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قواعد النشر
تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية ،وتتو افر فيها األصالة
العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشرالتالية:
بالنسبة للمقاالت واألبحاث املعمقة:
• تنشراملجلة املقاالت واألبحاث التي تستوفي الشروط اآلتية:
• االلتزام باملعايير العلمية واملوضوعية املعمول بها دوليا في الدوريات املحكمة ،والتي
تستجيب لشروط البحث العلمي.
• تعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد واملوضوعية في تحكيم املواد العلمية املرشحة للنشر
مع الحرص على خلو األعمال من التطرف الفكري أو مساسها بمبادئ األشخاص أو
األنظمة.
• يراعى في املساهمات املقترحة للنشر في املجلة أن تتسم بالجدية وأال تكون محل نشر
سابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال ،ملتقى.
• أن تكون املواضيع املقدمة ضمن اختصاص املجلة.
• أن تلتزم املقاالت الدقة وقواعد السالمة اللغوية ،وأال يتعدى حجم العمل  20صفحة
بالنسبة للمقاالت و 50صفحة بالنسبة لألبحاث املعمقة ،مع احتساب هوامش ،مصادر
ومالحق البحث.
• ترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص بلغة البحث وآخر بإحدى اللغات :العربية،
الفرنسية أو االنجليزية (حسب لغة البحث).
بالنسبة لألعمال املترجمة:
• تقيل من األعمال املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلة.
• تقبل األعمال املترجمة من وإلى :العربية ،الفرنسية ،االنجليزية .
• تخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين مختصين في اللغات املذكورة أعاله.
• تحول األعمال املقدمة املقاالت إلى أساتذة من ذوي الخبرة العلمية حسب اختصاص
املقال.
• يبلغ الباحث املرسل بتلقي مادته بعد  5دقائق من تسلمها.
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ة التحكيم:

• تلتزم هيئة التحكيم بإبداء الرأي و اتخاذ القرارفي غضون شهر من تمكينها من املادة
املقترحة للنشر ،مع مراعاة السرية التامة في التحكيم
• يحق لهيئة التحكيم أن ارتأت ضرورة إقرارتعديالت على املواد املقدمة للنشر.
• يعلم الباحث املرسل بقبول مادته للنشر على أن يعلم بتاريخ نشرها حسب رزنامة
املجلة.
شروط النشر:
• شكل الكتابة :باللغة العربية شكل  Traditional Arabicحجم 14.
• بالنسبة للغات األجنبية شكل  Times New Romanحجم . 12
• يرفق الباحث سيرة ذاتية علمية مفصلة.
• تدرج الهوامش آليا في نهاية كل صفحة وقائمة املصادرواملراجع في نهاية املقال.
نموذج التهميش:
 .1الكتب باللغة العربية أو األجنبية :لقب واسم ا ِملؤلف ،عنوان الكتاب ،دارالنشر ،بلد
النشر ،سنة النشر ،رقم الطبعة.
 .2النصوص التشريعية :البلد ،نوع النص ،مضمون النص ،سنة الصدور.
 .3املجالت والدوريات :عنوان املجلة أوالدورية ،لقب واسم الكاتب ،عنوان املقالة ،عدد
املجلة ،تاريخ الصدور ،صفحة االقتباس.
 .4الرسائل الجامعية :لقب واسم الطالب ،عنوان املذكرة ،درجة املذكرة ،مؤسسة
تسجيل املذكرة ،كلية التخصص ،السنة الجامعية ،صفحة االقتباس.
 .5التقارير الرسمية :جهة إصدار التقرير ،موضوع التقرير ،مكان نشر التقرير ،سنة
إصدار التقرير ،صفحة االقتباس.
 .6املراجع االلكترونية:
يوثق املرجع املنقول عن شبكة” اإلنترنت” بذكر معلومات الرابط اإللكتروني كامال مع
ذكرصاحب املادة املنشورة ،وتاريخ زيارة املوقع .
ً
 .7ترسل املساهمات بصيغة الكترونية حصرا على عنوان املجلة:
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ال تعرب اآلراء الواردة يف هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة املركز
© مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي
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االفتتاحية
بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني الذي بفضله تتم الصاحلات
يسعدنا اصدار العدد الرابع والخمسون من املجلة والذي تضمن مجموعة من األبحاث املعمقة التي
عالجت مواضيع اقتصادية راهنة وكيفية تعامل التشريعات العاملية والعربية معها.
فلقد تناول البحث األول تداعيات جائحة كوفيد 19على االقتصاد العاملي وتحليل بعض املؤشرات
االقتصادية في الدول العربية للفترة ما بين  2019وبداية  ،2022من خالل الوقوف عند أضرارها املادية
واملعنوية الوخيمة التي مست مختلف القطاعات وكذلك التدابير واإلجراءات والسياسات التي اتخذتها
حكومات دول العالم و الدول العربية في سبيل مكافحة هذه الجائحة .
لينتقل البحث الثاني لدراسة الحجر الصحي كإحدى التدابير املتخذة إلدارة هذه األزمة الصحية وفقا للوائح
منظمة الصحة العاملية ،والتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات الجزائرية ،مقترحا منظومة صحية وقائية
وعالجية ترتكز من حيث النشاطات على احترام حقوق االنسان وتحقيق التكامل بين الوقاية والعالج
واستمرارية الخدمة العمومية.
أما البحث الثالث فلقد عالج القواعد القانونية املنظمة للذكاء االصطناعي في التشريع العراقي متوقفا عند
تطوره التاريخي والتشريعي وموضحا املسئولية املدنية الناشئة عنه؛ فحين عالج البحث الرابع إدارة ميزانية
واحتياطيات شركة املساهمة في القانون الكويتي لعام  2016ومصير الفائض املالي السنوي ،متوقفا عند عيوب
وثغرات هذا القانون ومقترحا رؤية نموذجية بديلة.
كما تناول البحث الخامس الواجبات القانونية ملصدري األوراق املالية في ضوء قانون األوراق املالية
الفلسطيني لعام  2004ومقارنته مع النظام األنجلو-ساكسوني؛ لنختم هذا العدد بدراسة باللغة اإلنجليزية
تناولت التأصيل الفقهي للتورق وتطبيقاته في البنوك اإلسالمية السودانية بوصفه معاملة مصرفية حديثة
بديلة ملعامالت القرض بفائدة .
أشكر كل من ساهم في اصدار هذا العدد داعية املولى تعالى أن يستمر عطاء أسرة تحرير املجلة بما ينفع
الباحثين ويدعم املكتبات العربية بالدراسات النوعية ذات الفائدة العملية.
واهلل املوفق يف األول واآلخر
أ.د .سرور طاليب  /املشرفة العامة ومديرة التحرير
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2022  أكتوبر54  العدد-  جملة جيل األحباث القانونية املعمقة- مركز جيل البحث العلمي

 على االقتصاد العاملي19تداعيات جائحة كوفيد
2022 بداية-2019  للفترة-  دراسة تحليلية لبعض املؤشرات االقتصادية في الدول العربيةThe repercussions of covid19 pandemic on the global economy
-Analytical study of some economic indicators in the Arab countries - for the period 2019-2022

) الجزائر، صابرينة لطرش (جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي- ليلى عشوب
Leila ACHOUB - Sabrina LATRECHE (Oum El Bouaghi University, Algeria)

Abstract :
This study aims to pass through the stations that were targeted by the dangerous epidemic,
the Corona virus, Covid-19, across the world. The pandemic that affected various sectors, causing
an economic and social crisis, represented by a decline in growth rates and collapses in the oil
and financial markets. The lack of labor, the destruction of many families, and the high
unemployment rate. We also concluded that the overall measures, procedures and policies taken
by the governments of the world and Arab countries in order to combat this pandemic that
affected the entire world were completely insufficient and ineffective, and therefore it is difficult
to control it and confront the outbreak and spread of infection. And ways of transmission
Key words: Covid19 pandemic, International Economy, Economic Indicators The economies
of the Arab countries
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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى املرور عبر املحطات التي استهدفت من قبل الوباء الخطير فيروس كوفيد ،19عبر
أنحاء العالم وتم التركيز في هذا البحث على الدول العربية ،من أجل التعرف على هذا الفيروس الخطير والذي
تسبب في عواقب بعيدة املدى وأضرار مادية ومعنوية وخيمة ،وأثار الجائحة التي مست مختلف القطاعات
متسببة في أزمة اقتصادية واجتماعية تمثلت في انخفاض معدالت النمو وانهيارات في األسواق النفطية
واألسواق املالية ،أين تم تسليط الضوء على مجمل التداعيات االقتصادية بإجراء دراسة تحليلية لبعض
املؤشرات االقتصادية خصوصا في الدول العربية ،باإلضافة إلى الوقوف على الخسائر البشرية التي تسببت في
قلة اليد العاملة ودمار عائالت كثيرة ونسبة بطالة مرتفعة ،كما توصلنا إلى ان مجمل التدابير واإلجراءات
والسياسات التي اتخذتها حكومات دول العالم و الدول العربية في سبيل مكافحة هذه الجائحة التي مست
العالم بأسره كانت غير كافية و بالغير فعالة تماما ،وبالتالي من الصعب السيطرة عليها ومواجهة تفش ي العدوى
وانتشارها وسبل انتقالها.
الكلمات الدالة :جائحة كوفيد  ،19االقتصاد العاملي ،املؤشرات االقتصادية ،اقتصاديات الدول العربية،

املقدمة:
فيروس كوفيد 19املستجد ،كان ينظر إليه عند بداية ظهوره على أنه مشكلة داخلية بحثة في الصين،
حيث ساد االعتقاد لدى حكومات الدول األخرى أنه يمكن احتواء املرض والسيطرة عليه في املنطقة على غرار
أنماط انتشار األوبئة السابقة مثل السارس ،لكن انتشار الفيروس بسرعة إلى مناطق أخرى من العالم أظهر
خطورة هذا الوباء الذي تعتبره منظمة الصحة العاملية وباء عامليا ،ومع تزايد انتشار هذا الفيروس تحول الوباء
إلى جائحة تعرف باسم جائحة كوفيد ،19ولقد تسببت هذه الجائحة في فقدان عدد هائل من األرواح البشرية
ناهيك عن تكبد الشركات لخسائر ضخمة ،كما أدت إلى خسارة ماليين األشخاص لوظائفهم ،مما جعل صناع
القرار في العالم يواجهون خيارا صعبا ،فمصلحة االقتصاد تتطلب رفع القيود عليه ولو تدريجيا لوقف التدهور
االقتصادي والذي تجسد في ضياع سنوات عديدة من العمل على تحقيق التنمية والرفاهية ،بينما صحة
املواطنين تقتض ي فرض إجراءات وقيود على مختلف النشاطات للحد من انتشار الفيروس.
فقد دفعت جائحة كوفيد 19االقتصاد العاملي إلى أسوء أزمة منذ عام  ،2008حيث تم وصفها بالصدمة
االقتصادية بالنظر إلى تداعياتها في القطاع املالي واملصرفي وقطاعات اقتصادية عدة مسببة دخول االقتصاد
العاملي مرحلة الكساد ،وأدت تبعات فيروس كوفيد 19على املنطقة العربية إلى تهاوي أسعار النفط وانخفاض
الطلب العاملي عليه ،وانخفاض السياحة الداخلية التي تعتمد عليها بعض الدول ،وإلى تباطؤ نمو االقتصاديات
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العربية ،وقد انعكست تداعيات األزمة إلى اثار مباشرة على القطاع املالي واملصرفي وبأثار غير مباشرة تمثلت
بالتباطؤ االقتصادي في الدول العربية ،كما تجسدت هذه األزمة وتبعاتها املباشرة وغير املباشرة في التدابير التي
اتخذتها الدول العربية منها اململكة العربية السعودية بدورها في نهاية املطاف إلى تراجع األوضاع املالية العامة
في معظم الدول العربية كما أدت جائحة كوفيد 19إلى بروز عدة تغيرات على املستوى السياس ي واالقتصادي
وحتى االجتماعي للدولة من خالل هيكلة دور الدولة وقدرتها على التصدي لتداعيات انتشار الفيروس ،حيث
أصبحت هذه األخيرة مطالبة بتحقيق األمن الغذائي ،واتخاذ التدابير واإلجراءات الصحية الالزمة ملواجهة
املرض ،املحافظة على األمن االقتصادي ،وتوفير متطلبات املجتمع من عالج ودواء وحتى وسائل الترفيه لضمان
تطبيق سياسة الحجر الصحي بهدف التحكم في انتشار الفيروس.
اإلشكالية الرئيسية  :ماهي تداعيات جائحة كوفيد 19على بعض املؤشرات االقتصادية في الدول العربية
خصوصا خالل الفترة  -2019بداية 2022؟
فرضيات الدراسة :
انطالقا من اإلشكالية والتساؤالت املطروحة يمكن طرح الفرضيات التالية والتي نراها تعالج هذا البحث :
 يعتبر من األوبئة السريعة االنتشار والتي فتكت بالعالم وتدهور االقتصاد العربي والعاملي وانكماشهوانتقاله من بلد الصين إلى باقي الدول االخرى.
 كانت تداعيات كوفيد –  19بالسلبية على املؤشرات االقتصادية * قطاع النقل  ،قطاع النفط  ،قطاعاملالي  ،والتجارة الخارجية *
بالرغم من اإلجراءات التي اتخذتها الدول للتخفيف من حدة األزمة إال أنها لم تكن بالكافية والفعالة للحدمن تداعياتها الوخيمة
أهداف الدراسة :
 األزمة الصحية البيولوجية العاملية والتعرف على أهم حدث في تاريخ البشرية وأخطرها أزمة فيروسكوفيد 19املستجد .
 توضيح تداعيات فيروس كوفيد 19املستجد على األوضاع االقتصادية واالجتماعية لالقتصادياتالعربية.
 توضيح أهم اإلجراءات والسياسات املتخذة على االقتصاد العاملي والعربي ملواجهة وباء كوفيد19املستجد.

13

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل األحباث القانونية املعمقة  -العدد  54أكتوبر 2022

 يتمثل الهدف األساس ي في هذه الدراسة في معرفة التأثيرات املباشرة لجائحة كوفيد 19على االقتصادالعاملي وذلك من خالل التقييم والتحليل الرقمي ألهم القطاعات االستراتيجية التي تعتبر مصدر لخلق الثروة
وبالتالي التنمية العاملية على غرار قطاع التجارة الدولية وسوق النفط العاملي املحدد لالستهالك و الطاقات.
منهجية الدراسة :
في إطار إعداد هذا البحث اعتمدت املنهج الوصفي وتحليلي لغرض إبراز أهم املفاهيم النظرية واألضرار
التي يلحقها انتشار الجائحة والوقوف على أكبر قدر ممكن من التقارير والبيانات الدولية حول بعض املؤشرات
االقتصادية الكلية من أجل التوصل إلى اآلثار االقتصادية التي خلفتها األزمة الصحية علي االقتصاد العاملي
واالقتصاديات العربية واستنباط األوضاع االقتصادية ومسارات االقتصاد العاملي بعد انتهاء األزمة.
الدراسات السابقة  :هناك العديد من الدراسات التي تناولت هذا املوضوع باعتباره حديث الساعة وتدور
حوله نقاشات متعددة ومن هنا يمكن عرض البعض منها :
*الدراسة األولى  :دراسة  Richard & Weder 2020تحت عنوان " Economics in the Time of
 "Covid- 19هذا الكتاب عبارة على مقترحات إجابات ملجموعة من االقتصادين حول تأثير جائحة كوفيد19
على االقتصاد العاملي من خالل قنوات العدوى االقتصادية الدولية مثل التجارة العاملية ،تدفقات رؤوس
األموال ،األسواق املالية ،وبعض التأثيرات على املستوى املحلي على االقتصاد السياس ي والشعبية والدخل
وعدم املساواة بين األفراد.
*الدراسة الثانية :
دراسة معدة من قبل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة وفريق اإلحصاءات في منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،تحت عنوان "statistical "How COVID-19 is changing the world
 perspectiveتقرير شاركت فيه  33مؤسسة رسمية ومنظمة دولية ،وعالجت فيه اثار هذه الجائحة على
امليدان االقتصادي ،االجتماعي ،اإلقليمي واإلحصائي ،وبهذا تعتبر هذه اإلحصائيات الواردة في هذا التقرير غير
مسبوقة ،يمكن أن تكون ثمرة جهود مثمرة سواء للمسؤولين والباحثين لالستفادة منها في املستقبل العداد
دراسات يمكن أن تساعدنا في التخفيف من اثار هذه الجائحة العاملية.
*الدراسة الثالثة :
هدفت دراسة ( الوليد أحمد طلحة2020 ،ـ) ،إلى الوقوف على األثر االقتصادي لفيروس كوفيد 19على
الدول العربية ،كما تسعى إلى إبراز الجهود الدولية والعربية املبذولة للقضاء على الوباء مع تسليط الضوء على
االقتصاديات العربية باالستناد إلى بعض االحصائيات املتاحة حتى لحظة إعداد الدراسة ،كما تتناول جهود
السلطات الوطنية في الدول العربية ودور املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية باإلضافة إلى الوزارات
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املالية ملواجهة التداعيات االقتصادية للفيروس والحيلولة دون انتشاره ،وتوصلت الدراسة إلى أن السياسات
التي أطلقتها الدول العربية جاءت تحفيزية من خالل حزم الدعم املالي لهذه الدول عن طريق مصارفها املركزية
أو من خالل إنشاء صناديق تمويلية وحسابات خاصة أنشئت خصيصا لهذا الغرض بمشاركة مجموعة من
املصارف التجارية
هيكل الدراسة  :لقد تناولت هذه الدراسة في محورين أساسين حيث تطرقت في املحور األول إلى اإلطار
النظري لجائحة كرونا من تعريف الجائحة ثم قمنا بتعريف كوفيد  19وفي املحور الثاني تعرضت فيه إلى
أهم تداعيات جائحة كرونا على اقتصاديات الدول العربية وباألخص القطاعات الحيوية  :النقل  ،النفط ،
األسواق املالية ،التجارة العربية .
 - 1عموميات حول جائحة كوفيد19
تمثل الجوائح تهديدا للبشرية على مر التاريخ ،فلقد سببت العديد من األمراض واألوبئة في أزمات صحية
خلفت فقدان عدد كبير من األرواح البشرية وامتدت أثارها إلى عدة جوانب اقتصادية واجتماعية وتعتبر
جائحة فيروس كوفيد 19التي يشهدها العالم حاليا من أعنف األزمات التي أدخلت العالم في ركود حاد.
 -1-1تعريف جائحة كوفيد: 19
قبل البدء في تعريف جائحة كوفيد 19البد من التمييز بين بعض املصطلحات ذات العالقة باألمراض
الوبائية والجوائح
*اصطالحا ): (Pandemic
تستعمل كلمة الجائحة للتعبير عن كل مرض جديد ،سريع االنتشار عامليا وغير متحكم فيه وللتمييز بينهما
وبين الوباء الذي ينتشر في منطقة معينة أو ينتشر في العالم.1
 - 2-1تعريف فيروس الكوفيد : 19
الفيروس التاجي الجديد املعروف أيضا باسم  COVID-19هو نوع من الفيروسات التي يسبب مرض في
الجهاز التنفس ي ،وهذا قد يؤدي إلى التهاب وتراكم املخاط والسوائل في مجرى الهواء وفي الرئتين (االلتهاب
الرئوي) هناك العديد من الفيروسات التاجية املختلفة ،ومعظم هذه الفيروسات تؤثر فقط في الحيوانات ولكن
في بعض األحيان يمكن أن تتغير هذه الفيروسات وتصيب البشر.2
 -1وحدة البحث في تنمية املوارد البشرية ،ازمة فيروس كورونا (كوفيد )19-التداعيات الصحية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافة،
مجلة تنمية املوارد البشرية ،جامعة محمد ملين دباغين ،املجلد  ،12العدد  : 01سطيف.2021 ،
 -2يونسيف ،لكل طفل ،مرض الفيروس التاجي فيروس كورونا (كوفيد  : )19 -ما الذي ينبغي أن يعرفه اإلباء واألمهات ،تم التصفح من املوقع
اإللكتروني :https://www.unicef.org/morocco/ar/ 30/03/2022 21 : 54.
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الشكل رقم ( : )01الشكل البنيوي لفيروس كوفيد19

املصدر  :املوقع اإللكتروني  https://ar.wikipedia.org/wiki/تم التصفح بتاريخ  2021/11/23على الساعة 23 : 25

-2تداعيات جائحة كرونا على االقتصاديات العربية عرفت الدول العربية ظروفا استثنائية خالل انتشار
أزمة الوباء فيروس كوفيد ،19وما خلفه من تأثيرات وخسائر اقتصادية واسعة النطاق على عدة قطاعات في
ظل اضطرابات اقتصادية هائلة في املنطقة من خالل الصدمات املتزامنة مسببا عجزا وطنيا في مواجهته ،بما
في ذلك انخفاض في أسعار النفط وتعطل التجارة والسياحة والنقل بكل أنواعه وافالس العديد من الشركات
الخاصة لعدم قدراتها على سداد أجور العمال وتزايد ديونها ،وتراجعها في تحقيق العائدات وإيردات وتشديد
الظروف املالية ،وتوقف الحياة العامة في جميع أنحاء الدول العربية مما أدى إلى تراجع في النمو االقتصادي،
كلها نتيجة تطبيق اإلجراءات االحترازية الوقائية الصارمة التي اتخذتها واملتمثلة في الحجر الصحي ،بإضافة
وجود املاليين من الخسائر البشرية واملاليين من الدوالرات املهدرة للتصدي للجائحة ،حيث أدت الجائحة إلى
انخفاض اإلنتاج واالستثمارات واألرباح بشكل أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة ،وظهور انكماشات اقتصادية
حادة على مستوى الدول العربية ،ومن خالل هذا الفصل سنتعرف على كل التداعيات التي مست هاته
القطاعات سواء كانت اقتصادية مثل (األسواق املالية ،الشركات املالية ،األسواق النفط ،النقل ) ...أو
اجتماعية مثل ( معدالت البطالة ،والتضخم ،اليد العاملة ،نمو  :الخسائر البشرية.) ....
-1-2األثرعلى قطاع النقل
النقل البحري هو الركيزة التجارة الدولية وسالسل القيمة العاملية في نقل الشحن البحري يقدر ب
أكثر من ب % 80من مجمل التجارة العاملية من حيث الحجم وأكثر من  % 70من هذه التجارة من حيث
القيمة وقد أبرزت أزمة جائحة كوفيد  19مدى مرونة هذا القطاع إزاء عوامل االختالل مثل األوبئة
و األهمية الحاسمة لضمان استمرارية عمله في تسيير وصول السلع األساسية أثناء الالزمة ومن استدامة
التدفقات التجارية في عام  .وفي االنخفاض املتوقع أحجام التجارية العاملية املتوقع سنة  2020و اتجاهات
أعداد زيارات السفن املوانئ في العالم على سيل املثال داللة على مدى تأثير الجائحة على النقل البحري
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و التجار ة  ،تبلغ حصة الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا اإلسكوا من
الصادرات البحرية العلمية ما نسبته  % 14،8من حيث الحجم وتمثل تجارة النفط و الغاز معظم هذه
الشحنات وما نسبته % 5 ، 6،من الواردات البحرية العاملية وقد سجل عدد زيارات السفن للموانئ لسفن
الركاب و السفن التي تعمل بنمط الدجرجة تناقص بنسبة  % 40.1بو  18.6%تباعا لم ينخفض عدد
زيارات جميع أنواع سفن الشحن التجارية إال بنسبة % 1ب ويبقى عدد زيارات ناقالت حلويات للموانئ
ثابتا على حاله خالل اول  31أسبوعا من عام  2020مقارنة بالفترة نفسها من عام  2019ولعل في عدد
زيارات املوانئ إشارة إلى مدى الخلل الذي أحدثته الجائحة ولكن الجائحة وما يرتبط بها من إجراءات
لالستجابة ليست بالضرورة سبب كل تغير في العدد األسبوعي لزيارات املوانئ فعدد زيارات املوانئ قد يتأثر
أيضا بالعوامل املوسمية و التغيرات في السياسات التجارية التي تحول أنماط التجارة و التدابير التنظيمية
التي قد تؤثر على الشحن و املوانئ ،كما يمكن أن يتأثر باالستراتيجيات التي تعتمدها شركات النقل في نشر
طاقات سفنها و بالقرارات التي تتخذها تحالفات شركات الشحن
*النقل البري و الجوي  :تأثر النقل الجوي في املنطقة العربية كثيرا بجائحة كرونا فانخفضت عدد
رحالت الركاب بنسبة  %53في أشهر السنة األولى من سنة  2020مقارنة بالفترة نفسها من سنة . 2019
وزاد العدد اإلجمالي لركاب الرحالت الجوية إلى املنطقة العربية وداخلها بنسبة  %5 2، 7ب ليصل إلى
حوالي  154مليون مسافر إلى مكان عليه سنة  ، 2009بما يقدر إجمالي خسائر شركات الطيران في املنطقة
العربية سنة  38 2020مليار دوالر و بما يقدر % 53ب من إيرادات سنة  2019ال يتوقع أن السفر الجوي
الدولي أن يعود إلى مستويات ما قبل كوفيد ، 2023وفيما يتعلق بالنقل البحري اغلقت بعض الحدود البرية
بالكامل بسبب القيود الكامل املفروضة جراء تفش ي كوفيد 2019في حين ظلت حدود اخرى مفتوحة أمام
التجارة بجميع السلع واعتمدت إال أن بعض البلدان وضعت تدابير جديدة للسالمة وأيضا البعض منها
وضعت تدابير إضافية لتسير وتدفق السلع ومن املتوقع أن تسبب الجائحة تراجع إيرادات النقل في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بنسبة .% 22
 -2-2تأثيرجائحة كوفيد 19على التجارة العربية
ترتبط التجارة ارتباطا وثيقا بالحضارة فقد ظهرت التجارة مع تحضر اإلنسان وتوسع احتياجاته وعدم
اقتصارها على املأكل واملشرب واملسكن ،وتعتبر التجارة وسيلة من الوسائل املتعددة التي استخدمتها الشعوب
في تلبية احتياجاتها املختلفة ،إذ ال يستطيع البلد توفير جميع احتياجاته من السوق الداخلي املحلي ،لذلك
فإنه يحتاج إلى تبادل السلع بينه وبين البلدان األخرى ،كما نشأت التجارة أيضا بسبب ظروف وعوامل أخرى
تحكم البلد وتجعل من الصعب عليها إنتاج كل ما تحتاج إليه 1بعد تعرض العالم ألزمة فيروس كوفيد – 19
 -1محمد أبو خليفة ،موضوع أكبر موقع عربي بالعالم ،تعريف التجارة ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
22/03/2022 21:29./https://mawdoo3.com
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تراجعت التجارة العربية العتماد الدول على إجراءات وتدابير صارمة للحد من تفش ي الفيروس في املنطقة
العربية السيما بسبب ضعف تأثيرها على الطلب على النفط وألسباب أخرى تتعلق بتدابير اإلغالق والتباطؤ في
التجارة نتيجة الركود االقتصادي العاملي.1
وبالرغم من أن البلدان العربية هي بلدان مستوردة صافية لألغذية فإن اضطراب األسواق العاملية يؤثر
سلبا على صناعاتها املحلية ،فعلى سبيل املثال ونتيجة لتعطل األسواق العاملية فرضت مصر حظرا على واردات
السكر األبيض والسكر الخام ملدة ثالثة أشهر بداءا من  6جوان  ،2020وتعود أسباب ذلك إلى ما أعلنته وزيرة
التجارة والصناعة حول انخفاض األسعار العاملية بسب كوفيد –  19التي أثرت سلبا على الصناعة املحلية،
هذا على الرغم من كون مصر مستوردة صاف السكر.2
تراجع االقتصاد املصري بفعل تأثيرات تفش ي جائحة كوفيد 19طالت القطاعات املختلفة كما أثرت بشدة
على معدالت االستيراد والتصدير ،مما أثر على العجز في امليزان التجاري الذي تراجع بنحو  %38.6ليبلغ %2.69
مليار دوالر خالل شهر مارس  2020مقابل  4.38مليار دوالر الشهر ذاته من العام املاض ي ،ويقول الدكتور وائل
النحاس الخبير االقتصادي أن السبب الرئيس ي لتراجع عجز امليزان التجاري هو تراجع في الصادرات املصرية في
الفترة األخيرة بسبب األزمة التي يمر بها العالم وليس فقط مصر.3
تراجعت التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ بسبب التداعيات التي
فرضتها جائحة كوفيد 19وأيضا بسبب تراجع الطلب على مواد الطاقة بشكل كبير ،ورغم ارتفاع نسبة
الصادرات الخليجية خالل الشهور الثالثة األخيرة فإنها ما تزال تسجل تراجعا قياسيا عما كانت عليه في نفس
الفترة من  ،2019أما في السعودية بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية خالل  2020نحو  1.15تريليون ريال
( 310مليارات دوالر) مقابل  1.55تريليون ريال ( 410مليارات دوالر) في  2019بتراجع قدره .4%26
حققت التجارة الخارجية العربية انتعاشا ملحوظا بنموها بمعدل  %21.7لتبلغ  2.2تريليون دوالر كحصة
لنمو الصادرات العربية بمعدل  %31.1كذلك الواردات العربية بمعدل  %12.6مع توقعات بارتفاعها خالل
العام الحالي لتصل إلى نحو  2.4تريليون دوالر ،كما ارتفع االحتياطي العربي من العمالت األجنبية ليتجاوز حدود
التريليون دوالر ليكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات ملدة أكبر من  5أشهر.5
 -1البوابة العربية للتنمية ،التجارة ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
https://www.arabdevelopmentportal.com/ar/indicator/ 22/03/2022 22 : 07.
 -2املرجع السابق.
 -3أحمد الشاعر ،أخبار مصر ،تراجع عجز امليزان التجاري  ..%38.6وخبراء  :انخفاض الصادرات السبب ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني
.https://masralarabia.net/ 22/03/2022 22 : 55
 -4أشرف كمال ،هكذا تأثرت التجارة الخارجية الخليجية بجائحة كورونا ،الخليج أونالين ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
23/03/2022 00 : 26./https://alkhaleejonline.net
 -5عدنان أحمد يوسف ،الجريدة اإلخبارية ،الغد ،االقتصاد العربي  ،2022تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
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* التجارة اإللكترونية كضرورة حتمية في ظل جائحة كوفيد19
حققت التجارة اإللكترونية مكاسب عديدة في ظل وباء كوفيد 19إذ يلجأ الجميع إلى الخدمات اإللكترونية
واألدوات الجديدة التي تسمح لهم بالتكيف مع الظروف االستثنائية السائدة حاليا بسبب انتشار فيروس
كوفيد 19املستجد ،الذي ألزم نحو مليار شخص حول العالم بالبقاء في منازلهم فضال عن تسببه في انهيار
البورصات ووضع الشركات الصعب ،مما يترك أثرا اقتصاديا بالغ الشدة قد تأتي بعده تحوالت كبرى في العالم
سيكون املستفيد األكبر منها كما يبدو في بعض شركات قطاع التكنولوجيا واإلنترنت.1
-3تداعيات جائحة كوفيد 19على األسواق املالية
شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية املتضمنة في املؤشر املركب لصندوق النقد العربي
لألسواق املالية العربية ارتفاعا في نهاية جانفي من عام  2022مقارنة بنهاية شهر ديسمبر  ،2021لتواصل
محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ بداية عام  ،2021وتعكس االرتفاع
املسجل في مؤشرات القيمة السوقية على إثر تحسن مؤشرات عدد من القطاعات منها  :البنوك والخدمات
املالية ،والبتروكيماويات ،واالستثمار ،واالتصاالت ،كما كان الستمرار حركة اإلدراجات الجديدة في عدد من
البورصات العربية في األسواق الرئيسية ومنصات تداول الشركات الصغيرة واملتوسطة التي تهدف إلى توسعة
قاعدة األسواق املالية أثرا إيجابيا على مؤشرات األداء في ظل استمرار جهود البورصات العربية لرفع مستويات
السيولة وزيادة معدالت التداوالت وجذب االستثمار األجنبي.2
 -1-3نماذج لألسواق املالية العربية األكثرتأثرا بجائحة كوفيد19
على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خالل الشهر املاض ي وفي إطار تعزيز جهودها األمنية
لتوسعة قاعدة األسواق الرئيسة وبورصات الشركات الصغيرة واملتوسطة ،أعلنت سوق أبوظبي لألوراق املالية
عن إدراج وبدء التداول على أسهم شركة "ملتيبالي" التي تعمل في مجال التقنية في السوق الرئيس في ذات
السياق ،وأعلن سوق دبي املالي عن إدراج مجموعة "تيكوم" التي تعمل في املجاالت والقطاعات الحيوية
بالشراكة مع حكومة دبي في السوق الرئيس ي.3
كما أعلن السوق عن إدراج مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي "إمباور" في السوق الرئيس ي أين تمثل
أكبر مزود لخدمات تبريد املناطق في العالم في ذات اإلطار أعلن '"تداول السعودية'" عن إدراج أسهم "شركة
.https://alghad.com/ 26/03/2022 21 : 59
 -1عذاب العزيز الهاشمي ،اإلضافة التي حققتها التجارة اإللكترونية في ظل كرونا الحرية االقتصادية امليادين تم التصفح من املوقع اإللكتروني
http//www.almayyadeen.net/articles/22/03/2022.00….55…..
 -2صندوق النقد العربي ،صندوق النقد العربي يصدر العدد العشرين من "النشرة الشهرية ألسواق املال العربية" ،تم التصفح من املوقع
اإللكتروني https://www.amf.org.ae/ar/content 26/03/2022 22: 33. :
 -3املرجع السابق
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مجموعة تداول السعودية القابضة" في سوق الرئيس ،كما أعلنت بورصة قطر عن االنتهاء من تنفيذ عملية
الدمج بين البنك الخليجي ومصرف الريان وتحديث وزن مؤشر البورصة ،من جانب أخر أعلن "تداول
السعودية" عن إضافة سوق الصكوك الحكومية السعودية في مؤشر أي بوكس الحكومي العاملي للسندات
املزود العاملي للمعلومات والخدمات املالية ابتداء من  31جانفي من عام .12022
* -بورصة تونس :
سجلت بورصة تونس وفقا التقرير الشهري لنشاط التداول لشهر جانفي  2022معدل التداول اليومي في
حدود  3مليون دينار مقابل  7مليون دينار خالل شهر سبتمبر  2021و 6مليون دينار سنة  ،2021وارتفع مؤشر
تونداكس  20شهر جانفي  2022بنسبة  % 0.68ليدرك  3062.75نقطة ،علما وأنه سجل تراجعا محدودا خالل
ديسمبر  2021بنسبة قاربت  % 10.0وتراجعت أسهم  36شركة أخرى،
يذكر أن الشركة التونسية للسيارات تحصلت في  19جانفي  2022على تأشيرة هيئة السوق املالية الدراج
أسهمها بالسوق الرئيسية لبورصة تونس.2
* -بورصة املغرب :
أعلت البورصة املغربية عن انخفاض في التعامالت حيث سجل مؤشرها الرئيس ي مازي تراجعا بنسبة
 %0.15مسجال  12.558،70نقطة ،كما تراجع مؤشر أداء الشركات املدرجة في البورصة بنسبة  %0.24ليستقر
عند  1.011،63نقطة بينما تراجع املؤشر املرجعي البيني واالجتماعي بنسبة  %0.5مسجال  938.97نقطة.3
* -بورصة قطر :
شهد مؤشر بورصة قطر ارتفاعا في التعامالت بنسبة  %0.6بعد أن ارتفع أمس  %0.32ليعوض جزئيا
خسائر البورصة وذلك وسط توقعات بأن تشهد البورصة القطرية قفزة في العالم الجاري  42022في ختام
تعامالت األسبوع الرابع من شهر مارس الجاري ارتفاعا بنسبة  %1.75ليربح  234.4نقطة ويصعد إلى مستوى
 13.631نقطة مقارنة باألسبوع املاض ي وبلغت القيمة السوقية لألسهم بنهاية تعامالت األسبوع الرابع 770.101

 -1خالد بن ثاني أل ثاني ،لوسيل %1.56 ،ارتفاع مؤشرصندوق النقد العربي في ديسمبر ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
https://lusailnews.net/article/business/global/ 24/03/2022 23 : 56.
 -2الجريدة اإلخبارية ،املصدر ،قيمة التداوالت ببورصة تونس تراجعت خالل جانفي  2022بنسبة  58باملائة لتصل إلى  64.4مليون دينارتونس ي،
تم التصفح من املوقع اإللكتروني https://ar.webmanagercenter.com/ 25/03/2022 21 : 40. :
 -3رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير عبد الرحيم علي ،البوابة نيوز ،بورصة املغرب تعلق على انخفاض ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
25/03/2022 22:08. https://www.albawabhnews.com/4549873 pdf
 -4أسامة سعد الدين ،الجريدة اإلخبارية ،العربي ،بورصة قطر تواصل االرتفاع وتعوض خسائر الثالثاء وتوقعات بقفزة في  ،2022تم التصفح
من املوقع اإللكتروني https://www.alaraby.co.uk/economy/ 25/03/2022 22 : 33. :
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مليار ريال مقابل مستواها في األسبوع املاض ي البالغ  757.893مليار ريال بنمو  %1.61كما سجلت بورصة قطر
أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداول بنحو .1%52.17
* -بورصة الكويت :
حسب ما اعلن الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي أنه من املتوقع أن يرتفع عدد
صناع السوق إلى  8شركات مقارنة بـ  5شركات في الوقت الحالي وهو األمر الذي يساهم في زيادة التداوالت،2
حيث حققت بورصة الكويت أرباح صافية بقيمة  15.9مليون دينار كويتي (نحو  50.8مليون دوالر أمريكي) وفي
عام  2021قالت شركة البورصة في بيان لها أنها سجلت إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة  31مليون دينار (نحو
 99.2مليون دوالر).3
* -بورصة السعودية :
اقفل املؤشر العام لألسهم السعودية يوم األحد مرتفعا بنسبة  %0.4ليكسب  48نقطة ووصل عند تداول
السوق املالية السعودية عند مستوى  12804نقاط مع ارتفاع أسعار األسهم الرئيسية يوم األحد  6مارس
 2022في تداول البورصة السعودية بإجمالي قيمة تداوالت  11.28مليار ريال ،بينما تركزت السيولة في سوق
املال على أسهم أرامكو السعودية و"سابك" باإلضافة إلى البنك األهلي السعودي ،كما بلغ عدد األسهم التي يتم
تداولها في السوق املالية السعودية حوالي  276.2مليون سهم بصفقات منفذة تجاوزت  432.4ألف صفقة
مدعومة بارتفاع سهم "سابك" للمغذيات الزراعية بنسبة تصل إلى  %7في تداول البورصة السعودية إضافة إلى
ارتفاع السعر السهمي "سبكيم" و"معادن".4
*-بورصة العراق :
بلغ عدد األسهم املتداولة في سوق العراق لألوراق املالية أكثر من  18مليار سهم في فيفري  ،2022وكانت
قيمة األسهم املتداولة قد بلغت أكثر من  24مليار دينار عراقي كما اغلق مؤشر التداول في السوق في األسبوع
األول  570.42نقطة بينما أغلق املؤشر في نهاية األسبوع إلى  577.96نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره %1.30

 -1عبد هللا طالب املري ،الجريدة اإلخبارية ،اليومية سياسية مستقلة ،توزيع األرباح والنفط يدفعان بورصة قطر للصعود ،تم التصفح من املوقع
اإللكتروني https://alarab.qa/article/ 25/0/2022 22 : 48. :
 -2محمد العصيمي ،الجريدة اإلخبارية ،العربية ،الكويت تترقب إطالق سوق السندات والصكوك بنهاية  ،2022تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
https://www.alarabiya.net/aswaq/videos/market-pulse/ 26/03/2022 02 : 12.
 -3عربية نيوز ،شركة بورصة الكويت تحقق أرباحا بقيمة  50.8مليون دوالرفي عام  ،2021تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
http://arabic.news.cn/2022-02/15/c_1310473622.htm 26/03/2022 02:34.
 -4الجريدة إخبارية ،الروية ،تداول البورصة السعودية  :أسعاراألسهم الرئيسية ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
https://www.alroeya.com/ 28/03/2022 22 : 21.
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عن إغالقه في أول الجلسة وخالل أسبوع واحد نفذت أكثر من ألفي عقد بيع وشراء على أسهم الشركات املدرجة
في السوق.1
 -2-3-2تطورمؤشرصندوق النقد العربي املركب ألسواق املال العربية :
أنهى املؤشر املركب لصندوق النقد العربي لألسواق املالية العربية تعامالت جانفي من عام  2022عند
مستوى  498.82نقطة مرتفعا بنحو  % 0.96أي ما يعادل  4.75نقطة مقارنة بقيمة املؤشر املسجلة في نهاية
شهر ديسمبر من عام  ،2021بما يعكس ارتفاع غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية املتضمنة في املؤشر
املركب ،2وفي مارس  2022ارتفع بنحو  % 0.16أي ما يعادل 0.82نقطة ليصل املؤشر إلى  505.90نقطة مقارنة
بنحو  505.08نقطة نهاية تعامل وهما نتيجة ارتفاع مؤشرات أداء سبع بورصات عربية متضمنة في املؤشر.3
املنحني البياني رقم ( : )03مؤشر صندوق النقد العربي املركب ألسواق املال العربية (نقطة
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املصدر :من إعداد الباحث بناء على تقريرصندوق النقد العربي ،قاعدة بيانات األسواق املالية العربية
على املوقع اإللكتروني https://www.amf.org.ae/ar/publications/nshrt-aswaq-almal/alnshrt- :
alfslyt-alrb-alawl-2022

