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ْىانذ اليشش

ن
ج٣بل اإلاجلت ألابدار واإلا٣االث التي جلتزم اإلاىيىُٖت واإلانهجُت ،وجخىاٞغ ٞحها ألانالت الٗلمُت والض٢ت والجضًت
وجدترم ٢ىاٖض النكغ الخالُت:
 ؤو ً٩ىون البدث اإلا٣ضم يمن اإلاىيىٖاث التي حٗجى اإلاجلت بنكغها.
 ؤال ً٩ىون البدث ٢ض نكغ ؤو ٢ضم للنكغ ألي مجلت ،ؤو ماجمغ في الى٢ذ نٟؿه ،وٍخدمل الباخث ٧امل
اإلاؿاولُت في خا ٫ا٦دكا ٝبإو مؿاهمخه منكىعة ؤو مٗغويت للنكغ.
 ؤو جدخىين الهٟدت ألاولى من البدث ٖلى:
ؤٖ -نىاو البدث.
َّ
الٗلمُت ،والجامٗت التي ًنخمي بلحها.
ب – اؾم الباخث وصعحخه
ث – البرًض ؤلال٨تروني للباخث.
ر – َّ
ملخو للضعاؾت في خضوص ٧ 150لمت وبذجم زِ .16
ج – ال٩لماث اإلاٟخاخُت بٗض اإلالخو.
 ؤو ج٩ىون البدىر اإلا٣ضمت بةخضي اللٛاث الخالُت :الٗغبُت  ،الٟغنؿُت وؤلانجلحزًت
ًؼٍض ٖضص نٟداث البدث ٖلى ( )20نٟدت بما في طل ٪ألاق٩ا ٫والغؾىماث واإلاغاح٘
 ؤو ال َدن
والجضاو٫ن واإلاالخ.٤
ُث
البدث ً
َّ
 ؤو ً٩ى َد نو
وؤلامالثُت.
ألازُاء اللٛىٍت والندىٍت
ِمن
زالُا ِمم َد ن
ن
ن
وؤحجامها ٖلى الندى آلاحي:
 ؤو ًلتزم الباخث بالخُىٍ
ِم
 اللٛت الٗغبُت :نىٕ الخِ ) (Traditional Arabicوحجم الخِ ( )16في اإلاتو  ،وفي الهامل نٟـ الخِ
م٘ حجم ).(12
 اللٛت ألاحنبُت :نىٕ الخِ )  ( Times New Romanوحجم الخِ ( )14في اإلاتو ،وفي الهامل نٟـ
الخِ م٘ حجم ).(10
 ج٨خب الٗناوٍن الغثِؿُت والٟغُٖت لل٣ٟغاث بذجم  16نُ٣ت مثلها مثل النو الغثِس ي ل٨ن م٘
جطخُم الخِ.
 ؤو ج٨خب الخىاش ي بك٩ل نٓامي خؿب قغوٍ بغنامج  Microsoft Wordفي جهاًت ٧ل نٟدت.
 ؤو ًغ ٤ٞناخب البدث حٗغٍٟا مسخهغا بنٟؿه ونكاَه الٗلمي والث٣افي.
ٖ نض بعؾا ٫الباخث إلاكاع٦خه ٖبر البرًض الال٨تروني ،ؾِؿخ٣بل مباقغة عؾالت بقٗاع بظل.٪
 جغ ٌٞألابدار اإلاُبىٖت ٖلى بغنامج  Microsoft Wordللىخاث الظُ٦ت
 جسً٘ ٧ل ألابدار اإلا٣ضمت للمجلت لل٣غاءة والخدُ٨م من ٢بل لجنت مسخهت وٍل٣ى البدث ال٣بى٫ن
الجهاجي بٗض ؤو ًجغين الباخث الخٗضًالث التي ًُلبها اإلاد٨مىون .
 ال جلتزم اإلاجلت بنكغ ٧ل ما ًغؾل بلحها .

ً
جشظل اإلاعاَماث بطًُت ال٘تروهُت خطشا نلى نىىان اإلاجلت :
comparative@jilrc-magazines.com
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الاَخخاخُت
بعم هللا الشخمً الشخُم والطالة والعالم نلى ؤششٍ اإلاشظلين الىبي الهذهان الطادّ ألامين ،ؤما
بهذ:

9

ً
خشضا منى و مً إداسة مشٖض
ًؿُب لي ؤن ؤَخخذ الهذد الثاوي مً مجلت حُل الذساظاث اإلآاسهت
ً
حُل البدث الهلمي نلى اظخمشاسٍتها خاضت وؤهىا هطبى مً خاللها إلى وشش اإلاهشَت ؤلاظالمُت ألاضُلت في
ً
حمُو اخخطاضاتها وخث الباخثين نلى إحشاء دساظاث مٓاسهت بين مخخلِ ألاهكمت الدششَهُت جدُٓٓا
للهذٍ ألاظاط للمشٖض واإلاخمثل بيشش زٓاَت البدث الهلمي وحصجُو الباخثين نلى ال٘خابت واليشش.
ونلى يشاس الهذد ألاوَٓ ،ٛذ جػمً َزا الهذد زماوي بدىر ظاَم بئنذادَا باخثين مً
العىدان واإلاًشب ومطش والجضائش .جىاولىا َيها مىاغُو مٓاسهت بين الششَهت والٓاهىن ؤو بين مخخلِ
الدششَهاث الىؾىُت في مجا ٛالخىاضل والاجطا ٛالحماًت الٓاهىهُت لألؾُا ٛظُما الهما ٛواإلادشومين
مً الهائلت ،خماًت البِئت ،الهٓىد والششٗاث.
ً
جبٓى َزٍ اإلاجلت مُخىخت للجمُو ،ونلُه وًخىم الُشضت لذنىة الباخثين للمعاَمت في ألانذاد
ً
ظىاء باليشش ؤو باالهػمام إلى اللجىت الهلمُت الخدُ٘مُت.
اإلآبلت
وال ًُىجني في ألاخير ؤن ؤجٓذم ألظشة جدشٍش اإلاجلت بهكُم الش٘ش نلى الجهىد اإلابزولت إلضذاس َزا
ً
ً
إغاَُا للم٘خباث
ضُذا
الهذد ساحُين مً هللا حهالى ؤن ًجذ َُه الباخثىن مادتهم الهلمُت وؤن ج٘ىن س
الهشبُت.
وما جىَُٓىا إال باهلل الهلي الهكُم.

اإلاششَت الهامت  /د.ظشوس ؾالبي اإلال
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10

مشٖض حُل البدث الهلمي  -مجلت حُل الذساظاث اإلآاسهت– الهذد  2ؤٖخىبش 2016

الخىاضل والاجطا ٛفي ؤلاظالم  -دساظت مٓاسهت
ؤب٘ش نبذالبىاث آدم  -حامهت بدشي -العىدان
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ملخظ
تهض ٝالضعاؾت بلى مٗغٞت صوعن الخىانل والاجها ٫في جنمُت الخاحاث الٟؿُىلىحُت والبُىلىحُت التي جنم ٖن الخىا٤ٞ
والخٟاٖل بحو ألاٞغاص والجماٖاث .وبما ؤو الخىانل هى الٗمىص ال٣ٟغين في جد ٤ُ٣الخض ألاصنى من اإلاٗغٞت بإخىا ٫آلازغٍن
ً
نًُ٣ا ل٨ٟغة الخىانل الاحخماعي بجىانبه
ن
من زال ٫اؾخسضام مؿخىٍاث الاجها ٫اإلاسخلٟتٞ ،ةو ؤلاؾالم في حىهغه لِـ
اإلااصًت واإلاٗنىٍت للىنى٫ن باإلنؿانُت بلى مها ٝالتربُت الغقُضة ،من زال ٫الثىعة اإلاٗلىماجُت والُٟغة الٗلمُت التي نِٗكها
بًٟل الكب٨ت الٗن٨بىجُت التي ٚؼث الًٟاء .و٢ض ؤ٦ضث الضعاؾت صوعن الخىانل البكغين في بناء الٗال٢اث اإلادكاب٨ت
واإلاٗ٣ضة التي ًٟغػه الىا ٘٢اإلاِٗل ب ٫٪جدىالجه .اؾخسضم الباخث اإلانهج الىنٟي والخدلُلي لل٨كٖ ٠ن صوعن الغؾاثل
الخىانلُت والاجهالُت في جباص ٫آلاعاء وألا٩ٞاع وال٣ناٖاث لبناء مجخم٘ زالي من مٗى٢اث الخىانل و ٤ٞالخٗالُم ؤلاؾالمُت.
.
Abstract
The study aims to find out the role of contaction and communication in the physiological and
biological needs that reflect the adjustment and interaction between individuals and groups
develop. Since contaction is the backbone to achieve a minimum of knowledge of other
conditions through the use of different communication levels, Islam in its essence is not the
antithesis of the thought of the social network material and moral aspects of the reach of
humanity to the level of good education, through the information revolution and scientific boom
in which we live, thanks to the world wide web, which invaded space. The study emphasized the
role of human contaction in the construction of interlocking and complex relationships that
produced by the reality of life in all transformations. The researcher used descriptive and
analytical to find out the role of communicative and communication messages in the exchange of
views, ideas and convictions to build a society free from the constraints of communication in
accordance with Islamic teachings.

مٓذمت
ل٣ض ؤصع٦ذ اإلاجخمٗاث البكغٍت منظ ال٣ضم بإهمُت الاجها ٫وصوعه في جُٟٗل الٗال٢اث الاحخماُٖت بحو ألاٞغاص والجماٖاث في
ً
جُىٍغ وجنمُت ال٣ضعاث النٟؿُت والٗ٣لُت٨ٞ ،ثحرنا ما ًدخاج الصخو ألزُه آلازغ لخلبُت خاحُاجه ويغوعٍاجه ،ألو ٖضم
جلبُتها ٌٗجي انٗضام نٟت الخُاة الاحخماُٖت بحو الناؽ ،وجى٧ ٠٢ل خغ٧اث وؾ٨ناث البكغ ،لظل ٪البض من جىٞغ ٖنهغ
الاجها ٫ختى ٌؿخُُ٘ ؤلانؿاو ؤو ٌكب٘ ٚغٍؼجه بهىعة بًجابُتٞ .اإلنؿاو بُبٗه مسلى١ن احخماعي ،و٧اثن ًإل ٠الخىانل
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لخل ٤بِئت نالخت جهلر الخٗاٌل ،ؤو بناء ٖال٢اث الهضا٢ت وؤلانخماءٞ ،الُٟغة الُبُُٗت جٟ٨ل لئلنؿاو ؤو ً٩ىون
ً
احخماُٖا ٖلى ازخال ٝألاٖغا ١وألاحناؽ وألالىاو وألاصًاو ،وجغ ٌٞالانُىاء والانٗؼا ٫والانُ٣إ والانٟ٨اء ٖلى الظاث
ن
والاؾخٛناء ٖن آلازغٍنٞ.الٗ٣ل الىاعي واإلاضعٌ ٥ؿخُُ٘ ؤو ًغؾل ؤلاقاعث الغؾالُت بك٩ل حُض صوون الاٖخماص ٖلى الغصوص ؤو
الانٟٗاالث النٟؿُت ،ومن هنا ؤننا نؿخُُ٘ جغُ٢ت الخىانل بإنٟؿنا وباآلزغٍنٞ ،الخىانل والاجها ٫مغخلت من مغاخل
ج٩ىٍن الٗال٢اث بحو آلازغٍن ،خُث ًبضؤ ؤلانؿاو الخٗغٍ ٠بنٟؿه ٦ما ٢ا ٫ؤعؾُى ":ؤٖغ ٝنٟؿٌٗ ٪غ ٪ٞالناؽ" زم
باآلزغٍن من زال ٫اؾخسضام الىؾاثِ الاجهالُت اإلاسخلٟت ،ألو ٖملُت الخىانل يغوعة خخمُت حٗخمض ٖلى ٖنهغ اإلاهاعة
الظاجُت وؤلاج٣او والث٣ت بالنٟـ.
ؤَمُت الذساظت :جبرػ اهمُت الضعاؾت في ؤجها حؿعى إلاٗغٞت الٗال٢ت بحو الخىانل والاجها ٫في ؤلاؾالم ،وال٨كٖ ٠ن صوعن
الٗلمُت الاجهالُت في بناء الخٟاٖل ؤلاًجابي بحو مغؾلت الغؾلت واإلاخل٣ي.
ؤَذاٍ الذساظت :تهض ٝالضعاؾت بلى مٗغٞت ؤزغ الغؾاثل الخىانلُت والاجهالُت في جنمُت الجىانب الؿُ٩ىلىحُت التي حؿاٖض
في الخىانل الاحخماعي.
مشٙلت الذساظت :ج٨من مك٩لت الضعاؾت في ؤلاحابت ٖلى الدؿائالث الخالُت:
 .1هل هنالٖ ٪ال٢ت بحو الخىانل والاجها ٫في ؤلاؾالم؟
 .2بلى ؤي مضي حؿهم ٖملُت الخىانل والاجها ٫في بناء الٗال٢اث ؤلانؿانُت؟
 .3ما هي يىابِ ومٗى٢اث الخىانل والاجها ٫في ؤلاؾالم؟
مىهجُت الذساظت :اؾخسضم الباخث اإلانهج الىنٟي والخدلُلي واإلا٣اعون لئلإلاام بإهمُت الخىانل والاجها ٫في خُاة ؤلانؿاو.
ً
مُهىم الخىاضل لًت واضالخا
لٛت :الخىانل  Contactionهى الا٢تراو والاجها ٫والترابِ والالخئام وؤلابال ٙوالاٖالم والاحخمإ وٚحرها.1
ً
ّ
انُالخا :هى ن٣ل مٗلىمت ما من شخو بلى آزغ ،وازباعه بها واَالٖه ٖلحهاّ .2
وٖغٞه(ال٧او) ":بإنه ن٣ل مٗلىماث
ن
ؤما
مخل ٤بىاؾُت ٢ناة مدضصة ،بدُث ٌؿخُُ٘ اإلاخل٣ي ٞهم الغؾالت و ٪ٞعمىػها والاؾخٟاصة مجها ،م٘
Informationمن مغؾل بلى ٍق ن
يغوعة وي٘ الاٖخباع للخٟاٖالث التي جدضر ؤزناء ٖملُت الخىانل" .3بِنما ًغين بٌٗ ٖلماء الاجها ٫بإنه هى الخٟاٖل
الاًجانبي الناجج ٖن اؾخٗما ٫الخىاؽ في بعؾا ٫الخُاب واؾخ٣باله ،الناب٘ من عٚبت ناص٢ت في نلت آلازغ والاجها٫
بىحضانه ٖن َغٍ ٤الٟهم والاٞهام واإلانُ ٤للىنى ن ٫بلى اإلاٗغٞت الخ٣ت٦ .4ما ُثٖ ّغ ٝبإنه ٖباعة ٖن ٖال٢ت جغابِ بحو شخهحو
ً
ؤهضاٞا واضخت .و٢ض طهب آزغوو بإنه هى الخبلُٜ
ن
ؤو ؤ٦ثر بىؾاثل مسخلٟت(٧اللٛت ؤو الغمىػن ؤو ال٨خابت ؤو ألانىاث) جخىخى
والخىُٖت والخىحُه ٖن َغٍ ٤الاجها ٫بالجماهحرٞ .5الخىانل هى آلالُت التي بىاؾخُها جبجى الٗال٢اث ؤلانؿانُت ،من زال٫
الاؾخسضام ألامثل لىؾاثل الاجها ٫اإلاسخلٟت ،لخدٚ ٤ُ٣غى الخىانل ؤما بالخإزحر ؤو الا٢نإ ؤو الاٚغاء ؤو ن٣ل اإلاٗلىماث،
1

