مبدأ الحرية العقدية بحيث أصبح منعدما في هذا النوع من العقود. 

 مستقبل النظرية العامة للعقد في ظل التحوالت التكنولوجية املطلب الثاني:

إن التغير الذي لحق بالقواعد التقليدية للنظرية العامة للعقد ينبع أساسا من تأثر هذه األخيرة بالتحوالت  

العوملة   نطاق  في  تصب  التي  الخارجية  للمؤثرات  نتيجة  األخيرين  العقدين  في  العالم  عرفها  التي  التكنولوجية 

 الوسائل اإللكترونية في مجال التعاقد. مما خلق تحديثات قانونية واسعة تتمثل في استخدام االقتصادية

 

 
  املتعلق بجهاز املساعدة على اإلدماج املنهي. 2008أفريل  19املؤرخ في  126- 08من املرسوم التنفيذي رقم 4راجع نص املادة  1

  2008أفريل   19املؤرخ في  126- 08الذي يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم  2011مارس  06املؤرخ في 105- 11راجع املرسوم التنفيذي رقم 2 

  املتعلق بجهاز املساعدة على اإلدماج املنهي.
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 تراجع عن العقود الورقية ظهور العقود اإللكترونية: الفرع األول:

مما أدى إلى فضح القصور    االتصال لقد أدى التطور الهائل للتكنولوجيا الحديثة إلى تطوير كافة وسائل  

في حلته العقود بصفة عامة  للعقد و  العامة  الهائل الذي  الذي تعاني منه النظرية  التطور  ا الكالسكية ،و مع 

قاطبة ظهرت مع هذا التقدم حلة جديدة في    االتصال خلقه التقدم التكنولوجي و ما أفرزه من تقدم في وسائل  

العقود تسمى بالعقود اإللكترونية و الذي يعتبر ركيزة حقيقية في املعامالت الحديثة و دعامة أساسية في التجارة  

لسهولة و سرعة إبرامه، و لقد عرف الفقه الفرنس ي العقد اإللكتروني على أنه :"اتفاق يتالقى اإللكترونية نظرا  

عن بعد، و ذلك بوسيلة مسموعة    لالتصالفيه اإليجاب و القبول بشأن األموال و الخدمات عبر شبكة دولة  

القابل" و  و  املوجب  بين  الحواري  التفاعل  ،تنتج  أنه1مرئية  أيضا على  اإليجاب  "  ، كما عرف  فيه  يتالقى  اتفاق 

تنتج    وذلك بوسيلة مسموعة و مرئية،  عن بعد،  لالتصالالقبول بشأن األموال و الخدمات عبر شبكة دولية  و 

و لقد نظم املشرع الجزائري هذا النوع من التعاقد بموجب القانون    ،2التفاعل الحواري بين املوجب و القابل" 

بالتجارة    05-18رقم   نوعا    3اإللكترونية املتعلق  أنشأ  بحيث  للعقد  العامة  النظرية  بتطوير  املشرع  قام  فلقد 

 . جديدا من العقود و التي يمكن للمتعاقدين إبرامه دون اللجوء

و يبرم العد عن طريق وسيلة من الوسائل    االفتراض يبالتعاقد    االكتفاء إلى الحضور الفعلي في مجلس العقد و  

 ظهر نتيجة عصارة التطور التكنولوجي و االقتصادي.   اإللكترونية و أن هذا العقد

 أوال: املحل اإللكتروني: مفهوم جديد فرضته التطورات 

لقد كانت العقود التقليدية تقوم على أساس  ركن املحل التقليدي و الذي قد يكون عقارا أو منقول أو سلعة  

و ظهور العقود اإللكترونية ظهر مع هذه    و التي كانت توصف على أنها ركن مادي  لكن مع التطور التكنولوجي

،بحيث بعدما كان املحل في العقود الورقية محل    4العقود بعض األركان العقدية املستحدثة لعل أهمها املحل 

مادي يخضع للشروط معينة عالجت أحكامه النظرية العامة للعقد التقليدية ،فإن العقد اإللكتروني بظهوره  

ملستحدث املتمثل في املحل اإللكتروني الذي يضم السلع اإللكترونية و الخدمات  فرض نوع جديد من املحل ا 

. بحيث أن العقود اإللكترونية قد استحدثت نوع من   الرقمية و التي توصف بأنها عبارة عن محل غير مادي 

ن منتجات  املحل يوصف بأنه محل غير مادي بحيث يكون املحل منتوج رقمي و املنتجات الرقمية في عمومها تكو 

 
  6،7.1،ص2012بن عكنون،الجزائر، ،كلية الحقوق،1جامعة الجزائر دراسة مقارنة،  عقد البيع اإللكتروني، يمينة حوحو،

 . 8املرجع السابق،ص 2

  3املتعلق بالتجارة اإللكترونية.  2018ماي  10املؤرخ في  05- 18القانون رقم 

  4. 100،الرياض،ص2009الطبعة األولى، مكتبة الناشرون،  العقد اإللكتروني، ماجد محمد سليمان أبا الخيل،
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غير مادية و هو األمر الذي كان غير منطقيا و غير مقبول في النظرية العامة للعقد التقليدية ، مما يبين أن  

التطور التكنولوجي قد أثر على النظرية العامة للعقد بفرضه عقود جديدة و بأركان مستحدثة . فبعدما كان  

أن يكون في شكل مادي وملموس فإن العقود اإللكترونية  املحل يخضع لفكرة املادية في التعامل وكان يستوجب   

قد فرضت محل في حلة جديدة بحيث انتقل من شكله املادي إلى شكله الرقمي، فأصبح املحل في شكل معلومة  

املؤلفات  رقمية تعبر عبر شبكة االنترنت و لعل مثالها بيع الكتب االلكترونية واألفالم و البرامج اآللية و الصحف و 

لتي تكون في شكل بيانات رقمية و تصبح في شكل حروف ورموز و أشكال  ترسل من البائع للمشتري  في شكل  او 

معلومة رقمية ، و هذا الش يء الذي كان يصعب تصوره في وقت قد مض ى، كما يمكن أن يكون املحل في شكل  

و هي تختلف عن الخدمات    خدمة رقمية يمكن خدمتها عن بعد عبر الوسائط اإللكترونية أو شبكة األنترنت

سهلت   فلقد  األحيان،  أغلب  في  حضورية  و  مباشرة  خدمات  شكل  في  تتم  كانت  التي  املباشرة  التقليدية 

الرقمية الخدمات  تقديم  دون    التكنولوجية  و  للمتعاملين  بعد  و   االنتقالعن  بعد  عن  الدفع  خدمة  كخدمة 

و  االلكتروني  االتصديق  ببرامج  الخاصة  بعد  التطور الصيانة عن  أن  يمكن مالحظته  ما  و  غيرها.  و  لكمبيوتر 

التكنولوجي قد أدى بصفة مباشرة إلى إنشاء عقود جديدة تعرف بالعقود اإللكترونية تتميز بخصائصها الحديثة  

املحل  ركن  عن  ومختلفا  مستحدثا  املحل  ركن  فيها  يكون  العقود  هذه  أن  كما  التقليدية  الورقية  العقود  عن 

 التقليدي. 

 حماية لرض ى املتعاقد أم نكول عن العقد   الحق في العدول كخاصية في العقد اإللكتروني:ثانيا 

وكاملة األركان  فإنها تصبح    االنعقاد األصل في  العقود عموما أنها إذا قامت صحيحة مستوفية لجميع شروط  

بمثابة قانون بين الطرفين فال يجوز نقضها و ال تعديلها و ال إلغاؤها إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها  

 من القانون املدني.  106القانون و ذلك طبقا ملا نصت عليه املادة 

املشرع قد خصها بخصائص ال نجدها في  أن العقد اإللكتروني من العقود املستحدثة فإن    باعتبارو لكن  

العقود الكالسيكية ،بحيث أن املتعاقد في العقد اإللكتروني ليس له السلطة الواسعة في معاينة محل التعاقد  

و السلعة نظرا لكون التعاقد يصدر عن بعد و بالتالي، فإنه يفتقد ملعاينة املحل و عدم اإلملام بتفاصيل السلعة  

ال فإن  التعاقد  أجازت  قبل  اإللكترونية  باملعامالت  املتعلقة  التشريعات  و  بعد  للتعاقد عن  املنظمة  تشريعات 

للمتعاقد، الذي صدر عنه القبول العدول و الرجوع عن العقد بعد صدور قبوله و بعد تنفيذ العقد إذا تبين  

آلية خص بها املشرع العقود  له أنه قد تسرع في التعبير عن إرادته و إصدار قبوله . فالحق في التراجع عبارة عن 

األخطاء   كافة  من  املتعاقد  رض ى  لحماية  وسيلة  هي  و  اإللكترونية  للعقود  مالزمة  صفة  جعلها  و  اإللكترونية 

التسرع في إصدار القبول كما أنه عبارة عن ضمان لصد كافة التحايالت واملناورات، التي قد يستخدمها املتعاقد  و 
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فيتال  الخدمة  أو  للسلعة  عليه  املالك  السيطرة  و  معه  املتعاقد  إغراء  إلى  فيؤدي  املعلومات  و  بالتقنيات  عب 

للعقود  و  املشرع  آلية تشريعية إضافية أضافها  التراجع عبارة عن  في  العقد، فالحق  إبرام  إلى  لدفعه  إضعافه 

اية القصوى  االلكترونية كضمان إضافي للحماية بإضافة إلى نظرية عيوب اإلرادة و التي من شأنها توفير الحم

العقود   في  للمتعاقدين  املشرع  كرسها  التي  الحماية  مظاهر  من  مظهر  التراجع  في  فالحق  الضعيف،  للطرف 

اإللكترونية، و التي أثرت بدورها على العديد من املبادئ التقليدية التي تحكم النظرية العامة للعقد و ما تقرير  

وازن للعالقة العقدية و ما تقرير هذا الحق إال دليل ساطع  هذا الحق إال بهدف حماية رضا املتعاقد وإعادة الت 

على قصور نظرية عيوب الرض ى التقليدية في حماية رضا املتعاقد مما جعل املشرع يستحدث هذه اآللية لحماية  

 املتعاقد في العقود اإللكترونية.

 ظاهرة اإلثبات  ازدهار  التقدم التكنولوجي على ظاهرة إثبات العقود: انعكاسات الفرع الثاني: 

العقود،   على  التكنولوجي  التقدم  تأثير  يثبت  انعكاس  أهم  اإللكتروني  اكتساحلعل  اإلثبات  الواقع    ظاهرة 

القانوني و تطويره من شكلية اإلثبات وتغييره من صيغ اإلثبات التقليدية و إعطائها صيغ حديثة تتماش ى مع  

 التطورات الراهنة.   

 أوال التوقيع االلكتروني كنموذج لظاهرة اإلثبات االلكتروني  

صيغة العقود و فرض العقود االلكترونية كواقع متجدد  لم يقتصر التقدم التكنولوجي فقط على التغيير في  

العقود تتجسد في التوقيع  بل أن التقدم التكنولوجي قد فرض أيضا وسيلة حديثة لإلثبات الحقوق و املعامالت و 

واضحا على عملية اإلثبات،  فلقد كان يقتصر اإلثبات في النظرية العامة للعقد   ازدهاراااللكتروني مما أضفى  

بالكتابة و اإلثبات عن طريق الشهود أو القرائن أو اإلقرار أو اليمين وذلك ما رسخه املشرع في املواد    إلثباتاعلى  

املدني    350إلى    323من   القانون  العقود  1من  تواكب  ال  تقليدية  وسائل  عن  عبارة  الوسائل  هذه  أن  غير   ،

نشأ   اإللكتروني كمصطلح جديد  التوقيع  يفرض  التكنولوجي  التطور  إثباتها مما جعل  يمكن  ال  و  اإللكترونية 

نتيجة الستخدام الحاسوب في املعامالت بين األفراد واملؤسسات، وكذلك نتيجة الستخدام التعاقد عن طريق  

ائل السمعية البصرية واالنترنت، مما يترتب عنه التبادل االلكتروني للبيانات واملعطيات، وبالتالي كنتيجة  الوس

العقد   إثبات  البصمة اإللكتروني كوسائل حديثة تعمل عال  التوقيع االلكتروني و  حتمية لذلك، االتجاه نحو 

قد يكون عبارة عن  اإلرادة في شكل مكتوب و   اإللكتروني، فالتوقيع االلكتروني هو عبارة عن إشارة وتعبير عن

رموز، أو أرقام ،أو في شكل اسم صريح و الذي يتم في شكل رموز تستخدم فيها تقنية تكنولوجية، و يكون التوقيع  

 
 من القانون املدني   350إلى  323راجع نص املواد  1
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في أشكال متعددة فقد يكون التوقيع اإللكتروني عن طريق استخدام القلم اإللكتروني يكون متصال بالحاسوب  

و يوثق كآلية إثبات ،أو يكون التوقيع في شكل توقيع    االفتراض يادر من الشخص إلى العالم  ينقل التوقيع الص 

كما يمكن أن يرد التوقيع في شكل الضغط    رقمي يحمل دالالت رياضية أو حسابية يقوم على أساس التشفير،

عاقد و كدليل إلثبات  على مربع املوافقة و القبول مما يجعل هذه التوقيعات تعبر بصفة واضحة عن إرادة املت

فلقد أواله املشرع أهمية    اإلمضاء بخط اليد من حيث الحجية،التعاقدي و هي توازي التوقيع الكتابي و   التزامه

املنظم لنشاط    162-07أداة لإلثبات و لعل ذلك ما نص عليه املشرع في املرسوم التنفيذي   اعتبارهبالغة من حيث  

املحدد للقواعد العامة    03-2000من القانون    39و كذلك نص املادة    1منه   67التصديق اإللكتروني في نص املادة  

 .2االتصاالت السلكية و الالسلكية املتعلقة بالبريد و 

 ثانيا البصمة اإللكترونية كبديل للبصمة التقليدية

طريق  لقد كانت العقود الورقية و الكالسيكية عموما تقوم على أساس البصمة التي يضعها املتعاقد عن  

إدخال السبابة في الحبر، و لقد لجأ املشرع قديما إلى هذه اآللية لشيوع األمية و عدم معرفة الكتابة في طبقات  

املجتمع القديم ،فكانت هذه الوسيلة تعد وسيلة لإلثبات وضعها املشرع لحماية فئة من املتعاقدين لكن مع  

طائفة العقود اإللكترونية لم تضمحل فكرة البصمة و  التطور التكنولوجي و التغير في طبيعة العقود و ظهور  

إنما تطورت لتساير التقدمات الحديثة، كما أنها أصبحت وسيلة لإلثبات تزداد أهميتها عن التوقيع لكونها آلية  

مزدوجة تثبت الصفة للمتعاقد من جهة ،و من جهة أخرى آلية لإلثبات العقد و كأداة حجية بحيث أصبحت  

الحمض  ع من أدوات اإلثبات البيومترية مثلها مثل بصمة العين أو القزحية و نبرة الصوت و البصمة تشكل نو 

ما يمكن مالحظته أن التقدم لم يلغي فكرة البصمة رغم قدمها إال أنه أعطاها نوع من التحديث  ، و 3النووي  

الدفع  التهرب من اإلمضاء و جعلها تواكب العقود اإللكترونية حتى أضحت كأداة إلثباتها بحيث يمكن للمتعاقد  

 بالتزوير إال أنه ال يمكنه ذلك مع البصمة فهي أداة حجية ووسيلة إثبات حقيقية.

 الخاتمة:

والتكنولوجية أثرت على النظرية العامة للعقد بشكل واسع    االقتصادية ما يمكن استخالصه أن التحوالت  

ي تضمنتها النظرية منذ نشأتها إال أن هذه التحوالت قد  و أن هذا التأثير من جهة بّين قصور املبادئ العتيقة الت

 
 املنظم لنشاط التصديق اإللكتروني.  162-07املرسوم التنفيذي  1
 السلكية و الالسلكية  االتصاالتاملحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد و  03-2000القانون 3

جمعة    رسالة دكتوراه، إثبات التعاقد عبر األنترنت، ،و أيضا حبيب بلقنيش ي،174،ص14،2020بحوث جامعة الجزائر،العدد أثر التحوالت التكنولوجيا على النظرية العامة للعقد العقد االلكتروني، نورة جبارة، 3

 . 171،172ص ، 2011وهران،  السانيا،
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مما جعله يواكب    ازدهاره أفرزت العديد من اإليجابيات من جهة أخرى لعل أهمها املساهمة في تطوير العقد و  

العقد   في  بالتجديد  قامت  بل  القديمة  املبادئ  دور  من  بالتقليص  التحوالت  تكتفي  فلم  الحديثة  التطورات 

 من خالل دراستنا توصلنا إلى النتائج التالية: ازدهاره و  و 

الحرية  - مبدأ  أهمها  لعل  الكالسيكية  العقدية  املبادئ  في  تحديثات  إلى فرض  الراهنة  التحوالت  أدت  لقد 

كما أن هذه التطورات عمدت إلى التجديد في األسس العتيقة كتكريس مبدأ املساواة في   العقدية و حسن النية،

 أسس التوازن العقدي.العقد و إرساء 

في مبدأ سلطان اإلرادة بحيث تراجع بفعل  - التأثير على أهم مبدأ املتمثل  إلى  الراهنة  التطورات  لقد أثرت 

اصطدامه باملعطيات الحديثة و لعل أكبر دليل على ذلك خضوع هذا املبدأ للنظام العام و تراجع مبدأ سلطان  

 اإلرادة و تزايد دور القاض ي في العقد. 

التحوالت  أث- القانون   االقتصاديةرت  الخاصة تطغى على  القوانين  العقد مما جعل  بشكل مبالغ فيه على 

كما أنه أثرت التحوالت التكنولوجية    املدني و ظهور عقود جديدة في الواقع كالعقود الجماعية و عقود اإلدماج،

 ثبات. على العقد بحيث ظهرت العقود اإللكترونية وظهر تغير واضح في قواعد اإل

نقترح من خالل هذا املقال على املشرع القيام  بجملة من اإلصالحات على النظرية العامة للعقد مثلما فعل  

  2016/ 10/ 01والذي أصبح ساري املفعول في   2016/  02/ 02املؤرخ في  2016-131نظيره الفرنس ي بموجب األمر  

مأخوذ من املجتمع الجزائري بحيث يكون كحل   إال أن اإلصالح ال يكون مستقطبا من قوانين أخرى و إنما يكون 

و عالج لكافة املعضالت القانونية التي يطرحها املجتمع و لعل ذلك ما يظهر جليا في القانون املدني الفرنس ي  

  االلتزاماملعدل و الذي أضاف العديد من القواعد القانونية التي كانت غائبة في  القانون القديم كعقود اإلذعان و 

املتعاقد أو    اة باإلعالم والنص على سقوط اإليجاب بوف  االلتزامتعزيز مبدأ القوة امللزمة و تكريس  ر و بالتبصي

و  أهليته  مستحدثا  فقدان  قانون  املعدل  الفرنس ي  املدني  القانون  من  جعل  مما  كافة    بامتيازغيرها  تدارك 

 الفراغات التشريعية و الهفوات التي كان يحملها القانون القديم.
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 :م(2020 -م2001فاعلية تكنولوجيا االتصاالت في تنمية االقتصاد السوداني)

 .ARDL قياسية باستخدام نموذجدراسة 

The effectiveness of communication technology in the development of the 

Sudanese economy (2001 - 2020). A standard study using an ARDL model 

 السودان( ،العلوم  د . إبراهــــيم عــــلى جــماع الباشـــا ) جامعة القرآن الكريم و تأصيل

Ibrahim Ali Jamma Elbasha , University of Holy Quran & Taseel of Sciences, Sudan 

  

Abstract:  

The study aimed to determine the statistical relationship between the use of communication 

technology and the rate of economic growth in Sudan (2001 - 2020). The problem was summed 

up in the question: Is there a statistically significant relationship between the use of 

communication technology and the rate of economic growth in Sudan? . The descriptive method, 

the statistical method, and the standard method were used. I reached several results, the most 

important of which are: the existence of a positive relationship with a statistical significance of 

(0.76) between the number of mobile phone subscribers and the rate of economic growth in 

Sudan. and the absence of a relationship between the number of fixed-line subscribers and the 

rate of economic growth in Sudan. It recommended the importance of paying attention to the 

mobile phone and fixed phone technology in terms of addressing the problem of weak 

communications network and working on expanding it to cover all states within the borders of 

the country. 

Key words: mobile, technology, communication, Sudan. 
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 :   مستخلص

إلى   الدراسة  بين  هدفت  اإلحصائية  العالقة  و تحديد  االتصاالت  تكنولوجيا  النمو  استخدام  معدل 

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية  تلخصت املشكلة في السؤال :  م( .  2020  -م2001االقتصادي في السودان)

املنهج  استخدمت املنهج الوصفي و بين استخدام تكنولوجيا االتصاالت و معدل النمو االقتصادي في السودان ؟  

بين  (  0,76وجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية تصل )توصلت لعدة نتائج أهمها :  اإلحصائي و القياس ي .  

وجود عالقة   و عدم  السودان  في  االقتصادي  النمو  معدل  و  ار  السيَّ الهاتف  عدد مشتركي  بين  عدد مشتركي 

ار و بضرورة االهتمام  بتقنية الهاتف  . أوصت  الهاتف الثابت و معدل النمو االقتصادي في السودان   الهاتف  السيَّ

الواليات داخل   الثابت من حيث معالجة مشكلة ضعف شبكة االتصاالت و العمل على توسعتها لتغطية كل 

 حدود الدولة . 

 الكلمات املفتاحية : هاتف ، تكنولوجيا ، اتصاالت ، سودان .

 

 

 ـ االطار العام . 1

 : مقدمة . 1ـ1

تعد خدمة االتصاالت ضرورية لنقل املعلومات و التوجيهات الالزمة لتسيير األعمال االستثمارية إضافة          

إلى أهميتها في تسهيل عملية التواصل مع أسواق املنتجات و أسواق العمل و أسواق رأس املال بأقل التكاليف  

بالتالي إمكانية التوسع في املشروعات و تحقيق النمو  األمر الذي يحقق ار   و 
ً
 للمستثمرين و العاملين معا

ً
باحا

والتنمية االقتصادية حيث اشارت الدراسات إلي أن لتكنولوجيا االتصاالت أثر ايجابي في النشاط االقتصادي .  

 .  2( 2018، )غدير و العلي  1( 2013)رواسكي و اخرون 

 
ت على  مجلة علوم االقتصاد و التسيير و التجارة ، رواسكي و طالبي و طوماش : خالد و بدر الدين و رشيد ، أثر تكنولوجيا املعلومات و االتصاال   - 1

 . 2013،  28النمو االقتصادي ، العدد 
للبحوث و الدراسات العلمية ، غدير و العلي : باسم و قص ي ، اثر تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت على النمو االقتصادي  مجلة جامعة تشرين  - 2

 .  2018،  5( ، العدد 2012-1995في سوريا )
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 في مجال تكنولوجيا االتصاالت تالحظ أن  : مشكلة البحث  :  2ـ1
ً
بعد أن شهدت جمهورية السودان تطورا

 على مستوى إدارة املشروعات من حيث سهولة التواصل بين األفراد في املستويات اإلدارية املختلفة  
ً
هنالك تقدما

و   اإلنتاجية  العملية  مشكالت  وكل  األداء  مستوى  على  التعرف  العليا  اإلدارة  تستطيع  الحلول  حيث  تقديم 

احتياجات   توفير  شأنها  من  التي  األخرى  االقتصادية  الوحدات  مع  التواصل  إمكانية  إلى  إضافة  والتوجيهات 

املشروع من التمويل و املعلومات و املواد الخام دون الحاجة إلى زيارة املواقع املختلفة التي قد تكون متباعدة  

املتغي التكاليف  بعض  يوفر  الذي  األمر   
ً
تكنولوجيا  احيانا تخلف  حالة  في  املشروع  يتحملها  أن  يحب  التي  رة 

 االتصاالت . 

في  التنمية االقتصادية  اثر ايجابي لتكنولوجيا االتصاالت على  الباحث وجود   على ما سبق يتوقع 
ً
تأسيسا

جمهورية السودان و لكن حجم و مستوى هذا األثر غير محدد و لكن يمكن تقديره من خالل تقديم الحلول  

 ملشكلة البحث املتمثلة في السؤال الرئيس التالي :  

ذات  ـ   عالقة  توجد  النمو  هل  معدل  و  االتصاالت  تكنولوجيا  استخدام  بين  تربط  إحصائية  داللة 

 االقتصادي  

   م( ؟ 2020 -م2001في السودان)

 لإلجابة عن هذا السؤال الرئيس يمكن االستفادة من األجوبة عن التساؤالت الفرعية التالية : 

في   النمو االقتصادي  ار و معدل  الهاتف السيَّ بين استخدام  ـ هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية تربط 

 م(؟ .2020 -م2001السودان)

بين استخدام   في ـ هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية تربط  النمو االقتصادي  الثابت و معدل  الهاتف 

 م(؟ .2020 -م2001السودان)

السودان) في  االقتصادي  النمو  في   
ً
تأثيرا أكثر  الثابت  الهاتف  أم  ار  السيَّ الهاتف  التقنيتين  أي    -م2001ـ 

 م(؟ .2020

 ـ ما أهم املشكالت التي تواجه تكنولوجيا االتصاالت في السودان ؟ . 

 ا االتصاالت بالعلوم االجتماعية ؟ . ـ ما عالقة تكنولوجي

:  3ـ1 البحث  أهمية  ار    :  السيَّ الهاتف  لخدمات  املضافة  القيمة  ابراز  في  للبحث  العملية  األهمية  تتمثل 

االتصاالت الثابتة و بتوضيح مساهمتها في معدل النمو االقتصادي فإن نتائج هذا البحث تشجع السلطات  و 
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الرأس ي على  الرسمية على تسهيل إجراءات االست التوسع األفقي و  بالتالي يمكن احداث  و  في هذا املجال  ثمار 

إضافية  البطالة من خالل خلق فرص عمل  في معالجة مشكالت  يفيد  الذي  األمر  االتصاالت  مستوى قطاع 

 وكذلك إمكانية تحقيق األهداف الربحية للقطاع الخاص .

الفجوة القائمة حول هذا الصنف من الدراسات ذات  كما إن للبحث أهمية علمية تتمثل في املساهمة في سد  

جمهورية   في  االقتصادي  النمو  معدل  و  االتصاالت  تكنولوجيا  بين  العالقة  تشرح  التي  القياسية  املنهجية 

 السودان . 

:  4ـ1 البحث  أهداف  بين  :  تربط  التي  اإلحصائية  العالقة  تحديد  في  للبحث  الرئيس  الهدف  يتمثل  بينما 

 استخدام  

السودان) في  االقتصادي  النمو  معدل  و  االتصاالت  الفرعية  2020  -م2001تكنولوجيا  األهداف  فإن  م(. 

 تتمثل فيما يلي : 

في  االقتصادي  النمو  معدل  و  ار  السيَّ الهاتف  استخدام  بين  تربط  التي  اإلحصائية  العالقة  فحص  ـ 

 م(. 2020 -م2001السودان)

بين   تربط  التي  اإلحصائية  العالقة  قياس  في  ـ  االقتصادي  النمو  معدل  و  الثابت  الهاتف  استخدام 

 م( . 2020 -م2001السودان)

النمو االقتصادي بجمهورية   في معدل  األثر  الثابت من حيث  الهاتف  و  ار  السيَّ الهاتف  بين  ـ إجراء مقارنة 

 م( .2020 –م  2001السودان )

 ان.ـ التعرف على املشكالت التي تواجه تكنولوجيا االتصاالت في السود

 ـ توضيح عالقة تكنولوجيا االتصاالت بالعلوم االجتماعية ؟ .

 يقوم البحث على اختبار الفرضيات التالية : : فرضيات البحث . 5ـ1

تربط بين استخدام الهاتف السّيار و معدل النمو االقتصادي في  وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية  ـ  

 م(.  2020 -م2001السودان)

تربط بين استخدام الهاتف الثابت و معدل النمو االقتصادي في  إيجابية ذات داللة إحصائية  وجود عالقة  ـ  

 م(. 2020 -م2001السودان)
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السودان   بجمهورية  االقتصادي  النمو  معدل  على  التأثير  في  الثابت  الهاتف  على  ار  السيَّ الهاتف  تفوق  ـ 

 م( .2020 –م 2001)

 اجه تكنولوجيا االتصاالت في السودان. ـ تعد الضرائب من أبرز املشكالت التي تو 

 ـ توجد عالقة بين تكنولوجيا االتصاالت و العلوم االجتماعية.  

نهج اإلحصائي القياس ي إلجراء اختبار  املاملنهج التاريخي , املنهج الوصفي,  ينتهج البحث  : منهجية البحث :  6ـ1

سكون السالسل الزمنية و التكامل املشترك و نموذج تصحيح الخطأ و اختبارات املشاكل القياسية باستخدام  

, حيث    (ARDL)و نماذج االنحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية املوزعة    E.Views9برنامج التحليل االقتصادي  

و منشورات بنك السودان املركزي , و تقارير الهيئة القومية لالتصاالت ، كذلك    يتم جمع البيانات من تقارير

 .  يتم االستعانة باملراجع و الرسائل العلمية لتكوين اإلطار النظري للدراسة 

 منها ما يلي : : الدراسات السابقة .  7ـ1

االتصاالت على النمو  املعلومات و  ( هدفت الدراسة إلى ابراز أثر تكنولوجيا  2021ـ دراسة )بن يبا و اخرون  

 ( و باستخدام منهج التحليل القياس ي توصلت إلى وجود عالقة  2018-2004( دولة العربية )15االقتصاد لعدد )

 1طردية معنوية بين استخدام الهاتف النقال و النمو االقتصادي .