 -1الجريدة إخبارية ،الساعة ،العراق ..سوق األوراق املالية يعلن مؤشرات التداول األسبوعية ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
https://alssaa.com/post/show/9445 28/03/2022 23: 49.
 -2صندوق النقد العربي ،النشرة الشهرية ألسواق املال العربية العدد التاسع عشر ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
.pdf 26/03/2022 01 : 02./file:///C:/Users/Usma%20Real/Desktop
 -3قناة اإلخبارية CNBC ،عربية ،القيمة السوقية للبورصات املالية العربية ترتفع بنحو  %4.5بنهاية جانفي ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
https://cnbcarabia.com/news/view/93823/program/ 12/04/2022 18 : 10.
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-4تقلبات أسعارالنفط في الدول العربية أثناء جائحة كوفيد.19
بلغ إنتاج أوبك من النفط الخام حوالي  27.84مليون برميل يوميا في فيفري  2020بانخفاض 510
برميل يوميا عن بيانات جانفي  2020ويعتبر هذا املستوى أقل مستوى لإلنتاج النفطي خالل الخمس السنوات
السابقة ،إضافة إلي ذلك توقف امدادات النفط من ليبيا بسبب األوضاع الداخلية وإغالق املوانئ وحقول
انتاج النفط بسبب تفش ي فيروس كوفيد 19إلى جانب التزام الدول العربية بشكل عام باتفاق أوبك لتعديل
كميات اإلنتاج لضمان توازن السوق.1
على صعيد إنتاج النفط الخام فقد بلغ إنتاج الدول العربية في عام  2020نحو  26.97مليون برميل يوميا
منها  25.82مليون برميل يوميا من الدول األعضاء في منظمة أوبك ،وقد بلغ إنتاج النفط الخام.
في الدول العربية نحو  21.99مليون برميل يوميا محققا بذلك نسبة انخفاض تقدر بنحو  %10.6مقارنة
بعام  2019ويشكل إنتاج الدول العربية من النفط الخام ما يقارب  %27.1من اإلنتاج العاملي.2
*قطر  :حققت قطر ارتفاع في إجمالي إيرادات البالد لتصل إلى  196مليار ريال قطري ( 53.82مليار دوالر)،
لتستحوذ اإليرادات النفطية على  154مليار ريال ( 42.29مليار دوالر) من إجمالي اإليرادات املتوقعة خالل
.32022
*العراق  :رفعت العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك أيضا توقعاته لسعر برميل النفط خالل العام
املقبل عند  60دوالرا وفقا ملا نقلته وكالة األنباء العراقية وذلك مقابل  40دوالرا عند إعداد موازنة العام
الجاري  2021كما حققت إيرادات قدرت ب  101.3تريليون دينار عراقي ( 69.5مليار دوالر) بنهاية عام 2021
منها إيرادات نفطية  81.17تريليون دينار ( 55.6مليار دوالر).4
*الكويت  :قدرت الكويت في موازنة عامها املالي الجاري الذي بدأ في أبريل  2021وينتهي في مارس 2022
سعر النفط عند  45دوالرا للبرميل حيث تستحوذ اإليرادات النفطية على  %83من إجمالي إيرادات دولة
الكويت في عامه املالي وتتوقع البالد أن تحقق إيرادات نفطية بقيمة  9.12مليار دينار كويتي ( 30.32مليار
دوالر).5
 -1حسين البطراوي ،كورونا وانخفاض أسعارالنفط العاملي ،املجلة العرب الدولية ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
16/03/2022 03 : 15. /https://arb.majalla.com/node/86601
 -2األمين العام على سبت بن سبت ،منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول أوابك ،منصة اإللكترونية ،التقرير اإلحصائي السنوي  ،2021تم
التصفح من املوقع اإللكتروني :
18/03/2022 23 : 22. https://oapecorg.org/ar/Home/Publications/Reports/Annual-Statistical-report
 -3عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي  ،مرجع سبق ذكره.
 -4د .حيدر حسين ال طعمة ،االقتصاد العراقي عام  : 2021حقائق وأرقام ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة كربالء ،تم التصفح من املوقع
اإللكتروني https://business.uokerbala.edu.iq/wp 16/03/2022 15: 23. :
 -5أحمد عمار ،املنصة اإلعالمية وبحثية واستشارية متخصصة في أسواق الطاقة على املستويات االقتصادية والسياسية والبيئية والتقنية الفنية،
سعربرميل النفط في  ..2022توقعات موازنات عمالقة النفط والغازالعرب ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
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*السعودية  :تعد اململكة العربية السعودية من أبرز الدول العربية املستفيدة من القفزة الكبيرة في سعر
برميل النفط فهي أكبر مصدر للنفط عامليا وأكبر عضو منتج للخام في منظمة أوبك والثاني بعد الواليات
املتحدة على املستوى العاملي ،فبحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة في بيانات رسمية استفادت اململكة من
ارتفاع أسعار النفط خالل العام املاض ي حيث قفزة إيراداتها من بيع النفط بنسبة  %72.1لتسجل 205.97
مليار دوالر خالل  2021مقابل  119.3مليار دوالر في .12020
*عمان  :احتسب سلطنة عمان سعر برميل النفط في موازنة  2022عند  50دوالرا للبرميل مقابل تقديرات
أولية عند إعداد موازنة عام  2021عند  45دوالرا للبرميل ،وبناء على فرضيات معهد التمويل الدولي من املقرر
أن ينخفض التوازن املالي لدى سلطنة عمان أكبر منتج للنفط في الشرق األوسط خارج منظمة أوبك خالل
 2022إلى  67دوالرا للبرميل مقابل  74دوالرا للبرميل في  ،2021وأوضحت وزارة املالية أن إجمالي اإليرادات العامة
للبالد ارتفعت بنسبة  %13.9من  5مليارات و 554.3مليون ريال ( 14مليارا و 427.71مليون دوالر) في  2020إلى
 6مليارات و 330.8مليون ريال ( 16مليارا و  444.72مليون دوالر) في .22021ا مقارنة بسنتي  2019و 2020
الخاتمة :
من خالل القراءة نستنتج ان جائحة كوفيد 19تسببت في تغيير املوازين االقتصادية العاملية التي تسرع
عملية العوملة وإلغاء التقارب وإعادة تعريف اإلنتاج أو االستهالك في جميع أنحاء العالم ،حيث ان اقتصاديات
الدول التي مسها الوباء يعد من املخاطر النظامية الغير املتوقعة التي تؤثر على االقتصاد العاملي بصفة عامة
والدول العربية بصفة خاصة ،بشكل غير متوقع والتي تؤثر على االقتصاد بنسبة غير متوقعة نتيجة االختالف
في البنية واالختالف في التنويع االقتصادي التي تعتمد على استراد املواد األولية وكذا البلدان التي تعتمد على
السياحة ،ولن يكون من السهل إعادة تشغيل اقتصاد عاملي حديث مترابط بعد انتهاء األزمة واالعتماد على
التنويع االقتصادي ،وأن تعافي االقتصاد سيبدأ عندما يبدأ مسؤولي الصحة أن يؤكد أنه تم احتواء الفيروس
وأن حصانة املرض قد زادت فإننا نواجه حصانة استثنائية من عدم اليقين فيما يتعلق بعمق األزمة ومدة بقائها
كما نتوقع أيضا أسوء التداعيات منذ زمن الكساد الكبير.
ومن هنا يمكن طرح نتائج الدراسة كما يلي :
 معدالت البطالة والفقر والجوع في العالم العربي وصلت إلى مستوى قياس ي خالل عامي  2021على نحواثار اهتمام وجدل من قبل االقتصاديات العربية وحتي لدى املؤسسات الدولية.
 شهدت املنطقة العربية انكماشا اقتصاديا بما يقدر  % 0.42 -بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19في حينشهدت سنة  2021تعافي النمو االقتصادي بـ  % 2.3حسب صندوق النقد الدولي.
https://attaqa.net/ 19/03/2022 15 : 55.
 -1املرجع السابق.
 -2املرجع السابق.
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 انخفاض امليزان التجاري في حدود  % 17.1 -في عام  2020بسبب تراجع الصادرات العربية بنسبة 1.08 - %بسبب انحصار تداعيات الفيروس وفك القيود على التجارة الخارجية العاملية.
 االرتفاع امللحوظ الذي شهدته مستويات األسعار املحلية في املنطقة العربية في سنة  2021-2020بنسبة %6حسب صندوق النقد العربي بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد 19على االقتصاد العاملي.
تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وزيادة الطاقة االستيعابية ملواجهة أي موجات جديدة للفيروسأو األزمات املستقبلية وزيادة الدعم املالي املقدم إلى قطاع الصحة .
 في ظل تنامي املستمر لتأثير فيروس كوفيد 19على االقتصاد العاملي اتجهت حكومات العالم إلى تقديمحلول تكاد تكون متطابقة تمحورت حول التخفيض الكلي والجزئي لحاالت اإلغالق وآثار الجائحة على النواحي
الصحية واالقتصادية واالجتماعية لألنشطة واإلعفاءات الضريبية املؤقتة والتحويالت االجتماعية ومنح
قروض استثنائية وإنشاء صناديق خاصة .
كانت مؤسسات التمويل الدولية على استعداد لتقديم خبراتهم في مجال جمع البيانات وتحليلها لدعمالسياسات وتقديم الخبرات لتكون في خدمة االستراتيجيات التي تتبناها الحكومة في معالجة التداعيات
املتوسطة األجل للجائحة.
أهم التوصيات التي نقدمها يمكن حصرها فيما يلي :
 من الضروري ان تقوم الحكومات بزيادة استثماراتها في مجاالت تحسين الصحة العامة وتوفير املياهالنظيفة ،املراقبة الفعالة للمياه النظيفة في التجمعات السكنية وتطوير البنية التحتية الحضرية للتقليل من
أوبئة الجائحات ومنه حماية االقتصاديات من تداعيات الصدمات الصحية الكبيرة التي قد تتحول إلى أزمات
اقتصادية على غرار جائحة كوفيد .19 -
 أثناء تفش ي الجائحة يتوجب على الحكومات اتخاذ التدابير الالزمة وتعبئة املوارد الكافية ملنع انتقالالعدوى للتخفيف من حدتها وملنع الجائحة من التطور والتحول إلى ركود اقتصادي عاملي مطول نجم عنه تزايد
حاالت اإلفالس وفي نفس الوقت البد من انتهاج سياسة فعالة لدعم النظم الصحية والعاملين فيها والحفاظ
على دخول الفئات االجتماعية وأصحاب العمل املتضررين من الجائحة بفعل اإلغالق االقتصادي الناجم عن
تدابير احتوائها.
 البد من تزامن التفكير في تدابير احتواء الجائحة مع التفكير في احتواء تداعياتها االقتصاديةفي مرحلة التعافي وألن األزمة عاملية فإن تظافر الجهود وتنسيق السياسات على املستوى الدولي سيكون
بالغ األهمية في احتواء الجائحة ومواجهة تداعياتها.
 تحسين وسائل التواصل ألنه كان بطيئا في تبادل املعلومات حول كوفيد –  19في عدد منالبلدان ،ما يستوجب إنشاء وحدات ومعلومات واتصاالت وطنية ودولية بهدف مواجهة املخاطر.
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 وجوب وضع خطط مالية لضمان القدرة على تحمل الديون الحكومية الناتجة عن األزمةوتخفيض أسعار الفائدة مما يدعم النمو االقتصادي والقدرة على تحمل الدين.
 بناء قدرات الدولة من خالل معالجة املخاطر التي تواجهها البلدان في إطار الحكومة الرشيدة،وأن يجري ذلك بصورة مستمرة وليس كاستجابة طارئة ألي جائحة مستقبلية.
 ضخ الدول العربية مزيدا من الحزم التحفيزية للحد من أثار األزمة ،مع توجيه املزيد مناملخصصات املالية لدعم القطاعات الصحية.
 قائمة املراجع:*وحدة البحث في تنمية املوارد البشرية ،ازمة فيروس كورونا(كوفيد )19-التداعيات الصحية والنفسية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافة ،مجلة تنمية املوارد البشرية ،جامعة محمد ملين دباغين ،املجلد ،12
العدد  : 01سطيف.2021 ،
 يونسيف ،لكل طفل ،مرض الفيروس التاجي فيروس كورونا (كوفيد  : )19 -ما الذي ينبغي أن يعرفه اإلباءواألمهات ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني https://www.unicef.org/morocco/ar/ 30/03/2022 :
21 : 54.
 .طارق الدريدي ،جائحة كورونا كوفيد –  covid – 19وتداعياتها على أهداف التنمية املستدامة ،2030نشرية متخصصة ،طباعة رقمية املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،نشرية األلسكو العلمية،
جامعة الدول العربية نشرية متخصصة – العدد الثاني – اململكة األردنية الهاشمية ،يونيو  ،2020تم
االسترداد من املوقع اإللكتروني :
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndromecoronavirus-(mers-cov) 22/11/2021 21 : 25.
 والء حداد ،مجلة سيدتي ،سرتسمية فيروس كوفيد  19بهذا املصطلح ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني :14/02/2022 15 : 27. https://www.sayidaty.net/node/1224761/AD
سمر أشرف كاتبة علمية درست الكيمياء الحيوية وعلم األحياء الدقيقة في جامعة اإلسكندرية ،وتهتمبالتواصل العلمي وتبسيط العلوم املختلفة ،مقاالت نشرت مؤخرا ل ـ سمر أشرف تتبع البعد البيئي النتشار
مقاومة مضادات امليكروبات املضادات الحيوية تزيد من خطراإلصابة بسرطان القولون ،تم االسترداد
من موقع اإللكتروني :
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/how-coronavirus-invades-ourcells/ 22/11/2021 21 : 38
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 بقلم سمر أشرف ،للعلم العلوم األمريكية ،كيف يغزو فيروس " كورونا " خاليانا ،دراسة جديدة تناقشالية ارتباط الفيروس مع مستقبالت معينة على خاليا جسم اإلنسان ،وتبحث في كيفية انتقاله للبشر ،تم
التصفح من املوقع اإللكتروني :
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/how-coronavirus-invades-ourcells/ 14/02/2020 15 : 44.
 مستشفى امللك فيصل التخصص ي ،فيروس كورونا املستجد ،مركز األبحاث ،تم التصفح من املوقعاإللكتروني 14/02/2022 15 : 49. https://www.kfshrc.edu.sa/ar/home/covid/ :
بقلم محمد السيد علي ،فيروس كورونا يسكن األسطح  9أيام واملطهرات الكيميائية تقتله في دقيقةواحدة ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/coronavirus 30/11/2021 22:11
 منظمة الصحة العاملية ،عن مرض كوفيد –  ،19املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط ،تم التصفح من املوقعاإللكتروني :
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html 30/11/2021
16 : 46
 يونسيف واخرون ،الدليل االرشادي للوقاية من مرض فيروس كورونا (الكوفيد  )19للعاملين في املجالالتوعوي في املجتمع ،وزارة الصحة العامة والسكان ،عدن ،اليمن ،2020 ،ص 7
 محمد أبو خليفة ،موضوع أكبر موقع عربي بالعالم ،تعريف التجارة ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني :https://mawdoo3.com/ 22/03/2022 21:29.
 البوابة العربية للتنمية ،التجارة ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني :https://www.arabdevelopmentportal.com/ar/indicator/ 22/03/2022 22 : 07.
 أحمد الشاعر ،أخبار مصر ،تراجع عجز امليزان التجاري  ..%38.6وخبراء  :انخفاض الصادرات السبب،تم التصفح من املوقع اإللكتروني .https://masralarabia.net/ 22/03/2022 22 : 55 :
 أشرف كمال ،هكذا تأثرت التجارة الخارجية الخليجية بجائحة كورونا  ،الخليج أونالين ،تم التصفح مناملوقع اإللكتروني 23/03/2022 00 : 26./https://alkhaleejonline.net :
عدنان أحمد يوسف ،الجريدة اإلخبارية ،الغد ،االقتصاد العربي  ،2022تم التصفح من املوقع اإللكتروني :.https://alghad.com/ 26/03/2022 21 : 59
عذاب العزيز الهاشمي ،اإلضافة التي حققتها التجارة اإللكترونية في ظل كرونا الحرية اإلقتصادية امليادينتم التصفح من املوقع اإللكتروني http//www.almayyadeen.net/articles/22/03/2022.00….55…..
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 -1الجريدة العرب االقتصادية الدولية ،االقتصادية ،التجارة اإللكترونية املواصفات والحقوق ،تم التصفح
https://www.aleqt.com/2021/12/23/article_2233191.html
من املوقع اإللكتروني :
23/03/2022 00 :14.
 بسمة محرم الحداد ،د .نهال عبد العاطي الغواص" ،التجارة اإللكترونية في ظل تداعيات جائحة كورونا"،سلسلة أوراق حول السياسات  :التداعيات املحتملة ألزمة كورونا على االقتصاد املصري ،معهد
التخطيط القومي ،جمهورية مصر العربية ،يونيو ،2020 ،ص .25
http://repository.inp.edu.eg/bitstream/handle/123456789/4879/14.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 22/03/2022 23 : 41.
هايبر باي ،أنواع التجارة اإللكترونية واألعمال عبر االنترنت /ما أكثرها استفادة هذا العام بسببالجائحة ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني 22/03/2022 18:28. https://www.hyperpay.com/ar :
 صهيب الجويفل ،و اقع التجارة اإللكترونية في ظل جائحة كورونا  ،موضوع أكبر موقع عربي بالعالم ،تمالتصفح من املوقع اإللكتروني https://mawdoo3.com/ 22/03/2022 18 : 31. :
 كرم محمد زيدان النجار ،التجارة اإللكترونية ومدى تأثيرها بجائحة كورونا  ،كلية الحقوق والعلومالسياسية ،جامعة سوسة ،تونس ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني 22/03/2022 /https://jilrc.com :
01 : 58.
توفيق الناصري ،بفضل كورونا ..التجارة اإللكترونية تزدهرفي املغرب ،سكاي نيوز عربية ،تم التصفح مناملوقع اإللكتروني https://www.skynewsarabia.com/business/ 22/03/2022 17 : 26. :
 حسين كمال ،الجريدة اإلخبارية ،الوطن ،كورونا تنعش التجارة اإللكترونية ..وخبراء  :ستستمر حتى بعداإللكتروني :
املوقع
من
التصفح
تم
الجائحة،
https://www.elwatannews.com/news/details/5376269?t=push 22/03/2022 16 : 50.
 رجاء الهبطي ،جريدة اإلخبارية ،الجزيرة ،كيف تأثرت التجارة اإللكترونية في زمن كورونا  ،تم التصفح مناملوقع اإللكتروني https://www.aljazeera.net/blogs/ 22/03/2022 18 : 43. :
 صندوق النقد العربي ،صندوق النقد العربي يصدر العدد العشرين من "النشرة الشهرية ألسواق املالالعربية" ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني https://www.amf.org.ae/ar/content 26/03/2022 22: :
33.
 خالد بن ثاني أل ثاني ،لوسيل %1.56 ،ارتفاع مؤشر صندوق النقد العربي في ديسمبر ،تم التصفح مناملوقع اإللكتروني https://lusailnews.net/article/business/global/ 24/03/2022 23 : 56. :
الجريدة اإلخبارية ،املصدر ،قيمة التداوالت ببورصة تونس تراجعت خالل جانفي  2022بنسبة  58باملائةلتصل إلى  64.4مليون دينار تونس ي ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
https://ar.webmanagercenter.com/ 25/03/2022 21 : 40.
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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير عبد الرحيم علي ،البوابة نيوز ،بورصة املغرب تعلق على انخفاض ،تمالتصفح من املوقع اإللكتروني 25/03/2022 https://www.albawabhnews.com/4549873 pdf :
22:08.
 أسامة سعد الدين ،الجريدة اإلخبارية ،العربي ،بورصة قطر تواصل االرتفاع وتعوض خسائر الثالثاءوتوقعات بقفزة في  ،2022تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
https://www.alaraby.co.uk/economy/ 25/03/2022 22 : 33.
 عبد هللا طالب املري ،الجريدة اإلخبارية ،اليومية سياسية مستقلة ،توزيع األرباح والنفط يدفعان بورصةقطرللصعود ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني https://alarab.qa/article/ 25/0/2022 22 : 48. :
 محمد العصيمي ،الجريدة اإلخبارية ،العربية ،الكويت تترقب إطالق سوق السندات والصكوك بنهاية ،2022تم التصفح من املوقع اإللكتروني https://www.alarabiya.net/aswaq/videos/market- :
pulse/ 26/03/2022 02 : 12.
عربية نيوز ،شركة بورصة الكويت تحقق أرباحا بقيمة  50.8مليون دوالر في عام  ،2021تم التصفح مناملوقع اإللكتروني http://arabic.news.cn/2022-02/15/c_1310473622.htm 26/03/2022 02:34. :
 الجريدة إخبارية ،الروية ،تداول البورصة السعودية  :أسعار األسهم الرئيسية ،تم التصفح من املوقعاإللكتروني https://www.alroeya.com/ 28/03/2022 22 : 21. :
 الجريدة إخبارية ،الساعة ،العراق ..سوق األوراق املالية يعلن مؤشرات التداول األسبوعية ،تم التصفحمن املوقع اإللكتروني https://alssaa.com/post/show/9445 28/03/2022 23: 49. :
 صندوق النقد العربي ،النشرة الشهرية ألسواق املال العربية العدد التاسع عشر ،تم التصفح من املوقعاإللكتروني .pdf 26/03/2022 01 : 02./file:///C:/Users/Usma%20Real/Desktop :
 قناة اإلخبارية CNBC ،عربية ،القيمة السوقية للبورصات املالية العربية ترتفع بنحو  %4.5بنهاية جانفي،تم التصفح من املوقع اإللكتروني https://cnbcarabia.com/news/view/93823/program/ :
12/04/2022 18 : 10.
 حسين البطراوي ،كورونا و انخفاض أسعار النفط العاملي ،املجلة العرب الدولية ،تم التصفح من املوقعاإللكتروني 16/03/2022 03 : 15. /https://arb.majalla.com/node/86601 :
 عبد الحافظ الصاوي ،الجريدة اإلخبارية ،الجزيرة ،في ظل ارتفاع أسعارالنفط ،هل تغتنم الدول العربيةالفرصة ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني https://www.aljazeera.net/ebusiness/ 18/03/2022 :
22 : 47.
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 خالد بن ثاني ال ثاني ،الجريدة لوسيل 80.4 ،مليارريال صافي أرباح "قطرللبترول" في  2018بنمو ،%37.7تم التصفح من املوقع اإللكتروني https://lusailnews.net/article/knowledgegate/ 19/03/2022 :
14 : 50.
عامر الحساني ،النفط العر اقية  :تصدير  1.287مليار برميل  ،2019الجريدة اإلخبارية ،اقتصاد الدولالعربية تم التصفح من املوقع اإللكتروني 19/03/2022 00 : 20./https://www.aa.com.tr/ar :
 جريدة اإلخبارية 58.5 ،ملياردوالرإيرادات الكويت النفطية في عام ،العين اإلخبارية ،تم التصفح من املوقعاإللكتروني :https://al-ain.com/article/kuwait-oil-dollar 19/03/2022 20 :18.
 الصحيفة ،تقرير 600 ..مليون دوالريوميا دخل السعودية من النفط خالل العام  ،2019تم التصفح مناملوقع اإللكتروني 19/03/2022 18 : 27./https://www.assahifa.com :
 الجريدة اإلخبارية ،الجزيرة ،موازنة عمان  ..2019تباطؤ نمو االتفاق دون خفض العجز ،تم التصفح مناملوقع اإللكتروني https://www.aljazeera.net/ebusiness/ 19/03/2022 18 : 43. :
 -األمين العام على سبت بن سبت ،منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول أوابك ،منصة اإللكترونية،التقريراإلحصائي السنوي  ،2021تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
18/03/2022 https://oapecorg.org/ar/Home/Publications/Reports/Annual-Statistical-report
23 : 22.
عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي  ،مرجع سبق ذكره. حيدر حسين ال طعمة ،االقتصاد العراقي عام  : 2021حقائق وأرقام ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعةكربالء ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني https://business.uokerbala.edu.iq/wp 16/03/2022 15: :
23.
أحمد عمار ،املنصة اإلعالمية وبحثية واستشارية متخصصة في أسواق الطاقة على املستويات االقتصاديةوالسياسية والبيئية والتقنية الفنية ،سعر برميل النفط في  ..2022توقعات موازنات عمالقة النفط
والغازالعرب ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني https://attaqa.net/ 19/03/2022 15 : 55. :
 ثامر محمود العاني ،العربية ،االثار االقتصادية واالفاق املستقبلية لكوفيد 19على الدول العربية ،تمالتصفح من املوقع اإللكتروني https://aawsat.com/home/article/ 16/03/2022 02 : 52 :د..
ً
 الجريدة اإلخبارية ،الخليج ،اإلسكوا :املنطقة العربية تشهد انتعاشا في  2022و ،2023مرجع سبق ذكره. األمم املتحدة ،اإلسكوا :املنطقة العربية ستشهد انتعاشا اقتصاديا في عامي  2022و ،2023تم التصفحمن املوقع اإللكتروني https://www.unescwa.org/ar/news/ 26/03/2022 17 : 54. :
 كاتب محمد األندلس ي ،الجريدة اإلخبارية الوطن 37.3 ،مليارفائض متوقع بموازنة  ،2022صوت املواطنالعربي ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني :
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https://www.al-watan.com/news-details/id/287264 31/03/2022 02 : 32.
العين اإلخبارية ،التضخم يأكل  5أسواق عربية في  ..2021هل يغاث الناس  ،2022تم التصفح من املوقعاإللكتروني :
https://al-ain.com/article/inflation-rates-arab-countries-2021-sudan-top-list 25/03/2022 15:
04.
 محمد راجح ،محمد علي ،عاصم إسماعيل ،العربي الجديد ،انفالت التضخم يهوي بمعيشة العرب :الفقر يتفاقم ،تم التصفح من املوقع اإللكتروني https://www.alaraby.co.uk/economy :
25/03/2022 15: 57.
 -محمد بن سلمان ،قناة العربية ،التضخم السنوي في السعودية يرتفع إلى  %1.6فيفري املاض ي ،تمالتصفح من املوقع اإللكتروني https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/ 25/03/2022 16 : :
54.
الجريدة الصحافة ،بنك املغرب يتوقع ارتفاع التضخم إلى  %4.7في  2022وال تغيير في سعر الفائدة ،تم
التصفح من املوقع اإللكتروني https://www.assahafa.com 25/03/2022 19 : 15. :
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2022  أكتوبر54  العدد-  جملة جيل األحباث القانونية املعمقة- مركز جيل البحث العلمي

-قراءة في النموذج الجزائري-الحجرالصحي ورهان األمن الصحي في إدارة االزمة الصحية ملا بعد الجائحة
Quarantine and the health security bet in managing the post-pandemic health crisis - a
reading in the Algerian model) الجزائر،1  عائشة بن النوي (جامعة باتنة.د
Aicha BENNOUI (University of Batna 1, Algeria)

Abstract:
The Covid-19 epidemic swept the countries of the world starting in 2020, which was a bad situation, as the
World Health Organization announced it as a global epidemic that requires controlled social protection that
limits this deadly and rapidly spreading disease, and works to reduce and control it through health systems,
and control measures in accordance with As stipulated by the International Health Regulations, and with the
aim of limiting the spread of the Corona epidemic (Covid-19), the Algerian authorities have taken many
preventive measures that fall within the control tasks to maintain public health as a manifestation of public
order, and within the framework of their strategy in managing the health crisis For the Covid 19 virus,
quarantine has been relied upon as one of the most important measures taken in exceptional circumstances,
provided that health security is an effective model in managing the post-Corona health crisis, as the current
study aims to know what the nature of this crisis is and how it spread rapidly in most countries The world up
to Algeria, and how it affected the world in general and Algeria in particular, within its analytical descriptive
approach, and therefore quarantine as an effective preventive measure in restricting some rights and freedoms
is one of Prior to the measures aimed at achieving the public interest, and we mention in particular the
restriction of freedom of movement, which is the basic freedom in the spread and spread of this epidemic, and
it was necessary for them to formulate a comprehensive strategy for health security and modernize health
systems in a way that enhances their capabilities in the face of protracted and permanent health crises.
Quarantine and the health security bet in managing the post-pandemic health crisis are among the goals that
established a preventive and curative health system based in terms of activities on the sequence and integration
between prevention and treatment, and the readjustment of the various health structures and institutions,
which are based on organization and walking on the principles of inclusiveness. Equality, solidarity, justice and
continuity of public service.
Keywords: quarantine, pandemic, covid 19 virus, measures, crisis, repercussions, Algeria
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امللخص:
اجتاح وباء كوفيد 19اقطار العالم بداية من عام  2020والذي كان وضعا سيئا ،حيث أعلنت عنه منظمة
الصحة العاملية على انه وباء عاملي يتطلب وقاية اجتماعية مضبطة تحد من هذا املرض القاتل السريع العدوى
واالنتشار ،والعمل على الحد منه ومكافحته من خالل أنظمة صحية ،وتدابير ضبطية وفقا ما تنص عليه
اللوائح الصحية الدولية ،وبغرض الحد من انتشار وباء كوفيد ( 19كورونا) ،حيث اتخذت السلطات الجزائرية
ً
العديد من التدابير الوقائية التي تندرج ضمن مهام الضبط للحفاظ على الصحة العامة باعتبارها مظهرا من
مظاهر النظام العام ،وفي إطار استراتيجيتها في إدارة االزمة الصحية لفيروس كوفيد  ،19فقد تم االعتماد على
الحجر الصحي باعتباره من اهم اإلجراءات املتخذة في الظروف االستثنائية على ان يكون االمن الصحي كنموذج
فعال في إدارة االزمة الصحية ملا بعد كوفيد ،19حيث تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة ماهي طبيعة هذه االزمة
وكيف انتشرت بصورة سريعة في غالبية دول العالم وصوال إلى الجزائر ،وكيف اثرت على العالم عامة والجزائر
خاصة وذلك ضمن منهجها الوصفي التحليلي ،وبالتالي فإن الحجر الصحي كإجراء وقائي فعال في تقييد بعض
الحقوق والحريات تعد من قبيل االجراءات الرامية لتحقيق املصلحة العامة ،ونذكر منها خاصة تقييد حرية
التنقل ،التي تعد الحرية األساسية في انتشار وتفش ي هذا الوباء ،وكان الزما عليها صياغة استراتيجية شاملة
لألمن الصحي وعصرنة األنظمة الصحية بما يعزز قدراتها في مواجهة االزمات الصحية املمتدة واملستديمة ،
ولذلك فإن من النتائج املتوصل إليها ان الحجر الصحي ورهان االمن الصحي في إدارة االزمة الصحية ملا بعد
الجائحة هي من األهداف التي أسست ملنظومة صحية وقائية وعالجية ترتكز من حيث النشاطات على
التسلسل والتكامل بين الوقاية والعالج ،وإعادة تكييف مختلف هياكل ومؤسسات الصحة ،و التي ترتكز على
التنظيم والسير على مبادئ الشمولية واملساواة والتضامن والعدل واستمرارية الخدمة العمومية.
الكلمات املفتاحية :الحجر الصحي ،الجائحة ،فيروس كوفيد ،19التدابير ،االزمة ،التداعيات ،الجزائر
مقدمة:
يضمن القانون الدولي لحقوق االنسان ،بمجمل مواثيقه وإعالناته حماية وتقرير كافة الحقوق والحريات
التي تضمن العيش السليم لإلنسان وتضمن كرامته بالدرجة األولى ،وفي مقدمة هذه الحقوق هو ضمان
السالمة الجسدية والصحية ،حيث يلزم القانون الدولي لحقوق االنسان ،الدول باتخاذ كافة التدابير الالزمة
ملنع تهديد الصحة العامة ،وضرورة تقديم الرعاية الطبية ملن يحتاجها دون أي تمييز .وباملقابل يعترف القانون
الدولي لحقوق االنسان بأن القيود التي تفرض على بعض الحقوق والحريات ،في سياق التهديدات الخطيرة
للصحة العامة وحاالت الظروف االستثنائية ،التي يمكن أن تطرأ على أي نظام قانوني في أي بلد كان ،يمكن
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تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني ،وتكون ضرورية للغاية ،بناء على أدلة علمية ،على أن هذه القيود التي
تحد من عمومية الحقوق والحريات الفردية والجماعية ،التي فرضت تطبيقها األوضاع االستثنائية غير
املستقرة ،تحكمها عدة مبادئ وقواعد من بينها عدم جواز تطبيقها تطبيقا تعسفيا وال تمييزيا ،ووجوب تقييد
تلك الحقوق والحريات لفترة زمنية محددة ،والبد من أن تطبيقها يكون باملوازاة مع احترام وضمانة كرامة
االنسان ،مثال من خالل تقييد حقوقه وحرياته في النشاط التجاري وحرية التنقل ،التي هي أساس قضاء
حاجاته الضرورية ،لكن مع صيانة كرامته من خالل توفير ضروريات مستلزماته األساسية للعيش الكريم،
كذلك يشترط في تقييد الحقوق والحريات أن تكون قابلة للمراجعة والنظر ومتناسبة ،من أجل تحقيق الهدف
املرجو منها ،ومن املنطقي أن ما عاشه العالم وال يزال يعيشه لحد اآلن من جراء آثار فيروس كوفيد( 19كوفيد
)19بمدى اتساعه وخطورته املهددة للصحة العاملية ،فإنه يرقى إلى مستوى تهديد الصحة العامة ،وهو األمر
الذي يفتح مجال تقرير الحالة االستثنائية ،وتطبيق مشروعيتها من خالل تقييد حقوق االنسان تفاديا للتفش ي
الفيروس ،وفرض الحجر الصحي الذي أساسه هو تقييد حرية التنقل ،كما القت جائحة كوفيد 19بآثارها على
جميع النواحي االقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية ،والنفسية متجاوزة بذلك حدود الدولة لتتحول إلى
قضية ارتبط فيها امن الفرد بأمن الجماعة ،وفرضت املزيد من التعاون الدولي ،في إدارة الجائحة بفعالية
وكفاءة ،غير ان املتتبع لسياسات إدارة ازمة كوفيد 19يجد فيها تباينا من حيث مضمونها وغموضا حول
مخرجاتها ،وان خصوصية جائحة كوفيد 19الفريدة جعلت من تحقيق االمن الصحي رهانا تتسابق الدول إلى
كسبه حيث عمدت إلى اتخاذ كافة اإلجراءات في التقليل من حدتها إلى الحد األدنى ،غير ان ذلك يبقى مرهونا
بعدة عوامل متشابك االبعاد يحتاج الى تدبير رشيد إلدارة الجائحة.
.1االطارالعام للدراسة:
 1.1إشكالية الدراسة :أدى االنتشار الخطير لفيروس كوفيد ،19واكتساحه كافة أرجاء العالم وما انجر
عنه من هالك العديد من األشخاص إلى تصنيفه على أنه جائحة عاملية تشكل تهديدا خطيرا على الصحة،1
اتخذت الحكومات مجموعة من التدابير االستثنائية الوقائية تطبيقا لتوصيات منظمة الصحة العاملية للحد
من االنتشار املرعب ،والسريع لفيروس كوفيد 19املستجد املتسبب في مرض الكوفيد 19-وسبب أزمة صحية
عاملية غير مسبوقة سنة  ،2020حيث أصبح الحديث عن الحجر الصحي ضروريا خصوصا ملا ارتفع عدد
اإلصابات بفيروس كورنا في كل دول العالم تقريبا ،وأصبحت حركة املواطنين مقيدة والبقاء في املنازل الزامي
للحد من انتشار الفيروس .لكن هذا البقاء في املنزل من املؤكد أنه سيغير من نمط العيش وينعكس على حياة

 1مريم محفوظ ،عمر بوجادي ،توسيع صالحيات الوالي في مجال املحافظة على الصحة العامة في ظل تفش ي فيروس كورونا (كوفيد ،)19مجلة
العلوم اإلنسانية ،املجلد ،8العدد ،02جامعة ام البواقي ،الجزائر ،2021 ،ص79
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األفراد في املجتمع بدرجات متفاوتة ،1بالحقوق والحريات املضمونة قانونا السيما الحق في حرية التنقل،
والذي أدى إلى شلل الحركة في العالم مما سيؤثر كثيرا خاصة بتعليق الحركة داخل إقليم الدولة بفرض تدابير
الحجر املنزلي سواء الكلي أو الجزئي الذي فرض حضر التجول ،2لقد اتخذت الحكومة الجزائرية على غرار
الدول األخرى حزمة من التدابير االستثنائية بصورة عاجلة ،وتدريجية تحت توجيهات وتعليمات السيد رئيس
الجمهورية إلى غاية  21مارس  2020تاريخ اصدار املرسوم التنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم  69 – 20املتعلق
بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا املستجد( كوفيد ،)19-ومكافحته الذي شكل اإلطار القانوني
العام لتسيير االزمة الصحية الناجمة عن فيروس كوفيد 19املستجد بحيث تحدد تدابير التباعد االجتماعي
للحد من احتكاك الجسدي بين املوا طنين في الفضاءات العمومية وأماكن العمل  ،وتدابير تكميلية أخرى ترمي
إلى وضع أنظمة للحجر وتقييد الحركة مما أثر كثيرا على الحقوق والحريات التي يضمنها القانون في الجزائر،
تكمن أهمية املوضوع وانعكاسات التي أفرزتها جائحة كوفيد 19حيث وجد العالم نفسه في مواجهة مرض غير
معروف ،من حيث املضاعفات وكيفية مواجهتها مما جعل اول حاجز ،ملواجهة هذا الفيروس هو الوقاية امام
عجز الحكومات في التصدي لعدد الوفيات املتزايدة وهنا برز أهمية االمن الصحي في مواجهة هذه التحوالت
الصحية التي تصيب الدول ،واملجتمعات وهذا من خالل أهمية وضع استراتيجية وسياسيات استئنافية
ملواجهة هذه االزمات الصحية حيث اصبح من الضروري ضبط هذه االستراتيجيات التي تهم في وضع مخططات
تمكن من التحكم من هذه االزمة.3
وبناء على ما سبق فان اإلشكالية التي نود طرحها في التساؤل التالي :ما هو الحجر الصحي ومدى فعاليته
باعتباره اجراء فعال في تقليل من حدة االزمة الصحية لفيروس كوفيد 19في الجزائر؟ وفيما تتمثل متطلبات
تحقيق االمن الصحي وإدارة االزمة الصحية ملا بعد الجائحة؟ وماهي اهم التداعيات التي افرزتها؟
 2.1أهمية الدارسة :وترجع أهمية الدراسة إلى ان الصحة موضوع هاما يشغل اهتمام االفراد خاصة ان
هذا الوباء قد مس ى دول العالم بأكملها و تكمن أهمية الدراسة في أهمية مشكلة الدراسة في حد ذاتها من خالل
التعرف على أهمية الحجر الصحي باعتباره كآلية لتخفيف من وطأة االزمة الصحية لفيروس كوفيد ،19ومعرفة
أهمية الدور الذي يلعبه االمن الصحي باعتباره كاستراتيجية في تجاوز ازمة كوفيد ،19والصمود امام االزمات
الصحية املحتملة

1احمد تريكي ،أثرالحجرالصحي في عصركورونا(كوفيد ) 19على الحياة االجتماعية بالجزائر ،مجلة الساورة للدراسات اإلنسانية و االجتماعية،
املجلد ،08العدد ،01جامعة بشار ،الجزائر ،2022 ،ص422
2سهيلة قمودي ،الحق في حرية التنقل في سياق جائحة كوفيد ،19دفاتر السياسة و القانون ،املجلد ،13العدد ،03جامعة قاصدي مرباح،
ورقلة ،الجزائر ،2021 ،ص43
 3فؤاد جدو ،االمن الصحي و إدارة االزمات الصحية ملا بعد جائحة كورونا ،مجلة الحقوق و الحريات ،املجلد ،10العدد ،2022 ،02ص938
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 3.1منهجية الدراسة :تم إتباع املنهج الوصفي التحليلي في الدراسة و ذلك ملالئمته ملوضوع الدراسة من
خالل إبراز مفهوم فيروس كوفيد 19واالمن الصحي ،ومدى أهمية الحجر الصحي كتدبير وقائي لالزمة الصحية
ملكافحة فيروس كوفيد 19في الجزائر ،على ان يكون االمن الصحي تجاوزا لها.
4.1اهداف الدراسة :و التي يمكن ذكره فيما يلي:
الوقوف على انتشار فيروس كوفيد 19باعتباره ازمة صحية عاملية
التعرف على اهم التدابير الوقائية التي وضعتها الحكومة الجزائرية ملواجهة فيروس كوفيد19
يمثل الحجر الصحي احد الحلول الوقائية املفروضة للوقاية من الفيروس املستجد
االعتماد على الحجر الصحي باعتباره احد االستراتيجيات املستخدمة من قبل ممثلي الرعاية
الصحية لتقييد حركة املصابين او املشتبه بهم ،و وقاية االفراد غير املصابين من العدوى
االمن الصحي كنموذج فعال في تعزيز النظم الصحية في أوقات االزمات
معرفة اهم التداعيات التي افرزتها الجائحة
 5.1تحديد مفاهيم الدراسة:
فيروس كوفيد:19يعرف فيروس كوفيد corona virus 19على انه ساللة جديدة من الفيروسات التيتسبب مرض كوفيد 19و االسم اإلنجليزي للمرض مشتق كالتالي) (COوهما اول حرفين من كلمة كوفيد19
 ،coronaو) (Viو هما اول حرفين من كلمة فيروس  Virusو Dو هو اول حرف من كلمة مرض  Diseaseويرتبط
الفيروس بعائلة التي تنتمي إليها الفيروس التي تتسبب بمرض متالزمة الحادة سارز و بعض أنواع الزكام العادي
والتي لم يكن هناك أي علم بوجودها قبل تفشيها في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 1 2019
كوفيد Covid19-االسم الذي اطلقته منظمة الصحة العاملية في  11فيفري سنة  2020وهو مرض الذي
يسببه فيروس كوفيد 19مصاحبا بالحمى ،العياء ،والسعال إضافة إلى املشاكل التنفسية و قد تكون بعض
الحاالت املصابة به شديدة تؤدي إلى الوفاة أحيانا و قد تم إضافة الرقم" '19إشارة إلى العام الذي اكتشف فيه
او حالة للفيروس2
الوباء  Epidemicهو زيادة مفاجئة وسريعة في عدد الحاالت املرض على نحو اعلى من املتوقع في املجتمع،
و لكنه يمتد على رقعة جغرافية أوسع3