 ابن منظور(1300ىـ).لسان العرب.دار اصتيل،بريوت،ط،2ص.134 عبدالكرًن،الكان(بدون تاريخ) .مقدمة يف وسائل االتصال.مكتبة دار زىران ،جدة،ط1ص.223
 اصتاز،ىاشم(2000م).االعالم السوداين.مطبعة جامعة القرآن الكرًن،امدرمان،ط،1ص.44
 ػتمد نصر،حسين(2000م).مصدر سابق.ص.135
 الشنقيطي،سيد ػتمد(1994م).ؿتو تأصيل الدراسات االتصالية.دار القرآن الكرًن للنشر والتوزيع،الرياض،ط،1ص.432
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وطل ٪باؾخسضام وْاث ٠وحضانُت مثل الخباص Exhange ٫والخبلُ Transfert ٜوالخإزحر .1 Impactوٖلى ما ؾبً ٤غين الباخث ؤو
الخىانل هى ٞن الخٗامل م٘ آلازغٍن من زال ٫الاجها ٫لبناء ٖال٢اث الخٗاٌل ،واخترام آلازغٍن وج٣ضًغهمٞ ،الخىانل هى
عبِ ش يء بص يء ،وٍخمثل في ونى ن٨ٞ ٫غة ؤو ٧لمت ؤو مٗجى ؤو بخؿاؽ من شخو بلى آزغ بهض ٝبخضار جإزحر في ؾلى٦ه
وُ٢مه وؤزال٢ه .وبمٗجى آزغ هى ؾلى ٥ؤًٞل لن٣ل اإلاٗلىماث واإلاٗاني وألاخاؾِـ وآلاعاء من مغؾا ٫الغؾالت بلى اإلاؿخ٣بل
بٛغى الخإزحر والخىحُه وؤلا٢نإ بما ًد ٤٣ألاهضا ٝوألاٚغاىٞ .االجها ٫الظي ًد ٤٣ؤهضا ٝالضٖىة الاؾالمُت هى ٖباعة
ً
مٗغوٞا من ٢بل ،ؤو هى ٖملُت ن٣ل ألازباع
ن
ٖن جباص ٫ألا٩ٞاع واإلاٗلىماث وآلاعاء لخدٚ ٤ُ٣غى ما ؤو بزاعة ٞهم حضًض لم ً٨ن
وألا٩ٞاع واإلاكاٖغ واإلاهاعاث والخبراث بحو شخو ؤو ؤ٦ثر باؾخسضام عمىػن(٧لماث +نىعن+خغ٧اث) .2لظل ٪من الًغوعة
ً
ؤوال زم باآلزغٍن ،ختى ٌؿخُُ٘ ؤو ًد ٤٣مٗاني الىخضة والخىانل الاحخماعي ،والخٗاٌل
بم٩او ؤو ًبضؤ الصخو بنٟؿه ن
الؿلمي من زال ٫مماعؾخه للكٗاثغ الخٗبضًت والٗباصًت٩ٞ ،ل الٗباصاث جد ٤٣مٗاني الخىانل ٖنض الاجها ٫بغب الٗاإلاحو،
وهظا ٌكحر بلى ّ
ؤهمُت الخىانل الاحخماعي من زال ٫الترا ٤ٞباإلقاعث الخىانلُت للُ٣م آلانُت واإلاؿخ٣بلُت .بطو ٞالخىانل هى
حىهغ الٗال٢اث ؤلانؿانُت ،ومد ٤٣جُىعها ،ومنٓىمت احخماُٖت ًد ٤٣اإلاٗاني الؿامُت ،ول٩ي ًًمن الٟغص اؾخمغاعٍت
الترابِ والخٟاٖل بِنه وبحو ؤٞغاص اإلاجخم٘ ًجب ؤو ًنُل ٤من ألابٗاص اإلاٗغُٞت والؿُ٩ىلىحُت.
ًغح٘ ؤنل ٧لمت الاجها Communication٫بلى الل ٟٔالالجُجي  Communisومٗناها  Commnؤي مكتر .٥وحاء في معجم
ُث
ا٦ؿٟىعص بإنه :ببال ٙؤو ن٣ل ؤو جباص ٫ألا٩ٞاع واإلاٗغٞت من اإلاهضع بلى اإلاخل٣ي ،وهظا ما ٌٗغ ٝباالجها ٫اإلاخباص ٫بحو شخو
ؤو ؤ٦ثر بىاؾُت عمىػن ؤو منبهاث ؤو بقاعاث ٦المُت ؤو نىعٍت ؤو خغُ٦ت .3و٢ض ّ
ٖغٞه ٧اع٫ن هىٞالنض  Carl Hovelanedبإنه":
ۤ
الٗملُت التي ًّ٣ضم من زاللها ال٣اثم باالجها ٫منبهاث(عؾالت) ٧ي ٌٗض ٫في ؾلى ٥ألاٞغاص ؤو الازغٍن (مؿخ٣بل الغؾالت)".4
وٍغين قلبي بإنه هى بمثابت بعؾا ٫واؾخ٣با ٫اإلاٗلىماث بهض ٝبخضار حُٛحر بًجابي ٞهى ٖملُت ّ
ٗٞالت وهامت في مماعؾت
ً
ؤًًا ّ
ٖغٞه عوحؼ  Rogersبإنهٖ ":ملُت ن٣ل اإلاٗلىماث
الٗملُت الخٗلُمُت  Educational Processingواإلاٗغُٞت  .5 Knowlegeن
وآلاعاء وألا٩ٞاع والاججاهاث من اإلاهضع بلى اإلاؿخ٣بل بٛغى الخإزحر وبخضار حٗضًل في الؿلى .6"٥ومن زال ٫الخٗاعٍ٠
الؿاب٣ت نؿخنخج ؤو الاجها ٫هى ٖملُت ن٣ل اإلاٗلىماث  Informationلخُٟٗل الهىعة الظهنُت ٧ي حؿهم في ؤمغ ؤو َلب ما
بُٛت جدغٍ ٪مٟاهُم الخُاة الاحخماُٖت .و٢ض ماعؾه ؾٟغاء الغؾى٫ن نلى هللا ٖلُه وؾلم لنكغ الضٖىة ؤلاؾالمُت ،والتي من
زاللها نجخىا في بعؾاء صٖاثم الضٖىة بحو اإلالى ٥وألامغاء ،بٗض ؤو ج٣هىا الخ٣اث ٤واإلاٗلىماث التي جا٦ض خ٣ُ٣ت البٗثت
النبىٍت .وٖلي الغٚم من ٖضم جىٞغ وؾاثل الاجها ٫ختي جل ٪اللخٓت بال ؤو مجلـ صولت اإلاضًنت اإلانىعة ٧انذ بمثابت
ً
ٚالبا بحو
اإلااؾؿت ؤلاٖالمُت التي حؿخ٣ى مجها بغامج الاجهاٖ ٫لي ٧اٞت ألانٗضة ،لظلٞ ٪ةو الاجهآ٦ ٫اهغة احخماُٖت ج٣ام ن
َغٞحو لخد ٤ُ٣هض ٝؤو ؤ٦ثر من زال ٫ن٣ل خ٣اث ٤ومٗلىماث وؤ٩ٞاع ؤو آعاء في اججاهاث ٢ض ج٩ى نو مًاصة ول٨جها حؿعي
لخد ٤ُ٣جٟاهماث مخباصلت ؤي بمٗجي ؤنه ًد ٤٣النؿ ٤الاحخماعي الظي ًخم ُٞه بخضار حُٛحر في اإلاماعؾاث بىاؾُت عمىػن
ؤو ٞاٖلُت
وصالالث مصخىبت بإهضا ٝوٚاًاث ًغمي بلحها اإلاهضعٖ،نضما ًغؾل عؾالت لٗضص من الجهاث .لظلً ٪م٨ن ال٣ى ن ّ ٫ن
الاجها ٫في ؤلاؾالم ٌٗجي اإلاكاع٦ت والخٟاٖل وفي ن٣ل ألا٩ٞاع واإلاٗلىماث في بياٞت وا ٘٢حضًض حؿاٖض في نكغ الضٖىة
1

 بدر،أزتد(1974م).االتصال باصتماىري والدعاية الدولية.دار القلم،الكويت،ط،1ص.51 ػتمد نصر،حسين(2000م).مقدمة يف االتصال اصتماىريي.مكتبة الفالح،االمارات.ط،1ص.173
 ػتمد نصر،حسين(2000م).مصدر سابق.ص.174
 ىارولد،السول(1948م).شكل ووظيفة االتصال يف اجملتمع.نيويورك،ط،1ص.185
 عبدالرزتن،ناصر ػتمد(1995م).االتصال العلمي يف الرتاث اإلسالمي.دار غريب للطباعة،القاىرة،ط،1ص186
 الطنويب،ػتمد عمر(1995م).االعالم الزراعي.دار مشاة اظتعارف،اإلسكندرية،ط،1ص.462
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ؤلاؾالمُتٞ .ةطو الخىانل في ؤلاؾالم هى ٖملُت ًخم بم٣خًاها الخٟاٖل بحو ألاٞغاص واإلاجخمٗاث بمسخل ٠مؿخىٍاتهم
الث٣اُٞت والاحخماُٖت والؿُاؾُت وال٨ٟغٍت في مًامحو مُٗنت من خُث الك٩ل واإلادخىين  ،Content Formوفي هظ الخٟاٖل
ًخم ن٣ل ألا٩ٞاع واإلاٗلىماث بحو ألاشخام بالهىعة الظهنُت .1بل هنال ٪من ًغين ؤنه ٖملُت جٟاٖل وجباص ٫اإلاٗلىماث بحو
ۤ
َغٞحو ؤو ؤ٦ثر ؤخضاهما مغؾل الغؾالت والازغ مؿخ٣بل الغؾالت تهض ٝفي مًمىجها بلى بزاعة ؾلى ٥اإلاؿخ٣بل .2بِنما ًغين
ۤ
ازغوو بإنه الىؾُلت الاحخماُٖت التي ٌؿخسضمها الصخو لخنُٓم ؤو لخُٛحر ؤنماٍ من الخُاة الاحخماُٖت والؿُاؾُت
ً
ؤًًا ًغين مدمىص ٖىصة:
وال٨ٟغٍت ،ون٣ل ؤق٩الها ومٗناها من حُل بلى حُل ٖن َغٍ ٤الخُٛحر ؤو الدسجُل ؤو الخٗلُم .3ن
بإنهٖ":ملُت جباص ٫اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع وألازباع التي جخم بحو ألاشخام صوون وحىص ٢نىاث ؤو ٖىامل وؾُُت" .4وٍغين الباخث
ً ً
هاما في جد ٤ُ٣ؤهضا ٝالخىانل الٟغصي
صوعا ن
ؤو اؾخسضام هظه الىؾُلت الٟٗالت في نكغ الضٖىة ؤلاؾالمُت ٢ض لٗبذ ن
والجماعي التي ونلذ بالضٖىة بلى منتهاها٩ٞ ،او ؾٟغاءه نلي هللا ٖلُه وؾلم ًمثلىون حؿغ الخىانل اإلاباقغ اؾخسضمىا
ٞحها ٧ل ٞنىون الخُابت والٟهاخت وب٢امت الدجت إلاٗغٞت الخٛظًت الغاحٗت  Feedbackمن مؿخ٣بلي الغؾالت وهم اإلالى٥
وألامغاء ومن هنا ًخطر زهىنُت وؤهمُت الاجها ٫بحو اإلاغؾل واإلاؿخ٣بل الٖخماصه ٖلى ٖنهغ اإلاىاحهت ،وبالخالي ٌؿخُُ٘
٧ل َغ ٝؤو ً٨ك ٠مضي ٢ابلُت الغؾالت إلخضار الخُٛحر اإلاُلىب.
ٞالخىانل بإنىاٖه اإلاسخلٟت هى حؼء من الٗملُت الاجهالُت التي تهخم بالظاث ؤلانؿانُت منظ ٢ضًم الؼماو ،و٢ض اؾخسضم
ً
امخثاال ل٣ىله
ن
الغؾى٫ن نلى هللا ٖلُه وؾلم الخىانل ٦مدىعن من مداوعن الاجها ٫الُىمي م٘ ؤصخابه في قتى يغوب الخُاة
َد
ْد
ْد َد َد ْد
َّ
َد ّ َد ْد ْد
ُ ٪ثه َد نى َدؤ ْدٖ َدل ُثنم ب َدمن َد
ي َّنل َدٖن َدؾ ِمب ِمُل ِمنه َدو ُثه َد نى
ن ِمب َّ نو َدعَّب َد ن
ِ ٪مبال ِمخَ ٨دم ِمنت َدواإلا ْدى ِمٖٓ ِمنت ال َدخ َدؿ َدن ِمنت َدو َدح ِماصل ُثهم ِمبال ِمتي ِمه َدني ؤ ْدخ َدؿ ُث ن
ُل عِمب ن
حٗالىْ {:داص ُثنٕ ِمب ِملى َدؾ ِمب ِم ن
ِم
َد َد ْد ُث
ًن}ٞ .5الخىاع واإلاجاصلت بالتي هى ؤخؿن هى ؤخض اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت التي ٢امذ ٖلحها ٖملُت نكغ الضٖىة
ؤ ْدٖل ُثنم ِمباإلا ْده َدخ ِمض َد ن
ؤلاؾالمُت ،لظلً ٪سخل ٠ؤؾلىب ال٣غآو ال٨غٍم في مساَبت الٗ٣ل والخىاع ٖن ؤؾالُب السخغة وال٨هنت الظًن ًساَبىون
ً
اؾدناصا ٖلى ؤٗٞا ٫آلهتهم وؤننامهم .و٢ض اؾخمغ بناء الٗال٢اث ؤلانؿانُت ٖلى اإلادىعٍن الصخص ي
ن
الىحضاو والٗىاَ٠
والجماهحرين بًٟل جإزحر الخىانل الظي ً٣ىم ٖلى مبضؤ ألامانت والخدلي بالُ٣م ألازالُ٢ت الٟايلت التي حٗ٨ـ نٟؿُت الضاعي
َد ُث ُث َد ّ َد ٌت ّ َد ْد َد َد ْد َد ْد َد ْد َد ْد َد ُث َد ُث ْد َد
ّ
ّ َد َد
َد
ن ؤ ْدم ِمنغ الل ِمنه ِمب َّ نو الل َدنه نال ُثٌِ ٛمّح ُثنر َدما ِمبْ ٣دى ٍق نم َدخ َّتى
ن زل ِمِ ٟمنه ًدٟٓىن نه ِمم ن
اث ِممن بح ِم نو ًضً ِمنه و ِمم ن
واإلاضٖى في ؤمغ الضٖىة ل٣ىله حٗالى{:ل نه مٗ ِم٣ب ن
ُث َد ّ ُث ْد َد َد ْد ُث ْد َد َد َد َد َد ّ ُث َد ْد ُث ً َد َد َد َد َّ َد ُث َد َد ُثَد
ُث
َد
ّ
اٞ .6}٫اإلنؿاو ٛ٦حره من ال٩اثناث الخُت له
ال مغ نص ل نه وما لهم ِممن صو ِمن ِمنه ِممن و ٍق ن
ىءا  ٞن
اص الل نه ِمب٣ى ٍق نم ؾ ن
وا ما ِمبإنِ ٟمؿ ِمه نم وِمبطا ؤع ن
ٌِ ٛمحر ن
مُالب وخاحُاث ؤؾاؾُت ال ًم٨ن جد٣ُ٣ها بال ٖن َغٍ ٤الخٟاٖل م٘ آلازغٍن ٖن َغٍ ٤بث عؾاثل واُٗ٢ت ؤوزُالُت
مىخضةٞ .7الخىانل هى مدىعن خُاة ؤلانؿاو وبه ٌؿخُُ٘ الٟغص ن٣ل ألا٩ٞاع وحؿلُمها لآلزغٍن٦ ،ما هى مدىعن ٧ل الخٟاٖالث
الاحخماُٖت التي جاصي بلى اؾخ٣غاع اإلاجخم٘ مثل الخُاة الاحخماُٖت والؿُاؾُت والضًنُت والا٢خهاصًت وٚحرها .و٢ض جناولذ
الضعاؾت الخىانل ٦إخض اإلاداو نع ألاؾاؾُت التي ٌؿخُُ٘ ؤلانؿاو ٖلى يىءها حُٛحر نمِ خُاجه وؤنالح خاله والخٗامل م٘
آلازغٍن بالخ٨مت واإلاىٖٓت الخؿنت .وختى ج٩ى نو الضٖىة بلى هللا حٗالى صٖىة قاملت ًجب ؤو ج٩ى نو ٢نىاث الاجها ٫ووؾاثله
ً
٦بحر في جنمُت الىعي الٗ٣لي وال٨ٟغين لؤلمت اإلاؿلمت.
صوع ٌتن
ٖلما بإو للمهضعٍن ٌتن
وؤؾالُبه ال جسغج ٖن منهج ال٨خاب والؿنت ،ن
1