السيد    ( دراسة  و 2021ـ  املعلومات  تكنولوجيا  اثر  قياس  إلى  الدراسة  .هدفت  قطاع  م(  على  االتصاالت 

جود اثر ايجابي معنوي  م(  . استخدمت املنهج االحصائي . و توصلت إلى و 2018  –م  1990الصادرات في مصر )

    2رات  .للهاتف الثابت و االنترنيت و اثر معنوي سالب للهاتف املحمول على الصاد

االتصاالت على النمو االقتصادي  ( هدفت إلى تقييم اثر تكنولوجيا املعلومات و 2021ـ دراسة )بوعالقة وكبير  

العربية ) الهاتف  2018-2000في بعض الدول  الثابت و  الهاتف  إلى أن  القياس ي توصلت  ( و باستخدام املنهج 

   3ادي . الجوال يرتبطان بعالقة ايجابية مع معدل النمو االقتص

 
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ألثر يةقياس مجلة االقتصاد الدولي و العوملة ، بن بيا و بو عزيز و لنصاري : محمد و ازهر و عبد القادر ، دراسة   -   1

 . 2021،  1( ، العدد2018- 2004العربية ) الدول  في االقتصادي النمو على
  – م  1990اثر تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت على قطاع الصادرات في مصر )مجلة كلية االقتصاد و العلوم االدارية ، السيد : جيهان محمد ،  -  2

 .م 2021، م( 2018
 االقتصادي  النمو على واالتصال املعلومات تكنولوجيا  أثر مجلة ادارة االعمال و الدراسات االقتصادية ، بو عالقة و كبير : العيد و مولود ، قياس   -   3

 .  2021،  1( ، العدد 2018_2000العربية ) الدول  وبعض الجزائر   في
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االتصاالت على النمو الشامل  م( .هدفت الدراسة إلى قياس اثر تكنولوجيا املعلومات و 2020ـ دراسة ) حسين   

توصلت إلى و جود عالقة ايجابية  م(  . استخدمت املنهج االحصائي. و 2018 –م 2010لعدد من الدول العربية )

 1االتصاالت و النمو الشامل.معنوية بين  تكنولوجيا املعلومات و 

االتصاالت على النمو  ( هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر تكنولوجيا املعلومات و 2020)قشام و كبير    دراسةـ  

( و باستخدام املنهج القياس ي توصلت إلى وجود أثر  2018-2000االقتصادي في الدول العربية املصدرة للنفط )

   2االقتصادي .ايجابي للهاتف النقال على النمو 

)بو فولة    : املحلي  م( .2019،دراسة  الناتج  في  السيار  الهاتف  اثر تطور قطاع  إلى تحديد  الدراسة  هدفت 

م(  . استخدمت املنهج الوصفي . و من نتائجها: و جود اثر ايجابي لتطور 2016  –م  2006االجمالي في الجزائر )

     3زيادة الدخل القومي في الجزائر . قطاع الهاتف السيار في الناتج املحلي االجمالي و  

م(هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تكنولوجيا االتصاالت و املعلومات في  2018ـ دراسة )خير الدين واخرون  

م(  . استخدمت املنهج الوصفي . و توصلت لعدة نتائج أهمها : و جود أثر  2018النشاط االقتصادي الجزائري) 

املعلوما  لتكنولوجيا  التجارة  ايجابي  حركة  تسهيل  خالل  من  ذلك  و  الجزائري  االقتصاد  في  االتصاالت  و  ت 

 4الخارجية .  

هي تتفق مع البحث في الهدف املتمثل في تحديد العالقة بين تكنولوجيا االتصاالت    تعليق على الدراسات : 

يختلف  مؤشرات االقتصاد الكلي  و كذلك النتائج املتحصل عليها حيث تأكيد ايجابية العالقة بين املتغيرات ، و و 

فاعتمدت متغيرات    البحث عنها من حيث اعتماد متغير تكنولوجيا االتصاالت كمتغير مستقل أما الدراسات 

 تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت معا ، كذلك هنالك اختالف في املنهجية و النماذج املستخدمة في التحليل .  

 ـ اطار املفاهيم .  2

 )التعريف ، الخصائص ، مؤشرات القياس ( .  االتصاالت   : تكنولوجيا1ـ2

 
، حسين : ايناس فهمي ، اثر تكنولوجيا االتصاالت و املعلومات على النمو الشامل دراسة تطبيقية على      مجلة كلية االقتصاد و العلوم االدارية  -  1

 .  2020،  3الدول العربية ، العدد
 النمو على وأثرها واالتصال املعلومات ، تكنولوجيامجلة العلوم االقتصادية و التسيير و العلوم التجارية ، قشام و مولود : اسماعيل و كبير    -   2

 . 2020،   1( ، العدد2018- 2000)  - دراسة قياسية  )أوابك(  املصدرة للنفط العربية األقطار منظمة دول  في االقتصادي
 م .2019،  7، العدد   م(2016 –م 2006تطور قطاع الهاتف النقال في الجزائر )مجلة التنمية االقتصادية ، بو فولة : نبيلة ،  -  3
، امللتقي الوطني الثالث  أثر تكنولوجيا االتصاالت و املعلومات في النشاط االقتصادي بو الزليفة صابر  ،  –بنون خير الدين _ بيطاط نور الدين  - 4

 م.2018ابريل    24_23الصوف ، الجزائر ،  حول املستهلك و االقتصاد الرقمي : ضرورة االنتقال و تحديات الحماية ، املركز الجامعي عبد الحفيظ بو  
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:1ـ1ـ2 التكنولوجيا  تعريف   :  ( غير عربية  كلمة  االدوات    Technology)هي  و  الوسائل  دراسة  بها  يقصد  و 

و معناها علم أو معرفة     (logy)و معناها تقنية    (Techno)مكون من جزأين    (Technology)الفنية و أصل الكلمة  

 1أو دراسة لذلك فإن التكنولوجيا معناها علم التقنية . 

التي بواسطتها   و العمليات األساليب  أو  املعلومات فهي تستخدم لتدل على  أما التكنولوجيا في االصطالح :

 و هي تشمل كل املعلومات مخرجات يمكن االستفادة منها، إلى نظام محدد في يتم تحويل املدخالت البيانية  

إلى العالمات االختراع  و براءة واملخترعات التي الصناعية امللكية  و حقوق  التجارية إضافة   باملعرفة تتعلق   ، 

 تعني الجهود املنظمة املبذولة في استخدام مخرجات البحث العلمي بهدف    2قها .  و وسائل تسوي الفنية
ً
و أيضا

 3تطوير العمليات اإلنتاجية في املجاالت املختلفة لتحقيق رفاهية املجتمعات .  

االتصاالت2ـ1ـ2 االطراف    :تعريف  مع  تتفاعل  ان  املرسلة  االطراف  تستطيع  بواسطتها  التي  العملية  هي   :

   4محدد . واقع  أو معينة  قضية عن األشخاص بين ومعلومات األفكار  نقل يتم املستقبلة للرسائل و بالتالي

 وتوزيعها املعلومات إنتاجفي   تستخدم التي الوسائل و   االتصاالت هي عبارة عن األجهزة بالتالي فإن تكنولوجيا

    .و عرضها لتحقيق اهداف معينة  و استرجاعها

 : خصائص تكنولوجيا االتصاالت . 3ـ1ـ2

 ـ تقليص الوقت : ألن هذه التقنية تمكن األشخاص من نقل املعلومات بأقل مجهود .  

املنتجين و املستهلكين أو البائعين ـ تكوين مجموعات التواصل : و ذلك بربط اصحاب املصالح املشتركة من  

 و املشتريين و بالتالي تسهيل عملية التعرف على املعلومات املتعلقة باملنتجات و االسعار . 

  يكون  أن يمكن التقنية في نفس اللحظة لهذه املستخدم أن أي   :ـ التفاعلية
ً
 دون أن تختل    و مرسال متلقيا

 . األدوار تبادل يستطيع الطرفان عملية االتصال بالتالي 

 ـ االستقاللية: أي أن تعطيل الشبكة في منطقة معينة ال يؤثر في كفاءة الشبكة في املناطق األخرى .

 ـ قابلية التوصيل بين األجهزة املتباينة من حيث الجودة و إمكانية الربط بين أجهزة الشركات املختلفة .

 
  .  43، ص  2ط  م  ، 2005مجالوي  ، عمان،  دار ، الصناعي االجتماع علم ، املولى عبد الدقس : محمد -  1
 . 205، ص  2، ط2006،   عمان  مجالوي ، دار   ، والتنظيم املنظمة نظرية ، قاسم محمد القريوتي: - 2
  . 29_28ص ص  ،1999، مصر ،  العلمية املعرفة اآلن ، دار و حتى  البداية و املجتمع منذ و التكنولوجيا العلم نشب : جمال ،  أبو -3
 .23م ، ص 2002الصميدعي : محمود جاسم ، مداخل التسويق املتقدم ، دار زهران للنشر، األردن،  - 4
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 تمتع بالخدمة دون التقيد بالبقاء في مكان محدد . ـ قابلية التحرك و التنقل : يستطيع املستفيد أن ي 

 ـ قابلية التحويل : يمكن تحويل املعلومات املسموعة إلى مكتوبة بنفس الجهاز و العكس .

 ـ امكانية التحكم في الرسائل و تحديد الشخص املستهدف دون أن تنتشر االسرار بين الجماهير . 

 يا االتصاالت لتشمل كافة دول العالم فيستطيع املستثمرين  ـ الشيوع و االنتشار : تتسع مساحة تكنولوج

 التواصل مع السوق العاملية لتحقيق اهدافهم . 

 : مؤشرات قياس تكنولوجيا االتصاالت . 4ـ1ـ2

ارة و الثابتة في املجتمع .   ـ مؤشر كثافة االتصال : يعبر عنه بعدد الهواتف السيًّ

 يعبر عنه بعدد مستخدمي االنترنيت و الهواتف و األجهزة اإللكترونية . ـ مؤشر التقدم التقني املجتمعي : 

 1ـ مؤشر اإلنجاز التقني : يعبر عنه بمقدرة املجتمع على توفير التقنية من املنتج املحلي أو املستورد . 

 :عالقة تكنولوجيا االتصاالت بالعلوم االجتماعية .2ـ2

فروع العلمية التي ترتبط بعالقة مباشرة مع علم االجتماع و تعمل  يقصد بالعلوم االجتماعية مجموعة ال       

على االهتمام بدراسة الظواهر املختلفة التي تصدر عن أفراد املجتمع و تعتمد على املناهج العلمية في تقديم  

 الحلول املناسبة للظواهر االجتماعية السالبة و دراسة اسبابها و تحديد عالقاتها بالظواهر األخرى . 

 و من أبرزها علم االقتصاد ، علم املحاسبة ، علم اإلدارة و العلوم السياسية .

 كنظرية)  االقتصادية اشارت بعض النظريات : عالقة تكنولوجيا االتصاالت بالتنمية االقتصادية :  1ـ2ـ2

 االتصاالت تكنولوجيامستوى   تربط طردية  عالقة إلى أن هنالك   ( و النظرية النيو كالسيكية  الجديدة شومبيتر 

 اآلتي : خالل االقتصادي من معدل النمو في بالتنمية االقتصادية حيث إنها تستطيع أن تؤثر

 و ذلك بزيادة عرض املنتجات السلعية و الخدمية من    اإلجمالي املحلي ـ احداث تأثير مباشر في الناتج 

 مة .  املرتبطة بهذه التقنية كشرائح االتصاالت و االرصدة املستخد

 
،   8_6و  بو الزليفة   ، أثر تكنولوجيا االتصاالت و املعلومات في النشاط االقتصادي ، ص ص    خير الدين و نور الدين و صابر  : بنون و بيطاط  -   1

 مرجع سابق .
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ـ تحقيق زيادة في معدل إنتاجية عنصر العمل حيث إنها تمكن العامل من التنسيق مع فريقه و الحصول على  

 االستشارات من الخبراء بغرض التوصل إلى حلول فورية ملشكالت العمل .   

ـ املساهمة في الحد من مشكلة البطالة من خالل خلق املزيد من فرص العمل لتسيير مشروعات االتصاالت   

 و إدارة الشركات العاملة في هذا املجال . 

ـ خلق التراكم الرأسمالي و ذلك ملا تتمتع به هذه التقنية من القبول في القطاعات املختلفة لذلك تستطيع   

تحقيق املزيد من األرباح التي يمكن إعادة استثمارها في تطوير املشروعات القائمة أو تأسيس مشروعات ذات  

 1قيمة اقتصادية .  

 في تحقيق االهداف االدارية حيث بواسطتها  : عالقتها بعلم اإلدارة :  2ـ2ـ2
ً
 مهما

ً
لتكنولوجيا االتصاالت دورا

يمكن نقل املعلومات و التعليمات و خطة العمل و غاياته إلى العاملين في مختلف املستويات االدارية و كذلك  

ة دون الحاجة إلى اللقاءات املباشرة التي تعتبر  يمكن التواصل بين أفراد الفريق الواحد بأقل مجهودات ممكن 

 مكلفة باملقارنة مع استخدام هذه التقنية في العملية االدارية .

تعد تقنية االتصاالت بالغة االهمية لتطوير املناهج العلمية حيث إنها تتيح الفرصة  :عالقتها بالتعليم :  3ـ2ـ2

املؤسسات   بعض  مع  التواصل  و  املعرفة  مصادر  املؤتمرات  لتعدد  إقامة  و  العالم  مستوى  على  األكاديمية 

الندوات العلمية عن بعد و مناقشة الرسائل و االطروحات العلمية و االستفادة من أراء العلماء في املجاالت  و 

 2املختلف دون الحاجة إلى االجتماع في قاعة محددة خاصة إذا انتشرت الجوائح و األوبئة .  

 في تطوير التعليم عن بعد و ذلك من خالل       
ً
 مهما

ً
كذلك تشير الدراسات إلى أن لتقنية االتصاالت دورا

اتاحة الفرص التعليمية للعاملين الذي ال يستطيعون مغادرة أماكن اعمالهم فبواسطة هذه التقنية يمكنهم 

  تلقي املحاضرات و املعلومات و الحصول على املؤهالت مع املحافظة ع
ً
لى وظائفهم االمر الذي ينعكس ايجابا

   3على التنمية االقتصادية. 

 تعتبر هذه التقنية من أهم عناصر النمو االقتصادي في الزمن الحاضر  :عالقتها بعلم االقتصاد : 4ـ2ـ2

 و ذلك ألهميتها في نقل معلومات املنتجات السلعية و الخدمية من املنتج إلى املستهلك و التعريف بمزايا  

 
 ، مرجع سابق .   12حسين: ايناس فهمي ، اثر تكنولوجيا االتصاالت و املعلومات على النمو الشامل دراسة تطبيقية على الدول العربية ، ص  -  1
،   2017،  8مجلة دراسات نفسية و تربوية ، الباللي : احمد ، تكنولوجيا االتصاالت الحديثة و تأثيرها على العلوم االجتماعية و اإلنسانية ، العدد - 2

 . 44_40ص ص 
 .. 1، ص  1، ط 2004حسنين  : خالد ، مفهوم التعليم عن بعد ، جامعة السودان املفتوحة ، الخرطوم ،  -  3
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باحتياجات   التعريف  في  تفيد  أخرى  ناحية  و من   ، ناحية  هذا من  لها  الترويج  و  الدعاية  و  املنتجات  هذه 

 السوق املحلية و السوق العاملية االمر الذي يساعد املستثمرين في عملية التسويق و تحقيق أفضل األرباح  

 1و بالتالي معالجة املشكالت االقتصادية و تحقيق النمو و التنمية .  

 يوجد عدد من شركات االتصاالت في السودان من أبرزها :  : االتصاالت في السودان . 3ـ2

:1ـ3ـ2 سوداتل  شركة  عام    :  في  الشركة  هذه  تأسيس  العامة  1925تم  املساهمة  شركات  من  كواحدة  م 

  %( و لكن تم تخفيض هذه الحصة تدري66,7املحدودة فكانت حصة مساهمة القطاع العام فيها تقدر ب )
ً
جيا

( بلغت  العام  26حتى  في  بنسبة  %2005(  مساهمته  قدرت  فقد  الخارجي  و  الداخلي  الخاص  القطاع  أما   ، م 

( مليون دوالر امريكي . تمثلت أهداف الشركة في :   150%( و كان رأس املال املبدئي لهذه الشركة يعادل )33,3)

تحقيق املنافسة العاملية ، املساهمة في تحقيق  تنمية و تطوير املوارد البشرية ، تحقيق األرباح للمستثمرين ،  

 التنمية االقتصادية و االجتماعية و املساهمة في نشر العلم و املعرفة على مستوى القارة االفريقية .  

م و هي شراكة بين القطاعين العام  1997بدأت الشركة العمل في السودان في شهر فبراير    : شركة زين :2ـ3ـ2

م آلت ملكية الشركة إلى مجموعة االتصاالت املتنقلة و قد تطورت حتى اقترب عدد 2006و الخاص و في العام  

م و استطاعت أن تقدم الخدمات إلى عمالئها في دولة الجنوب بعد  2013( مليون في العام  14عمالئها من ال )

 االنفصال ، و من أهدافها : تنمية املجتمع و تحقيق النمو االقتصادي . 

م و هي شراكة بين مؤسسة اإلمارات لالتصاالت  2005تأسست في شهر ابريل من العام    ر :: شركة كنا3ـ3ـ2

املحدودة و رأس املال الوطني و بدأت في تقديم خدماتها بعد عام واحد من تاريخ تأسيسها ، يتمثل نشاطها في  

لسودان مع العالم  م  استطاعت أن تربط ا2007تقديم خدمات الهاتف الثابت و خدمة االنترنيت و في العام  

التمتع   من  السوداني  املجتمع  كآفة شرائح  تمكين   : أهدافها  أبرز  من  و   . البحرية  الكوابل  طريق  الخارجي عن 

 بخدماتها في مجال االتصاالت و االنترنيت . 

م في دولة جنوب افريقيا و هي تقدم خدمة الهاتف  1994تأسست هذه الشركة في العام  :    MTN: شركة  4ـ3ـ2

العام   في مارس من  و  الشرق األوسط   و  افريقيا  في  اكثر من )2007املحمول  بلغ عدد مشتركيها  مليون  40م   )

 2مشترك في عدد من الدول من بينها السودان و هي تستهدف ريادة قطاع االتصاالت في السودان .  

 
 . 12، ص  2019،  51لة دراسات اقتصادية ، قعلول و عبد املنعم : هبة و سفيان ، اقتصاد املعرفة ورقة اطارية ، ، العدد مج -  1
السودانية ، رسالة دكتوراه )غير منشورة( ، جامعة  االتصاالت بقطاع العاملين  إنتاجية على العمل ضغوط ادم : عبد هللا سليمان عبد هللا ، أثر  -2

 . 156- 148ص   ، ص 2014لعلوم والتكنولوجيا ، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي ، السودان ل
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ارتفاع تكاليف الحصول على بعض االجهزة و املعدات  : مشكالت تكنولوجيا االتصاالت في السودان :  5ـ3ـ2

املحليين   للمستثمرين  جاذب  غير  القطاع  جعلت  الباهظة  الضرائب   ، االقتصادي  للحصار  نتيجة  املتطورة 

أمو  تحديدا  القطاع  هذا  على  الكلي  الدخل  تفرض ضريبة  الدولة  فالضريبة  االجانب ألن  االخرى  القطاعات  ا 

تفرض على االرباح فقط ، تزايد معدل الرسوم و الجبايات الوالئية و املحلية على شركات االتصاالت ، عدم  

 1استقرار سعر صرف العملة الوطنية يحول دون إجراء دراسات الجدوى لفترة زمنية طويل األجل .

   املؤشرات( .)التعريف ، االهداف ، : التنمية االقتصادية 4ـ2

:  1ـ4ـ2  التنمية  تعريف  القطاعات  :  كل  على  تمارس  التي  العملية  االجراءات  مجموعة  عن  عبارة  هي 

العدل في توزيعها بين ابناء  السياسية و الثقافية من أجل تحسين الظروف املعيشية و االجتماعية و االقتصادية و 

  2ستوى من الرفاهية .  املجتمع مع اهمية ضمان االستمرارية في املحافظة على م 

تحقيق أفضل مستوى معيشة للسكان في ظل املوارد املتاحة ، املحافظة على البيئة  : أهداف التنمية : 2ـ4ـ2

و  االقتصادية  للمشكالت  البديلة  الحلول  على  الحصول   ، للموارد  األمثل  االستخدام  و ،  االهتمام  االجتماعية 

 . 3طر.باستخدام التقنيات الحديثة قليلة املخا

   : املؤشرات االقتصادية لقياس التنمية . 3ـ4ـ2

 االداء االقتصادي : ) معدل النمو االقتصادي ، الناتج املحلي االجمالي و متوسط الدخل القومي ( . -

 امليزان التجاري : و ذلك من خالل عمليات الصادرات و الواردات السلعية و الخدمية . -

  4)مقارنة نسبة املديونية بالناتج املحلي اإلجمالي( .ـ املالية العامة : 

 
 م ، الرابط : 6/2021/ 14م ، تاريخ الزيارة 2020/ 3/5قص ي مجدي ، كيف طور قطاع االتصاالت في السودان؟ ،  -  1

 %D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%83%D9%8A%D9%81-82/2133233-https://www.alroeya.com/117

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8 

%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88 %D8 %AF%D8%A7%D9%86   
 . 19، ص  1، ط2007قاسم : خالد مصطفى ، ادارة البيئة والتنمية املستدامة في ظل العوملة ، جامعة الدول العربية ، مصر ،  -2
 .  30، ص  1، ط 2010تنمية املستدامة ، دار الصفاء ، عمان ، غنيم و أبو زنط : عثمان محمد _ ماجدة ، ال  - 3
، قطر ،   ن الهيتي و املهندي : نوزاد عبد الرحمن _ حسن إبراهيم ، التنمية املستدامة في دولة قطر اإلنجازات و التحديات ، اللجنة الدائمة للسكا - 4

 .  25، ص  2008

https://www.alroeya.com/117-82/2133233-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%AA
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 ـ االطار التطبيقي .  3

يشتمل على تحليل بيانات الدراسة من خالل : اختبار سكون السالسل الزمنية و اختبار التكامل املشترك         

 على منهجية االنحدار الذاتي  
ً
و نموذج تصحيح الخطأ باإلضافة إلى اختبارات مشاكل التحليل القياس ي  اعتمادا

 يلي : . يمكن تناول ذلك كما (ARDL)ذي الفجوات الزمنية املوزعة 

  م( . 2020 -م2001:صياغة نموذج فاعلية تكنولوجيا االتصاالت في تنمية االقتصاد السوداني)1ـ3

بعد استخدام أسلوب التجريب تبين أن الدالة التالية تمثل أفضل شكل رياض ي للنموذج حيث تم التعبير  

 عنه  بالعالقة اآلتية :   

+ c2 x 3+ a 1x 2+ a 1y = a  

 (y) م(2020 –م 2001االقتصادي بجمهورية السودان )= معدل النمو     . 

)1(x  ( 2020 –م 2001= مشتركي الهاتف السيار بجمهورية السودان)م  . 

)2(x ( 2020 –م 2001= مشتركي الهاتف الثابت بجمهورية السودان)م          . 

 للنظرية االقتصادية فإنه يتوقع أن 
ٌ
 تكون على النحو التالي: تحديد اإلشارات املسبقة للمعالم وفقا

 1a  . مقدار الثابت يتوقع أن تكون اشارته موجبة : 

2 a    نسبة التغير في معدل النمو االقتصادي عند ما يتغير عدد مشتركي الهاتف السيار بجمهورية السودان :

 . بوحدة واحدة يتوقع أن تكون اشارتها موجبة .  م( 2020 –م 2001)

3a   لنمو االقتصادي عند ما يتغير عدد مشتركي الهاتف الثابت بجمهورية السودان  : نسبة التغير في معدل ا

 . بوحدة واحدة يتوقع أن تكون اشارتها موجبة .  م( 2020 –م 2001)

حيث تكون السلسلة مستقرة إذا جاءت    (PP)يتم األخذ باختبار  : اختبار سكون السالسل الزمنية :    2ـ3

حيث إن نتائج     eviews9 % فيمكن توضيح ذلك اعتمادا على برنامج5املعنوية  قيمتها املحسوبة تحت مستوى  

 ( تشير إلى أن السالسل جميعها مستقرة عند الفرق األول كما يلي : 2التحليل الواردة في امللحق رقم )

-)ت  : تشير نتائج االختبار إلى أن القيمة املحسوبة لهذه السلسلة بلغ (y)ـ سلسلة معدل النمو االقتصادي  

 هذا يدل على استقرارها عند الفرق األول .  (%5)و هي أقل من  (0.00)بمستوى معنوية  (6.99
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ار     )- (8.56: تشير النتائج إلى أن القيمة املحسوبة لهذه السلسلة بلغت   x)1(ـ سلسلة مشتركي الهاتف السيًّ

 فرق األول.هذا يدل على استقرارها عند ال  (%5)و هي أقل من  (0.000)بمستوى معنوية  

)-: تشير نتائج االختبار إلى أن القيمة املحسوبة لهذه السلسلة بلغت     x)2(سلسلة  مشتركي الهاتف الثابت

6.56)  

 هذا يدل على استقرارها عند الفرق األول .   (%5)و هي أقل من  (0.000)بمستوى معنوية  

 ( إلى  وجود التكامل املشترك  4ي امللحق رقم )تشير نتائج التحليل الواردة ف: اختبار التكامل املشترك :  3ـ3

املتغيرات   معامالت  بعض  إشارات  موافقة  خالل  من  ذلك  و  الدراسة  فترة  في  النموذج  متغيرات  لسلسلة 

. باإلضافة إلى ذلك فإن نتائج التحليل تشير إلى إن بعض املتغيرات جاءت تحت مستوى   للنظرية االقتصادية

الثابت  5املعنوية   الهاتف  متغير مشتركي  إشارة  أما  زائفة.  تكون  ال  بينها  املقدرة  االنحدار  فإن عالقة  لذلك   %

األمر الذي    (5%)أكبر من  فكانت سالبة و هذا مخالف للنظرية االقتصادية و قبل ذلك فإن معنوية هذا املتغير  

في   االقتصادي  النمو  معدل  و  الثابت  الهاتف  استخدام  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  عدم  يعني 

 السودان خالل فترة الدراسة . 

( و هي تمثل  0.60-( إن قيمة معامل التكيف بلغت )4يتضح من امللحق رقم ): معدل تصحيح الخطأ :  4ـ3

 مع اإلشارة السالبة املتوقعة و هذا يدل على تأكيد  املعلمة املقدرة لحد تص
ً
حيح الخطأ و هي معتمدة إحصائيا

مستوياته   عن  ينحرف  عندما  االقتصادي  النمو  معدل  أن  إلى  تشير  إنها  كما  األجل  طويلة  التوازنية  العالقة 

 ل. ( من هذا االنحراف في املدى الطوي%0.60التوازنية في املدى القصير فإنه ٌيصحح بنسبة )

 على نتائج التحليل الواردة في امللحق رقم): تقييم النموذج :  5ـ3
ً
 ( يمكن تقييم النموذج كما يلي :4تأسيسا

ثبوت معنوية كل من الثابت و بعض معامالت املتغيرات املستقلة حيث جاءت    ـ معنوية املعالم املقدرة : 

املعنوية   مستوى  من  أقل  املعنوية  مستوى  )5قيم  قيمة  إن  نجد  حيث   %t( بلغت  للثابت  بمستوى  5.58(   )

ارt( و إن قيمة ) 0.000معنوية) إن    ( و0.04( بمستوى معنوية )2.08بلغت ) ( ملعامل متغير مشتركي الهاتف السيَّ

( )tقيمة  بلغت  الثابت  الهاتف  )0.94-( ملعامل متغير  النتائج تدل على وجود  0.35( بمستوى معنوية  .  هذه   )

النمو االقتصادي و عدم وجود عالقة ذات داللة   ار و معدل  السيَّ الهاتف  بين متغير مشتركي  عالقة معنوية 

 م( . 2020 – م 2001دان )احصائية بين مشتركي الهاتف الثابت و النمو االقتصادي في السو 
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  %5( ثبوت معنوية الدالة ككل عند مستوى معنوية  3: تالحظ من خالل امللحق رقم )  ـ  معنوية النموذج

(  بمستوى  15.22)  Fحيث بلغت قيمة    (F.Statistic)و القيمة االحتمالية الختبار     Fيتضح ذلك من خالل قيمة و 

 (  0.000معنوية )

يدل على   R2(R-Squared) أن معامل التحديد    (3تالحظ من خالل امللحق رقم )   ـ  جودة توفيق املعادلة :

% من التغيرات في املتغير  76و هذا يعنى إن    (0.76)جودة تقدير الدالة  حيث بلغ معامل التحديد املعدل للدالة  

يتم تفسيرها من خالل التغيرات في املتغيرات  م(.  2020م _  2001خالل الفترة )  التابع  معدل النمو االقتصادي 

  %( من هذه التغيرات يمكن إرجاعها إلى متغيرات أخرى غير مضمنة في النموذج .24املستقلة بينما )

ملتغير  يعمل هذا االختبار على توضيح ما إذا كان هنالك أثر للمتغيرات املفسرة على ا : اختبار الحدود :  6ـ3

و مقارنتها بقيم الحدود العليا و الدنيا فإذا كانت    F-statisticالتابع أم ال في األجل الطويل و ذلك من خالل قيمة  

أعلى منها يرفض فرض العدم أما إذا كانت أقل من قيم الحدود الدنيا فيقبل فرض العدم و لكن إن كانت بين  

(  5,003( تساوي )5لطويل . لكن قيمتها من خالل امللحق رقم )الحدين هذا يعني عدم وضوح العالقة في األجل ا

بـ )5و هي أكبر من قيمة الحدود الدنيا املناظرة ملستوى املعنوية   ( و هذا يدل على عدم قبول  4,87% املقدرة 

 فرض العدم الذي يدل على عدم وجود اثر  للمتغيرات املفسرة في املتغير التابع . 