1سماح سهايلية  ،اإلجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا في الجزائر ،مجلة الرسالة للدراسات و البحوث اإلنسانية ،املجلد ،05العدد،03
 ،2020ص27
2
Dictionary of covid-19 terms (english-french-arabic). Bureau of coordination of Arabization Rabat.2020
3أحالم طواهرية  ،التباعد من مصطلح اجتماعي إلى استراتيجية دولية في ظل انتشار كوفيد 19في العالم ،املجلة الدولية للبحوث القانونية و
السياسية ،املجلد ،05العدد ،2021 ،01ص467
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الجائحة Pandemicهي وباء ينتشر إلى عدة بلدان او قارات و عادة ما يصيب عدد كبير من السكان
والجائحة أيضا هي وباء كبير جدا.
مفهوم الحجر الصحيQuarantine :هي عملية عزل املصابين باألمراض املعدية حفاظا على صحة بقيةأفراد املجتمع .والحجر الصحي يكون إما محليا على مستوى الوحدات االجتماعية مثل األسرة واملؤسسة أو
وطنيا حيث تفرض تدابير من شأنها الفصل بين املصابين و االفراد األخرين .كما يكون الحجر كذلك خارجيا
بين دولة وأخرى ،حيث تقام محاجر عند مدخل الحدود بين دولة ودولة أخرى خشية انتقال األمراض عن
طريق املسافرين.1
وتم االشارة إلى تعريف الحجر الصحي في املادة  02من اللوائح الصحية الدولية امللحقة بذات املرسوم
الرئاس ي بأنه " تعني عبارة الحجر الصحي تقييد أنشطة أشخاص ليسوا مرض ى يشتبه في إصابتهم أو أمتعة أو
حاويات أو وسائل نقل أو بضائع يشتبه في إصابتها و/أو فصل هؤالء األشخاص عن غيرهم و/أو فصل األمتعة
أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضاعة عن غيرها بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون امكانية انتشار العدوى أو
التلوث.2
فمن خالل استقراء نص املادة املشار إليه أعاله يفهم منه أن الحجر الصحي ،يقصد منه تقييد أنشطة
أشخاص لفترة زمنية محددة ،وهؤالء األشخاص هم ليسوا أمراض إنما يشتبه فقط فيهم أو في غيرها من
حوائجهم حملها للفيروس.3
مفهوم االمن الصحي:وعرفته هيئة األمم املتحدة في تقريرها الصادر سنة " 1994بانه ضمان الحد األدنىمن االمراض و الوقاية منها كما عرفته سنة  2000بانه مدى توافر الخدمات الصحية للجميع و بأسعار مقبولة
مقابل مقدرة االفراد على الحصول على تلك الخدمات سواء ما تعلق بنظم الرعاية و الوقاية ،او نظم التامين
الصحي السيما في ظل انتشار األوبئة و االمراض املعدية.4
 .2وباء كوفيد covid19 19كأزمة صحية عاملية:
لقد عرف تاريخ البشرية العديد من األوبئة واألمراض الفتاكة والتي أشاعت الخوف في العالم ،فكل حقبة
زمنية امتازت بانتشار وباء معين ،ولكل منه مسببات وخصائص وطرق انتقال وانتشار معينة .ولعل فيروس
كوفيد 19املستجد أو ما يعرف بفيروس كوفيد  19أكثر هذه األوبئة نشرا للرعب في العالم ،فبالرغم من حداثته
 1احمد تريكي ،مرجع سابق ،ص424
 2نسيمة عطار ،الحجراملترلي في ظل جائحة كورونا (كوفيد )19وأثره في تقييد الحقوق والحريات ،مجلة الحقوق و العلوم اإلنسانية ،املجلد،14
العدد ،01جامعة الجلفة ،2021 ،ص144
3نسيمة عطار ،مرجع سابق ،ص144
 4آسية بلخير ،رهان االمن الصحي في الجزائرفي ظل االزمات املمتدة :قراءة نقدية في أدوارالوكالة الوطنية لالمن الصحي ،مجلة أبحاث قانونية
و سياسية ،املجلد ،07العدد ،2022 ،001ص156
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إلى أنه انتشر بشكل كبير وخطير ،وأضحى مشكلة صحية عاملية مند ظهوره في مدينة ووهان الصينية شهر
ديسمبر  ، 2019إذ يعد هذا الفيروس ساللة جديدة لم يسبق تحديدها لدى البشر من قبل ،فهو يستهدف
أساسا الجهاز التنفس ي لإلنسان ويهاجم خالياه ويدمرها مما يعيق وظيفته ،إذ يتكاثر الفيروس داخل الخاليا
مؤديا إلى موتها مما يضعف جهاز املناعة فيفقد الجسم قدرته على التحمل وبالتالي الوفاة.1
وهناك العديد من العوامل التي أدت إلى تصنيف فيروس كوفيد 19كجائحة عاملية ،نظرا لسمات التي تتميز
بها 2والتي جعلت منها تتدرج في تصنيفها من أزمة إلى كارثة إلى جائحة تتمثل هذه السمات في:
 املفاجأة والتعقيد أدت إلى حدوث تهديد خطير للوضع القائم.
 السرعة في االنتشار وتتابع األحداث ونتائجها ،مما ولد ضغط كبير وعواقب وخيمة تصل إلى
حد التدمير.
 نقص املعلومات وقلة املعرفة أو الدراية الكاملة بظروف الجائحة(الكشف املبكر عنها(وكيفية
القضاء عليها ،مما يؤدي إلى صعوبة بالغة في اتخاذ القرار واختيار البديل األفضل.
 تصاعد األحداث وفقدان السيطرة عليها ،في ظل التشابك بين األسباب والنتائج ،وبروز مظاهر
خارج نطاق التوقعات ،مما يؤدي الى صعوبة التحكم في الوضع والتضارب في مواقف أصحاب القرار
 امتداد خطر الجائحة من الحاضر إلى املستقبل وزيادة حدة الخطر واالحتماالت التي قد تؤدي
إليها انتشار الجائحة مستقبال.
 أدت جائحة كوفيد 19إلى خلق حالة ذعر وزيادة التوتر والقلق ،مما جعلها تبرز كنقطة تحو:
مصيرية تحمل صفتي اإليجاب و السلب معا.
فمند تاريخ ظهور هذه الجائحة والعالم يعاني من هذا الوباء الفتاك والذي وقف العلماء واألطباء عاجزين
أمامه وأصبح بمثابة تحد علمي لهم ،وال زالوا يحاولون فك لغز تطوره وتركيبه وكيفية انتشاره .فرغم اإلجراءات
االحترازية التي طبقتها معظم دول العالم ،يواصل فيروس كوفيد 19املستجد انتشاره وحصد األرواح ،حيث
تجاوز عدد املصابين بفيروس كوفيد 19في العالم مليونين و 200ألف شخص منتصف شهر أبريل 20203
،وأكثر من  150ألف حالة وفاة بسبب فيروس كرونا ،فيما تماثل ما يزيد على  560ألف شخص للشفاء وقد
احتلت الواليات املتحدة املرتبة األولى عامليا في عدد اإلصابات بفيروس كوفيد 19بأكثر من  670ألف حالة تليها
كل من اسبانيا وايطاليا وفرنسا وأملانيا وبريطانيا ،وبالنسبة للصين التي انتشر منها الفيروس إلى العالم فقد بلغ
1بوعموشة نعيم ،فيروس كورونا(كوفيد ) 19في الجزائر -دراسة تحليلية ،-مجلة التمكين االجتماعي ،املجلد ،02العدد ،2020 ،02ص.114
2خلود كالش  ،سامية بلجراف  ،حفيظة مستاري  ،جائحة فيروس كورونا وضرورة تفعيل قواعد القانون رقم  04/40املتعلقة بالوقاية من
األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة ،مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،املجلد ،09العدد،04،2020
ص.151
3بوعموشة نعيم ،مرجع سابق ،ص.144
39

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل األحباث القانونية املعمقة  -العدد  54أكتوبر 2022

عدد اإلصابات بها أكثر من  82ألف حالة ،رغم اإلمكانيات املالية واملادية التي توفرها الدول ألنظمتها الصحية
من اجل تحقيق األمن الصحي و تحسين الخدمات الطبية والدعم الذي توفره منظمة الصحة العاملية إلى أنها
تبقى غير كافية نتيجة االنتشار الرهيب واملتسارع لألمراض واألوبئة التي أصبح تهديدها يتجاوز حدود الدول
لينتشر بسرعة عبر مختلف دول العالم 1وما جائحة كوفيد 19التي ظهرت أواخر ديسمبر  2019في الصين،
ومازالت تلقي بظاللها على السياسات العاملية واقتصاداتها وتأثيراتها االجتماعية والنفسية البادية للعيان إلى
شكل من أشكال التهديدات ،وأنه أصبح يشكل حالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي ،و بعد مرور
أكثر من سنة على انتشار وباء كوفيد 19واألعداد الهائلة لضحاياه ،إلى أنه لم تتمكن ال منظمة الصحة العاملية
وال حتى املنظومات الصحية األكثر تطورا ي العالم من الحد من انتشاره أو القضاء عليه ،لذا يبقى التأهب
إلزاميا من أجل املواجهة عبر توفير أقص ى اإلمكانيات ودعم الجبهات الوقائية ضد االنتشار السريع للفيروس.
 .3كرونولوجيا تطورالوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19في الجزائر:
 1.3إعالن حالة الطوارئ الصحية :تعتبر حالة الطوارئ من بين التطبيقات العملية التي تدخل في نطاق
الظروف االستثنائية استنادا ملا جاء في نص املادة  105من الدستور تبين أن حالة الطوارئ مرتبطة بالخطر
الذي يهدد نظام الحكم والسير العادي للمؤسسات الدستورية في الدولة وال ينصرف إلى الخطر الذي يهدد
الصحة العامة باعتبارها عنصر من عناصر النظام العام و عليه فإن حالة الطوارئ الصحية هي وضعية
صحية استثنائية وغير متوقعة لها تداعيات خطيرة على الصحة العامة وتتطلب إجراءات وتدابير فورية يتم
من خاللها منع االنتشار الواسع للمرض 2كذلك لم ينص القانون  11/18املتعلق بالصحة على حالة الطوارئ
الصحية ،باستثناء التدابير املنصوص عليها في القسم الثاني من الباب الثاني تحت عنوان "الوقاية من األمراض
ذات االنتشار الدولي ومكافحته" حيث جاء في نص املادة " :"43تضع الدولة التدابير الصحية القطاعية
والقطاعية املشتركة الرامية إلى وقاية املواطنين وحمايتهم من األمراض ذات االنتشار الدولي .مصلحة املراقبة
الصحية بالحدود هي مصلحة طبية تمارس نشاطها بواسطة مراكز صحية متواجدة على مستوى نقاط الدخول
الحدودية.
كما لم يتطرق القانون رقم  24/04املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية
املستدامة لحالة الطوارئ الصحية ،وقد أشار من خالل نص املادتين 36و3 37إلى األحكام الخاصة بالوقاية
من األخطار املتصلة بصحة اإلنسان حيث يحدد املخطط العام للوقاية من األخطار املتصلة بصحة اإلنسان
 1زينب قريوة  ،وكالة االمن الصحي الجزائرية كسياسة لتعزيز الحوكمة و إدارة املخاطر الصحية في ظل املخاوف من انتشار وباء "سارس
كوفيد ،"2مجلة العلوم القانونية و السياسية ،املجلد ،12العدد ،02،2021ص.599
 2عبلة بطاش  ،جائحة كورونا –كوفيد -19وانعكاساتها على حقوق اإلنسان في الجزائر ،املجلة الجزائرية للحقوق االنسان في الجزائر،
املجلد ،06العدد ،2021 ،01ص.279
3عبلة بطاش ،مرجع سابق ،ص.279
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فيما يخص األمراض املنطوية على خطر العدوى أو الوباء منظومة املواكبة ومنظومات اإلنذار املبكر باإلضافة
إلى التدابير التي يمكن تنفيذها في حالة وقوع هذه األخطار .وهنا تم تطبيق املادة  105تحت غطاء عبارة 'حالة
الضرورة امللحة.
 2.3تطورعدد اإلصابات بمرض فيروس كوفيد:19
املوجة االولى :لقد سجلت أول حالة إصابة بمرض كوفيد  19بالجزائر لرعية إيطالية أعلن عنها يوم 25
فيفري . 2020في  01مارس  2020تم االعالن عن حالتين؛ انتقلت العدوى لهما عن طريق قريب لهما مقيم
بفرنسا بعد الحالتين السابقتين أخذ املرض ينتشر وذلك بتسجيل حاالت جديدة كل يوم بتاريخ 21مارس2020
تم االبالغ عن  49حالة جديدة مصابة بمرض كوفيد. 19في  3أبريل  2020ارتفعت حصيلة اإلصابات الجديدة
املبلغ عنها لتصل إلى  187حالة في  11أبريل  2020انخفضت اإلصابات لتصبح  82إصابة جديدة ،وفي  22ماي
 2020تم تسجيل  190حالة 10 ،جوان 2020انخفضت عدد الحاالت ليصبح 102حالة في شهر جويلية لم
تنخفض اإلصابات بل أخذ ت منحا تصاعديا ،1حيث تم في 7جويلية تسجيل  475حالة جديدة مصابة باملرض
واستمر العدد باالرتفاع حتى وصل في  24جويلية إلى  675إصابة جديدة تمثل ذروة عدد اإلصابات بالنسبة
للموجة األولى ملرض كوفيد  19الذي شهدته الجزائر.
املوجة الثانية :بدأ عدد اإلصابات الجديدة في االنخفاض ليصل إلى  74إصابة بتاريخ 13أكتوبر  2020ثم
بدأت في االرتفاع حيث تم تسجيل  291إصابة جديدة بتاريخ  31أكتوبر ،في شهر نوفمبر بدأت اإلصابات تأخذ
منحا تصاعديا حيث تم في  6نوفمبر تسجيل  631حالة جديدة مصابة بمرض كوفيد  19واستمر العدد
باالرتفاع حتى وصل في  24نوفمبر إلى  133إصابة جديدة.
املوجة الثالثة :بعد تاريخ  24نوفمبر 2020بدأت االصابات الجديدة بمرض كوفيد  19تنخفض حتى وصلت
الى  86إصابة بتاريخ  28مارس . 2021ثم أخذت في االرتفاع تارة واالنخفاض تارة أخرى ،حيث تم تسجيل 232
إصابة جديدة بتاريخ  27أبريل و 117إصابة جديدة في 16ماي  2021ويوم  30جوان تم االبالغ عن  397إصابة
جديدة بحلول شهر جويلية  2021بدأت اإلصابات تتزايد باستمرار إلى أن وصلت إلى ذروة املوجة الثالثة بعدد
يقدر 1927إصابة جديدة بتاريخ  28جويلية .2021
املوجة الرابعة :بعدما بلغت اإلصابات الجديدة بمرض كوفيد  19الذروة في املوجة الثالثة أخذ العدد في
االنخفاض حيت وصل إلى  72حالة جديدة بتاريخ  24أكتوبر  2021بعد ذلك بدأ العدد في االرتفاع حيث تم
االبالغ عن  187إصابة جديدة في  30نوفمبر  2021و 375إصابة جديدة يوم  24ديسمبر 2021ي شهر جانفي

 1وريدة براهمي ،فيروس كورونا )-COV-SARS2 (2بالجزائر وانعكاساته االجتماعية ،مجلة املقدمة للدراسات اإلنسانية و االجتماعية،
املجلد ،07العدد ،2022 ،01ص.1011
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أخذت اإلصابات الجديدة منحا تصاعديا وهو ما يؤكد دخول الجزائر في موجة رابعة حتى وصلت إلى الذروة
برقم يقدر ب  2521إصابة جديدة بمرض كوفيد .119
 3.3تطور عدد تطور حاالت الوفيات بمرض فيروس (كوفيد  :)19تم تسجل اول وفاة يوم أال حد 12
مارس  2020أول حالة وفاة بمرض فيروس كوفيد 19بدأت حاالت الوفيات في االرتفاع حيث تم تسجيل يوم 15
مارس  2020أربعة وفيات بتاريخ  21مارس  2020ارتفع العدد إلى  15حالة .بتاريخ  27مارس انخفض عدد
الوفيات الجديدة املعلن عنها إلى حالة واحدة بعد ذلك أخذ العدد يتزايد يوميا باستمرار حيث تم تسجيل في 2
أبريل 2020؛ 28حالة وفاة جديدة وهي ذروة عدد الوفيات في املوجة األولى.
على ان تبدا الوفيات باالنخفاض إلى أن تصل العدد الجديد املعلن عنه  3وفيات بتاريخ  1ماي 2020ثم
أخذت في االرتفاع تارة واالنخفاض تارة أخرى .حيث تم تسجيل  14وفاة جديدة في  19جوان  2020ويوم 5
جويلية تم االبالغ عن  6وفيات جديدة .في  6أوت ارتفع عدد الوفيات الجديدة لى  12وفاة .في  3سبتمبر انخفضت
إلى  6وفيات ثم ارتفعت مرة أخرى ليصل عدد الوفيات  14وفاة جديدة بتاريخ  16أكتوبر . 2020بداية من شهر
نوفمبر  2020بدأت حاالت الوفيات الجديدة تتزايد باستمرار إلى أن وصلت إلى الذروة بعدد يقدر ب  23حالة
وفاة جديدة تزامنا مع املوجة الثانية.2
وبداية من شهر جانفي  2021بدأ عدد الوفيات الجديدة املعلن عنها يوميا يستقر حيث تراوح بين5، 4،3 :وفيات .بتاريخ  22أبريل  2021ارتفعت الوفيات قليال مسجلة  9وفيات جديدة .بداية من  1جويلية  2021بدأ
عدد الوفيات في االرتفاع دون انخفاض ليصل عدد الوفيات إلى الذروة برقم يقدر ب  49حالة وفاة جديدة .وهي
أكبر حصيلة يومية شهدتها الجزائر تزامنا مع املوجة الثالثة وهي أكبر حصيلة يومية شهدتها الجزائر تزامنا مع
املوجة الثالثة لفيروس كوفيد . 2 19نتيجة عدة أسباب أهما :انتشار املتحور دلتا؛ الذي يعد أكثر ساللة كوفيد
 19قدرة على العدوى تقارب الضعف مقارنة السالالت املتحورة السابقة كما أنها تسبب حاالت مرضية أشد
وطأة .باإلضافة الى أزمة خانقة في مادة االكسجين عانت منها معظم املستشفيات أدت إلى وفاة العديد من
املصابين بسبب عدم توفر هذه األخيرة.
 في شهر سبتمبر بدأ عدد الوفيات الجديدة ينخفض حتى وصل إلى حالتين بتاريخ  14أكتوبر. 2021ارتفععدد الوفيات الجديدة املعلن عنها قليال ليتأرجح بين 6، 5، 4 :و 7وفيات وبتاريخ  21جانفي تم تسجيل أكبر
عدد من الوفيات وهو  15حالة وفاة جديدة ،تمثل ذروة عدد الوفيات الجديدة في املوجة الرابعة أقل رقم ذروة
االن املتحور أو ميكرون أكثر سرعة في االنتشار وأقل خطورة.

1براهمي وريدة ،مرجع سابق ،ص.1013
2براهمي وريدة ،مرجع سابق ،ص.1015
42

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل األحباث القانونية املعمقة  -العدد  54أكتوبر 2022

 .4الحجر الصحي كتدبير وقائي فعال في تجاوز االزمة الصحية لفيروس كوفيد 19في الجزائر :يعتبر
الحجر الصحي نظام صحي دولي اتفقت عليه دول العالم و تقييده داخل حدودها بمنافذ دخولها املختلفة
البرية و البحرية و الجوية مهمته الحفاظ على الصحة العامة ،ومنع تسرب االمراض الوبائية الفتاكة الخاضعة
للوائح الصحة العاملية التي تنتقل من مراكز توطنها الى البالد الخالية ،منها عن طريق حركة تنقل االفراد و
البضائع او سائل النقل املختلفة.
 1.4إجراءات الحجرالصحي  :وتتمثل إجراءات الحجر الصحي التي تعمل الدول على تطبيقها 1في اآلتي:
حجر مناطق معينة وعدم السماح لهم باملغادرة لتفادي انتشار العدوى بشكل كبير.
منع ركاب السفن و الطائرات من الدخول ألي أراض ي دولة ،وإصابتهم بالعدوى لتجنب انتقالها الى
مواطني الدولة.
حجر السفن و الطائرات.
حظر األشخاص املحتمل اصابتهم باملرض .
حظر املصابين واألشخاص من التحرك داخل البلد والتقاءهم بالعامة.
تجنب االحتفاالت العامة وإيقاف التجمعات.
 2.4ملعايير الوقائية املتخذة أثناء فترة الحجر الصحي االحترازي:من بين املعايير الصحية املتخذة بالحجر
الصحي االحترازي ،بناء على توصيات اللجنة العلمية املكلفة بمتابعة الجائحة2والتي تشمل ما يلي:
بالنسبة ملعاييرالتوعية:*إجبارية استعمال القناع الواقي ومحلول التعقيم؛
*اإلكثار من وسائل التعقيم في كل مكان وخاصة األماكن التي تكثر فيها الحركة؛
*تحديد مسارات الدخول والخروج للمطاعم والحمامات قصد تفادي االكتظاظ.
بالنسبة ملعاييرالتغطية الصحية والرعاية:
*وجوب تسخير األطباء ،األعوان الشبه طبيين وعمال التنظيف ،من قبل وزارة الصحية وإصالح
املستشفيات على مدار الساعة؛

 1املختار العيادي ،الحجر الصحي للمصابين لألمراض معدية في سياق مكافحة جائحة كورونا االطار القانوني االستراتيجية الوطنية ملكافحة
جائحة كورونا عالقة التدابير املتخذة بمنظومة حقوق االنسان دراسة مقارنة في الدولة و القانون في زمن جائحة كورونا ،الرباط ،مكتبة دار
السالم للطباعة و النشر و التوزيع ،2020 ،ص.46
 2عادل امين مهمل،اآلثار الصحية واالقتصادية لجائحة كوفيد 19-واألعباء املالية املترتبة عن الحجر الصحي االحترازي بالجزائر-فندق ما
ز افران نموذجا ،-املجلة الجزائرية للعلوم االجتماعية واإلنسانية ،املجلد ،09العدد ،2021 ،01ص.668
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*العمل على التوعية الدائمة للموظفين مع الحرص على اليقظة الشديدة؛
*التأكد من الصحة الجيدة للموظفين وقدرتهم على العمل يوميا قبل التحاقهم بمناصب عملهم؛
*إخطار املوظفين بعدم االلتحاق بمناصب عملهم في حالة إحساسهم بأحد أعراض املرض.
.3.4التدابيرالتشريعية للحجرالصحي بسبب جائحة كوفيد 19في الجزائر:أصدرت الجزائر–مثل معظم
دول العالم -جملة من التشريعات والقوانين املتعلقة بالحجر الصحي املنزلي من أجل مكافحة ومجابهة جائحة
كوفيد  ،19وقد كانت هذه التشريعات في شكل مراسيم تنفيذية صدرت بالجريدة الرسمية ،حددت مفهوم
الحجر املنزلي وأهدافه وآليات تنفيذه .وكان ذلك كاالتي:1
*نظرا لخطورة الوباء فقد تدخل املشرع الجزائري باملرسوم التنفيذي رقم ، 70- 20 :تكملة للوقاية من
انتشار وباء كوفيد  19ومكافحته ،وقد عد املرسوم والية البليدة منطقة وباء وأخضعها لحجر منزلي كامل ملدة
 10أيام قابلة للتجديد ،والجزائر العاصمة لحجر جزئي منزلي من الساعة 19:00 :مساء إلى الساعة
07:00صباحا ،ملدة  10أيام قابلة للتجديد.
*ثم أصدرت الجهات التنفيذية مرسوما آخر ،وهو املرسوم التنفيذي رقم ، 72-20 :يتضمن تمديد الحجر
املنزلي الجزئي إلى بعض الواليات للتصدي لتفش ي الفيروس وهذه الواليات هي :باتنة ،تيزي وزو ،وهران،
قسنطينة ،املدية ،بومرداس ،سطيف ،تيبازة ،وهذا ابتداء من الساعة 19:00مساء من يوم  28مارس .2020
* ثم جاء املرسوم التنفيذي رقم  86-20املتضمن تمديد األحكام املتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار الوباء
ومكافحته والذي أضاف بعض الواليات بجاية ،مستغانم ،برج بوعريريج ،للحجر املنزلي الجزئي من الساعة
19:00مساء إلى الساعة 7:00صباحا إلى غاية  2020/04/19مع إمكانية تمديدها.
* بعد استفحال الوباء وانتشاره جاء مرسوم تنفيذي برقم  100-20حيث عمل على تمديد العمل بالتدابير
االحترازية ومن بينها الحجر املنزلي الذي تم تحديده من  20أبريل إلى غاية  29منه.
* تم تدخل املشرع مرة أخرى بموجب املرسوم التنفيذي رقم ، 102-20يتضمن تمديد الحجر املنزلي الجزئي
ملدة  15يوما ابتداء من يوم  30أبريل  2020عبر كامل التراب الوطني من الساعة  19:00مساء إلى الساعة 07:00
صباحا من يوم الغد ،ويستثنى من هذا التوقيت بعض الواليات (بجاية ،تيزي وزو ،وهران ،تلمسان ،الجزائر،
املدية ،عين الدفلى ،سطيف ،تيبازة( من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة صباحا ،كما استفادت

1خليفة بشاطة ،سلطة الحاكم في تقييد املباح -الحجر الصحي للوقاية من جائحة كورونا نموذجا ،-مجلة رسالة املسجد ،املجلد ،19العدد،02
وزارة الشؤون الدينية و األوقاف ،2021 ،ص.12
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والية البليدة من تمديد الحجر املنزلي الجزئي من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة السابعة صباحا ،بعد
أن كانت تخضع للحجر املنزلي الكلي.1
4.4مراحل رفع الحجرالصحي في الجزائر:
قامت الحكومة الجزائرية بإعداد برنامج ألجل الخروج من قيد الحجر الصحي بطريقة تضمن تحقيق أقل
الخسائر ،وذلك بعد توصيات السلطة الصحية ،حيث يتم رفع الحجر الصحي في الجزائر عبر مرحلتين:2
املرحلة األولى :تبدأ من تاريخ  07جوان وهذا كما ورد في املرسوم التنفيذي رقم  3145- 20املتضمن تعديل
نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كوفيد 19ومكافحته ،تضمن ما يلي:
 تعديل نظام الوقاية من انتشار وباء كوفيد  19ومكافحته.تعزيز املراقبة الصحية.وضع نظام وقائي للمرافق الخاصة بالنشاطات املرخص باستئناف ممارسة نشاطها ،والتي من بينها قطاعالبناء واألشغال العمومية والري ،النشاطات التجارية ،املتعلقة بالحرفيين ،وتجارة األدوات املنزلية والديكور
األفرشة والخياطة وقاعات الحالقة ،فكلها تخضع للتطبيق الصارم لتدابير الوقاية الصحية.
ضرورة ارتداء القناع الواقي ،وإلصاق التعليمات الوقائية في األماكن العمومية ،احترام مسافة األمان،التباعد الجسدي ،وضع محاليل كحولية.
 االلتزام بمراقبة تطبيق تدابير الوقاية من طرف السلطات املؤهلة وأعوان الدولة ،ألن عدم الخضوع لهايؤدي إلى غلق ووقف النشاط االقتصادي والتجاري والخدماتي.
املرحلة الثانية :تبدأ من تاريخ  14جوان  2020وتشمل هذه املرحلة كل ما جاء في املرسوم التنفيذي رقم
1594-20املتضمن تعديل الحجر املنزلي والتدابير املتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار فيروس كوفيد19
ومكافحته  ،وتضمن ما يلي:
الرفع الجزئي للحجر املنزلي لتسعة وعشرون والية من الساعة  08مساء إلى غاية الساعة  05صباحا وهيتشمل كل من والية بومرداس ،سوق أهراس ،تيسمسيلت ،الجلفة ،معسكر ،أم البواقي ،باتنة ،البويرة ،غليزان،

1خليفة بشاطة ،مرجع سابق ،ص.13
 2نسيمة عطار ،مرجع سابق ،ص.152
3املرسوم التنفيذي رقم  145-20املؤرخ في  07جوان  ، 2020املتضمن تعديل نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته ،الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،عدد .34
4املرسوم التنفيذي رقم  159-20املؤرخ في  13جوان  2020املتضمن تعديل الحجر املنزلي والتدابير املتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار فيروس
كورونا ومكافحته ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،عدد .35
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بسكرة ،خنشلة ،املسيلة ،الشلف ،سيدي بلعباس ،املدية ،البليدة ،برج بوعريريج ،تيبازة ،ورقلة ،بشار،
الجزائر ،قسنطينة ،وهران1 ،سطيف ،عنابة ،بجاية ،ادرار ،األغواط ،الوادي.
الرفع الكلي للحجر املنزلي عن  49والية.كما عملت الجزائر على سن ووضع إجراءات اخرى من أجل التحوط من جائحة فيروس كوفيد .19فقد
كانت السياسة الصحیة املنتهجة ملواجهة فيروس كوفيد 19كاآلتي:1
*تشكيل اللجنة العلمیة التابعة لوزارة الصحة وإصالح املستشفيات :تم تشكيل هذه اللجنة من أجل
تدعیم لجنة اليقظة واملتابعة التابعة وزارة الصحة والسكان إ صالح املستشفيات وسمیت هذه اللجنة باللجنة
عملیة ملتابعة فيروس كوفيد ،19تم تشكيلها من كبار األطباء األخصائيين عبر التراب الوطني تحت إشراف وزير
الصحة والسكان و إصالح املستشفيات ،وتكون مهمتها في متابعة تطور انتشار الوباء وابالغ الرأي العام بذلك
یومیا وبانتظام".
*إنشاء موقع إلكتروني ومركز ملتابعة تطورات فيروس كوفيد : 19قامت وزارة الصحة والسكان وإصالح
املستشفيات بإنشاء موقع رسمي ملتابعة تطورات فيروس كوفيد 19في الجزائر http ://covid19. Sante. Gov.
dzكما تم في هذا السیاق إنشاء مركز الستقبال املكاملات على الرقم املجاني  30- 30على مستوى وزارة الصحة.
التجهيزات والهیاكل الطبیة املرصدة ملواجهة جائحة كوفيد : 19حسب معلومات وزارة الصحة فإن
التجهيزات والهیاكل الطبیة املرصدة لجائحة فيروس كوفيد 19هي:
 400سریر إنعاش في الظروف العادیة یمكن رفع إلى  6000سریر؛
2500جهاز تنفس صناعي.
2500جهاز تخدیر وتنفس صناعي آخر.
 220عیادة خاصة لكل منها  3إلى  4أسرة إنعاش.
64سیارة إسعاف طبیة مجهزة بـ أجهزة التنفس االصطناعي.
*إنشاء فروع ومالحق ملعهد باستور بالجزائر العاصمة في كل من قسنطینة وورقلة ووهران من أجل إجراء
الكشوفات الطبیة لفيروس كوفيد.19
إنتاج املعقمات والكمامات وأجهزة التنفس الصناعي :تم تشجیع مؤسسات القطاع العامو الخاص علىرفع قدراتها االنتاجیة من حیث الكمامات ،مما سمح ببلوغ انتاج یقدر ب 500.000كمامة/یومیا ،كما قامت
 1رواني بوحفص وآخرون ،نموذج مقترح للتدقیق الصحي من أجل تقییم السیاسة الصحیة ملواجهة جائحة كوفيد  ،19مجلة إدارة االعمال
والدراسات االقتصادية ،املجلد ،06العدد ،2020 ،02ص.396
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مبادرات من طرف مراكز التكوین املنهي عبر الوطن للمساهمة في إنتاج هذه الكمامة كما تم إصدار مرسوم
تنفیذي رقم  127- 20الصادر في  20ماي  2020الذي یحدد التدابير التكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فيروس
كوفيد 19كوفید  19ومكافحته .و الذي یتضمن قرارا بإجباریة ارتداء الكمامات كوسیلة للوقایة من وباء
كوفيد.19
إنتاج مستلزمات الفحص والسریع وأجهزة التنفس الصناعي :عملت الجزائر على محاولة توفيرمستلزمات الفحص السریع لفيروس كوفيد 19املستجد ،والذي تم تقدیره بـ ـ  200.000وحدة أسبوعیا كما
قامت بعض املؤسسات العمومیة بالقیام بمجموعة من املبادرات ومن بين هذه املؤسسات املؤسسة الوطنیة
للصناعات اإللكترونية  ENIEالتي قامت بتصمیم وصناعة أجهزة التنفس االصطناعي وأجهزة التنفس اآللي
لتزوید املستشفیات باملعدات الالزمة.
 .5االمن الصحي كبعد استراتيجي في إدارة مخاطر االزمة الصحية ملا بعد الجائحة :على الرغم من
سياسات إصالح املستشفيات وتطوير املنظومة الصحية الجزائرية باستمرار فإنها كشفت في ظل هذا الوباء
عن ضعف اإلمكانيات وغياب إدارة للمخاطر الصحية املفاجئة ،لذلك كان البد من استحداث هيئة أكثر
فعالية توفر لها كل اإلمكانيات الضرورية لبناء استراتيجية وقائية مستقبلية ،فكان اإلعالن عن استحداث
"الوكالة الوطنية لألمن الصحي" بمرسوم رئاس ي رقم  158-20مؤرخ في 14مارس سنة  ،2020وتنص املادة
 3من هذا املرسوم على أن" :الوكالة مؤسسة للرصد والتشاور واليقظة االستراتيجية والتوجيه واإلنذار في مجال
األمن الصحي ،وتكلف الوكالة ،بالتشاور مع الهياكل املعنية ،بإعداد االستراتيجية الوطنية ألملن الصحي والسهر
على تنفيذها .وتضمن الوكالة تنسيق البرامج الوطنية للوقاية من التهديدات وأخطار األزمات الصحية
ومكافحتها ،وتتولى الوكالة مهمة املستشار العلمي لرئيس الجمهورية في مجال األمن الصحي وإصالح املنظومة
الوطنية للصحة العمومية.1
 5.1استراتيجيات ومتطلبات تحقيق االمن الصحي ملا بعد جائحة كوفيد :19تعتبر عملية مواجهة
االزمات الصحية من بين التحديات التي تعمل الدول على تحقيقها و تفعيلها و التي تكون حسب املعايير
التالية:2
 الوقاية :فحسب هذا املعيار تقوم عملية الوقاية من خالل مراقبة مناطق االنتشار االمراض
ووضع برنامج وطني يساهم في املراقبة.
 الكشف والتحقق :البد من توفير أنظمة تسهم في الكشف املبكر لألمراض املعدية و تقديم
التقارير حتى تسهل عملية التحكم فيها.
 1زينب قريوة ،مرجع سابق ،ص.603
 2فؤاد جدو ،مرجع نفسه ،ص.945
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 سرعة االستجابة :وهي القدرة على االستجابة لألزمات الصحية ويتمتع بنظام سريع التدخل
في حال وقوع ازمة صحية او وباء.
 االستباقية :والتي تلعب دورا في احتواء املرض وهذا يتوقف على مدى جاهزية األنظمة
الصحية في الدول والذي يقوم على وضع مخزونات دورية من االدوية ،واملحاليل ،واألجهزة الطبية حيث
يتم تجديدها ومراعاة صالحيتها.
 تقسيم العمليات االستشفائية :ونقصد به في حالة تفش ي املرض تخصيص أماكن الفحص
عن أماكن االستشفائية.
 اتخاذ التدابيرالوقائية :وهذا يستند الى الجهاز اإلداري و السلطات املحلية و ذلك عبر رصد
تعليمات إدارية وتنظيمية.
 تشكيل اللجنة لعلمية والطبية :ودور هذه اللجنة القيام بعمليات رصد الوباء وانتشاره ووضع
آليات ملحاصرته.
 الدعم اللوجيستكي :وهذا يأتي من خالل تخصيص مجموعة وزارات معينة بمواجهة الوباء او
املرض املنتشر والذي يختلف من دولة الى أخرى.
 تفعيل دور املجتمع املدني :وهو امر أساس ي في إنجاح أي عمل ألنه يقلل من الضغط على
الجهات الرسمية ،ويسهل عملية تدفق املعلومات و العمليات و الخدمات في املناطق التي ال يمكن
تغطيتها من طرف السلطات.
 5.2تداعيات ما بعد فيروس كوفيد :19لقد اثبتت كوفيد 19أن الدول التي لها نظم حوكمة فاعلة هي
األقدر على مواجهة األزمات والتغلب عليها ،ومن اإلجراءات الواجب إتباعها لتحقيق األمن الصحي العاملي بعد
انتشار فيروس كوفيد 19نذكر منها:
*توحيد الجهود لتأسيس نظام فعال لإلنذار املبكر باألمراض املعدية واألوبئة و تفعيل ذلك من خالل
الحرص على تعزيز جهود البحث وتطوير االختبارات الشخصية وتحديد تدابير الصحة العامة لسيطرة على
انتشار الوباء.
*تأسيس منظومة ذكية إلدارة االزمات الصحية العاملية ،وتشجيع التعاون بين الدول لرفع كفاءتها
واستجابتها للتعامل وباء.
*وضع نظام إدارة املخاطر يكون مصدرا للمعلومات للمجتمع ،والتواصل مع األنظمة الدولية األخرى إلدارة
االزمة وتوفير املتطلبات الالزمة.
*وضع نظام صحي شامل قادر على التعامل مع األوبئة والفيروسات العابرة للحدود.
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*االستثمار في االنفاق العاملي والتركيز على البحث العلمي والتعاون بين املخاطر العلمية على الصعيد العاملي
خاصة في امليدان الصحي.
خاتمة
تعد جائحة كورونا (كوفيد ) 19موضوع الساعة ملا كان والزال لها من تأثيرات مستها معظم مجاالت الحياة
اليومية لإلنسان ،وللمؤسسات وحتى للدول ،حيث فرضت هذه األخيرة على سلطات الدول ،حتمية السهر على
سن ترسانة من التنظيمات والقوانين لغرض احتواء الوضع ومنع انتشار فيروس جائحة كورونا (كوفيد 19
)حيث تم اتخاذ جملة من التدابير واالجراءات ألجل مجابهة هذا الفيروس ،أن الجزائر كغيرها من الدول حاولت
قدر االمكان الحفاظ على الصحة العامة من خالل فرض الحجر الصحي واملنزلي بنوعيه على كافة واليات
الوطن ،وتقييد حركة التنقل فيها بغرض التخفيف والتقليل من شدة انتشار الفيروس ،وحقا يمكن القول أن
املنظومة الجزائرية قد نجحت في احتواء الوضع والخروج من األزمة بأقل األضرار إذا ما قورنت نتيجة حصيلة
املصابين والوفيات بأشقائنا من الدول املجاورة ،وهذا الفضل كله يرجع للحرص الشديد من طرف مسؤولي
سلطات الضبط على الحفاظ على الصحة العامة في البالد ،كما لفتت هذه االزمة اإلنسانية العاملية انتباه
جميع دول العالم إلى ان االمن الصحي ال يقل أهمية عن االمن العسكري ،و ان توجيه االهتمام بهذا البعد من
ابعاد االمن اإلنساني كفيل بأن يحمي البشر ،من اضرار و مخاطر تفوق بكثير مخاطر الصراعات و الحروب
العسكرية كما انها قد أسست لتحول في طبيعة سياسيات االمن الوطني و القومي و الدولي مستقبال.
توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:
خطـورة وبــاء فيـروس كوفيد 19علــى النظـام العــام فـي الدولــة وذلـك لتهديــده للصــحة العامة.قيام الحكومة الجزائرية بتقييد حرية التنقل بغرض املحافظة على صحة الناس وحمايتهم.تقوم السلطات او الجهات املسؤولة عن الصحة العامة بتطبيق الحجر الصحي ألنه يساعد على إيقاف اواحتواء األوبئة و االمراض املعدية و انتشارها بين الناس و تقليل عدد اإلصابات بها.
فرضت االزمات الصحية املمتدة و الفجائية حتمية التوجه نحو بناء مقاربة معرفية إلدارة االزماتالصحية وفق مراحل و عمليات ،بهدف تجنب وقوعها و التقليل من تأثيراتها وتبرز أهمية هذا النظام في الحفاظ
على الصحة العامة و حماية االفراد واملجتمعات من مخاطر تلك االزمات و التحكم فيها بما يحقق االمن
الصحي.
الشفافية و املوضوعية في رسم السياسات الصحية مما يعطي الثقة للمواطن في املساهمة في تعزيز االمنالصحي.
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أما فيما يخص املقترحات فهي كالتالي:
* ادارة االشاعة في الظروف االستثنائية  ،وإدارة االلتزام والوعي الجماعي الذي يضمن حسن التصرف.
* اليقظة الصحية املطلقة من خالل ميكانزمات االستشعار باألخطار.
*ضرورة إعادة النظر في كل املنظومات الصحية حول العالم ،إلعطائها القابلية ملواجهة أي طارئ صحي ،مع
ضرورة دعم وتشجيع البحث العلمي ،باعتباره أساس تقدم األمم واملالذ اآلمن ملواجهة أي طارئ؛
* يجب على الجزائر االستثمار في املجال الصحي أكثر من أي وقت مض ى ،خاصة ما تعلق باملستشفيات
وتكوين الكادر البشري املؤهل ،إضافة إلى توفير كل مستلزمات العالج؛
*صرامة في تطبيق القوانين إجراءات خالل إعالن حالة الطوارئ الصحية.
*وضع نظام إبالغ قسري عن األمراض املعدية واألوبئة ،ونظام أخر لتتبع حاالت اإلصابة بها االستعداد
الدائم لبناء مستشفيات ميدانية بسرعة.
*ألحقت جائحة كوفيد 19أضرار بكفاءة الرعاية الصحية ،ما يستوجب توجيه دفة االستثمار إلى املجاالت
الصحية.
* االكتفاء الذاتي الدوائى ،والبشري ،املادي.
*إعادة التركيز على مفهوم االمن الصحي مما يعنيه ذلك من استثمار متزايد ،وإجراء األبحاث العلمية البتكار
االمصال و اللقاحات لألمراض املختلفة ،وزيادة نسبة املوزانات املخصصة لقطاع الصحة.
*االستثمار في بناء منظومة صحية ووقائية متطورة خاصة فيما يتعلق باالهتمام بتطوير وتوفير
املستشفيات واالهتمام بالقطاع الطبي بما يضمن تحقيق االمن الصحي.
قائمة املراجع:
املراجع باللغة العربية:
.1املرسوم التنفيذي رقم  145-20املؤرخ في  07جوان  ، 2020املتضمن تعديل نظام الوقاية من انتشار وباء
فيروس كوفيد 19ومكافحته ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،عدد 34
.2املرسوم التنفيذي رقم  159-20املؤرخ في  13جوان  2020املتضمن تعديل الحجر املنزلي والتدابير املتخدة
في إطار نظام الوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19ومكافحته ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية ،عدد .35
.3املختار العيادي ،الحجر الصحي للمصابين لألمراض معدية في سياق مكافحة جائحة كورونا االطار
القانوني االستراتيجية الوطنية ملكافحة جائحة كورونا عالقة التدابير املتخذة بمنظومة حقوق
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االنسان دراسة مقارنة في الدولة و القانون في زمن جائحة كورونا  ،الرباط ،مكتبة دار السالم للطباعة
والنشر والتوزيع.2020 ،
.4بشاطة خليفة  ،سلطة الحاكم في تقييد املباح -الحجرالصحي للوقاية من جائحة كورونا نموذجا ،-مجلة
رسالة املسجد ،املجلد ،19العدد ،02وزارة الشؤون الدينية و األوقاف.2021 ،
.5براهمي وريدة ،فيروس كورونا (  )-COV-SARS2بالجزائر و انعكاساته االجتماعية ،مجلة املقدمة
للدراسات اإلنسانية و االجتماعية ،املجلد ،07العدد ،01جامعة باتنة ،الجزائر.
.6بوعموشة نعيم ،فيروس كورونا (كوفيد ) 19في الجزائر -دراسة تحليلية ،-مجلة التمكين االجتماعي،
املجلد ،02العد،02جامعة االغواط ،الجزائر.2020 ،
بلخير آسية  ،رهان االمن الصحي في الجزائر في ظل االزمات املمتدة :قراءة نقدية في أدوار الوكالة الوطنية
لألمن الصحي ،مجلة أبحاث قانونية و سياسية ،املجلد ،07العدد.2022 ،001
.7بطاش عبلة ،جائحة كورونا –كوفيد -19و انعكاساتها على حقوق اإلنسان في الجزائر ،املجلة الجزائرية
للحقوق االنسان في الجزائر ،املجلد ،06العدد ،01جامعة الجلفة ،الجزائر.2021،
.8تريكي احمد  ،أثر الحجر الصحي في عصر كورونا (كوفيد ) 19على الحياة االجتماعية بالجزائر ،مجلة
الساورة للدراسات اإلنسانية و االجتماعية ،املجلد ،08العدد ،01جامعة بشار ،الجزائر.2022 ،
.9بوحفص رواني وآخرون ،نموذج مقترح للتدقیق الصحي من أجل تقییم السیاسة الصحیة ملواجهة
جائحة كوفيد  ،19مجلة إدارة االعمال والدراسات االقتصادية ،املجلد ،06العدد.2020 ،02
.10سهايلية سماح  ،اإلجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا في الجزائر ،مجلة الرسالة للدراسات و
البحوث اإلنسانية ،املجلد ،05العدد.2020 ،03
.11طواهرية أحالم  ،التباعد من مصطلح اجتماعي إلى استراتيجية دولية في ظل انتشار كورونا في العالم،
املجلة الدولية للبحوث القانونية و السياسية ،املجلد ،05العدد.2021 ،01
.12عطار نسيمة  ،الحجراملترلي في ظل جائحة كورونا (كوفيد )19و أثره في تقييد الحقوق والحريات ،مجلة
الحقوق و العلوم اإلنسانية ،املجلد ،14العدد ،01جامعة الجلفة.2021 ،
.13قريوة زينب  ،وكالة االمن الصحي الجزائرية كسياسة لتعزيز الحوكمة و إدارة املخاطر الصحية في ظل
املخاوف من انتشار وباء "سارس كوفيد ،"2مجلة العلوم القانونية و السياسية ،املجلد ،12العدد،02
. 2021
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.14قمودي سهيلة  ،الحق في حرية التنقل في سياق جائحة كورونا  ،دفاتر السياسة و القانون ،املجلد،13
العدد ،03جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر.2021 ،
.15كالش خلود ،بلجراف سامية ،مستاري حفيظة ،جائحة فيروس كورونا وضرورة تفعيل قواعد القانون
رقم  04/40املتعلقة بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة ،مجلة
االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،املجلد ،09العدد.2020 ،04
.16مهمل عادل امين ،اآلثار الصحية واالقتصادية لجائحة كوفيد 19-واألعباء املالية املترتبة عن الحجر
الصحي االحترازي بالجزائر-فندق ما ز افران نموذجا ،-املجلة الجزائرية للعلوم االجتماعية واإلنسانية،
املجلد ،09العدد.2021 ،01
.17محفوظ مريم  ،بوجادي عمر  ،توسيع صالحيات الوالي في مجال املحافظة على الصحة العامة في ظل
تفش ي فيروس كورونا (كوفيد ،)19مجلة العلوم اإلنسانية ،املجلد ،8العدد ،02جامعة ام البواقي،
الجزائر.2021 ،
املراجع باللغة األجنبية:
17.Dictionary of covid-19 terms (english-french-arabic). Bureau of coordination of Arabization
Rabat.2020.
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""الجوانب القانونية للذكاء االصطناعي
"LEGAL ASPECTS Of ARTIFICIAL INTELLIGENCE"
) العراق، كريم علي (كلية الفارابي الجامعة.م.م
Kareem Ali Salim (Al-Farabi University College, Iraq)