 رشيت،جيهان(1997م).مصدر سابق،ص.303األفاد يف اظتنظمات.دار النهضة ،القاىرة،ط،1ص.302
 عبدالغفار،ػتمد(1990م).إدارة سلوكيات ر3
 إمام،إبراىيم(1964م).مصدر سابق،ص.1754
 عودة،ػتمد(1971م).مصدر سابق،ص.455
 سورة النحل.125:6
 سورة الرعد.11:7
 -عبد الكرًن،الكان(2001م).مقدمة يف وسائل االتصال.مكتبة دار زىران،جدة،ط،1ص.30
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ٞاالجها ٫بمؿخىٍاجه اإلاسخلٟت ًمثل ألانمىطج ألامثل في اندكاع الضٖىة ؤلاؾالمُت زال ٫الٟترجحو اإلاُ٨ت واإلاضنُت .و٢ض ج٨من
ؤهمُت البدث في ال٨كٖ ٠ن ؤهمُت الخىانل والاجها٧ ٫ىؾُلخحو لخد ٤ُ٣الخض ألاصنى من اإلاٗغٞت بإهمُت الضٖىة في جىحُه
خُاة اإلاؿلمحو ،والىنى ن ٫باإلنؿانُت بلى مها ٝالتربُت الغقُضة ،وجُٟٗل صوعن الضٖاة بن٣ل ألازباع واإلاٗلىماث بلى اإلاضٖىٍن
ؤو بلى اإلاخل٣حو بهىعة جد ٤٣الٛغى من الغؾالت الاٖالمُت بجانب مضي ٞاٖلُت الغؾالت اإلاغؾلت التي جازغ في الٗال٢ت بحو
اإلاغؾل واإلاخل٣ي.1
ً
ؤو ٦ثحرنا من وناًا
ب٩ل ويىح وحالء َّ ن
ٞالناْغ إلاهاصع ؤلاؾالم ،من زال ٫ال٣غآو ال٨غٍم والؿنت النبىٍت الكغٍٟتً ،جض ّن
لهضم ؤلانؿانُت ،بنما
ًإث ؤلاؾالم ِم ن
ؤلاؾالم وواحباجه وؤخ٩امه جضٖى بلى بػالت مٗى٢اث الخىانل بحو ألاٞغاص والجماٖاث ،ولم ِم ن
حاء لهضم الخىاحؼ التي ًم٨ن ؤو جٟهل ؤلانؿاو ٖن ؤزُه آلازغ ونبظ الٗهبُاث وال٨بر والٛغوع والخ٣ض والخؿض وؾىء
الٓن ...وٚحرها ،ل٣ى٫ن الغؾى٫ن نلى هللا ٖلُه وؾلم":بنما بٗثذ ألجمم م٩اعم ألازالٞ .2"١اإلاجخم٘ الظي ال ؤزال ١له ،والظي
ًٟهل بحو ؤبناثه بالخ٣ض والخؿض والبًٛاء وال٨بر ،وال ًث ٤اإلاغء بإزُه ،والظي ال ً٣ىم ٖلى ٢اٖضة الخب وؤلازالم
والهٟاء ،ال ًم٨ن ؤو ًغج٣ي ؤو ًبجي خًاعة بنؿانُتٞ .الخٗالُم ؤلاؾالمُت ًبجي اإلاجخم٘ ٖلى اإلادبت والخىانل والخٗاوون
ً
ّ
ْد
وؤلازاء والخ٩اٞل ،ؤي مجخم٘ زالي من الخىاحؼ النٟؿُت والاحخماُٖت اإلادكاب٨ت ،ل٣ىله حٗالىَ {:دو ْد
ىا ِمب َدد ْدب ِم نل الل ِمنه َدح ِمم ن
ُٗا
اٖ َدخ ِمه ُثم ن
ْد َد ً ُث
َد َد َد َد َّ ُث ْد َد ْد ُث ُث ْد ْد َد َد ّ َد َد ْد ُث ْد ْد ُث ُث ْد َد ْد َد َد َد َّ َد
َد َد
َ ٠دب ْدح َد نو ُثُ ٢ثلىب ُثْ ٨دنم َدَ ٞدإ ْد
انا َدوُ ٦ثنخ ْدنم َدٖل َدنى ق َدٟا ُثخ ْدَ ٟدغ ٍقنة ِّمم َد ن
ن
ن َدب ْدد ُثخم ِمب ِمن ْدٗ َدم ِمخ ِمنه ِمبزى ن
ن
ذ الل ِمنه ٖلُ ٨نم ِمب نط ٦نخ نم ؤٖضاء ٞإل
وا ِمنٗم ن
ىا واط٦غ ن
و نال جٟغ ٢ن
ِم
َد َد ُّ َد َّ ُث َّ َد َد ْد َد ُث ّ َد َد َد ُث َد
َّ َد َد َد َد ُث ّ ْد َد َد َد َد ُث َد ّ ُث ّ ُث َد ُث ْد َد َد َد َّ ُث ْد َد ْد َد ُث وَد
اؽ ِمبنا زل٣نا٦م ِممن طٍ ٦قنغ وؤنثى
ً ٪ب ِمح نو الل نه ل ٨نم آًا ِمج ِمنه لٗل ٨نم تهخضو ن } ،3و٢ا ٫حٗالىً{:ا ؤحها الن ن
اع ٞإن ٣نظ٦م ِممجها ٦ظ ِمل ن
الن ِمن
َد
َد
ً
ْد
َّ
ُث
َّ
ُث
ْد
َد
ُث
ُث
َد
ُث
َد
ْد
َد
َد
َد
َد
َّ
َّ
حر } .4وٍ٣ى٫ن عؾى٫ن هللا ٖلُه وؾلم":مثل
ُم ز ِمب ٌتن
نض الل ِمنه ؤج٣اْ ٦دنم ِمب نو الل نه َدٖ ِمل ٌتن
ىبا َدوَ ٢دبا ِمث َدنل ِملخ َدٗ َداعٞىا ِمب نو ؤَ ٦دغ َدمْ ٨دنم ِمٖ ن
َدو َدح َدٗلناْ ٦دنم ق ُثٗ ن
اإلاامنحو في ّ
جىاصهم وجغاخمهم ٦مثل الجؿض الىاخض بو اقخ٩ى منه ًٖى جضاٖذ ؾاثغ ألاًٖاء بالؿهغ والخمى".5
نىاضش الخىاضل والاجطا٣ً :ٛىم الاؾالم بُبُٗخه ٖلى ٖملُاث الخىانل والخساَب ٛ٦حره من الضًاناث ؤلالهُت ألازغين
ٞةو واحب الخبلُ٣ً ٜىم ٖلى جىٞغ الٗنانغ الخالُت:
ٞهى عؾالت ؾماوٍت ل٩اٞت الناؽ ،لظل َّ ٪ن
ً
ً
لٟٓا ؤو ٦خابت ؤو عمؼنا .ؤو
 - 1الغؾالت  :Massageوحٗجي مجمىٖت اإلاٗاني التي ًغؾلها اإلاغؾل للمؿخ٣بل البال ٙمٗلىمت ن
هى مجمىٖت من ألا٩ٞاع والاججاهاث وآلاعاء وألاخاؾِـ التي ًغٚب اإلاغؾل في بًهالها للمؿخ٣بلحو بىاؾُت وبضوون واؾُت
٣٦ى٫ن عؾى٫ن هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم" من مدمض عؾى٫ن هللا بلى مل ٪الغوم .6"...لظلً ٪م٨ن ال٣ى٫ن بو عؾاثله نلى هللا ٖلُه
ُث ْد
ُث َد
َد َد ْد ْد
ِ ٤ممن َّعِمّبْ ٨دنم َ ٞدمن قاء ٞل ُثُا ِممن
وؾلم جمثل ٢مت في الضًم٣غاَُت والخغٍت ٞمن قاء آمن ومن قاء ٟ٦غ ،ل٣ىله حٗالىَ { :دوِ ٢م نل ال َدخ ُّ ن
َد َد َد َد ْد َد ْد ُث ْد َّ َد ْد َد ْد َد َّ َد َد ً َد َد
ُث َد ُث
ُث
َد ْد ُث
ْد
ي .7}...
اٍ ِمب ِمه ْدنم ُثؾ َدغ ِماصَ ٢دها َدوِمبو َدٌ ْدؿ َدخ ِمُٛثىا ُثٌٛازىا ِمب َدماء ٧اإلا ْده ِم نل َدٌك ِمى ن
حو ناعنا ؤ َدخ ن
ومن قاء ٞلُ ٟ٨نغ ِمبنا ؤٖخضنا ِمللٓ ِم ِماإلا ن
 - 2وؾُلت  :Mediaوهي الجهت التي جدمل الغؾالت الًهالها للمؿخ٣بل.
٢ - 3ناة  : Channelوهي بمثابت الغبِ الظي ًن٣ل الغؾالت بلى اإلاؿخ٣بل.
1

 إمام،إبراىيم(1964م).أصول اإلعالم اإلسالمي.دار الفكر العريب،القاىرة،ط،1ص.12 -5الرتمزي،ػتمد بن عيسى (بدون تاريخ ).اصتامع الصحيح  .حتقيق أزتد شاكر ،وآخرون،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،ط ،2حديث رقم  .345أو مسند اإلمام
أزتد،ج :1ص،381حديث رقم89:
3
 سورة آل عمران.103:4
 سورة اضتجرات.13:5
 العسقالين،ابن حجر(1213ىـ) .فتح الباري يف شرح صحيح البخاري.ج10حديث رقم.4396
 الزىريي،ػتمد(1992م).فن االتصال اللغوي ووسائل تنميتو.مكتبة الفالح ،الكويت،ط.1،347
 -سورة الكهف.29:
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 - 4اإلاهضع  : Sourceوهى مغؾل الغؾالت.
 - 5اإلاؿخ٣بل ؤو اإلاخل٣ي :Reciverوهم ألاٞغاص ؤو الجماٖاث الظًن ٌؿخ٣بلى نو الغؾاثل الاجهالُت ،بدُث جخدى ن ٫جل٪
ً
ً
وُُْٟا في جد ٤ُ٣الهض ٝمن الاجها.٫
ن
الغؾاثل بلى ؤ٩ٞاع وؤخاؾِـ ٖاَُٟت ؤو وحضانُت ًم٨ن ؤو ًلٗب ن
صوعا
 - 6اإلاغؾل :Messengerوهى الٟغص الظي ً٣ىم بٗملُت الاجها ،٫وَٗخبر ماؾـ الغؾالت ،ؤو اإلاؿاوٖ ٫ن جد٤ُ٣
الهض ٝمن الاجها.٫
 - 7الهض :Destination ٝزلٖ ٤ال٢اث بنؿانُت احخماُٖت جغابُُت.
مىاضُاث الشظالت الاجطالُت :جسخل ٠عؾاثل الخىانل والاجها ٫بحو ألاٞغاص والجماٖاث و ٤ٞاإلاىانٟاث الخالُت:
* جدضًض اإلاىيىٕ.
* جدضًض هض ٝالغؾالت.
* جدؿحو ازخُاع وؾُلت الغؾالت.
* جغجِب ألا٩ٞاع بك٩ل منُ٣ي.
* الاؾخسضام الض ٤ُ٢والجُض للٛت .
* الخد٨م في اؾخسضام الهىث والخغ٧اث اإلاهاخبت للىحه.
لظلً ٪غين بٌٗ زبراء ؤلاٖالم ؤو ص٢ت الغؾالت الاجهالُت ج٨من في جىٞغ جل ٪اإلاىانٟاث ؾالٟت الظ٦غ ،ختى ال ج٩ىون الغؾالت
مكىقت ،وبالخالي ال ٌؿخُُ٘ مؿخ٣بل الغؾالت  ٪ٞجل ٪الغمىػن وجدلُلها .و٢ض ج٣ٟض الغؾالت ُ٢متها الٗلمُت واإلاٗغُٞت ،بطا
انٗضمذ عح٘ ألازغ ؤو ما ٌؿمى بالخٛظًت الغاحٗت ٞ ،Feedbackاإلا٣هىص هنا ؤو ًداٍ مغؾل الغؾالت بث٣اٞت اإلاؿخ٣بلحو ختى
ًخجنب آلازاع الؿالبت التي جنجم ما بٗض ؤلاعؾا.1٫
مُاَُم الخىاضل :ل٩ي ًخم الخىانل بحو مغؾل الغؾالت واإلاؿخ٣بلحو البض من ؤؾخدًاع بٌٗ اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت في جباص٫
الغؾاثل ،والتي مجها:
 ػمنُت الخىانل  : Time of Contactionللخهى٫ن ٖلى جىانل ًم٨ن ؤو جٟط ي بلى نخاثج ؤ٦ثر بًجابُت ؤو ًسخاع
اإلاخداوعٍن الى٢ذ اإلاناؾب.
ً
بًجابا ٖلى جُٟٗل ٖملُت الخىانل ،ألو قٗى نع
ن
بو ازخُاع اإلاضي اإلاالثم لبِئت الخىاع ٌؿاٖض
 جدضًض اإلا٩او  َّ :Placeن
الٟغص باالعجُاح صلُل ٖلى ٢بى ن ٫آلازغ واخترامه.
 لٛت الخىانل Language of Contactionؤو الدكٟحر ٌٗ :Codeخبر ٞن ازخُاع اللٛت من الٗملُاث اإلالخت ل٩ل ٞغص ًغٍض
ؤو ً٩ىون ٖال٢ت م٘ آلازغٍن ٖلى ازخال ٝز٣اٞاتهم وبِئاتهم ،بل من اإلاؿاثل الًغوعٍت لنجاح ٖملُت الاجها ٫بكُ٣ه الٟغصي
والجماعي ،لظلً ٪غين بٌٗ ٖلماء الاجها ٫ؤو من ؤهم ؤؾباب نجاح ٖملُت الخىانل هى ازخُاع مغؾل الغؾالت لل٩لماث
التي حؿهم في ؾُا ١اإلاٗجى اإلاٟهىم ،من زال ٫بًماءاجه ومٟغصاجه ،ونبرة نىجهٞ .2ال٩لمت هي ماصة اللٛت التي ٢ض ج٩ىون في
1