 : تتمثل املشكالت فيما يليقياسية . : اختبار املشكالت ال 7ـ3

( أن النموذج ال يعانى  6اتضح من خالل نتائج التحليل التي في امللحق رقم ):مشكلة االرتباط الذاتي .1ـ7ـ3

 . (0.05)و هي أكبر من  (0.47)بلغت Prob. F )   من مشكلة االرتباط الذاتي و ذلك ألن قيمة ) 

( على عدم وجود مشكلة اختالف  7تائج التحليل التي في امللحق رقم )ن  تدل: مشكلة اختالف التباين :  2ـ7ـ3

و هذه   0.52)لهذا االختبار حيث أنها تساوي ) (prob Of F.Statistc)التباين و ذلك من خالل القيمة االحتمالية 

 يعاني من مشكلة اختالف التباين .   ( لذلك فإن النموذج ال0.05القيمة أكبر من مستوى املعنوية )

:  3ـ7ـ3 للبواقي  التوزيع الطبيعي   :( امللحق رقم  في  التي  التحليل  نتائج  يعاني من  8تشير  النموذج ال  أن  إلى   )

التي   (prob)مشكلة التوزيع غير الطبيعي و الدليل على ذلك شكل الرسم البياني املوضح في امللحق وكذلك قيمة 

. ما يدل ع (0.05)وهي أكبر من مستوى املعنوية   (0.49)بلغت 
ً
 لى أن البواقي موزعة طبيعيا

املتغيرات   بين  إحصائية  داللة   ذات  ايجابية  عالقة  وجود  التقدير  لنتائج  وفقا"  نستنتج  عليه 

فترة   السودان خالل  بجمهورية  االقتصادي(  النمو  )معدل  التابع  املتغير  و  ار(  السيَّ الهاتف  املستقلة)مشتركي 

   الدراسة .
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 ـ الخاتمة .  4

 ( إلى النتائج التالية :3،4توصل البحث من خالل املالحق رقم ): النتائج .  1ـ4

ار و معدل النمو  بين  (  0,76ـ إن هنالك عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية تصل ) عدد مشتركي الهاتف السيَّ

 . و هذا يثبت صحة الفرضية األولى . م( 2020 –م 2001االقتصادي في السودان )

عدد مشتركي الهاتف الثابت و معدل النمو االقتصادي  بين  القة ايجابية ذات داللة إحصائية  ـ عدم وجود ع

 . و هذا يثبت عدم قبول الفرضية الثانية . م( 2020 –م  2001في السودان )

 على معدل النمو االقتصادي مقارنة بتقنية الهاتف الثابت في جمهورية  
ً
ار أكثر تأثيرا ـ إن تقنية الهاتف السيَّ

 م( و هذا يثبت صحة الفرضية الثالثة .  2020 –م  2001سودان )ال

تكنولوجيا   تواجه  التي  املشكالت  أكبر  من  تعد  املحلية  و  الوالئية  الجبايات  و  االتحادية  الضرائب  إن  ـ 

 م( و هذا يثبت صحة الفرضية الرابعة . 2020 –م 2001االتصاالت في السودان )

 ابية بالعلوم االجتماعية . و هذا يثبت صحة الفرضية الخامسة .ـ إن لتكنولوجيا االتصاالت عالقة ايج

 

 : مناقشة النتائج مع الفرضيات .  2ـ4

بين استخدام الهاتف السّيار و معدل  وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية     ـ مناقشة الفرضية األولى :  

السودان) في  االقتصادي  مقب م(  2020  -م2001النمو  الفرضية  هذه  تعد  األولى  .  النتيجة  إلى   
ً
استنادا ولة 

بين   العالقة  ايجابية  تثبت  التي  و  البحث  في هذا  عليها  النمو  املتحصل  و معدل  ار  السيَّ الهاتف  عدد مشتركي 

. هذه النتيجة تتفق مع النظرية االقتصادية ألنه يجب أن تكون  م(  2020  –م  2001االقتصادي في السودان )

نية االتصاالت و معدل النمو االقتصادي ألن لهذه التقنية مساهمة في تسهيل  العالقة ايجابية بين استخدام تق

النمو   على   
ً
ايجابا ينعكس  الذي  االمر  املنتجات  زيادة  بالتالي  و  االقتصادية  للمشروعات  االدارية  العمليات 

( ،  2021اخرون    االقتصادي . كما إن هذه النتيجة تتفق مع النتائج التي توصلت إليها دراسات كل من: )بن يبا و 

م(  2018م( ،  )خير الدين _ نور الدين _ صابر  2019( ، )بو فولة  2020)قشام و كبير  ( ،  2021)بوعالقة و كبير  

الباحث )حسين   التنمية  2020، و دراسة  و  النمو  و  تكنولوجيا االتصاالت  بين  العالقة  ايجابية  م( من حيث 

 االقتصادية . 
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بين استخدام الهاتف الثابت و معدل  وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية  مناقشة الفرضية الثانية :  ـ  

السودان) في  االقتصادي  الثانية    م(.2020  -م2001النمو  النتيجة  إلى   
ً
استنادا مرفوضة  الفرضية  هذه  تعد 

ل النمو  عدد مشتركي الهاتف الثابت و معد املتحصل عليها في هذا البحث و التي تثبت عدم معنوية العالقة بين 

. هذه النتيجة ال تتفق مع النظرية االقتصادية من حيث العالقة   م( 2020 –م 2001االقتصادي في السودان )

و كذلك ال تتفق مع النتائج التي توصل   استخدام تقنية الهاتف الثابت و معدل النمو االقتصادي الطردية بين 

وجود عالقة ايجابية معنوية بين متغير الهاتف الثابت    م( إذ اشارت نتائج دراسته إلى2021إليها الباحث )السيد  

و معدل نمو الصادرات املصرية . يمكن تفسير عدم معنوية هذه العالقة بضعف الطلب على هذا الصنف من  

 في االستخدام مقارنة بالهاتف الجوال الذي يسهل التعامل معه في 
ً
تكنولوجيا االتصاالت حيث إنها أكثر تقييدا

و كل الظروف و كل األمكنة دون التقيد بمكتب محدد أو موقع معين في مكان العمل لذلك معظم  كل االحوال  

ار و تفضله على الهاتف الثابت االمر الذي تسبب في ضعف أو   الوحدات االقتصادية تستخدم الهاتف السيَّ

 ان خالل فترة الدراسة .انعدام العالقة بين تقنية الهاتف الثابت و معدل النمو االقتصادي في جمهورية السود

ار على الهاتف الثابت في التأثير على معدل النمو االقتصادي  ـ مناقشة الفرضية الثالثة :   تفوق الهاتف السيَّ

 بجمهورية  

 إلى النتيجة الثالثة املتحصل عليها في   م(  2020  –م  2001السودان )
ً
.  تعد هذه الفرضية مقبولة استنادا

 على معدل النمو االقتصادي مقارنة بتقنية الهاتف   إنهذا البحث و التي تؤكد 
ً
ار أكثر تأثيرا تقنية الهاتف السيَّ

م( إذ اشارت نتائج دراسته  2021و لكن هذه النتيجة تختلف عن النتائج التي توصل إليها الباحث )السيد  الثابت   

ت املصرية و عالقة سلبية بين  إلى وجود عالقة ايجابية معنوية بين متغير الهاتف الثابت و معدل نمو الصادرا 

الوحدات   ميل  باختالف  يفسر  االختالف  هذا   . املصرية  الصادرات  نمو  معدل  و  الجوال  الهاتف  استخدام 

االقتصادية في الدولتين ففي السودان يكون امليل أكثر إلى الهاتف الجوال و في مصر تميل الوحدات االقتصادية  

الثابت االمر الذي أدى إلى حدوث االختالف في النتائج املتحصل عليها    في القطاع الخارجي إلى استخدام الهاتف

 في الدراستين .

تعد الضرائب من أبرز املشكالت التي تواجه تكنولوجيا االتصاالت في السودان    ـ مناقشة الفرضية الرابعة :

 إلى النتيجة الرابعة املتحصل علي  م( .2020  –م  2001)
ً
ها في هذا البحث و التي هذه الفرضية مقبولة استنادا

تفيد بأن قطاع االتصاالت في السودان  يعاني من بعض املشكالت و التي على رأسها مشكلة الضرائب الباهظة  

التي تقرض دون مراعاة لجوانب املساواة بين القطاعات  ففي هذا القطاع تؤخذ الضريبة من الدخل الكلي أما   

قط  ، األمر الذي جعل هذا القطاع أقل جاذبية للمستثمرين املحليين  في القطاعات األخرى فتؤخذ من االرباح ف 
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بين املحفزات االستثمارية و معدل   النظرية االقتصادية من حيث سلبية العالقة  الدوليين و هذا يتفق مع  و 

 الضرائب املفروضة .  

 : الخامسة  الفرضية  مناقشة  االجت  ـ  العلوم  و  االتصاالت  تكنولوجيا  بين  عالقة  هذه  توجد  تعد  ماعية. 

مقبولة    تفيد  الفرضية  التي  و  البحث  هذا  في  عليها  املتحصل  الخامسة  النتيجة  إلى   
ً
لتكنولوجيا  استنادا بأن 

العلوم و هذا يتفق مع   في تطوير كل  التقنية  االتصاالت عالقة ايجابية بالعلوم االجتماعية حيث تسهم هذه 

 في كل املجاالت بما فيها العلوم االجتماعية . النظرية االقتصادية من حيث ان للتطور التقني أث
ً
 را ايجابا

 . يوص ي البحث بما يلي :: التوصيات 3ـ4

ار من حيث معالجة مشكلة ضعف شبكة االتصاالت في أماكن كثيرة      ـ ضرورة االهتمام بتقنية الهاتف السيَّ

العمل  الطبيعية و كذلك ضرورة  الطبيعية و غير  الظروف  انعدامها تحت بعض  لتغطية كل    و  على توسعتها 

 األقاليم داخل حدود الدولة و تسهيل إجراء املكاملات الخارجية بتقليل التكاليف ما أمكن .

ـ العمل على رفع معدل جودة خدمة الهاتف الثابت و تسهيل إجراءات الحصول عليها و ربطها ببعض املزايا  

االهتمام بالدعاية و االعالن عنها في كل الوسائل االعالمية املرئية  االخرى التي تجذب العمالء إلى هذه التقنية و  

 و املسموعة و املكتوبة . 

ـ االهتمام بخدمة الهاتف الثابت و معالجة العقبات التي قللت من مساهمتها في التنمية االقتصادية مقارنة  

ار .   بالدور االيجابي للهاتف السيَّ

االت من قبل السلطات الحكومية و ذلك بتقليل الضرائب املفروضة  ـ االهتمام الرسمي بتكنولوجيا االتص 

على هذه التقنية و العمل على دعمها ماديا و إزالة كل العقبات التي تحد من مقدرة املستثمرين على الدخول في  

 مجاالت إنتاج هذه الخدمة و التشجيع على املنافسة بين الشركات العاملة في هذه التقنية . 

مام الجامعات و املؤسسات التعليمية بتقنية االتصاالت باإلنفاق عليها و االستفادة منها في تطوير  ـ ضرورة اهت

 العلوم االجتماعية و تقديمها لألساتذة و الطالب بأقل التكاليف . 

 

 - املراجع -

، مصر،   العلمية املعرفة اآلن ، دار و حتى البداية و املجتمع منذ و التكنولوجيا العلم نشب : جمال ،   ( أبو1)

1999.  
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السودانية ،   االتصاالت بقطاع العاملين إنتاجية على العمل ضغوط ( ادم : عبد هللا سليمان عبد هللا ، أثر2) 
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اإلنجازات  4) قطر  دولة  في  املستدامة  التنمية   ، إبراهيم  حسن   _ الرحمن  عبد  نوزاد   : املهندي  و  الهيتي   )

 .  2008، قطر ،  والتحديات ، اللجنة الدائمة للسكان 

 .  2، ط2006،   عمان مجالوي ، دار   ، والتنظيم املنظمة  نظرية ، قاسم محمد ( القريوتي:5)

 .م 2002(  الصميدعي : محمود جاسم ، مداخل التسويق املتقدم ، دار زهران للنشر، األردن، 6)

 .  1، ط 2004( حسنين  : خالد ، مفهوم التعليم عن بعد ، جامعة السودان املفتوحة ، الخرطوم ، 7)

( قاسم : خالد مصطفى ، ادارة البيئة والتنمية املستدامة في ظل العوملة ، جامعة الدول العربية ، مصر ،  8)

 .  1، ط2007

أثر تكنولوجيا االتصاالت و املعلومات في زليفة    ،  ( خير الدين و نور الدين و صابر : بنون و بيطاط و بو ال9)

، امللتقي الوطني الثالث حول املستهلك و االقتصاد الرقمي : ضرورة االنتقال و تحديات  النشاط االقتصادي  

 م .2018ابريل  24_23الحماية ، املركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف ، الجزائر ، 

   . 1، ط 2010د _ ماجدة ، التنمية املستدامة ، دار الصفاء ، عمان ، ( غنيم و أبو زنط : عثمان محم10)

 تكنولوجيا أثر (  مجلة ادارة االعمال و الدراسات االقتصادية ، بو عالقة و كبير : العيد و مولود ، قياس11)

،    1د  ( ، العد2018_2000العربية ) الدول  وبعض الجزائر     في االقتصادي  النمو على واالتصال املعلومات

2021. 

، دراسة 12) القادر  : محمد و ازهر و عبد  بيا و بو عزيز و لنصاري  ، بن  العوملة  الدولي و   ( مجلة االقتصاد 

) الدول  في  االقتصادي  النمو على  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا ألثر  قياسية ، 2018-2004العربية   )

 . 2021، 1العدد

،  م(  2016 –م 2006تطور قطاع الهاتف النقال في الجزائر )( مجلة التنمية االقتصادية ، بو فولة : نبيلة ،  13)

 م .2019،  7العدد 
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 ( مجلة العلوم االقتصادية و التسيير و العلوم التجارية ، قشام و مولود : اسماعيل و كبير ، تكنولوجيا14)
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 . 2020،  1( ، العدد2018-2000)   - دراسة قياسية

تكنولوجيا  15) اثر   ، قص ي  و  باسم   : العلي  و  غدير   ، العلمية  الدراسات  و  للبحوث  تشرين  جامعة  مجلة   )

 . 2018،  5( ، العدد 2012-1995املعلومات و االتصاالت على النمو االقتصادي في سوريا ) 

( مجلة دراسات اقتصادية ، قعلول و عبد املنعم : هبة و سفيان ، اقتصاد املعرفة ورقة اطارية ، ، العدد 16)

51  ،2019 . 

العلوم 17) تأثيرها على  و  الحديثة  ، تكنولوجيا االتصاالت  : احمد  الباللي   ، تربوية  و  دراسات نفسية  ( مجلة 

 . 2017،  8سانية ، العدداالجتماعية و اإلن 

اثر تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت  ( مجلة كلية االقتصاد و العلوم االدارية ، السيد : جيهان محمد ،  18)

 م .2021، م( 2018 –م  1990على قطاع الصادرات في مصر )

، حسين : ايناس فهمي ، اثر تكنولوجيا االتصاالت و املعلومات       ( مجلة كلية االقتصاد و العلوم االدارية19)

 . 2020،  3على النمو الشامل دراسة تطبيقية على الدول العربية ، العدد

(  مجلة علوم االقتصاد و التسيير و التجارة ، رواسكي و طالبي و طوماش : خالد و بدر الدين و رشيد ، أثر  20) 

 .  2013،  28االت على النمو االقتصادي ، العدد تكنولوجيا املعلومات و االتص

م ، 2021/ 6/ 14م ، تاريخ الزيارة  2020/ 5/ 3( قص ي مجدي ، كيف طور قطاع االتصاالت في السودان؟ ،  21)

 الرابط :
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%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88 

https://www.alroeya.com/117-82/2133233-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B7%D9%25
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 الضوابط القانونية التي تحكم عمليات التعامل ببطاقات االئتمان في فلسطين )دراسة تحليلية(

Legal Controls Governing Credit Card Transactions in Palestine (An Analytical Study) 

 جامعة النجاح الوطنية، فلسطين ، معتز يعقوب سعيد حسين

  Mutaz Yacoup Saied Hussien,    An- Najah Nationalis Universitates 

 

 

Abstract  

Credit cards contribute to the creation and completion of business transactions, as well as the 

acceleration of the economy, as they become more widespread and widely used. They can be 

found in all commercial and global markets. These credit cards increase commercial traffic by 

attracting customers while lowering the risk of carrying and moving money. Particularly in legal 

terms. The purpose of this research is to study the legal regulations that govern the transactions 

by credit cards in Palestine. 

The Palestinian Monetary Authority (PMA) attempted to issue instructions that regulate the 

use of credit cards transactions as Instructions No. 4 of 2012, Instructions No. 5 of 2008 which 

protect credit card parties' rights and obligations. In addition, a number of Palestinian banks have 

devised and included credit card terms and usage criteria in their applicable agreements. 

The concept of issuing credit cards begins with a bank offering a credit card to a consumer who 

has requested it, within a pre-prepared agreement by the bank. This agreement produces several 

legal relations: Legal relationship between bank and cardholder and dealer. These relationships 

have legal implications for all three parties in terms of their obligations and rights. 

Keywords: Credit Cards, Banking Transactions, Legal Limitations, Credit Card in Palestine, 

Dealing with Credit Cards. 
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 ملخص 

التجارية وفي زيادة وتيرة عجلة اإلقتصاد خاصة مع كثرة  تساهم بطاقات االئتمان في تطوير واتمام املعامالت  

العاملية، كما   التجارية واألسواق  كافة األسواق  في  وتوسع دائرة استخدامها، حيث أصبحت متاحة  انتشارها 

وتعمل على تنشيط الحركة التجارية من خالل جذب الزبائن وتقلل من خطر حمل النقود والتنقل بها، وعليه  

تبعة في فلسطين والتي تنظم استخدام فإن هذه الدرا
ُ
سة خصصت للبحث عن األحكام والضوابط القانونية امل

 بطاقات االئتمان. 

وطريقة   االئتمان  بطاقات  عمل  تنظم  تعليمات  الفلسطينية  النقد  سلطة  أصدرت  ذلك،  على  وبناًء 

رها ، والتي بدورها تحفظ  وغي  2008( لسنة  5، وتعليمات رقم )  2012( لسنة  4استخدامها منها تعليمات رقم )

حقوق األطراف املتعاملين ببطاقات االئتمان وتبين ما عليهم من التزامات وواجبات. إضافة إلى قيام العديد من 

املبرمة بهذا   اتفاقياتها  للتعامل ببطاقات االئتمان ضمن  الفلسطينية بصياغة وادراج شروط وأحكام  البنوك 

 الخصوص. 

الئتمان من خالل اصدار املصرف بطاقة ائتمان للعميل بناًء على طلبه وذلك  حيث تتبلور فكرة بطاقات ا 

املبرمة عدة روابط   االتفاقية  البطاقة، وينتج عن هذه  قبل املصرف ُمصِدر   من 
ً
ة مسبقا ُمَعدَّ اتفاقية  ضمن 

 قانونية على
ً
َرِتب هذه الروابط آثارا

ُ
كل طرف من هذه    قانونية بين كل من املصرف وحامل البطاقة والتاجر، و ت

 األطراف الثالثة كااللتزامات والواجبات امللقاة على عاتقهم. 

املفتاحية:   في  الكلمات  االئتمان  بطاقات  قانونية،  ضوابط  املصرفية،  املعامالت  االئتمان،  بطاقات 

 فلسطين، التعامل بالبطاقات االئتمانية 

 

 املقدمة

لقد أدت التطورات التكنولوجية وثورة املعلومات في العصر الحديث إلى حدوث تغييرات جوهرية ومتسارعة  

نتيجة   اإللكترونية  التجارة  نطاق  تسارع  االقتصادية، ومع  الحياة  في  الحياة، وال سيما  مناحي  كافة  لظهور  في 

العديد من الوسائل اإللكترونية الحديثة، كان ال بد للمؤسسات املالية وال سيما القطاع املصرفي من مواكبة  

التكنولوجية   اإلبتكارات  بلورة  خالل  من  وديمومته  بقائه  على  املحافظة  في  الفرص  واستغالل  التسارع،  هذا 

الخد أبرز  ومن  الكترونية،  مصرفية  خدمات  تقديم  في  القطاع الحديثة  ُعني  التي  الحديثة  اإللكترونية  مات 

 املصرفي بتبنيها هي خدمة الدفع اإللكتروني واملتمثلة باستخدام البطاقات االئتمانية.

عرف  
ُ
ت كما  أو  االئتمان  بطاقات  تعتبر  حيث  العشرين،  القرن  مطلع  منذ  االئتمان  بطاقات  فكرة  ظهرت 

ل الوفاء بااللتزامات وحفظ النقود، والتي تم اختراعها من  ببطاقات الدفع اإللكتروني، وسيلة جديدة من وسائ
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 " ماكنمارا  روبرت   " األعمال  ورجل  سيندر"،  ورالف   " األمريكي  املحامي  حاجة  1قبل  لتلبية  انتشارها  وتزايد   ،

 ال يتجزأ من ثقافة النظام االقتصا
ً
دي  املجتمع األمريكي بالتوسع في ثقافته االستهالكية، لتصبح فيما بعد جزءا

املعاصر في العالم أجمع، وكانت أول مبادرة الصدار بطاقات الدفع املؤجل في الواليات املتحدة األمريكية عندما  

سنة   يونيون  وسترن  شركة  املحالت    1914أصدرت  تبعتها  ثم  ومن  املميزين،  عمالئها  لصالح  معدنية  بطاقة 

لية التعامل مع العمالء ولكسب وفائهم،  والشركات الكبرى فأصدرت بطاقات ائتمانية خاصة بها لتسهيل عم

وكان هنالك محاوالت من قبل شركات البترول الصدار بطاقات ائتمان لغايات تسهيل عملية دفع املشتريات  

 وتسببت بخسائر كبيرة للعديد من الشركات مما أدى إلى  
ً
خاصة لغير املحليين، إال أن هذه املبادرة القت فشال

، وبعد الحرب العاملية الثانية بدأت موجة ثانية الصدار بطاقات االئتمان ونجحت في  اختفائها في ظهورها األول 

 بين أوساط األسواق العربية.  
ً
 انتشارها في العالم الغربي لتدخل الحقا

في تقديم القروض، والتسهيالت االئتمانية املتنوعة، ضمن أسس وقواعد   تنامي دور القطاع املصرفي  إن 

أ  دعامة  يعتبر  العربية  واضحة  الدول  ملصارف  وكان  واالستقرار.  النمو  نحو  االقتصاد  بعجلة  للدفع  ساسية 

 من االقتصاد العاملي ومرتبطة به  
ً
نصيبها في اإلنخراط بهذه الوسيلة اإللكترونية املستحدثة، باعتبارها جزءا

. فقد حظيت الدول العربية على املرتبة الخامسة في العالم من حيث اص
ً
 وثيقا

ً
دار بطاقات االئتمان؛  ارتباطا

ويرى العديد من الباحثين أن االختالف بين دول العالم في تبنيها   2بنك يصدر بطاقات االئتمان.  69الحتوائها على  

إلستخدام تكنولوجيا البطاقات االئتمانية في العمليات املصرفية، ما هو إال نتيجة لعوامل ذات صلة بالبيئة  

 ية لهذه الدول.  املالية والتكنولوجية والتسويق

أصبح من الضروري اإلملام باملبادىء والقواعد التي تحكم التعامل بالبطاقات االئتمانية، باإلضافة  لذا؛ فقد  

إلى فهم التكييف القانوني لها، إلزالة الغموض القانوني عنها لدى مختلف املتعاملين بها، ومن هنا تنبع مشكلة  

 البحث.  

 أهداف البحث 

يهدف البحث إلى تقييم الوضع القانوني لبطاقات االئتمان في فلسطين من منظور القوانين املعمول بها داخل  

في  البنوك  عن  الصادرة  األحكام  ابراز  الفلسطينية، وكذلك  النقد  الصادرة عن سلطة  والتعليمات  فلسطين 

 الناتجة عن التعامل ببطاقات االئتمان.  االتفاقيات املبرمة بهذا الخصوص وأثر كل ذلك على الروابط القانونية  

 

 

 
 .8، ص2007، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، واألمنية لبطاقات االئتمانالحماية الجنائية . إيهاب فوزي السقا، 1
 . 256-239، ص2017، 8، جامعة زيان عاشور الجلفة، عمجلة آفاق للعلوم. رفاف لخضر،"  الطبيعة القانونية لبطاقة االئتمان "، 2
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 ث البحأهمية 

في فلسطين، من   التعامل ببطاقات االئتمان  التي تحكم عمليات  القانونية  تكمن أهمية دراسة الضوابط 

 يكفل للروابط التي 
ً
 واضحا

ً
 قانونيا

ً
منطلق أن العمليات التي تتم على بطاقات االئتمان في ازدياد وتتطلب اطارا

 ملتعاملين بها الحماية الكافية لحقوقهم، وذلك على النحو اآلتي:تنتج بين ا

1.   
ً
وفقا االئتمان  بطاقات  لعمل  القانوني  التنظيم  ودراسة  بحث  في  تتبلور  القانونية:  األهمية 

وكذلك   الفلسطينية  النقد  سلطة  عن  الصادرة  والتعليمات  فلسطين،  في  بها  املعمول  للقوانين 

البنوك لدى  املبرمة  االستنتاجات    االتفاقيات  إلى  للوصول  وذلك  الخصوص،  بهذا  الفلسطينية 

الذي   القانوني  التنظيم  على  التعرف  في  والقانونيين  الباحثين  تساعد  أن  شأنها  التي من  والتوصيات 

 يحكم عمليات التعامل ببطاقات االئتمان.  

القانوني، .2 وتنظيمها  االئتمان  لبطاقات  الجديد  الطرح  في  تتجلى  العملية:  ملا    األهمية  وذلك 

 يضعها في صورة واضحة  
ً
لبطاقات االئتمان من دور هام في العمليات املصرفية كون ضبطها قانونيا

أمام املتعاملين بها ويساهم في جذب عمالء جدد، كذلك يساعد في زيادة ثقتهم بالتعامل بها، األمر الذي  

 على أداء املصارف بشكل خاص وعلى االقتصاد الوطني ب 
ً
 شكل عام.ينعكس ايجابا

 منهجية البحث 

يعتمد هذا البحث على استخدام املنهج الوصفي التحليلي واملتمثل في وصف وتحليل الضوابط القانونية  

التي تنظم التعامل ببطاقات االئتمان في فلسطين، وذلك من خالل دراسة النصوص القانونية املنظمة ملوضوع  

اآل  مختلف  عرض  تم  كما  تحليلها،  على  والعمل  االلتقاء  البحث  نقاط  وتوضيح  رأي  كل  وأدلة  الفقهية  راء 

واالختالف، ومن ثم الترجيح بين هذه اآلراء، ومن ثم العمل على نقدها والوصول إلى استنتاج الباحث حول ذلك.  

 حيث اتبع الباحث في استخدام هذا املنهج الخطوات التالية: 

ت • ناقش هذا املوضوع مع التركيز على  االستعانة بالعديد من الكتب لجمع املادة العلمية التي 

 جمع الحديث منها. 

 االعتماد على أبحاث الباحثين والدراسات السابقة التي تحدثت عن بطاقات االئتمان. •

جمع معلومات وبيانات من بعض البنوك الفلسطينية عن طبيعة التعامل ببطاقات االئتمان   •

 من خالل املقابالت. 

املختلفة بموضوعية تامة دون تحيز لرأي معين، مع ابداء    مناقشة املوضوع وطرح آراء الفقهاء  •

 رأي الباحث في املسائل التي تتطلب ذلك.  
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 إشكالية البحث 

االئتمانية،   البطاقات  في  املتعاملين  بين  تنشأ  التي  العالقة  يحكم  الذي  القانوني  الوصف  غموض  ظل  في 

دامها يأتي هذا البحث لإلجابة على اإلشكالية   خاصة مع االنتشار الواسع وانخراط الكثير من األفراد في استخ

 ما هي الضوابط القانونية التي تحكم عمليات التعامل ببطاقات االئتمان في فلسطين؟  التي تتمثل في اآلتي: 

 مخطط البحث 

 في ضوء ما تقدم، تم تقسيم البحث إلى مبحثين: 

بطاقات االئتمان وذلك في مطلبين؛ يخصص املطلب  يهدف املبحث األول إلى توضيح النظام القانوني لعمل 

ضوابط   لتناول  الثاني  املطلب  يخصص  بينما  االئتمان،  بطاقات  ألطراف  القانونية  الروابط  لدراسة  األول 

 وشروط استخدام بطاقات االئتمان.

املترتب  القانونية  وااللتزامات  االئتمان  لبطاقات  القانوني  التكييف  فيناقش  الثاني  املبحث  على  أما  ة 

استخدامها؛ حيث يتناول املطلب األول التكييف القانوني لبطاقات االئتمان، ويتناول املطلب الثاني االلتزامات  

 القانونية املترتبة على استخدامها.  

 املبحث األول: مبدأ عمل بطاقات االئتمان 

االئتمان باعتباره األساس الذي يحكم  ال بد للباحث من توضيح الوسط القانوني الذي يدور حول بطاقات  

 لإلحاطة بمبدأ عمل بطاقات االئتمان،  
ً
وينظم التعامل بها. األمر الذي استدعى من الباحث الوقوف هنا جليا

َصص املطلب األول: لدراسة  
َ
ولتدشين ذلك يستوجب على الباحث تقسيم هذا املبحث إلى مطلبين: بحيث ُيخ

بطاق ألطراف  القانونية  بطاقات  الروابط  استخدام  وشروط  ضوابط  يتناول  الثاني:  واملطلب  االئتمان،  ات 

 االئتمان.

 املطلب األول: الروابط القانونية ألطراف بطاقات االئتمان

الدفع الذي   التحامها نظام  في  ثناياها عدة روابط قانونية أساسية، لتشكل  في  إن بطاقات االئتمان تضم 

تتمثل هذه الروابط القانونية باألطراف الرئيسة املكونة لعقد بطاقات  حيث    1ترتكز عليه بطاقات االئتمان،

َحِصل، 
ُ
االئتمان والتي تتمثل في؛ ُمصدر البطاقة، حامل البطاقة، التاجر، املركز العاملي للبطاقة، املصرف امل

 2مصرف التسوية الدولي. 

 
 . 66، ص2005حقوقية، بيروت، ، منشورات الحلبي ال1. أنس العلبي، النظام القانوني لبطاقات االعتماد، ط1
 . 45، ص 2010، 64، بنك فيصل اإلسالمي السوداني، عمجلة املال واالقتصاد، " . محمود علي الطيب، " بطاقة االئتمان املصرفية اإلسالمية2
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: ُمصِدر البطاقة واملركز العاملي لها: ُمصِدر البطاقة هي مؤس 
ً
صِدر البطاقة بعد  أوال

ُ
سة مالية أو تجارية ت

 ما تكون بنك. 
ً
فبعد أن يبدي العميل رغبته في   1حصولها على ترخيص لذلك ِمن ِقبل املنظمة العاملية وعادة

صِدرة للبطاقة باصدارها له  
ُ
اقتناء هذه البطاقة وبعد دفِعه لرسوم اشتراك سنوي لقاء ذلك، تقوم الجهة امل

وكذلك    2ملدة معينة بحث تتجدد صالحيتها بشكل تلقائي ما لم يطالب العميل بعكس ذلك. لتكون سارية املفعول  

هذه   باستخدام  تتم  التي  البيع  عمليات  على  للموافقة  املحليين  التجار  مع  اتفاق  بعقد  صِدرة 
ُ
امل الجهة  تقوم 

  3البطاقة. 