:امللخص
إن العدالة الناجزة والتعويض عن األضرار وعدم افالت املجرمون الجدد من العقاب تحتم بيان مفهوم
الذكاء االصطناعي إذ تبين أن الذكاء االصطناعي هو مجموعة من البيانات واملعلومات التي تزود بها اجهزة
 حيث ًبين الباحث التطور التاريخي والتشريعي للذكاء،الحاسوب او النائب االلكتروني لغرض القيام بعمل ما
 ثم بينا مدى كفاية القواعد التشريعية في املسئولية املدنية والجنائية لحكم العالقات الناشئة عن،االصطناعي
-استعمال أنظمة الذكاء االصطناعي املتزايدة حيث تبين من خالل هذه الدراسة ان على املشرع – العراقي خاصة
. وإصدار قانون ينظم عمل الذكاء االصطناعي،ان يبادر الى تطوير املنظومة القانونية الحالية
.) حماية، مستهلك، املسئولية الجنائية، املسئولية املدنية، (الذكاء االصطناعي:كلمات مفتاحية
Summary:
The prompt justice, compensation for damages, and the lack of impunity for new criminals,
necessitates a clarification of the concept of artificial intelligence, as it turns out that artificial
intelligence is a set of data and information that is supplied to computers, or electronic
representatives, for the purpose of doing something, where the researcher indicated The
historical and legislative development of artificial intelligence, and then we showed the adequacy
of the legislative rules in civil and criminal liability, to rule the relationships arising from the use
of the increasing artificial intelligence systems, as it was found through this study that the Iraqi
legislator - in particular - should initiate the development of the current legal system, and issue a
law It regulates the work of artificial intelligence.
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مقدمة:
ً
يتطور العالم بشكل متسارع جدا ،في ظل الثورة الصناعية الرابعة وعصر الذكاء االصطناعي ،وإنترنت
االشياء والعالم االفتراض ي ،لذا اصبح الذكاء االصطناعي هو من يتولى القيام بمهام اإلنسان ،وشغل الذكاء
االصطناعي وظائف البشر ،وبالتالي مهما بلغت درجة دقة وتطور الذكاء االصطناعي ،البد ان يرتكب خطأ،
وبالتالي ارتكابه للجرائم ،او قد يقوم بأعمال يترتب عليها حدوث ضرر للغير ،مما يستتبع العمل على تطوير
أنظمة الذكاء االصطناعي ،مع أهمية الحفاظ على حقوق اإلنسان ،وفائدة املستخدمين ،بحيث تعطى األولوية
لزيادة رفاهية االنسان ،وايجاد معايير اخالقية لعمل أنظمة الذكاء االصطناعي.
إن "خصوصية" أنظمة الذكاء الصطناعي ،تمثل النقطة األساس لحث الفقه والقضاء واملشرع ،على تطوير
قواعد املسئولية املدنية ،خاصة بعد ان اصبحت أنظمة الذكاء االصطناعي ،من ضمن ضروريات الحياة
الحديثة ،حيث تتمتع بقدرات التسيير الذاتي والتفاعل مع محيطها الخارجي(.)1
ومما الشك فيه ،إن التطور التكنلوجي في مجال أنظمة الذكاء االصطناعي ،له تأثير على تصرفات األنسان،
وهو ما يدفعنا في هذه الدراسة ،الى البحث في اإلشكاليات القانونية الناتجة عن هذه التصرفات ومنها مدى
إمكانية تطبيق احكام املسئولية املدنية والجنائية على أنظمة الذكاء االصطناعي ،وهل ان املبرمج للذكاء
االصطناعي هو من يتحمل املسئولية القانونية عن افعال الذكاء االصطناعي(.)2
أهمية البحث:
إن أهمية هذه الدراسة تتمثل في قلة الدراسات السابقة التي تتناول بيان احكام هذا املوضوع ،الذي بدأ
استعماله بشكل متسارع ،دون بيان اإلطار القانوني للمسئولية املدنية والجنائية التي تسببها أنظمة الذكاء
االصطناعي ،خاصة مع املميزات التي يتمتع بها الذكاء االصطناعي كقابليته للتعلم والتطور واالستقالل ،حيث
ان أنظمة الذكاء االصطناعي اصبحت تمثل مشكلة قانونية حقيقة ،تستحق الدراسة ،وبيان االحكام الخاصة
بها ،وما هي البدائل التي وضعتها التشريعات املقارنة ملواجهة قصور القواعد القانونية في املسئولية املدنية
والجنائية.
مشكلة البحث:
تتمحور مشكلة البحث ،في أن أنظمة الذكاء االصطناعي قد اقتحمت حياة البشر السياسية واالقتصادية
وحتى االجتماعية ،واصبحت هي التي تعمل وتفكر وتجد الحلول نيابة عن االنسان ،لذا يثور التساؤل التالي:
على من تقع املسئولية املدنية والجنائية التي تسببها أنظمة الذكاء االصطناعي؟ وهل تكفي القواعد القانونية
 ))1محمد السعيد السيد محمد ،نحو إطار قانوني شامل للمسئولية املدنية من أضرار نظم الذكاء االصطناعي غير املراقب ،املؤتمر الدولي السنوي
العشرون ،كلية الحقوق -جامعة املنصورة ،مصر ،2021 ،ص.45
 ))2ياسر محمد اللمعي ،املسئولية الجنائية عن أعمال الذكاء االصطناعي ما بين الواقع واملأمول ،كلية الحقوق – جامعة طنطا" ،مصر ،ص.2
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الخاصة بهاتين املسئوليتين ليتم تطبيقها على ما تسببه أنظمة الذكاء االصطناعي من ضرر أو جريمة؟ أم يجب
ان تكون هناك تشريعات خاصة تتناول مسألة تنظيم االحكام الخاصة بأنظمة الذكاء االصطناعي؟
منهجية البحث:
ملا كان املنهج القانوني املقارن من أفضل املناهج إلثراء الفكر القانوني والوقوف على مواطن الضعف والقوة
في تشريعاتنا الوطنية ،فقد اعتمد الباحث على هذا املنهج ،إلجراء مقارنة بين التشريعات املختلفة محل
الدراسة ،لغرض الوقوف على أوجه التشابه ،واالختالف بين تشريعات هذه الدول ،للوصول الى أفضل النظم
التي يمكن االستفادة منها وتطبيقها في املجال القانوني.
تقسيم البحث:
قسم الباحث هذه الدراسة الى مطلبين ،املطلب األول بعنوان (ماهية أنظمة الذكاء االصطناعي) ،تناولنا
في الفرع األول (مفهوم أنظمة الذكاء االصطناعي) وفي الفرع الثاني (األساس التشريعي للذكاء االصطناعي)
اما املطلب الثاني فقد كان بعنوان (املسئولية القانونية الناجمة عن أنظمة الذكاء االصطناعي) ،تناولت في
الفرع األول (املسؤولية املدنية الناجمة عن أنظمة الذكاء االصطناعي) ،والفرع الثاني بعنوان (حماية
املستهلك في ظل الذكاء االصطناعي).
املطلب األول :اإلطاراملفاهيمي للذكاء االصطناعي
بدأت مناقشة ظاهرة الذكاء االصطناعي ،في إطار القانون منذ بداية الستينات من القرن املاض ي ،وقد اخذ
هذا املوضوع باهتمام متزايد من قبل املتخصصين منذ العام  ،2010ويعود السبب في ذلك هو االستخدام
اليومي واملتكرر في الحياه اليومية ،لتطبيقات الذكاء االصطناعي ،بما يعود بالتحديات القانونية املحددة التي
ً ً
تفرضها هذه التكنولوجيا ،حيث ان الذكاء االصطناعي وفي الوقت الحاضر ،يؤدي دورا هاما في التوجه االوروبي
نحو التشغيل اآللي ،ومن املفترض ان الذكاء االصطناعي سيؤدي الى تغيير اسلوب العمل االقتصادي للشركات،
ً ً
مساع حثيثة لتنظيم مجال الذكاء االصطناعي ذاته،
هناك
كانت
لذا
،
املجتمع
في
ا
بما يؤدي الى احداث اثرا كبير
ٍ
ثم تعيين حدوده ،للحيلولة دون تطور ما يعرف "بالذكاء االصطناعي العام" اي نظام "الذكاء" املماثل لقدرة
البشر الذهنية ،او حتى التفوق عليها(.)1
يهدف الذكاء االصطناعي الى محاولة فهم "الذكاء االصطناعي" من خالل انشاء برامج للحاسب اآللي ،قادرة
على محاكاة السلوك اإلنساني املتسم بالذكاء ،بإمكانها اتخاذ قرار ،او موقف معينً ،
بناء على وصف لهذا

 ))1الجوانب القانونية للعقود الذكية والذكاء االصطناعي ،ورقة مقدمة من دولة تشيكيا الى لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي ،الدورة
الحادية والخمسون ،الجمعية العامة في /25جزيران ،2018/ص 3دراسة منشورة على املوقعwww.digitallibrary.un.org :
اخر زيارة 2022/11/17
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املوقف ،على ان تقوم هذه اآلالت بإيجاد حل لهذه املسالة ،من خالل اتخاذ القرار بالرجوع الى العمليات
االستداللية املتنوعة ،التي سبق وان تم تزويد البرنامج بها(.)1
الفرع األول :تحديد أنظمة الذكاء االصطناعي
يثير االستخدام الواسع النطق للذكاء االصطناعي وتطبيقاته املتزايدة ،التساؤل عن املسئولية الناجمة عن
هذا االستخدام ،ومدى كفاية القواعد العامة ،للتعويض عن االضرار التي تسببها هذه التطبيقات ،لذا يالحظ
ان املشرع الفرنس ي يمتنع عن التدخل عن اقرار تشريع خاص ينظم الجوانب القانونية ،للمسئولية الناجمة
ً
عن استخدام الذكاء االصطناعي ،وهو ما كان واضحا في االقتراح املقدم بقانون الى مجلس الشيوخ بخصوص
اصالح نظام املسئولية في العام  ،2020إذ لم يتضمن اي إشارة الى الذكاء االصطناعي  ..لذا نتناول في هذا الفرع
ما يلي:
ً
أوال :تعريف الذكاء االصطناعي :ال يوجد تعريف شامل جامع مانع للذكاء االصطناعي ،إال إنه تم تعريفه
بأنه "علم وهندسة صناعة اآلالت الذكية" او "فرع علوم الحاسوب الذي يهدف الى إنشاء أآلت ذكية" حيث ان
الذكاء االصطناعي كمفهوم ،يصعب تعريفه بدقة ،فهو الجزء الحسابي الذي يمنح القدرة على تحقيق االهداف
حولنا( ،)2كما تم تعريفه بأنه دراسة لجعل اجهزه الكمبيوتر تؤدي اشياء يقوم بها االنسان بطريقة افضل"(،)3
ً
ويعرف ايضا "فرع من علوم الكمبيوتر يتعامل مع الرموز والطرق الغير حسابية لحل مشكلة(.)4
ومن خالل ما تقدم ،فإنه يمكن للباحث تعريف الذكاء االصطناعي بأنه "تطبيقات ذكية تعتمد التفكير
الذاتي املتطور لغرض القيام بعمل معين بصورة مستقلة عن تدخل االنسان ً
بناء على معلومات وبيانات مزودة
بها من قبل االنسان" ،ذلك ان الغاية االساسية للذكاء االصطناعي ،هو فهم العملية الذهنية الشائكة التي
يقوم بها العقل البشري ،اثناء التفكير ،وترجمة هذه العمليات الى عمليات حسابية تؤدي الى زياده قدرة
الحاسب اآللي على حل العمليات الشائكة( ،)5ولكي نطلق مصطلح "الذكاء االصطناعي" على أنظمة الكمبيوتر،
البد ان تتوافر فيها مجموعه من الخصائص:
 القدرة على تحليل وجمع البيانات واملعلومات ،وايجاد عالقه بينهما التخاذ قرار. ))1حيث يعتبر العالم االمريكي "جون ماكارتي" هو الذي صك مصطلح الذكاء االصطناعي في العام  ،1956للمزيد راجع :آالن بونيه ،الذكاء االصطناعي
(واقعه ومستقبله) ترجمة علي صبري ،عالم املعرفة ،سلسلة يناير  ،1993 ،1978ص 11وما بعدها.
 ))2فهد القاسم ،الذكاء االصطناعي ،متاح على الرابط التاليwww.myreaders.info/html/artificial-intelligence.html :
تاريخ اخر زيارة 2022/11/17
3))E. Rich, Artificial Intelligence and the Humanities, Press, 1985, P.117.
4 B.G. Buchanan, E. H. Shortliffe, Rule– Based Expert Systems the mycin Experiments of the Stanford Heuristic Programming
Project, Addison-wesley Publishing Company ,United States 1984, P.3.
 ))5سالم الفاخري ،سيكولوجية الذكاء ،مركز الكتاب االكاديمي ،االردن ،2018 ،ص 120وما بعدها.
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 القدرة على التفكير واالدراك ،لغرض حل املشاكل في ظل غياب املعلومة الكاملة. القدرة على التعلم من االخطاء ،والخبرات السابقة والتجارب ،من اجل استعمالها في مواقف جديدة(.)1الفرع الثاني :األساس التشريعي للذكاء االصطناعي
ً
سوف نتناول في هذا الفرع بيان التطور التاريخي للمواجهة التشريعية لجرائم الذكاء االصطناعي في (أوال)
ً
ثم نبين بعد ذلك االساس القانوني للذكاء االصطناعي (ثانيا) كالتالي:
ً
أوال :التطورالتاريخي ألنظمة الذكاء االصطناعي:
إن التطور الحاصل في مجال أنظمة الذكاء االصطناعي ،يفرض في ذات الوقت تطور اخالقي وتشريعي ،من
اجل وضع القوانين والتشريعات التي تواكب التطور الحاصل في مجال أنظمة الذكاء االصطناعي ،اذ ان الحاجة
اصبحت ملحة وضرورية الى وضع تشريعات تنظم عمل أنظمة الذكاء االصطناعي ،إذ بدأ االهتمام بالجانب
االخالقي و كذا الجانب التشريعي ملواجهة املخاطر الناتجة عن عمل أنظمة الذكاء االصطناعي على االنسان،
حيث ان أنظمة الذكاء االصطناعي يجب ان يحكمها مبدأ هام ،في إنها تبقى خاضعة لسيطرة البشر ،بالرغم
من تمتعها بقدراتها وامكانياتها ،وهنا ظهرت قوانين "الروبوتات الثالث" او قوانين "اسيموف" والتي يفرض من
خالل هذه القوانين ،ضوابط حول كيفية برمجة وصنع وتطوير أنظمة الذكاء االصطناعي ،ومن هذه املبادئ
االخالقية مبدأ "التزام أنظمة الذكاء االصطناعي بعدم إيذاء البشر" ،من اجل ضمان عدم قيامها بأي فعل او
ً
سلوك يمثل تهديدا للبشر ،كذلك مبدأ "سيطرة اإلنسان على أنظمة الذكاء االصطناعي" ،اي إنه في جميع
االحوال يجب ان تبقي أنظمة الذكاء االصطناعي تعمل تحت سيطرة االنسان ،دون السماح لها بالعمل الذاتي،
ً
ً
في سبيل تفادي وقوع أي سلوك يشكل جريمة ،او اي فعل يسبب ضررا للغير ،ايضا "التزام أنظمة الذكاء
االصطناعي باملحافظة على بقائها" ،اي الحفاظ على نظم الذكاء االصطناعي وتحديثها وتطويرها مع مراعاة
املبادئ السابقة ،وبالرغم من اهمية هذه املبادئ ،إال إنه كنتيجة طبيعية لتطور أنظمة الذكاء االصطناعي
فقد حرصت العديد من التشريعات على وضع مبادئ اخالقية تتالءم مع التطورات الجديدة ،حيث اصدرت
ً
منظمة الذكاء االصطناعي في العام  ،2018عددا من املبادئ التوجيهية االخالقية ،للذكاء االصطناعي ،منها مبدأ

 ))1حيث ليس كل انسان آلي قادر على التفكير ،فحتي تثبت له تلك الصفة ال بد ان تتوافر لديه القدرة على التحليل والتعلم من البيئة التي يوجد
فيها ،بحيث يمكن ان يحلل بيانات ،والوقوف على حجم املشكلة ،ثم اتخاذ القرار ،للمزيد راجع :عبد الرزاق وهبه سيد احمد محمد ،املسؤولية
املدنية عن اضرار الذكاء االصطناعي ،دراسة تحليلية ،مركز جيل البحث العلمي ،مجلة جيل االبحاث القانونية املعمقة ،عدد ،2020 ،43
ص 18وما بعدها.
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"عدم التحيز"( ،)1ومبدأ "املسائلة واملسؤولية"( ،)2ومبدأ "العدل"( ،)3ومبدأ "الصدق"( ،)4وان تكون "جديرة
ً
بالثقة"( .)5اما بالنسبة ملوقف االتحاد االوروبي ،فقد عمد ايضا الى وضع العديد من التوصيات بشان قواعد
القانون املدني املطبقة على أنظمة الذكاء االصطناعي ،وكان ذلك في العام  ،2017كما صدرت في العام ،2019
مجموعه من اإلرشادات حول الكيفية التي يجب على الحكومات والشركات اتباعها عند تطوير تطبيقات الذكاء
االصطناعي(.)6
ً
ثانيا :التطورالتشريعي لنظام الذكاء االصطناعي:
رغبة من املشرع الفرنس ي ،وكذلك املشرع االوروبي ،ملواكبة التطور الهائل في مجال التكنولوجيا ،فقد
عمدت الكثير من التشريعات الى اصدار قوانين خاصة بالروبوتات والذكاء االصطناعي ،حيث اصدر املشرع
األوربي في العام  ،2017قانون خاص بالروبوتات ،الغى فيه وصف "الش يء" بالنسبة للروبوت ،واستخدم
مصطلح "النائب االلكتروني او اإلنساني" ،ثم اصدر االتحاد االوروبي في عام  ،2019مجموعة إرشادات حول
بيان كيفية تطوير تطبيقات الذكاء االصطناعي سابق اإلشارة اليها ،اما الواليات املتحدة االمريكية ،فقد
اصدرت قانون "مستقبل الذكاء االصطناعي وآفاقه في العالم" في العام  ،2017وهو أول قانون يتمحور حول
نظم الذكاء االصطناعي ،اما بالنسبة ملوقف املشرع البريطاني فقد تم تعيين لجنة مختارة حول الذكاء
االصطناعي ،من قبل مجلس اللوردات في العام  ،2017للنظر في اآلثار االقتصادية واالخالقية واالجتماعية في
مجال الذكاء االصطناعي ،في حين نجد ان البرملان االوروبي في العام  ،2018اقترح على الدول االعضاء في
االتحاد ،وضع تشريع بشان الجوانب القانونية لتطوير استخدام الروبوت والذكاء االصطناعي ،ثم اصدر
ً
ً
االتحاد األوروبي نصوصا تكميلية ،لالئحة األوروبية العامة لحماية البيانات الشخصية ،التي تضع اطارا
للتدفق الحر للبيانات غير الشخصية في االتحاد األوروبي رقم  1807لسنه  ،2018بينما نجد إن املشرع
 ))1بأن تعمل على عدم التمييز أو العمل بعنصرية ضد مجموعة من االفراد.
 ))2اي ان تكون هناك مسائلة ومسئولية عن نتائج اعمال الذكاء االصطناعي عند حدوث جريمة أو ضرر مباشر او غير مباشر ،والعمل على تقليل
املخاطر املتوقعة.
نحو يخالف ما جاء في االعالن
 ))3من أجل ان ال تتدخل أنظمة الذكاء االصطناعي في أنظمة الحكم الديمقراطي وتعمل على قمع حقوق االنسان على ٍ
العاملي لحقوق االنسان .1948
 ))4لكي يتم اتخاذ القرارات املستنيرة بعد توفير املعلومات الصحيحة والدقيقة وبطريقة واضحة وشفافة.
ً
 ))5بأن يتم استخدام البيانات املستمدة من الذكاء االصطناعي واستخدامها وفقا للمبادئ املنصوص عليها في هذا التوجيه االخالقي ،للمزيد راجع:
ياسر محمد اللمعي ،املسئولية الجنائية عن اعمال الذكاء االصطناعي ما بين الواقع واملأمول ،كلية الحقوق – جامعة طنطا ،مصر ،دون سنة
نشر ،ص 9وما بعدها.
 ))6من هذه التوصيات هو التحكم والرقابة البشرية ألنظمة الذكاء االصطناعي ،الدقة واالمن والسالمة املهنية ألنظمة الذكاء االصطناعي ،االلتزام
بحماية خصوصية البيانات الشخصية ،التزام أنظمة عمل الذكاء االصطناعي بالشفافية ،االلتزام بالتنوع ،وعدم التمييز ،وغيرها من
التوصيات ،مع بيان ان البرملان االوربي قرر في  ،2019الى ضرورة وضع إطار قانوني يحكم عمل أنظمة الذكاء االصطناعي ،للمزيد راجع :االتحاد
االوروبي ،قواعد اخالقيات الذكاء االصطناعي ،ابريل .2019
- Thibault de Ravel d'esclapon, intelligence artificielle nouvelle resolution du Parlement earopéen 20 Févier 2019, Résolution
sur une politique indutrielle Européenne globale sur l'intelligence artificielle, 12 févier 2019.
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املصري ،قد صدر عن مجلس الوزراء القرار املرقم  2889لسنه  ،2019حول إنشاء مجلس وطني للذكاء
االصطناعي ،يختص بوضع الخطط الوطنية حول الذكاء االصطناعي ،وتنفيذها ،ومتابعتها ،وتحديثها ،لكي
تتماش ى مع التطورات الدولية( ،)1كما نجد ان دولة اإلمارات العربية املتحدة ،قد وضعت العديد من املبادئ
واإلرشادات حول أنظمة الذكاء االصطناعي ،وضوابط استخدام الذكاء االصطناعي(.)2
املطلب الثاني :املسئولية القانونية الناجمة عن أنظمة الذكاء االصطناعي
تتقدم تكنلوجيا الذكاء االصطناعي بشكل كبير في حياتنا اليومية في شتى املجاالت ،كاملجال الطبي
والعسكري والقانوني والرياض ي وغيرها من املجاالت األخرى ،حيث يمكن ان تنجز هذه التكنلوجيا عملها بدقة
وسرعة هائلة ،إال أنه يمكن ان تتسبب في أضرار جسيمة ،وفي هذه الحال يصعب تحديد الشخص املسئول
عن هذه األضرار ،لذا سوف يبين الباحث في هذا الجزء من الدراسة ،تصورات حديثة للمسئولية بعد بيان
احكامهما في مجال الذكاء االصطناعي.
الفرع األول :املسؤولية املدنية الناجمة عن أنظمة الذكاء االصطناعي
ً
كان ملوضوع املسؤولية املدنية ،محال الهتمام متزايد في الفقه الفرنس ي ،سواء كانت املسؤولية تعاقدية او
التقصيرية ،فاذا كانت أنظمة الذكاء االصطناعي تقوم على اساس رابطة عقدية ،كانت املسؤولية عقدية ،اما
املسؤولية التقصيرية فإنها تقوم على االفعال الضارة(.)3
ومن الناحية القانونية فإن فكرة املسؤولية املدنية ،تقوم على عنصر االدراك ،وهو كمال العقل والبلوغ،
ً
ً
لذا فإن الشخص يكون مسؤول عن تصرفاته ،حينما يرتكب فعال يخالف به القانون ،ويرتب ضررا للغير ،فال
تقوم املسئولية دون إدراك ،فاألمر يرتبط بالذكاء واإلدراك والوعي(.)4
وقد نص املشرع العراقي في م ( )202من القانون املدني على إنه "كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او
ضرب او اي نوع أخر من انواع االيذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر"( ،)5كما تنص م ( )204من ذات
تعد يصيب الغير بأي ضرر غير ما ذكر في املواد السابقة يستوجب التعويض"(.)6
القانون على إنه "كل ٍ

 ))1قرار مجلس الوزراء املصري رقم  ، 2889بشأن إنشاء مجلس وطني الذكاء االصطناعي ،نشر في الجريدة الرسمية ،العدد  47مكرر ،في /11 /24
.2019
 ))2عائشة بنت بطي ،مبادئ وإرشادات أخالقيات الذكاء الصطناعي ،دبي الذكية ،األخالقيات ،اإلمارات العربية املتحدة ،2019 ،ص6؛ ياسر محمد
اللمعي ،املرجع السابق ،ص.11
3)) Sylvain métille, Nicolas Guyot, le moment est venu de juridique aux robots, revue Plaidoyer, 2015, P.26.
 ))4محمد عرفان الخطيب ،املركز القانوني لإلنسالة ،الشخصية واملسؤولية -دراسة تأصيلية ،مقارنة مجلة كلية القانون الكويتية العاملية ،السنه
 ،6عدد ،4ص 120وما بعدها.
 ))5نص املادة ( )202من القانون املدني العراقي رقم  40لسنة .1951
 ))6نص املادة ( )204من القانون املدني العراقي رقم  40لسنة  ،1951ويقابلها نص املادة ( )199من القانون املدني القطري.
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تشير هذه النصوص القانونية ،الى القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية ،وهي الخطأ والضرر ،والعالقة
السببية بين الخطأ والضرر ،لذا ال يوجد اي انتفاء ملفهوم التعويض عن الضرر في حال تحققه ،وهذا هو
أساس فكرة قيام املسئولية التقصيرية والعقدية(.)1
ويرى البعض من الفقه -إن القواعد العامة املنصوص عليها في املسئولية املدنية ،كافية لإلحاطة بمختلف
حاالت الخطأ والضرر الناجم عن أنظمة الذكاء االصطناعي ،بينما يرى جانب اخر من الفقه -إن هذا التبسيط
لألمور ،وتطبيق القواعد العامة املنصوص عليها في نطاق املسئولية املدنية ،في ِه تجاهل للتطور الحاصل
ً
للذكاء االصطناعي ،نتيجة اقتحامه لعالم القانون ،ناقال أنظمة الذكاء االصطناعي ،من حيز االشياء ،الى حيز
االشخاص( ،)2حيث ذهب الفريق األول من الفقه ،الى القاعدة العامة في املسئولية العقدية بأن "العقد شريعة
املتعاقدين" ،وكذلك القواعد العامة املتعلقة باملسؤولية عن االشياء ،وضمان العيوب الناشئة عن سوء
التصنيع ،حيث تضمن هذه القواعد مختلف حاالت الخطأ والضرر( ،)3كما ان املسئولية التقصيرية عن
استخدام أنظمة الذكاء االصطناعي ،نص عليها املشرع الفرنس ي في م ( )1242من القانون املدني ،باعتبار ان
أنظمة الذكاء الصناعي ش يء خاضع للحراسة ،يقع تحت تصرف املستخدم(.)4
نخلص من ما تقدم ،إنه في حال توافر عناصر املسئولية الثالث كقاعدة عامة ،فان املسئولية (العقدية
والتقصيرية) تقوم ويترتب على ذلك آثار معينة ،اهمها جبر الضرر الذي يترتب عليها (م  )163من القانون املدني
ً
نحو يلحق ضررا باألشخاص ،فإنه ينبغي اصالح
املصري ،فاذا ما تم استخدام أنظمة الذكاء االصطناعي على ٍ
هذا الضرر( ،)5ويرى الباحث  -ان قواعد املسئولية املدنية تكفى ليتم تطبيقها على ما تسببه أنظمة الذكاء
االصطناعي من ضرر ،بمناسبة استخدامها في الحياة اليومية املتزايدة واملختلفة لكن في انتظار صدور تشريع

 ))1محمد صديق محمد وساره احمد حمد ،قواعد املسئولية التقصيرية الشخصية بين القوانين العراقية والقوانين املعاصرة ،مجلة الرافدين
للحقوق ،مجلد ،15عدد ،2السنه ،2011 ،17ص.133
 ))2محمد عرفان الخطيب ،املرجع السابق ،ص.42
ً
 ))3اكد هذا التوجه التقرير الصادر عن املحكمة الفرنسية لعام  ،2017الذي استعمل مصطلح "األشياء الذكية" بدال من "الروبوتات" ،على اعتبار
ان النصوص القانونية املتعلقة بقواعد املسئولية املدنية عن فعل االشياء في القانون املدني الفرنس ي ،كافية لتشمل مختلف الحاالت القانونية
التي قد تثيرها استخدام أنظمة الذكاء االصطناعي ،للمزيد راجع:
- "France intelligence artificielle" Rapport de Synthése prepare Par legouvernement franĈais, voir aussi, G. loiseau et A.
martinon, le machinisme intelligent, les Cahiers sociaux, 2017, n°293, P.55.
4)) Courois G., "Robot et Responsabilite" in Bensamoun A. les Robots, Objets Scientifiques, Objets de droit, Mare & Martin Sceaux,
2016, P.135.
ً
 ))5احمد فتحي الخولي ،املسؤولية املدنية الناتجة عن االستخدام غير املشروع لتطبيقات الذكاء االصطناعي ،الديب فيك نموذجا ،مجلة البحوث
الفقهية والقانونية ،عدد ،36أكتوبر ،2021 ،ص.263
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خاص ينظم عمل الذكاء االصطناعي وان قواعد القانون املدني األوربية بشأن الروبوتات تقر بعدم كفاية
اإلطار القانوني الحالي لتنظيمها ولتنظيم املسئولية عن األضرار الناجمة عن األجيال املتقدمة من الروبوتات(.)1
اال ان البعض يرى ان هذا الرأي محل نظر ،ذلك ان تطبيق أحكام املسئولية املدنية بنوعيها ،على أنظمة
ً
الذكاء االصطناعي ،لم يعد كافيا ملواجهة األضرار التي يحدثها الذكاء االصطناعي ،كما إنها يتم تطبيقها على
الشخص الطبيعي ،عند اخالله بالعقد ،او بااللتزام ،وليس على الذكاء االصطناعي ،على اعتبار ان الذكاء
ً
االصطناعي ال يمكن ان يكون طرفا في املسئولية املدنية(.)2
اما فيما يتعلق بأحكام املسئولية التقصيرية ،فإن تطبيق أحكامها على أنظمة الذكاء االصطناعي ،يواجه
تحديات كبيرة ،إذ يجب على املحاكم التي تواجه متطلبات املسئولية الناتجة عن افعال الذكاء االصطناعي ،ان
تحدد الشخص الطبيعي واالعتباري املسؤول عن الضرر الناش ئ عن تلك االفعال ،إال إنه وبسبب تطور
واالستقاللية في مجال الذكاء االصطناعي ،يجعل من الصعب تقييم أساس املسئولية ،إذا لم يكن ذلك
ً
مستحيل احيانا(.)3