 علي سالمة،رتال(2012م).حتليل العالقات الدولية.دار النهضة العربية ،القاىرة ،ط1ص.5 -عودة ،ػتمد(1971م).أساليب االتصال والتغييري االجتماعي.دار اظتعارف القاىرة،ط1ص.21
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مخناو٫ن ٧ل بنؿاو وبازخال ٝالهُاٚت الٟنُت وَغٍ٣ت النُ ٤جسخلُ٢ ٠م اللٛت ٖنض اإلاؿخم٘ ،وٖلى طاث النؿ ٤جسخل٠
ي ومًمى نو الغؾالت م٘ مغاٖاة الٟغو ١الٟغصًت والٗىامل التي حؿاٖض في بخضار الخإزحر
اإلاهاعاث من خُث الاهخمام بمدخى ن
والخُٛحر.
 الؿُا : Formula ١وحٗجي ال٣ضعة ٖلى َغح اإلاىيىٕ مجا ٫الخىانل من حمُ٘ مُاصًنه اإلاسخلٟت ،وببغاػ مىاَن ال٣ىة
والًٗ ،٠للىنى٫ن بلى الٛاًت اإلابخٛاة ،والظي ال ًخإحى طل ٪بال بخىٞغ اإلامحزاث الخالُت:
 .1الىيىح :ؤي ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام ألاؾلىب الؿهل في ٖغى وَغح ألا٩ٞاع.
بو الازخهاع في الُغح وٖضم ؤلاَالت اإلاخٗمضة ٌٗض من ؤهم ؤؾباب نجاح ٖملُت الخىانل والاجها ،٫ونٗجي
 .2الازخهاع ّ :ن
ً
باالزخهاع في اإلاٗلىماث ؤي الض٢ت في ازخُاع ألالٟاّ م٘ ٖضم الخ٨غاع والٛمىىٞ ،دُنما ً٩ىون الخضًث مسخهغنا هظا ًض٫
ٖلى ٢ىة الدجت ،وؤلاإلاام الجُض باألمغ ،مما ً٨ؿب الاؾخمغاعٍت في الاؾخمإ.
 . 3البؿاَت :ؤي اؾخسضام ألالٟاّ والخٗبحراث اإلاناؾبت ٖنضما ًغٍض ؤلانؿاو ؤو ًبجي ٖال٢ت جىانل م٘ آلازغٍن.
 .4اإلاىيىُٖت واإلانُُ٣تٞ :الظي ًغٍض البدث ٖن بناء ٖال٢ت البض من جىٞغ اإلاىيىُٖت واإلانُُ٣ت في الُغح ،والهض ١الظي
ٌٗ٨ـ خ٣ُ٣ت مكاٖغ الخىانل ،ؤي بمٗجى ؤو جخُاب ٤ؤخىا ٫اإلاغؾل م٘ ؤٗٞاله .هظا بجانب الاجؼاو إلاغا٢بت الظاث.1
ٞالخىانل هى اإلاُ٩انحزم الظي بىاؾُخه ًخم بناء الٗال٢اث ؤلانؿانُت ،ومن زاللها حٗبر ٧ل عمؼ من عمىػن لٛت الغؾالت
ٖن هُئت الهىث وال٩لماث التي جسغج من مغؾل الغؾالت ،وللخىانل ؤق٩ا ٫وؤنماٍ مجها:2
* الخىانل اللٟٓي :هى ٖباعة ٖن نؿ ٤من الٗالماث اللٛىٍت الضالت واإلاكتر٦ت بحو اإلاغؾل واإلاؿخ٣بل من خُث الهىث
ً
ً
٦خابُا.
ن
قٟاهُا ؤو
ن
واإلاٟغاصاث والترُ٦باث ،والتي ًم٨ن ؤو ج٩ىون
وهنا ٌؿخُُ٘ ؤلانؿاو ؤو ًخهل باآلزغ ب٩ل ؾهىلتٞ ،الظي صعؽ ٢ىاٖض الاجها ،٫وؤلاجُُ٨ذ ،وؤلاصاعة الٟٗالت لضًه من
ال٣ضعة ال٩اُٞت ٖلى اؾخمالت اإلاؿخمٗحو بلُه بك٩ل وآزغ ،و٢ض ّ
مغث البكغٍت بالٗضًض من اإلاغاخل اؾخُاٖذ من زاللها ؤو
ً٨دؿب ال٣ضعة ٖلى الاجها ٫والخىانلٖ ،لى الغٚم من الخٛحراث الجظعٍت التي ٢ض َغؤث ٖلى الخُاة الٗامت ،والتي ٢ض
ً
ؾاهمذ ٦ثحرنا في ٦بذ ٢ضعجه ٖلى ٞهم اإلاٗانى ،وُُٟ٦ت ن٣لها لآلزغٍن ،وهظا ما ًُلٖ ٤لُه( نٓغٍت الانخ٣االث) وهى النٓغٍت التي
ج٣ؿم مغاخل جُىعن الاجهاٖ ٫لى ألانماٍ الخالُت:3
ي جدذ الٗهىعن الخالُت:
* الاجها ٫باإلقاعاث والٗالماث ،وجنًى ن
ٖ .1هغ اللٛت :وهي التر٦حز ٖلى اللٛت اإلاؿخٗملت في الخىانل بىنٟها حؼء من الٗاصاث والخ٣الُض وال٣ىانحو التي ًىلض
الىُْٟت الىنُٟت للخساَب والخباص.٫
ٖ .2هغ ال٨خابت ٣ٞ :ض اؾخٛغ١ن ؤلانؿاو مالًحو الؿنُحو ختى جىنل بلى ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام اللٛت ٦إصاء من ؤصواث
ال٨خابت .و٢ض مغث ال٨خابت بالٗضًض من اإلاغاخل ،مجها:4

 اضتفين وحبيب،نادية دعاء(2012م).اإلتكيت وفن التعامل مع اآلخرين.مكتبة الدار العربية للكتاب،القاىرة،ط1ص.1342
 رشيت،جيهان(1997م).األسس العلمية لنظريات االعالم.دار الفكر العريب،القاىرة،ط،2ص.213
 ؾتيب،عمارة(1982م).اظتدخل لدراسة االعالم اإلسالمي.دار الفكر،القاىرة،ط،1ص.214
 -زاىد،زىريغازي(2000م).العربية واالمن اللغوي.مؤسسة الوراق ،عمان،ط2ص.33
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أ .مغخلت ال٨خابت الخهىٍغٍت :وهي الاٖخماص ٖلى الهىعن وألاق٩ا ٫في الخىانل.
ب .مغخلت ال٨خابت ٖلى ؤؾاؽ النُ :٤وطل ٪باؾخسضام الغمى نػ والخغو ٝفي ٖملُت الخىانل.
ٖ .3هغ الُباٖت :حٗض الُباٖت ؤخضي ؤبغػن الابخ٩اعاث البكغٍت فى ٖملُت الخىانل والاجها.٫
ٖ .4هغ الاجها ٫الجماهحرينْ :هغث الصخاٞت ٦نمِ من ؤنماٍ الخىانل ،و٦نكاٍ ٌؿاهم في ببضإ الجمُٗت البكغٍت ،وفي
جد ٤ُ٣ؤٖلى مخُلباث الخىانل ٖلى اإلاؿخىين الٟغصي والجمعي والجماهحرين. International Commnucation
ٖ .5هغ الاجها ٫الخٟاٖلي:قهض النه ٠الثانى من ال٣غون الٗكغٍن جُىعن ؤق٩ا ٫ج٨نىلىحُا الاجها ،٫ولٗل ؤبغػن مٓاهغ
جل ٪الخ٨نىلىحُا ْهىعن الخاؾباث الال٨ترونُت ،وج٨نىلىحُا ألا٢ماع الهناُٖت .وٍ٣ىم الاجهاٖ ٫لى ألانماٍ الخالُت:
ي الٗالم من خىله ٖباعة ٖن مٗاني مجغصة ًم٨ن جدىٍلها بلى نى نع ومكاهض حٗبر
ي :وهى الصخو الظي ًغ ن
1ـ البهغ ن
ً
ٖن خىاصر بُٗجهاُٞ ،هبذ ؤلانؿاو ؤ٦ثر جإزحرنا بالنمِ الهىعي ال٣اثم ٖلى اإلاكاهضة.
ً
ن
اٖخماصا
2ـ الؿمعي :وهى الصخو الظي ٌٗخمض ٖلى خاؾت الؿم٘ في اؾخ٣با ٫اإلاٗلىماث ،وفي عئٍت الٗالم من خىله
ٖلى ٞاٖلُت الاؾخمإ ؤ٦ثر من الغئٍتٞ ،اإلنؿاو له م٣ضعة ٞاث٣ت ٖلى الاؾخمإ صو نو م٣اَٗت ،وطل ٪خحو ًجُض
ازخُاع ألالٟاّ والٗباعاث التي جناؾبهٞ ،حر٦ؼ ٖلى نبراث الهىث٦ ،ما ؤنه ًمُل للمٗاني الخجغٍضًت النٓغٍت التي
جناؾب جٟؿحر اإلاٗاني.
3ـ الخس ي :وهى الصخو الظي ًنهب اهخمامه ٖلى الكٗىعن وألاخاؾِـ ؤ٦ثر من الؿم٘ والبهغٞ ،ةطا خ٩ى ٖن
ججغبت مُٗنت ؾُد٨حها من زال ٫ما قٗغ به وما ؤخـ به ،ولظلٞ ٪ةو ٢غاعاجه مبنُت ٖلى اإلاكاٖغ والٗىاَ٠
ي.
اإلاؿخنبُت من الخجغبت الظاجُت ومن زال ٫اؾخ٣هاء الخىانل الصخص ي ؤو الجماهحر ن
* الخىانل ٚحر اللٟٓي :وٍ٣هض به مجمىٕ الغؾاثل الاجهالُت التي ال حٗخمض ٖلى اللؿاو ،وهي ٖلى نىٖحو:
 -1حملت الٗالماث ٚحر اللٛىٍت.
 -2حملت الخغ٧اث وهُئاث الجؿم.
* الخىانل اإلاغجي :وهى مجمىٕ الغؾاثل الاجهالُت التي حٗخمض ٖلى الهىعن وألاق٩ا ٫الٛغى مجها بناء ٖال٢ت جٟاٖلُت
من زال ٫بْهاع ٢بى٫ن وج٣ضًغ وجىا ٤ٞبحو آلازغٍن.
ً
قٗىبا و٢باثل لِـ لخناخغ والخهام ،بل للخٗاع ٝوالىثام ،ل٣ىله
ن
ٞةو هللا حٗالى ٢ض زل ٤الناؽ
ومن زال ٫جل ٪اإلاُُٗاث َّ ن
َّ
َد َد ُّ َد َّ ُث َّ َد َد ْد َد ُث ّ َد َد َد ُث َد َد َد َد ْد َد ُث ْد ُث ُث ً َد َد َد َد َد َد َد ُث َّ َد ْد َد َد ُث ْد َد َّ َد ْد َد ُث
نض الل ِمنه ؤج٣اْ ٦دنم ِمب َّ نو الل َدنه َدٖ ِمل ٌتن
ُم
ىبا و٢با ِمث نل ِملخٗاعٞىا ِمب نو ؤ٦غم ٨نم ِمٖ ن
اؽ ِمبنا زل٣نا٦م ِممن طٍ ٦قنغ وؤنثى وحٗلنا ٦نم قٗ ن
حٗالىً{:ا ؤحها الن ن
َد
حر } ،1و٢ضع هللا حٗالى ؤو ًسخل ٠الناؽ في ؤلىاجهم ولٛاتهم ومٗخ٣ضاتهم ،للجهىى بجمُ٘ الخ٩الُ ٠والىٞاء بجمُ٘
ز ِمب ٌتن
الخاحاث ،بل ٌٗخبر الازخال ٝفي الؿماث والهٟاث آًت من آًاجهٞ ،ال ً٣خط ي ازخال ٝألالؿن وألالىاو ،والُباج٘،
َد ْد َد َد ْد ُث َّ َد َد َد ْد َد ْد َد ْد َد ُث َد ْد َد ُث ْد َد َد ْد َد ُث ْد َّ َد َد َد
 ٪آل َدً ٍق ن
اث
 ٝؤل ِمؿن ِمخ ٨نم وؤلىا ِمن ٨نم ِمب نو ِمفي ط ِمل ن
ى واز ِمخال ن
اث وألاع ِم ن
 ٤الؿماو ِم ن
ن آًا ِمج ِمنه زل ن
واإلاىاهب ،الخناػٕ والك٣ا ،١ل٣ىله حٗالى{:و ِمم ن
ً
ْد
ٚغٍبا بو ًضٖى ؤلاؾالم بلى الخٗاع ٝوالخىانل م٘ من ًسالٟهم في اللٛت والجنـ واإلاٗخ٣ضَّ ،
ألنه حٗالى
ن
حو} ،2ولِـ
ِملل َدٗ ِم ِماإلا َد ن
َد َد ْد َد َد َد ُّ َد َد َد َد َد ْد ْد َد
ُث ُث ْد
ألا ْد ن ُث ُّ ُث ْد َد ً َد َد َد ْد َد
ذ ُثج ْد٨غ ُثنه َّ
حو} .3ومن
اؽ َدخ َّتىن َدً٩ىنىا ُثما ِمم ِمن َد ن
الن َد ن
نم ن
 ٪آلم ن
اء عب ن
حٗلهم مؿلمحو ،ل٣ىله حٗالى{:ول نى ق ن
ن ِمفي ع ِم
ى ٧له نم ح ِممُٗا ؤٞإن ن ِم
1