الراعية للبطاقة والتي تمنح الترخيص أما املركز العاملي للبطاقة فهو عبارة عن املنظمة أو الهيئة الدولية  

ومن مهامها    Visa Card ،4و    Master Cardللبنوك في جميع أنحاء العالم على اصدار هذه البطاقة، ومن أمثلتها  

األساسية؛ التأكد من مصداقية بيانات البطاقة، ضمان توافر السقف الكافي لعملية السحب النقدي و دفع  

ستحقة لكل منها.  5بين البنوك، أثمان املشتريات، واملقاصة
ُ
 6وتقسيم العموالت امل

والتي   7(، 2010( لسنة )9/ب( من قرار بقانون بشأن املصارف رقم )1/ 13وفي هذا الصدد نشير إلى املادة )

نصت على جوازية قيام البنوك بالعمليات االئتمانية والتي من ضمنها بطاقات االئتمان حيث يرى الباحث أن  

ال  النص  سبيل  هذا  على  وليس  الجوازية  سبيل  على  جاء  النص  ألن  وذلك  االئتمان  بطاقات  اصدار  يحصر   

 في هذا النص فقد كان األولى به ايراد نص أن  
ً
الحصر للبنوك فقط، ويرى الباحث أن املشرع لم يكن موفقا

ت بالقيام ببعض  العمليات االئتمانية بشكل عام تتم من خالل البنوك فقط وإذا أراد السماح لبعض املؤسسا

كمؤسسات   االئتمانية  العملية  نوع  وبتحديد  االستثناء  سبيل  على  لها  السماح  يكون  االئتمانية  العمليات 

اإلقراض التي يسمح  لها فقط باإلقراض ومؤسسات التأجير التمويلي التي يسمح لها بعملية التأجير التمويلي 

 فقط.

 
 .17، ص 2006الجزائر، بن يوسف بن خدة.  -، )رسالة ماجستير منشورة( جامعة الجزائرالنظام القانوني لبطاقة االئتمان. صليحة، مرباح: 1
 . 47، ص2016قاملة، الجزائر،   -45ماي  8. أوجاني جمال، النظام القانوني لبطاقة االئتمان، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة 2
 . 21، ص 6200، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الخرطوم. السودان. اإلطار القانوني لوسائل الدفع اإللكتروني. الرض ي عبد هللا، 3
 .250، ص2017، 8، جامعة زيان عاشور الجلفة،عمجلة آفاق للعلوم. رفاف لخضر،"  الطبيعة القانونية لبطاقة االئتمان"، 4
. والذي أشار إلى الطريقة  35. ص  2006، دون ط، جامعة آل البيت. األردن.  الدفع بالتقسيط عن طريق البطاقات االئتمانية. انظر: عمر عبابنة،  5

صِدرة للبطاقات والتجار وحاملي البطاقات. التي ت
ُ
 قوم بها املنظمة الراعية للبطاقة بتنظيم عملية املقاصة بين البنوك امل

 . 46. الطيب محمود علي، مرجع سابق، ص 6
مال واألنشطة املصرفية  (، والتي نصت على أنه يجوز للمصارف القيام باألع2010( لسنة )9/ب(، قرار بقانون بشأن املصارف رقم )13/1. املادة )7

 .  5، ص 27/11/2010(، بتاريخ 4ومنها " تقديم االئتمان بكافة أنواعه وأشكاله "، املنشور في الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز )
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: حامل البطاقة: قد يكون شخص طبيعي حيث 
ً
ْصُدر البطاقة باسمه وُيطلق عليه حامل البطاقة، وقد    ثانيا

َ
ت

َوْل باستخدام البطاقة وُيطلق عليه ُمْسَتخِدم البطاقة. 
َ
صُدر له البطاقة بعد    1يكون شخص اعتباري ُيخ

َ
 ت
ُ
َحيث

صِدرة لطلبه واملوافقة على منحه البطاقة.
ُ
 2دراسة الجهة امل

َحِصل ألنه يعمل على تحصيل قيمة  
ُ
: بنك التاجر ومصرف التسوية الدولي: بنك التاجر هو املصِرف امل

ً
ثالثا

صِدر للبطاقة،
ُ
صِرف امل

َ
مجموعة التجار الذين قد تعاقد    ويعمل على إدارة  3مبيعات التاجر نيابة عنه من امل

وأجهزة. معلومات  من  باحتياجاتهم  تزويدهم  على  وكذلك  البطاقة  لقبول  املخول    4معهم  البنك  هو  وُيعَتَبر 

كما ُيَعد مصرف التسوية الدولي هو الجهة التي تتولى تسوية الحسابات بين ُمصِدر    5بتسويق بطاقات االئتمان. 

 6البطاقة ومصرف التاجر وصاحب العالمة التجارية. 

يرى الباحث أن األطراف املتعاملة ببطاقة االئتمان والتي تشمل كل من ُمصِدر البطاقة، وحامل البطاقة،  

ُبنة األساسية التي ت
ُ
نتج منها العالقات التعاقدية لبطاقات االئتمان والتي تشكل في نهايتها عقد  والتاجر، هي الل

األطراف   هذه  لوجود  نتاج  إال  هي  ما  االئتمان  بطاقة  لعقد  القانونية  الطبيعة  فإن  وبالتالي  االئتمان،  بطاقة 

وني عليه والتعرف  الثالثة، فبدون األطراف الثالثة ال يمكن أن يتشكل هذا العقد وال يمكن إضفاء الطابع القان

 على ماهيته ونوعه وما يرتبط به. 

 املطلب الثاني: ضوابط وشروط استخدام بطاقات االئتمان 

ْبُتِدَعْت بطاقات االئتمان؛ كان ال بد  
ُ
لكل ش يٍء ضوابطه حتى يتم احكامه واتقانه على الوجه الصحيح، فلما ا

 وحتى ال
ً
 يختلط األمر بغيره وذلك عن طريق تطبيق  من تحقيق مجموعة من الضوابط حتى يقع الحكم صحيحا

بعض اإلجراءات والوسائل، وهنا يأتي هذا املطلب لتوضيح الضوابط والشروط الرقابية لبطاقات االئتمان ليتم  

 تفسيرها بالشكل القانوني املعهود.

 

 
، 13العربية للعلوم األمنية، مج، جامعة نايف  املجلة العربية للدراسات األمنية. باتوبارة، نواف، " منافع وإلتزامات ومخاطر بطاقة االئتمان"،  1

 . 175، ص 1998، 25ع
، جامعة األزهر،  مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين بالقاهرة . بدر العليوي، "بطاقة االئتمان دراسة اقتصادية فقهية تطبيقية "،  2

 . 2234، ص 2016، 18، ع3ج
، جامعة امللك  االقتصاد اإلسالمي  -مجلة جامعة امللك عبد العزيزدية وشرعية معاصر"،  . عبد العظيم أبو زيد، " بطاقات االئتمان قضايا اقتصا3

 . 195، ص  2015، 3، ع28عبد العزيز، مج
،  2004، مكتبة وهبة للنشر، القاهرة،  بطاقات االئتمان املصرفية: التصوير الفني والتخريج الفقهي دراسة تحليلية مقارنة. عبد الحميد البعلي،  4

 . 17ص 
،  2005،  5، ع20، جامعة مؤتة، مجمجلة مؤتة للبحوث والدراساتأحمد السعد، " أحكام التعامل ببطاقة االئتمان في الشريعة اإلسالمية "،  .  5

 . 42ص
 . 195. عبد العظيم أبو زيد، مرجع سابق، ص 6
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: الضوابط الرقابية بالنسبة للُمصِدر
ً
 :أوال

ائتمانية دراسة  البطاقة  اصدار  قبل  البنك  الوفاء    يجري  على  املالية  مقدرته  من  للتأكد  العميل  حول 

ثم يتم التأكد من استكمال جميع البيانات املتعلقة بالعميل،    1باإللتزامات ويقوم بالتحري حول ُسمعته املالية. 

وكذلك التأكد من وجود توقيع العميل على نموذج الحصول على البطاقة، ويقوم البنك بالتأكد من شخصية  

ه وذلك من خالل املطابقة مع الصور، ويتم بعد ذلك اثبات طلب العميل ضمن سجالت متابعة  العميل نفس 

طلبات اإلصدار في قسم التسهيالت االئتمانية، حيث يقوم قسم التسهيالت االئتمانية املتواجد داخل البنك  

َرع البنك  بطلب بعض الضمانات ليجري على أساسها منح البطاقة للعميل وتحديد السقف االئتماني ل
ْ
ها، ثم َيش

لتلبية حاجات حامل   والخدمات  السلع  بتقديم  يقومون  الذين  التجار  دقيقة ألولئك  انتقائية  لتنفيذ عملية 

 2البطاقة. 

: الضوابط الرقابية بالنسبة لحامل البطاقة
ً
 :ثانيا

لك بشكل  يتوجب على الحامل املحافظة على البطاقة من الضياع، وفي حال فقدها يتوجب اإلبالغ عن ذ

 ومن ثم تعزيزه بخطاب مكتوب، كذلك اإللتزام باستخدام البطاقة ضمن األغراض املخصصة  
ً
فوري هاتفيا

التعامل   يرفضون  الذين  التجار  عن  للبطاقة  صِدر 
ُ
امل البنك  وابالغ  لها،  املسموح  األقص ى  الحد  وضمن  لها، 

استخ عدم  عليه  يتوجب  بموجبها،  أعلى  بسعر  يبيعون  والذين  بنوك  بالبطاقة  ُيصِدرها  التي  البطاقة  دام 

اسالمية في معامالت محرمة، وإذا تم مخالفة ذلك فإن البنك لن يتكفل بسداد قيمتها، كما يجب االحتفاظ  

إليه من   يرد  الذي  الحساب  ليتم مراجعتها على كشف  الشراء،  بعملية  يقوم  التي من خاللها  القسائم  بصور 

، وكذلك عند  البنك، وعند قيام التاجر بتسجيل بيانا 
ً
ت البطاقة على اإلشعار يتوجب على الحامل اإلنتباه جيدا

صِدر، والعمل على تغطية الحساب بشكل  
ُ
كتابته للمبلغ قبل التوقيع عليه، كذلك سرعة الرد على البنك امل

 3فوري في حال وصوله إلى الحد األدنى، واإللتزام بسداد املطلوب منه. 

: الضوابط الرقابية بالن
ً
 سبة للتاجر ثالثا

يتوجب على التاجر التأكد من صحة البطاقة وعدم وجود أي تزوير فيها، فيقوم بالتدقيق في أرقام البطاقة،  

وتاريخ انتهائها، وكذلك اسم حامل البطاقة وتكون الحروف بارزة وبنفس املستوى، وتواجد توقيع حامل البطاقة  

ى البطاقة بالتوقيع على األصل للتأكد من عدم وجود أي  في املكان الخاص بذلك ومقارنة التوقيع املتواجد عل

صدر منحه إذن البيع بها،  
ُ
حدد لها، يطلب التاجر من البنك امل

ُ
تالعب. وفي حال تجاوزت قيمة املبيعات املبلغ امل

صِدر يتم تزويد التاجر برقم خاص لُيسجله على السند في املكان املخصص لذلك، وفي 
ُ
وعند موافقة البنك امل

 
 .53. إيهاب السقا، مرجع سابق، ص 1
 .21. ص2010لة ماجستير غير منشورة(، جامعة امللك سعود. السعودية. . ياسر الدوسري، البطاقة االئتمانية دراسة فقهية، )رسا2
عة  . سيف الدين فريجات، بطاقات االئتمان وتطبيقاتها املصرفية في بنك البركة الجزائري دراسة تطبيقية، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جام3

 . 30، ص2018الوادي، الجزائر،  -الشهيد حمه لخضر
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صِدر منح التاجر صالحية البيع يقوم البنك بتزويد التاجر بالتعليمات واإلجراءات  حا
ُ
ل عدم موافقة البنك امل

 1التي ينبغي التعامل بها.

 

 2ومن الضوابط العامة إلصدار بطاقات االئتمان: 

 للحصول عليها أ .1
ً
و  لقاء قيام البنك بمنح العميل بطاقة ائتمانية فإن األخير يقوم بدفع رسوما

لتجديدها، وتأتي هذه الرسوم لتغطية تكاليف طباعة البطاقة واصدارها من ِقبل البنك، وفي بعض 

كان   إذا  األحيان  بعض  في  أو  للبطاقة،  الترويج  لهدف  الرسوم  هذه  عمالئه  البنك  ُيَحِمْل  ال  األحيان 

 العمالء من الشخصيات املرموقة. 

لزوجته أو أبنائه ويتم التعامل مع هذه    ُيمِكن لحامل البطاقة الحصول على بطاقات إضافية .2

( من الشروط  10البطاقات اإلضافية باألسلوب املماثل للبطاقة األصلية، وقد أكدت على ذلك املادة ) 

للبنك    " على  نصت  والتي  فلسطين  بنك  لدى  االئتمان  بطاقات  لطلبات  املرفقة  بمحض    –واألحكام 

ناء على طلبي لغايات استعمالها من قبل زوجتي و/أو  أن يصدر بطاقة أو بطاقات إضافية، ب  – اختياره  

سحوبات   أي  وتغطية  بموجبها  املسحوبة  املبالغ  بكافة   
ً
وملتزما  

ً
مسؤال نفس ي  أعتبر  وأنني  أوالدي، 

  3مستحقة عليها ". 

إذا اتضح للبنك سوء استخدام البطاقة من ِقبل حاملها وعدم الوفاء بالتزاماته؛ للبنك ُمصِدر   .3

البطاقة الحق في ايقافها أو الغائها ويتم إبالغ كافة التجار بذلك، وفي حال تعامل أحد التجار ببطاقة  

أي   في  الغائها  طلب  البطاقة  حامل  ويستطيع  املستحقة،  املبالغ  بدفع  ملزم  غير  البنك  فإن  موقوفة 

 4وقت. 

ستحقة التي دفعها للتجار من حامل   .4
ُ
البطاقة عن طريق الخصم من يستوفي البنك املبالغ امل

ستحق عليه، وفي حال  
ُ
الحساب الجاري، أو من خالل ارسال كشف مطالبة في نهاية كل شهر باملبلغ امل

 تخلف عن السداد يفرض عليه دفع فوائد حسب العقد املبرم.

 
 . 70. ص2007ات االئتمان البنكية في الفقه اإلسالمي، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، . فتحي عرفات، بطاق1
2  ،" االئتمان  لبطاقات  واألمنية  الجنائية  الحماية   " السويدي،  عبده  واالجتماعية.  اإلنسانية  للعلوم  األندلس  للعلوم مجلة  األندلس  جامعة   ،

 .163. ص2017 ،14، ع15التقنية، مج
. 2020( في الشروط واألحكام املرفقة لطلبات بطاقات االئتمان لدى بنك فلسطين. نموذج طلب الحصول على بطاقة ائتمان. فلسطين.  10. املادة )3

ي و/أو أوالدي،  أن يصدر بطاقة أو بطاقات إضافية، بناء على طلبي لغايات استعمالها من قبل زوجت  –بمحض اختياره    –والتي نصت على " للبنك  

 بكافة املبالغ املسحوبة بموجبها وتغطية أي سحوبات مستحقة عليها ".
ً
 وملتزما

ً
 وأنني أعتبر نفس ي مسؤال

. 36، ص 2018. أنظر: سارة عبد الباقي، بطاقات االئتمان املصرفية من الوجهة القانونية، )دراسة ماجستير منشورة(، جامعة النيلين، الخرطوم، 4

 ى حاالت إيقاف التعامل بالبطاقة االئتمانية.  حيث أشارت إل
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فَرض على حامل البطاقة االئتمانية عند استخدامها تتفق العقود جمي
ُ
عها  كما أن هنالك شروط معينة ت

عليها وتنص على ذلك بشكل صريح، تتمحور هذه الشروط حول اقتصار استخدام البطاقة على حاملها، وخالل  

تفق عليها، وألن استخدامها مقصوٌر على حاملها فإنه يتحتم وجود  
ُ
فترة صالحيتها وضمن الحدود االئتمانية امل

ا من  التاجر  يتحقق  ذلك  وبموجب  االئتمانية  البطاقة  على  عليها  توقيعه  البطاقة  حامل  توقيع  بين  ملطابقة 

وتوقيعه على الفواتير، وبذلك يلتزم حاملها باستخدامها لصالحه هو وذويه، دون أن يستخدمها لصالح الغير؛  

ألن استخدامها لحاجات الغير يؤدي إلى ازدياد حجم العمليات املتعلقة بالبطاقة وهذا من شأنه أن يؤدي إلى  

صِدرة باإلضافة إلى زيادة األعباء اإلدارية واملالية الناتجة عن ادارة هذه  زيادة املخاطر التي تتع 
ُ
رض لها الجهة امل

البطاقة أو الغائها قبل انتهاء فترة صالحيتها في بعض   صدرة إلى سحب 
ُ
العمليات، وهذا قد يستدعي الجهة امل

  1األحيان. 

ص
ُ
ِدرة في حال انتهاء فترة صالحيتها، وكذلك في  كما يتوجب على حامل البطاقة إعادة البطاقة إلى الجهة امل

صِدرة عما أصاب البطاقة من ضرر  
ُ
 عن تعويض الجهة امل

ً
حال حصوله على إخطار االلغاء وإال ُيعتبر مسؤوال

  
ً
ملكا تعتبر  البطاقة  أن  اعتبار  الجنائية،  وذلك على  للمسؤولية   على تعرضه 

ً
نتيجة سوء استخدامها، عالوة

ا جاء على سبيل إعادة ش يء ما مملوك لجهة معينة وذلك بإعادته لهذه الجهة املالكة له،  للبنك،  فإن إعادته 

( في الشروط واألحكام  8وإن عدم إعادته يتسبب بفرض رسوم على حامل البطاقة وهذا ما أكدت عليه املادة )

( في شروط  11املادة )  الواردة في اتفاقية اإلنضمام لبطاقة االئتمان لدى البنك اإلسالمي الفلسطيني، وكذلك

   2اإلنضمام لبطاقة االئتمان لدى بنك فلسطين.

وكذلك يتوجب على حامل البطاقة أن يستخدمها ضمن إمكانياته املالية وضمن االئتمان املمنوح له ِمن ِقَبل 

صِدرة فإنها ال تضمن للتاجر بُمقتض ى العقد سوى سداد
ُ
صِدرة، أما فيما يتعلق بالجهة امل

ُ
مبلغ معين    الجهة امل

 
 .184. نواف باتوبارة، مرجع سابق، ص1
2( املادة  بطاقة 8.  على  الحصول  نموذج طلب  الفلسطيني.  اإلسالمي  البنك  لدى  املباشر  الخصم  ببطاقة  الخاصة  واألحكام  الشروط  في  الواردة   )

 بذلك . والتي أشارت إلى أنه "  2020الخصم املباشر. فلسطين.  
ً
يحق للعميل في طلب إلغاء البطاقة  في أي وقت، بعد أن يقوم بإشعار البنك خطيا

 للبنك، وأ
ً
 قبل تاريخ انتهاء البطاقة، ويكون ملزم بإعادة البطاقة و/ أو البطاقات باعتبارها ملكا

ً
ن إلغاء البطاقة قبل مدة ال تقل عن خمسة عشر يوما

 من تاريخ إلغاء البطاقة و/أو البطاقات". ال يخل بمسؤولية العميل تجاه البنك ا
ً
 لتي ستظل قائمة في مواجهته ملدة ال تقل عن ستين يوما

( في الشروط واألحكام املرفقة لطلبات بطاقات االئتمان لدى بنك فلسطين. نموذج طلب الحصول على بطاقة ائتمان. فلسطين.  11وكذلك املادة )

ل للبطاقة( الحق في طلب إلغاء االشتراك و/أو البطاقات اإلضافية في أي وقت، على أن أقوم بإشعار  . والتي نصت على " أن يكون لي )كحام2020

 قبل انتهاء البطاقة، وأنني أتعهد إليكم في هذه الحالة بإعادة البطاقة و/أو البطاقا
ً
 بذلك مدة ال تقل عن خمسة عشر يوما

ً
ت باعتبارها  البنك خطيا

هوم لدي أن إلغاء البطاقة و/ أو البطاقات ال يخل بمسؤوليتي تجاهي البنك التي ستظل قائمة في مواجهته ملدة ال  ملكاص للبنك، على أنه من املف

 من تاريخ إلغاء البطاقة و/أو البطاقات، وفي جميع األحوال تظل مسؤوليتي مستمرة وقائمة حتى سداد كافة االلتزامات 
ً
الناشئة  تقل عن ستين يوما

 املشار إليها أعاله ".    عن استعمال البطاقات
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من املبيعات واملتفق عليه ضمن بنود العقد، وفي حال تجاوز التاجر هذا املبلغ فإنها غير ملزمة على ضمان املبلغ  

  1اإلضافي إال في حال وجود موافقة مسبقة تمنحها للتاجر بخصوص ذلك. 

عن طريق تقديم خدمات  يرى الباحث أنه في إطار سعي ُمصِدر البطاقة )البنك( نحو تطوير خدماته املالية 

يتطلب ذلك ضرورة تحديد ضوابط خاصة بآلية التعامل    2الدفع اإللكتروني باستخدام البطاقات االئتمانية،

ببطاقات االئتمان التي من شأنها أن تضمن حقوق أطراف املتعاملين بها وتبين ما عليهم من التزامات. باإلضافة  

من وقوع جرائم بطاقات االئتمان، ومعرفة طرق عالجها في حال وقوعها.  ملعرفة االجراءات التي من شأنها أن تحد  

كما ويرى الباحث بأن صياغة هذه الضوابط والشروط ال بد أن يتم بشكل واضح وصريح من قبل سلطة النقد  

ببطاقات    -الفلسطينية التعامل  انتشار  لكثرة  وذلك  البنوك،  عمليات  تنظيم  عن  املسؤولة  الجهة  باعتبارها 

 تمان ولتشعب مستخدميها. االئ

 املبحث الثاني: التكييف القانوني لبطاقات االئتمان وااللتزامات القانونية املترتبة على استخدامها 

في مجموعها   تشكل  التي  الركيزة  هي  االئتمان  بطاقة  عقد  أطراف  بين  تجمع  التي  القانونية  الروابط  تعتبر 

التزامات   َرِتب 
ُ
ت في هذا املبحث بتسليط  العملية االئتمانية، كونها  الباحث  في ذمم املتعاقدين. لذلك، سيقوم 

الضوء على طبيعة التكييف القانوني لعقد بطاقة االئتمان وذلك في املطلب األول، وستكون التزامات أطراف  

 عقد بطاقة االئتمان هي محطة الدراسة في املطلب الثاني. 

 ن املطلب األول: التكييف القانوني لبطاقات االئتما

األطراف   تعدد  إلى  االئتمان  بطاقات  لنظام  القانوني  واألساس  الطبيعة  حول  النظر  وجهات  تعدد  ُيعزى 

املرتبطة بالنظام القانوني لبطاقات االئتمان، بينما أعزاه البعض إلى تشابك وتداخل العالقات القانونية التي 

َبْيَد أن تحديد النظام القانوني     3حدة. تجمع بين أطراف هذا النظام على الرغم من استقالل كل عالقة على  

لبطاقات االئتمان يتطلب منا البحث في اتجاهين اثنين وهما إما إرساء هذا النظام إلى نظام قانوني قائم كعقد  

القرض أو إرسائه إلى نظام قانوني حديث خاص ببطاقات االئتمان يحكمها ويضبطها وينظم العالقات الناجمة  

ي ذلك ال بد من األخذ باإلعتبار السمات األساسية لنظام بطاقات االئتمان، حيث أن التزام  عنها، وقبل الخوض ف

 
 .184. نواف باتوبارة، مرجع سابق، ص 1
بشأن قانون تسوية املدفوعات الوطني فإننا نجد أنها قد أشارت إلى بطاقات االئتمان    2012( لسنة  17( من القرار بقانون رقم )1. بالرجوع إلى املادة )2

وكذلك القرار    وذلك باعتبارها أحد أنظمة الدفع اإللكتروني فهي تحدث عن أنظمة الدفع اإللكتروني بشكل عام والتي من ضمنها بطاقات االئتمان، 

( على أن بطاقات االئتمان هي أحد وسائل الدفع اإللكتروني،   27بشأن املعامالت اإللكترونية والذي ذكر في نص املادة )  2017( لسنة  15بقانون رقم )

عامالت اإللكترونية وأنظمة  وبالرجوع إلى هذه القوانين نجد أنها لم تقم بتنظيم بطاقات االئتمان على وجه الخصوص وإنما قامت بالحديث عن امل

وشروط    االئتمان  بطاقات  إصدار  عن  الحديث  دون  اإللكترونية  واملقاصة  اإللكتروني  التحويل  عن  الحديث  إلى  ذهبت  وقد  اإللكترونية  الدفع 

روني والدفع االلكتروني فقط إصدارها والعقود وااللتزامات الناتجة عنها، فعند الحديث عن عقد بطاقة االئتمان نحن ال نتحدث عن التحويل االلكت

 ئتمان.   وإنما نتحدث عن عقد متكامل االطراف وبذلك ال يمكننا اعتبار قانون املعامالت االلكترونية وقانون تسوية املدفوعات قد نظم بطاقات اال 
 . 38، ص2006، دار النهضة العربية، مصر، الناشئة عنهاالطبيعة القانونية لبطاقات االئتمان اإللكترونية واملسئولية املدنية . معتز املهدي، 3
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الجهة   تجاه  الحامل  إللتزام  بالنسبة  وكذلك  بذاته  وقائم  مستقل  التزام  هو  للتاجر  بالسداد  صِدرة 
ُ
امل الجهة 

امل في هذا  الباحث  لذلك سيقوم  البطاقة،   تجاه حامل  التاجر  والتزام  صِدرة 
ُ
اإلتجاهات  امل أهم  بعرض  طلب 

الفقهية التي وردت حول تحديد الطبيعة القانونية لبطاقات االئتمان، مع تبيان نقاط اإللتقاء واإلختالف فيما  

 بينها ومن ثم عرض لرأي الباحث بهذا الخصوص.  

: القرض وبطاقات االئتمان
ً
 أوال

األول )الدائن( مبلغ محدد من املال    يأخذ عقد القرض شكل التزام متبادل بين طرفين بهدف دفع الطرف

للطرف الثاني )املدين( على أن يقوم بسداده بعد أجل معين يتم اإلتفاق عليه، ويكون أساس اإلقراض وجود  

والقروض البنكية أو االئتمانية عبارة عن نوع من الثقة يمنحها البنك لعميله بحيث يضع    1الثقة بين األفراد. 

  
ً
 من املال ليتم استخدامه لغرض معين ضمن فترة محددة، وذلك لقاء أن  تحت تصرف العميل مبلغا

ً
محددا

يحصل البنك على فائدة يتم اإلتفاق على نسبتها فيما بينهم ويقوم املقترض بتقديم مجموعة من الضمانات  

 2للبنك حتى يتمكن من استرداد أمواله في حال تخلف العميل املقترض عن السداد. 

صِدرة للبطاقة وبين حاملها هي عالقة عقد  يميل جانب من  
ُ
الفقهاء إلى أن العالقة التي تنشأ بين الجهة امل

 من املال حتى يستطيع استخدامه في  
ً
 معينا

ً
صِدرة تقوم بإقراض حامل البطاقة مبلغا

ُ
قرض حيث أن الجهة امل

ص
ُ
ِدرة صالحية مراقبة طريقة  الحصول على السلع والخدمات التي يرغب بها من التاجر. حينها فإن للجهة امل

تتزعزع وبالتالي فإن   البطاقة على السداد قد  بالعقد فإن قدرة حامل  استخدام هذا املال، وفي حال اإلخالل 

صدرة الحق بمطالبة القرض وفسخ العقد.
ُ
وكيفها بعضهم على أنها عالقة عقد قرض سواء استلم  3للجهة امل

 لحامل البطاقة يستحقه طرف ثالث  حامل البطاقة القرض بعينه كما في حالة ال
ً
سحب النقدي، أو كان قرضا

 4لقاء ثمن السلع والخدمات التي قدمها لحامل البطاقة ضمن سقف معين وبناًء على اتفاق مسبق بينهما.

  
ً
ويرى جانب آخر أن حامل البطاقة وُمصِدرها يتعاقدان على أساس أن يقدم ُمصدر البطاقة لحاملها قرضا

ال   حسب 
ً
البطاقة  نقديا يقدمه ُمصدر  الذي  املبلغ  أن  الطرفين، حيث  العقد ويوافق عليها  في  الواردة  شروط 

لحاملها ُيعتبر هو الغرض في هذا العقد والذي يمكن حامل البطاقة من الحصول على احتياجاته على شكل  

  
ً
مقسطا أو   

ً
كامال املبلغ  بتسديد  البطاقة  حامل  قام  فإذا  نهايته،  يبلغ  حتى  مفتوح  فترة صالحية  قرض  أثناء 

 
 . 12، ص 2018أم البواقي، الجزائر،  -. سارة تجوري، عقد القرض في القانون الجزائري، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة العربي بن مهيدي1
املجلة اإللكترونية الشاملة متعددة املعرفة لنشر  جتها"،  . أحمد ربعي، "القروض املتعثرة في مؤسسات اإلقراض في فلسطين: أسبابها وسبل معال2

 .10، ص2019،. 10، جامعة الخليل، ع(MECSIاألبحاث العلمية والتربوية )
 . 91. أوجاني جمال، مرجع سابق، ص 3
 .20، ص2015، 7م، مج، ع. أحمد اليوسف، " تربح البنك من بطاقة العميل االئتمانية "، مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، جامعة القصي4
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 في حال مخالفة  
ً
، ويعد للمقرض حق فسخ العقد وطلب القرض فورا

ً
 جديدا

ً
البطاقة منح حامل البطاقة قرضا

 1املقترض لغرض العقد.

إال أن هنالك العديد من االنتقادات التي وجهت للقول سابق الذكر، والذهاب بعدم إمكانية اعتبار هذه  

 عقد القرض، ومن أهم اإلنتقادات التي وجهت له:العالقة من قبيل عالقة 

بطاقة   .1 عقد  في  يتواجد  ال  ما  وهو  القرض  مبلغ  املقترض  يستلم  أن  يوجب  القرض  عقد  إن 

االئتمان، ال سيما عند استخدام حامل البطاقة لبطاقته في شراء السلع والخدمات. وقد أشار جمهور  

 2الفقهاء إلى أن القرض ُيملك بالقبض. 