ً
 ))1حيث ان أنظمة الذكاء االصطناعي ،هي مجرد منتجات أو سلع ،يتم تسليمها وفقا ملعايير العقد املبرم بين املنتج واملستهلك (املشتري) ،للمزيد
راجع:
- A. Santosuosso et al., "Robots, Market and Civil Liability; A European Perspective", IEEE RO – MAN; the 21 st IEEE international
Symposium on Robot and human interactive Communication, 2012, P.6.
 ))2عبد الرزاق وهبه سيد احمد محمد ،املسئولية املدنية عن اضرار الذكاء االصطناعي ،املرجع السابق ،ص.22
 ))3تنص م ( )1242من القانون املدني الفرنس ي الصادر  ،2016بأن الشخص ال يسال عن االضرار الناجمة عن فعله الشخص ي فحسب ،بل يسأل
ً
أيضا عن الضرر الناتج عن فعل االشخاص الذين يسأل عنهم ،وعن األشياء التي في حراسته ،ويقابل هذا النص م ( )178من القانون املدني
املصري ،للمزيد راجع :عبد الرزاق وهبه سيد احمد محمد ،املرجع السابق ،ص 23وما بعدها.
- Brossollet, C.Jaegy and L.Daniele, "Responsabilite Civil e et Intelligence artificelle", Atelier Clinique Juridique, 2019, P.3.
اما في ما يتعلق من املسئولية الجنائية ،عن استخدام أنظمة الذكاء االصطناعي إذ االنتشار الواسع الستخدام الذكاء االصطناعي ،سوف تزيد
ً
الجرائم املتعلقة بالذكاء االصطناعي ،صعوبة تحديد املسئولية الجناية ،لذا بات ضروريا بحث املسئولية الجنائية في هذا البحث ،وعلى من تقع
هذه املسؤولية ،لتحديد املرتكب الحقيقي للجريمة ،لتطبيق العقوبة املقررة بحقه ،من اجل رد تلك الوقائع الى القوانين التي تجرمها ،حيث ان
ً
الجرائم املرتكبة بواسطة أنظمة الذكاء االصطناعي ،تتميز بسهولة ارتكابها وصعوبة إثباتها امام الجهات املختصة ،فلم يعد كافيا لقيام
ً ً
املسئولية الجزائية ،ان يرتكب الجاني فعال ماديا يرتب نتيجة ضارة ،وإنما البد من توافر شروط يفرضها الفقه الجنائي املعاصر ،على إنها نشاط
مادي ،ونفس ي ،مخالف ألهداف الجماعة ،وتكتسب صفاتها غير مشروعة من مخالفتها لقاعدة قانونية تجرم هذا النشاط ،لذا البد من توافر
ً
الركن املادي واملعنوي ،إذ ال تقوم الجريمة إال بهاتين الشرطين معا ،حيث ان هذه املسئولية تقوم عند صدور خطأ (فعل) من الجاني نفسه،
ً
ً
ومن غير املقبول معاقبة إنسان لم يرتكب فعال معاقب عليه قانونا ،استنادا الى القاعدة القانونية التي تقض ي بأنه "ال جريمة وال عقوبة إال
بنص" ،وللمزيد راجع :عبد هللا احمد مطر ،املسئولية الجنائية عن اخطاء الذكاء االصطناعي ،املجلة القانونية ،مجلة متخصصة في الدراسات
والبحوث القانونية ،ص .2889 -290وبالتالي يرى الباحث  -بأن القواعد املنصوص العامة عليها في نطاق املسئولية الجنائية ،يمكن تطبيقها
في الظروف العادية ،في حالة ارتكاب جريمة بواسطة انظمة الذكاء االصطناعي ،إال ان العقوبة في هذه الحالة يجب ان تقع على من له سلطة
التحكم في أنظمة الذكاء االصطناعي ،مع ضرورة تشريع قانون خاص بأنظمة الذكاء االصطناعي مستقبال ملواكبة التطورات الحاصلة في مجال
أنظمة الذكاء االصطناعي.
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الفرع الثاني :حمايه املستهلك في ظل الذكاء االصطناعي
املستهلك" :هو الشخص الطبيعي او املعنوي الذي يتزود بسلعة او خدمة بقصد اإلفادة منها"( ،)1وتهدف
قوانين حمايه املستهلك الى تحديد القواعد العامة ،التي تحرص على حماية املستهلك بوصفه الطرف الضعيف
في الرابطة العقدية ،كااللتزام بمطابقة السلع والخدمات للمواصفات املطلوبة ،وقد نتج عن التطور العلمي،
منتجات وسلع وخدمات يغلب عليها طابع التعقيد ،غير من طبيعتها وطبيعة االضرار التي تسببها للمستهلك،
ليجد االخير نفسه في عالقة عقدية تفتقد الى التوازن ،لذا ظهرت الحاجة ملحة الى حماية املستهلك في ظل
زيادة استعمال واستخدام أنظمة الذكاء االصطناعي(.)2
حيث نصت قوانين االستهالك على واجبات املحترف تجاه املستهلك ،من اجل توفير اكبر قدر ممكن من
الحماية ،فقد حددت (م  )4من قانون حماية املستهلك اللبناني هذه الواجبات ،كذلك نص املشرع العراقي على
التزام املجهز في (م  )7من قانون حماية املستهلك العراقي رقم ( )1لسنة  ،2010و أهم هذه االلتزامات وهو تزويد
املستهلك باملعلومات االساسية حول تقدير االخطار املرتبطة باستعمال الخدمة أو السلعة ،وان يبين الطريقة
املناسبة الستعمال هذه السلع والخدمات ،وكذلك التحذير من مخاطر االستعمال املخالف ،وبالتالي يجب
على منتجي التطبيقات الذكية إصدار تحذيرات دقيقة ومفصلة ،حول االحتياطات التي يجب على املستخدم
اتخاذها ،وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بشأن املخاطر والقدرات التي تسمح ألنظمة الذكاء االصطناعي
ً
بتطوير سلوكيات جديدة( .)3اخيرا يرى الباحث -إنه وبعد دخول أنظمة الذكاء االصطناعي في مختلف
املجاالت ،وما يمكن ان تسببه من اضرار او جرائم ،فإنه يجب ان يتم تطوير أنظمة الذكاء االصطناعي بصوره
تمنع من التسبب بأضرار ،او ارتكاب الجرائم ،او بالحد منها على اقل تقدير ،كذلك تحديث التشريعات املقارنة،
ومنها التشريعات العراقية (القانون املدني وقانون العقوبات) ،وتناولها بالتنظيم لهذه الظاهرة القانونية ،التي
اقتحمت الحياة االقتصادية ،واالجتماعية وحتى السياسية ،لتحديد على من تقع املسؤولية عند ارتكاب أنظمة
 ))1نص م ( )1من قانون حمايه املستهلك العراقي رقم ( )1لسنة 2010؛ يقابله نص م ( )1من قانون حمايه املستهلك املصري رقم ( )181لسنه 2018؛
وكذلك نص م ( )2من قانون حمايه املستهلك اللبناني رقم ( )159لسنة 2005؛ اما املشرع الفرنس ي فقد تحفظ على وضع تعريف للمستهلك،
مما دفع الفقه والقضاء لبيان مفهوم املستهلك ،فقد عرفه بعض الفقه بأنه "ذلك الشخص الذي ألجل احتياجاته الشخصية غير املهنية،
ً
ً
يصبح طرفا في عقد للتزود بالسلع والخدمات" ،اما القضاء ،فقد عرفته محكمة النقض الفرنسية بأنه "هو الذي يصبح طرفا في عقد يتعلق
بالتزود بالسلع والخدمات ،ألجل اشباع حاجاته الشخصية" ،للمزيد راجع :رسالة الباحث ،حق املستهلك في العدول  ،دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستير – كلية الحقوق ،جامعة االسكندرية ،2018 ،ص ؛ محمد حسين عبد العال ،مفهوم الطرف الضعيف في الرابطة العقدية ،دراسة
مقارنة ،دار النهضة العربية القاهرة ،مصر2007 ،؛ منصور حاتم محسن واسامه شهاب احمد ،نطاق التزام املنتج بتتبع منتجاته ،دراسة
مقارنة ،مجلة املحقق الحلي للعلوم القانونية ،عدد  ،4لسنة  ،2010 ،12ص.152
 ))2كريم علي سالم ،االلتزام باملطابقة في التشريع العراقي ،مجلة العلوم االنسانية والطبيعية ،مجلد ،2عدد ،2021 ،24ص 432وما بعدها.
 ))3يقابلها نص املواد من ( )12-3من قانون حماية املستهلك املصري رقم ( )181لسنة 2018؛ (م  )7من قانون حماية املستهلك العراقي؛ (م  )4من
قانون حماية املستهلك اللبناني؛ للمزيد راجع :كريستيان يوسف ،املسئولية املدنية عن فعل الذكاء االصطناعي ،رسالة ماجستير في القانون
الخاص ،الجامعة اللبنانية ،2020 ،ص 84وما بعدها.
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الذكاء االصطناعي فعل يسبب ضرر او جريمة ،حيث انتجت البشرية خالل الثالث عقود املاضية ،من
معلومات ،اكثر ما انتجته طوال تاريخها السابق ،كما يضاف الى خطورة أنظمة الذكاء االصطناعي ،هو انها
ً
اصبح بإمكانها ان تتوقع ما سيحدث مستقبال.
الخاتمة
تناول الباحث في هذه الدراسة في بيان ماهية أنظمة الذكاء االصطناعي ،حيث تم تعريفه بأنه "علم وهندسة
صناعة اآلالت الذكية" وان أنظمة الذكاء االصطناعي مرت بمراحل تاريخية أدت الى تطوره ووصوله الى الحالة
التي عليها اليوم  ،كما ان التشريعات قد عمدت الى اصدار قوانين خاصة بأنظمة الذكاء االصطناعي وان هذه
القوانين دائما ما تأتي بأحكام قانونية ادق من القوانين السابقة وبهذه الكيفية تطورت تشريعات الذكاء
االصطناعي ،وقد كانت املسئولية الناجمة عن أنظمة الذكاء االصطناعي محل اهتمام التشريعات املقارنة ،
لغرض تحديد على من تقع تلك املسئولية سواء كانت مدنية ام جنائية ،وان بعض التشريعات محل الدراسة
ترى بان القواعد العامة املنصوص عليها في القانون املدني تكفي ليتم تطبيقها على أنظمة الذكاء االصطناعي ،
كما بين الباحث في هذه الدراسة تعريف املستهلك الذي تم تعريفه بأنه " هو الشخص الطبيعي او املعنوي الذي
يتزود بسلعة او خدمة بقصد اإلفادة منها" ،وهو ما جاء به املشرع العراقي في م ( )1من قانون حماية املستهلك،
كما ًبين الباحث كيفية توفير حماية قانونية للمستهلك ،وان دخول أنظمة الذكاء االصطناعي في العديد من
املجاالت قد يؤدي يسبب ضرر ،وهو ما يستوجب تحديث التشريعات الوطنية والدولية من اجل إصدار
تشريعات تنظم عمل أنظمة الذكاء االصطناعي.
النتائج:
 -1إن عدم وضع تعريف شامل ومانع وجامع ،يؤدي الى اختالف الفقه واملشرع في تحديد املعنى الحقيقي
والدقيق ملفهوم (أنظمة الذكاء االصطناعي) ،كما ان التطورات التكنلوجية تؤدي الى قيام بعض
التشريعات الى إصدار قوانين او تعليمات تنظم من خاللها عمل أنظمة الذكاء االصطناعي.
 -2في ظل غياب تشريعات ،تتناول مسألة تنظيم عمل أنظمة الذكاء االصطناعي ،فأن العمل يجري في
املحاكم املختصة على تطبيق القواعد العامة في املسئولية املدنية والجنائية ،على ما ينتج عن عمل الذكاء
االصطناعي من ضرر او جريمة ،لتالفي إفالت املجرمون الجدد من العقاب.
التوصيات:
 -1على التشريعات الحديثة بما فيه التشريع العراقي ،ان ينتفض من السبات الذي يسيطر على التشريعات
العراقية منذ عقود من الزمن ،وان يدرك ان مع التطورات التكنلوجية ،اصبحت هناك ضرورة حتمية
لتطوير واصدار تشريعات جديدة ،ومنها تشريعات تتناول بالتنظيم عمل "أنظمة الذكاء االصطناعي".
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 -2ضرورة ايقاع العقوبة على الروبوت او حتى مستخدمي تطبيقات الذكاء االصطناعي املسبب للضرر او
الجريمة ،عن طريق اتالفه ،وعدم االكتفاء بفرض الغرامة او التعويض على الشخص الذي يتحكم في
هذا النظام الذكي.
املصادرواملراجع:
ً
أوال :باللغة العربية:
الكتب:
 -1آالن بونيه ،الذكاء االصطناعي (واقعه ومستقبله) ترجمة علي صبري ،عالم املعرفة ،سلسلة يناير ،1978
.1993
 -2عائشة بنت بطي ،مبادئ وإرشادات أخالقيات الذكاء الصطناعي ،دبي الذكية ،األخالقيات ،اإلمارات العربية
املتحدة.2019 ،
 -3محمد حسين عبد العال ،مفهوم الطرف الضعيف في الرابطة العقدية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية
القاهرة ،مصر.2007 ،
 -4ياسر محمد اللمعي ،املسئولية الجنائية عن أعمال الذكاء االصطناعي ما بين الواقع واملأمول ،كلية الحقوق
– جامعة طنطا" ،مصر.
الرسائل:
 -1كريستيان يوسف ،املسئولية املدنية عن فعل الذكاء االصطناعي ،رسالة ماجستير في القانون الخاص،
الجامعة اللبنانية.2020 ،
 -2كريم علي سالم ،حق املستهلك في العدول  ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير – كلية الحقوق ،جامعة
االسكندرية.2018 ،
ً
ثالثا :البحوث
 -1احمد فتحي الخولي ،املسئولية املدنية الناتجة عن االستخدام غير املشروع لتطبيقات الذكاء االصطناعي،
ً
الديب فيك نموذجا ،مجلة البحوث الفقهية والقانونية ،عدد ،36أكتوبر.2021 ،
 -2عبد الرزاق وهبه سيد احمد محمد ،املسؤولية املدنية عن اضرار الذكاء االصطناعي ،دراسة تحليلية ،مركز
جيل البحث العلمي ،مجلة جيل االبحاث القانونية املعمقة ،عدد .2020 ،43
 -3عبدهللا احمد مطر ،املسئولية الجنائية عن اخطاء الذكاء االصطناعي ،املجلة القانونية ،مجلة متخصصة
في الدراسات والبحوث القانونية.
 -4كريم علي سالم ،االلتزام باملطابقة في التشريع العراقي ،مجلة العلوم االنسانية والطبيعية ،مجلد ،2عدد،24
.2021
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 -5محمد السعيد السيد محمد ،نحو إطار قانوني شامل للمسئولية املدنية من أضرار نظم الذكاء االصطناعي
غير املراقب ،املؤتمر الدولي السنوي العشرون ،كلية الحقوق -جامعة املنصورة ،مصر.2021 ،
 -6محمد صديق محمد وساره احمد حمد ،قواعد املسئولية التقصيرية الشخصية بين القوانين العراقية
والقوانين املعاصرة ،مجلة الرافدين للحقوق ،مجلد ،15عدد ،2السنه.2011 ،17
 -7محمد عرفان الخطيب ،املركز القانوني لإلنسالة ،الشخصية واملسؤولية -دراسة تأصيلية ،مقارنة مجلة
كلية القانون الكويتية العاملية ،السنه  ،6عدد.4
 -8منصور حاتم محسن واسامه شهاب احمد ،نطاق التزام املنتج بتتبع منتجاته ،دراسة مقارنة ،مجلة املحقق
الحلي للعلوم القانونية ،عدد  ،4لسنة .2010 ،12
ً
اربعا :املر اقع االلكترونية
 -1سالم الفاخري ،سيكولوجية الذكاء ،مركز الكتاب االكاديمي ،االردن:2018 ،
www.myreaders.info/html/artificial-intelligence.html
 -2قرار مجلس الوزراء املصري رقم  ، 2889بشأن إنشاء مجلس وطني الذكاء االصطناعي ،نشر في الجريدة
الرسمية ،العدد  47مكرر ،في .2019 /11 /24
 -3الجوانب القانونية للعقود الذكية والذكاء االصطناعي ،ورقة مقدمة من دولة تشيكيا الى لجنة األمم املتحدة
للقانون التجاري الدولي ،الدورة الحادية والخمسون ،الجمعية العامة في /25جزيران ، 2018/متاح على
الرابط التاليwww.digitallibrary.un.org:
 -4فهد القاسم ،الذكاء االصطناعي ،متاح على الرابط التالي:
www.myreaders.info/html/artificial-intelligence.html
ً
ثانيا :املصادر باللغة االنجليزية:
1- "France intelligence artificielle" Rapport de Synthése prepare Par legouvernement franĈais,
voir aussi, G. loiseau et A. martinon, le machinisme intelligent, les Cahiers sociaux, 2017.
2- A. Bensamoun et G. Loiseau, L'intelligence artificielle ; faut – il Légiférer,D . 2017.
– 3- A. Santosuosso et al., "Robots, Market and Civil Liability; A European Perspective", IEEE RO
MAN; the 21 st IEEE international Symposium on Robot and human interactive
Communication, 2012.
4- B.G. Buchanan, E. H. Shortliffe, Rule – Based Expert Systems the mycin Experiments of the
Stanford Heuristic Programming Project, Addison-wesley Publishing Company, 1984 .
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5- Brossollet, C.Jaegy and L.Daniele, "Responsabilite Civil e et Intelligence artificelle", Atelier
Clinique Juridique, 2019.
6- Courois G., "Robot et Responsabilite" in Bensamoun A. les Robots, Objets Scientifiques, Objets
de droit, Mare & Martin Sceaux, 2016.
7- E. Rich, Artificial Intelligence and the Humanities, Press, 1985
8- Sylvain métille, Nicolas Guyot, le moment est venu de juridique aux robots, revue Plaidoyer,
2015.
9- Thibault de Ravel d'esclapon, intelligence artificielle nouvelle resolution du Parlement
earopéen 20 Févier 2019, Résolution sur une politique indutrielle Européenne globale sur
l'intelligence artificielle, 12 févier 2019.
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– ) ومرونة النشاط التشغيلي، (بين صرامة التوازن املالي.. احتياطيات شركة املساهمة
-رؤية القانون الكويتي
Shareholding company reserves (Between Financial Standards & Administrative Reality)
-The Case of Kuwaiti Law)KILAW  هشام عماد العبيدان (ماجستيرفي قانون الشركات من كلية القانون الكويتية العاملية.أ
Hesham Emad Al-Obaidan (The Kuwait International College of Law (KILAW).

Abstract
The issue of managing the budget of a shareholding company is one of the most complex financial issues
that business managers can face.
Especially since the company's management is obliged to provide reserves that are binding by the force of
law, even if the company does not need them at the time of their provision.
This financial legal issue is related to the idea of anticipating financial risk through a legal rule that imposes
a reserve on the company, which is stipulated in Kuwait Companies Law No. 1/2016.
Not only that, but the Kuwaiti law allowed the company's management to form voluntary reserves, a matter
that may has a significant financial impact on the fate of the annual financial surplus, shareholders' equity, and
others.
Accordingly, this research comes with the aim of clarifying all the ambiguities surrounding the legal thought
regulating the reserves of the shareholding company; All for the purpose of discovering the flaws and loopholes
of the Kuwaiti law clauses, in order to suggest an alternative model vision.
Key words: Compulsory Reserve, Voluntary Reserve, Shareholding Company, Budget, Management,
Financial Risk, Governance.
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م َّ
امللخص:
واجه مدراء األعمال؛
تعتبر مسألة إدارة ميزانية شركة املساهمة من أعق ِد األمور املالية التي يمكن أن ت ِ
َّ َّ
لزمة لها بقوة
موار ِدها ونفق ِاتها ،بل تو ِفير
ٍ
احتياطيات م ٍ
خاصة أن املطلوب من إدارة الشركة ليس حسن تدبير ِ
بحاجة إليها في وقت توفيرها.
القانون ،حتى وإن لم تكن الشركة
ٍ
َّ
قانونية مفادها فرض االحتياطي
قاعدة
هذه املسألة القانونية املالية تتعلق بفكرة استباق الخطر املالي عبر
ٍ
ٍ
على الشركة ،وهو ما قد َّ
نص عليه قانون الشركات الكويت رقم .2016/1
ً
ليس هذا فقط ،بل َّ
اختيارية ،وهي
احتياطيات
إن القانون الكويتي قد سمح أيضا إلدارة الشركة بتكوين
ٍ
ٍ
مسألة لها أثرها املالي الكبير على مصير الفائض املالي السنوي ،وعلى حقوق املساهمين ،وغيرها من اآلثار املالية
العميقة.
ً
نظم الحتياطيات شركة
بناء عليه ،يأتي هذا البحث بغاية توضيح الغموض الذي ي ِحيط بالفكر القانوني امل ِ
املساهمة ،ومن خلفه الغايات املالية لهذه االحتياطيات؛ كل ذلك بغرض اكتشاف عيوب وثغرات نصوص
بديلة.
رؤية
نموذجية ٍ
ٍ
القانون الكويتي ،واقتراح ٍ
الكلمات املفتاحية :االحتياطي اإلجباري ،االحتياطي االختياري ،شركة املساهمة ،امليزانية ،اإلدارة ،الخطر
املالي ،الحوكمة.
املقدمة
بشكل
لقد أثار موضوع احتياطيات شركة املساهمة الكثير من النقاش املالي والقانوني؛ فاملوضوع م ِؤثر
ٍ
جذر ٍي على إدارة ميزانية الشركة ،ذلك بما يساهم باستقرار مركزها املالي وتوازنها ،أو يكبل من حرك ِتها ويساهم
بفشل عملياتها التشغيلية.
ً
ً
حيث َّ
امتصاص للمخاطر واألزمات التي قد
إن فرض االحتياطي على الشركة يمنحها توازنا ماليا ،وقوة
ٍ
ً
َّ
تتعرض لهاَّ ،
َّ
خاصة إذا كان نشاطها يتعلق بالعمليات الخطرة ماليا؛ مثل املضاربات أو الخدمات املصرفية.1
َّ
قيد إدارة الشركة ،وال يسمح لها بتوسيع أعمالها؛ فقد ترى اإلدارة
ومن ٍ
جهة أخرى ،فإن فرض االحتياطي ي ِ
خدم تطوير الشركة وطموح إدارتها باملغامرة ،هذا إلى جانب أن تكوين
مالي ال ي ِ
أن تجميد االحتياطي عبر ٍ
رقم ٍ
االحتياطي باألساس يكون على حساب توزيع الفائض املالي على املساهمين.

 1قال القضـ ــاء األمريكي في معامالت شـ ــركة املسـ ــاهمة" :املعامالت التي ال تعد وال تحصـ ـ ى" " ."the myriad financial transactionsأنظرReves v. :
Ernst & Young, Supreme Court of United States., February 21, 1990.
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ً
ً
ً
بناء عليه ،كان على املشرع الكويتي ،أن ينظر نظرة عميقة ملا وراء االحتياطيات املالية؛ أي إلى األغراض
جودهاً ،
سواء أكانت إجبارية أو اختيارية.
التشريعية من و ِ
بالتالي ،نتساءل في هذا البحث:
ما هو الغرض املالي العميق من توفير احتياطيات في شركة املساهمة؟
ً
وهل كانت قواعد القانون الكويتي شاملة للغايات املالية من وراء هذه االحتياطيات؟
هل راعى املشرع الكويتي املرونة في إدارة مالية الشركة؟ أم هل كانت املرونة مبالغ فيها؟
هل انتبه إلى إمكانية استغالل اإلدارة لعملية تكوين أو استعمال االحتياطيات املالية؟
أهم الثغرات في القانون رقم 2016/1؟ وكيف يمكن سدها؟
ما هي ِ
أهداف البحث
 .1تحديد املاهية املالية الحتياطيات الشركة املساهمة.
نظم هذه االحتياطيات في قانون الشركات الكويتي.
 .2تحليل ونقد القواعد القانونية التي ت ِ
ً
سهل إدارة ميزانية
 .3استنتاج الحلول القانونية التي تنع ِكس إيجابا على تحقيق الغايات املالية؛ بحيث ت ِ
الشركة.
أهمية البحث:
خاصة َّ
َّ
أن شركة
استثنائية على صعيد القواعد القانونية ذات األبعاد املالية،
بأهمية
يحظى البحث
ٍ
ٍ
املساهمة هي األساس في بناء مشاريع األعمال؛ بالنظر إلى حجم رأسمالها ،وقدرت ِها على تشغيل السيولة ،وتوفير
الوظائف.
ً
بناء عليهَّ ،
ً
بشكل م ِر ٍن ومنض ِب ٍط في ٍآن معا ،هو مفتاح النجاح
فإن القدرة على تنظيم احتياطيات الشركة
ٍ
املالي في إدارة رأس املال ،دون
مخاطرة مته ِو ٍرة؛ وهنا بالضبط تظهر أهمية البحث الذي يهدف إلى
ائد أو
حرص ز ٍ
ٍ
ٍ
الوصول
حقق هذا الطموح.
لقواعد
ٍ
ٍ
قانونية ت ِ
منهج البحث
➢املنهج الوصفي؛ بغرض توضيح معنى املفاهيم املالية والقواعد القانونية التي تن ِظم عملها.
➢املنهج التحليلي النقدي؛ حيث يتم تحليل نصوص القانون
نقدي َّبن ٍاء؛ بغرض إظهار العيوب
بشكل
ٍ
ٍ
والثغرات.
نموذجية؛ تتجاوز العيوب ،وتمأل
رؤية
ٍ
➢املنهج االستنتاجي؛ بهدف الوصول إلى الحلول القانونية على شكل ٍ
الثغرات في قواعد قانون الشركات.
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واحدة من تفاصيل البحث ،وهي ما إذا كان املشرع الكويت قد
نتيجة
➢املنهج االستقرائي؛ بهدف استخراج
ٍ
ٍ
و ِفق في وضع قواعد احتياطيات شركة املساهمة أم ال.
إشكالية البحث
م
راعي املحافظة على توازنها
"كيف تبدو الصورة النموذجية لقواعد احتياطيات شركة املساهمة بما ي ِ
أعمالها ،ودون املبالغة في هذه املرونة؟"
املالي ،دون إخالل بمرونة إدارِتها وتوسيع نطاق
ِ
َّ
مخطط البحث
املبحث األول :االحتياطي اإلجباري
املطلب األول :االحتياطي اإلجباري ..املاهية اإللزامية والغاية التشريعية املصيرية
املطلب الثاني :احتياطيات الشركة املساهمة ..قواعد االحتياطي اإلجباري
املبحث الثاني :االحتياطي االختياري
املطلب األول :االحتياطي االختياري ..املاهية الجوازية والغاية التشريعية التقديرية
املطلب الثاني :احتياطيات الشركة املساهمة ..قواعد االحتياطي االختياري
املبحث األول :االحتياطي اإلجباري
سنبحث في هذا املطلب في االحتياطي اإلجباري من حيث املاهية (املطلب األول) ،ومن حيث القواعد (املطلب
الثاني).
املطلب األول :املاهية اإللزامية والغاية التشريعية املصيرية
ً
َّ
سنتعمق في انعكاس املاهية املالية على الغاية
سنقوم بتوضيح املاهية املالية لالحتياطي اإلجباري أوال ،ثم
ً
التشريعية ثانيا.
ً
أوال :توضيح املاهية املالية لالحتياطي اإلجباري
يمكن توضيح املاهية املالية الحتياطي شركة املساهمة اإلجباري؛ في َّأنه الحساب املالي املفروض بقوة
مالية للشركة.1
القانون الهادف إلى امتصاص الصدمات واملخاطر ،تلك التي قد تش ِكل
ٍ
أزمات ٍ
 1تعبر مثل هذه الوقائع إحدى أس ــباب اس ــتمرار الش ــركات العائلية في الس ــوق الكويتي ،وعدم تحولها إلى ش ــركات مس ــاهمة .أنظر في دراس ــة لش ــركة
عائلية كويتية لدى:
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َّ
أموال مج َّمد ٍة؛ ال يجوز على إدارة الشركة تش ِغ ِيلها ،1حتى وإن
بالتالي ،فإن االحتياطي اإلجباري هو عبارة عن ٍ
َّ
َّ
ض توزيعات
كان هذا التشغيل في النشاط القانوني املرخص للشركة ،وحتى وإن أثر تكوين االحتياطي على خف ِ
األرباح للمساهمين ،2وهي إحدى املشاكل العاملية لتكوين احتياطيات شركات املساهمة.3
ً
ً
ي
بغض النظر عن
ذلك
،
املساهمة
شركة
إلدارة
اإلدارية
ات
الخيا
من
نوعا
ليس
جبار
اإل
االحتياطي
،
فإذا
ر
ِ
4
ملزم ،فإن لم تلتزم اإلدارة
نص
قانوني ٍ
مكان تأسيسها أو القانون الذي يحكمها  ،بل هو واجب عليها بموجب ٍ
ٍ
بتوفير هذا االحتياطي ،قامت عليها املسؤولية.
واملسؤولية هنا تخت ِلف بحسب الجهة التي يحق لها إقام ِتها ،إلى ما يلي:
قيمها املساهمون على إدارة الشركة بغرض التعويض
➢ املسؤولية تجاه املساهمين :وهي املسؤولية التي ي ِ
عن مخالفة أحكام االحتياطي اإلجباري.
إدارتها)
➢ املسؤولية تجاه الغير املتضرر :وهي املسؤولية تجاه األطراف الثالثة (غير الشركة ومساهميها وغير ِ
ً
َّ
َّ
سببها تهور
إذا كانت املخالفات التي مست االحتياطي اإلجباري قد سببت ضررا لغير؛ مثل األضرار التي ي ِ
مالي في التعامل باحتياطياته األمر الذي أدى إلى إفالسه ،على شركات املساهمة املدرجة في
ٍ
وسيط ٍ
حسابات للتداول على أسهمها لدى الوسيط املفلس ،ثم خسر
البورصة التي كان مساهموها قد افتتحوا
ٍ
هؤالء املساهمون قيمة حساباتهم بعد إفالس الوسيط.5
➢ املسؤولية تجاه وزارة التجارة والصناعة؛ التي قد ت ِلغي ترخيص الشركة في حال ثبوت عدم احتر ِامها
لقواعد االحتياطي اإلجباري.
الشـ ــايع ،عبد العزيز محمد ،واقع الشـ ــركات العائلية بدولة الكويت (دراسـ ــة حالة شـ ــركة الشـ ــايع) ،رسـ ــالة ماجسـ ــتير ،كلية العلوم اإلدارية واملالية،
الجامعة الخليجية ،البحرين ،عام .2013
 1راجع في البيئة التشريعية الكويتية:
الشمري ،طعمة ،قانون الشركات التجارية الكويتي ،مؤسسة دار الكتب.1986 ،
ً
وحديثا :الشمري ،طعمة ،مسفر ،عبد هللا ،الوسيط في شرح قانون الشركات ،دون دار نشر ،الكويت.2016 ،
"2 Erenoglu, Ahmet Tayyib. "Distribution of Dividends and Obligation of Allocation of Reserve Fund in Joint-Stock Companies.
GSI Articletter 24 (2021), page 190.
"3 Irizepova, Margarita. "New Industrialization: Financial and Legal Problems of Reserve Creation in Modern Public Corporations.
In 2nd International Scientific conference on New Industrialization: Global, national, regional dimension (SICNI 2018), Atlantis
Press, 2019, page 161.
 4أنظر حول فكرة املساهمة بالشركات األجنبية لدى:
املطيري ،عبـد الرحمن حمود بخيـت ،املس ـ ـ ـ ــاهمـة في الش ـ ـ ـ ــركـات األجنبيـة :دراس ـ ـ ـ ــة فقهيـة مقـارنـة بـالقـانون الكويتي ،مجلـة الحقوق  -جـامعـة الكويـت،
املجلد  ،37العدد  ،3سبتمبر  ،2013الصفحة .127
 5أنظر في مسألة التدقيق املحاسبي في الفقه الفرنس ي لدى:
"Pigé, Benoît. "Qualité de l'audit et gouvernement d'entreprise: le rôle et les limites de la concurrence sur le marché de l'audit.
Comptabilité-Contrôle-Audit 6, no. 2 (2000).
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عامة؛ في حال كانت وقائع خرق القواعد ال َّ
➢املسؤولية تجاه النيابة ال َّ
خاصة باالحتياطي اإللزامي معاقب
عليها؛ مثل التالعب املحاسبي.
ً
ثانيا :انعكاس املاهية املالية على الغاية التشريعية
نتعمق أكثر في الغاية من فرض املشرع لهذا االحتياطي ،سنجد َّ
إذا أردنا أن َّ
أن الغاية التشريعية أعمق من
ِ
م َّ
فاجئة.1
جرد حماية الشركة من األزمات املالية ،والخسائر امل ِ
ً
بل َّ
إن الغاية التشريعية الحقيقية هي حماية التوازن املالي ملشاريع األعمال في الدولة قاطبة ،2أو اإلصالح
َّ
غطاء من االحتياطيات املالية؛
االقتصادي العام3؛ حيث إن انتشار عمليات التشغيل املالي الخطر دون وجود ٍ
جماعية في األعمال االستثمارية ،وهذا سي ِضيع أموال املساهمين ،وسيضر بتوازن
ات
سيؤدي إلى حدوث انهيار ٍ
ٍ
ِ
اقتصاد الدولة ،ويض ِعف قوة جذ ِبها لالستثمارات األجنبية.
ً
بالتالي ،تكمن مصلحة َّ
عامة من وراء فرض االحتياطي اإلجباري على شركات املساهمة ،جنبا إلى جن ٍب مع
خاصة؛ وهذا ما يبرر صرامة املشرع ،حتى َّ
املصالح االستثمارية ال َّ
أن قانون الشركات رقم  2016/1قد ساوى في
ِ
املعاملة بخصوص احتياطيات الشركة بين شركة املساهمة ذات الوزن االقتصادي الكبير ،4وبين شركة
التوصية باألسهم ،5والشركة ذات املسؤولية املحدودة6؛ وهذا يدل على خطورة تأثير قواعد احتياطي الشركات
حتى بالنسبة للحجم األصغر من الشركات.

 1أو "احتياطي الخسائر"  loss reserveكما قال القضاء األمريكي ،أنظر:
Shapiro v. UJB Financial Corp., United States Court of Appeals, Third Circuit., May 20, 1992.
 2بخصوص حكم الشريعة اإلسالمية في شركات املساهمة ،راجع:
الحمدان ،فاطمة فيص ــل ،الش ــركة املس ــاهمة في النظام الكويتي من منظور اقتص ــاد إس ــالمي :دراس ــة مقارنة ،كلية الش ــريعة والدراس ــات اإلس ــالمية،
جامعة اليرموك ،األردن ،نوقشت عام .2017
 3قد يكون إلزام الشركة باالحتياطي اإلجباري من باب مصلحة اإلصالح االقتصادي في الدولة ،راجع في اإلصالح االقتصادي باملكسيك:
Buira, Ariel. "Reform and liberalization of the financial system in Mexico." In Free Trade within North America: Expanding Trade
for Prosperity, Springer, Boston, (1993), page 103,
وكذلك رومانيا:
Rodica-Oana, Ionita. "The evolution of Romania's financial and banking system." Procedia Economics and Finance 15 (2014),
page 767.
 4يمكن أن تكون الشركة املهنية شركة مساهمة مقفلة .أنظر:
املادة  ،3الئحة تنظيم الشركات املهنية للمحاماة ،قرار وزير التجارة والصناعة رقم  22 ،161أكتوبر .2020
راجع في الشركات املهنية الكويتية:
الحبيني ،فهد محمد ،الشركة املهنية في القانون الكويتي ،مجلة الحقوق – جامعة الكويت ،املجلد  ،39العدد  ،3عام  ،2015الصفحة .91
 5راجع املادة  ،72قانون الشركات رقم .2016/1
 6راجع املادة  ،118قانون الشركات رقم .2016/1
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لكن األمر الواجب الذكر في هذا املقام ،هو َّ
أن املشرع لم يفرض االحتياطي اإلجباري فقط بسبب مساس
ً
أيضا َّ
ألن املصلحة ال َّ
هذه القاعدة باملصلحة ال َّ
خاصة التي يمكن املساس بها بسبب انتهاك االحتياطي
عامة ،بل
اإلجباري ،هي مصلحة َّ
خاصة مصيرية.
تؤدي بالشركة إلى اإلفالس1؛ وهو
فالخرق الذي ينت ِهك قواعد االحتياطي اإلجباري هو عبارة عن
ٍ
مخالفة قد ِ
مساه ِمي الشركة ،ودا ِئ ِنيها.
ما يمكن أن ي ِضيع أموال
ِ
بالتاليَّ ،
مصلحة َّ
مصيرية ،وأخرى َّ
عامة تمس
خاص ٍة
فإن فرض االحتياطي اإلجباري بقوة القانون يستند على
ٍ
ٍ
املصالحة ال َّ
عامة.
املطلب الثاني :احتياطيات الشركة املساهمة  ..قواعد االحتياطي اإلجباري
ً
ً
انقسمت قواعد االحتياطي اإلجباري إلى كيفية تكوينه أوال ،ووقف هذا التكوين ثانيا ،ثم استخدام هذا
ً
ً
االحتياطي ثالثا ،وقاعدة اإلرجاع االستثنائية رابعا.
ً
أوال :التكوين
ً
سنويا بقرار يصدر من الجمعية َّ
العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ،نسبة
قال املشرع" :يقتطع
ٍ
ال تقل عن عشرة باملائة ( )%10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة".2
َّ
ٌّ
احتياطي إجبار ٌّي ،إال َّأنه يتم تكوينه عبر قرار من السلطة األعلى في الشركة ،وهي الجمعية
• رغم َّأنه
َّ
العامة العادية ،وذلك بشكل مدروس؛ أي ً
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة الذي يخضع لرقابة
ٍ
ٍ
الجمعية.3

تمويل سنو ٍي.
• يتم تكوين االحتياطي اإلجباري عبر
ٍ
• املورد األساس ي لالحتياطي اإلجباري هو األرباح الصافية بعد استنزال املصروفات والضرائب.

 1راجع في إفالس الشركات بالقانون الكويتي لدى:
العنزي ،فيص ـ ــل خلف ض ـ ــاح ،الص ـ ــعوبات القانونية الناش ـ ــئة عن إفالس ش ـ ــركات األش ـ ــخاص :دراس ـ ــة مقارنة بين القانون األردني والكويتي ،رس ـ ــالة
ماجستير في القانون ،جامعة آل البيت ،األردن ،نوقشت عام .2011
 2املادة  ،222قانون الشركات الكويتي ،رقم .2016/1
راجع في الفقه الفرنس ي لدى:
Germain, Michel, Véronique Magnier, Georges Ripert, and René Roblot. Les sociétés commerciales. LGDJ, 2002.
 3ابن عجيبة ،ســعد ،مســلك اإلدارة ومنهج الرقابة في الشــركات التجارية :أية عالقة؟ ،مســارات في األبحاث والدراســات القانونية ،املغرب ،العدد -4
 ،5عام  ،2018الصفحة .45
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أسهم بأعلى من
• املورد االستثنائي لالحتياطي هو عالوة اإلصدار؛ أي تمويل االحتياطي عبر إصدار ٍ
قيمتها االسمية ،1وقد كانت محكمة التمييز قد َّ
أقرت هذا األسلوب.2
• الثغرة هنا هي َّ
أن نسبة تكوين االحتياطي اإلجباري هي نسبة جامدة لجميع شركات املساهمة ،مهما
صافية
أرباح
كانت طبيعة
ٍ
ِ
نشاطها ،وهي تبلغ  %10من األرباح الصافية ،فال ي ِحق للشركة توزيع ٍ
َّ
مالية ،ومهما كانت قيمة األرباح.
سنة ٍ
سنوية على املساهمين إال بما يع ِادل  %90من أية ٍ
ٍ

ً
ثانيا :الوقف

"...يجوز للجمعية وقف هذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي اإلجباري على نصف رأس مال الشركة املصد ِر".3
• وقف تكوين االحتياطي اإلجباري مشروط بوصول مبلغ االحتياطي إلى ما ِمقداره نصف رأس املال
املصد ِر عنه أسهم؛ فإذا كان رأس مال الشركة املصد ِر  1.500.000مليون ونصف دينار كويتي ،فال
َّ
يجوز الحديث عن وقف تكوين االحتياطي اإلجباري إال بعد وصول قيمته إلى  750.000ألف دينار.
العامة ،بمعنى َّ
بحد ذا ِت ِه إحدى الصالحيات التقديرية للجمعية َّ
أن للشركة أن
• يعتبر وقف التكوين ِ
َّ
َّ
تستمر بتكوين االحتياطي وأال تقوم بتوزيع األرباح الصافية على املساهمين ،حتى وإن بلغ االحتياطي
اإلجباري وفق املثال ،مبلغ  1.500.000مليون ونصف دينار كويتي؛ أي حتى وإن تساوى االحتياطي
اإلجباري مع رأس املال ،وحتى وإن تجاوزه.
• ومن جهة أخرى ،يتم هنا ربط نسبة وقف االحتياطي اإلجباري برأس املال املصد ِر بموجبه أسهم،
حتى وإن كان َّ
أقل من كامل رأس املال املدفوع.
ً
• فمثال ،إذا كان رأس املال املدفوع يبلغ  1.500.000مليون ونصف دينار كويتي فقط ،وكانت الشركة
ً
مدفوعة ،فهنا يتم ربط نسبة وقف تكوين االحتياطي
قد أصدرت أسهما بقيمة مليون دينار
ٍ
اإلجباري بالقيمة الصادر عليها أسهم؛ أي مليون دينار فقط ،وهكذا يمكن وقف استقطاع األرباح
لتكوين االحتياطي مع بلوغ االحتياطي لقيمة  500ألف دينار ،فهذا املبلغ يمثل نسبة  %50من قيمة
رأس املال املصد ِر.

 1املادة  ،163قانون الشركات الكويتي ،رقم .2016/1
 2محكمة التمييز الكويتية:
طعن تجاري ،رقم  ،102لسنة  2012بتاريخ .2013-5-29 :وكذلك:
طعن تجاري ،رقم  ،2062لسنة  2011بتاريخ.2013-5-29 :
 3املادة  ،222قانون الشركات الكويتي.
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ً
ثالثا :االستخدام
َّ
" ...ال يجوز استخدام االحتياطي اإلجباري إال في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على املساهمين بنسبة
ال ت ِزيد على خمسة باملئة ( )%5من رأس املال املدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه
النسبة؛ وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من األرباح".1
ً
ٌّ
مثل
• ينح ِصر –مبدئيا -استخدام االحتياطي اإلجباري في تغطية الخسائر؛ وهو أمر
تقليدي ،ي ِ
ً
انعكاسا للغايات اإلدارية والتشريعية األساسية من وجود االحتياطي اإلجباري.
ً
• يمكن –استثنائيا -استخدام االحتياطي اإلجباري في توزيع األرباح ،وهذه الحالة االستثنائية
احتياطي اختيار ٍي لتوزيع األرباح ،وأن
أرباح في سنة التوزيع ،وعدم وجود
مشروطة في عدم
ٍ
وجود ٍ
ً
ً
ً
يكون التوزيع محدودا بما ِنسبته  %5فقط من رأس املال املدفوع كامال ،حتى وإن كان غير مصد ِرا
على شكل أسهم في السوق.2
• فإذا كان رأس مال الشركة املدفوع  1.500.000مليون ونصف دينار كويتي ،فهنا لدينا حالتين ،هما:
أسهم ملا قيمته مليون دينار فقط ،فيحق لها السحب من االحتياطي
 oقيام الشركة بإصدار ٍ
اإلجباري لتوزع األرباح بنسبة  %5من املليون ونصف ،أي ما قيمته  75ألف دينار؛ َّ
ألن
ِ
غطي مليون
املليون والنصف هو رأس املال املدفوع ،ذلك حتى وإن كان رأس املال املصد ِر ي ِ
دينار فقط.
وفي هذه القاعدة مرونة مبالغ فيها؛ َّ
ألنه في هذه الحالة ،تقوم الشركة بوقف تكوين االحتياطي اإلجباري بالقياس
على رأس املال املصد ِر ،وهو قد يكون أقل من املدفوع ،بينما بإمكان الشركة أن تسحب من االحتياطي اإلجباري
بنسبة تقاس على رأس املال املدفوع ،وهو قد يكون أكبر من املصد ِر.
ً
 oوفي الحالة الثانية ،إذا أصدرت الشركة أسهما تساوي قيمة رأس املال املدفوع ،فهنا ال يجوز
َّ
توزيع أرباح إال بقيمة  %5من املليون املدفوعة والصادر عنها أسهم ،أي  75ألف دينار فقط
وفق املثال ،وهنا القاعدة تبدو منطقية.
ً
رابعا :االسترجاع
" ...يجب أن يعاد إلى االحتياطي اإلجباري ما اقت ِطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية ،ما لم يكن هذا
االحتياطي يزيد على نصف رأس املال املصد ِر".3
 1املادة  ،222قانون الشركات الكويتي ،رقم .2016/1
 2أنظر في هذه القاعدة خصوص شركة التوصية باألسهم :املادة  ،23الالئحة التنفيذية لقانون الشركات رقم .2016/1
 3املادة  ،222قانون الشركات الكويتي ،رقم .2016/1
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َّ
أرباح من االحتياطي اإلجباري؛
• هذه قاعدة ملزمة ،مفادها أنه إذا كانت اإلدارة قد قامت بتوزيع ٍ
ً
تفعيال للحالة االستثنائية التي تسمح بذلك بما نسبته  %5فقط من رأس املال املدفوع ،فعلى هذه
رجع املبالغ تلك من أرباح السنوات التالية.
اإلدارة أن ت ِ
ً
• فمثال؛ إذا كان رأس مال الشركة املدفوع  1.500.000مليون ونصف دينار كويتي ،وقامت اإلدارة
بتوزيع مبلغ  50ألف دينار من االحتياطي اإلجباري في إحدى السنوات ،ثم فاضت أرباح صافية في
السنة التالية بما يعادل  100ألف دينار.
َّ
رجع لالحتياطي اإلجباري مبلغ
• فهنا ال يجوز لإلدارة أن ت ِ
فكر عليها القيام به بهذه األرباح ،إال بعد أن ت ِ
 50ألف دينار ،ثم يكون لها الخيار بما قيمته  45ألف دينار؛ َّ
ألنه يجب سحب  %5من األرباح
جديد ،ذلك ما لم يبلغ هذا االحتياطي نصف رأس مال الشركة املصد ِر وفق
لالحتياطي اإلجباري من
ٍ
القاعدة األساسية لوقف تكوين االحتياطي اإلجباري.
املبحث الثاني :االحتياطي االختياري
سنرى ماهية االحتياطي االختياري (املطلب األول) ،ثم قواعده القانونية (املطلب الثاني).
املطلب األول :االحتياطي االختياري  ..املاهية الجوازية والغاية التشريعية التقديرية
ً
َّ
َّ
مهمتنا في هذا املطلب تتركز في توضيح املاهية املالية لالحتياطي اإلجباري أوال ،ثم التعمق بانعكاس املاهية
ً
املالية على الغاية التشريعية ثانيا.
ً
أوال :توضيح املاهية املالية لالحتياطي االختياري
ً
حساب من األموال املج َّمد ِة،
تماما مثل االحتياطي اإلجباري ،يكون شكل االحتياطي االختياري على شكل
ٍ
لكن َّ
شتان الفرق بينهما على صعيد الغايات اإلدارية والتشريعية.
ً
فإذا ،املاهية املالية ِلكال االحتياطيين اإلجباري واالختياري هو أموال مج َّمدة؛ َّأما الغايات اإلدارية
والتشريعية ،فهي تخت ِلف على الشكل التالي:
➢ الغاية اإلدارية من االحتياطي اإلجباري هو حماية مصير الشركة؛ أي وقايتها من اإلفالسَّ ،أما
الغرض من االحتياطي االختياري فهو القدرة اإلضافية على تطبيق نظريات اإلدارة من وجهة نظر
الشركة 1أو مواجهة الصدمات غير املتو َّقع ِة؛ بحيث تكون صالبة الشركة املالية أكثر من املستوى
الطبيعي.
 1أطلق القضاء األمريكي على فكرة مشابهة ،تعبير" :منهج الشركة في احتياطيها" " ."the company's reserve methodologyأنظر:
LC Capital Partners v. Frontier Ins. Group, United States Court of Appeals, Second Circuit., January 28, 2003.
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➢ الغاية التشريعية من االحتياطي اإلجباري هو حماية مصلحة الشركة واملساهمين من املخاطر
املالية التي قد تجرها إدارة الشركة على ميزانيتها (الغاية ال َّ
خاصة) ،وفرض التوازن املالي في مشاريع
ً
حماية ملصلحة االقتصاد الوطني (الغاية ال َّ
عامة)َّ .أما الغرض التشريعي
األعمال الكبيرة ضمن الدولة
خدم
إدارتها لفائض امليزانية ،بما ي ِ
من االحتياطي االختياري فهو منح إدارة الشركة املزيد من املرونة في ِ
مصلحة الشركة واملساهمين (غاية َّ
خاصة فقط)1؛ كأن يكون الغرض من االحتياطي االختياري هو إدارة
املخاطر.2
لكن في جميع األحوال ،قد تقوم املسؤولية على خرق أحكام االحتياطي االختياري ،كالتالي:
➢ املسؤولية تجاه املساهمين :عن إساءة وقت تشكيل االحتياطي االختياري واإلضرار بمسيرة
الشركة ،أو إساءة استخدامه في الوجه التي تق َّرر تشكيل هذا االحتياطي ألج ِل ِه.
ً
ضرر للغير ،كأن
تضرر :إذا كان االحتياطي االختياري سببا في تحقيق ٍ
➢ املسؤولية تجاه الغير امل ِ
ً
يؤدي إقرار تشكيل هذا االحتياطي فسخا للتعاقد مع جهة أخرى؛ ألن الشركة لم يعد لديها من األموال
ِ
ما يك ِفي لتنفيذ التعاقد مع هذه الجهة.
➢ املسؤولية تجاه وزارة التجارة والصناعة؛ إذا بلغت مخالفات الشركة في عملية إقرار
واستخدام االحتياطي االختياري مبلغ ًا َّ
عقوبات
صدر الوزارة
مالية
إلى
بالشركة
ى
أد
ٍ
ٍ
نتائج ٍ
سلبية ،فقد ت ِ
ٍ
ً
بتجميد ترخيص الشركة مثال.
➢ املسؤولية تجاه النيابة ال َّ
عامة؛ وهي الحالة التي تقوم إذا كانت مخالفات االحتياطي االختياري
ً
َّ
محاسبي مثال.
تالعب
تشكل جريمة
ٍ
ٍ
ً
ثانيا :انعكاس املاهية املالية على الغاية التشريعية
بناء عليهَّ ،
ً
فإن اختالف الغاية اإلدارية والتشريعية بين االحتياطي اإلجباري واالختياري ،يظ ِهر بعم ٍق في
املصلحة ال َّ
خاصة املصيرية للشركة باإلضافة إلى املصلحة ال َّ
عامة؛ لذا ،فقد َّ
تم فرض االحتياطي اإلجباري بقوة
القانون.