 اضتجرات.13: سورة الروم.22:3
 سورة يونس.99:2
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وحل ؤو حٗل الخىانل ؤخض مُلىباث الخُاة ،وبم٣خط ى هظا الخل٦ ٤غم ؤلانؿاو وعػ٢ه من الُُباث،
ٖؼ ّن
ؤ٢ضاع اإلاىلى ّن
َّ ْد َد َد
ْد َد ّ َد ْد َد ْد َد َد َد ْد َد ُث ْد َد َّ ّ َد َد َد َّ ْد
ْد
َد َد
َد َد َد
ن زل ْدَ ٣دنا
حر ِممم ن
ًل َدن ُثاه ْدنم َدٖلىن ِ ٦مث ٍقن
اث وٞ
ن الُ ِمُب ِم ن
ل٣ىله حٗالىَ {:دولْ ٣دنض َّ ٦غ ْدم َدنا َدب ِمجي َدآص َدنم َدو َدخ َدمل َدن ُثاه ْدنم ِمفي الب ِمنر والبد ِمنغ وعػ٢ناه نم ِمم ن
ً
ً
َد
ن
حمُٗا
ُال} ،1وبم٣خط ى هظا الخ٨غٍم ًىحب ل٩ل بنؿاو خ ٤الاخترام والخ٣ضًغ ،وج٣غٍغ مبضؤ وخضة الخل ،٤ؤي ؤجهم
ج ْدِ ٟمً ن
َّ
ُث
َد َد َد ُث ْد ْد َد
ـ َدو ِماخ َدض ٍقنة َدو َدح َدٗ َدنل ِمم ْدج َدها َدػ ْدو َدح َدها ِمل َدِ ْدؿَ ٨د ن
ن
ن ن ْدٍ ٟق ن
بزىة ،وهظا ًٟغى ٖلحهم ؤو ًخىانلىا ُٞما بُجهم ،ل٣ىله حٗالىُ {:ثه َد نى ال ِمظي زل ٨٣نم ِمم ن
َد
َد ْد َد َد َد َّ َد َد َّ َد َد َد َد ْد َد ْد ً َد
َد َد َّ َد ْد َد َد ْد َد َد َد َّ َد َد َّ ُث َد َد ْد َد ْد َد َد َد ً َد َد ُث َد َّ َد َّ
ٍن}.2
ن الك ِماِ ٦مغ َد ن
ن ِمم ن
ذ صٖىا الل نه عبهما ل ِم نو آجُدنا ن ِمالخا لن٩ىن ن
ث ِمب ِمنه ٞلما ؤز٣ل ن
ال ز ِمًُٟ ٟا َ ٞدم َّغ ْد ن
ذ خم ن
ِمبلحها ٞلما حٛكاها خمل ن
َد
َد
ٞاالزخال ٝبحو البكغ ؾنت بلهُت لظل ٪منذ هللا حٗالى ؤلانؿاو الخغٍت في الازخُاع ُٞما ٌٗمل وٍضٕ ،ل٣ىله حٗالىَ {:دول ْد نى ق َدن
اء
ً
َد ُّ َد َد َد َد َد َّ َد ُث ً
ً َد ُث َد ْد
بإو مكِئت هللا ال عاص لها٦ ،ما ؤنه ال ٌكاء بال ما
ًُ٣نا َّ ن
حو}ٗٞ ،3لى اإلاؿلم ً٩ىون ن
اؽ ؤ َّم نت َدو ِماخ َدض نة َدو نال َدً َدؼالى نو ُثمس َدخ ِمل ِمَ ٟد ن
 ٪لجٗ نل الن ن
عب ن
بإو هللا حٗالى ًإمغ
ُٞه الخحر لخل٣هٞ .الخىانل في ؤلاؾالم ً٣ىم ٖلى م٩اعم ألازال ١والاخترام والخىاي٘ ،واإلاؿلم ًامن َّ ن
َد
بالٗض ٫والاخؿاو ،وٍدب اإلا٣ؿُحو ،ختى م٘ اإلاسالٟحو في الُٗ٣ضة ،وٍ٨غه الٓلم وَٗا٢ب الٓاإلاحو ،ل٣ىله حٗالىَ {:دًا ؤ ُّح َدها
َّ َد َد ُث ُث ُث َد َّ َد َّ ُث َد َد َد ْد ْد َد َد َد ْد َد َّ ُث ْد َد َد ُث َد ْد َد َد َد َّ َد ْد ُث ْد ُث
َّ
َد ْد
ب ِمل َّلخ ْدَ ٣دىين َدو َّاج ُث٣ىا الل َدنه
اٖ ِمضلىا ُثه َد نى ؤَ ٢دغ ُث ن
أو ٢ى ٍق نم ٖلىن ؤ نال حٗ ِمضلىا
ِ و نال ًج ِمغمن ٨نم قن ن
اء ِمبال ِم٣ؿ ِم ن
حو ِملل ِمنه قهض ن
ًن آمنىا ٧ىنىا ٢ى ِمام ن
ال ِمظ ن
ُث
َد
َد
ً
َّ َد
عحاال ونؿاء إل٢امت الجؿغ
حر ِمب َدما ح ْدٗ َدملى نو} .4وٖلى طاث النؿ ٤زل ٤هللا حٗالى البكغٍت من آصم وخىاء وبث مجهما ن
ِمب َّ نو الل َدنه ز ِمب ٌتن
َد َد
َد َد ُّ َد َّ ُث َّ ُث ْد ُث َّ
َد َد َد ُث
َّ
ث ِمم ْدج ُثه َدما
ِ ٤مم ْدج َدها َدػ ْدو َدح َدها َدو َدب ن
ـ َدو ِماخ َدض ٍقنة َدوزل َد ن
ىا َدعَّبُ ٨ثنم ال ِمظي زل٨٣م ِّممن َّن ْدٍ ٟق ن
اؽ اج ٣ن
الخىانل واإلادبت والؿُ٨نت٢ ،ا ٫حٗالىً{:ا ؤحها الن ن
َد ً َد ً َد َد َد َّ ُث ْد ّ َد َّ َد َد ُث َد َد َد ْد َد َد َّ ّ َد َد َد َد َد ْد ُث ْد َد ً
َّ
ؤو الناؽ مكتر٧ى نو في
ُبا } ،5هظه آلاًت جُٟض ن
او ٖلُ ٨نم ع ِم ٢ن
ام ِمب نو الل نه  ٧ن
ىا الل نه ال ِمظي حؿاءلى نو ِمب ِمنه وألاعخ ن
اال ِ ٦مثحرنا و ِمنؿاء واج ٣ن
ِمعح ن
النؿب وهم ؤمت واخضةٚ ،حر ؤو خ٨مت الخال ٤ؾبدانه وحٗالى حٗلهم مسخلٟحو في ألالؿن ًخ٩لمىون لٛاث ولهجاث مسخلٟت،
ومسخلٟىون في ألالىاو ٞمجهم ألابٌُ وألاؾىص وألاخمغ وألانٟغ ،و٢ض قاءث ٢ضعجه حٗالى ؤو ًسل ٤الناؽ بُاج٘ احخماُٖت
مخٛاًغة لُخٗاعٞىا ُٞما بُجهمٞ .الخٗاع ٝمبضؤ بؾالمي ،و٢ض هُإ هللا ؾبدانه وحٗالى ؤؾباب ٌؿاٖض في بناء الٗال٢اث
ّ
الاحخماُٖت بحو ألامم بىؾاثل مخٗضصة ؤهمها مماعؾت الٗباصاثٞ ،اإلاؿلم خحو ًاصي نلىاجه اإلاٟغويت ًغٍض ؤو ً٩ىون ٖال٢ت
ً
بًٗا.
ن
الخىانل م٘ هللا ؾبدانه وحٗالى بالُاٖت والخًىٕ بلُه ،زم من بٗض طل ٪بعؾاء صٖاثم ؤلازىة بحو اإلاؿلمحو بًٗهم
َد ّ َد ْد ْد َد َد ْد َد ْد َد
ِ ٪مبال ِمخ٨م ِمنت واإلاى ِمٖٓ ِمنت
ُل عِمب ن
ولظل ٪من الخ٨مت يغوعة بٖما ٫الٗ٣ل في الضٖىة بلى هللا ؾبدانه وحٗالى ل٣ىله حٗالىْ {:داص ُثنٕ ِمب ِملى َدؾ ِمب ِم ن
َد َد ْد ُث
ن ب َّ نو َد َّب َد
ُ ٪ثه َد نى َدؤ ْدٖ َدل ُثنم ب َدمن َد
ْدال َدخ َدؿ َدن نت َدو َدحاص ْدل ُثهم ب َّالتي ه َدني َدؤ ْدخ َدؿ ُث
ًن } .6و٢ض هُإ هللا حٗالى عؾىله
ي َّنل َدٖن َدؾ ِمب ِمُل ِمنه َد نو ُثه َد نى ؤ ْدٖل ُثنم ِمباإلا ْده َدخ ِمض َد ن
ن
ن
ع
ِم
ِم ِم ِم ِم
ِم
ِم
ً
ؾىاء ألصخابه عيىاو هللا ٖلحهم ؤو للمن٨غٍن من
ن
نلى هللا ٖلُه وؾلم منظ بضاًت صٖىجه ؤو ًُلٖ ٤ضة عؾاثل اجهالُت
خىلهٞ ،جاءث الغؾاثل ّبما لُٟٓت ؤو ٦خابُتٞ ،بضؤ بالخىانل اللٟٓي في م٨ت اإلا٨غمت ،بالخىانل ال٨خابي ٖنضما اؾخ٣غ به
اإلا٣ام في اإلاضًنت اإلانىعةٞ ،إعؾل ؾٟغاءه بلى اإلالى ٥والامغاء ًدثهم ٞحها بلى الضزى٫ن في ؤلاؾالمٞ ،ؿاهمذ ال٨خابت في جىؾُ٘
نُا ١الضٖىة في ؤعحاء اإلاٗمىعة ٞضزل الناؽ في صًن هللا ؤٞىاحاٞ ،اجبٗىا في طل ٪خ٨مت الانهاث والاؾخمإ ،ل٣ىله
َد ْد َد َّ َد َد َد ْد َد ْد َد َد َد ْد ُث ْد
َد ْد ْد َد ْد َد َد ْد
اُ ٚث
حر} .7وهظا صلُل ٖلى اهخمام ؤلاؾالم بالُغاث٤
ث ال َدخ ِمم ِمن
اث لهى ن
ِ ٪مب نو ؤن ٨نغ ألانى ِم ن
ٌ ِممن نى ِمج ن
ً ْد ن
٪و
حٗالى{:واِ ٢مه نض ِمفي مك ِمُ ن
ٚحر اإلانُى٢ت لن٣ل الغؾاثل الخىانلُت التي حؿاٖض في بناء الٗال٢اث الضولُت ،وهظا ًمثل نىٕ من الٗضالت ؤلالهُت لخإُ٦ض
ّ ْد
ْد
ْد
او َدوِمب َدًخاء ِمطي ال ُثْ ٣دغَدبى َدو َدٍ ْدن َدهى َدٖ ِم ن
ن
زانُت الذٞاٖل م٘ آلازغٍن والانضماج مٗهم ،ل٣ىله حٗالىِ {:مب َّ نو الل َدنه َدًإ ُثم ُثنغ ِمبال َدٗ ْدض ِم نَ ٫دو ِمؤلا ْدخ َدؿ ِم ن
1

 سورة اإلسراء.70: سورة األعراف.189:3
 سورة ىود.118:4
 سورة اظتائدة.8:5
 سورة النساء.1:6
 سورة النحل.125:7
 -لقمان.19:

2

19

مشٖض حُل البدث الهلمي  -مجلت حُل الذساظاث اإلآاسهت– الهذد  2ؤٖخىبش 2016
ْد ُث َد ْد ْد
ُث ُث َد َّ ُث َد َد َّ
ْد َد
وو} .1ه٨ظا حاءث م٣انض الكغَٗت ؤلاؾالمُت لُدٌ اإلاؿلمحو ٖلى الخٗاعٝ
ال َدْ ٟددكاء َدواإلانِ ٨منغ َدوال َدب ِمني َدٌ ِمْٗٓ ٨دنم ل َدٗلْ ٨دنم جظُ ٦ثغ َد ن
والتزاوعن وبْهاع الىص والخناو بحو ؤَغا ٝألاؾغة الىخضة ،واإلاجخم٘ الىاخضٞ ،إعس ى ال٨ثحر من ال٣ىاٖض وآلاصاب التي جٟ٨ل
لئلنؿاو ٖملُت الخىانل والاجهاُٛ٦ ٫اع في اؾتراجُجُت الخٗامل م٘ آلازغٍنٞ ،هظه آلاصاب حٗبر ٖن عوح الدؿامذ والخإل٠
بُ٣م ؤلاؾالم ،ل٣ى٫ن عؾى٫ن هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم":مثل اإلاامنحو في جىاصهم وجغاخمهم ٦مثل الجؿض الىاخض بطا اقخ٩ى من
ً
مثاال في ؤلاؾىة الخؿنت ٌٗغ ٠ُ٦ ٝومتى ًخدضر م٘ آلازغٍن ،و٠ُ٦
ًٖى جضاعى ٣ٞ .2"...ض ٧او نلى هللا ٖلُه وؾلم ن
ً
ٌؿخمُلهم مغاٖاة لٓغوٞهم وبم٩انُت الاؾخمإ بلُه٩ٞ ،او ٦ثحرنا ما ً٣ى٫ن ":زاَبىا الناؽ ٖلى ٢ضع ٖ٣ىلهم"ٞ .3اإلنؿاو
بُبُٗخه ًمُل بلى ؤبناء حنؿه وٍإنـ بهم ،من زال ٫صاٗٞه الُبُعي والُٟغينٞ .الخاحت جٟغى ٖلُه ؤو ًخىانل م٘
ّ
آلازغٍنٞ ،هى ال ٌؿخُُ٘ ؤو ًىٞغ ٧ل خاحاجه بنٟؿه٣ٞ ،ض ًمغى ُٞدخاج بلى الُبِب ،وهى بداحت بلى الٗامل في البناء
وٚحره ،وهى ٌكترين من الؿى ،١وٍبُ٘ بنخاحه ،وبالخالي ٞةو َبُٗت الخُاة ججٗل اإلاهالر مكتر٦ت ،والخاحاث مخضازلت بحو
الناؽ ،وهظا ًٟغى ٖلى ؤلانؿاو خالت الخىانل م٘ مدُُه الاحخماعيٞ .هظا الخىانل ًب٣ى في مؿخىاه ألاصنى ،وفي خالخه
ً
و٢ضًما ٧او
ن
بك٩ل ؤعقى ،وهظا ًسخل ٠من مجخم٘ بلى آزغ،
ٍق ن
البؿُُت الؿاطحت .بط ؤو اإلاجخم٘ ًدخاج بلى نىٕ من الخىانل
الناؽ ٌِٗكىون في بِئت جىانلُت ؤ٦ثر ؾهىلت ،خُنما ٧انذ الخُاة ٖلى بؿاَتها ،بل ٧او الناؽ ٌِٗكىون في مناَ ٤حٛغاُٞت
مدضوصة ،ول٨ننا الُىم ،وم٘ الخُىعن الظي ناخب وا ٘٢الخُاة ،حٛحرث صعحت الخىانل الاحخماعي .ولٗل من ؤبغػن مًامحو
الخىانل الاحخماعي هى:
ً
زهىنا في هظا الٗهغُٞ ،دخاج ؤلانؿاو بلى من
ن
* الخ٣اعب النٟس ي الغوحي :الخُاة بُبُٗتها ٞحها يٛىٍ ومكا٧ل،
ً
ً
ًخًامن مٗه نٟؿُا ،وبلى من ً٣ترب منه عوخُا ،لُسٖ ٠ٟنه آلاالم ،وٍغ ٘ٞمن مٗنىٍاجه ،و٦ظلً ٪دخاج ؤلانؿاو بلى من
ٌؿدكحره لِؿخُٟض من عؤًه ،وبلى من ًضزل الؿغوع بلى ٢لبه ،ل٣ى ن ٫عؾى ن ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم" :من ل٣ي ؤزاه بما ٌؿغه
ً
ّ
ؾغه هللا ًىم الُ٣امت" ،و٢ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ":من ؤخب ألاٖما ٫بلى هللا اصزا ٫الؿغوع ٖلى اإلاؿلم ؤو ؤو جٟغج ٖنه ن
ٚما
ً
صًنا ؤو جُٗمه من حىٕ".
ؤو ج٣ط ي ٖنه ن
َد َد َد َد ُث ْد َد ْد
بر َدو َّ
الخ ْدَ ٣دىين}.4
ىا َدٖلى ال ِّمن
* الخٗاوون في جِؿحر قاوو الخُاة ،ل٣ىله حٗالى{:وحٗاون ن
َد ّ ُث َد ْد َد َد ُث ّ ُث ُث ُث َّ َد ُث ْد َد َد ْد َد ُث َد َد ْد ً َد َد َد َد َد ُث ُث ْد َّ ْد َد َد َد
ألا ْدب َد
ه َدن
اع
* ؤلاؾخسال ٝفي ألاعى ،ل٣ىله حٗالى{:والل نه ؤزغح٨م ِممن بُى ِم نو ؤمها ِمج ٨نم نال حٗلمى نو قِ نئا وحٗ نل ل ٨نم الؿم ن٘ و
َد ْد َد َد َّ ُث َد ْد ُث
ؤو هللا ّ
٦غم ؤلانؿاو وؤنٗم ٖلُه بدىاؽ الخىانل وحٗل له مل٨ت ٌؿخُُ٘ جدب٘ آًاث هللا في
وو } ،5ؤي َّ ن
َدوألاِ ٞمئ َدض نة ل َدٗلْ ٨دنم حكُ ٨ثغ َد ن
ال٩ىون وجدىٍلها بلى ٖلىم جاهله لخهضً ٤الىحي ،وجإَحر الٗبىصًت له ،والٗمل في الضنُا م٘ الاؾخٗضاص لآلزغة ب٣ناٖت وٍ٣حو.
* جد ٤ُ٣خاحاث ؤلانؿاو ؤلاحخماُٖت :وجخمثل في الكٗىعن بخ٣ضًغ آلازغٍن لؿض مخُلباث الخُاة .وجن٣ؿم خاحاث ؤلانؿاو
ؤلاحخماُٖت بلى خاحُاث ماصًت ونٟؿُت وبُلىحُت ،وٍخم جنُٓم جل ٪الخاحُاث ٖن َغٍ ٤الخىانل الصخص ي ؤو الجمعي ؤو
الجماعي ختى ال ًاصي طل ٪بلى نؼإ ونغإ نٟس ي ٢ض ٌُٗ ٤بقبإ ؤلاخخُاحاث ؤلاحخماُٖت الث٣اُٞت وال٨ٟغٍت.
ً
ً
واؾخ٣باال.
ن
ن
بعؾاال
* بَاخت ٞغنت اإلاكاع٦ت الٟاٖلت بحو الُغُٞحو ،وجباص ٫وج٣اؾم ألاصواع
1
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* الاؾخجابت الٟىعٍت واإلاباقغة وهظا ٌؿاٖض مغؾل الغؾالت ٖلى مٗغٞت مضي ال٣بى٫ن ؤو الغ ٌٞبهىعة مباقغة.
* ج٣ىٍت الٗال٢اث الاحخماُٖت وال٨ٟغٍت.
* ٖضم الخُ٣ض بالٓغو ٝالؼمانُت واإلا٩انُت ،وبالخالي ًخم الخٗاع ٝوالخٟاٖل مباقغة.
* جد ٤ُ٣ألاهضا ٝالاحخماُٖت ٖنضما جخىٞغ ال٣ىاؾم اإلاكتر٦ت.
ول٩ي ًنجر ٖملُت الخىانل الظاحي ٖلُنا باآلحي:
* حُٛحر وجدؿحو الظاث.
* امخال ٥ؤ٦بر ٢ضع من الُا٢ت ال٨ٟغٍت واإلاٗغُٞت.
* جىحُه ؤلاصعا ٥الٗ٣لي بُغٍ٣ت ؾلُمت ٌؿخُُ٘ الٟغص من زاللها الؿُُغة ٖلى بنٟٗاالجه النٟؿُت.
* اؾخٗاصة الُا٢ت ؤلاًجابُت.
وإلصزا٧ ٫ل جل ٪الٗملُاث في الخىانل ٖلُنا الاهخمام بالنٟـ للؿُُغة ٖلى الؿلى ٥التي هي نُ٣ت البضاًت للخُٛحر وجدؿحو
َد ُث ُث َد ّ َد ٌت ّ َد ْد َد َد ْد َد ْد َد ْد َد ْد َد ُث َد ُث ْد َد
َد ْد
ّ
ّ َد َد
َد
وا َدما
ن ؤ ْدم ِمنغ الل ِمنه ِمب َّ نو الل َدنه نال ُثٌِ ٛمّح ُثنر َدما ِمبْ ٣دى ٍق نم َدخ َّتى ُثٌِ ٛمّح ُثر ن
ن زل ِمِ ٟمنه ًدٟٓىن نه ِمم ن
اث ِممن بح ِم نو ًضً ِمنه و ِمم ن
الظاث ،ل٣ىله حٗالى{:ل نه مٗ ِم٣ب ن
َد
َد
ً
َد
َد
َد ْد ُث ْد َد َد َد َد َد ّ َد
ا.1}٫
ال َدم َدغ َّنص ل ُثنه َدو َدما ل ُثهم ِّممن ُثصو ِمن ِمنه ِممن َدو ٍق ن
ىءا  ٞن
اص الل ُثنه ِمبْ ٣دى ٍق نم ُثؾ ن
ِمبإنِ ٟمؿ ِمه نم وِمبطا ؤع ن
ٞالخىانل هى ّ
الناؽ م٘ بًٗهم البٌّٗ ،
ًخهىعن ؤلانؿاو ؤو ٌؿحر مغ٦ب الخُاة بضو نو ؤو ًخىانل ّ
ّ
ؾنت
وٖلى ما ؾب ٤ال
ّ
ّ
ّ
ق ٪لِـ من م٣انض الكغاج٘ الؿماوٍت وٚاًاتها،
بنؿاو بمٗؼ٫ن ٖن آلازغٍن وهظا بال ن
ٍق ن
الخُاة ،وبضوون الخىانل ٌِٗل ن
٧ل
للخىانل م٘ آلازغٍن إلاا ًجنُه من زماع ٦ثحرة ،مجها ّ
جد ٤ُ٣ؤهضاٞه وٚاًاجه لن جضع ٥بضونهّ ،
ٞاإلنؿاو ٌؿعى ّ
ٞالناْغ في
ًً
ؤو الخىانل هى ُٞغة َبُُٗت بحو ال٩اثناث الخُتٞ ،جرين ّ
ُٞغٍ نا م٘ بًٗه
الندل ٖلى ؾبُل اإلاثاً ٫خىانل
ال٩ىون ًغين َّ ن
زلُت ّ
البٌٗ من ؤحل بنكاء ّ
بمجهىص مٗحو ،وٍنُب ٤ألامغ باألخغين ٖلى ؤلانؿاو الظي ٦غمه
ٍقن
ندلت ٞحها
٧ل ٍقن
الندل التي حؿهم ّن
ّ
والخ٨ٟحر وًٞله ٖلى ؾاثغ مسلى٢اجهّ ،
هللا حٗالى بنٗمت الٗ٣ل ّ
ٞالخىانل في ؤلاؾالم هى ماقغ ٖلى ّصًنامُُ٨ت خغ٦ت الخُاة.
والؿ٩ىون ّ
والٗ٨ـ خُث ًّدؿم اإلاجخم٘ بٗضم الخىانل بحو ؤٞغاصه جهاب بالخمى٫ن ّ
والؿ ّ
لبُتٞ .اإلنؿاو بُبٗه ّ ن
ًدب
الاحخمإ م٘ ؤزُه ؤلانؿاو ّ
ّ
الُٟغٍت الظي ًد ٤٣له مخٗت اإلااانؿت ،وٍؼٍل ٖنه
والخ٩لم مٗه ،وَؿخُُ٘ ؤو ٌكب٘ عٚباجه
ّ
ال٨ثحر من الهمىم واإلاك٨الثّ .
ٞالناؽ خحو ًجخمٗىون ُٞما بُجهم ًا٦ضوون مٗاني الخىانل ،خُث ً ٠٣ؤلانؿاو م٘ ؤزُه
ّ
ّ
ؤلانؿاو بطا ما ّ
وَؿض خاحخه بلى ٚحر طل ٪من الثماع التي ال جخإحى بضوون
ّن
حٗغى للٗضواو ،وٍ ٠٣الٛجي م٘ ال٣ٟحر في مدنخه
ّ
ؤو ّ
ّ
شخهُت ؤلانؿاو ّ
الخىانل هى ؾلى ٥الاحخماعي ّ
ّ
وٍ٣ىحها وٍثرحها٦،ما ؤنه ٞغنت
ًنمي
الخىانل .وزالنتً ،م٨ن ال٣ى٫ن َّ ن
لخباص ٫اإلاٗلىماث واإلاٗاع ٝاإلاسخلٟت بما ٌٗىص ّ
بالنٖ ٟ٘لى الجمُ٘.
ُْم الخىاضل وغىابؿه :ل٩ي ًد ٤٣الخىانل ؤهضاٞه ًنب ي ؤو ًًبِ بُ٣م قغُٖت جىحه النىاًا بهىعة مثالُت ،ومن
ؤهمها:
ً
* الُ٣م ؤلاؾالمُت :وهي من ؤ٦ثر الُ٣م جإزحرا ،وجخمثل في آلاحي:

 -سورة الرعد.11:
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اح َدخن ُثبىا َد٦ثح ًرنا ّم َد ن َّ ّ
ؤ  -بزالم النُت هلل ؾبدانه وحٗالى ،وخؿن الٓن بالناؽ ،ل٣ىله حٗالىَ { :دًا َدؤ ُّح َدها َّالظ َد ن َد ُث ْد
ن ب َّ نو َدب ْدٗ َد
ٌن
ِم
ًن آمنىا ِم
ِم ِم
ن الٓ ِم ن ِم
َّ ّ ْد ٌت َد َد َد َد َّ ُث َد َد َد ْد َد َّ ْد ُث ُث َد ْد ً َد ُث ُّ َد ُث َد ْد ُث َد َد
ً
َد
َّ
َّ
َد
َد
ُث
َّ
َد
َد
ُث
َّ
ْد
ُث
َد
ىه واج٣ىا الل نه ِمب نو الل نه ج َّى ٌت ن
اب
ُه َدم ْدُ نخا ِ ٨ٞمغهخ ُثم ن
ب ؤ َدخ ُثضْ ٦دنم ؤو َدًإَ ٧دنل ل ْدخ َدنم ؤ ِمز ِمن
ًا ؤً ِمد ن
ن ِمبز نم و نال ججؿؿىا و نال ٌٛخب بًٗ٨م بٗ ن
الٓ ِم ن
َد
ْد ْد َد َد َد َد َد ُث َد َد ُث ْد
ثَد
اء ومن ًا ن
ُم }ٞ .1الخ٣ىين والٗمل الهالر من اإلاساَـب ؤخض يغوب الخ٨مت ،ل٣ىله حٗالىُ {:ثًا ِمحي ال ِمخ٨م نت من ٌك ن
َّع ِمخ ٌتن
ْد ْد َد َد َد َد ْد ُث َد َد ْد ً َد ً َد َد َد َّ َّ ُث َّ ُث ْد ُث ْد َد ْد
اب }.2
ىا ألال َدب ِم ن
ال ِمخ٨م نت  ٣ٞنض ؤو ِمح ني زحرنا ِ ٦مثحرنا وما ًظ ٦نغ ِمب نال ؤول ن
ب  -الخٗاع ٝونكغ ُ٢م الخحر والؿلم بحو الناؽ ،وجُىٍغ مهاعاث الخىانل وجنمُتها بنُت زالهت ً٣هض مجها جد ٤ُ٣مهلخت
اإلاجخم٘.
جُ٢ -م ج٣ضًغ اإلاساَب واخترامه ،وؤلا٢باٖ ٫لُه بىحه َل.3٤
ص -الهض ١وألامانت والخُاء والخىاي٘ والغ ٤ٞبالآلزغٍن والخًىٕ للخ.٤
* غىابـ الخىاضل :حكمل يىابِ الخبلُ ٜوؤلاعؾا ٫مثل خؿن البُاو والغ ٤ٞباإلاساَب ومساَبخه بالخ٨مت واإلاىٖٓت
َد ْد
َّ َّ
َد َد ّ ْد
ب ّ ْد َد َد ُث ْد
الل َدنه َدع ِمٌ ٞت ن ُث ُّ
،4"٠
َ ٤دما ال ُثٌ ْدٗ ِمُي َدٖلى ال ُثٗ ْدن ِم ن
الغِ ٞم ن
الخؿنت ،ل٣ى ن ٫عؾى ن ٫هللا نلى هللا ٖلُه والؿالم ":ن
بو
الغ ،٤ٞوَٗ ِمُي ٖلى ِم
ُِ ً ٤مد ن ِم
ٞالغ ٤ٞباإلاخل٣ي ومساَبخه بالخؿجى وال٩لمت الُُبت في الخل٣ي وخؿن الاؾخ٣با ٫وؤلانهاث وؤلا٢با ٫وٖضم اإلا٣اَٗت والخثبذ
َد
ُث
ُث
َد َّ
َّ َد َد َد َد ْد َد ْد ُث ْد َد َد
حو ِمبطا ُثص ُثٖىا ِمبلى الل ِمنه َدو َدع ُثؾ ِمىل ِمنه ِمل َدُ ْددَ ٨دنم َدب ْدُ َدج ُثه ْدنم ؤو َدً ُث٣ىلىا
او ٢ى ن ٫اإلاا ِمم ِمن ن
يغوعة واُٗ٢ت لنجاح ٖملُت الخىانل ،ل٣ىله حٗالىِ {:مبنما  ٧ن
ُث َد
َد َد
ً
َد
ْد ُث
ؤًًا هنال ٪يىابِ الخل٣ي وؤلاؾخ٣با٧ ٫الخسل ٤بأصاب ؤلاؾالم وؤلالتزام بُ٣م
ن
ُ ٪ثه ُثنم اإلا ْدِ ٟمل ُثخى نو}.5
َدؾ ِمم ْدٗ َدنا َدوؤَ ْدٗ َدنا َدوؤ ْدول ِمئ َد ن
الخىانل ،والخضعٍب الجُض ٖلى اؾخسضام وؾاثل الخىانل  ،والخدلي بم٩اعم ألازال ١وحٗؼٍؼ ألاٖما ٫الهالخت ل٣ىله
ْد
ْد
ْد
َد َّ
َّ َّ
َ ٤دو َدج َدى َد
اث َدو َدج َدى َد
ىا ْد
ان ْدىا ب َّ
ًن َدآم ُثنىا َدو َدٖم ُثلىا َّ
اؾ َدخ ِمٗ ُثُن ن
ىا
ًن َدآم ُثن ن
اله ْدب ِمنر } ،6و٢ا ٫حٗالىَ {:دًا ؤ ُّح َدها ال ِمظ َد ن
ان ْدىا ِمبال َدخ ِم ّ ن
اله ِمال َدخ ِم ن
حٗالىِ {:مب نال ال ِمظ َد ن
ِم
ِم
َّ ْد َد َّ َد َّ ّ
الل َدنه َدم َدن٘ َّ
ٍن} .7ل٣ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم " :اج ٤هللا خُثما ٦نذ واجب٘ الؿِئت الخؿنت جمدها
اله ِماب ِمغ َد ن
ِمبالهب ِمنر والهال ِمنة ِمب نو
8
وزال ٤الناؽ بسل ٤خؿن" .
مهىْاث الخىاضل والاجطا ٛفي ؤلاظالم :للخىانل ٖضة مٗى٢اث مجها:
* اإلاٗى٢اث النٟؿُت  :وهي اإلاكاٖغ النٟؿُت الؿلبُت التي ًسٟحها ؤخض ؤَغا ٝالخىانل زانت التي جدض من ٢ضعجه ٖلى
َد
َد
َد َّ
َد ُث ُث َد ً
َد
َد َد
ّ
ىم ِّممن ْ ٢دى ٍق نم َدٖ َدس ى ؤو َدً٩ىنىا ز ْدحرنا ِّمم ْدج ُثه ْدنم َدو نال ِمن َدؿاء ِّممن ِمن َدؿاء
ًن َدآم ُثنىا نال َدٌ ْدسخ ْدنغ ٌ ٢تن
الخبلُ ٜؤو ؤلاؾخجابت ،ل٣ىله حٗالىَ {:دًا ؤ ُّح َدها ال ِمظ َد ن
َد
ْد َد ْد ُث ْد ُث ُث ُث َد ْد َد ْد َد َد َد َّ ْد َد ُث ْد َد ُث َد
َد َد َد َد ُث َّ َد ْد ً ّ ْد ُث َّ َد َد ْد
ُث َد َد
ْد َد ْد َد
ُ ٪ثه ُثنم
ب ٞإ ْدول ِمئ َد ن
او ومن ل نم ًد ن
 ١بٗ نض ِمؤلاًم ِم ن
ـ ِمالاؾ نم الٟؿى ن
اب ِمب ن
ن َدو نال جل ِمم ُثؼوا ؤ ُثنَ ٟدؿْ ٨دنم َدو نال ج َدن َداب ُثؼوا ِمباأللِ ٣م ن
ن زحرنا ِممجه ن
ٖس ى ؤو ً ٨ن
َّ ُث َد
الٓ ِماإلاى نو} ،9وجهن٧ ٠الخالي:
ؤ  -مٗى٢اث ؤلاعؾا :٫وحكمل آٞاث الخٗالي وؤلاعجاب بالنٟـ ،وهي من الخها ٫التي جنٟغ اإلاساَبحو.

1

 سورة اضتجرات.12:2
 البقرة.269:3
 عودة،ػتمد(1971م).أساليب االتصال والتغيري االجتماعي.دار اظتعارف ،القاىرة،ط،1ص.764
 الزىري،أبو الفضل،بدون تاريخ).موسوعة اضتديث الشريف .حديث رقم.98:5
 سورة النور.51:6
 سورة العصر.3:7
 سورة البقرة.153:8
 ابن رجب(2001م) .جامع العلوم واضتكم.مؤسسة الرسالة.بريوت،ط2ج395 :1حديث رقم.189
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ب  -مٗى٢اث ؤلاؾخجابت  :وحكمل آٞاث ال٨بر والجخىص واخخ٣اع آلازغٍن ،وٚحرها من اإلاٗى٢اث التي جدى٫ن صوون اؾخجابت
اإلاساَبحو للمخه ٠بها.
ج -اإلاٗى٢اث الؿلىُ٦ت  :وهي نىٖاو:
 .1مٗى٢اث الخبلُ : ٜوحكمل آٞاث الًٛب والٗن ٠في الخُاب اللظاو ًدىالو صوون جىانل اإلاخساَبحو ُٞما بُجهم٧ ،الخإنِب
والانخ٣اص والاهانت والخنخُ٨ل والسخغٍت وٚحرها.
 .2مٗى٢اث ؤلاٖغاى :وحكمل آٞاث الٟٛلت التي جدى٫ن صوون جُٟٗل ٖنانغ الخىانل بحو الناؽ.
اإلآاسهت بين الخىاضل والاجطاٛ
ً٣ىم الاجهاٖ ٫لى ن٣ل اإلاٗلىماث من مغؾل الغؾالت بلى اإلاخل٣ي ،من زال ٫جُبُ ٤وُْٟت اإلاغؾل واإلاؿخ٣بل للخٗبحر ٖن
ً
ٚالبا ما جٟط ي بلى اخترام آلازغ،
ن
آعائهما .وبم٣خط ى هظه الٗملُت ًخم الخىانل بحو الُغٞحو لبناء ٖال٢اث احخماُٖت
والخٟاٖل م٘ اإلادُِ الاحخماعي.
و٢ض ًدخاج ؤلانؿاو بلى خُاة عٚضة لخىٞغ لنٟؿها ؾبل الِٗل ال٨غٍم من زال ٫جنىٕ الٓغو ٝالبُ ُت ،وهنا جلٗب ٖال٢اث
ً ً
مهما في الخهى نٖ ٫لى جل ٪الؿٗاصةٞ ،الِٗل والٗمل في بَاع بِئت الاجها ٫ؾىاء بحو ألاٞغاص ؤو اإلااؾؿاث،
صوعا ن
الخىانل ن
يغوعة واُٗ٢ت إلعؾاء صٖاثم الٗال٢اث الاحخماُٖت والث٣اُٞت وال٨ٟغٍت ،زانت ٖنضما جخىٞغ الث٣ت بحو ألاَغا ،ٝوبالخالي ًخم
ٞةو لالجها ٫صو نع ٦بحر في ج ٠ُُ٨الانسجام بحو البكغ،
جد ٤ُ٣ألامن والاؾخ٣غاع في اإلاجخم٘ ٖلى ٚغاع خب آلازغٍن .لظل ّ ٪ن
والظي من زالله ًمنذ ؤلانؿاو الكٗىعن بالخأل ٠والخٗاٌلٞ ،الٗمل بم٣خًُاث الخىانل الجُض ال ًخم بال بالتراخم
ٞةو الظًن ٌٗانى نو الٗؼلت الاحخماُٖت لضحهم نؿبت مساَغ ؤ٦ثر من ؤولئ ٪الظًن
والخىاص ي .ومن زال ٫اإلا٣اعنت بحو الٗملُخحو َّ ن
ًخمخٗى نو ب٣ضع من الخىانل والانسجامٞ .ال٩اثناث الخُت بإ٦ملها ،وؤلانؿاو زانت في خاحت بلى الخىانلٞ ،الظًن ًٟخ٣ضو نو
ً
ٚالبا ما ج٩ى نو خُاتهم مضمغة؛ ألو زُاعاتهم ندى بناء خُاتهم ٧انذ زاَئت ،ؤو طاث زُىعة ٖلى صختهم
للٗال٢اث الضاٖمت ن
البضنُت والٗاَُٟت والٗ٣لُت .لظلٖ ٪نضما ًخٗغى ؤلانؿاو ٖلى مٗى٢اث الخىانل ج٩ى نو الندُجت ػٍاصة ي ِٛالخُاة التي
جازغ ٖلى ألابضاو والٗ٣ى٫ن وال٣لىب ،وبالخالي ًض ٘ٞؤلانؿاو زمن ٚالي في الخٗامل م٘ آلازغٍنٞ .الخىانل هى بمثابت مالط آمن
ل٩ل بنؿاو ،وال ًم٨ن جد ٤ُ٣مىحباث ألامن والُمانِنت بال بؿخسضام ٖنانغ بالهىعة التي جد ٤٣ؤهضا ٝالخىانل ،والتي
مجها ٖغٞت النىاػٕ النٟؿُت الغوخُت واإلااصًت التي حؿاٖض في بناء الٗال٢اث الاحخماُٖت.
خاجمت
من زال ٫الضعاؾت والخمدُو ّ
ؤو الخىانل والاجها ٫ؾمت من ؾماث الخٗالُم ؤلاؾالمُت التي ؤقاعث بلحها م٣انض
جبحو َّ ن
ؤو الخُىعن اإلاؼهل الظي َغؤ ٖلى وؾاثل ؤلاٖالم ،وما
الدكغَ٘ ؤلاؾالمي ٖلى اإلاؿخىين الٟغصي والجمعي والجماهحرين .والق َّ ٪ن
ناخبه من الخ٣ضم الخ٨نىلىجي ٢ض صٗٞذ باإلنؿانُت بلى ؤلاهخمام بٗنانغ الغؾالت الاجهالُت صوون اٖخباع للٓغو ٝالؼمانُت
واإلا٩انُت زانت ٖنضما ؤنبذ الٗالم الُىم ٣٦غٍت ٧ىنُت بًٟل اندكاع الىؾاثِ ؤلاٖالمُت اإلاسخلٟت.ن ٦ما ؤ٦ضث الضعاؾت ؤو
الخىانل والاجها ٫هما حىهغ بناء الٗال٢اث ؤلانؿانُت ،ومد ٤٣جُىعها ،ومنٓىمت احخماُٖت ًد ٤٣اإلاٗاني الؿامُت،
ً
انُال٢ا من ألابٗاص اإلاٗغُٞت والؿُ٩ىلىحُت والخغُ٦ت.
ن
وًٍمن اؾخمغاع الترابِ والخٟاٖل بحو ؤٞغاص اإلاجخم٘
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مخؿـ الخىاضل والاجطاٛ
حاجيات
تبادلية