اقة االئتمان يقوم املقرض )الجهة املصدرة للبطاقة( بدفع املال عن املقترض )حامل  في عقد بط .2

يعمل  وبدوره  منه.  عليها  التي حصل  والخدمات  السلع  بقيمة  للتاجر   
ً
ألنه مدينا التاجر  إلى  البطاقة( 

من  باستيفائها  يقوم   
ً
والحقا البطاقة  بحامل  الخاصة  البيانات  القيم ضمن  هذه  تدوين  على    التاجر 

صدرة للبطاقة. 
ُ
 3الجهة امل

 لبطاقة االئتمان وال يرقى   .3
ً
إن مفهوم االئتمان أشمل وأوسع من القرض، فاألخير ال يعد أساسا

ألن يكون الطابع األساس ي لها. عالوة على ذلك، فإن عقد القرض قائم على عالقة ثنائية األطراف بين  

تاريخ توقيع العقد ينشأ الوفاء بالقرض    املقرض واملقترض فقط وعالقتهما منفصلة عن الغير، ومنذ

صدرة للبطاقة  
ُ
 لشروط العقد. باملقابل، فإن بطاقة االئتمان قائمة على عالقة ثالثية بين الجهة امل

ً
وفقا

لحامل   املمنوح  االئتماني  التسهيل  أن  إلى  باإلضافة  التاجر.  أو  البطاقة  حامل  كان  سواء  والعميل 

 حق
ً
صدرة للبطاقة وإنما وسيلة للوفاء باالئتمان، حيث  البطاقة ال يتم اعتباره قرضا

ُ
 من الجهة امل

ً
يقيا

 4يقوم األخير بتبرير الوفاء السابق على اإلتفاق. 

من عقد   .4 بد  ال  املقترض  قبل  استنفاذه من  فبمجرد  التجديد،  القرض صفة  عقد  يمتلك  ال 

ص
ُ
امل الجهة  مع  االتفاق  بتجديد  يقوم  ال  البطاقة  حامل  أن  حين  في  يقوم  جديد،  وإنما  للبطاقة  درة 

 في حال عدم اعتراض أحد األطراف عليه.
ً
 5بتمديد العقد ملدة سنة ويتجدد تلقائيا

 
 . 93، ص2016. إياد خطيب، النظام القانوني لبطاقة االئتمان، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة محمد بوضياف، الجزائر، 1
ات العليا،  . عذبة الجادر، العالقات التعاقدية املنبثقة عن استخدام بطاقات االئتمان )رسالة ماجستير منشورة(، جامعة الشرق األوسط للدراس2

 . 132ص  ،2008األردن، 
 .133. عذبة الجادر، مرجع سابق، ص3
، 2006دن،  . كميت البغدادي، املسؤولية القانونية عن اإلستخدام غير املشروع لبطاقة االئتمان، )رسالة ماجستير منشورة(، الجامعة األردنية، األر 4

 . 77ص
 . 92. أوجاني جمال، مرجع سابق، ص 5
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بعد دراسة وجهة النظر التي ترى بتطابق عقد القرض مع عقد بطاقة االئتمان وفي اختالفهما عن بعضهما  

 عن عقد بطاقة االئتما
ً
ن فعقد القرض هو عبارة عن عقد  البعض، يرى الباحث أن عقد القرض مختلف تماما

بطاقة   بينما عقد  قتِرض، 
ُ
وامل قِرض 

ُ
امل بين  ُمبرم  وهو  بعقد جديد  إال  تجديده  يتم  ال  واحدة  ملرة  بمبلغ محدد 

االئتمان قائم على منح الثقة االئتمانية املتجددة التي طاملا التزم حامل البطاقة بشروطها تبقى مستمرة بينهم  

صِدر والحامل، وعقد ما بين الحامل  وهو قائم على عدة عقود 
ُ
، فهو قائم على عقد ما بين امل

ً
كما أسلفنا سابقا

صِدر وهنا جوهر االختالف فيما بين العقدين فاملصرف يقوم بالسداد للتاجر  
ُ
والتاجر، وعقد ما بين التاجر وامل

برم بينه وبين ا
ُ
 للعقد امل

ً
لتاجر بينما في عقد القرض فإن  عند استخدام البطاقة أو بعد استخدام البطاقة وفقا

قِرض يقوم بإقراض املقترض فقط وال يدخل في عالقات مع أطراف أخرى حتى وإن قام بالدفع لطرف  
ُ
البنك امل

أن   قترض. كما 
ُ
قرض وامل

ُ
امل بين  برم فيما 

ُ
امل القرض  لعقد   

ً
وفقا يكون  السداد هنا  الوفاة فإن  ثالث على سبيل 

ق  نكون من  االئتمان  إلى األحكام  اصدار بطاقة  الرجوع  وبعد  أنه  إال  البنوك واملؤسسات املصرفية فقط،  بل 

العامة لعقد القرض فإنه من املمكن أن يكون عقد القرض ُمبرم بين شخصين ُمقِرض وُمقتِرض دون الحاجة  

ملؤسسة مصرفية. وعليه، يرى الباحث أن عقد بطاقة االئتمان هو عقد مستقل بذاته يختلف عن عقد القرض  

يمكن إدماج عقد القرض ضمنه وال ُيمكن مطابقتهما مع بعضهما البعض فعقد بطاقة االئتمان هو عقد من  ال  

 نوع خاص حديث العهد.

: فتح االعتماد وبطاقات االئتمان 
ً
 ثانيا

لقد عرفت التشريعات عقد فتح اإلعتماد بأنه " عقد يلتزم البنك بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل  

 م
ً
 معينا

ً
 واحدة أو على دفعات ولقاء فتح االعتماد يلتزم العميل  مبلغا

ً
ن النقود ويكون للعميل حق صرفه دفعة

  1بأداء العمولة املتفق عليها ". 

َهَب بعض الفقهاء إلى أن العالقة التي تربط ُمصدر البطاقة بحاملها تمثل عقد فتح اعتماد على اعتبار أن  
َ
ذ

البطاقة حيث يتعهد ُمصدر البطاقة بأن يضع تحت تصرف حاملها  عقد فتح اإلعتماد يتطابق مع عقد حامل  

أداة من أدوات االئتمان والتي تتمثل ببطاقة االئتمان وذلك ضمن سقف معين مسموح به ُيَمِكن الحامل من 

  وبالتالي فإن هذا النوع من العقود يتيح لحامل البطاقة أن يستفيد من اإلعتماد   2القيام بعمليات الشراء خالله.

 للعقد املبرم بينه وبين حامل البطاقة. 
ً
 للشروط املتفق عليها ويتعهد ُمصدر البطاقة وفقا

ً
كذلك    3املمنوح له وفقا

حامل   قيام  عند  األولى:  صورتين؛  خالل  من  البطاقة  حامل  على  ينطبق  اإلعتماد  فتح  عقد  بأن  آخرون  يرى 

صدرة للبطاقة ما بين استخدامه للبطاقة وتاريخ    البطاقة بالشراء من التاجر فإنه يتمتع بمهلة للسداد للجهة
ُ
امل

الجهة   لدى  دائن  جاري  حساب  بفتح  البطاقة  حامل  قيام  عند  الثانية:  الصورة  أما  الشهري.  البيان  إعداد 

 
 . 12، ص1981، دون ط، دار النهضة العربية، القاهرة، عمليات البنوك من الوجهة القانونيةعوض،  . علي جمال الدين1
 . 89. أوجاني جمال، مرجع سابق، ص2
 . 23، ص2017، جامعة محمد بوضياف املسيلة. الجزائر. إلتزامات التاجر في إطار إستخدام بطاقة االئتمان . عامر بالل وبوقجار سفيان، 3
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صدرة للبطاقة.
ُ
لكن إذا لم يتم تغذية الحساب بمبلغ كاٍف يتوجب على العميل دفع غرامة بنسبة معينة يتم   1امل

صدر البطاقة.اإلتفاق عليه
ُ
 2ا في العقد املوقع بين العميل وامل

صدرة للبطاقة بحاملها هي عقد فتح 
ُ
على الرغم من وجهة الرأي التي وجدت بأن العالقة التي تربط الجهة امل

 من االنتقادات التي وجهت لها، وكان من أبرزها: 
ً
 اعتماد لم تسلم أيضا

1.  
ً
 مباشرا

ً
صِدرة للبطاقة مدينا

ُ
عد الجهة امل

ُ
 يضع تحت تصرف املدين    ت

ً
 ثالثا

ً
للتاجر وليس طرفا

 من املال لتسديد ديونه لذلك يتعارض عقد فتح االعتماد مع عالقة ُمصدر البطاقة بحاملها، وال  
ً
مبلغا

 3يصح القول بأن عقد فتح اإلعتماد أساس قانوني لعقد بطاقة االئتمان. 

الطرفين ينعقد هذا النوع من العقود وال  عقد فتح اإلعتماد هو عقد رضائي، فبمجرد اتفاق   .2

البطاقة   وحامل  صدرة 
ُ
امل الجهة  بين  املبرم  االئتمان  بطاقة  عقد  بينما  إلنعقاده.   

ً
األمر شكال يستلزم 

 لألعراف املصرفية حتى 
ً
 يسمى طلب اإلنضمام وذلك وفقا

ً
يتطلب من الشخص توقيع نموذج مسبقا

.
ً
 رضائيا

ً
 4وإن كان عقدا

 تلزم حامل البطاقة بالتأكد من وجود رصيد كاٍف وقابل   يحتوي عقد بطاقة .3
ً
االئتمان نصوصا

للتصرف عند قيد املديونية وبجانبه نتيجة استعماله لبطاقته في تنفيذ مشترياته، باملقابل فإن هذا ال  

يشترط في عقد فتح اإلعتماد املالي، ألن البنك هو من يغذي حساب العميل وليس كما يفعل الحامل في  

 5قة الدفع. بطا

بعد مطابقة عقد فتح االعتماد مع عقد بطاقة االئتمان نجد أن هناك رأيان، أحدهما يرى أن عقد فتح  

االعتماد هو عقد بطاقة االئتمان واآلخر يرى أن العقدان يختلفان عن بعضهما البعض. وعليه يرى الباحث أن  

حتى وإن حصل بعض التشابه بينهما، فعقد  عقد فتح االعتماد وعقد بطاقة االئتمان هما عقدان مختلفان  

فتح االعتماد ال يستلزم تغذية الحساب من ِقبل املستفيد )العميل( بل يقوم املصرف بذلك، كما أن عقد فتح  

 من املال  
ً
االعتماد يتم إبرامه مباشرة عند اإلتفاق، كما أنه في عقد فتح االعتماد يقوم املصرف بوضع مبلغا

د بها ديونه، أما عقد بطاقة االئتمان فإن املصرف يكون مدين للتاجر وبشكل مباشر  تحت تصرف املدين ليسد

بعد استخدام البطاقة وذلك بموجب العقد املبرم ما بينه وبين التاجر، كما أن عقد بطاقة االئتمان يحتاج إلى  

خاص استحدثه    طلب انضمام للعملية االئتمانية وبذلك هو مختلف عن عقد فتح االعتماد فهو عقد من نوع

 
 .81ادي، مرجع سابق، ص. كميت البغد1
 .227، ص 2014، دون ط، دار النهضة العربية، القاهرة، الوسيط في عقود التجارة الدولية. ماجد عمار، 2
 . 90. أوجاني جمال، مرجع سابق، ص3
 . 127، ص2018والتوزيع، القاهرة، ، املركز العربي للنشر 1، طالعالقات التعاقدية الناشئة عن بطاقات الدفع اإللكتروني. حمود الحمادة، 4
 .127. حمود الحمادة، مرجع سابق، ص 5
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به   التعامل  وطرق  شروطه  له  فهو  عليه  االعتماد  فتح  عقد  أحكام  تطبيق  يمكن  وال  الدولي  املصرفي  العرف 

 للعرف املصرفي
ً
 .واألنظمة الخاصة به وفقا

 ملا تم ذكره في ُمْسَتَهل هذا املطلب، فقد اختلفت اآلراء حول صور التكييف القانوني لبطاقات  
ً
االئتمان. وآنفا

فكان من بينها أنه قد تم تكييفها على أنها عقد توريد، أو عقد تزويد، أو عقد انضمام، أو اشتراط ملصلحة الغير، 

أو النقود االلكترونية.  إال أن الباحث قد تناول أبرز وأهم صور التكييف القانوني لهذا العقد كون هذه الصور  

 بين األف 
ً
 .رادمن العقود هي األكثر استخداما

على الرغم من تشعب اآلراء التي قيلت بشأن الطبيعة القانونية لعقد بطاقة اإلئتمان، إال أن خالصة القول  

فإن   لذلك  ونتيجة  القانونية،  الطبيعة  تحديد هذه  الذكر قد عجزت عن  العقود سالفة  أن جميع  في  تكمن 

أن عقد بطاقات اإلئتمان ذو طبيعة قانونية  الباحث يرى بعدم نسبتها إلى أي من هذه العقود، وأنه يمكن القول ب 

استحدثها   التي  البنوك  األصل من عمليات  في  هي  االئتمان  بطاقات  أن  عما سواه، حيث  يختلف  به،  خاصة 

القانون  أحد عقود  إلى  رده  يتم  أن  الصعب  فإنه من  الدولية. وعليه،  املصرفية  واملؤسسات  املصرفي  العرف 

 لتطور وحد
ً
اثة عقد بطاقة اإلئتمان األمر الذي من شأنه أن نسنده كغيره من عمليات  املعروفة، وذلك نظرا

  .املصارف إلى األعراف املصرفية

في القضية رقم   الباحث، ما قضت به محكمة بداية حقوق عمان،    لرأي 
ً
بأن    2007لسنة    3381وتعزيزا

عدم تنظيم   على ش يء فإنما َيُدُل على  قواعد القانون املدني هي قواعد قديمة وجامدة وغير متطورة، وهذا إن َدلَّ 

عقد بطاقات االئتمان في قانون التجارة األردني وعدم اإلشارة إليه. كما وأنها لم تقصر العقد على الزام املتعاقد  

  .
ً
 وتطورا

ً
 بما ورد في القانون املدني األردني بل يجب مراعاة أسس وقواعد العرف املصرفي كونها أكثر مرونة

 ي: االلتزامات القانونية املترتبة على استخدام بطاقات االئتمان املطلب الثان 

أدى اتساع الحياة االقتصادية إلى نشوء العديد من املعامالت املالية اليومية بين األفراد وبالتالي كان هنالك  

 يجب احترامه، 
ً
 قانونيا

ً
يأتي دور هذا    وهنا   1تزايد في التزاماتهم تجاه بعضهم البعض حيث ُيعد االلتزام واجبا

املطلب بغية تسليط الضوء على االلتزامات املترتبة على كل من ُمصِدر البطاقة  والحامل والتاجر من الناحية  

 القانونية. 

 

 

 

 
أحمد،  1 سيد  إبراهيم  االئتمان(،  .  )بطاقات  اإللكتروني  الدفع  لبطاقات  والجنائية  املدنية  التشريعية  الجامعية،  الحماية  الدار  ط،  دون 

 .7، ص2005اإلسكندرية، 
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: التزامات البنك ُمصِدر البطاقة 
ً
 أوال

لحامل    كما ُيعد هذا العقد بالنسبة  1ُيطلق على العالقة التي تربط ُمصِدر البطاقة وحاملها بعقد انضمام.

عدة من طرف بنك فلسطين واملتضمنة للشروط  
ُ
امل النماذج  إلى   من عقود اإلذعان، وبالرجوع 

ً
البطاقة عقدا

لطلب   املقدم  أو  الحامل  أن  األول  الشرط  في  تبين  االئتمان  بطاقات  الحصول على  لطلبات  املرفقة  واألحكام 

ن، املوقع/املوقعون أدناه واملشار إليه فيما بعد  اإلنضمام يوقع على الشرط األول والذي جاء فيه ما يلي )أنا/نح

أو   األساسية  االئتمان  بطاقة  أدناه الستخدام  املبينة  الشروط  لكم موافقتنا على  أؤكد/نؤكد  البطاقة  حامل 

  2التابعة املشار إليها فيما بعد بالبطاقة الصادرة عنكم(. 

ه  يعتبر  هنا  صِدر 
ُ
امل البنك  أن  أعاله  ورد  مما  الباحث  )أي  يرى  االئتمان  بطاقة  عقد  في  ذِعن 

ُ
امل الطرف  و 

  
ً
عدة سلفا

ُ
الطرف الذي يملي شروط العقد( وذلك بإجبار املنضم "حامل البطاقة" على القبول بكافة الشروط امل

البنك   يحددها  التي  الشروط  قبول  البطاقة  حامل  على  يتوجب  كله  لذلك  البطاقة،  ُمصِدر  البنك  قبل  من 

صدر للبطاقة دون ام
ُ
صدر للبطاقة  امل

ُ
تالكه القدرة على مناقشة بنود العقد وأحكامه. وتتمثل التزامات البنك امل

تجاه حاملها بقيام البنك بفتح اعتماد واصدار البطاقة، حيث  إن بداية بطاقة االئتمان كانت عبارة عن أداة  

ية وذلك عن طريق دمج اصدار  وفاة أو بطاقة خصم إال أن تطوير البطاقات البنكية أدى إلى جعلها بطاقة ائتمان

البطاقة بعملية فتح االعتماد، فبدون فتح االعتماد لدى املصرف ُمصِدر البطاقة باسم الحامل لن تكون هناك  

 ذلك فتح  
ً
عملية ائتمانية وبالتالي حتى تتحقق العملية االئتمانية يجب أن يقوم البنك باصدار بطاقة مصاحبا

نفسه،   للحامل  املصرف  لدى  )اعتماد  املادة  إلى  وبالرجوع  فإنه  االعتماد  لفتح  بالنسبة  قانون  118أما  من   )

التجارة األردني فقد عرفت االعتماد املالي على أنه عقد يلتزم بمقتضاه املصرف )فاتح االعتماد( أن يضع تحت  

 من املال يحق للمعتمد له سحبه إما على دفعة واحدة أو عدة دفعات،
ً
تطبيق عقد  وب  3تصرف املعتمد له مبلغا

 في ذمة ُمصِدر البطاقة  
ً
َب التزاما

َ
بطاقة االئتمان على نص املادة املذكورة أعاله يرى الباحث أن نص املادة قد َرت

 من النقود تحت تصرف حامل البطاقة )املعتمد له(  
ً
أال وهو فاتح االعتماد، هذا االلتزام يتضمن وضع مبلغا

حامل البطاقة سحب هذا املبلغ أو الشراء به سواء بدفعة واحدة  وذلك عند تسليمه بطاقة االئتمان ليتسنى ل

 4أو دفعات كما ويتضمن فتح االعتماد بهذه الصورة تحديد السقف السعري لالعتماد وطريقة سحبه. 

 
  -امللتقى العلمي الدولي الرابعمان وإدارة مخاطر استعمالها كوسيلة دفع في ظل التجارة االلكترونية".  . جليد نور الدين وأمينة بركان، "بطاقة االئت1

 .4، ص2011معهد العلوم االقتصادية.  -، املركز الجامعي خميس مليانةموسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي
 .2020نموذج طلب الحصول على بطاقة ائتمان. فلسطين. . بنك فلسطين. الشروط واألحكام املرفقة لطلبات بطاقات االئتمان. 2
 (. 472(، صفحة )1910. رقم )1966مارس  30(، املنشور بالجريدة الرسمية. بتاريخ 1966( لسنة )12(، قانون التجارة األردني رقم )118. املادة )3

 الصادر بتاريخ  (، املنشور  1999( لسنة )17( من قانون التجار املصري رقم )338كما نصت املادة )
ً
(، 19. عدد)1999مايو  17بالجريدة الرسمية مكررا

غير  على أن االعتماد العادي هو عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف املستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين، ويفتح االعتمادة ملدة معينة أو 

 معينة. 
 . 39، ص2017سالة ماجستير غير منشورة(، جامعة النيلين، السودان، . أحمد محمد، الطبيعة القانونية لبطاقة االئتمان املصرفية، )ر 4
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كذلك التزام البنك بالوفاء بدين حامل البطاقة فبموجب هذا االلتزام يكون البنك ُمصِدر البطاقة ملتزم  

مديونيات   الفقه  بدفع  قام  السداد  حالة  ففي  االئتمان،  لبطاقة  استخدامه  نتيجة  وفواتيره  البطاقة  حامل 

مواجهة   في  لها   
ً
ضامنا صِدر 

ُ
امل يكون  ديون  نوعين؛  إلى  االئتمان  بطاقة  استخدام  على  املترتبة  الديون  بفصل 

، أ
ً
ما االستخدامات التي  التجار، وذلك عند استخدام الحامل للبطاقة في حدود السقف املسموح له ائتمانيا

 عن الحامل بالسداد  
ً
 عن هذه الديون بصفته وكيال

ً
 فإن البنك يكون مسؤال

ً
تتجاوز الحدود املسموح بها ائتمانيا

 إليها العموالت والفوائد املترتبة عليها.
ً
صِدر للبطاقة مضافا

ُ
 بالسداد للمصرف امل

ً
 1وأن الحامل ملزما

 لحاملها بالسحب واالستخدام بالشكل  ويرى الباحث خطأ هذه النظرية، فبطاق
ً
ات االئتمان ال تسمح أساسا

الذي يتجاوز السقف االئتماني املسموح، وأحد أهم خصائص بطاقات االئتمان أن التزام البنك تجاه التاجر  

قدم 
ُ
ة  هو التزام أصيل، وبالتالي ال عالقة للتاجر بالسقف املمنوح للحامل فبمجرد مطابقة التاجر للفواتير امل

صِدر للبطاقة ملزم بالسداد للتاجر.  
ُ
صِدر ومطابقة صحتها فإن البنك امل

ُ
 من قبله للبنك امل

كما وأن من أهم االلتزامات املترتبة على ُمصِدر البطاقة واملرتبطة بالتزاٍم آخر يقع على عاتق حامل البطاقة  

أو فقدانها،   البطاقة  تلقي بالغ بسرقة  فوَر  بالبطاقة  التعامل  البالغ  هي وقف  وبموجب  ُملزم  البنك  إذن فإن 

الوارد له من قبل الحامل وبأي وقٍت يحدث ذلك بوقف عمل وابطال مفعول هذه البطاقة وبالتالي تصبح غير  

بالنسبة لقيمة فواتير    2صالحة لالستعمال أو السحب أو ما شابه ذلك من أشكال استخدامها املتعددة. أما 

تتحمل  صِدرة 
ُ
امل الجهة  أو  البنك  فإن  الضياع  أو  السرقة  واقعة  عن  اإلبالغ  بعد  املقدمة  والخدمات  السلع 

صِدرة بمطابقة التواقيع  
ُ
املسؤولية عن هذه املبالغ فور تلقيها اإلبالغ، وذلك ألنه من املفترض أن تقوم الجهة امل

ت الفواتير تحمل تاريخ سابق لإلبالغ، وذلك ألنه من السهل على املزورين تزوير  وتحري الدقة بها حتى وإن كان

مضاهاة   عند  الدقة  توخي  صِدرة 
ُ
امل الجهة  على  يتوجب  كان  لذلك  تزويره  الصعب  فمن  التوقيع  أما  التاريخ 

صِدرة ملزمة بسداد الفواتير املقدمة إليها بعد واقعة
ُ
 3اإلبالغ والسرقة.  ومطابقة الفواتير، وبذلك فإن الجهة امل

ة   عدَّ
ُ
برمة فيما بين حامل البطاقة والبنوك وبالتحديد العقود الصادرة في النماذج امل

ُ
وبالرجوع إلى العقود امل

من ِقَبل بنك فلسطين فإننا نجد أن الشرط الثالث والذي يتطلب توقيع حامل البطاقة عليه عند تقديمه طلب  

التزم كحامل للبطاقة في حال فقدانها و/أو سرقتها ابالغ البنك أو أي مكتب  االنضمام، نجده ينص على ) إنني  

بقاء   مع  البطاقة  أو سرقة  بفقدان  بكتاب خطي  ذلك  وتعزيز   
ً
هاتفيا  

ً
فورا الخارج  في  فيزا  ماستركارد/  لشركة 

 
االلكترونية"،  1 االئتمان  ببطاقة  الخاصة  القانونية  "األحكام  نهى عيس ى،  الجامعة.  الكلية االسالمية  الجامعة اإلسالميةمجلة  ، 22العراق، ع  -، 

 . 521، ص2013
الناشئة عن است2 " املسؤولية العقدية  ، مركز جيل البحث مجلة جيل األبحاث القانونية املعمقةخدام بطاقات االئتمان"،  . مريم عبد طارش 

 . 29، ص2018العلمي، 
 .217ص  . عذبة الجادر، مرجع سابق،3
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ريخ االبالغ بالفقدان  التزامي تجاه البنك بكافة املبالغ املترتبة على استعمال البطاقة حتى يوم العمل التالي من تا 

 فور العثور على البطاقة (،
ً
 1أو السرقة كما أنني أتعهد بإبالغ البنك خطيا

قدمة بعد واقعة   
ُ
يرى الباحث مما ورد أعاله في الشروط أن البنك أو ُمصِدر البطاقة ملتزم بتحمل الفواتير امل

 ُيعفيه من املسؤولية في امل
ً
دة الواقعة ما بين أيام العمل الرسمي واإلبالغ  السرقة أو الفقدان ولكنه أدرج شرطا

عن واقعة الفقدان أو السرقة فقد يكون الحامل قد أبلغ بالسرقة أو الفقدان في الساعة الرابعة بعد انتهاء  

الدوام الرسمي للُمصِدر يوم الخميس وتكون أيام الجمعة والسبت عطلة رسمية وأن يوم األحد هو يوم الدوام 

عملية إبالغ تتم بعد الساعة الرابعة مساء الخميس وحتى الثامنة صباح األحد فإن البنك يعفي    الرسمي فإن أي

 من  
ً
 تعسفيا

ً
نفسه من املسؤولية ويضعها على عاتق حامل البطاقة فور وقوع حادثة السرقة وبذلك ُيعد شرطا

 الشروط التي ترد على بطاقات االئتمان.  

ذلك عن بنك فلسطين ففي الشرط الثالث قد نص على أنه ) يلتزم    ويختلف البنك اإلسالمي الفلسطيني في

العميل في حال فقدان و/أو سرقة بطاقته و/ أو نسخها إبالغ الجهة املسؤولة في البنك على األرقام املسجلة  

، وتعزيز ذلك بكتاب خطي بفقدان أو سرقة البطاقة، مع بقاء التزام العميل للبن
ً
 وهاتفيا

ً
ك  خلف البطاقة فورا

بكافة املبالغ املترتبة على استعمال البطاقة لحين ابالغ البنك بالفقدان أو السرقة أو االختراق، كما يلتزم العميل 

 فور العثور على البطاقة (،
ً
حيث ُيستنتج منه أن العميل ُمعفى من أية عمليات تحدث فور    2بإبالغ البنك خطيا

اد عن املبالغ املستخدمة في العمليات املنفذة على البطاقة في  اإلبالغ عن البطاقة وليس التزام العميل بالسد

الفترة الواقعة ما بين اإلبالغ وأول أيام الدوام الرسمي، فالعميل لدى بنك فلسطين تبقى مسؤوليته قائمة بعد 

ليته  اإلبالغ وحتى أول أيام الدوام الرسمي لدى البنك، أما العميل لدى البنك اإلسالمي الفلسطيني فإن مسؤو 

 البنك ُمصِدر البطاقة باملحافظة على سرية بيانات حامل البطاقة.
ً
 3تنتهي فور اإلبالغ.  كما يلتزم أيضا

أما فيما يتعلق بالعقد الذي ينظم العالقة بين البنك ُمصِدر البطاقة والتاجر يسمى بعقد املورد، حيث يتم  

التاج وبين  للبطاقة  صِدر 
ُ
امل البنك  بين  العقد  هذا  االئتمان،إبرام  ببطاقة  للتعامل  قبوله  يعلن عن  الذي    4ر 

فيلتزم البنك بالوفاء بقيمة مشتريات حامل البطاقة للتاجر حيث ُيعد هذا اإللتزام أحد أهم اإللتزامات في ذمة  

صِدر تجاه التاجر، وهو الهدف األساس ي من نظام االئتمان، حيث يلتزم بموجبه بسداد أثمان السلع  
ُ
البنك امل

 بذاته وَمْصَدُرُه العقد املبرم فيما بين والخدم
ً
ات التي حصل عليها حامل البطاقة، ويعتبر هذا اإللتزام مستقال

 
 .2020. بنك فلسطين. الشروط واألحكام املرفقة لطلبات بطاقات االئتمان. نموذج طلب الحصول على بطاقة ائتمان. فلسطين. 1
اإلسالمي الفلسطيني. الشروط واألحكام الخاصة ببطاقة الخصم املباشر. نموذج طلب الحصول على بطاقة الخصم املباشر. فلسطين.  . البنك  2

2020 . 
الكاذبة. مأمون سالمة،  3 للنشر  جرائم النصب املستحدثة: اإلنترنت، بطاقات االئتمان، الدعاية التجارية  القانونية ودار شتات  ، دار الكتب 

 .143، ص2008يات، مصر، والبرمج
 .5. جليد نور الدين وأمينة بركان، مرجع سابق، ص4
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صِدر اإلمتناع عن الوفاء ألسباب تعزى إلى عالقته بالحامل كإعسار األخير أو  
ُ
البنك والتاجر فال يمكن للبنك امل

  1اخالله بأحكام العقد.

: التزامات حامل البطا 
ً
 قة ثانيا

كما سبق ذكره في مستهل هذا املطلب فإن عقد اإلنضمام هو الذي يجمع بين حامل البطاقة وُمصِدرها وهو  

ِزم للطرفين، والكتابة هنا وسيلة  
ْ
ب توافر عنصري اإليجاب والقبول، وهو عقد مكتوب ُمل

ْ
ل
َ
َتط

َ
من العقود التي ت

البطاقة بتقديم البيانات املطلوبة منه حيث يقوم هذا    وبالتالي يترتب عليه التزام حامل  2لإلثبات ال لإلنعقاد، 

أو   الشخصية  البيانات  سواء  منه  املطلوبة  واملعلومات  البيانات  بكافة  البطاقة  حامل  افصاح  على  االلتزام 

 ما تقوم البنوك على منح الحامل سقف ائتماني معين بناًء على 
ً
البيانات الالزمة لتنفيذ عقد اإلنضمام فغالبا

علومات التي تحدد مدى مالئته املالية وبالتالي فإن هذه البيانات لها دور كبير في تحديد حجم السقف  هذه امل

 كما أن لهذه املعلومات والبيانات أهمية حتى بعد إبرام عقد اإلنضمام للبطاقة  
ً
االئتماني ومدى التعاقد أساسا

سن التنفيذ مثل ارسال كشوفات الفواتير  وذلك من خالل استخدامها في تنفيذ العمليات االئتمانية وضمان ح

 3وكشوفات استخدام بطاقة االئتمان إلى العنوان الصحيح وما شابه ذلك من عمليات.