 1أنظر في استخدام "الصندوق االحتياطي االختياري" " "optional reserveخالل نمو النظام املالي الياباني بعد الحرب ،لدى:
Patrick, Hugh. "TH EVOLUTION OF JAPAN'S FINANCIAL SYSTEM IN THE INTERWAR PERIOD.", Economic Growth Center, Yale
university paper no. 345, march 1980.
2 Naumann, Marc. "Robust planning in scheduled passenger traffic with applied stochastic programming and integrated risk
management." PhD diss., Universitätsbibliothek, February 2013.
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بينما تكمن خلف االحتياطي االختياري غاية إدارية َّ
خاصة ،تنبع من املصلحة الذاتية للشركة ،1وفق أسلوب
ً
إدارة األعمال ،واستنادا على أفضل معايير اإلدارة الرشيدة أو "الحوكمة"3"Governance" 2؛ لذا فقد تركها
املشرع لتقدير إدارة الشركة.
من هذا املنطلقَّ ،
فإن املشرع قام بتخصيص املعاملة إزاء احتياطيات شركة املساهمة وفق الغاية اإلدارية
ِ
َّ
والتشريعية؛ فعندما كانت الغاية ت ِصل إلى املصلحة الخاصة املصيرية للشركة واملساهمين ،وكذلك املصلحة
عامة ،قام املشرع بفرض االحتياطي بقوة القانون ،وعندما كان االحتياطي يتعلق باملصلحة ال َّ
ال َّ
بشكل
خاصة
ٍ
غير مصير ٍي ،سمح باالحتياطي وفق تقدير الشركة.
لكن يجدر القول َّ
بأن تشكيل االحتياطي االختياري ليس باملسألة السطحية ،بل هو إجراء قد ي ِؤثر في
ً
ً
جوهريا إذا َّ
مناسب كانت حاجة الشركة فيه للسيولة كبيرة مثال ،أو
وقت غير
مستقبل الشركة
تم تشكيله في ٍ
ٍ
ً
ً
َّ
أموال كان تش ِغيلها كافيا لدر ِء خطر اإلفالس عن الشركة مثال.
إذا سبب تشكيله تجميد ٍ
َّ
خطر على املصلحة املصيرية للشركة
ففي مثل هذه الحاالت ،يبدو أن االحتياطي االختياري قادر على تشكيل ٍ
واملساهمين؛ وهكذا على توازن املشاريع املالية وعلى املصلحة ال َّ
عامة بالتالي.
املطلب الثاني :احتياطيات الشركة املساهمة  ..قواعد االحتياطي االختياري
معظم قواعد االحتياطي االختياري في قانون الشركات الكويتي كانت تدور حول تنظيم تكوين هذا االحتياطي؛
ً
ً
ً
ً
من حيث قرار التكوين أوال ،ووقته ثانيا ،ومصد ِره ثالثا ،وغرضه رابعا.
➢ التكوين بقرار الجمعية العامة العادية
جاء في قانون الشركات جواز اقتطاع مبلغ االحتياطي االختياري..." :بقرار يصدر من الجمعية ال َّ
عامة العادية
ٍ
ً
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة.4"...
وزيع
• بالنظر إلى أثر تكوين االحتياطي االختياري على ميزانية الشركة ،وإمكانية تأثيره على ت ِ
سلطة في الشركة ،وهي الجمعية ال َّ
عامة.
أرباحها ،فقد كان ال َّبد من ِاتخاذ قرار التكوين من أعل
ٍ
ِ

1 "financial self-interest". see:

Charles Schwab Corp. v. Bank of America Corp., United States Court of Appeals, Second Circuit., February 23, 2018.
 2للتعمق في هذا املوضوع ،راجع:
املطيري ،أحمد رشــيد ،نحو حوكمة جديدة ملجلس إدارة شــركة املســاهمة الخاضــعة لرقابة هيئة أســواق املال ،مجلة كلية القانون الكويتية العاملية
 ،KILAWاملجلد  ،1العدد  ،2يونيو  ،2013الصفحة .183
 3الحيان ،عبد هللا ،حوكمة الشركات ،مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية واالقتصادية ،العدد  ،22يناير/يوليو  ،2010الصفحة .397
 4املادة  ،225قانون الشركات الكويتي ،رقم .2016/1
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َّ
• فالجمعية ال َّ
نسبة من
شكل املساهمين ،وهؤالء هم من ستتأثر حقوقهم باقتطاع
ٍ
عامة ت ِ
أرباحهم لتكوين االحتياطي االختياري دون
ملزمة ،ولذا كان ال َّبد من ِاتخذا قرار
قانونية
قاعدة
ٍ
ٍ
ٍ
االقتطاع منهم.
مثل الثغرة في الواقع هي ضرورة اقتراح تكوين االحتياطي من
• لكن النقطة اإلشكالية التي ت ِ
خبرة في خبايا إدارة الشركات ،بينما ال يمكن ضمان ال املعرفة وال
مجلس اإلدارة؛ فهذا املجلس ذو ٍ
مرير قرار تكوين االحتياطي االختياري
حتى الثقافة في املساهمين ،وهكذا قد يستطيع مجلس اإلدارة ت ِ
َّ
عبر الجمعية ال َّ
خدم مصلحة الشركة.1
عامة ،رغم أنه ال ي ِ
ً
ً
بهدف ظاهر ٍي هو توزيع
مرر مجلس اإلدارة قرارا بتشكيل
احتياط اختيار ٍي ٍ
ٍ
• فمثال؛ يمكن أن ي ِ
َّ
األرباح في السنوات التي ال يتشكل فيها أرباح ،في حين يكون الغرض الحقيقي املخ ِفي هو التغطية على
أخطاء لم تظهر من هذه اإلدارة؛ وهكذا
خسائر قد حصلت للشركة في العام املالي السابق بسبب
ٍ
ٍ
َّ
غطي هذا
بعد تشكيل االحتياطي ت ِزيد أموال الشركة التي ستتشكل في االحتياطي االختياري بما ي ِ
االحتياطي الخسائر في امليزانية ال َّ
عامة الكلية للشركة.
➢ التكوين من األرباح السنوية
ً
"يجوز أن يقتطع سنويا  ...نسبة ال تزيد على عشرة باملئة ( )%10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي
اختياري".2
أي مدخو ٍل آخر يمد الشركة
• قاعدة االقتطاع من األرباح السنوية ت ِ
عني عدم جواز االقتطاع من ِ
بالسيولة.
ً
بضائع قامت اإلدارة ِببي ِعها ،فحتى وإن كانت هذه املبالغ طائلة ،وحتى
• فمثال؛ إذا استلمت الشركة أثمان
ٍ
وإن كان ظاه ًرا َّ
بأن ميزانية الشركة رابحة؛ فال يجوز االقتطاع من هذه املبالغ حتى تصدر قوائم الشركة
املالية السنوية النهائية امل َّ
دقق الحسابات.
بشكل
صدقة
رسمي من م ِ
ٍ
ٍ
َّ
• َّ
ألن نسبة االقتطاع ال يجوز أن تقتطع ملصلحة االحتياطي االختياري إال من املبلغ النهائي الرسمي لألرباح
السنوية.
ً
ً
• تعتبر نسبة  %10نسبة كبيرة بالنظر لكون االحتياطي اختيار ٌّي ،أي َّأنه مبدئيا غير مصير ٍي على مستقبل
الشركة ،وبالنظر إلى َّ
أن هذه النسبة هي ذاتها هي نسبة االقتطاع ملصلحة االحتياطي اإلجباري املصيري.

 1وقد يؤدي النزاع بين الجمعية العامة ومجلس اإلدارة على قرار تشكيل االحتياطي االختياري إلى حل مجلس اإلدارة .أنظر:
املطيري ،ســعود ملاس مشــعل ،الجوانب القانونية ألســس حل مجلس إدارة الشــركة املســاهمة :دراســة مقارنة في التشــريعين األردني والكويتي ،رس ـالة
ماجستير ،كلية القانون ،جامعة َّ
عمان ،األردن ،نوقشت عام .2013
 2املادة  ،225قانون الشركات الكويتي ،رقم .2016/1
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➢ التكوين السنوي

ً
• فرض املشرع على الجمعية ال َّ
عامة تكوين االحتياطي االختياري بشكل سنوي حصرا وفق قاعدة
االقتطاع السنوي1؛ والسبب َّ
أن قانون الشركات قد َّ
قيد مصد ِر االحتياطي باألرباح السنوية.
َّ
بناء عليه ،فال يجوز أن َّ
ً
فصلي ،حتى وإن كانت خطة
ربع سنو ٍي أو حتى
يتم تشكيل احتياطي عبر
•
ٍ
ٍ
اقتطاع ِ
فصلي.
ربعي أو
غطيته
صغير يحتاج تكوين
مشروع
الشركة تقوم على تنفيذ
احتياطي يمكن ت ِ
ٍ
ٍ
ٍ
بشكل ٍ
ٍ
ٍ
➢ التكوين ألغراض ممتن ِوعة
" ...تكوين احتياطي اختياري ي َّ
حددها الجمعية".2
خصص لألغراض التي ت ِ
ً
خدم فكرة االحتياطي االختياري ،فقد يكون الغرض توزيع
• فإذا ،لم يحصر املشرع ما هي األغراض التي ت ِ
ً
قادم للشركة مثال.
األرباح أو التمهيد
اتيجي ٍ
ملشروع استر ٍ
ٍ
عامة هي التي تحدد الغاية من تكوين االحتياطي ،رغم َّ
• لكن ما يلفت النظر هو َّ
أن الجمعية ال َّ
أن قرار
ِ
ً
تكوينه يصدر باقتر ٍاح من مجلس ،اإلدارة الذي يكون هو العقل املد ِب ِر أساسا لهذا االحتياطي.

الخاتمة
ً
َّ
عجال في وض ِع القواعد التي تحكم تكوين
يبدو أن املشرع الكويتي في قانون الشركات رقم  2016/1كان مست ِ
ً
مستنسخة بين اإلجباري
واستخدام احتياطيات الشركة املساهمة؛ فالقواعد كانت مختصرة وشبه
ٍ
ً
ً
واالختياري ،هذا باإلضافة إلى الثغرات العديدة في الصياغة القانونية شكال ،واملبنى القانوني موضوعا.
تخدامها على مستقبل الشركة ،وأثر
وهذا يدل على إغفال املشرع ألهمية تكوين احتياطيات الشركة واس
ِ
هذا االحتياطي على مسيرة عمليات الشركة التشغيلية ،وتوازن َّ
ماليتها ،وقوة مركزها املالي.
ً
ً
بناء عليه ،تبدو قواعد االحتياطي اإلجباري مرنة بسبب قياس نسبة وقف تكوين االحتياطي على رأس املال
ً
املصد ِر في حين أن نسبة االستخدام األقص ى يكون قياسها على رأس املال املدفوع ،وفي الواقع كثيرا ما يكون
رأس املال املدفوع أكبر من املصد ِر.
وفي املقابل ،بخصوص قواعد االحتياطي االختياري ،تبدو الظروف مواتية لحدوث ممارسات االستغالل
ظل هذه البيئة غير الشاملة وغير املنض ِبطة.
اإلداري غير املشروعة من مجلس اإلدارة في ِ
 1املادة  ،225قانون الشركات الكويتي ،رقم .2016/1
 2املادة  ،225قانون الشركات الكويتي ،رقم .2016/1
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النتائج
 .1قواعد االحتياطي في شركة املساهمة تعتبر من أخطر القواعد على مستقبل الشركة.
قابلها تخفيض في توزيعات األرباح
 .2قدرة االحتياطي اإلجباري على حفظ الشركة من خطر اإلفالس ،ي ِ
السنوية.
سيولة للشركة أو
 .3قدرة االحتياطي االختياري على أداء األدوار املرسومة له ،يق ِابلها إمكانية تسبيب أزمة
ٍ
أموال كانت تحتاجها للتشغيل.
تجميد ٍ
ً َّ ً
ً
َّ
 .4لم يوفق املشرع الكويتي في التعامل مع قواعد احتياطيات الشركة املساهمة معاملة شاملة وعامة لجميع
أنواع شركات املساهمة فيما يخص تكوين االحتياطيات.
ً
َّ
متنوعة في الشركة ،ومنها
اض
ٍ
 .5يفترض أن يكون االحتياطي االختياري أداة في يد الجمعية العامة لتحقيق أغر ٍ
َّ
توزيع األرباح في السنوات التي ال يتشكل فيها أرباح.
 .6صالحية مجلس اإلدارة باقتراح تشكيل االحتياطي االختياري على الجمعية ال َّ
خدم
عامة ،قد تستغل بما ي ِ
مصلحة املجلس دون الشركة أو املساهمين.
 .7تعامل املشرع مع قواعد تكوين االحتياطي االختياري
باختصار ،وقام ِبنس ِخ نفس نسبة تكوين االحتياطي
ٍ
اإلجباري من األرباح السنوية.
َّ
 .8ال يوجد غرض م َّ
حدد لتكوين االحتياطي االختياري؛ حيث يمكن للجمعية إقرار تكوين هذا االحتياطي كلما
دعت الحاجة إليه.
التوصيات
إضافة القواعد الجديدة التالية إلى قانون الشركات رقم :2016/1
َّ
الحق بتخفيض نسبة االقتطاع من األرباح السنوية لتكوين االحتياطي
➢منح وزارة التجارة والصناعة
ً ً ً
َّ
يتضمن نشاطها خطرا ماليا كبيرا.
اإلجباري في بعض شركات املساهمة التي ال
➢إخطار وزارة الصناعة والتجارة في حال وقف تكوين االحتياطي اإلجباري بعد وصول قيمته إلى نصف رأس
املال املصد ِر.
➢ربط صالحية الجمعية ال َّ
عامة بوقف تكوين االحتياطي اإلجباري ،ببلوغ االحتياطي قيمة نصف رأس املال
املصدر عنه أسهم ،وكذلك أن َّ
يتم ربط نسبة القصوى الستخدام االحتياطي اإلجباري ،ببلوغ قيمة
ِ
ً
االستخدام نصف رأس املال املصد ِر عنه أسهم ،وليس املدفوع كامال.
ً
ً
ً
َّ
يتضمن نشاطها خطرا ماليا كبيرا؛ بحيث
➢منح الوزارة الحق بإقرار استثناء لبعض النشاطات التي ال
تحت ِسب نسبة االستخدام القصوى لالحتياطي اإلجباري ببلوغ قيمة االستخدام نصف رأس املال املدفوع.
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➢عدم السماح بإمكانية توزيع أرباح على املساهمين من االحتياطي اإلجباري ،وقصر هذه اإلمكانية على
االحتياطي االختياري.
عدد من املساهمين املستقلين عن عضوية مجلس اإلدارة.
➢السماح بتكوين االحتياطي االختياري باقتراح من ٍ
َّ
خارجية
بخبرة
➢فرض قاعدة تتمثل بضرورة إرفاق اقتراح مجلس اإلدارة لتكوين االحتياطي االختياري،
ٍ
ٍ
َّ
كاف من اجتماع الجمعية
وضح الغاية من تكوين هذا االحتياطي ،مع ضرورة تخصيص ٍ
وقت ٍ
مستقل ٍة ت ِ
ال َّ
عامة ملناقشة آثار تكوين االحتياطي والظروف التي تكمن من ورائه.
➢تخفيض نسبة االقتطاع ملصلحة االحتياطي االختياري من األرباح السنوية إلى  %5من األرباح الصافية.
➢السماح بتكوين احتياطي اختياري ربعي أو فصلي من موارد الشركة بما ال يتجاوز نسبة االقتطاع  %2من
رأس املال املدفوع.
قاعدة مفادها ضرورة تحقيق التنسيق بين الجمعية ال َّ
عامة ومجلس اإلدارة فيما يخص الغرض
➢إضافة
ٍ
ً
من االحتياطي االختياري ،إذا كان هذا االحتياطي صادرا باقتراح املجلس من األساس.
قائمة املراجع :
ً
أوال :املراجع باللغة العربية
 ابن عجيبة ،سعد ،مسلك اإلدارة ومنهج الرقابة في الشركات التجارية :أية عالقة؟ ،مسارات في األبحاثوالدراسات القانونية ،املغرب ،العدد  ،5-4عام .2018
 الحبيني ،فهد محمد ،الشركة املهنية في القانون الكويتي ،مجلة الحقوق – جامعة الكويت ،املجلد  ،39العدد ،3عام .2015
 الحمدان ،فاطمة فيصل ،الشركة املساهمة في النظام الكويتي من منظور اقتصاد إسالمي :دراسة مقارنة،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة اليرموك ،األردن ،نوقشت عام .2017
 الحيان ،عبد هللا ،حوكمة الشركات ،مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية واالقتصادية ،العدد ،22يناير/يوليو .2010
 الشايع ،عبد العزيز محمد ،واقع الشركات العائلية بدولة الكويت (دراسة حالة شركة الشايع) ،رسالةماجستير ،كلية العلوم اإلدارية واملالية ،الجامعة الخليجية ،البحرين ،عام .2013
 الشمري ،طعمة ،قانون الشركات التجارية الكويتي ،مؤسسة دار الكتب.1986 ، -الشمري ،طعمة ،ومسفر ،عبد هللا ،الوسيط في شرح قانون الشركات ،دون دار نشر ،الكويت.2016 ،
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) لسنة12( الواجبات القانونية ملصدري األوراق املالية في ضوء قانون األوراق املالية الفلسطيني رقم
ساكسوني- وتنظيماته دراسة مقارنة مع النظام األنجلو2004
legal duties of securities issuers in light of the Palestinian Securities Law No. (12) of 2004
and its regulations A comparative study with the Anglo-Saxon system
.  رام هللاYLG Law Firm  مؤسس، نجيب مسعود
Najib Masood, YLG Law Firm founder, Ramallah.

Abstract
This research dealt with the Obligations of issuers as one of the most prominent rules of
accountability in order to limit the risks of the relevant markets collapse, after the impact of the
Great Depression on the trading of securities in light of the emergence of unregulated markets,
as we are witnessing today the beginnings of a period similar to crises that may be steeper with
the development of new markets such as the cryptocurrency market and other emerging markets
that need sound legal regulation. Since these crises were common from the beginning of the
seventies to “Black Monday” in October 1987, through the crisis of Asian countries in 1997 until
the modern era crisis 2007/2008, it was necessary to have legislative controls that contribute to
the legal use of concepts such as futures, spot, margin trade, options, etc. Accordingly, the
researcher dealt with this study through two main sections, the first dealt with fiduciary duties
that came from the concept of good governance. The second dealt with defining the legal bases
of disclosure duties, taking into consideration the principles of the provisions of the Palestinian
Securities act No. (12) of 2004 and its regulations.
Keywords: Securities Institutions; fiduciary duties; disclosure duties; money and capital
markets; Duty of Care Standards, Material Information.
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التلخيص:
تناول هذا البحث الواجبات القانونية ملصدري األوراق املالية كأحد ابرز القواعد القانونية للحد من مخاطر
انهيار االسواق ذات الصلة ،بعد تأثير فترة الكساد العظيم على تجارة األوراق املالية في ظل نشوء األسواق غير
املنظمة ،لنشهد اليوم بدايات فترة مماثلة ألزمات قد تكون أشد انحدارا مع بروز أسواق جديدة كسوق العمالت
الرقمية وغيرها من األسواق املستحدثة التي تحتاج لضبط قانوني سليم .وملا كان شيوع هذه االزمات منذ بداية
ً
ً
السبعينات إلى يوم "االثنين األسود" في أكتوبر  1987مرورا بأزمة الدول اآلسيوية في عام  1997ووصوال إلى
االزمات املالية في االعوام  ،2008/2007فكان البد من وجود ضوابط تشريعية تساهم في استخدام املفاهيم
مثل العقود املستقبلية والخيارات وعقود آنية وآجلة التسوية واملبادالت التي لها درجة عالية من املخاطرة؛ على
نحو سليم ومنظم .وعليه تناول الباحث هذه دراسة من خالل فرعين رئيسين ،تناول الفرع األول الواجبات
االئتمانية ملصدري األوراق املالية التي جاءت من لد ِن مفهوم الحوكمة الرشيدة .وأما الفرع الثاني فتطرق
لتحديد األسس القانونية لواجبات املصدر االفصاحية مع مراعاة مبادئ احكام قانون األوراق املالية
الفلسطيني رقم ( )12لسنة  2004وتشريعاته الثانوية ،وكل ذلك باملقارنة مع النظام األنجلو ساكسوني
الكلمات املفتاحية :الشركات مصدرة األوراق املالية؛ الواجبات االئتمانية؛ الواجبات االفصاحية؛
سوق املال ورأس املال؛ معاييربذل العناية ،املعلومات الجوهرية.
تمهيد:
يظهر الخطر الحقيقي في عالم االقتصاد واألعمال عند ربط الواجبات القانونية للمصدر بفكرة التعويض
كوسيلة وحيدة لضمان ما لحق املضرور من خسارة .اذ أن علة املشرع في قانون األوراق املالية الفلسطيني رقم
( )12لسنة  12004من أسس فلسفية قد يساء فهمها في كثير االحيان 2بقصرها ضمن الجبر والضمان ،دون
اتخاذ املعايير االقتصادية والتمويلية بعين االعتبار .ففكرة أحكام االلتزام للمصدر تبنى على الواجبات
االئتمانية ( )Fiduciary Dutiesمن واجب بذل العناية ( )Duty of Careوواجب الوالء ()Duty of Loyalty
ً
حد كبير على أنها أحكام وقائية للمضرور
وصوال لواجب االفصاح ( .)Duty of Disclosureوتحسب إلى ٍ
ً
وليست أحكاما عالجية له.
 1قانون األوراق املالية رقم ( )12لسنة 2004م املنشور في العدد  53من الوقائع الفلسطينية (السلطة الوطنية الفلسطينية) بتاريخ ،2005/02/28
صفحة .10
 2للمزيد انظر :باسم طعمة ،االفصاح عن املعلومات في سوق االوراق املالية -دراسة مقارنة في األبعاد الفلسفية لإللتزام ،-مجلة رسالة الحقوق،
السنة الخامسة ،العدد األول ،2012 ،منشورات :جامعة كربالء كلية القانون ،العراق.
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فكل من ركائز هذه الواجبات ومحدداتها تضع وظيفة ردع بالنسبة للمدلول االقتصادي الذي جاء من ور ٍاء
شفق قانون األوراق املالية الفلسطيني ،ومدلول وقائي يتخذ طابع تنسيقي خارج بطبيعته ملراعاة مبادئ
الحوكمة الرشيدة 1.فالقانون ال يقتصر ب ِعل ِل ِه إلى ضمان التعويض عن الدقة في املعلومات التي تزود وتعرض
ً
ً
على املستثمر وفقا لقواعد املسؤولية املدنية في مرحلها ،بل ينسحب أيضا الى ضمان الزامية الواجبات كواجب
ً
االفصاح عن املسائل الهامة التي نادرا ما يفصح عنها وما يتبعها من واجبات العناية والوالء املتعلقة باملصدر
لتحقيق وانجاز بفعالية واستمرار .وبذلك تأتي غايات املشرع في قانون األوراق املالية الفلسطيني إلى أحكام
مختلفة ومنفصلة عن قواعد املسؤولية العامة ،فمن املالئم اعتبار التضليل والخداع الخفي وغيره من صور
ً
الخطأ مثال سلوك يقترب من املشروعية اذما دعت الحاجة إلى تحقيق وانجاز أهداف اقتصادية تمويلية رئيسية
باستمرار ،فال ينظر للواجب إال بعد ضبط حدود اآلثار االقتصادية الناشئة عنها.
ال يعني ذلك األمر تغاض ي قانون األوراق املالية والتعليمات الصادرة في ظله عن التضليل والخداع وصور
الخطأ في بيع وشراء األوراق املالية ،فانعدام التنظيم القانوني لسوق املال كان وراء االزمات املالية التي باتت
ً
ً
تحديا عامليا واقليميا ،فالتنظيم القانوني للسوق يجب أن يرتب جزاءات على االخالل بالواجبات امللقاة على
عاتق املصدر مع عدم التساهل في تطبيق قواعد املسؤولية الخاصة باحكام األوراق املالية واالبتعاد فيما
يتعارض عن التكييف القانوني العام 2،ملا لها من آثار متداعية على نمو وتطوير االعمال واالقتصاد الكلي
ً
والجزئي .وعليه سعى الباحث من خالل هذا البحث إلى تحديد الواجبات القانونية لشركات األوراق املالية تبعا
للفلسفة االئتمانية والتمويلية من خالل فرعين رئيسيين كل فرع تناول محورين تعلقا بالواجبات االئتمانية
ً
واالفصاحية وفقا لتنظيم القانوني الفلسطيني.
م
الفرع األول :واجبات املصدراالئتمانية ()Fiduciaries Duties
تتجسد الحماية القانونية للمستثمر واالقتصاد بمجمله عبر االئتمان كقاعدة عامة ألي معامالت تجارية،
من حيث اعتبار املمارسات املباشرة من مصدري األوراق املالية مكتسبة ملقتضيات حسن النية ( Acting in
 .)a Good Faithفإن طرح األسهم أو السندات وغيرها من األوراق املالية وادراج الشركات في سوق البورصة
( )Stock Marketيجعل من املركز املالي للمستثمر ع ً
رضت للربح أو الخسارة ،ذلك كون أن غالب الشائع من
املستثمرين مساهمين سلبيين ( )Passive Shareholdersفي سوق املال ،فيدخلون هذا السوق ويخرجون منه
بغرض شراء أو بيع األوراق املالية على اعتبار أنهم في نهاية املطاف أصحاب الديون في هذا السوق (Debt-
.)holders

 1االتحاد العاملي للغرف التجارية ( ،)WCFمبادئ الحوكمة لجمعيات األعمال والغرف التجارية ،)WCF( )CIPE( ،واشنطن ،2011 ،ص .19-3
Peter Fitzsimons, If the Truth be Known: The Securities Act 1978 and Directors' Liability for Misstatements in a 2
Prospectus, N.Z. BUS. L.Q., (Part II), vol. 6, 2000, P. 235-256.
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فحماية املستثمر ضرورة ملحة تقود إلى ترسيخ مدلول الوظائف االئتمانية ( )Fiduciary Functionsفي
ممارسات مصدري األوراق املالية قبل ادراجهم في السوق من حيث؛ ضمان السعر املعلن عنه ( Informing
 ،)Share Prizesومن حيث إخراج صغار مصدري األوراق املالية من سوق التداول (Quality of Publicly-
 .)traded Issuersاذ أن هذه الوظائف تؤثر على مبدأ املوازنة بين املصالح املتضاربة ( Interest-Conflict
 ،)Balanceعند ربط حماية املستثمر مع حاجات وحوافز املصدر .فمن غير السائغ اخضاع املصدر إلى
ً
تشريعات فائضة في التنظيم والتعقيد تزيد من التكلفة املالية والجهد والوقت مؤديا معه لخروج شركات األوراق
املالية من االسواق والتوجه إلى سبل تمويلية بديلة تزيد من فرص الربح عما يقدمه ذلك السوق ذات العالقة،
ً
خاصة ملا للمصدرين ذوي الجودة والكفاءة ( )High Quality Issuersمن مجموعة متكافئة من الخيارات
التمويلية الواسعة.
ً
إن التساؤل الذي يطرح عادة عند تنظيم قانون األوراق املالية والتشريعات األخرى؛ حول مدى موازنة
الحماية املخصصة للمستثمر مع الحفاظ على مصالح املصدر بالتوافق مع مصالح االقتصاد الوطني .فرؤية
املشرع الفلسطيني ال تستوي إال من خالل مقياسين أساسيين تبنى عليهما الواجبات االئتمانية-:
أولهما؛ املقياس االقتصادي ( )Economics of scaleالذي من منظوره تكون الحماية املقررة للمستثمر
أقل تكلفة كنسبة من النفقات بالنسبة للشركات الكبيرة من الشركات الصغيرة ،حيث أن املستثمرين في
ً
الشركات الصغيرة عادة ما يملكون معرفة أولية حول الشركات وطبيعة املساهمين الزمالء مما يجعلهم أقل
حاجة إلى الوسائل االئتمانية من قبل الشركات املصدرة مما يعني أقل تكلفة وأوفر وقت بعكس ما هو الحال
بالنسبة للمستثمرين في الشركات الكبيرة.
ثانيهما؛ مقياس طبيعة التداول في سوق املال ( .)Nature of Capital Marketاذ تعتبر حماية املستثمر
عند تغير ظروف السوق بالنسبة للشركة املدرجة واجبة وضرورية ،فعند حدوث خسارة غير متوقعة أو احتيال
على الشركة التي باشرت أعمال التدوال في سوق املال ،تنحدر أسعار الشركة وتؤثر على الشركات املستقلة في
ً
ذات سوق التداول ،والذي يؤدي معه إلى انحدار عملية تداول الشركات عبر السوق بأكمله ،مما يشكل خطرا
ً
حقيقيا على املستثمر بتكبد الخسائر واألضرار.
وعليه يتم تناول الواجبات االئتمانية ملصدري األوراق املالية من خالل واجبين رئيسيين :واجب العناية
( )Fiduciary Duty of Careوواجب الوالء ( .)Fiduciary Duty of loyaltyبحيث ينبني عليهما بالنتيجة
واجب االفصاح في الفرع الثاني من هذا البحث.
ً
أوال :االلتزام بواجب العناية ()Fiduciary Duty of Care
ً
ً
يتعين على مصدري األوراق املالية أن يتخذوا من املعيار املوضوعي أساسا ضروريا لاللتزام في طرح األوراق
ً
املالية للتداول من خالل التصرف في حسن نية وممارسة الرعاية واملهارة واالدراك ممارسة يؤديها أي فطن في
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نفس الظروف ونفس املوقع أو املركز وفق ايالء العناية الحذرة والبصرة ( ،)Critical eyeعناية الشخص املنهي
والحرفي في قيام ادارة الشركة بكافة هياكلها االدارية بضمان املعلومات الجوهرية التي كانت سبيل املصدر في
اتخاذ القرار بأعمال التداول ( .)Business decisionفال يمكن اعتبار مصدري األوراق املالية بشكل تلقائي
مسؤولين عن أي خطأ اقترف من قبلهم ،بل يجب وضع املسؤولية وفق قواعد ضرورية ومحددة لثبوت الخطأ
ً
وجها في التذرع بواجب بذل العناية1.
املقترف الذي يجعل للمستثمر والغير
اذ أن العناية الواجبة تجسد حماية مصالح الشركة واملستثمرين لزيادة ثروة رأس املال ()Capital Rising
وتحويل األموال املدخرة إلى أموال مستثمرة .فإن االجراءات الالزمة املتخذة تقي شركات األوراق املالية من
تبعات تحقق املسؤولية التقصيرية اذما تعرض املستثمر واملرتبطين لخسائر اقتصادية .حيث نص قانون
األوراق املالية الفلسطيني بموجب املادة ( )1/94منه على اعفاء مصدر األوراق املالية من املسؤولية اذما أنه
قد اتخذ جميع الخطوات الالزمة لضمان سالمة املعلومة الجوهرية التي يتلقاها الجمهور .وبإنطباق القانون
على الواقع ،أكدت محكمة االستئناف العليا الفلسطينية ثبوت املسؤولية في حال "تخلف املستأنف ضدهم
عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة في ممارسة مهنتهم2."...
والعبرة تكمن بالخطوات املعلوماتية الجوهرية التي تؤثر على قراءة املستثمر لسعر الورقة املالية ال
املعلومات التي تتعلق بسير االجراءات في التداول دون أن تدخل في أساس الورقة املالية .بذلك الصدد قضت
محكمة النقض الفلسطينية برد السبب األول من أسباب الطعن بقولها "وملا كانت الطاعنة تدعي باختالف
املعلومات ...وأن املطعون ضده أخل بالتزاماته التعاقدية وقصر في اتخاذ الحد األدنى من الحيطة والحذر...
دون أن تبين وجه االختالف بين املعلومات ...حتى تتحقق املحكمة من صحته ،فإن ادعاء الطاعنة هذا يبقى
ً
را إلى دليل يسنده ويثبت صحته"3.
والحال هذه مفتق
وفي ذات املعنى ذهب القضاء املقارن االنجلوسكسوني للمحكمة العليا األمريكية في قضية ( Smith v. Van
ً
ً
 )Gorkomاستنادا منها على عدة سوابق قضائية تطبيقا لقانون األوراق املالية االمريكي وتعديالته 4بأن "في ظل
سيادة قواعد األعمال ،تنتفي الحماية املخولة للمسؤولين االداريين –املدراء -اذما كانت تصرفاتهم غير مدركة
1 K. David, H. Ann & H. Ruth, Business Law, Cavendish Publishing, London, 5th Edition, 2005, P. 234.

"A person is not automatically liable for every negligent act that he or she commits. The need to establish the essentials,
particularly a duty of care, sets a legal limit on who can bring a claim, as a duty is not owed to the world at large".
ً
 2حكم محكمة االستئناف الفلسطينية املنعقدة في غزة في الدعوى الحقوقية رقم ( )290لسنة  ،2001جلسة بتاريخ  .2002/6/30أنظر أيضا :حكم
محكمة االستئناف الفلسطينية املنعقدة في غزة في الدعوى الحقوقية رقم ( )133لسنة  ،1999جلسة بتاريخ  .2000/10/28حيث جاء في هذا
الحكم األخير تأييد بسكوتها الضمني عما حكمته محكمة أول درجة بأن " ...وكان عليها وفقا للمجرى العادي أن يتخذا عناية وحيطة أكثر تفاديا
لوقوع مثل ذلك وبالتالي يكونا مسوؤلين مسؤولية كاملة عن تلف املالبس."...
 3حكم محكمة النقض املنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم  263لسنة  ،2009جلسة بتاريخ .2011/2/22
4 SECURITIES ACT OF 1933 [References in brackets are to title 15, United States Code] [As Amended Through P.L. 115–174,
Enacted May 24, 2018].
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 اذ يتوجب تنفيذ واجب الرعاية مع االدراك بأنه يتصرف بالنيابة.وطائشة وليست مبنية على نصح أو ارشاد
 حيث أن هذا االلتزام ال يتسامح مع االحتيال أو الكذب والتعامل ألغراض شخصية بل إن أداء.عن اآلخرين
 فتمثيل املصالح املالية لآلخرين في،الوظيفة االئتمانية يتطلب أكثر من مجرد غياب سوء النية أو االحتيال
ً
الشركة يفرض على املدير واجب ايجابي لحماية هذه املصالح واملض ي ِقدما بعين ناقدة ايجابية في تقديم
 وهكذا ان واجب املدير في اعالمه عن أعمال التداول يدخل في.املعلومات على أنواعها في ظل الظروف الراهنة
 وحيث يتبين للمحكمة عدم وجود ادعاءات.صلب طبيعة واجب العناية الذي يفترق عن واجب الوالء
 فإنه يفترض أن املدراء في ادراكهم توصلوا. أو ما يثبت ذلك، والتعامل ألغراض شخصية، وسوء نية،بالتحايل
1."ألعمال التداول بحسن نية
) وفق معايير عامة تنطبقBreach of Duty of Care(  يتحدد االخالل بواجب العناية،وبالبناء على ما سبق
على االشخاص املسؤولين ومعايير خاصة منطبقة على مصدري األوراق املالية في التزاماتهم التي تظهر بأداء
نشرة االصدار وابداء الرأي واعداد التقارير املالية السنوية والنصف سنوية واصدار الشهادات واعداد
ً
-: اذ أن هذه املعايير تتمثل وفقا للمحاور االتية.الدراسات
)Risk Balance(  معيار التوازن مع الخطر-1
 فكلما زاد الخطر،اذ يجب أن تكون درجة عناية شركة األوراق املالية متوازنة مع درجة الخطورة املحتملة
 ويرجع تطبيق هذا املعيار العتبارات تحمل.زادت معه درجة العناية من اتخاذ االحتياطات الضرورية للحد منه
1 Supreme Court of Delaware, Smith vs. Van Gorkom, 488 A.2d 858 (1985), submitted: June 11/1984, Decided: January 29/1985.