تلقائية

التواصل واالتصال

24
آراء وأفكار

أهداف وغايات

سياقات مختلفة

تأثرية
متبادلة

اإلاشاحو
*نابغاهُم بمام(1964م).نؤنى ٫الاٖالم ؤلاؾالمي.نصاع ال٨ٟغ الٗغبي ال٣اهغة.1ٍ،ن
*نابن عحب(2001م).نحام٘ الٗلىم والخ٨م.ماؾؿت الغؾالت.بحروث2ٍ،ج.1
*نابن منٓىعن(1300هـ).نلؿاو الٗغب.صاع لؿاو الٗغب ،بحروث.1ٍ،
*نابن هكام(1999م).نالؿحرة النبىٍت.م٨خبت اإلاجلض الٗغبي،ال٣اهغة.1ٍ،
*نؤخمض بضع(1974م).نالاجها ٫با٫حماهحر والضٖاًت الضولُت.نصاع ال٣لم ال٩ىٍذ.1ٍ،
*نالترمؼي،مدمض بن ِٖس ىن(بضوو جاعٍش).نالجام٘ الصخُذ.نجد ٤ُ٣ؤخمض قا٦غ ،وآزغوو،صاع بخُاء الترار الٗغبي،نبحروث،ن
ٍ.2ن
*نالجاػ ،هاقم(2000م).نؤلاٖالم الؿىصاني.نمُبٗت حامٗت ال٣غآو ال٨غٍم ،امضعماو.1ٍ،ن
وخبِب،ناصي صٖاء (2012م).ؤلاجُ٨ذ وٞن الخٗامل م٘ آلازغٍن.م٨خبت الضاع الٗغبُت لل٨خاب،ال٣اهغة.1ٍ،ن
ة
*نالخٟجي
*نالؼهحري ،مدمض(1992م)ٞ.ن الاجها ٫اللٛىي ووؾاثل جنمُت.نم٨خبت الٟالح،ال٩ىٍذ.1ٍ،ن
*نالكنُُ٣ي ،ؾُض مدمض(1994م).نندى جإنُل الضعاؾاث ؤلاجهالُت.نصاع ال٣غآو ال٨غٍم.نللنكغ والخىػَ٘،ن الغٍاى.1ٍ،ن
*نالُنىبي ،مدمض ٖمغ (1995م).ؤلاٖالم الؼعاعي.نصاع مكاة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨نضعٍت.1ٍ،ن
ي.صاعالٗلم،بحروث.3ٍ،ن
*نالٗؿ٣الني ،ابن حجغ(1213هـ).نٞخذ الباعي في قغح صخُذ البساع ن
*نعقتي،ححهاو(1997م).ألاؾـ الٗلمُت لنٓغٍاث الاٖالم.نصاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اهغة.2ٍ،ن
*نػاهض،ػهحرٚاػين(2000م).الٗغبُت والامن اللٛىين.ماؾؿت الىعاٖ ،١ماو.2ٍ،ن

مشٖض حُل البدث الهلمي  -مجلت حُل الذساظاث اإلآاسهت– الهذد  2ؤٖخىبش 2016
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اإلالخظ
جدناو٫ن هظه الضعاؾت الخماًت ال٣انىنُت لؤلَٟا ٫الٗما ٫والًماناث اإلا٣غعة لهم في ألانٓمت الىيُٗت في ٖضص من
الضو٫ن الٗغبُت ٧ال٣انىون الٗماني وال٣انىون اإلاهغين وٚحرهما ،وبٌٗ من الاجٟاُ٢اث الضولُت طاث الهلت ،وطل ٪في بَاع
مبدثحو ،اؾخٗغينا في ألاو٫ن :الخٗغٍ ٠بٗمل ألاَٟا ٫وؤؾبابه وآزاعه ومى ٠٢ال٣ٟه ؤلاؾالمي منه .وفي اإلابدث الثاني٣ٞ ،ض
ؤقغنا بلي ؤهم آلُاث ووؾاثل خماًت الُٟل الٗامل في ال٣ىانحو اإلا٣اعنت .و٢ض ؤجهُذ بدثي بساجمت جخًمن النخاثج والخىنُاث.
Abstract
This study deals with guarantees to protect child workers in contemporary legal systems applied
on Omani law compared to the law of Egypt and a number of Arab regimes and some of the
relevant international conventions, and in the context of two sections, we reviewed in the first:
the definition of child labor, its causes and effects, and the position of Islamic jurisprudence of it.
In the second section, he pointed to the most important mechanisms and means to protect the
baby boomer, in the framework of the laws of comparison.

مٓذمت
بطا ٧او من الهٗب بو لم ً٨ن من اإلاؿخدُل الً٣اء ٖلي ْاهغة ٖمل ألاَٟا ٫في ال٨ثحر من اإلاجخمٗاث ،ختى
ناعث ٖمالت ألاَٟاْ ٫اهغة ٖاإلاُت ،ختى في الضو ن ٫اإلاخ٣ضمت في ْل ج٣لو ال٣ىة الٗاملت٦ ،ما في ؤإلاانُا؛( )1ونٓغا إلاا جمغ به
 ١الُٟل واؾخٛالله؛
البلضاو الٗغبُت من ْغو ٝا٢خهاصًت واحخماُٖت ،ووحىص الثٛغاث ال٣انىنُت التي حؿمذ بانتها ٥خ٣ى ن
٣ٞض اهخم ؤًًا اإلاكغٖحو الٗغب ونٓغائهم في ألانٓمت اإلا٣اعنت بٓاهغة الُٟل الٗامل ،وؾٗىا بلي خماًخه ب٣ىاٖض قتي
()2
و٢ىانحو زانت؛ وبو ٧او الاهخمام بالُٟل الٗامل لم ًٓهغ في بٌٗ الضو ن ٫الٗغبُت بال في الٗ٣ض ألازحر من ال٣غ نو اإلااض ي.
وهظا ٖلى الغٚم من ؤو ؤلاؾالم ٧او من ؤؾب ٤الكغاج٘ اهخماما بالُٟىلت ويماو جمخ٘ الُٟل بد٣ى٢ه.
و٢ض حٗضصث مٓاهغ اهخمام اإلاجخم٘ الضولي بٓاهغة الُٟل الٗامل ،ومناهًت ٧اٞت نىعن اؾخٛال ٫الُٟل في
1919م ،بكإو الخض ألاصنى
ْغو ٝالٗمل ال٣اؾُت ،ومن ؤبغػن هظه اإلآاهغ ببغام اجٟاُ٢ت منٓمت الٗمل الضولُت ع٢م ( )5لؿنت
1920م ،بكإو جدضًض الخض ألاصنى لل٣بى٫ن للٗمل بالبدغ ،زم جلي طل٪
لؿن الالخدا ١بالٗمل؛ و٦ظل ٪اجٟاُ٢تها ع٢م ( )7لؿنت
( )1د .خالدية مكي ،اضتماية القانونية للعامل القاصر يف اصتزائر ،ػتلة مصر اظتعاصرة ،ابريل  ،2012ع  ،506س  ،104ص .299
( )دخلت ىذه االتفاقية يف النظام القانوين لسلطنة عمان مبوجب اظترسوم السلطاين رقم ( )2001/38يف2001/4/24م.
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 )182لٗام
1973م ،بكإو الخض ألاصنى لالؾخسضام  ..الخ من الاجٟاُ٢اث طاث الهلت ٧االجٟاُ٢ت ع٢م (
 )138لؿنت
الاجٟاُ٢ت ع٢م (
 1999بكإو خٓغ ؤؾىؤ ؤق٩اٖ ٫مل ألاَٟا )(.٫وإلل٣اء اإلاؼٍض من الًىء ٖلي هظه الٓاهغة ،ن٣ؿم هظه الضعاؾت ٖلي الندى
الخالي:
اإلابدث ألاو٫ن :الخٗغٍ ٠بٗمل ألاَٟا ٫وؤؾبابه وآزاعه.
اإلابدث الثاني :آلُاث ووؾاثل خماًت الُٟل الٗامل.

اإلابدث ألاو : ٛالخهشٍِ بهمل ألاؾُا ٛوؤظبابه وآزاسٍ
جمهُذ
ً٣ىم الباخث في هظا اإلابدث بخىيُذ مٟهىم اإلاهُلخاث اإلاخٗل٣ت بالبدث ،وهى " :الٗامل" ،و"الُٟل الٗامل"،
و"خ ٤الُٟل في الٗمل"؛ هظا بلى حانب بقاعجه بلى ا٫ؤؾباب التي جض ٘ٞالُٟل للجزو ٫بلى بِئاث الٗمل ،وآلازاع التي ًدخمل
جترجب ٖلي طل( ٪ؤي ٖمل ألاَٟا ،)٫وؤزحرا ٌكحر بلى مى ٠٢ال٣ٟه ؤلاؾالمي من ٖمل ألاَٟا.٫
ؤوال :الخهشٍِ بالؿُل الهامل
ٌؿخلؼم الخٗغٍ ٠بالُٟل الٗامل ،ؤو نىضر ؤوال مٟهىم " الٗامل " في ألانٓمت اإلا٣اعنت مدل الضعاؾت ،ختى ًإحي حٗغٍٟنا
ً
مدؿ٣ا م٘ ما جإزظ به هظه ألانٓمت.
ن
" للُٟل الٗامل"
أ  -مُهىم الهامل
2003م ،بـإنه٧  :ل شخـو
ٖغ ٝاإلاكــغٕ اإلاهــغين الٗامــل ٞــي اإلاــاصة ( /1ؤ) مــن ٢ـانـىون الٗمــل اإلاىخـض سْم ( )12لعىت
َبُٗـي ٌٗمـل ل٣ـاء ؤحـغ لـضي نـاخب ٖمـل وجدـذ بصاعجـه ؤو بقغاٞـه .و٢ض اج ٤ٟمٗه في هظا الخٗغٍ٦ ٠ال من اإلاكغٕ
2003م( -)واإلاكغٕ البدغٍجي في اإلااصة ( )3/1مــن ٢ـانـى نو الٗمــل في
الٗماني -في اإلااصة (٢ )6/1انى نو الٗمل الٗماني الجضًض ع٢م/ 35
 2012واإلا٣ابلت للماصة ٢انى نو الٗمل في الُ٣إ ألاهلي البدغٍجي ال٣ضًم ع٢م 23لؿنت
الُ٣إ ألاهلي الجضًض ع٢م ( )36لؿنت
1976م .وبو ٧انذ اإلااصة ألازحرة ٢ض اؾخسضمذ ٖباعة " ٧ل ط٦غ ؤو ؤنثى " بضال من ٖباعة " ٧ل شخـو َبُٗـي".
٦ـما ٖغٞـه اإلاكغٕ اإلاٛغبـي ٞــي اإلاـاصة ( )6مــن مضونــت الك ٛــل سْم ( )65/99بـإنـه ٌٗ  :ــض ؤحُ ـغا ٦ــل شخـو الخـؼم ببـظ٫
نكـاَـه اإلاهنـي جدـذ جبُٗــت مكٛـل واخــض ؤو ٖـضة مكٛلُــن ل٣ـاء ؤحــغ ؤًــا ٦ـاو نىٖـه ،وَغٍـ ٤ؤصاثـه.
ي "الٗما "٫في اإلاـاصة ( )2م ــن ٢انـى نو الٗمـل ع٢م ( )11/90ب٣ىلهٌٗ :خبر ٖماال ؤح ـغاء ٞـي مٟهــىم
وٖغ ٝاإلاكغٕ الجؼاثغ ن
هــظا ال٣انـىو٦ ،ـل ألاقـسام الـظًـن ًـاصو نو ٖمــال ًضوٍـا ؤو ٨ٞـغٍا ،م٣ـابـل مـغجب ٞـي بَاع الخنُٓـم ،ولخؿـاب شخـو آزـغ،
َبُٗـي ؤو مٗنـىيٖ ،مـىمـي ؤو زـامً ،ـضٖـى اإلاؿخسـضم.