برمة فيما يخص البطاقات االئتمانية في النماذج الصادرة عن البنوك وبالتحديد  
ُ
وبالرجوع إلى االتفاقيات امل

أن يقر العميل بأن يقدم كافة املعلومات التي يطلبها البنك    يرى الباحث أن البنوك تشترط  4من بنك فلسطين

البنك   بمنح  تفويض وذلك  العميل على  املعلومات ويوقع  واقرار منه بصحة هذه  لبطاقة االئتمان  لإلنضمام 

الحق في التأكد من أي معلومات والبحث عن أي معلومات واالستفسار من أي جهة حول العميل. وبالنظر إلى 

ه الشروط الواردة في اتفاقيات البنوك نجد أن البنك قد ملك نفسه الحق في البحث والتحري حول  ما نصت علي

العميل وذلك للتأكد من وضعه املالي والتأكد من املعلومات والبيانات املقدمة من ِقبل العميل ومطابقة مدى  

 بحق الع
ً
ميل كون البنك قد يتدخل صحتها، ويرى الباحث أن تفويض البنك نفسه هذا الشرط يعتبر تعسفا

 األهداف التي اشترط الحق في البحث والتحري ألجلها وهنا  
ً
في البيانات واملعلومات الخاصة بالعميل متجاوزا

نحن أمام اساءة استخدام الصالحية كون البنك يملك الصالحية بالبحث والتحري حول العميل كيفما يشاء  

 وبموجب اقرار العميل.   

 باإلستخدام الشخص ي لها حيث يتسم عقد بطاقة االئتمان بالطابع الشخص ي  يلتزم حامل البطاق
ً
ة أيضا

كون ُمصِدر البطاقة يقوم بمنح البطاقة للحامل بناًء على االعتبار الشخص ي. كما يقوم ُمصِدر البطاقة بإبالغ  

قة للسحب أو  حامل البطاقة بشكل فردي حول الرقم السري الخاص به والذي يلجأ إليه عند استخدام البطا

 
 .526. نهى عيس ى، مرجع سابق، ص1
 .21، ص2005، جامعة عمان العربية، األردن، دار املنظومة. جالل عايد الشورة، "وسائل الدفع اإللكتروني"،  2
 .41. محمد، أحمد: مرجع سابق، ص3
 .2020الشروط واألحكام املرفقة لطلبات بطاقات االئتمان. نموذج طلب الحصول على بطاقة ائتمان. فلسطين. . بنك فلسطين. 4
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الحالة   هذه  ففي  معنوي،  لشخص  االئتمان  بطاقة  باصدار  البطاقة  ُمصِدر  قيام  حال  في  أما  باملال.  الوفاء 

يستطيع مديرها أو الشخص املفوض بحمل البطاقة القيام بكافة العمليات التي تتم بواسطة البطاقة، وعند  

صِدر بسحب البطاقة    اخالل حامل البطاقة بالتزامه كقيامه بإعارة البطاقة لشخص
ُ
آخر يترتب عليه حق امل

املطالبة   في  للُمصِدر  الحق  يترتب  وبذلك  عاتقه،  على  امللقاة  واملسؤولية  العقد  في شروط  أخل  الحامل  كون 

 1بالتعويض عن أي ضرر يسببه استخدام البطاقة من الغير.

نجد أن البنك    2اتفاقية بنك فلسطين،وبالرجوع إلى اتفاقيات البنوك بشأن البطاقات االئتمانية وبالتحديد   

أو ُمصِدر البطاقة يملك الحق في اصدار بطاقة أو عدة بطاقات لعدة أشخاص من أفراد أسرة الحامل بناًء على  

 عن هذه العمليات التي تتم على البطاقات االئتمانية وبالرجوع إلى ما  
ً
طلبه وأن الحامل للبطاقة ُيعتبر مسؤوال

ا أن  نجد  أعاله  وطلب  ذكر  البنك  بعلم  وذلك   
ً
يكون مشرعا قد  آخرون  أشخاص  قبل  من  البطاقة  ستخدام 

الحامل عن طريق اصدار عدة نسخ من البطاقة ذاتها، ويرى الباحث أنه وفي ظل التطور الحاصل لبطاقات  

االئتمان يستطيع أشخاص آخرون استخدامها بمجرد الحصول على البطاقة والرقم السري الخاص بها كون  

دام البطاقة لم يعد بحاجة إلى توقيع الحامل وضرورة مضاهاة التواقيع، فمن املمكن سحب النقود من  استخ

كما   البطاقة  حامل  شخصية  من  التأكد  دون  السري  والرقم  البطاقة  إدخال  بمجرد  اآللي  الصراف  أجهزة 

املنتشرة دون الحاجة يستطيع شراء السلع والخدمات بمجرد إظهارها متبوعة بالرقم السري لدى نقاط البيع  

للتأكد من هوية الحامل، هذا التطور كله سمح باستخدام بطاقة االئتمان من قبل أشخاص آخرون ولكن كل 

الفقدان   أو  بالسرقة  تبليغ  هناك  يكن  لم  طاملا  للبطاقة  األصلي  الحامل  ذمة  في  تترتب  االستخدامات  هذه 

 للبطاقة. 

ري للبطاقة والذي يلجأ إليه عند استخدام البطاقة لعمليات  كما يلتزم الحامل باملحافظة على الرقم الس 

سحب املال من األجهزة اآللية وكذلك عند تقديمها للتجار لشراء السلع والخدمات، فعند إلتزام حامل البطاقة  

باملحافظة على الرقم السري يساعد ذلك في تقليل حاالت االستعمال غير املشروع للبطاقة في حال فقدانها أو  

  3قتها، كما أنه يقع على عاتق حامل البطاقة مسؤولية ضياع الرقم السري بجميع األحوال. سر 

نجد أن البنك    4وبالرجوع إلى الشروط واألحكام املتعلقة ببطاقات االئتمان والواردة في اتفاقية بنك فلسطين،

ي واتخاذ كافة االجراءات  قد اشترط وبشكل صريح بضرورة التزام حامل البطاقة باملحافظة على الرقم السر 

واالحتياطات الالزمة للمحافظة عليه وعلى أهمية سريته. لذلك، نجد بأن كل هذه الشروط تؤكد على مسؤولية  

 
العربي بن مهيدي1 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة  االلكتروني،  االئتمان  لبطاقة  القانونية  الحماية  الجزائر،    -. أسماء سرار،  البواقي،  أم 

 .12، ص2016
 .2020الشروط واألحكام املرفقة لطلبات بطاقات االئتمان. نموذج طلب الحصول على بطاقة ائتمان. فلسطين. . بنك فلسطين. 2
، دون ط، دار النهضة  الحماية الجنائية واملدنية لبطاقات االئتمان املمغنطة دراسة تطبيقية في القضاء الفرنس ي واملصري . جميل الصغير،  3

 . 166، ص2003العربية، القاهرة، 
 .2020بنك فلسطين. الشروط واألحكام املرفقة لطلبات بطاقات االئتمان. نموذج طلب الحصول على بطاقة ائتمان. فلسطين.  .4
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الحامل والتزاماته تجاه املصرف ُمصِدر البطاقة في املحافظة على الرقم السري وأن فقدان الرقم السري أو  

ة حامل البطاقة، فإن أي استخدام يتم على البطاقة يرتب  حصول أشخاص آخرون عليه يكون تحت مسؤولي 

 في ذمة الحامل ويكون على نفقته، إضافة إلى التزامه باإلبالغ الفوري للُمصِدر حول ضياع البطاقة أو  
ً
التزاما

 1سرقتها. 

َجَمْت عن استخدامه لبطاقة االئتمان  
َ
والتي تتمثل في؛  كما يلتزم حامل البطاقة بسداد جميع املبالغ التي ن

املسحوبات النقدية التي سحبها بشكل مباشر من خالل البطاقة وكذلك في الرسوم واملصاريف اإلدارية املتعلقة  

 لبنود العقد التي تم اإلتفاق عليها، وفي حال التأخر عن السداد  
ً
بإصدار البطاقة وتجديدها، ويتم السداد وفقا

   2ذلك.يترتب على حامل البطاقة دفع فائدة على 

أما فيما يخص العالقة بين حامل البطاقة والتاجر فإنها تنشأ نتيجة عالقتين؛ األولى تلك التي تربط بين  

ُمصِدر البطاقة والحامل والثانية تلك العالقة التي تربط بين ُمصِدر البطاقة والتاجر، وال يوجد عقد أو اتفاق  

ُيعتبر عقد البيع أو عقد تقديم الخدمة هو العقد   مكتوب بشكل مسبق بين حامل البطاقة والتاجر، وعليه

والتاجر.  البطاقة  حامل  بين  العالقة  ينظم  السلع    3الذي  لشراء  البطاقة  استخدام  الحامل  يستطيع  وبذلك 

 بقيمة املشتريات وُيَعْد هذا العنصر هو حلقة الوصل الذي 
ً
والخدمات من التاجر دون الحاجة إلى الوفاء نقدا

 لذلك يلتزم حامل البطاقة تجاه التاجر ويبقى    4قة بالنظام القانوني لبطاقة االئتمان. يربط هذه العال
ً
ونتيجة

 وال يزول بمجرد توقيع الحامل على الفاتورة أو بالتوقيع االلكتروني أو بإدخال الرقم السري  
ً
هذا اإللتزام مستمرا

لبطاقة وإال يعتبر من حق التاجر الرجوع مباشرة  على اآللة، وإنما يستمر لحين السداد الفعلي ِمن ِقَبل ُمصِدر ا

 للعقد املبرم بينهما. 
ً
 5على حامل البطاقة وفقا

: إلتزامات التاجر 
ً
 ثالثا

 ملا تم إيضاحه في بداية املطلب فإن عقد التوريد هو العقد الذي يحكم العالقة بين التاجر وُمصِدر  
ً
تباعا

العقود القائمة على االعتبار الشخص ي فللبنك أو ُمصِدر البطاقة حرية في أن  البطاقة، ُيْعَتَبر هذا العقد من  

يتعاقد مع التاجر أم ال، وما يدل على أن هذا العقد قائم على االعتبار الشخص ي هو انتهاء العقد بمجرد إفالس  

عان كون البنك أو الجهة  التاجر أو وفاته وال ينتقل العقد لغيره من الورثة، كما أن هذا العقد ُيعد من عقود اإلذ

ذِعن في وضع الشروط فمن املعروف أن ُمصِدر البطاقة يقوم بإعداد العقود  
ُ
صِدرة للبطاقة هي الطرف امل

ُ
امل

صِدر يقوم  
ُ
للتعاقد مع التجار ويقوم بوضع الشروط التي يراها مناسبة له وعند طلب التاجر للتعاقد مع امل

 
 . 26. جالل عايد الشورة، مرجع سابق، ص1
 .30. أسماء سرار، مرجع سابق، ص2
 .5. جليد نور الدين وأمينة بركان، مرجع سابق، ص3
 .33. مريم عبد طارش، مرجع سابق، ص4
 . 33. جالل عايد الشورة، مرجع سابق، ص5
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عد
ُ
من قبل املصرف دون مناقشة بنود العقد، وُيعد من العقود امللزمة    التاجر فقط بالتوقيع على العقد امل

صِدر    1للطرفين،
ُ
ويلتزم التاجر بموجبه بقبول الوفاء بالبطاقة حيث من أهم ما يترتب على تعاقد التاجر مع امل

العميل التعاقد وعند استخدام  أنه وبمجرد  بالبطاقة االئتمانية أي  الوفاء  التاجر بقبول  التزام  للبطاقة    هو 

 2االئتمانية فإنه يجب على التاجر قبول استيفاء ثمن السلع والخدمات من خالل بطاقة االئتمان. 

للسلع   شرائهم  عند  وفاء  كأداة  االئتمان  ببطاقة  للتعامل  قبوله  حول  الجمهور  بإعالم  التاجر  يلتزم  كما 

، ولكن  تنوعت آراء الفقهاء فيما  كما يتوجب عليه التحقق من شخصية حامل البطاقة وسالمتها  3والخدمات. 

يتعلق بمدى التزام التاجر في التأكد من الحامل ومعلوماته هل التزامه بتحقيق نتيجة وبالتالي يتحمل املسؤولية  

املعتاد   الرجل  بذل عناية  في  إذا قصر  املسؤولية  وبالتالي تحمله  ببذل عناية  التزامه  أم  جراء حدوث أي خلل 

الفقه أن التزام التاجر هو التزام ببذل عناية الرجل املعتاد بحيث يقوم بالتأكد من  فقط. حيث يرى جانب من 

شخصية الحامل وتوقيعه وشرعية استخدام البطاقة وبذلك يحقق التاجر االلتزام املطلوب منه، كما ويرى  

 يملك الخبرة الكا
ً
فية من التعامل  جانب آخر من الفقه أن مسؤولية التاجر بتحقيق نتيجة كونه ُيعد متعاقدا

 4ببطاقة االئتمان بحيث يستطيع التأكد بصورة سليمة وأن أي خطأ يتحمله هو. 

يرى الباحث أن التزام التاجر يتحقق طاملا بذل العناية في التأكد من شرعية استخدام البطاقة من حيث   

بها، فالتزوير قد يكون  التوقيع ومن حيث شخصية الحامل وكذلك تأكده من انضمام البطاقة للشبكة املتعامل  

على درجة عالية من الدقة فقد ال يستطيع التاجر املحترف أو الشخص ذو الخبرة التأكد من حدوث التزوير  

 وبالتالي هناك حاجة إلى أجهزة خاصة حتى يتم التأكد من أي عملية التزوير قد تحدث.

مل البطاقة سواء كانت عالقة بيع سلع أو  إن األساس القانوني للعالقة التعاقدية التي تنشأ بين التاجر وحا

عالقة تقديم خدمات، هو العقد املبرم بين كل من التاجر وُمصِدر البطاقة، وبالتالي فإن َمْصَدر التزام التاجر  

البطاقة. ُمصِدر  وبين  بينه  املبرم  العقد  هو  الحامل  بيانات    5تجاه  على سرية  باملحافظة  التاجر  يلتزم  وبذلك 

مات حاملها وعدم افشائها، ففي حال أخلَّ التاجر بذلك وثبت الضرر على حامل البطاقة فإنه  البطاقة ومعلو 

بالتعويض.  للمسؤولية وللحامل حق مطالبته  كامل    6َيَتَعرض  َتَفق عليها بشكل 
ُ
امل البضاعة  بتسليم  يلتزم  كما 

البطاقة رفضها واسترداد    دون عيب أو نقص إلى حامل البطاقة وفي حال مخالفة التاجر لذلك، َيِحق لحامل

  7ثمن البضاعة ومطالبة التاجر بالتعويض عن الضرر. 

 
 .44. أحمد محمد، مرجع سابق، ص1
 . 31. جالل عايد الشور، مرجع سابق، ص 2
 .527. نهى عيس ى، مرجع سابق، ص 3
 .33. أسماء سرار، مرجع سابق، ص4
 . 33. جالل عايد الشورة، مرجع سابق، ص5
 . 238. كميت البغدادي، مرجع سابق، ص6
 .531ع سابق، ص . نهى عيس ى، مرج7
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يرى الباحث بأن نتيجة انعقاد العالقة بين األطراف الثالثة ُمصِدر البطاقة، وحامل البطاقة، والتاجر، فإنها  

ماته حسب مبدأ  ترتب التزامات وحقوق متبادلة ما بين األطراف بحيث يقع على كل طرف مسؤولية أداء التزا

 إلرادة األطراف بما ال يخل بالنظام العام واآلداب العامة وفي حال اإلخالل بذلك فإنه يرتب  
ً
حسن النية ووفقا

 املسؤولية القانونية على عاتق املخل واملخالف لهذه االلتزامات.  

اال  بطاقات  عمل  نظام  بمستقبل  يتعلق  ما  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  البحث  هذا  نهاية  ظل  وفي  في  ئتمان 

 في اآلونة األخيرة فقد أثرت على شتى املجاالت منها  
ً
 مهما

ً
التكنولوجيا املالية حيث أن التكنولوجيا قد لعبت  دورا

والتي تعني اندماج املهارات التكنولوجية   (   Fintechمجال التمويل، فقد شاع ما يسمى بالتكنولوجيا املالية أو )

كما أدت التطورات     1مات املالية وفي تحسين جودة خدمات املؤسسات املالية.باملعرفة املالية في تقديم الخد

التكنولوجية إلى تغيير طرق عمل  القطاع املالي. وعليه، فإن  البنوك والشركات املالية تحاول توظيف املهارات  

ونتيجة لذلك،   2ء.التكنولوجية في تقديم خدماتها املالية من أجل املنافسة وجذب أكبر  عدد ممكن من العمال

فإن العميل ينتظر أفضل وأسهل الوسائل التي تلبي احتياجاته في وقت وجهد أقل حيث أصبحت الخدمات  

 في املحافظة على عمالئها، ولزيادة الثقة بالعمالء وزيادة عددهم فقد  
ً
التقليدية التي تقدمها البنوك تشكل عائقا

م أمثل للتكنولوجيا حيث  أصدرت بطاقات االئتمان والتي عملت البنوك على تطوير خدماتها في ظل استخدا

ويرى الباحث في ظل هذه املعطيات بأن    3تعد إحدى طرق الدفع الحديثة القائمة على استخدام التكنولوجيا،

الشركات العاملية الخاصة باصدار بطاقات االئتمان كشركة فيزا وكارد وغيرها،  ستعمل على تطوير نظام عمل  

اال  وغيرها  بطاقات  البلوكتشين  مثل  املالية  التكنولوجيا  جلبتها  التي  الجديدة  التطبيقات  تلك  لينافس  ئتمان 

 أوسع بين األفراد الستخدام البطاقات االئتمانية وال سيما في دول العالم الثالث. 
ً
 وسيكون هنالك قبوال

 الخاتمة: 

مصرفية عملية  باعتبارها  االئتمان  بطاقات  حول  البحث  موضوع  ملا    يدور   
ً
ونظرا العهد  حديثة  وقانونية 

زبائن جدد   عد وسيلة لخلق وجذب 
ُ
ت نتيجة االنتشار الواسع الستخدامها حيث  تشكله من أهمية اقتصادية 

الجانب   حول  الخصوص  وجه  على  يتمحور  البحث  هذا  فإن  بها،  املتعاملة  املصرفية  والبنوك  للمؤسسات 

 القانوني لبطاقات االئتمان في فلسطين.

 
1.1661-Goldstein, I., Jiang, W., & Karolyi, G. A. (2019). To FinTech and beyond. The Review of Financial Studies, 32(5), 1647 . 
2.Wulan, V. R. (2017). Financial technology (fintech) a new transaction in future. Journal Electrical Engineering and Computer  

Sciences, 2(1), 177-182 . 
3.ns. Science and engineering Kaur, P., Krishan, K., Sharma, S. K., & Kanchan, T. (2019). ATM card cloning and ethical consideratio 

ethics, 25(5), 1311-1320. 
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قد بطاقات االئتمان على عدة روابط فرعية تربط بين األطراف املتعاملين بهذه البطاقات وهم؛ الجهة  يقوم ع

 ما تكون بنك، وحامل البطاقة الذي يرغب في  
ً
صِدرة للبطاقة والتي ترغب بإصدار البطاقات االئتمانية وعادة

ُ
امل

 امتالك البطاقة االئتمانية، والتاجر أو املحال التجارية.  

َرع بتنظيم بطاقات  
َ
ش
ُ
 لذلك لم يقم امل

ً
ستحدثة ونظرا

ُ
ُيعد موضوع بطاقات االئتمان من العقود املصرفية امل

نتاج وابتكار   ابتكرها، فبطاقات االئتمان هي  التحديد بل تركها ملن  ُمعين على وجه  في تقنين قانوني  االئتمان 

تفاقيات املصرفية الدولية. وما يؤكد على ذلك عدم  املؤسسات املصرفية العاملية، والعرف املصرفي الدولي، واال

وجود قانون في فلسطين ينظم عمل بطاقات االئتمان وإنما وجدت قوانين أشارت إليها ملجرد اإلشارة فقط كأحد  

وسائل الدفع اإللكتروني دون الدخول في حيثياتها، بل ما وجد هو تعليمات وأنظمة صادرة عن سلطة النقد  

ها الجهة املخولة بالرقابة واإلشراف واملتابعة على عمل املصارف في فلسطين، حيث يأتي دور  الفلسطينية كون

استخدامها   وطرق  اصدارها  ومراقبة  االئتمانية  بالبطاقات  يتعلق  فيما  البنوك  عمل  لتنظيم  األنظمة  هذه 

بشكل   تطويرها  يتم  والتعليمات  األنظمة  هذه  وأن  اصدارها،  في سبيل  برمة 
ُ
امل مع  والعقود  لتتناسب  مستمر 

 األعراف املصرفية الدولية. 

وباالستناد إلى طبيعة وأهمية بطاقات االئتمان ومناقشة ما سبق ذكره من النصوص القانونية ذات العالقة  

ببطاقات االئتمان، وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية واتفاقيات البنوك، واألحكام القضائية ذات العالقة  

 توصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات تمثلت باآلتي:  

 النتائج

در  .1 تنظيمها  بعد  يتم  لم  االئتمان  بطاقات  أن  تبين  االئتمان  لبطاقات  القانوني  التنظيم  اسة 

ببطاقات   الخاص  السائد  الدولي  والعرف  املصرفي  للعرف  تركت  وإنما  معين،  قانوني  تقنين  داخل 

 االئتمان. 

ال يمكن اسقاط عقد بطاقة االئتمان على عقد القرض، أو عقد فتح االعتماد، أو غيرها من   .2

 الختالفه عن هذه العقود واختالف عناصره وأطرافه. وبالتالي، فهو عقد من نوٍع الع
ً
قود وذلك نظرا

 خاص له أطرافه وشروطه وخصائصه وعملياته يسمى بعقد بطاقة االئتمان. 

صِدرة للبطاقة هي الطرف املذِعن   .3
ُ
إن عقد بطاقة االئتمان هو من عقود اإلذعان، وأن الجهة امل

على   العقد  هذا  خالل في  من  له  السداد  يتم  الذي  والتاجر  البطاقة  حامل  وهما  خريين 
ُ
األ الطرفين 

صِدرة بوضع الشروط املناسبة لها والتي تحقق مصالحها ويقوم حامل  
ُ
البطاقة، بحيث تقوم الجهة امل

 وما عليه إال 
ً
عدة ُمسبقا

ُ
  البطاقة عند اإلنضمام بالتوقيع على هذه الشروط دون التعديل في النماذج امل

 القبول بها.
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إن لبطاقات االئتمان العديد من األنواع إال أن تعليمات سلطة النقد كانت قاصرة عن تفصيل   .4

وتحديد هذه األنواع وتوضيح طريقة عملها والتعامل بها وكذلك تفصيل أنظمة عملها، وإنما اكتفت  

فقد تم ذكرها على    فقط بمجرد ذكر وجود أنواع لبطاقات االئتمان، باستثناء بطاقة الصراف اآللي

 سبيل الذكر فقط في عدة تعليمات صادرة عن سلطة النقد.

البنوك فقط وهذا ما هو متعارف عليه، إال أن   .5 إن بطاقات االئتمان يتم اصدارها من قبل 

البطاقات   اصدار  حصر  صريح  بشكل  توضح  لم  النقد  سلطة  عن  الصادرة  واللوائح  التعليمات 

( لسنة  9/ب( في القرار بقانون بشأن املصارف رقم )1/ 13ا أن املادة )االئتمانية على البنوك فقط، كم

 فهي لم تحصر القيام به على البنوك ولم  2010)
ً
( قد تركت مسؤولية القيام بالعمليات االئتمانية مبهما

ِشر إلى أن املؤسسات املالية مشاركة للبنوك في القيام بهذه العمليات.  
ُ
 ت

صِدرة للبطاقة   .6
ُ
قد أعفت نفسها من تحمل املسؤولية في املدة الواقعة ما بين اإلبالغ إن الجهة امل

أثناء   واستعمالها  عليها  السطو  يتم  التي  املالية  للمبالغ  الرسمي  العمل  أيام  وبين  السرقة  واقعة  عن 

برمة فيما بين حامل البطاقة والبنوك وبالتحديد العقود الصادرة  
ُ
 للعقود امل

ً
حدوث السرقة، ذلك وفقا

ة من ِقَبل بنك فلسطين. في ال عدَّ
ُ
 نماذج امل

صِدرة للبطاقة نفسها الحق في البحث والتحري حول العميل للتأكد من   .7
ُ
إن تفويض الجهة امل

 بحق العميل كون 
ً
وضعه املالي والتأكد من املعلومات والبيانات املقدمة من ِقبل العميل يعتبر تعسفا

صِدرة قد تتدخل في البيانات واملعل
ُ
 األهداف التي اشترط الحق  الجهة امل

ً
ومات الخاصة بالعميل متجاوزة

 في البحث والتحري ألجلها. 

صِدرة للبطاقة تملك الحق في إصدار بطاقة أو عدة بطاقات لعدة أشخاص من   .8
ُ
إن الجهة امل

تتم على   التي  العمليات   عن هذه 
ً
للبطاقة مسؤوال الحامل  بناًء على طلبه ويعتبر  الحامل  أفراد أسرة 

إلى  البطاق يؤدي  قد  االئتمان  لبطاقات  الحاصل  التطور  ظل  في  سيما  وال  ذلك  أن  إال  االئتمانية  ات 

 حدوث خطر السطو والتزوير.

إن التزام التاجر في التأكد من شخصية حامل البطاقة يتحقق طاملا بذل العناية في التأكد من   .9

ك تأكده من انضمام  شرعية استخدام البطاقة من حيث التوقيع ومن حيث شخصية الحامل وكذل

 البطاقة للشبكة املتعامل بها.

 التوصيات: 

الحالي وذلك ألن  .1 بالشكل  القانوني  التنظيم  ناحية  االئتمان من  بطاقات  على  اإلبقاء  ضرورة 

بطاقات االئتمان هي نتاج العرف املصرفي املرن واملتطور وأن بطاقات االئتمان كعملية مصرفية هي  
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لتطور باستمرار وإن تنظيمها يؤدي إلى جمودها وتقييدها ضمن نصوص  عملية مرنة وحديثة وقابلة ل 

 قانونية جامدة ألن النصوص القانونية قليلة التعديل.

ضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية بالرقابة على عمليات البنوك املتعلقة باصدار بطاقات   .2

عقد بطاقة االئتمان وكذلك  االئتمان، وذلك من خالل اصدار تعليمات للموازنة بين مصالح أطراف  

للتخفيف من الشروط التي تضعها البنوك عند طلب العميل للحصول على بطاقة االئتمان، وكذلك  

 ضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية بالتأكد من قيام البنوك بإرسال الكشوفات والفواتير للحامل. 

بأنو  .3 خاصة  تعليمات  باصدار  الفلسطينية  النقد  سلطة  قيام  االئتمان، ضرورة  بطاقات  اع 

تفصيل   وكذلك  بها  والتعامل  االئتمان  بطاقات  أنواع  يوضح طريقة عمل  ووجوب وجود نص صريح 

نظام عمل كل نوع، وشروط املنح لكل نوع، والضوابط التي تنظم هذه األنواع، بحيث ال يتم منح هذه  

 األنواع من بطاقات االئتمان بشكل عشوائي. 

نية هي الجهة املخولة بالرقابة على البنوك وأن بطاقات االئتمان  بما أن سلطة النقد الفلسطي .4

 وإنما تركت للعرف املصرفي والتعليمات واألنظمة الصادرة عن سلطة النقد، 
ً
لم يرد تنظيمها قانونيا

فإنه من الضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية باصدار تعميم واضح وصريح ينص على حصر القيام  

نية ومن ضمنها العمليات الخاصة ببطاقات االئتمان على البنوك فقط وأن تنفرد هي  بالعمليات االئتما

اصدار   بضرورة  الفلسطينية  النقد  سلطة  الباحث  ويوص ي  كما  االئتمانية،  البطاقات  اصدار  في 

تعليمات خاصة للمؤسسات التي تعمل ببعض العمليات االئتمانية كي تقوم بهذه العمليات على سبيل  

 ستثناء فقط كمؤسسات اإلقراض يسمح لها القيام باإلقراض فقط. التحديد واال 

واقعة   .5 بعد  إليه  قدمة 
ُ
امل الفواتير  بتحمل  للبطاقة  صِدرة 

ُ
امل الجهة  أو  البنك  التزام  ضرورة 

السرقة أو الفقدان حتى لو كان ذلك خالل املدة الواقعة ما بين اإلبالغ عن واقعة السرقة وبين أيام  

وأال يضع هذه املسؤولية على عاتق حامل البطاقة، وضرورة قيام سلطة النقد  العمل الرسمي للبنك،  

عفي نفسها من هذه املسؤولية.  
ُ
 الفلسطينية بتغريم البنوك التي ت

ضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية باصدار تعليمات تمنع البنوك من إصدار عدة بطاقات   .6

أسرته ألفراد  بطاقات  عدة  كاصدار  الحامل  بطاقة  السرقة  من  خطر  من  للبطاقة   
ً
حماية وذلك   ،

والتزوير، فعملية اصدار عدة بطاقات من بطاقة الحامل يؤدي إلى سهولة اختراق البطاقة والسطو  

 على املبالغ املتواجدة في حساب الحامل. 
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 باالستمرار وانتهاًء باإلغالق: في بورصة الكويت يوم التداول 
ً
 من االفتتاح مرورا

Trading Day at "Boursa Kuwait" Opening, Continuing and Closing 

 ( KILAWكلية القانون الكويتية العاملية ) أ. هشام عماد العبيدان 

Hesham Emad Al-Obaidan, the Kuwait International College of Law (KILAW). 

 

 

 

Abstract 

We want to study the partial structure of trading day at the stock exchange. Every day on 

"Boursa Kuwait" is divided into multiple parts that are represented in separate trading stages. 

These stages constitute separate partial sessions, which makes every trading day a complex 

concept that needs to be explored. 

Boursa Kuwait has detailed the stages of its trading day, each stage has characteristics that 

distinguish it from the others in order to serve the trading conditions. 

Consequently, we offer a deep insight into the nature of the partial structure of the trading day 

in accordance with the rules of Boursa Kuwait, with the aim of criticizing and making personal 

proposals capable of filling the gaps of the regulatory clauses. 