See the available link: http://law.justia.com/cases/delaware/supreme-court/1985/488-a-2d-858-4.html.
The Court ruled that "Under the business judgment rule there is no protection for directors who have made "an unintelligent or
unadvised judgment." Mitchell v. Highland-Western Glass, Del.Ch., 167 A. 831, 833 (1933). A director's duty to inform himself in
preparation for a decision derives from the fiduciary capacity in which he serves the corporation and its stockholders. Lutz v. Boas,
Del.Ch., 171 A.2d 381 (1961). See Weinberger v. UOP, Inc., supra; Guth v. Loft, supra. Since a director is vested with the
responsibility for the management of the affairs of the corporation, he must execute that duty with the recognition that he acts
on behalf of others. Such obligation does not tolerate faithlessness or self-dealing. But fulfillment of the fiduciary function requires
more than the mere absence of bad faith or fraud. Representation of the financial interests of others imposes on a director an
affirmative duty to protect those interests and to proceed with a critical eye in assessing information of the type and under the
circumstances present here. See Lutz v. Boas, supra; Guth v. Loft, supra at 510. Compare Donovan v. Cunningham, 5th Cir., 716
F.2d 1455, 1467 (1983); Doyle v. Union Insurance Company, Neb.Supr., 277 N.W.2d 36 (1979); Continental Securities Co. v.
Belmont, N.Y. App., 99 N.E. 138, 141 (1912).
Thus, a director's duty to exercise an informed business judgment is in *873 the nature of a duty of care, as distinguished from a
duty of loyalty. Here, there were no allegations of fraud, bad faith, or self-dealing, or proof thereof. Hence, it is presumed that the
directors reached their business judgment in good faith, Allaun v. Consolidated Oil Co., Del. Ch., 147 A. 257 (1929), and
considerations of motive are irrelevant to the issue before us".
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مصدري األوراق املالية ملخاطر كبيرة في سبيل تعزيز سبل االستثمار .فالتضليل والتدليس في نشرة االصدار،
على سبيل البيان ،أو كتمان املعلومات الجوهرية يؤثر على فطنة املستثمر في اتخاذ القرار بشأن البيع أو الشراء
ملا له من تأثير على سعر الورقة املالية ،مما يجعل من املستثر الذي تكبد خسائر من االنسحاب في عملية
االستثمار األمر الذي يؤثر على ثقة باقي املستثمرين تجاه سوق املال ،األمر الذي يؤدي إلى األزمات املالية داخلها.
فحدوث الخسائر االقتصادية أو املالية من شأنها أن تزيد من مخاطر االبتعاد عن االستثمار1.
 -2معيار الشخص االعتباري الحرفي أو املنهي ()Skilled Persons
حيث أن قانون األوراق املالية الفلسطيني حدد وفق املادة الثانية منه بأن املصدر هو الشخص االعتباري
الذي يصدر األوراق املالية أو يعلن عن رغبته في اصدارها ،فإنه بحكم اللزوم الحتمي يدل أن هذا الشخص
االعتباري املحدد بالقانون يمارس مهنة وحرفة التعامل باألوراق املالية وفق عقود مع عدة أطراف كعقد
ً
ً
التداول مثال ،األمر الذي يخول للمصدر ميزات تختلف عن أي شخص اعتباري آخر ،فيكون املصدر مسؤوال
تجاه أي شخص ملجرد اخالله بواجب العناية وخاصة اذا كان االخالل في حدود مهنته وحرفته في اصدار األوراق
املالية للتداول كما استقر في نصوص اللوائح الخاصة بتسوية األوراق املالية وإيداع األوراق املالية املركزية في
االتحاد األوروبي ("الئحة  2.)"CSDفيسأل املصدر عن كل خطأ يرتكبه بغض النظر عن مدى جسامته؛ مما
حذا بقضاء محكمة االستئناف الفلسطينية املنعقدة في رام هللا لذات املبدأ حينما قررت بأنه "هناك الخطأ
العادي والخطأ املنهي ،والخطأ العادي هو ما يرتكبه الطبيب –املنهي كاملصدر -عند مزاولته مهنته دون أن تكون
له صلة باملهنة واملثال التقليدي لذلك هو حالة ما اذا أجرى الطبيب عملية جراحية وهو سكران فهنا يعامل
كأي شخص عادي ال عالقة له باملهنة وأخطائها –مثل قيام املصدر باصدار معلومات باالندماج عبر نشرة
االصدار قبل الحصول على املوافقة على طلب الترخيص وطلب االصدار من هيئة سوق رأس املال فيتحمل
املصدر عبء العناية دون البحث في الخطأ املنهي -فيكون معيار االنحراف هو معيار الرجل العادي ،أما الخطأ
املنهي فهو الخطأ الذي يتصل باألصول الفنية ملهنة الطب –يتصل باألصول املهنية ألعمال التداول في السوق-
 ...وبالتالي النصوص من ناحية الخطأ جاءت مطلقة فهي لم تفرق بين درجات الخطأ وال بين الخطأ الفني وغير
ً
ً
الفني لذا الطبيب –املصدر -يسأل عن كل خطأ يثبت في حقه بصرف النظر عما اذا كان الخطأ جسيما أو يسيرا

1 K. David, H. Ann & H. Ruth, Business Law, Ibid, P. 247.

For more information: EUROPEAN COMMISSION, MEMO: Regulation on securities settlement and on Central Securities
Depositories in the EU (‘CSD Regulation’) – Frequently Asked Questions, Brussels, 16 April 2014.
See the available link: file:///C:/Users/USER__M/Downloads/Regulation_on_securities_settlement_and_on_Central_Securities_Depositories_in_the_EU___CSD_Regulation
___Frequently_Asked_Questions.pdf.
2
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خاصة اذا كانت االخطاء قد اخترقت القواعد االساسية املسلم بها في الفن الطبي وذلك بغض النظر عن
جسامة الخطر ...فالخطأ هنا خطأ املهنة ال خطأ الطبيب –املصدر1."-
 -3معيار نطاق الرعاية (" )Scope of Dutyتجاه الغير (")Third Party
ال يقتصر نطاق العناية الواجبة للمصدر على العالقة مع املستثمرين بأنواعهم (،)Investors Relation
ً
بل أيضا على عالقات املستثمر ( )Investor Relationsفهي جزء ضروري في حياة سوق البورصة ،فالشركات
املصدرة تتفاعل مع مجتمع االستثمار ( )The Investment Communityمن املساهمين الحاليين
واملستثمرين املحتملين ومحللي االستثمار ( )Analystsوالصحافة ( )Journalistsمن أجل زيادة تشجيع
االستثمار 2.فعالقات املستثمر تتشكل في عدة أدوات مثل لقاءات املستثمرين مع بعضهم واداة نشرات االصدار
االخبارية والتقارير الدورية واملواقع االلكترونية الرسمية وغيرها من االدوات .التي تشترك من ناحية أولى؛ في أنها
مصممة لتخويل أصحاب املصالح ( )Stakeholdersقدرة كافية في اكتساب ادراك وفهم أعلى حول أعمال
الشركة املصدرة وحوكمتها وأدائها املالي ونشرات اصدارها .ومن ناحية ثانية؛ تساعد الشركات املدرجة في
الحصول على رأس املال ( )Access to Capitalوتحقيق السيولة ( )Achieve Liquidityوالتقييم العادل
لألسهم (3.)Fair Valuation to Shares
فالعبرة في العناية تكمن في تأثر واعتماد الجمهور على ما يقوم به املصدر من أعمال تتعلق باألوراق املالية
من أجل ضمان اتاحة وعي أكبر حول حالة استثمارات الشركة واالنشطة التجارية لجميع فئات مجتمع
االستثمار ،ومن أجل تمكين املساهمين واملستثمرين املحتملين واملتداولين من أخذ رؤية مفصحة ( Informed
 )viewوقرار بشأن انخراطهم في الشركة املصدرة .فيتعين على مصدري األوراق املالية في غضون اتخاذهم
ً
وفقا للمعيار املوضوعي تجاه الغير؛ إتباع مبدأ توخي رعاية الجار (4)Neighbor principle
البصيرة الحذرة
وهو مبدأ ورد تأصيله في الكتاب املقدس من واقعة "مثل السامري" التي ضربها السيد املسيح كمثل يرسخ
قاعدة التزام جميع االشخاص في بذل العناية والرعاية الحذرة ألي شخص قريب ومجاور 5،فهذا املبدأ ال يعفي
 1حكم محكمة اإلستئناف املنعقدة في القدس في الدعوى الحقوقية رقم  358لسنة  ،2010جلسة بتاريخ .2011/1/19
2 London Stock Exchange, Investor Relations "A Practical Guide", LSE, March 2010, p. 07.
See the available link: https://www.londonstockexchange.com/home/ir-apracticalguide.pdf.
3 London Stock Exchange, Ibid. p. 07.
4 For more information see the available link:
http://www.bitsoflaw.org/tort/negligence/study-note/degree/liability-duty-of-care-neighbour-caparo.
 5للمزيد أنظر :الكتاب املقدس ،لوقا .)37-29( :10
"وأما هو فإذ أراد أن يبرر نفسه ،قال ليسوع« :ومن هو قريبي؟» ( .)29فأجاب يسوع وقال« :إنسان كان نازال من القدس إلى أريحا ،فوقع بين لصوص،
فعروه وجرحوه ،ومضوا وتركوه بين حي وميت ( .)30فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق ،فرآه وجاز مقابله ( .)31وكذلك الوي أيضا ،إذ صار عند
املكان جاء ونظر وجاز مقابله ( .)32ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ،وملا رآه تحنن ( ،)33فتقدم وضمد جراحاته ،وصب عليها زيتا وخمرا ،وأركبه على
دابته ،وأتى به إلى فندق واعتنى به ( .)34وفي الغد ملا مض ى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق ،وقال له :اعتن به ،ومهما أنفقت أكثر فعند
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املصدر من مسؤوليته تجاه الغير من االشخاص املتأثرون بعالقة املستثمر التعاقدية أو القانونية .فجاءت
املحكمة العليا في والية أوريغون في قضية ( )Fazzolari v. PORTLAND SCHOOL DIST. NO. 1Jلتستنبط
حكمها من سابقة قضائية أخرى في قضية ( )DONOGHUE v. STEVENSONعندما قررت بأنه "يجب على
ً
املسؤول أن يأخذ العناية املعقولة لتجنب االفعال أو االمتناع عنها والتي من املمكن واملتوقع أن تحدث ضررا
ً
ً
بجاره القريب .فما هو الجار في القانون؟ الجواب يعود إلى االشخاص األكثر قربا ومباشرة للتأثر بخطأ املسؤول
ً
ً
بحيث من املعقول أن يكون هذا االخير ملزما بوضع هؤالء االشخاص في تفكيره وادراكه كأشخاص متأثرين فعال
من جراء مباشرته للخطأ سواء بالفعل أم باالمتناع"1.
ً
ويتحدد هذا املبدأ في ثالثة قواعد أساسية تتمثل أوال؛ بقاعدة الترابط ( )Privity Ruleوالتي تتطلب وجود
اتصال مباشر أو عالقة تعاقدية بين املصدر والطرف الثالث حتى يتمكن هذا االخير من التذرع باالخالل ،فأن
هذه القاعدة تقوم بثالثة شروط  -:أ .يجب أن يكون املصدر على علم بأن املعلومات الجوهرية كانت ستستخدم
ً
ً
ً
لغرض معين .ب .يجب أن يكون الطرف املعلوم لدى املصدر مخططا وقاصدا ومعدا لالعتماد على املعلومات
الجوهرية املفصح عنها .ت .يجب أن يكون هناك رابطة أو حلقة وصل –تعاقدية أم قانونية -تربط املصدر مع
الطرف املعتمد على املعلومات التي يفصح عنها املصدر .وأما ثانيا؛ قاعدة ( )Restatement Ruleوهي أن
املصدر يدين للطرف الثالث –وهو العضو في مجموعة محدودة معلومة بالنسبة للمصدر -بواجب العناية في
حال كان هذا الغير يريد املعلومات لالستفادة منها واملتوقعة أو كان باالمكان توقعها بالنسبة للمصدر .األمر
الذي يتطلب عدة شروط لتقوم هذه القاعدة  -:أ .أن يكون الضرر نتيجة طبيعية ومتوقعة لسلوك املصدر ب.
أن يكون هناك عالقة قريبة بين املصدر والغير ت .يجب أن تكون الظروف واملالبسات عادلة ومتساوية ومعقولة
ً
ً
لفرض املسؤولية .وثالثا وأخيرا؛ قاعدة التوقع املعقول ( )The Reasonable Foreseeability Ruleوهي أن
ً
يكون املصدر مسؤوال ومدين بواجب العناية لكل اللذين يمكنهم بشكل متوقع ومعقول أن يتحصلوا ويستفيدوا
مما ينتج من أعمال التداول2.
ً
وبناء على ما سبق ،ال يحق للطرف الثالث أو الغير مطالبة املصدر بالتعويضات إال في حال وجود عالقة
(عقدية أم قانونية) مباشرة بينه وبين مصدري األوراق املالية اذما حدث له ضرر فعلي متوقع .ويعرف الغير
رجوعي أوفيك ( .)35فأي هؤالء الثالثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ ( .)36فقال« :الذي صنع معه الرحمة» .فقال له يسوع« :اذهب أنت
أيضا واصنع هكذا» (.)37
1 Fazzolari v. Portland School Dist. No. 1J, 303 Or. 1, 17, 734 P.2d 1326 (1987), Par. 1329.
The court ruled that "So did the apparently widest statement of common-law negligence, in Donoghue v. Stevenson, [1932] AC
562 (Scot), that "you must take reasonable care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely to
injure your neighbour." Id. at 580. Donoghue went on to define one's neighbors as "persons who are so closely and directly
affected by my act that I ought reasonably to have them in contemplation as being so affected when I am directing my mind to
the acts or omissions which are called in question".
2 See the available link: http://www.journalofaccountancy.com/issues/2000/aug/systrustandthirdpartyrisk.html.
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بأنه كل شخص يتأثر بالضرر أو الخسارة املباشرة التي تسبب بها املصدر مع أحد أشخاص مجتمع االستثمار،
كون أنه –الغير -يرتبط بعالقة تعاقدية أو قانونية مباشرة مع مصدري األوراق املالية .أي أن التزامات املصدر
املنصوصة في قانون األوراق املالية والتعليمات التي في ظله ال تسري فقط لصالح املستثمر الحالي واملحتمل
ً
ولكن تسري أيضا على الغير من املستثمرين غير املعلومين بالنسبة للمصدر (Unknown Third Party-
1.)Investors
ً
يالحظ الباحث ،أن الجمهور الذي عرفه قانون األوراق املالية الفلسطيني وفقا للمادة ( )2بأنه
ولذلك ِ
"األشخاص الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالحركة املالية واالستثمارية في السوق" يعتبر من الغير
بالنسبة للمصدر؛ حيث يتكون من أشخاص اعتباريين وأفراد طبيعيين لهم الحق في املطالبة عن الضرر شريطة
ً
ً
ً
أن يكون املصدر عاملا ومتوقعا ملا يترتب على ما أفصحه من معلومات .فعلى سبيل املثال ،يلتزم املصدر وفقا
للتعليمات رقم ( )2لسنة  2008بشأن االفصاح املعدلة2؛ أن يزود املساهمين بوصف كامل عن ادارة املخاطر
التي تواجه الشركة في مجال نشاطها التجاري من مخاطر مالية ومخاطر السوق .فعدم االفصاح عن هذه
املعلومات للمساهمين في الشركة يحول دون قيام أصحاب املصالح –الطرف الثالث)Stakeholders( -
باعطاء أمر بالبيع أو بالشراء لشركات الوساطة املالية الذي يؤدي معه إلى جمود حركة التداول في سوق
البورصة .وذلك ألن الضرر الذي لحق باملساهمين الحاليين جراء امتناع املصدر عن أداء واجبه ارتد بطبيعته
على كل من له مصلحة من قريب أو من بعيد في سوق البورصة ،فيتأثر الطرف الثالث باخالل الشركات املصدرة
لواجباتهم تجاه املساهمين –كما هو مبين في التعليمات -ويثبت لهم وجه في اقامة دعوى املطالبة بالتعويض.
وفي مثال آخر ،يرتبط املستثمر مع شركة األوراق املالية من خالل شركات الوساطة املالية ()Stockbrokers
أو من خالل الوسيط يتخلل هذه الرابطة العديد من االشخاص العاملون داخل شركات الوساطة مثل محللي
االستثمار ( )Analystsالذين يقومون بعمل دراسات وأبحاث أو تقارير حول األداء املستقبلي لشركة معينة.
وملا كان ذلك فإن محللو االستثمار ينقسمون إلى محللي الشراء ( )Sell-Side Analystsومحللي البيع (Buy-
 )Side Analystsوان التزاماتهم تجاه شركة الوساطة تتجسد بعمل تقارير وأبحاث داخلية حول الورقة املالية
في سوق البورصة دون نشرها للعلن .مما يؤدي قيام وسائل االعالم على سبيل البيان بنشر املعلومات جوهرية
1 Michael A. Mess, Accountants and the Common Law: Liability to Third Parties, Notre Dame Law Review, vol. 52, Issue 5,

Art. 3, 1977, P. 840.
See the available link: http://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2679&context=ndlr.
 2تعليمات رقم ( )2لسنة 2008م بشأن اإلفصاح املنشور في العدد  78من الوقائع الفلسطينية (السلطة الوطنية الفلسطينية) بتاريخ 2008/12/09
صفحة  .133واملعدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس املال الفلسطينية رقم ( )1لسنة 2013م بتعليمات معدلة لتعليمات رقم ( )2لسنة
 2008بشان االفصاح املنشور في العدد  102من الوقائع الفلسطينية (السلطة الوطنية الفلسطينية) بتاريخ  2013/10/22صفحة .108
تنص املادة ( )1/18بأنه "تلتزم الشركات املصدرة عند نشر التقرير السنوي العام مراعاة مبادئ الحوكمة التالية -1 :تزويد املساهمين بوصف كامل
عن إدارة املخاطر التي تواجه الشركة في مجال نشاطها التجاري ،وأهمها املخاطر املالية ومخاطر السوق".
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التي احتصلت عليها من الدراسة التي أعدها محللي البيع ،دون أن تصدر شركة األوراق املالية بيان ينفي أو
ً
يؤكد أو يوضح تلك املعلومات يعد اخالال بواجب بذل العناية يدينون بها اطراف ذوي العالقة 1اذ من حق
ً
شركات الوساطة أو الوسيط االدعاء باخالل شركة األوراق املالية لواجب العناية تعبا ملسؤولية تابعيها.
ً
ثانيا :االلتزام بواجب الوالء ()Fiduciary Duty of Loyalty
يلتزم مصدري األوراق املالية بالوالء في كل ممارسة به دف تحقيق أغراض املؤسسة املالية األساسية
ومصالحها العامة دون العمل للمصالح الخاصة الفردية ( To Always Act in the best Interest of the
 .)Companyما آثار النقاش القانوني لدى القضاء املقارن األمريكي ( United States Court of Appeals,
 ) Fifth Circuitبأن "واجب الوالء يقض ي بالتزام املدير بأن يتصرف في حسن نية وعدم السماح ملصالحه
الشخصية في التغلب على مصالح الشركة ،بحيث تخضع مسألة "االهتمام بمصالحه الشخصية" ملسألة
الواقع من حيث؛ ( )1الحصول على منافع شخصية جراء التصرف بمعامالت الشركة أو السيطرة غير
املشروعة على فرص الشركة )2( .شراء أو بيع أصول الشركة )3( .القيام بأعمال التداول من خالل شركته مع
ً
شركة أخرى يكون فيها مديرا أو مرتبط في شؤونها املالية ( )4القيام بأعمال التداول من خالل شركته مع أحد
اعضاء عائلته" 2.ويرى الباحث أن تحقيق هذا الواجب يحول دون وجود التضارب املحتمل للمصالح ،سيما في
ظل وجود رقابة لهيئة سوق رأس املال قبل وبعد عملية ادراج الشركات في سوق األوراق املالية .وبذات الصدد
أكد القضاء املقارن للمحكمة العليا في والية ديالبور األمريكية ( )Supreme Court of Delawareبقضية
( )Weinberger v. UOP, Inc.بأن "القاعدة التي تفترض الوالء غير املنقسم واملحايد للشركة؛ تتطلب أن ال
يكون هناك أي تعارض بين الواجب واملصلحة الذاتية"3.
ً
وعليه يتحدد واجب الوالء بمفارقته عن واجب العناية وفقا لعدة ضوابط يجملها الباحث في التفصيل
اآلتي-:
 -1ضابط املصلحة العامة ()Public Interest
ً
حيث أن واجب الوالء البد أن يكون موجها ملصلحة شركات األوراق املالية وفق عالقة ائتمانية مع
كل شخص يتأثر بعملية التداول .اذ تندرج كعالقة تعاونية تكافلية في نمو رأس املال وزيادة الثروة
املالية .يالحظ الباحث أن قانون األوراق املالية الفلسطيني حظر على القائمين داخل هذه الشركات
 1تنص املادة ( )2/19من التعليمات رقم ( )2لسنة  2008بشأن االفصاح املنشور في العدد  78من الوقائع الفلسطينية (السلطة الوطنية
الفلسطينية) بتاريخ  2008/12/09صفحة  133على أنه "  -إذا نشر في وسائل اإلعالم أي معلومة جوهرية عن أي شركة مصدرة قد تؤثر في سعر
ً
الورقة املالية للشركة ،فإنه يتوجب عليها إصدار بيان ينفي أو يؤكد أو يوضح تلك املعلومات فورا ،وقبل بداية جلسة التداول لليوم التالي وتزويد
الهيئة والسوق بنسخة عن ذلك".
2 Gearhart Industries, Inc. v. Smith Intern., Inc., 741 F. 2d 707 - Court of Appeals, 5th Circuit 1984, Par. 719.
3 Weinberger v. UOP, Inc., 457 A. 2d 701 - Del: Supreme Court 1983, Par. 710-B.
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اتخاذ خطوات تصب على املصالح الشخصية دون االهتمام بالصالح املشترك ،اذ ال يجوز لشركات
األوراق املالية أن تعطي امتيازات ألي شخص آخر على حساب مصالح حاملي األوراق املالية .أيد
القضاء املقارن لدى املحكمة العليا في والية ديالوير األمريكية ()Supreme Court of Delaware
بقضية ( )Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdingsحكم محكمة الدرجة األدنى ( Trail
 )Courtبقضائها "مدراء ريفلن قد انتهكوا واجب الوالء من خالل اعطاء امتيازات وتنازالت لشركة
ً
ً
فورستمان انطالقا من مسؤوليتهم تجاه حاملي السندات ،بدال من تضخيم سعر البيع في الشركة
ملصلحة حاملي األسهم" ،حينما قررت املحكمة العليا أنه "وبالتالي ،ال يمكن ملجلس ادراة ريفلن اظهار
حسن النية من خالل تفضيله لحاملي السندات أو الكمبياالت ( )Noteholdersوتجاهل واجب الوالء
تجاه حاملي االسهم .حيث أن حقوق حاملي السندات أو الكمبياالت مكفولة في العقد ،فال يتطلب
توفير حماية أكبر لهم .وملا دخل مجلس ادارة ريفلن في اتفاق خيار شراء األسهم ( Auction-ending
 )lock-up agreementمع شركة فورستمان وفق اعتبارات غير مبررة على حساب املساهمين ،فإنه
ً
ً
منتهكا لواجبه األساس ي في الوالء"1.
يكون والحال مخال أو
 -2ضابط تداول املطلعين ()inside trading
باملقابل وعلى غرار والء حاملي األوراق املالية ال يحق للمطلعين (- 2)Insidersعلى سبيل البيان -أن يظهروا
أي من املعلومات الداخلية 3قبل اتخاذ القرار باالعالن للعامة 4،ففي القضاء املقارن بقضية ( SEC. v Texas
 )Gulf Sulfurتأكد اخالل املطلعين العاملين في الشركة املصدرة وغيرهم من املطلعين الفعليين ( Actual
 )Insidersلواجب الوالء بعدم االفصاح .اذ قضت املحكمة بأن "املطلع ال يمنع بالطبع من االستثمار في شركته
الخاصة ملجرد أنه أكثر دراية لعمليات الشركة من املستثمرين الخارجيين .فواجب املطلع سواء بإفصاح
املعلومات أو باالمتناع عن التداول في أوراق شركته املالية يظهر فقط في األحوال التي تكون بحكم اللزوم الحتمي
1 Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, 506 A. 2d 173 - Del: Supreme Court 1986, Par. *182 D.III.

"Thus, the Revlon board could not make the requisite showing of good faith by preferring the noteholders and ignoring its duty
of loyalty to the shareholders. The rights of the former already were fixed by contract. Wolfensohn v. Madison Fund, Inc.,
Del.Supr., 253 A.2d 72, 75 (1969); Harff v. Kerkorian, Del.Ch., 324 A.2d 215 (1974). The noteholders required no further
protection, and when the Revlon board entered into an auction-ending lock-up agreement with Forstmann on the basis of
impermissible considerations at the expense of the shareholders, the directors breached their primary duty of loyalty".
 2أنظر نص املادة ( )2من قانون االوراق املالية الفلسطينية رقم ( )12لسنة  2004والتي تنص بأن املطلع "الشخص الذي يطلع على املعلومات
الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته أو ملكيته أو عالقته بشكل مباشر أو غير مباشر بمن يحوز هذه املعلومات".
 3أنظر نص املادة ( )2من قانون األوراق املالية الفلسطيني رقم ( )12لسنة  2004والتي نصت بأن املعلومات الداخلية "هي املعلومات غير املعلن عنها
والتي تؤثر أو قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية في حال االعالن عنها".
 4للمزيد انظر :همام القوص ي ،املفهوم القانوني للمعلومات الداخلية في سوق االوراق املالية  :دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والسوري والتشريع
املقارن ،جامعة الكويت  -مجلس النشر العلمي ،مج  ,37ع .2013 ،4
96

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل األحباث القانونية املعمقة  -العدد  54أكتوبر 2022

غير عادية في جوهرها والتي من املعقول واملؤكد أن تحتوي على تأثير جوهري بخصوص سعر السوق للورقة
املالية والتي تكون –في االحوال غير العادية -معلنة" 1.توصلت ذات املحكمة إلى نتيجة مفادها بأنه "يجب على
أي شخص الذي في حوزته معلومات داخلية أن يفصح عنها للجمهور املستثمر إال اذا كان غير مخول في االفصاح
عنها أو لم يفصح عنها بارادته ،فيجب حينها أن يلتزم باالمتناع عن التداول أو توصية األوراق املالية املعنية في
ً
حال بقيت املعلومات الداخلية غير معلنة" 2.وفي ذات الصدد املقارن أكدت املحكمة العليا البريطانية أيضا
بقضية ( )Nash v. Lyndeبأن "التواصل املعلوماتي الفردي الخاص والذي يوصف "بالسري" وينتقل من يد
ً
مقترحا إلصدار االسهم"3.
إلى يد ال يمكن أن يخول أو يتم نشره كدعوة إلى الجمهور للتعاقد حتى ولو كان
من جانب آخر ،يعد واجب الوالء التزام أصيل على مصدري األوراق املالية تجاه هيئة سوق رأس املال وسوق
البورصة في فلسطين .يلتزم املصدر بموجب قانون األوراق املالية الفلسطيني بتقديم طلب ترخيص ونشرة
اصدار للهيئة ألخذ املوافقة الالزمة ملشروعية عمل املصدر وااللتزام باعالم الهيئة بالتغييرات التي تطرأ على
ً
املعلومات الواردة في نشرة االصدار وأي تعديل يجري على طلب الترخيص أو النشرة يكون موجها ملوافقة الهيئة.
كذلك األمر يجب على املصدر أن يقدم طلب لالدراج في السوق الذي يدرج األوراق املالية للمصدر عند
استيفائها لشروط االدراج بحيث يحق للسوق إلزام املصدر املدرج باالفصاح عن أي معلومات أو توفيرها
للجمهور عند حدوث أي تغيير للمعلومات الجوهرية للمصدر ،وكل ذلك يتم بعد املوافقة املسبقة من قبل
الهيئة.
 -3ضابط التنظيم القانوني
جاءت املادة ( )3+2/28من قانون األوراق املالية لتنص بأنه " .2على الهيئة رفض نشرة اإلصدار في الحاالت
التالية :أ .إذا كانت النشرة مخالفة ألحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه .ب .إذا احتوت نشرة
اإلصدار على أي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة أو غير كافية .3 .للهيئة رفض نشرة اإلصدار أو
بأي من الوثائق واملستندات التي تطلبها
تعليق إنفاذها في الحاالت التالية :أ .إذا تخلف املصدر عن تزويد الهيئة ٍ
1 Securities and Exchange commission v. Texas Gulf Sulphur Co., 401 F. 2d 833 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1968.

The court ruled that "An insider is not, of course, always foreclosed from investing in his own company merely because he may
be more familiar with company operations than are outside investors. An insider's duty to disclose information or his duty to
abstain from dealing in his company's securities arises only in "those situations which are essentially extraordinary in nature and
]which are reasonably certain to have a substantial effect on the market price of the security if [the extraordinary situation is
disclosed".
2 Securities and Exchange commission v. Texas Gulf Sulphur Co., Ibid.
The court ruled that "anyone in possession of material inside information must either disclose it to the investing public, or, if he is
disabled from disclosing it..., or he chooses not to do so, must abstain from trading in or recommending the securities concerned
"while such inside information remains undisclosed.
3 Supreme court of Britain, Nash v. Lynde, [1929] A. C. 158.
97

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل األحباث القانونية املعمقة  -العدد  54أكتوبر 2022

الهيئة .ب .إذا خلت نشرة اإلصدار من ذكر أي معلومات جوهرية .ج .إذا لم يتم دفع رسم نشرة اإلصدار للهيئة.
د .وفي جميع األحوال ،يكون قرار رفض أو تعليق نفاذ نشرة اإلصدار معلال" .وجاءت املادة ( )35من ذات القانون
لتؤكد واجب املصدر بالوالء للهيئة والسوق حينما أفادت بالتزام املصدر باعداد تقارير سنوية ونصف سنوية
تتضمن معلومات جوهرية 1،كما وأكدت املادة ( )36من القانون على ضرورة قيام املصدر باالخطار عن كافة
ً
خطيا2 .
املتغيرات الجوهرية
ً
ً
فيلتزم املصدر التزاما بتحقيق نتيجة تجاه هيئة سوق رأس املال وفي ذات الوقت التزاما ببذل عناية تجاه
املستثمرين ،فأكدت املادة ( )27من القانون بأنه "على املصدر إعالم الهيئة بأي تغيير يطرأ على املعلومات
الواردة في نشرة اإلصدار حال حدوثه سواء تم إعالن نفاذ النشرة أم لم يتم" .وفي حال تم تعديل املعلومات
الجوهرية من قبل املصدر ألسباب التضليل أو البيانات الجوهرية غير الصحيحة أو لعلة اغفال هذه املعلومات
الجوهرية ،فيجب حينها أن يخطر الهيئة بهذا التعديل ويجوز للمستثمرين مطالبة املصدر باسترداد املبالغ
املدفوعة التي دفعت ً
بناء على صور الخطأ والغاء األمتالك أو االكتتاب 3.وفي كل األحوال ال يمكن طرح االصدار
من قبل الهيئة للتداول إال في حال ثبوت أحقية املعلومات الجوهرية وعدم ثبوت سوء نية ( )Bad Faithاملصدر
في اصداره ،فيحق للهيئة تعليق طرح االصدار في حال ثبت عكس ذلك ويجب عليها أن تأمر بالغاء الترخيص
بطرح االصدار واعادة كافة املبالغ املدفوعة للمستثمرين4.
 1تنص املادة ( )35من قانون االوراق املالية الفلسطيني رقم ( )12لسنة  .1" 2004على كل مصدر أن يقدم إلى الهيئة والسوق تقارير سنوية خالل
األشهر الثالثة األولى التي تلي نهاية كل سنة مالية ،ويجب أن يتضمن التقرير املعلومات التالية :أ .معلومات كاملة عن املصدر ومجاالت نشاطه .ب.
أسماء أعضاء مجلس إدارته ومديريه واملالكين الرئيسيين .ج .معلومات مالية تبين بوضوح الوضع املالي للمصدر وتشمل الشركات الحليفة والتابعة.
د .التغيرات واملؤشرات املستقبلية املتوقعة من قبل املصدر والتي لها أثر جوهري على أوضاع املصدر املالية .2 .على كل مصدر أن يقدم إلى الهيئة
والسوق تقارير نصف سنوية وعلى الهيئة أن تصدر تعليمات تحدد فيها توقيت تقديم املصدرين للتقارير نصف السنوية وأية تقارير دورية أخرى
ومحتوياتها وطريقة تقديمها ،وأية معلومات إضافية يجب أن ترفق ،وتحدد األشخاص املعتمدة تواقيعهم على تلك التقارير".
ً
 2تنص املادة ( )36من قانون االوراق املالية الفلسطيني رقم ( )12لسنة  .1" 2004على أي جهة مصدرة لألوراق املالية إعالم الهيئة والسوق خطيا
فور نشوء أي أمور جوهرية تتعلق بها مما قد يؤثر على أسعار األوراق املالية املصدرة من قبلها .2 .للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة املصدرة أي
معلومات أو بيانات خاصة بها ،وعلى الجهة املصدرة تزويد الهيئة والسوق بما تتطلبانه خالل الفترة املحددة في الطلب .3 .للهيئة أو السوق أن تطلب
من الجهة املصدرة اإلعالن عن أي معلومات أو بيانات خاصة بها ،كما يحق للهيئة أو السوق أن تعلن عن تلك املعلومات والبيانات على نفقة الجهة
املصدرة".
 3أنظر نص املادة ( )30من قانون األوراق املالية رقم ( )12لسنة  2004والتي نصت على أن " .1بعد أن توافق الهيئة على طلب الترخيص والنشرة
وقبل اكتمال توزيع هذه األوراق املالية ،يجب أن يعدل طلب الترخيص ونشرة اإلصدار من قبل املصدر في حالة :أ .حدوث تغيير جوهري ألي معلومات
يحتويها طلب الترخيص أو نشرة اإلصدار .ب .إخطار الهيئة للمصدر بإجراء التعديل بسبب كون املعلومات مضللة أو غير صحيحة أو إغفال
املعلومات الهامة لضمان سالمة االستثمار .2 .في حالة وجوب تعديل املعلومات املتضمنة في نشرة اإلصدار :أ .يجب إخطار املستثمرين الذين اكتتبوا
باألوراق املالية .ب .يجوز للمستثمرين إلغاء االمتالك أو االكتتاب وطلب استرداد املبالغ املدفوعة ،شريطة املطالبة بها خالل فترة زمنية معقولة
تحددها اللوائح أو التعليمات".
 4أنظر نص املادة ( )31من قانون األوراق املالية رقم ( )12لسنة  2004والتي نصت على أن "بعد املوافقة على طلب الترخيص وقبل اكتمال االكتتاب،
يجوز للهيئة تعليق طرح اإلصدار إذا وجدت أن محتويات الطلب أو أي مواد نشرت كانت مضللة أو غير صحيحة أو أغفلت معلومات جوهرية قد
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الفرع الثاني :واجب االفصاح ()Disclosure Duty
ملا كان لهيئة سوق رأس املال الدور االشرافي والرقابي على سوق البورصة في فلسطين من خالل منظور
الحماية الفضلى للمستثمر والحفاظ على تنظيم وفعالية السوق وتسهيل تكوين رأس املال 1،فكان البد للهيئة
من تنظيم قواعد تعنى باالفصاح عن املعلومات الجوهرية املؤثرة في رغبة املستثمر الفطن بشراء أو بيع األوراق
ً
املالية بعد كشف سعرها ،خاصة املعلومات الكاذبة أو الخاطئة أو الناقصة التي كانت أحد اسباب االنهيار
ً
املالي املفاجئ في حقبة الثالثينات من القرن التاسع عشر .فوفقا للرؤية املحاسبية ،يتم بعد انهاء التقارير املالية
الربعية والنصفية والسنوية –الدورية -ألي شركة مدرجة في سوق البورصة تحديد التكاليف واالرباح ،فان
زيادة رأس مال الشركة يؤثر على سعر الورقة املالية باالرتفاع والعكس صحيح ،مما يتأثر معه قرار املستثمر،
فيتحمل املصدر املسؤولية عما لم يفصحه كمثل هذه البينات الجوهرية والهامة املتعلقة في أصول الشركة
وخصومها .وعليه يعد االفصاح ذو أهمية قانونية ملزمة ملصدري األوراق املالية 2بكافة هياكلهم سواء عن
البيانات املالية أو غيرها من البيانات املتعلقة باملصدر أو بالورقة املالية نفسها لتمكين االفراد املستثمرين من
التعرف على ذات األسس الواقعية ( )The Same Basic Factsالتي يعرفها املستثمرين من املؤسسات الكبيرة
حول شركات املساهمة العامة املدرجة في سوق األوراق املالية ،لزيادة التدقيق والتمحيص العام ( Public
 )Scrutinyوتقليل التداول غير القانوني ( 3)Insider Tradingواالحتيال.
وعليه جاء كل من قانون األوراق املالية والتعليمات الصادرة في ظله لتنظيم واجب االفصاح امللقى على عاتق
املصدر بأشكال متعددة .فنصت املادة ( )2من القانون بأن "اإلفصاح :الكشف عن املعلومات التي تهم
املستثمرين والجمهور التي تؤثر في سعر الورقة املالية" .ونصت املادة ( )1من التعليمات رقم ( )2لسنة 2008
بشأن االفصاح على أن "اإلفصاح الكشف عن املعلومات و/أو األمور الجوهرية التي تهم املستثمرين الحالين
واملستقبليين والجمهور التي تؤثر أو قد تؤثر في سعر الورقة املالية".

تكون ضارة باملستثمرين ،وإذا لم يتم تصحيح النقص في اإلفصاح طبقا لإلجراءات وخالل فترة زمنية محددة في اللوائح ،على الهيئة أن تلغي الترخيص
بطرح اإلصدار وتأمر بإلغاء أي أوراق مالية اكتتبت وإعادة كافة املبالغ للمستثمرين".
1 See the available link: https://investor.gov/introduction-investing/basics/role-sec.
 2ياسمينة عمامرة ،أهمية اإلفصاح عن املعلومات كمدخل لتطوير كفاءة بورصة الجزائر خالل الفترة  ،2014 - 2010جامعة عمار ثليجي باألغواط،
ع ،51الجزائر ،2017 ،ص .152 – 151
3 See the available link: http://www.business.illinois.edu/broker/pdf/insider.pdf. 27/12/2016, 4:32 am. "Insider trading is the
buying or selling of securities based upon access to confidential or proprietary information, which is not available to the general
public. An insider is one who is restricted from some kind of trading in a company’s stock because he/she has access to privileged
information. Insider trading has been a controversial issue in this country and is closely watched by the Securities and Exchange
Commission. Section 16 of the 1934 Act prevents short-term trading and other transactions in a corporation’s securities by
corporate insiders".
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املالية1،

فاالفصاح هو اعطاء املستثمر املعلومات الجوهرية والالزمة التخاذ قرار االستثمار في األوراق
ً
ويتكون االفصاح وفق قانون األوراق املالية من نوعين؛ أوال االفصاح الفوري ويكون في مرحلة طرح األوراق
ً
ً ً
ً ً
املالية طرحا عاما –االكتتاب العام -ويعرض عرضا عاما موجها إلى الجمهور 2من خالل نشرة االصدار أو من
ً
خالل اعالن يتضمن ملخصا عن نشرة االصدار أو نشرة موجهة إلى مستثمرين معينين أو مادة مرفقة مع نشرة
ً
ً
االصدار بحيث يعتبر البيع بموجب العرض العام ملزما للمشتري بتسلمه نشرة االصدار النافذة3.وثانيا
االفصاح املستمر ويكون في مرحلة التداول في السوق املالي بحيث يترتب على مصدري األوراق املالية االفصاح
عن املعلومات والبيانات الخاصة بها خالل تقديم التقارير الدورية عن نشاطها وأوضاعها والعقبات التي تواجهها
األمر الذي أكده الفصل الخامس من املواد ( )20-18املنصوصة بالتعليمات رقم ( )2لسنة  2008بشأن
االفصاح التي أكدت على االلتزام بمبادئ الحوكمة واالفصاح من خالل البيان الصحفي وضرورة افصاح
الشركات املصدرة غير املدرجة في السوق كالتزام تجاه هيئة سوق رأس املال.
ً
أوال :مقتضيات االفصاح ()Disclosure requirements
ً
وعودة على املفهوم ،يتبين أن االفصاح يقوم على ثالثة مقتضيات تجعل من مصدري األوراق املالية تحت
نير املسؤولية وتجنبه اياها اذما بادر باتباع االساليب واالحتياطات الواجبة لتحقيق هذه املقتضيات التي تتمثل
باآلتي-:
ِ -1علم وادراك –نية -ممصدراألوراق املالية حول ما يترتب على االفصاح الذي باشرفيه

وهو ما أكدته املادة ( )1/94التي نصت بإعفاء املصدر املوقع على طلب الترخيص أو املدير املوافق
على طلب االصدار أو من يقوم مقامه في حال تبين " .1أنه قد اتخذ جميع الخطوات الالزمة لضمان أن
نشرة اإلصدار أو الرأي أو التقرير أو الدراسة أو الشهادة ال تحتوي تحريفا جوهريا خاطئا أو إغفاال
لذكر معلومة جوهرية" .فاملسؤولية املشددة ( )Strict liabilityتنطبق من خالل فكرة امكانية اعفاء
الشخص املسؤول اذما كانت نشرة االصدار أو الرأي أو التقرير أو الشهادات تحتوي أحد صور الخطأ
االفصاحي –بيانات مضللة وبيانات ناقصة وبيانات خاطئة غير صحيحة -بدون معرفته أو ادراكه أو
ملجرد ادراكه وعلمه بها بعد الخطأ االفصاحي4.
 1ممدوح محمد الرشيدات ،تداول األوراق املالية في القانون األردني ،الطبعة األولى ،د.ن ،عمان ،2010 ،ص .57
 2تنص املادة ( )2من قانون االوراق املالية رقم ( )12لسنة  2004بأن "العرض العام :الطلب الذي يتقدم به شخص لشراء  %10أو أكثر من األوراق
املالية للمصدر".
 3أنظر نص املادة ( )33من قانون األوراق املالية رقم ( )12لسنة .2004
4 ESMA/2013/619, Comparison of liability regimes in Member states in relation to the Prospectus Directive, 30 May 2013,
P. 13, and Par. 37.
"The responsible person may avoid liability where the prospectus was issued without his knowledge or consent and becoming
aware of its issue, he gave reasonable public notice of the fact".
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 -2الجهل املفترض ملن حازأوراق مالية من قبل مصدراألوراق املالية
وهو الذي أكدته املادة ( )2/94من قانون األوراق املالية على أن املصدر يعفى من املسؤولية
بخصوص جزئية االفصاح في حال ".2أن الشخص الذي حاز على األوراق املالية كان على علم أو يجب
أن يكون على علم بأن نشرة اإلصدار أو الرأي أو التقرير أو الدراسة أو الشهادة تحتوي تحريفا جوهريا
ً
استثناء على مبدأ
خاطئا أو إغفاال لذكر معلومة جوهرية" .ويؤكد الباحث بأن ما ورد في هذا النص
عدم االعتداد بالجهل بالقاعدة القانونية إذ يعتد بها في خصوص هذه املسائل التي تعتبر فنية من شأن
ً
العلم بها أمر مسبق ينبئ عن سوء النية ،فهو أمر مجهول مستتر وجب اظهاره بالبينة تجنبا لتعارض
املصالح1.
 -3املعلومات الجوهرية ()Material Information
فإن املعيار والضابط في مدى جوهرية املعلومة يعود إلى نص املادة ( )1من قانون األوراق املالية
الذي ينطبق على جميع املعلومات الجوهرية امللزمة للشركات املصدرة والتي نصت على أن "املعلومة
الجوهرية :الواقعة أو املعلومة التي يؤثر نشرها على سعر الورقة املالية أو في قرار الشخص لشراء
الورقة املالية أو االحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها".
ً
فال يلزم املصدر باالفصاح عن املعلومات كافة في ظل وجود كم هائل من املعلومات وفي ظل
الخضوع ملبدأ عدالة الوصول إلى املعلومة بل يجب تحديد املعلومة من خالل معيار الصفة
ً
الجوهرية 2،فاملعلومة الجوهرية وفقا ملا سبق هي كل ما يؤدي معرفتها إلى شراء أو بيع أو الحفاظ على
ً
الورقة املالية .وأما فقها فهي املعلومات التي تتعلق بنشاطات الشركة أو أعمالها أو أمالكها بحيث تؤدي
ً
ً
ً
وفقا للمجرى العادي من األمور إلى احداث تغيرا ملموسا في سعر السوق أو في قيمة األوراق املالية
للشركة مؤثرة بذلك على قرار املستثمر العاقل 3.وبالتالي ال يتطلب على املصدر أن يفصح عن
املعلومات ملجرد أن املستثمر يرغب في معرفتها ،بل في ظروف معينة يمكن أن ال تلزم الشركة املصدرة
باالفصاح عن أي معلومة جوهرية أو أن تفصح باستمرار عن أي معلومة مستجدة4.