Key words: Trading Day, Opening Session, Continuation Session, Closing Session, Call 

Market, Auction, Continuous Market, Market Price, Trading Day, Stock Exchange. 
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 امللخص 

ص موضـــوع هذا البحث في دراســـة البنية الجزئية ليوم التداول ضـــمن بورصـــة األوراق املالية، حيث إنَّ  يتلخَّ

ل في مراحٍل تداوليٍة منفصلٍة.
َّ
دٍة تتمث  يوم التداول الواحدة في البورصة ينقسم إلى أجزاٍء ُمتعّدِ

ل جلســاٍت جزئيٍة  ِ
ّ
شــك

ُ
ٍة من حيث نظامها عن ســابقاتها وتالياتها؛ وهو ما يجعل من يوم هذه املراحل ت

َّ
مســتقل

ق.  يحتاج إلى التعمُّ
ً
دا  ُمعقَّ

ً
 التداول مفهوما

زها عن األخرى؛   مّيِ
ُ
لت بورصــــــــة الكويت في مراحل يوم التداول لديها، وكان لكّلِ مرحلٍة خصــــــــائٌص ت وقد فصــــــــَّ

 بهدف خدمة ظروف التداول.

م من خالل هذا ال قّدِ
ُ
 لطبيعة البنية الجزئية الخاصـــــة بيوم التداول وفق قواعد بورصـــــة ن

ً
 عميقة

ً
بحث رؤية

 الكويت؛ بهدف نقدها وتقديم مقترحاٍت شخصيٍة كفيلٍة بسّدِ ثغرات النص التنظيمي.

يوم التداول، جلســــــــة االفتتاح، جلســــــــة االســــــــتمرار، جلســــــــة اإلغالق، ســــــــوق التثبيت،    الكلمات املفتاحية:

 ملستمّرِة، سعر السوق، يوم التداول، البورصة.املزاد، السوق ا

 

 املقدمة

 سـوٌق  تحتاج بورصـة األوراق املالية إلى نظاٍم منضـبٍط ملراحل 
َّ
التداول فيها، حيث إنَّ هذه البورصـة ما هي إال

ــــــعريـة والتـداوليـة الكفيلـة بـانهيـارهـا   بـات الســـــــ
ُّ
 للتقل

ً
ــــــة تحكمهـا عوامـل العرض والطلـب، األمر الـذي يجعلهـا عرضـــــــ

 .1السريع

ُل كلُّ جزٍء م ِ
ّ
ة أجزاٍء، بحيث ُيمث   بناًء عليه، فقد نشــــــــــأت فكرة تقســــــــــيم يوم التداول الواحد إلى ِعدَّ

ً
نها مرحلة

 جلسة اإلغالق.
ً
 جلسة لالفتتاح، وبعدها الجلسة الرئيسية، وأخيرا

ً
 من مراحل التداول؛ فنرى عادة

  
ً
ا  خاصــــــَّ

ً
 تداوليا

ً
لكن الدراســــــة العميقة ملراحل يوم التداول، تجعل من الواضــــــح أنَّ كلَّ مرحلٍة تعكس نظاما

 
ُ
زة التي ت مّيِ

ُ
ـــــــائص امل  من الخصـــــــ

ً
ُل مجموعـة   بهـا، بحيـث َيحمـِ

ً
اِطِره خالل املراحـل واحـدة

َ
َراِعي طبيعـة التـداول وَمخـ

 تلو األخرى.

 بتاريخ ثابٍت، وباملقابل نرى نظام التداول  
َّ
ِرُن خالله أوامر التداول إال

َ
قت

َ
فنرى نظام التداول الثابت الذي ال ت

. ِرُن خالله أوامر التداول بشكٍل مستمّرِ
َ
قت

َ
 املستمّرِ الذي ت

 
 أنظر في تجربة السوق السعودية، لدى: 1

وأثر األداء املالي للشركة املساهمة، املجلة العربية للمحاسبة، جامعة    2006الغامدي، عبد السالم سعيد، ضبابية انهيار سوق املال السعودية عام  

 .86، الصفحة 2010، البحرين، يونيو 1، العدد 13الخليجي، املجلد دول مجلس التعاون 
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 كويت من هذه املراحل؟ فما هو موقف بورصة ال

؟
ً
 إزاء تقسيم يوم التداول الواحد إلى مراحل مستقلة

ً
قة

َّ
 وهل كانت البورصة ُموف

 ثم ما هي أنظمة التداول التي تعكسها كلُّ مرحلٍة من مراحل يوم التداول الواحد؟

 ؟وكيف يمكن تطوير يوم التداول في بورصة الكويت بما يكفل جودة مراحلها وأنظمتها الجزئية

ل في مجموعها موضوع هذا البحث. ِ
ّ
شك

ُ
 هذه هي مجمل التساؤالت التي ت

 أهداف البحث

 تحديد معنى كّلِ مرحلٍة من مراحل يوم التداول. .1

ِبِط بهذه املرحلة. .2
َ
رت
ُ
 توضيح نظام التداول امل

ُم كلَّ مرحلٍة على حدة.  .3
ُ
 تحليل قواعد بورصة الكويت التي تحك

اءة بصددها.نقد هذه القواعد بهدف تقديم توص .4  يات بنَّ

 أهمية البحث

ي إلى االرتقاء بكفاءة الســـــوق،   تظهر أهمية البحث ببســـــاطٍة من أنَّ نجاح تنظيم مراحل يوم التداول ســـــيؤّدِ

َمَها املشــــــــرع لها، وكما َينَتِظُر اقتصــــــــاد   األمر الذي يســــــــمح للبورصــــــــة بالقيام بوظائفها وتحقيق أهدافها كما َرســــــــَ

 الدولة منها.

 البحثمنهج  

ة بها.املنهج الوصفي ➢
َ
ِبط

َ
رت
ُ
ة بمراحل يوم التداول وأنظمة التداول امل

َ
ِبط

َ
رت
ُ
 : بغرض توضيح املعاني امل

لت في أجزاء يوم املنهج التحليلي النقدي ➢ : حيث ســــتتمُّ معالجة نصــــوص قواعد بورصــــة الكويت التي فصــــَّ

 التداول؛ ذلك بهدف استخراج جزئياتها وعيوبها.

.ياملنهج االستنتاج ➢
ً
َرَجِة سابقا

ْ
سَتخ

ُ
َتَجِة من العيوب امل

ْ
سَتن

ُ
 : بهدف الخروج بمجموعٍة من املقترحات امل

 إشكالية البحث

"كيف يمكن تنظيم يوم التداول في بورصــــــة الكويت، ذلك بما يكفل تقســــــميه إلى مراحٍل ذات أنظمة تداوٍل  

راِعي طبيعة كّلِ مرحلٍة على حدة؟"
ُ
 ُمخَتِلَفٍة ت
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 مخطط البحث 

 املبحث األول: جلسة االفتتاح.. سوق التثبيت

 املطلب األول: ارتباط االفتتاح بالتثبيت

 في بورصة الكويت  االفتتاحالسوق خالل جلسة   تثبيتاملطلب الثاني: مدى  

 املبحث الثاني: الجلسة األساسية.. سوق االستمرار

 املطلب األول: ارتباط االستمرار بالتغيير

 في بورصة الكويت  الجلسة األساسيةالسوق خالل   استمراراملطلب الثاني: مدى  

 املبحث الثالث: جلسة اإلغالق.. سوق الحسم

 املطلب األول: ارتباط اإلغالق بالتذبذب

 في بورصة الكويت  اإلغالقالسوق خالل جلسة   تثبيتاملطلب الثاني: مدى  

 

 املبحث األول 

 التثبيت جلسة االفتتاح.. سوق  

 بجلســــــــة االفتتاح )املطلب األول(، وكيف  
ً
ســــــــنرى من خالل هذا املبحث، كيف يكون ســــــــوق التثبيت مرتبطا

 كانت قواعد بورصة الكويت في هذا اإلطار )املطلب الثاني(.

 املطلب األول 

 ارتباط االفتتاح بالتثبيت 

: معنى سوق التثبيت
ً
 أوال

 "املزاد  
ً
ـــــطالحا ـــــمى اصـــــــ ـــــوق التثبيت أو كما يســـــــ  عن نظام تداوٍل غير Call Auction"1"الثابت"  ســـــــ

ٌ
، هو عبارة

، يعتمد على فكرة اســــــتقبال أوامر التداول دون تنفيٍذ فورّيٍ للصــــــفقات، ذلك حتى يحين موعٌد واحٌد   مســــــتمّرِ

 .  2ثابٌت، يتمُّ فيه تنفيذ األوامر التي سبق وأن تمَّ استقبالها

 
1  Economides, Nicholas and Schwartz, Robert A., Electronic Call Market Trading, THE JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMER, 

No. 3, Vol. 21, SPRING 1995, p. 5. 
ة، سلسلة جسر التنمية، املعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد عبد مواله، وليد، البنية الجزئية ألسواق األ  2  ، مارس 91وراق املاليَّ

 . 3، الصفحة 2010
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ُ
القواعـد التقليـديـة للتعـاقـد وفق القواعـد العـامـة، فال تســـــــــــــمح البورصـــــــــــــة    -بطبيعـة الحـال-وهـذا مـا ُيخـاِلف

 .2، ورغم وجود حرية في تداول األسهم لحامليها1باإلبرام الفوري للصفقات رغم وجود اإليجاب والقبول 

ــ  ـــــــ ، لنفترض اســــتقبال جلســــة االفتتاح ألمر بيع لــــــــ ســــهم على أفضــــل ســــعر ســــوق، وأمر    100وكمثاٍل حســــابّيٍ

فلس، فهنا لن يتمَّ اقتران األمَرْين في ســوق التثبيت، بل ســتبقى    500من نفس األســهم على ســعر   100شــراء لـــــــــــــــ 

 دون تنفيذ.
ً
ة
َّ
 األوامر ُمسجل

فلو تمَّ اســــــــتقبال أمر شــــــــراٍء جديٍد قبل حلول موعد التنفيذ الثابت على ســــــــعٍر أفضــــــــل من األمر الســــــــابق،  

ـــــــــــ  550وليكن   التثبيت بتنفيذ أمر البيع على أمر الشـــــراء الثاني عند    ســـــهم، فهنا يقوم نظام ســـــوق  100فلس لــــــــ

ه السعر السوقي األفضل خالل كامل جلسة االفتتاح الثابتة.  حلول تاريخ التنفيذ الثابت، ألنَّ

ِرن بأمر الشــــراء األول على ســــعر 
َ
، فكان أمر البيع املذكور ســــَيقت

ً
ا لو كانت جلســــة االفتتاح مســــتمّرِة ؛  500أمَّ

ر كان هو أفضـــــــل ســـــــعٍر لدى اســـــــتقبال أمر الشـــــــراء األول، وألنَّ الســـــــوق املســـــــتمّرِة تقوم بتنفيذ ألنَّ هذا الســـــــع

 صفقات التداول بشكٍل فورّيٍ ومباشٍر دون انتظار.

: ملاذا يرتبط االفتتاح بالتثبيت؟
ً
 ثانيا

ــة االفتتاح؛ حيث إنَّ التث ــائص تجعل منه نظام التداول األمثل لجلســــ ع ســــــوق التثبيت بخصــــ بيت يمنع  يتمتَّ

.3أية تقلباٍت ممكنٍة في األسعار وكميات التداول 
ً
 ، فيما لو كانت السوق مستمّرِة

ر ســــــعر الســــــوق طوال جلســــــة   غيُّ
َ
ي بالنتيجة إلى عدم ت والســــــبب أنَّ تثبيت أوامر التداول دون تنفيذ، ســــــيؤّدِ

ُح الهدف من سوق التثبيت في فرض    .4االستقرارالتداول الثابتة، وهذا ُيوّضِ

 
،  1983، ديسمبر  4، العدد  7الشمري، طعمة صعفك، أحكام تداول األوراق املالية في القانون الكويتي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، املجلد    1

 .39الصفحة 
 "... حق التنازل عن األسهم أو حرية تداولها...". أنظر:  2

 . 1989-12- 18، جلسة 1989، لعام 212محكمة التمييز الكويتية، طعن تجاري رقم 
ر عوامل أخرى في الكميات املتداولة في بورصة الكويت، ومنها توزيعات األرباح، راجع: 3 ِ

ّ
 تؤث

الة ماجستير،  املطيري، مزيد باني، أثر اإلعالن عن توزيعات األرباح على حجم التداول للشركات الصناعية املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية، رس

 . 2013ردن، نوقشت عام جامعة الشرق األوسط، األ 
نظمة  القوص ي، همام، بين التسعير الثابت واملستمر في بورصة األوراق املالية )فرض االستقرار أم جذب السيولة؟( دراسة قانونية مقارنة بين أ  4

،  2019، عام  27الرباط، املغرب، العدد  بورصة الجزائر وباريس ونيويورك وبرلين، مجلة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية، مركز املنارة لألبحاث،  

 . 331الصفحة 
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ً
، االمر الذي يجعل الســوق عرضــة ر ســعر الســوق بشــكٍل جذرّيٍ خالل التداول املســتمّرِ بينما يمكن أن يتغيَّ

 .2، وممارسات الغش في البورصة1لتقلبات األسعار والتالعب بها

ر بفعل االســتمرار يعكس بشــكٍل فورّيٍ ومباشــٍر ســعر الســوق بفعل ال تالقي الفوري  وعلى الرغم من أنَّ التغيُّ

صـــــــِدُم املســـــــتثمرين  
َ
 لكميات التداول، فقد ت

ً
اســـــــة جدا  أنَّ جلســـــــة االفتتاح تكون حســـــــَّ

َّ
بين العرض والطلب، إال

ر في كامل جلسة التداول. ِ
ّ
، األمر الذي قد يؤث

ً
را ِ

ّ
 ُمبك

ر بال ِ
ّ
  كما أنَّ بداية التداول في الســوق املســتمّرِة يحتاُج إلى ســعر افتتاٍح متوازٍن غير متأث

ً
بات، ذلك خدمة

ُّ
تقل

 لتوازن التداول على كّلِ ورقٍة ماليٍة، وهذا ما يصبُّ في مصلحة البورصة.

 لظروف جلسـة االفتتاح، ولذلك ارتبط االفتتاح بالتثبيت،  
ً
بناًء عليه، فإنَّ سـوق التثبيت هي األكثر مناسـبة

 في ت
َّ
 الصــــفقات إال

ُ
ذ َنّفِ

ُ
ب األســــعار، بل حيث نرى البورصــــة تســــتقبل األوامر لكن ال ت

َّ
ٍد، فال تتقل اريخ ثابٍت وُمحّدِ

 ينتج عن هذه الجلسة سعر افتتاٍح واحٍد فقط.

 املطلب الثاني 

 في بورصة الكويت  االفتتاح السوق خالل جلسة  تثبيت مدى 

دت بورصــة الكويت كيفية جريان جلســات التداول فيها عبر ما أســمته: "أقســام دورة التداول"، وتنقســم   حدَّ

 اإلغالقهذه الدور 
ً
 .3ة بشكٍل أساس ّيٍ إلى افتتاح، ثم استمرار، وأخيرا

 وبخصوص االفتتاح، فهو ينقسم إلى ما يلي:

: جلسة االستفسار )ما قبل االفتتاح(
ً
 :4أوال

 ما يلي:  ُيمكن في جلسة االستفسار ➢

الع على املعلومات العامة، مثل سعر إغالق اليوم السابق والسعر املرجعي واإلحصاءات.   • ِ
ّ
 االط

 قبـل 
ً
 مرجعيـا

ً
ــــــعرا ــابقـة والـذي ُيعَتَبُر ســـــــ ــــ ــــــعر إغالق اليوم الســـــــ وهكـذا، بـإمكـان املتـداول معرفـة ســـــــ

.
ً
الع كذلك على بعض اإلحصاءات التي باتت تاريخية ِ

ّ
 بداية التداول في اليوم الجديد5، واالط

تعاِملين. •
ُ
ة بامل الع على األوامر الخاصَّ ِ

ّ
 االط

 
 أنظر في التجاذب بين فكرة املزاد الثابت وتالعب باألسعار لدى: 1

Comerton-Forde, Carole, and James Rydge, Call auction algorithm design and market manipulation, Journal of Multinational 

Financial Management, Vol. 16, No. 2, 2006, page 184. 
 .Dura Pharmaceuticals, Inc. v. Broudo, Supreme Court of United States, April 19, 2005أنظر في قضاء املحكمة العليا األمريكية: 2
 ، قواعد بورصة الكويت. 19-9املادة  3
 ، قواعد التداول في بورصة الكويت.1-19-9املادة  4
 . 12عد التداول في بورصة الكويت، الصفحة ، قوا1-1املادة  5
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ــاري من حيــــث العروض  ــــــتثمــ ٍة موقعهم االســـــــ
َّ
ــ ــدقــ بــ ــة لهم حتى يعرفوا  البــــديهيــ وهــــذا من الحقوق 

 والطلبات.  

ما   • صــــــــة للتداول، وإنَّ ال يتم اقتران األوامر في جلســــــــة االســــــــتفســــــــار، فهذه الجلســــــــة غير ُمخصــــــــَّ

 االستفسار.

تعامِ  •
ُ
أمر حتى تاريخ   -لين التي تمَّ ترحيلها من اليوم السابق مثل )أمر حتى اإللغاء  إلغاء أوامر امل

 محدد(.

ــا قبـــل بـــدايـــة التـــداول، وهـــذا  ــاِملين إلغـــاؤهـ ، يمكن للُمتعـ فهـــذه األوامر ذات طيٍف زمنّيٍ اختيـــارّيٍ

الع على أوامرهم.   ِ
ّ
تعاِملين على االط

ُ
 بقدرة امل

ٌ
ِبط

َ
 ُمرت

ة.سحب األوامر وإدراجها في سجّلِ  •   األوامر الخاصَّ

لــة فعَّ
ُ
ــــــمن فئــة األوامر غير امل ــــــع األوامر ضـــــــ ، ذلــك إلى حين تفعيلهــا عبر نقلهــا إلى 1وهــذا يعني وضـــــــ

 سجل األوامر العام.

ــــار ➢ ــــتفســـــــ ــــة االســـــــ  من تأثر املتداولين    لكن ُيحظر في جلســـــــ
ً
ــــية ــــجل األوامر؛ خشـــــــ االطالع على ســـــــ

 بكميات وأسعار التداول قبل االفتتاح.

بناًء عليه، فإنَّ جلســــة االســــتفســــار ليســــت بجلســــة تداوٍل ثابٍت بمعنى الكلمة، بل هي تحضــــيٌر للتداول، عبر  

الع وتعديل املواقع التداولية للُمتعاِملين. ِ
ّ
 منح الحّقِ باالستفسار واالط

: جلسة استقبال األوامر
ً
 2ثانيا

 ما يلي:  يجوز في جلسة االستقبال ➢

د. • دِة الصالحية حتى يوم أو حتى اإللغاء أو حتى تاريخ ُمحدَّ  إدخال أوامٍر ُمحدَّ

ل إلى   تعـــامـــِ
ُ
ــــــطرُّ امل دة، فال يضـــــــ طـــه التـــداولي خالل مـــدة ُمحـــدَّ

َّ
ل ترتيـــب ُمخط حيـــث يمكن للُمتعـــامـــِ

 األوامر الفورية.

األوامر بزيادة ســــعر أمر الشــــراء أو تخفيض ســــعر أمر البيع، وال يجوز تخفيض ســــعر  تعديل  •

 أمر الشراء أو زيادة سعر أمر البيع.

تعاِمل فرصــــــة تعديل أمره بما يتوافق مع تنشــــــيط الســــــيولة في جلســــــة االفتتاح، 
ُ
وهكذا، ُيمَنُح امل

ِرن به.حيث إنَّ زيادة سعر الشراء وخفض سعر البيع ُيساِعُد في إيجاد أ
َ
 مٍر آخر حتى َيقت

 هذه ما يلي:  يجوز في جلسة االستقبال  ال ➢

 إلغاء األوامر في جلسة إدخال األوامر. •

 
 .11، قواعد التداول في بورصة الكويت الصفحة 1-1املادة  1
 ، قواعد التداول في بورصة الكويت.2-19-9املادة  2



 2021  أبريل  51العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
118 

 :التالية الحاالت في األوامر رفض يتمُّ  •

 .ذاته التداول  رقم تحت القائمة الشراء أوامر من أقل أو مساوي  بسعر البيع أوامر إدخال ✓

 .التداول ذاته رقم تحت القائمة البيع أوامر من أعلى أو مساوي  بسعر الشراء أوامر إدخال ✓

ها تعرقل اقتران األوامر خالل جلسة االفتتاح، ألنَّ خفض سعر  وسبب رفض هذه األوامر، هو أنَّ

ِرٍن.
َ
ُب من إيجاد أمٍر ُمقت  الشراء ورفع سعر البيع ُيصّعِ

 ال يتمُّ اقتران األوامر في جلسة إدخال األوامر. •

لي األوامر دون أّيِ تنفيٍذ لصفقات التداول.حيث إنَّ  صة لتّقِ  جلسة االستقبال مخصَّ

 إنَّ جلســــة االســــتقبال  
َّ
ُز جلســــة االســــتقبال عن االســــتفســــار، هو اســــتقبال األوامر، إال  ما ُيمّيِ

بناًء عليه، فإنَّ

ِرن بين األوا1ليست جلسة تداوٍل ثابتٍة بكّلِ معنى الكلمة
َ
 مر.، ألنَّ التداول ال َيقت

: فترة ما قبل املزاد 
ً
 ثالثا

 :2تأتي هذه الفترة بغاية 

 إدخال األوامر في جلسة ما قبل املزاد. ➢

 لكن ال يجوز تعديل األوامر أو إلغائها في جلسة ما قبل املزاد. ➢

ــتقبال من جهة، وبين   ــار واالســـ ــتفســـ  عن مدٍة انتقاليٍة بين جلســـــات االســـ
ٌ
ها عبارة ز هذه الفترة بأنَّ ــة  تتميَّ جلســـ

 مزاد االفتتاح من جهة أخرى.

 لتقــديم أوامر تــداوٍل جــديــدٍة بغرض  
ً
ـــــــافيــة  إضـــــــ

ً
ـــــــة تعــاِملون من خالل فترة مــا قبــل املزاد فرصـــــــ

ُ
حيــث ُيمَنُح امل

ت لهم.  اقتناص الفرص االستثمارية التي تبدَّ

ل ممنوٌع عن تعــديــل أوامر التي أدخلهــا تعــامــِ
ُ
 في فترة مــا قبــل املزاد أنَّ امل

ُ
ه    لكن ُيالَحظ قبــل هــذه الفترة، مع أنــَّ

 على التعديل في جلسة استقبال األوامر.
ً
 كان قادرا

ــــــرورة فرض حـــالـــة من   تعــــاِملين من تعــــديـــل أوامرهم خالل مـــا قبــــل املزاد، هو ضـــــــ
ُ
ــبــــب من حرمـــان امل ــــ والســـــــ

 االستقرار على األوامر القديمة، بما ُيساِعُد في استقرار السوق.

بين بداية اســــتقبال األوامر، وبين لحظة تقابلها. وإن كان األفضــــل  فالبورصــــة تخشــــ ى من االختالف الجذري 

 .  3أن ُيسَمَح بالتعديل على أساس رفع سعر الشراء وخفض البيع بهدف منح البورصة املزيد من السيولة

 
 بالتالي، يمكن تصنيفها كبديٍل عن التثبيت التقليدي، راجع في هذه البدائل لدى: 1

Schwartz, Robert A., The call auction alternative, In Call Auction Trading: New Answers to Old Questions, Springer, Boston, 2002. 
 ، قواعد التداول في بورصة الكويت.3-19-9املادة  2
 راجع حول السيولة في بورصة الكويت، لدى: 3
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: فترة تقابل أوامر مزاد االفتتاح
ً
 رابعا

 :1يتمُّ في هذه الفترة

ماليٍة في جلســـــــة تقابل أوامر مزاد االفتتاح عندما يتمُّ اقتران  تحديد ســـــــعر االفتتاح لكّلِ ورقٍة   ➢

 أوامر البيع والشراء في سجل األوامر.

د البورصة آلية احتساب سعر االفتتاح. ➢ حّدِ
ُ
 ت

ــات التـــداول عبر اقتران أوامر البيع   ــــــفقـ د لتنفيـــذ صـــــــ ــدَّ حـ
ُ
ــاريخ امل ــابـــل األوامر هي التـ ــإنَّ فترة تقـ ــه، فـ ــاًء عليـ بنـ

 مبدأ سوق التثبيت. والشراء، ذلك على

وبالنظر إلى جلســـــــات وفترات االفتتاح في بورصـــــــة الكويت، يمكننا اكتشـــــــاف املبالغ بتقســـــــيم هذه الجلســـــــة، 

تعاِملين.
ُ
ي إلى إرباك امل  األمر الذي قد يؤّدِ

 

 املبحث الثاني 

 الجلسة األساسية.. سوق االستمرار

 مع تغيُّ 
ً
ا
َ
ِبط

َ
ر األسعار املستمّرِ )املطلب األول(، ثم كيف قامت  سنرى كيف يكون االستمرار بالتداول ُمرت

 بورصة الكويت بتنظيم سوق االستمرار هذه )املطلب الثاني(. 

 املطلب األول 

 ارتباط االستمرار بالتغيير 

ِة
: معنى السوق املستمر 

ً
 أوال

د  تعني السـوق املسـتمّرِة ببسـاطة تلك السـوق التي يتم فيها اقتران أوامر التداول بشـكٍل فورّيٍ   ومباشـٍر بمجرَّ

 .3؛ أي أنَّ السوق املستمّرِة هي سوق التنفيذ اآلني لصفقات التداول 2استقبالها

 
ة السابقة وبين املزيج التمويلي في الشركات الصناعية املدرجة  املحجان، فهد محمد سعد، تحليل العالقة بين خصوصية السيولة والربحية واملديوني

 . 2012في سوق الكويت لألوراق املالية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، األردن، نوقشت عام 
 ، قواعد التداول في بورصة الكويت.3-19-9املادة  1
 باستثناء وجود قيود على تداول األسهم. راجع: 2

، ديسمبر 4، العدد  7يعقوب يوسف، القيود الواردة على تداول األسهم وأزمة سوق األوراق املالية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، املجلد  صرخوه،  

 . 75، الصفحة 1983
 .39راجع: الشمري، طعمة صعفك، مرجع سابق، الصفحة  3
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 بالتوازي  
ً
ر بشــكٍل مســتمّرِ أيضــا وعلى أســاس االســتمرار بتنفيذ صــفقات التداول، فإنَّ ســعر الســوق قد يتغيَّ

 .  1مع االنعقاد املستمّرِ للصفقات

املسـتمّرِة، تسـمح للجلسـة بعكس العرض والطلب اآلني على لوحة أسـعار السـوق، وهي من  هذه الخصـائص 

 .2املهام األساسية لبورصة األوراق املالية

ــــــاعـُد في تحـديـد القيمـة الحقيقيـة العـادلـة ــــــتمّرِ ُيســـــــ لكـّلِ ورقـٍة مـاليـٍة، ليس   3أكثر من ذلـك، فـإنَّ التـداول املســـــــ

ـــــاط    في األوســـــــ
ً
 كبيرة

ً
ـــــبها أهمية ـــــة ويكســـــــ ٍن، بل في كّلِ لحظٍة، األمر الذي يرتقي بكفاءة البورصـــــــ فقط في تاريٍخ ُمعيَّ

 االستثمارية.

لكن باملقابل، فإنَّ السوق املستمّرِة قد تنقلب إلى سوٍق ذات أسعار مرتفعٍة أو قد تنهار األسعار فيها بالنظر  

ل كميات العرض والطلب.إلى حر 
ُّ
 ية تشك

ــــــيولتهـا، األمر   ــــــة أو فقـدانهـا لســـــــ ي إلى انهيـار البورصـــــــ مثـل هـذه الظروف املفتوحـة على كـّلِ االحتمـاالت قـد تؤّدِ

، غير متناسبٍة مع مخاطر التداول.  
ً
 الذي يجعل السوق املستمّرِة دائما

ِة
: كيف يتمُّ ضبط السوق املستمر 

ً
 ثانيا

 لســـــــعر  على اعتبار وجود مخاط 
ً
، بالنظر إلى التغير املســـــــتمّرِ أيضـــــــا ٍر كبيرٍة من فتح املجال للتداول املســـــــتمّرِ

، فإنَّ معظم البورصات كانت أمام متناِقَضْين:
ً
 أو انخفاضا

ً
 السوق ارتفاعا

ــتمرار تنفيذ صـــــفقات التداول، والتعامل مع انهيار   • ر األســـــعار املرتبط باســـ ا فتح املجال لتغيُّ إمَّ

 اٍل وارٍد في أية لحظٍة.البورصة كاحتم

ــيـــة وليس فقط االفتتـــاح، االمر الـــذي   • ــــ ــــــوق الرئيســـــــ ــــــوق التثبيـــت حتى خالل الســـــــ أو فرض ســـــــ

 بلحظة.
ً
ي إلى خفض كفاءة البورصة من حيث عكس أسعار السوق لحظة  سيؤّدِ

:4وبغرض عدم تحويل التداول املستمّرِ إلى ثابت  ، فقد كان الحلُّ

 
 أو كما قالت محكمة التمييز الكويتية:  1

 اء في البورصات...". أنظر: "... تداول األسهم من بيع وشر 

 . 2014- 11- 18، جلسة 2013، لعام 1584طعن تجاري، رقم 
 أنظر في تجربة سوق رأس املال النيجيري: 2

Anthony, Odita and T. Oghoghomeh, Modeling the effect of Capital Market: Empirical evidence from Nigeria, Research Journal 

of Finance and Accounting, Vol. 4, No. 12, 2013, p. 81. 
 أنظر في قضاء املحكمة العليا لوالية ديلور األمريكية: 3

"fair value". See: 

DFC GLOBAL v. Muirfield Value Partners, Supreme Court of Delaware, August 1, 2017. 
 راجع في هذا املوضوع:  4
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➢  
ٌ
عن نظـام يقوم بتعليق التـداول على الورقـة املـاليـة التي بـدا   قـاطع التـداول املؤقـت؛ وهو عبـارة

ٌر عميٌق في السوق، يدوم ذلك التعليق بضعة ثواٍن أو دقائٍق.  وتغيُّ
ٌ
 عليها تداوٌل كثيف

ــــــعود أو النزول في  ➢ ــــــارٌم يمنع الورقـة املـاليـة من الصـــــــ ــــــعريـة اليوميـة؛ وهي نظـاٌم صـــــــ الحـدود الســـــــ

ــتمّرِ    ســـعرها عن الســـعر املرجعي بما يتجاوز  ، فإذا تجاوز ســـعر الســـوق خالل التداول املسـ
ً
 ُمعينة

ً
ــبة نسـ

 هذه النسبة، فيمكن وقف التداول على الورقة املالية خالل كامل يوم التداول.