 1للمزيد انظر :ميثاق الجبوري ،فكرة تعارض املصالح في سوق األوراق املالية :دراسة مقارنة ،جامعة بابل  -كلية القانون ،مج ,13ع ،3العراق.2021 ،
2 James Harlan Koenig, Comment: The Basic of Disclosure: The Market for Information in the Market for Corporate Control,
Vol. 43, University of Miami Law Review, May 1989, P. 1041.
 3ممدوح محمد الرشيدات ،تداول ،املرجع السابق ،ص .60
4 Robert Norman Sobol, THE TANGLED WEB OF ISSUER LIABILITY FOR ANALYST STATEMENTS: IN RE CIRRUS LOGIC
SECURITIES LITIGATION, DELAWARE JOURNAL OF CORPORATE LAW, Vol. 22, 1997, P. 1055.
See the available link: http://www.djcl.org/wp-content/uploads/2014/08/THE-TANGLED-WEB-OF-ISSUER-LIABILITY-FORANALYST-STATEMENTS-IN-RE-CIRRUS-LOGIC-SECURITIES-LITIGATION.pdf. 27/12/2016, 5:02 pm.
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يضع الباحث في الشكل أدناه مقاربة اجتهادية يوضح من خاللها باللغة االنجليزية مواطن االختبار
الذي يتعين أن يتبعه القضاء الفلسطيني في سبيل اظهار مواطن االخالل بواجب االفصاح من عدمه،
بحيث أن االخالل يقابله ( )Breachوفرصة مصدري األوراق املالية تقابلها ()Issuer Opportunity
واالحتيال الخداعي يقابله ( )Misappropriationواالفصاح الكامل يقابله ()Full Disclosure
والتصديق الصادر عن هيئة سوق رأس املال يقابله (.)Full Disclosure
Figure*: Duty of Disclosure
يوضح هذا امللحق الخطوات التي يجب أن يتوخاها مصدري األوراق املالية .بطرح عدد من التساؤالت نفسه:
أوال هل يتم اتخاذ قرار االصدار أو عدم االصدار؟ فبمجرد رفض االصدار ال يترتب أي التزام افصاحي على
املصدر ،وعلى النقيض من ذلك تبدأ الواجبات االفصاحية بالكامل بمجرد اتخاذه لقرار االصدار .ومن ثم
ً
يتوجب على املصدر أن تناوبا أن يطرح التساؤل الثاني على نفسه؛ هل يجب أخذ املوافقة من هيئة سوق رأس
املال أم ال؟ اذا لم يأخذ املوافقة ولم يرتكب أي صورة من صور الخطأ االفصاحي فال يترتب عليه مسؤولية وعلى
النقيض من ذلك يترتب عليه املسؤولية لتحقق الخطأ االفصاحي .أما اذا أخذ بموافقة الهيئة فانه ال يكون
ارتكب املخالفات ضد الهيئة إال اذا ارتكب احد صور الخطأ االفصاحي فيتحمل املصدر املسؤولية عن هذه
الواجبات.

ً
ثانيا :معاييراالفصاح ()Disclosure Criteria
ملا كان االفصاح يتحدد بضوابطه فكان ال بد لكل ضابط معيار يتم الركون إليه في سبيل الوصول إلى
الحقائق القانونية السليمة بإشتمالها على ما يدل على أن هذه املعايير تم تمحيصها لتجسيد واجبات مصدري
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ً
األوراق املالية التي يكون من شأنها لو تحققت أن يتأكد وجه الرأي العام فيها ،بحيث تتمثل هذه املعايير وفقا
للتفصيل اآلتي-:
 -1معيارالتكلفة واملمارسة ()Cost & Practicability
وهذا املعيار ينطبق على الشركات املصدرة بشكل خاص كون أن هذه االخيرة تواجه تكلفة عالية وتتبع
اجراءات معقدة في عملية ضمان املعلومات سواء عن طريق نشرة االصدار أم غيرها من الطرق كالتمويل على
الهامش 1،فان التداول العام لألوراق املالية يتطلب تعقيدات كبيرة في سوق البورصة مما يجعل معه االلتزام
بواجب االفصاح ضمن حدود وقيود لضرورة اقتصادية وتمويلية التي ان انتفت هذه الضرورة أصبحت هذه
ً
ً
ً
القيود ركوبا ملتن الشطط تكديسا للنمو االقتصادي وتعبيرا عن ضعف األسواق .فخطر الخسائر االقتصادية
يجب أن يتناسب مع التدابير واالحتياطيات التي يتخذها مصدري األوراق املالية لتجنب االخالل بواجب
االفصاح .فاذا كانت تكلفة االلتزام باتخاذ التدابير الضرورية أكثر بكثير من خطر الخسارة االقتصادية ،فال
ً
يكون املصدر مسؤوال عن لفشله في تنفيذ هذه التدابير كما يحدث غالب األمر في نشرات االصدار.
 -2معياراملنفعة االجتماعية ()Social Utility
وهو معيار يحدد مسؤولية مصدري األوراق املالية عن واجب االفصاح اذما كان االخالل الذي أدى لخسارة
ً
املستثمر اقتصاديا جاء للمنفعة العامة .فقيام شركات األوراق املالية بتضمين نشرة االصدار لبيانات تتعلق
ً
بمجلس االدارة تؤثر على ثقة املستثمرين األجانب املحتملين والحاليين يشكل اخالال بواجب االفصاح ما دام
أن الغالب الشائع في هذه البيانات كانت موجهة ملصلحة شخصية معينة .اذ ان شركات األوراق املالية مسؤولة
ً
قانونا عما تصدره وتعلنه للعامة ضمن مسؤوليتها املجتمعية تجاه مستثمريها وتجاه منافسيها من شركات أوراق
مالية أخرى .يظهر ذلك من خالل تطبيق تعليمات مجلس ادارة هيئة سوق رأس املال رقم ( )1لسنة 2006
بشأن ترخيص شركات األوراق املالية من املادة ( )63التي نصت بأنه " -1يحظر على الشركة ومن يعمل لديها
املساس بسمعة أية شركة أخرى أو االنتقاص من مكانتها املهنية."...
 -3معيارجدية الخطروالخسارة االقتصادية ()The seriousness of the risk & Economy loss
2)The

تتحدد ارتفاع درجة االفصاح من خالل االعتبار الشخص ي للمستثمر (Egg-shell Skull rule
ً
ارتباطا بواجبات بذل العناية .اذ يجب على مصدري األوراق املالية اتخاذ الضرورات االحترازية بشكل جدي
بغض النظر عن طبيعة املستثمر .فمن طبيعة االفصاح ايالء العناية الفائقة للمستثمرين من شركات كبيرة

 1عيس ى ابو حاج ،تمويل االوراق املالية بالهامش في ظل التعليمات رقم ( )7لسنة  2013الصادرة عن هيئة سوق رأس املال الفلسطينية ،مركز جيل
البحث العلمي  -جملة جيل االبحاث القانونية املعمقة  -العدد  50أكتوبر .2021
2 For more information see: J. Stanley McQuade, The Eggshell Rule & Related Problems in Recovery for Mental Harm in the
Law of Torts, Campbell Law Review, Vol. 24, Issue 1, Fall 2001, Art. 1.
"It means that frailty of the injured person is not a defense in a tort case".
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أجنبية أو محلية وتوخي الحذر كواجب سلبي بتجنب املعلومات الخاطئة والبيانات املضللة عند االفصاح عن
املعلومات بالنسبة لهؤالء املستثمرين عن غيرهم من املستثمرين األقل أهمية .إال أن هشاشة املستثمر –ان
صح التعبير -ال تعفي شركات األوراق املالية من مسؤوليتها .بالرغم من ذلك يتعين على املستثمر عبء اثبات
الخسائر االقتصادية التي لحقت به ( )Pure economic lossدون التطرق ألي خسائر أخرى كالضرر املادي
غير املالي ( .)Physical lossفالعبرة في واجب االفصاح عندما يرتبط بالعناية تتآتى في خفض معدالت االهمال
أو التقصير بضمان املعلومات الجوهرية التي تكون نتيجتها تكبد املستمثر أو الغير للخسائر االقتصادية البحتة
فقط1.
الخاتمة:

ً
تناول هذا البحث واجبات مصدري األوراق املالية القانونية وفقا للتشريع الفلسطيني واملقارنة االنجلو-
سكسونية .وتبين للباحث أن الواجبات تنطوي على نوعين رئيسيين :االئتمانية واالفصاحية .وتوصل الباحث
ً
أن الواجبات االئتمانية تتمثل في واجب بذل العناية وفقا للمعايير االقتصادية الحتمال الخسائر من جانب
والشخص الحرفي املنهي كمعيار موضوعي من جانب آخر .وأن الواجبات االفصاحية تبنى عللها على مقتضياتها
ً
ً
ً
تارة من علم وطورا من جهل وصوال إلى املعلومات الجوهرية ليتخللها املعايير االجتماعية واملمارسية لتحديد
جدية الخطر بالخسارة االقتصادية .وفي كل ذلك ،تبنى القانون الفلسطيني هذه الوجابات بتفاصيلها والذي
من خالله وضع االطار الناظم كقواعد قانونية خاصة لها فلسفة تمويلية تجعل من انطباق القواعد العامة
ً
محال للتضارب في غالب األحيان .وتبين للباحث أن القانون الفلسطيني بموجب االنظمة والتعليمات أشترط
ً
ً
على شركة األوراق املالية أن تقوم بإعالم املستثمر وتبصيره وفقا لقواعد االفصاح التي ترتبط ارتباطا ال يقبل
التجزئة مع الواجبات االئتمانية .كما وتلتزم شركة األوراق املالية بالتأكد من قيام املستثمرين الحاليين
واملحتملين من التعامل القانوني السليم في األسواق دون وجود تضارب للمصالح أو تداول آثم للمطلعين .وتبين
ً
للباحث أن هناك اختبارات واجبة لقطاع العدالة ممثال بالقضاء رأس الهرم التي من خاللها يتمكن هذا االخير
من تقدير معالم املسؤولية التي تلقى على عاتق شركات األوراق املالية .وفي املقابل ،وضع الباحث ضوابط
ومعايير واختبارات الواجبات االئتمانية ضمن رواس ي مستقرة من شأنها أن تحقق الكفاءة االقتصادية لألسواق
التي تدرج بها شركات األوراق املالية من جانب .وتضمن الحماية الخاصة للمستثمرين وبالتحديد صغار
ً
املساهمين من تغول شركات األوراق املالية بسلطاتها الواسعة من جانب آخر .وتبين للباحث أيضا بأن قواعد
قانون األوراق املالية الفلسطيني رقم ( )12لسنة  2004وأنظمته وتعليماته هي مستمدة قواعد الفقه القانون
العام أو النظام االنجلو-ساكسوني في طبيعته لتناول املسؤولية عن هذه الواجبات ،خاصة ملا للواليات املتحدة
االمريكية واململكة املتحدة البريطانية من تاريخ معمق في تأسيس الشركات واألسواق العاملية .اذ تبين للباحث
ً
ً
بأن نشأت الشركات وتكوين شخصيتها القانونية ومبدأ املسؤولية املحدودة قدما نموذجا متطورا لبروز
1 K. David, H. Ann & H. Ruth, Ibid, P. 242.
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الواجبات االئتمانية واالفصاحية التي يتحدد بها نطاق املسؤولية لهذه الشركات سواء في املراحل املبكرة لنشوء
االلتزام أم بعد نفاذه.
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The Origination of Monetization (Tawarruq) and its application in Islamic
Sudanese Banking: A comparative study

التأصيل الفقهي للتورق وتطبيقاته في البنوك اإلسالمية السودانية
Dr.Mashair Idris, University of Khartoum , Faculty of Law, Department of Shariah , Sudan.
د .مشاعرادريس خيرهللا سرور ،كلية القانون -جامعة الخرطوم.

امللخص
تناولت هذه الدراسة التأصيل الفقهي للتورق وتطبيقاته في البنوك السودانية  ،تنبع أهميتها لبيان الدور
ً
الفعال الذي يلعبه التورق في مجال املصرفية اإلسالمية كمعاملة مصرفية حديثة بديال ملعامالت القرض
ً
بفائدة  .هدفت الدراسة الى توضيح الفرق الجوهري بين التورق وبيع العينة متمثال في الربا فهو متحقق في بيع
ال ِعينة ألنه بيع صوري  ،وال يوجد في بيع التورق ألنه بيع حقيقي غايته الحصول على السيولة (النقد).اتبعت
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل ذكر آراء املذاهب الفقهية االربعة وتحليلها فيما بينها واختيار
ارجحها ومقارنته بنصوص قانون املعامالت املدنية السوداني للعام ، 1984ونصوص املعايير الشرعية الصادرة
عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية ذات الصلة.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج اهمها أن التورق الفردي البسيط مشروع ،ويستمد مشروعيته من املبادئ
األساسية التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها منها سد احتياجات األفراد و تحقيق املصالح العامة  ،كما توصلت
الدراسة إلى أن هنالك قصور في القانون املدني السوداني بعدم تناوله ألحكام التورق كآلية معاصرة بجانب
تناوله لآلليات األخرى كاإلجارة وغيرها  ،ايضا توصلت الدراسة الى عدم مشروعية التورق املنظم ألنه يعتبر
حيلة الى الربا.
خلصت الدراسة إلى ًعدة توصيات منها ضرورة تفعيل تطبيق التورق في البنوك السودانية مع األخذ في
االعتبار االحتياطات الالزمة لتجنب مخاطر تطبيقه  ،وعلى املشرع السوداني تبني أحكام التورق وفق ملا جاءت
به املعايير الشرعية  ،وايضا ًعلى هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك التأكد من أن تطبيق التورق يتم وفق
ضوابط وأحكام الشريعة الغراء .
كلمات مفتاحية  :التأصيل الفقهي  ،التورق  ،بيع العينة  ،معايير الشريعة اإلسالمية ،تلبية احتياجات
األفراد  ،املصلحة املرسلة.
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Abstract
This study deal with the origination of monetization (Tawarruq) and its application in Islamic
Sudanese banking ,the significance of studying this topic steams from the effective role that the
monetization transaction played in the field of Islamic financial as modern alternative
instruments for the traditional loans .so in this context this study aimed to clarify the main
difference between monetization and Inah is that depend on the interest (Riba), while is achieved
in Bai –al-Inah because its fake sale, and not achieved in Tawarruq because it genuine sale
depend on the obtain of the liquidity. The study has adopted the comparative descriptive
analytical approach through exposing the different views of the main four schools of fiqh,
analyzing and comparing between them inter se, and with the relevant provisions of Sudanese
Civil Transaction Act beside the provisions of AAIOFI.The study closed with the numerous
outcomes the most important of which that the monetization ( al-Tawarruq al -Fardi) is
permissible according to the majority of the Islamic fiqh jurisprudence, and the main cause of
originated the permissibility of monetization is depend on the basic principles of Sharia such as
achievement of the public interest of individual (Maslahah Mursalah), and to satisfy the people
needs, moreover there is a shortcoming in the Sudanese Civil Transaction Act1984 when it
doesn't covering the ruler of monetization in it provisions beside the other modern instruments
such as Ijarah , also the study reached to that organized monetization is not compliance with the
Sharia standards.
The study recommended that The Shariah board and Directors' of Sudanese Islamic banking
should effective the implementation of Tawarruq, beside the management unit in banks should
take specific issues to resolve any difficulties face the application of monetization, The Sudanese
legislature should adapt the definition and criterion of monetization laid down by the Islamic Fiqh
Academy and AAIOFI, also The application of monetization in Islamic bank should supervised by
the authorize body to ensure that it conformity with Sharia rules .
Keywords: Origination of Monetization, Tawarruq, Shariah standards, Bai –al-Inah, Riba,
individual needs, Maslahah Mursalah .
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Introduction:
Islamic banking is banking consistent with the principles of Islamic Law (Shariah), So Although
existence of general conventional financing methods ,Islamic finance techniques has recently
become more important among the Muslim countries and also attracting not only Muslims but
also non-Muslims as well.
The basic principle which established by Islamic banking the profit interest is prohibited, and
each risk is shared between enterprise and supplies according the jurisprudential rule the profit
and loss sharing, Islamic banking, also referred to as Islamic finance or Shariah-compliant finance,
refers to financial activities that adhere to Shariah (Islamic law). Two fundamental principles of
Islamic banking are the sharing of profit and loss and the prohibition of the collection and
payment of interest by lenders and investors. while the finance in conventional banking the
supplies never sharing the customer in loss.
Islamic banking is an interest free banking system and is governed by the principles laid
down by Islamic Sharia'h. Commonly Islamic modes used for saving deposits is Mudharaba and
Qarz for current deposits while Murabaha, Ijarah, Diminishing Musharakah, Salam, Istisna, Ijarah
and forward Ijarah, Tawarruq and organized Tawarruq, and other modes used for financing.
This Proposed paper will cover the Monetization (Tawarruq) as a modern instrument of
Islamic finance sine there are necessity and needs from individual among this instrument. Instead
of there is two main aspects will be cover one of which origination of financial Tawarruq and the
implementations of such origination in Islamic banking.
Scope of the paper :( Section-topic –application)
This paper focuses on the origination of the financial Tawarruq from different Islamic
jurisprudential views, and implementing of it t in Sudanese Islamic banking through rules
conformity with Islamic principles.
This proposed paper will consist of three sections, section one will contain the definition of
Tawarruq and explain the different between Tawarruq and Inah, Murabaha, Section two will
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expose the classification of Tawarruq, Section three will cover the origination of Tawarruq ant its
application in Islamic banking, besides concluding it will contain summarized of the
consequences (outcome) and recommendation for further suggestions.
Statement of the problem
Almost of conventional financing methods based on interest, this way is opposed to the
principles of Islamic Law. Consequently, a number of financial institution and individual Muslims
attempted to find new financing techniques comply with Islamic Law. (Sharia Rules). which
provided everything is permissible "Halal" unless it constitute interest then become forbidden
"Harm" .Despite of providing this rules conformity with Sharia which must be followed in
financial institution ,So until today many financial institution deal with Interest "Riba".
Riba means any excess payment or additional return deriving from the principal amount of
debt. Riba in this context is forbidden because both Quran and Sunnah provide for the
prohibition of Riba on several occasions.
This prohibition in fact doesn't mean that Shariah prohibits making profit, defiantly, under
Islamic institution make profit but governed by Shariah rules which provided for any party in any
Islamic financial transaction must share with other party in both profit and losses, obviously this
is main different between Islamic transaction and conventional financing which in it the parties
of contract share only on the profit.
So, the main question arises here to what extent the Financial Tawarruq as a modern
Instrument of Islamic Finance conformity with Shariah? So, the main hypotheses
Of this paper is:
o What is Monetization (Tawarruq)?
o Is Monetization permissible?
o Is the application of Monetization in Islamic banking conformity with Sharia rules?
Objectives of the paper
o This paper aims to identify the financial Tawarruq from Islamic jurisprudential
views and Sudanese enactments.
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o Determine the legitimacy of this modern instrument “organized financial
Tawarruq”.
o Identify the rule jurisprudential of financial Tawarruq.
o The comparing such ruling with other resembling specific instrument such as
“Inah”, and Murabaha contract.
o With the view of reaching a real origination and implementing the same rule on
Islamic Sudanese banking system.
Significance of studying this paper
The significance of this study derives from the fact that Tawarruq means of facilitating life
by helping people to get their need for money without interest, and consideration of the
people need is a basic principle in Islamic finance legislation because this topic is legislated to
fulfill needs are required.
Research Methodology:
o
This paper will follow the jurisprudence analytical approach through
exposing the jurisprudential views held by jurists of the four schools of Islamic
Jurisprudence (fiqh) from their original resources namely: Hanafi, Maliki, Shafi, and
Hanabli. And after that summarized the matter and compared with Sudanese Civil
Transaction Act 1984 and any other relevant legislation.
o
To refer each matter to its original sources, then make the required
preponderance between the different jurisprudential views, and ultimately, I will
choose the best opinion according to strong evidence.
Research plan:
This research will contain two chapter and conclusion (Outcomes recommendation) as
following:
Chapter one: the Concept of monetization (Tawarruq), the distinction between Tawarruq and
Bai Al- Inah, and the classifications of Tawarruq.
Section One: The Definition of Monetization and its rules
Section 2: The Classification of Monetization
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Chapter 2: The Legality of Monetization (Hukum al- Tawarruq), Its Controls and application
in Sudanese Islamic Banking.
Section One: The Legality of Monetization
Section2: The Controls of Tawarruq & Its application in Islamic Sudanese banking.
Chapter one: the Concept of monetization (Tawarruq), the distinction between
Tawarruq and Bai Al- Inah, and the classifications of Tawarruq
In this chapter I will expose the definition of Tawarruq in Lateral, Islamic fiqh and Sudanese
Civil Transaction Act in section one
Section one: The definition of monetization (Tawarruq) in lateral and Islamic
fiqh and law:
1. The definition of monetization (Tawarruq) in lateral:
Tawarruq is derived from the word wariq which linguistically means Dirham from
silver, Thus Tawarruq means seeking wariq i.e., silver dirham which money or profitable
liquidity1.
2. The definition of monetization (Tawarruq) in Islamic fiqh:
Hanf's school:
According to Hanf’s school Tawarruq means selling something on deferred basis
and then buying it back in cash. For example, someone sell his commodity at price that
is already known to be paid by the deferred payment then buy it at lesser price than
the deferred price it is known because of obtaining money2 .
Maliki School:
The Maliki madhab didn’t mention the Tawarruq exactly, but considered it makruh
(reprehensible) for one very specific reason namely to avoid Riba3.
1 .Al- Razi, Mohammed Ibn Abi Bakr , Mukhtar al- Sihah (1415), Beirut , Lebanese edition, Libnan.page 717.
2 . Ibn Al- Hummaam , Sharh Fath

Al- Qadeer, First edition , Beirut , Lebanon (1415-1995),Vol.7, Dar Al Kotob Al- Ilmiyah, page

198.
3 . Ibn Rushd , Bidayat al-Mujtahid wa –Nihayat al-Muqtasid(2004), Dar Al Kotob Al- Ilmiyah, page 220
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Shafii School:
According to shafi Tawarruq means selling something on deferred payment, and
then buy it back in cash at lower price1.
Hanbli School:
According to Hanbli School we are mentioned the term of Tawarruq has been
obviously used here2, on the other hand The Bohoti said in kitab Sharh Muntaha AlIradat :" is the need for cash buying the equivalent of thousands and more to expand
its price and there is nothing wrong with that and its known as Tawarruq3.
For the above mentioned, we are noticed the term of Tawarruq was only be used
by Hanbli school, whereas the other scholars exposed the Tawarruq terminology
through the bay, al-ajal and bay, al- inah. So, the best definition of Tawarruq which
was adopted by Hanbli school.
On the other hand, according to the Fatwa Council of Fiqh Academy Tawarruq can
be a specified as amustawriq who bought a merchandise with a different price in order
to sell them in full with lower price, usually he sells the merchandise to a third party
in order to obtain afee that is paid off4.
According to the above definitions, I will define monetization (Tawarruq) as the
contract between two parties, in which the owner of commodity selling it on deferred
payment, and then buy it back in cash at lower price in order to obtain the liquidity.
Parties to Monetization (Tawarruq) transaction:
From the above definition, The Tawarruq transaction contains three parties5:
1. Seller (muwarriq) or creditor.
1 .Ash – Shafi – Imam

Abi Abdallah Mohammed bin Idris, Al – Umm, Kitab – Al - Buyu -1403-Vol 3, Arab world published house,

page329.
2 . Ibn Muflih, Shams al-Din al-Maqdisi Abuabdullah, Al- Furu, (1997), Dar Alam Al Kutub, page 350.
3 . Al- Buhuti , Sharh Muntaha Al- Iradat al –musamma daqaiq uli al-nuha li- sharh al- muntaha (1416-1996)-Dar Alam Al Kutub,
Beirut, Vol 2, page26.
4 . The (OIC Fiqh Academy, Fatwa No.179 2009).
5 . Wahbah Al-Zuhaili, TAWARRUQ, ITS ESSENCE AND ITS TYPES: MAINSTREAM TAWARRUQ
AND ORGANIZED TAWARRUQ, Damascus University,p2
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2. Buyer (mustawriq or mutawarriq.
3. Subject matter: Commodity.
The distinction between Tawarruq and Bay, Al- Inah:
Inah is defined as the sale of commodity on credit and resell it to the original seller
for a lesser amount in cash1.
Obviously, in this context we need to show the different between Bai Al- Tawarruq
and al- Inah, in order to avoid any confusing vir inter se. So, the Tawarruq and Inah
have the same objective or purpose heel to be achieved, whereby the intent is to
acquire cash money. So, the main difference between them is that2:
(In Inah the requester of Inah will return the commodity back to the original seller,
while in Tawarruq the Mutawarriq will resell the commodity to third-party)3.
Also, the different between those sell, Inah is not genuine sell, but actually it's
constituted lending with interest (Riba).
3. The definition of Tawarruq under the Sudanese Civil Transaction Act 1984:
With reference to the Sudanese Civil Transaction Act 19844, it doesn’t mentioned
for the Tawarruq as the modern Islamic contract through the other similar Islamic
contracts such as the Ijarah, Mudarabah, al-Kafala, al-Huwala, Thus there're
shortcoming in this act, and soI Suggests to Sudanese legislature to adopted the
Tawarruq contract as a modern formula of Islamic finance and to follow the view of
Hanbli schools regarding with Tawarruq theory.
Never the less, with reference to the (AAOIFI Shariah Standards) its defines the
Tawarruq (Monetization) as the process of purchasing a commodity for a deferred
price determined through Musawamah (Bargaining) or Murabahah (Mark-Up Sale) ,
and selling it to a third party for a spot price so as to obtain cash5.
1 . Al‐Durr Almukhtar wa Radul MuÍtar, Vol. 2, p. 255
2 . Essia Rier Ahmed, Shubuhat on Matter of Bai Al- Inah and Tawarruq , International Journal of Business and Technopreneurship

, Volume 2, No 1, February 2012, p.85.
3 .In this context Inah means refer the process of purchasing for adeferred price and selling it for alower price to the same party
from whom the commodity was purchased.( AAOIFI).p,758.
4 . section (246-295), Sudanese Civil Transaction Act 1984
5 . Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, standard No(30), Al- Manama 2015, page 758.
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By balancing this definition of Tawarruq with the definition in Islamic fiqh, we find
the (AAOIFI) followed the theory of Hanbli madhab with a few modifications such as
the Tawarruq acquired with Musawamah (Bargaining- Negotiation) or Murabahah
(Mark-Up Sale).
Section Two: The classifications of Monetization (Tawarruq)
The term of Monetization (Tawarruq) can be divided into two types:
1. The classical Monetization (Al- Tawarruq al- Fardi), this type means purchase
of a commodity which possessed and owned by the seller for a deferred payment,
whereas the buyer resells the same commodity for a third party in order to obtain a cash
(al- wariq)1.
By analyzing this definition, we notice the commodity should be existed, owned and
possessed by the first seller in order to validity of the sell.
2. The organized Monetization ( Al- Tawarruq al- Munazzem), this type defined
as the transaction through it the a person (mustawriq) buys commodity from a local or
international market , or he will ask the financer in his own capacity or through his agent
or by specified agreement with mustawriq to rearrange the sale transaction usually at a
lower spot price.
He organized monetization isn't existed at the time of the contract which is concluded,
so this will lead to the Hilla to the interest (explicit riba)2.
3. The financial or banker Tawarruq means the organized Tawarruq but includes
the Murbahah contract, and the customer who obtain the financial Tawarruq from the
bank called as Al- Mutawarriq3.

1 . Ibn- Abdin , Hashiyat Rad Al- Mokhtar (1420-2000)- Dar Al- Marrifa, Beirut, vol7, p.655.
2 . Iman Sastra- Mihajat , The Real Tawarruq Concept the product of Islamic

bank for liquidity Risk Management , Master student
in Islamic Finance Research of Islamic Economic Forum for Indonesian Development, University Muhammadi Yah, Makassar,
Indonesia, p.8., khoja, Aiz Al Din, The Sumarization Research in The Tawarruq , Nadwat al- Baraka22 for Islamic Economic14232002,page30- Al- Suwaylim , Sami bin Ibrahim , A—Tawarruq Wa al- Tawarruq al- Munazzam,Majma al –Fiqh al- Islami, Makka
al- Mukarma Al- Dawra 17. 1424-2003,p.40.
3 .Al- Muneeg- Abdallah bin Suliman, Hukum al –Tawarruq kama tugrrehi al – Masareef al-Islamiyah, p2
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Chapter two: The Legality of Monetization (Hukum al- Tawarruq), Its Controls and
application in Sudanese Islamic Banking
Introduction:
The term of monetization, (Tawarruq) is controversial due to the Islamic jurisprudential fiqh,
some jurist's permits application of Tawarruq in Islamic banking, and other scholars prohibit
applications of Tawarruq because it includes a lot of some harmful factors.
Section one: the legality of Monetization in Islamic fiqh and law
1. legality of Monetization in Islamic fiqh:
. So, In this context we try to explain the different views of the Islamic jurisprudential
fiqh, and their arguments, and after that we preferred the preferable madhab.
According to the Hanfa's jurists have held that Tawarruq is Inah, hence makrooh. But
majority of Hanfa's jurists have preferred the view of Ibn – al- Humam that Inah is
restricted to the situation where the commodity comes back to the original seller, but
where the commodity is sold in the market to third party thus the transaction will be valid
and permissible1 .
According to the Maliki's, Tawarruq is impermissible, because there is time to award
the price2.
According to Shafi jurists, Tawarruq is permissible even if the commodity returns to the
original seller because they are already allowed Inah3.
According to Hanbali jurists, the majority of them consider the Tawarruq is permissible,
however Ibn Taimiyyah4 and his student Ibn Qayyim5 have held that Tawarruq as

1 . - Abdin , Hashiyat Rad Al- Mokhtar (1420-2000)- previous reference, p.660
2 . Malik Ibn Anas, Al- Mudawana Al- Kubra, Dar al -Fikr – Beirut, vol4, p125
3 .al- Shafi, Al- Um, Vol 3,p79
4 .IBN Taymiya - Collection of fatwas, Vol. 29, p. 442.
5 . A‘lam Almuaq‘een, Vol. 2, p. 20‐21.
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impermissible or illegal transaction, because it might be use to the Hilah of Riba, so the
factor of Riba is achieved in Tawarruq1.
The proponent's arguments of permissible Tawarruq2:
1. Tawarruq is a type of sale, so the sale is expressly acceptable by referring to Verses
in Al Quran when Allah says: (Allah has allowed trade and has prohibited Riba)3.
2. The law of origin in all forms is Muamalat unless there's proof that is forbidden
(Muamalah basically is permissible then will be turned to Harm or Makrooh).
3. The Mutual consent between the parties, thus Tawarruq is based on mutual
consent between the customer and Islamic banks, thus there's any harm element to
constitute Riba even if existing of Murabahah. Beside the actual possession of the
commodity4.
4. The scholars who permit Tawarruq based on the Hadith of Bukhari, who has been
proven to support the Tawarruq transaction, on the occasion when a farmer from Khyber
came to the Prophet Muhammad, bearing dates of the highest quality. The Prophet asked
him: (Are all the dates from Khyber of good quality) and the farmer answered, (No, I have
exchanged two kilograms of low-quality dates for one kilograms of superior quality). On
hearing the farmer’s answer, the Prophet Muhammad forbid this, and recommended he
sell all his low-quality dates for cash, to obtain money, then to buy dates of a superior
quality5. This Hadith indicate that Tawarruq is not constitute Riba, because it facilitates
relief and enables individuals to meet their current needs, and the enable of needs is one
of the principles of Sharia standards which involved achieving.

1 . Ibn Muflih, Shams al-Din

al-Maqdisi Abuabdullah, Al- Furu, (1405), Alam Al Kutub, first edition, Vol 4,p316

2 . Nur Yuhanis Bt Ismon, Legality of Tawarruq in Islamic Finance, Jalan Baiduri 2 No.1, Taman Baiduri, 43800 Dengkil, Selangor,

Malaysia, annyss0306@gmail.com, P.88
3 . Al Baqarah:275
4 . Abd al-'Aziz Ibn Baz- A Fatwas of Shaikh ' i.e. Highest Legal Authority of Saudi

Arabia also indicates that the bank must purchase and take possession of the goods

'without the client being bound to fulfill his spoken or written promise
5 . Hadith. Sahih Bukhari and Muslim. Book 34 : Sale and Trade. Hadith 405 ,vol 3, p223
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The Opponents arguments on Tawarruq:
The scholars who considered the application of Tawarruq in Islamic banking is
impermissible adopting the following arguments:
1. The monetization (Tawarruq) is not compliant with Sharia because this transaction
lack of absence of any real economic activities creates interest which is prohibited
according to Sharia rules, thus the factor of harmful will be existed1.
2. Tawarruq used as Hilah of Riba due to Hanbli School, according to the tradition was
narrated fromUmar that he disapproved Tawarruq and he said: (Tawarruq is the origin
of Riba). He means that Tawarruq contains a trick that leads to lending money with
interest, as practiced in some types of Riba such as Riba Anasiyah2.
3. Riba is forbidden by Quran and Sunnah, In Quran: (Allah has allowed trade and has
prohibited riba)3, also Riba is forbidden by Sunnah when the prophet Mohammed has
damned four persons who deal with usury: who consumes riba, who gives riba, the
two witnesses of Riba, and who registers the riba4 .
Preference:
By analyzing the above views of Islamic jurisprudential fiqh, and their arguments prefer the
view of majority of Hanbali jurist, which though Tawarruq is permissible make the life of people
easy and to facilitates all the difficulties which faces people in their life, (necessity case e.i need
for Tawarruq to settle a debt or to get married.) to in order to achieve the public interest of
individual (Maslahah Mursalah), also the use of Tawarruq is to avoid Riba (Interest) and to in
carriage people for lending money without interest, So I believe that al- Tawarruq al – Fardi
contract is permissible if it fulfilled the standards and controls of Sharia. On the other hand the
organized Tawarruq is not permissible because the object of contract isn't existed and possessed
by the seller or financial bank or institution, thus it might be used as a Hilah of Riba. So I suggested
1 . Faleel Jamaldeen, Islamic Finance for Dummies, Assistant professor of Effat University , Jeddah, Saudi Arabia, Finance

expert.wordpress.com .
2 . Hussien Hamed, Hassan. “Institutional Tawarruq : A Prohibited Practice”. (Translation).

(http://www.husseinhamed.com/pagedetails.aspx?id=115)
3 Surah Al-Baqarah (275)
4 . Narrated by the five (Sunan Abu Dawood, Sunan Al‐Nasa´I, sunan Al‐Termidhi, sunan Ibn Majah and

Musnad Imam Ahmed.
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to the to the Sharia commissions in the banks to prevention any contractual relation which
constitute al-Tawarruq al- Munazam, According to the fatwa of In 2009, OIC Fiqh Academy which
ruled that Organized Tawarruq is impermissible to be use in Islamic finance (2009) and also fatwa
high Shariah supervisory board for banks and financial institutions (Sudan central bank) 1.
2. Legality of Monetization (Tawarruq) in the law:
By referred to the Sudanese civil Transaction Act 1984, as we mentioned
previously, we are never find the rules of monetization’s, Never the less we find a lot
of Fatwa which permits monetization beside the (AAOIFI) standards, which I will
explained as following:
Islamic Fiqh Academy, allowed Bai al- Tawarruq provided that the buyer
(Mustawriq) doesn't resell the goods to the first seller2.
Also accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Issued Sharia
standard on the application of Tawarruq on Standard No.3. The procedure is which
contracts will be executed. First contract involves the purchasing of commodity on
deferred which call as Murabahah or Musawamah. Second contract involves the
selling of the commodity to third party on cash3.
According to the above rules, Suggested to Sudanese legislature to adapting the
rules of Monetization (Tawarruq) which was explained by the (ICFA) and (AAOIFI)? In
order to achieve the individuals needs.
Section two: the Controls of Tawarruq and its application in Islamic Sudanese Banking
Firstly: The Controls of Tawarruq
According to the scholars who consider the Tawarruq is permissible, there are
a lot of controls should be fulfilled to validity of Tawarruq, which I will explain it
as following4:
1 . fatwa in meeting no 23/2017 -19/7/2017
2 . The fatwa no(179) regarding the transaction Tawarruq issued by Majma al- fiqh al- Islami for the board of Islamic fiqh

Academy (ICFA), the International of fiqh Academy under the auspices of the organization of Islamic cooperation , 2015,
3 . (AAOIFI), in Standard No 30 (2).

4 . Shari’ah Standard No. (30): Monetization (Tawarruq), p 755
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1. The requirements of the contract for purchasing the commodity on deferred
payment bases should be fulfilled, for both Musawamah and Murabahah
transactions, with due consideration to Standard Shari’ah Standard No. (8) On
Murabahah. There shall also be a real commodity that the seller owns before selling
it. If the process is to involve a binding promise, it shall be from only one party. As
regards the commodity sold, it shall not be gold or silver or any type of currency.
2. The commodity sold shall be well identified so as to become distinct from the other
assets of the seller. This may be done by separating the commodity from the other
assets of the seller, or recording the numbers of its identifying documents such as
storing certificates.
3. If the commodity is not made available at the time of signing the contract, the client
shall be given a full description or a sample that indicates the quantity of the
commodity and the place of its storage, so that his act of purchasing the commodity
becomes real rather than fictitious. In this sense, using local commodities for
Monetization is more preferable.
4. The commodity shall be actually or constructively received by the buyer, and there
remains no further condition or procedure for receiving it.
5. The commodity (object of Monetization) must be sold to a party other than the one
from whom it was purchased on deferred payment basis (third party), so as to avoid
’Inah which is strictly prohibited. Moreover, the commodity shall not return back to
the seller by virtue of prior agreement or collusion between the two parties, or
according to tradition.
6. The contract for purchasing the commodity on deferred payment basis, and the
contract for selling it for a spot price shall not be linked together 7. In such a way that
the client loses his right to receive the commodity. Such linking of the two contracts
is prohibited whether it's made through stipulation in the documents, acceptance as
a normal tradition, or incorporation in the procedures. The client shall not delegate
the Institution or its agent to sell, on his behalf, a commodity that he purchased from
the same Institution and, similarly, the Institution shall not accept such delegation.
If, however, the regulations do not permit the client to sell the commodity except
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through the same Institution, he may delegate the Institution to do so after him,
actually or constructively, receive the commodity.
8. The Institution should not arrange proxy of a third party to sell, on behalf of the
client, the commodity that the client purchased from the Institution.
9. The client shall not sell the commodity except by himself or through an agent other
than the Institution, and shall duly observe the other stipulations.
10. The Institution shall provide the client with the information that he or his appointed
agent may need for selling the commodity.
Secondly: the application of monetization (Tawarruq) in Islamic Sudanese Banking
Firstly: Steps of implementation monetization (Tawarruq) in Sudanese Islamic banking
Tawarruq is an Islamic finance formula introduced by Islamic banks after its permissible has
been affirmed by Fatwa and resolution from the (AAIOFI). If it fulfilled of the Sharia conditions
The implementation of Tawarruq in Islamic banks combines two contracts such as
Murabahah, where the customer purchases the commodity from the bank with plus profit, and
the contract of original Sale.
The traditional, classical Monetization ( al-Tawarruq al- Fardi) , has a lot of steps in order to
be implement in Islamic banks, these steps which I will explain as following1:
1. The bank purchases the asset from the supplier by cash payment at the priced sale.
2. The supplier transferred the ownership of the asset to the bank.
3. The bank then resells the asset to the client.
4. The client pay the asset with deferred payment i.e. the price sale plus the
Profit margin agreed by both parties.
5. The client sells the asset to third party.
6. The third party purchases the asset by cash payment.
1 . legality of Tawarruq , previous reference , p94
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Secondly: implantation of monetization is some Sudanese banking:
According to Bank al-Tadamn Al-Islami, the application of al – Tawarruq al- Fardi is allowed
but in the same time is restricted only for the little commercial activities which is necessary to
satisfy the basic people needs, in order to in carriage the Islamic transaction and leave the
traditional transaction which involved the harm element such as Riba or Ghararr1, the Sharia
expert board should emphasis in order to ensure that the transaction is in the line of Shariah.
According to the Faisal Islamic, and Khartoum Bank2, the Tawarruq is not implemented yet,
because they considered the Tawarruq is not permissible and conformity with the Sharia rules.
By analysis the point views of the above financial specialist , I notice that there is shortcoming
in the implementation of the monetization (Tawarruq ) in Sudanese banking despite of it
significance to fulfilled and satisfy the people needs in the ways which conformity with the Sharia
guidance , Thus I will suggested through this paper, the financial specialist and Sharia experts
should effective the implementation of monetization is Sudanese banks side by side with other
Islamic financial instruments.
Conclusion
This scientific paper, reached with the numerous finding and recommendations, which I will
explain as following:
Firstly: the finding
1. The monetization (Tawarruq) is one of the modern Islamic financial instruments
which means the contract between two parties, in which the owner of commodity selling
it on deferred payment, and then buy it back in cash at lower price in order to obtain the
liquidity.
1 . Point of view of Dr.Mukhawai, the spec list of Islamic finance and member of Sharia commission at the Tadamon Islamic

Bank.
2 . Point of view of Dr.al – Hadi, the spec list of Islamic finance and member of Sharia commission at the Khartoum Bank.
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2. There is shortcoming in the Sudanese Civil Transaction Act 1984, because it
doesn’t mention for the Tawarruq as the modern Islamic contract through the other
similar Islamic contracts such as the Ijarah, Mudarabah, al-Kafala, and al-Huwala.
3. The main difference between monetization and Inah is the interest (Riba), while is
achieved in Bai –al-Inah because its fake sale, and not achieved in Tawarruq because it
genuine sale depend on the obtain of the liquidity.
4. The monetization (Tawarruq) is permissible according to the majority of the
Islamic fiqh jurisprudence, because it makes the life of people easy by facilitates all the
difficulties which faces people in their life.
5. The main cause of originated the monetization is permissible, depend the basic
principles of Sharia such as achievement of the public interest of individual (Maslahah
Mursalah), and to satisfy the people needs.
6. The permissibility of Tawarruq depends on fulfilled of specific Sharia standards
and controls.
7. The term of Monetization (Tawarruq) classified into three types: The classical
Monetization (Al- Tawarruq al- Fardi), The organized Monetization (Al- Tawarruq alMunazzem), The financial or banker Tawarruq.
8. There are certain steps should consider in the application of the monetization in
Sudanese Islamic banks.
9. The monetization (Tawarruq formula) its not effective implemented in the
Sudanese Islamic banks.
10. Tawarruq Munazzam, it is not permissible to include an unclear transfer of the title
of the relevant good. This means that no skips of actual transfer procedure of the real good
are required in the permissible Tawarruq.
Secondly: Recommendations:
1. The Sudanese legislature should adapt the rules of monetization (Tawarruq) in the
Civil Transaction Act1984, as a modern Islamic finance formula side by side with other
formulas such as Ijarah, Mudarabah.
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2. The Sudanese legislature should adapt the definition and criterion of monetization
laid down by the Islamic Fiqh Academy and AAIOFI.
3. The Shariah board and Directors of Sudanese Islamic banking should effective the
implementation of Tawarruq, beside the management unit in banks should take specific
issues to resolve any difficulties face the application of monetization.
4. The application of monetization in Islamic bank should supervised by the
authorize body to ensure that it conformity with Sharia rules.
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