 املطلب الثاني 

 في بورصة الكويت  الجلسة األساسيةالسوق خالل   استمرار مدى 

: قواعد االستمرار في التداول 
ً
 أوال

 :1التالية األحكام املستمّرِ  التداول  جلسة على ينطبق

 .املستمّرِ  التداول  جلسة إلى االفتتاح مزاد مرحلة في االفتتاحية األوامر ترحيل في البداية يتمُّ  ➢

الع يجوز  ➢ ِ
ّ
 .الجلسة خالل األوامر سجل على االط

دةٍ  أوامرٍ  إدخال يجوز  ➢  .السوق  بسعر أوامرٍ  أو ُمحدَّ

 التداول:بالنسبة القتران أوامر   ➢

، بشكٍل  املستمّرِ  التداول  جلسة في يجوز اقتران األوامر املدخلة •   فورّيٍ

ــــــعر   ــــــعر والكمية، كأن تكون األوامر بســـــــ  من حيث الســـــــ
ً
 في حال كانت األوامر متطابقة

ً
وهذا طبعا

 السوق.

  أو

 والتاريخ،   السعر في األولوية حسب خاص األوامر على سجل إدراج األوامر في يتمُّ  •

ــــــعٍر   وهـــذا في ِرُن بهـــا، ـكــأن تكون األوامر على ســـــــ
َ
قت

َ
 لهـــا حتى ت

ً
 مطـــابقـــة

ً
حـــال لم تجـــْد األوامر أوامرا

ٍد وليس سعر السوق.  ُمحدَّ

 .خاص أمر إلى تغييرها أو إلغاءها تعديلها أو بالنسبة لتعديل األوامر، فيجوز  ➢

لغى ➢
ُ
 ت
ً
دة لجلسة الصالحة األوامر وأخيرا  .املستمّرِ  التداول  جلسة انتهاء عند ُمحدَّ

 لجلســــة الســــوق املســــتمّرِ من حيث اقتران األوامر  
ً
من الواضــــح أنَّ بورصــــة الكويت قد فتحت املجال واســــعا

 وتعديلها.

 
Reboredo, Juan C., The switch from continuous to call auction trading in response to a large intraday price movement, Applied 

Economics, Vol. 44, No. 8, 2012, page 945. 
 ، قواعد التداول في بورصة الكويت.4-19-9املادة  1
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لكن إلغاء األوامر الصــالحة لجلســة واحدة مع نهاية الجلســة املســتمّرِة، يعني عدم إمكانية انتقال هذا األمر  

 سلبي
ٌ
تعاِمل من دخول جلسة اإلغالق.إلى جلسة اإلغالق، وهذه نقطة

ُ
حِرُم امل

َ
 ت
ٌ
 ة

ــة    في جلســـــــ
ً
رة ِ

ّ
 مؤث

ً
تعاِمل من أولوية أمره على األوام التالية في حال تعديل األمر ُيعَتَبُر نقطة

ُ
كما أنَّ حرمان امل

 االستمرار كما سنرى.

ِة
: تأثير تعديل األوامر على ترتيب تنفيذ الصفقات خالل الجلسة املستمر 

ً
 ثانيا

 أنَّ قواعد  يبدو  
َّ
ــتمراٍر نموذجيٍة، إال ــة الكويت هي ســـوق اسـ ــتمّرِة في بورصـ ــة املسـ من هذه القواعد أنَّ الجلسـ

 ألولويته  
ً
ـــتمرار، األمر الذي ُيجعُل األمر فاقدا ـــة جاءت بقاعدة تمسُّ بترتيب أوامر التداول خالل االســـــــ البورصـــــــ

ته ر سعره أو زيادة كمّيِ  .1الزمنية في حال تغيُّ

ـــــــة   ــــــفقـات التـداول خالل الجلســـــــ ــــــتمرار تنفيـذ صـــــــ ل بـاســـــــ تعـامـِ
ُ
ــــــكـل عميق على حق امل ر هـذه القـاعـدة بشـــــــ ِ

ّ
تؤث

ــــــتقبـالهـا   هم أوامٌر قد تمَّ اســـــــ
ُّ
تعـاِملين أولوية أوامرهم بالتنفيـذ، وتحـلُّ محل

ُ
ُد العـديد من امل ــــــتمّرِة، حيـث َيفقـِ املســـــــ

 بتاريخ الحق.

ــراء ل ــتثمر قد أرســـل أمر شـ ، لو أنَّ املسـ
ً
ــــــــ فمثال فلس، ثم قام بتعديل الســـعر إلى  600ســـهم على ســـعر   100ــــــــ

ــــــعر    550 ــا يتمُّ تنفيــــذ أول أمر الحٍق بســـــــ فلس، وذلــــك ألنَّ األمر األول يكون قــــد فقــــد أولويتــــه    550فلس، فهنــ

 الزمنية.

ــبـة   ــــ ــــــتمّرِة بـالنســـــــ ــــــوق املســـــــ ــــــرَّ بجـاذبيـة الســـــــ في الواقع، يمكن لقـاعـدة تعـديـل األولويـة الزمنيـة لألوامر أن تضـــــــ

دين إزاء تعديل أوامرهم؛ خشية فقدانها األولوية على األوامر التالية.للمُ  هم سيكونون ُمقيَّ  تعاِملين، ألنَّ

 
 ، قواعد التداول في بورصة الكويت.2-15-9املادة  1
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 املبحث الثالث 

 جلسة اإلغالق.. سوق الحسم 

ـــــة الكويت   ـــــة اإلغالق بالتذبذب )املطلب األول(، ثم كيف يكون اإلغالق في بورصـــــــ ـــــنرى كيف ترتبط جلســـــــ ســـــــ

 )املطلب الثاني(.

 ول املطلب األ 

 ارتباط اإلغالق بالتذبذب 

: معنى جلسة اإلغالق
ً
 أوال

د بموجبها ســــعر اإلغالق الذي يظهر على   ــيتحدَّ ــة اإلغالق من أهّمِ لحظات يوم التداول، حيث ســ عتبُر جلســ
ُ
ت

 لوحة التداول وعلى نشرات األخبار.

 
ً
من أســعار جلســة التداول بكاملها، ذلك حتى   1ومن هنا، يجب أن يكون ســعر اإلغالق، الســعَر األكثَر عدالة

ق البورصة كفاءتها. حّقِ
ُ
 ت

  
ً
بالتالي، فإنَّ جلســــــة اإلغالق تأخذ الطابع الحاســــــم بالنســــــبة ليوم التداول بأكمله؛ فالكثير من األســــــهم مثال

اإلغالق إلى هبوٍط  تبدأ اليوم التداولي في حالٍة إيجابيٍة نشــطٍة مع ارتفاع في الســعر، ثم ينتهي بها األمر في جلســة  

 شديٍد.

تعاِملين بالبورصة.
ُ
 وبالنتيجة، فقد ارتبطت صورة جلسة اإلغالق بحالة من التسارع والقلق لدى امل

: ملاذا ترتبط جلسة اإلغالق بالتذبذب 
ً
 ثانيا

بات األسعار:
ُّ
 إنَّ من أهّمِ أسباب ارتباط جلسة اإلغالق بتقل

➢  
ُ
تعاِملون في حالة اندفاٍع نحو الشــراء في بداية الجلســة  إغالق املراكز التداولية؛ حيث يكون امل

أو حتى في الجلســــــات الســــــابقة، فإذا وجدوا أنَّ الســــــعر قد ارتفع، بحيث آن أوان البيع وحصــــــد األرباح،  

ــــوق، األمر الذي ُيعّرُِض الورقة املالية   ــــعر الســـــــ تعاِملين يندفعون نحو البيع بســـــــ
ُ
 من امل

ً
 كبيرا

ً
فنجد عددا

َبيَل اإلغالق.    لضغوٍط هائلٍة 
ُ
 آخر جلسة التداول، ق

 
 يا األمريكية: أنظر في قضاء املحكمة العل 1

"fair market price". See: 

BFP v. Resolution Trust Corporation, United States Supreme Court, May 23, 1994. 
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ــــــة من   ➢ ــــــبـب وجود فئـة عريضـــــــ ــأ بســـــــ ــــ  تنشـــــــ
ٌ
 عامة

ٌ
ــــــراء؛ وهي حالة  تدافٍع نحو البيع أو الشـــــــ

ُ
حدوث

تعاِملين الكبار،  
ُ
ــيرون مع امل ــتثمرون في البورصـــــــــة على أســـــــــاس التقليد؛ فيســـــــ تعاِملين في الســـــــــوق يســـــــ

ُ
امل

تعاِملين ببي
ُ
 من امل

ً
 ع أو شراء الورقة املالية قبل أن يتمَّ إغالق الجلسة.وهكذا قد يقوم عدٌد كبيٌر جدا

بات، فإنَّ النظام األمثل لجلســـــة اإلغالق هو ســـــوق التثبيت
ُّ
، فكيف كان 1بناًء على ارتباط اإلغالق بالتقل

 تنظيم بورصة الكويت لإلغالق؟

 املطلب الثاني 

 في بورصة الكويت   اإلغالقالسوق خالل جلسة  تثبيت مدى 

: جلسة
ً
 اإلغالق مزاد أوال

 :3مع مراعاة القواعد التالية 2ينتمي مزاد اإلغالق في بورصة الكويت إلى نظام سوق التثبيت

 .اإلغالق مزاد جلسة في األوامر إدخال يجوز  ➢

نٍة  فترة في إلغاءها أو األوامر تعديل يجوز  ➢ دها أن على اإلغالق، مزاد من ُمعيَّ حّدِ
ُ
 البورصـــــــة، ت

 .الفترة هذه بعد اإلغالق مزاد جلسة في إلغاءها أو األوامر يجوز تعديل وال

 .اإلغالق مزاد جلسة خالل  )األوامر تنفيذ (والشراء البيع أوامر اقتران التداول  نظام يقبل ال ➢

 .افتراض ي إغالق سعر عرض يتمُّ  ➢

 االفتتاح. سعر ُيحَسُب بها التي الطريقة بنفس اإلغالق سعر يحسب ➢

ٍد خالل جلســـــة مزاد اإلغالق   ➢  Randomizedيتمُّ اقتران أوامر البيع والشـــــراء في تاريخ غير ُمحدَّ

closing. 

ــَمُح للُمتعاِملين بإدخال األوامر   ـــ ـــــوق تثبيٍت تقليديٍة، ُيســـــــ  عن ســـــــ
ٌ
ـــــة مزاد اإلغالق هي عبارة بالتالي، فإنَّ جلســـــــ

، بل يتمُّ تن
ً
فيذها جملة واحدة في تاريخ الحٍق، بهدف الوصــــــــول إلى ســــــــعر إغالٍق  وتعديلها دون تنفيذها مباشــــــــرة

 واحٍد لكّلِ ورقٍة ماليٍة.

 
1  Battig, Christopher, and Patricia L. Chelley-Steeley, the impact of the closing call auction: an examination of effects in London, 

Applied Financial Economics, Vol. 20, No. 4, 2010, page 303. 
 أنظر في تجربة بورصة لندن:  2

Ellul, Andrew and Shin, Hyun Song and Tonks, Ian, Opening and Closing the Market: Evidence from the London Stock Exchange, 

Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2005.  
 ، قواعد التداول في بورصة الكويت.5-19-9املادة  3
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ٍد   لكن يجدر النظر إلى تاريخ التنفيذ في ســــــوق التثبيت الختامي هذا، حيث إنَّ تاريخ التثبيت يكون غير ُمحدَّ

ِع  
ُ
، األمر الـذي قـد َيزيـُد من تـداف ــــــوائّيٍ  من حلول تـاريخ  بـل عشـــــــ

ً
ــيـة ــــ ـــــــال وتعـديـل األوامر خشـــــــ تعـاِملين على إرســـــــ

ُ
امل

 عن تهدئتهم
ً
تعاِملين بدال

ُ
ط امل  .1التنفيذ العشوائي؛ كلُّ ذلك ُيساهُم في زيادة تخّبِ

: جلسة التداول على سعر اإلغالق  
ً
 Trade at Lastثانيا

ها سوق    :2تثبيٍت تاليٍة ملزاد اإلغالق، وفق القواعد التاليةيمكن اعتبار جلسة التداول على سعر اإلغالق، أنَّ

 .اإلغالق مزاد جلسة من اإلغالق سعر على األوامر إدخال يجوز  ➢

الع يجوز  ➢ ِ
ّ
 .الجلسة خالل األوامر سجل على االط

 .والسعر األمر سريان شرط استوفت إذا السابقة الجلسات من القائمة األوامر ترحيل يتمُّ  ➢

 خالل صـــــــفقاٍت  أية تتمَّ  لم وإذا صـــــــفقٍة، آخر ســـــــعر اســـــــتخدم اإلغالق ســـــــعر يتوفْر  لم إذا ➢

 لن املذكورة األســـــعار تتوافْر  لم حال وفي الســـــابق، اليوم من املرجعي الســـــعر االعتماد على يتمُّ  اليوم،

 .األمر قبول  يتمَّ 

 .الكميات تعديل يجوز  ➢

 .األوامر إلغاء يجوز  ➢

 .الجلسة هذه في املكشوف على البيع يجوز  ال ➢

دة املدة آخر في والشراء البيع أوامر اقتران يتمُّ  ➢ حدَّ
ُ
 .الجلسة لهذه امل

عتبُر هذه الجلســــة شــــديدة الحســــاســــية في البورصــــة
ُ
، ألنَّ التداول يكون على شــــفير جلســــة اإلغالق، ولهذا  3ت

 دون إمكا
ً
د خالل مزاد اإلغالق حصــــرا حدَّ

ُ
نية لتحديد ســــعر  فقد فرضــــت البورصــــة التداول في ســــعر اإلغالق امل

 مغايٍر له في أوامر التداول.

 يتمُّ رفض األوامر  
َّ
ــــــعر املرجعي وإال ــــــعر إغالق، يتمُّ اعتمـــاد الســـــــ ــــــول مزاد اإلغالق لســـــــ وفي حـــال عـــدم وصـــــــ

ٍد ال   ــــــعٍر ُمحدَّ ، تفتُح النقاش حول جدوى مثل هكذا تداول على ســـــــ
ً
 جدا

ٌ
ــــــارمة  صـــــــ

ٌ
ــــــعرية باملطلق، وهي قواعٌد ســـــــ

 يعكس العرض والطلب.

 
1   

ً
 من حلول تاريخ التنفيذ العشوائي فورا

ً
ه قد يندفع للبيع بأّيِ سعٍر خوفا ، إذا اكتشف املتعاِمل وجود فساٍد في الشركة، فإنَّ

ً
. أنظر في موضوع  فمثال

 رجة في بورصة الكويت، لدى:الفساد املالي واإلداري للشركات املد

ت لألوراق الركيبي، سعود محمد دعيج، دور املحاسبة في تفعيل آليات الحوكمة للحد من الفساد املالي واإلداري في الشركات املتداولة في سوق الكوي

 .2014، ديسمبر 4، العدد 18املالية، مجلة الفكر املحاسبي، جامعة عين شمس، مصر، املجلد 
 ، قواعد التداول في بورصة الكويت.6-91-9املادة  2
 وهنا نتحدث عن حساسية نظام التداول على سعر السوق، وليس عن تأثير جودة إدارة الشركة على سعر أسهمها، أنظر في هذا املجال:  3

في سوق الكويت لألوراق املالية، رسالة    الرازي، تركي دهمان، أثر إدارة سلسلة التوريد على أداء املنظمة دراسة ميدانية في الشركة الصناعية املدرجة 

 . 2012ماجستير، جامعة الشرق األوسط، نوقشت عام 
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ٍد القتران األوامر،  وم ــــوق التثبيت، لكن مع تحديد تاريخ ُمحدَّ عتمُد نظام ســـــــ
َ
ــــة ت ــــح أن هذه الجلســـــــ ن الواضـــــــ

.
ً
 سعريا

ٌ
 كما في مزاد اإلغالق، وذلك ألنَّ هذه الجلسة جامدة

ً
 عشوائيا

ً
 وليس تاريخا

: جلسة اإلغالق
ً
 ثالثا

، وفق ما يليفي نهاية يوم التداول، يتم إغالق الجلسات عبر جلسة إغالق  
ً
ظٍة جدا  :1بقواعٍد ُمتحّفِ

الع على سجل األوامر خالل اإلغالق. ➢ ِ
ّ
 ال يجوز االط

 ال يجوز إلغاء األوامر خالل جلسة اإلغالق. ➢

 ال يجوز تعديل أوامر البيع أو الشراء خالل جلسة اإلغالق. ➢

 
َّ
ختام التداول دون وجود أية مرونٍة  يظهر من هذه القواعد، أنَّ جلســـــة اإلغالق في بورصـــــة الكويت ما هي إال

 تداوليٍة.

: جلسة الشراء اإلجباري  
ً
 in Session-Buy2رابعا

  
ٌ
 ثابتة

ٌ
ـــــة ـــــة الكويت على ابتكاٍر خاّصٍ باملراحل التالية لإلغالق التقليدي للتداول، وهي جلســـــــ اعتمدت بورصـــــــ

عَتِمُد على رفٍع إجبارّيٍ لقيمة الورقة املالية بما نسبته  
َ
 كما يلي:%، وذلك 10ت

 تعقد جلسة الشراء اإلجباري بطريق املزاد. ➢

ــــــعر إغالق الورقة املالية في يوم إجراء   ➢ ــــــراء االجباري بســـــــ ــــــة الشـــــــ ــــــعر املرجعي لجلســـــــ د الســـــــ ُيحدَّ

  
ً
 % من سعر اإلغالق.10الشراء إليه عالوة ال تتجاوز اإلجباري مضافا

ام الصــــــــفقة بســــــــعر أقل من هذا  ُيفَتَتُح املزاد بالســــــــعر املرجعي للشــــــــراء اإلجباري وال يجوز إتم ➢

ما يجوز إتمامها بسعر أعلى وبحد أقص ى   %.10السعر وإنَّ

دة الســــــــــعر، ويجوز لوكالة   ➢ يقتصــــــــــر إدخال أوامر في جلســــــــــة الشــــــــــراء اإلجباري على أوامر ُمحدَّ

دة السعر أو أوامر بسعر السوق في هذه الجلسة.  املقاصة إدخال أوامر ُمحدَّ

 لسعر أدنى وال يجوز تغيير أوامر الشراء إال لسعر أعلى.ال يجوز تغيير أوامر البيع إ ➢
َّ
 ال

 ال يجوز إلغاء األوامر أو تعديل كميتها. ➢

 يتمُّ اقتران أوامر البيع والشراء في نهاية جلسة الشراء اإلجباري. ➢

 ال تنتقل أوامر البيع أو الشراء من جلسات التداول األخرى إلى جلسة الشراء اإلجباري. ➢

 
 ، قواعد التداول في بورصة الكويت.7-19-9املادة  1
 ، قواعد التداول في بورصة الكويت.8-19-9املادة  2
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هذه الجلســــة تســــعى إلى تحقيق فائٍض في القيمة الســــوقية بشــــكٍل إجبارّيٍ ال ينتمي لعوامل    من الواضــــح أنَّ 

 في أســعار البورصــة
ً
ما ل تضــخُّ ِ

ّ
، ما  1العرض والطلب، والحقيقة أنَّ مثل هذا االرتفاع في الســعر الســوقي قد ُيشــك

تعاِملين يسعون ملعرف
ُ
ة السعر الحقيقي السليم وليس  يلبث أن ينكشف وتعود األسعار للهبوط بسرعة؛ ألن امل

م ِ
ّ
َتَضخ

ُ
 .2امل

ــتكشــــــــاف الســــــــعر ــة الشــــــــراء اإلجباري ال تنتمي إلى مفهوم اســــــ ــعٍر غير 3وهذا يعني أنَّ جلســــــ ، بل إلى فرض ســــــ

.  سوقّيٍ

: جلسة االستفسار بعد انتهاء جلسة التداول 
ً
 خامسا

 
ً
 خاصـــة

ً
 كلُّ ُمتعاِمل ماله وما عليه،  بعد انتهاء التداول، أفردت بورصـــة الكويت فترة

ُ
باالســـتفســـار حتى َيعِرف

 كالتالي:

 ال يجوز إدخال األوامر أو االطالع على سجل األوامر خالل جلسة االستفسار. ➢

ص بإلغاء األوامر ➢  .4ُيسَمُح في هذه الفترة للوسيط املرخَّ

 ال يجوز تعديل األوامر في جلسة االستفسار. ➢

ــــــتطيع   ل يســـــــ تعــامـِ
ُ
 قبــل أن يتمَّ ترحيــل األوامر إلى يوم بـالتــالي، فـامل

ً
ـــــــة نهــائيــا إلغــاء أوامره والخروج من البورصـــــــ

 التداول التالي.

تعـاِملين من تطوير  
ُ
ــابقـة منحـت الحق بـإلغـاء األمر دون تعـديلـه، وهو األمر الـذي َيحِرُم امل ــــ لكن القواعـد الســـــــ

 مراكزهم التداولية قبل بداية يوم تداول جديد. 

  

 
م املقصود هنا، هو ارتفاع سعر السوق عن القيمة الحقيقية، وهذا ال يشمل االرتفاع الطبيعي للسعر بناء على ارتفاع القيمة، كأن   1 يكون    التضخُّ

 عن زيادة ربحية الشركة، راجع في دراسة عن بورصة الكويت:
ً
 ارتفاع سعر السهم ناتجا

يف على أساس النشاط على تعظيم الربحية وعلى أسعار أسهم الشركات املدرجة في سوق  املطيري، سعد خالد سعد، أثر استخدام نظام التكال

 . 2017، أبريل  1، العدد 21الكويت لألوراق املالية: دراسة تطبيقية في قطاع األغذية، مجلة الفكر املحاسبي، جامعة عين شمس، مصر، املجلد 
 جاء في قضاء املحكمة العليا األمريكية:  2

"… the Court also assumes that buyers and sellers rely — not just on the market price — but on the (integrity) of that price…". 

See: 

Basic Inc. v. Levinson, Supreme Court of United States, March 7, 1988. 
 أنظر حول هذا املفهوم، لدى: 3

Xiao-fei, Zhang, Open Call Auction Transparency and Price Discovery Efficiency, Shanghai Journal of Economics, 2012. 
بالت  4 خاّصٍ  حساٍب  للمتعامل  الوسيط  بموجبه  َيفَتِتُح   ، تعاقدّيٍ أساٍس  على  قائمة  الوسيط  وبين  البورصة  في  املتعاِمل  بين  العالقة  داول  تكون 

 بالبورصة. أنظر: 

 .2018- 3-28، جلسة 2014، لعام 1865محكمة التمييز الكويتية، طعن رقم 
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 الخاتمة

ـــوع يتداخل مع أنظمة    يبدو البحث ـــبب أنَّ هذا املوضـــــــ ـــة، والســـــــ  في البورصـــــــ
ً
ـــائكة  شـــــــ

ً
ـــألة في يوم التداول مســـــــ

 فيها لكّلٍ من االفتتاح واإلغالق، األمر الذي  
ً
 مبالغا

ً
التداول الجزئية، كما أنَّ بورصـة الكويت قد فرضـت أقسـاما

تعاِملين.
ُ
ي إلى حدوث إرباٍك بين امل  قد يؤّدِ

دة على الســـــــــعر  واملوضـــــــــوع األكثر أهمية ف عقَّ
ُ
ي هذا الجانب، هو التأثير العميق لقواعد االفتتاح واإلغالق امل

.
ً
ر على كفاءة السوق في يوم التداول كامال ِ

ّ
 االفتتاحي والختامي ليوم التداول، وهو ما قد يؤث

 النتائج 

غرض تحديد ســـــــعٍر  ســـــــوق التثبيت هي الســـــــوق التي يتمُّ فيها اقتران أوامر البيع والشـــــــراء في تاريٍخ ثابٍت ب .1

 واحٍد لكّلِ ورقٍة متداولٍة.

 يتناسب سوق التثبيت مع جلسة االفتتاح كونه ُيساِهُم في ضبط التقلبات. .2

اعتمدت بورصــــة الكويت ســــوق التثبيت خالل جلســــة االفتتاح، لكن بأســــلوب تقســــيم مراحل االفتتاح   .3

 إلى: استفسار، استقبال، ما قبل املزاد، اقتران املزاد.

 للجلسة املستمّرِة، باستثناء:وضعت بورص .4
ً
 نموذجية

ً
 ة الكويت قواعدا

 حرمان األمر الصالح لجلسة واحدة من دخول جلسة اإلغالق، و •

 تغيير أولوية األوامر الزمنية مع تعديل سعرها أو زيادة كميتها. •

.10سمحت بورصة الكويت بالحدود السعرية بنسبة   .5
ً
 أو نزوال

ً
 % لتغيير سعر السوق صعودا

 مزاد اإلغالق في بورصة الكويت هو سوق تثبيٍت مع تاريخ عشوائي لتنفيذ صفقات التداول. .6

 جلسة التداول على سعر اإلغالق هي سوق تثبيٍت على سعر اإلغالق الجامد. .7

عـاني من انعـدام املرونـة، فال يجوز تعـديـل أو إلغـاء أوامر التـداول   .8
ُ
ــــــة الكويـت ت ــــــة اإلغالق في بورصـــــــ جلســـــــ

 فيها.

 العرض والطلب  جلســـــــــة الشـــــــــر  .9
ُ
 عن ســـــــــعر الســـــــــوق بما ُيخاِلف

ً
 زائدا

ً
 ســـــــــعريا

ً
اء اإلجباري تفرض هامشـــــــــا

 الحقيقي.

جلســـــــة االســـــــتفســـــــار بعد اإلغالق تســـــــمح للُمتعاِملين إلغاء أوامرهم قبل نقلها إلى يوم التداول القادم،   .10

 دون تعديلها.

 التوصيات

ْين واضحَتيْ  .1
َ
 ن كالتالي:إلغاء أقسام جلسة االفتتاح، واالكتفاء بفترت

 فترة استقبال األوامر، بحيث ُيسمح باستقبال أوامر التداول وتعديلها وإلغائها. •
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 لتنفيذ صفقات التداول على سعر افتتاٍح   •
ً
 مسبقا

ً
دا  ُمحدَّ

ً
 ثابتا

ً
تاريخ اقتران األوامر، على أن يكون تاريخا

 واحٍد لكّلِ ورقٍة ماليٍة.

 تتجاوز  فرض حدود ســــــــــعرية غير مبالغ فيها على  .2
َّ
ر ســــــــــعر الســــــــــوق، على أال %، مع إمكانية إلغائها  15تغيُّ

 بشكٍل تاّمٍ وفق تقدير الهيئة.

 إتاحة املجال لألمر الصالح لجلسٍة واحدٍة حتى يدخل جلسة اإلغالق. .3

 عدم تغيير أولوية األوامر من حيث التنفيذ مهما كانت صورة التعديل التي جرت عليها. .4

ٍد القتران األوامر.االعتماد في  .5  اإلغالق على جلسة تثبيٍت واحدٍة على مبدأ املزاد مع تاريٍخ ُمحّدِ

 إلغاء باقي الجلسات. .6

 السماح في فترة االستفسار التالية لإلغالق بإلغاء أو تعديل األوامر. .7

 

 قائمة املراجع 

: املراجع باللغة العربية
ً
 أوال

ــلة التو الرازي  - ــلســــ ــناعية  ، تركي دهمان، أثر إدارة ســــ ــة ميدانية في الشــــــركة الصــــ ريد على أداء املنظمة دراســــ

 .2012املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، نوقشت عام  

، ســـعود محمد دعيج، دور املحاســـبة في تفعيل آليات الحوكمة للحد من الفســـاد املالي واإلداري في الركيبي -

لة في ســوق الكويت لألوراق املالية، مجلة الفكر املحاســبي، جامعة عين شــمس، مصــر، املجلد الشــركات املتداو 

 .2014، ديسمبر  4، العدد 18

ــــــعفـــك، أحكـــام تـــداول األوراق املـــاليـــة في القـــانون الكويتي، مجلـــة الحقوق، جـــامعـــة  الشــــــــــــمري   - ، طعمـــة صـــــــ

 .1983، ديسمبر  4، العدد 7الكويت، املجلد 

القيود الواردة على تداول األســــهم وأزمة ســــوق األوراق املالية، مجلة الحقوق،   ، يعقوب يوســــف،صــــرخوه -

 .1983، ديسمبر  4، العدد 7جامعة الكويت، املجلد 

وأثر األداء املالي للشــــركة   2006، عبد الســــالم ســــعيد، ضــــبابية انهيار ســــوق املال الســــعودية عام  الغامدي -

ــبة، جامعة   ــ ــاهمة، املجلة العربية للمحاســـــــ ــ ، البحرين،  1، العدد 13دول مجلس التعاون الخليجي، املجلد املســـــــ

 .2010يونيو 

، همام، بين التســــــــــعير الثابت واملســــــــــتمّرِ في بورصــــــــــة األوراق املالية )فرض االســــــــــتقرار أم جذب القوصـــــــــ ي -

اســات  الســيولة؟( دراســة قانونية مقارنة بين أنظمة بورصــة الجزائر وباريس ونيويورك وبرلين، مجلة املنارة للدر 

 .2019، عام  27القانونية واإلدارية، مركز املنارة لألبحاث، الرباط، املغرب، العدد 
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، فهد محمد ســـــعد، تحليل العالقة بين خصـــــوصـــــية الســـــيولة والربحية واملديونية الســـــابقة وبين املحجان -

ماجســــــــــتير، جامعة  املزيج التمويلي في الشــــــــــركات الصــــــــــناعية املدرجة في ســــــــــوق الكويت لألوراق املالية، رســــــــــالة  

 .2012الشرق األوسط، األردن، نوقشت عام  

، ســـعد خالد ســـعد، أثر اســـتخدام نظام التكاليف على أســـاس النشـــاط على تعظيم الربحية وعلى  املطيري  -

أسـعار أسـهم الشـركات املدرجة في سـوق الكويت لألوراق املالية: دراسـة تطبيقية في قطاع األغذية، مجلة الفكر  

 .2017، أبريل 1، العدد 21املحاسبي، جامعة عين شمس، مصر، املجلد 

ــــناعية املدرجة في ، مز املطيري  - ــــركات الصـــــــ يد باني، أثر اإلعالن عن توزيعات األرباح على حجم التداول للشـــــــ

 .2013سوق الكويت لألوراق املالية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، األردن، نوقشت عام  

ة، سلسلة جسر التنمية، املعهدعبد مواله - العربي للتخطيط،  ، وليد، البنية الجزئية ألسواق األوراق املاليَّ

 .2010، مارس  91الكويت، العدد 

: املراجع باللغة اإلنجليزية
ً
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