( )وقد عرفت اظتادة اظتشار إليها من القانو ن العماين " العامل اظتؤقت " -وىو أكثر اضتاالت انطباقا علي الطفل العامل ػتل الدراسة -بأنو " :العامل الذي تقل ساعات
أو أيام عملو العـادية عن ساعات وأيام العمل اظتقررة قانونا"(م .)10 /1واصتدير بالذكر أن ىذه اظتادة نقلت من القانون العمل العماين القدًن رقم ( )35لسنة 2003م.
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ب -مُهىم الؿُل الهامل
حٗضصث اإلاؿمُاث واإلاهُلخاث اإلاؿخسضمت للضاللت ٖلي ألاَٟا ٫التي ًًُغوا للجزو ٫الٗامل بلي بِئاث الٗمل؛
ي ًُلٖ ٤لحهم " الٗما٫
ي " الٗما ٫ألاخضار" ،وفي خاالث ؤزغ ن
ٞإخُانا ًُلٖ ٤لحهم " ألاَٟا ٫الٗما ، "٫وفي ؤخُانا ؤزغ ن
ال٣هغ"٦ ،ما ًُلٖ ٤لحهم " الكباو الٗما."٫
والجذًش بالزٖش ؤن اإلاششم الجضائشي ْذ اظخهمل اإلاعمُاث العابٓت مجخمهت؛ إر هجذ ؤهه ْذ اظخهمل " لُل
الهما ٛالٓطش ،والشبان الهما ٛفي ألامش سْم 31/75اإلاخهلٔ بالششوؽ الهامت لهالْاث الهمل في الٓؿام الخاص،
واظخهمل لُل ضًاس الهما ،ٛوالهما ٛالٓطش في الٓاهىن سْم 12/78اإلاخػمً الٓاهىن ألاظاس ي الهام للهاملٖ ،ما
اظخهمل لُل ضًاس الهما ،ٛوالهما ٛالٓطش ؤًػا في الٓاهىن سْم 6/82اإلاخهلٔ بهالْاث الهمل الُشدًت ،ؤما في حششَو
الهمل الحالي اإلاخمثل في الٓاهىن سْم 11/90الخهلٔ بهالْاث الهمل َاظخهمل لُل الهما ٛالٓطش" .ؤما اإلاكغٕ الٗماني
2003م) والزي نشَه
٣ٞض اؾخسضم انُالح " الهامل الحـذر" في الُٓشة ألاخيرة مً اإلاادة ( )1مً ْاهىن الهمل سْم (/ 35
بإههٗ" :ل شخظ ؾبُعي بلٌ الخامعت نششة ولم ًبلٌ الثامىت نششة"؛ لزلَٓ ٚذ خكش حشًُل ألاخذار مً الجيعين
ؤو العماح بذخىلهم في ؤماًٖ الهمل ْبل بلىى ظً الخامعت نششة ،بل وؤحاص بٓشاس مً وصٍش الٓىي الهاملت سَو َزٍ
العً في بهؼ الطىاناث وألانما ٛالتي جٓخض ي رل .ٚوْذ نشَذ اإلاىظىنت وٍُ٘بُذًا نمل ألاؾُاَ ":ٛى الهمل الزي
ً
ؤنباء زُٓلت نلى الؿُل ،والزي يهذد ظالمخه وصحخه وسَاَُخه ،الهمل الزي ٌعخُُذ مً غهِ الؿُل ونذم
ًػو
ْذسجه نً الذَام نً خٓىْه ،الهمل الزي ٌعخًل نمل ألاؾُاٖ ٛهمالت سخُطت بذًلت نً نمل ال٘باس ،الهمل الزي
ٌعخخذم وحىد ألاؾُا ٛوال ٌعاَم في جىمُتهم ،الهمل الزي ٌهُٔ حهلُم الؿُل وجذسٍبه وًَير خُاجه ومعخٓبله" .وإن
ٗان َزا الخهشٍِ ْاضش وٍىكش إلي نمل الؿُل بانخباسٍ في حمُو الحاالث نمل ْعشي؛ لزلَ ٚئهىا هشي ؤن نمل
الؿُل– في غىء سؤي بهؼ الُٓه ؤلاظالمي( )– َىٗ :ل مجهىد – حعذي ؤو نٓليً-بزله الؿُل ،إلاطلحت الًير وجدذ
سْابت َزا الًير وإششاَه ،في ظبُل جدُٓٔ مىُهت ،ؤو إشبام سيبت ؤو عد داجت للؿُل".

زانُا :ؤؾباب ٖمالت ألاَٟا٫
جغجبِ ْاهغة ٖمالت ألاَٟا ٫وزُىعتها بضعحت عقي اإلاجخم٘ وجدًغه؛ لظلٞ ٪ةننا نجض هظه الٓاهغة جاع١
اإلاجخمٗاث النامُت بهٟت زانت ،ومجها ٚالبُت الكٗىب الٗغبُت؛ إلاا جىاحهه ألاؾغ ال٣ٟحرة من يٛىٍ وْغو ٝا٢خهاصًت
نٗبت جاصي بها بلي جىححهها لؤلَٟا ٫بلي ؾى١ن الٗمل مما ًؼٍض من ْاهغة الدؿغب من الخٗلُم ،والهجغة من اإلاناَ ٤الغٍُٟت
بلي الخًغ لججي ألامىا ٫وؤلانٟاٖ ١لي ؤؾغهم؛ هظا بلي حانب ُٚاب الىعي بإهمُت الخٗلُم في هظه اإلاجخمٗاث )2(.هظا بلي
حانب تهاٞذ ؤعباب الٗمل – وزانت في ألاٖما ٫الضنُا والكا٢ت وألاٖما ٫اإلاىؾمُتٖ -لي الاؾخٗانت باألَٟا ٫لًألت ما

( )1د .يوسف القرضاوي ،مشكلة الفقر وكيف عاصتها اإلسالم ،1994 ،ص 39؛ ﺩ .عفاﻑ عبﺩ ﺍلغفﻭﺭ حميﺩ  ،ﺍلعمل ﻭضوﺍبطو ﺍألخالقية يف ﺍلقرﺁﻥ ﺍلكريم  ،غتلة
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ،اجمللد  ،7ع ،2ص .75
( )2د .أزتد عبد اهلل ،عمالة األطفال يف مصر ،الظاىرة واظتعاصتة ،إشكالية تطبيق اتفاقية حقوق الطفل ،يف الواقع اظتصري ،أمديست ،1999 ،ص 139؛ د  .فاطمة
شحاتة أزتد ،مركز الطفل يف القانون الدوِف العام ،رسالة دكتوراه ،كلية اضتقوق– جامعة اإلسكندرية2003 ،م ،ص  277وما يليىا؛ وراجع أيضا  :تقرير البنك الدوِف
 ،182مكتب العمل الدوِف واالحتاد الربظتاين الدوِف،
الصادر يف  ، 1998القضاء علي أسوأ أشكال عمل األطفال؛ دليل عملي التفاقية منظمة العمل الدولية رقم
 ،2002ص  25؛ أضواء علي ظاىرة عمالة األطفال ،غتلة عاَف الفكر ،اجمللد  ،30يناير – مارس  ،2002ص .136

29

مشٖض حُل البدث الهلمي  -مجلت حُل الذساظاث اإلآاسهت– الهذد  2ؤٖخىبش 2016
ًدهلىون ٖلُه من آحغ وؾهىلت جىححههم٦ .ما ؤصث الخُىعاث الخضًثت والخُٛحراث الا٢خهاصًت اإلاخالخ٣ت في اإلاجخمٗاث
اإلاسخلٟت بلي ػٍاصة ألاٖباء الٗاثلُت والًٛىٍ ألاؾغٍت مما ؾاهم في ػٍاصة الٗن ٠الٗاثلي والخ ٪٨ٟألاؾغي ،ألامغ الظي ًض٘ٞ
()1
ال٨ثحر من ألاَٟا ٫للهغوب من ؤؾغهم والبدث ٖن ٖمل للخِٗل ؤو لئلنٟاٖ ١ن بٌٗ ؤٞغاص ؤؾغتهم حبرا ؤو باالزخُاع.
زالثا :خٔ الؿُل في الهمل
الخ ٤في الٗمل هى ؤخض خ٣ى١ن ؤلانؿاو ألاؾاؾُت ،التي ٌؿخمض وحىصه وقغُٖخه من ال٣ٟه ؤلاؾالمي واإلاىازُ٤
الضولُت( ،)2والضؾاجحر الىَنُت ،ال ٞغ١ن بهضصه بحو بنؿاو وآزغ .وٍخمحز هظا الخٖ ٤ن بُ٣ت خ٣ى١ن ؤلانؿاو ألازغين باٖخباعه
ًخًمن خماًت بٌٗ الجىانب الؿلبُت ٧اإلعها ١الناحم ٖن الجهض الجؿضي والٗ٣لي وؤلاحهاص؛ ٞهظا الخ ٤ال حهضِ٣ٞ ٝ
لخلبُت خاحت ؤلانؿاو في الخمخ٘ بد ٤من خ٣ى٢ه ،بل ؤنه ٌٗض يمانت ؤؾاؾُت لخماًت ؤلانؿاو في طاجه وًٍمن عٞاهُخه
واؾخمغاعه.
 ١والًماناث اإلاٟ٨ىلت لٛحره من الٗما ٫البالٛحو،
وٍغجبِ بد ٤الُٟل في الٗمل خ٣ه في الخمخ٘ بمجمىٖت الخ٣ى ن
والتي جٟ٨ل لهم بىنٟها خ٣ى٢ا جغجبِ بالهٟت آلاصمُت للٗامل ،لظل٣ٞ ٪ض خغنذ صؾاجحر الضو٫ن اإلاسخلٟت ٖلي النو ؤًًا
2012م ،والتي نهذ ٖلي " :خ ٫ٟ٨الضولت د٧ ١ل ٖام٫
ي لؿنت
ٖلي هظه الًماناث ومن طل ٪اإلااصة ( )63من الضؾخى نع اإلاهغ ن
في األجع الٗاص ٫وؤلاحاػاث ،والخ٣اٖض والخإمحو الاحخماعي ،والغٖاًت الـصخُت ،والـدماًت يض مساَغ الٗمل ،وجىاٞغ قغوٍ
الؿـالمت اإلاهنُت في ؤما٦ن الٗمل؛ و٣ٞا لل٣انى نو .وال ًجى نػ ٞه ٫الٗامل بال في الخاالث اإلانهىم ٖلُﻬا في الـ٣انى نو.
وؤلايغاب الؿلمي خ ،٤وٍنٓمه الـ٣انىون"ٗٞ )(.لي ؾبُل اإلاثا ،٫ال ًجب ؤو ًٟخ٣غ م٩او الٗمل بلى الخ٣ى١ن ألاؾاؾُت بالخُاة
والخغٍت وؤمن الصخوٞ .بِئت الٗمل لِؿذ منٗؼلت ٖن بُ٣ت الٗالم؛ بجها البِئت اإلااصًت اإلاباقغة خُث ًمط ي الٗما ٫ؤ٦ثر
ً
حضا اخترام خ٣ى١ن ؤلانؿاو ألاؾاؾُت في هظه البِئت .و٢ض ٖبر ٖن طل " ٪زىاو ؾىماُٞا " مضًغ ٖام
خُاتهم ،ومن اإلاهم ن
منٓمت الٗمل الضولُت ب٣ىله " :الخ ٤بالٗمل الالث ٤هى ما حؿعى منٓمت الٗمل الضولُت بلى جإمُنه للٗما ٫ل٩ي ً٨ؿبىا عػ٢هم
بدغٍت و٦غامت وؤماو" )3(.ومن ناٞلت ال٣ى٫ن ؤو هظا الخ ٤في عؤًِنا ٌٗض ؤبل ٜججؿُض ؤو ؤنض ١مُٗاع للخدضر ٖن مضي جمخ٘
الٟغص بد٣ى٢ه آلاصمُت ،خُث ال ًم٨ن الخضًث ٖن الخ ٤في الٗمل ما لم ج٨ن ٦غامت الٗما ٫مهانت؛ ٞال اؾتر٢ا ١لهم وال
ًسًٗىون ألي مماعؾت قبحهت بالغ٦ ،١ما ًجب ؤال ً٩ىون ألعباب الٗمل وناًت ٖلى خُاتهم الخانت٦ ،ما ًجب ؤال جٟغى
ٖلحهم ؤًه قغوٍ حٗؿُٟت٦ .ما ًجب ؤو ًخمخ٘ الٗامل وزانت الُٟل بد ٤ازخُاع الٗمل والخغٍت قي ٢بىله.

( )وىذا الفرض ال يعمل فقط على اتساع ظاىرة عمالة األطفال ،بل أنو يسهم أيضا يف زيادة عدد العاطلني من البالغني ،يف اجملتمع ،لإلستغناء عن العمالة اظتدربة واظتاىرة
باألطفال ،للمزيد راجع د .ناىد رمزي ،ظاىرة عمالة األطفال يف الدول العربية ،اجمللد األول ،1998 ،اجمللس العريب للطفولة والتنمية ،ص 22؛ د .فاطمة زيدان ،رسالتها
السابقة ،ص .278
( )1د .فاطمة شحاتة أزتد زيدان ،رسالتها السابقة ،ص .281
( )2للمزيد انظر  :اظتادة ( )23من اإلعالن العاظتي ضتقوق اإلنسان ،واظتواد من ( )9 -6من العهد الدوِف اطتاص باضتقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واظتواد (،6
 )22 ،20 ،10من اإلعالن العاظتي للتقدم االجتماعي والتنمية 1969؛ واظتواد ( )3 -1من إعالن فيالدلفيا؛ وإعالن كوبنهاجن بشأن التنمية االجتماعية لعام 1995م.
( )واصتدير بالذكر أن ىذه اظتادة تقابل يف الدستور اظتصري اضتاِف -الصادر يف عام  -2014اظتادتني ( ،)13 ،12إذ أكدت اظتادة ( )12على العمل كحق وواجب
وعدم مشروعية العمل اصتربي إال مبوجب القانون .بينما تضمنت اظتادة التالية عتا على التزام الدولة باحملافظة على حقوق العمال.
( )3خوان سومافيا ،عمل الئق ،عمل آمن ،برنامج حول الصحة والسالمة يف العمل والبيئة (العمل اآلمن) ،منظمة العمل الدولية2005 ،م.

30

مشٖض حُل البدث الهلمي  -مجلت حُل الذساظاث اإلآاسهت– الهذد  2ؤٖخىبش 2016
سابها :آلازاس اإلاترجبت نلي نمل ألاؾُاٛ
ي اإلادلي ؤم الضولي -ؤو ٖمل ألاَٟا ٫من ؤهم ؤؾباب وعواٞض اؾخٛال ٫وؾىء
ل٣ض ؤنبذ واضخا – ؾىاء ٖلي اإلاؿخى ن
 ١طاث الهلت بنماثه؛ هظا بلي حانب
مٗاملت الُٟل مما ً٣لل من ٞغم خهىله ٖلي خ٣ه في الخٗلُم وٚحره من الخ٣ى ن
()1
حٗغٌٍ الُٟل للمؼٍض من اإلاساَغ التي تهضص صخخه ( البضنُت والنٟؿُت) و٦ظل ٪خغمانه من خ٣ى٢ه ألاؾاؾُت ٦ةنؿاو.
وهظا اليُغاع الُٟل " بلي مٗاٌكت ْغو ٝوؤويإ بالٛت الخُىعة وؤلاؾاءة بضءا بغ ٘ٞألاخما ٫الثُ٣لت اإلاغه٣ت ،مغوعا
بالخٗغى إلاازغاث ُ٦مُاثُت وبُ ُت وؤبسغة وٚاػاث وخغاعة وٚباع ويىياء  ..الخ ،ونىال بلي اإلاساَغ اإلاخهلت بالخٗامل م٘
آلاالث واإلااُ٦ناث"( )2زانت وؤو هظه ألاٖما ٫لِؿذ طاث ُ٢مت خُ٣ُ٣ت وال ج٨ؿب الُٟل ؤًه مهاعة جظ٦غ ،لظلٛٞ ٪البا ما
ًخٗغى الُٟل لئلهانت واإلاٗاملت ال٣اؾُت و٢ض ًمخض ألامغ في بٌٗ الخاالث بلي الاٖخضاء الجنس ي ٖلي الُٟل( )3مما ًسل٠
ال٨ثحر من آلاالم النٟؿُت للُٟل والخٗغى لئلنابت ببٌٗ ألامغاى اإلاؼمنت طاث الهلت )4(.ناهُٖ ٪ن آلازاع ألازغين التي
جلخ ٤باإلاجخمٗاث ندُجت اندكاع ْاهغة ٖمالت ألاَٟا ٫ومن ؤهمها اندكاع ألامُت والدؿغب من الخٗلُم ومىاحهت ْاهغة حكغص
ألاَٟا ٫وحنىح البٌٗ مجهم ،وؾهىلت و٢ىٕ ألاَٟا ٫الٗاملحو ضخاًا لبٌٗ الجغاثم الخُحرة ٦جغٍمت الاججاع بالبكغ ب٩اٞت
نىعها التي من اإلاخهىعن ؤو ً٩ىون الُٟل ؤخض ضخاًا ؤو الطخُت اإلاؿتهضٞت مجها .وؤزحرا ٢ض ًاصي ٖمل ألاَٟا ٫في بٌٗ
ْغو ٝالٗمل ال٣اؾُت ؤو ٚحر آلاصمُت بلي بنابت الُٟل بالعجؼ ؤو باإلٖا٢ت ؾىاء بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة لخإزحر
َبُٗت الٗمل ٖلي نمىه الٗ٣لي والبضني إلنابتهم بةخضي بناباث الٗمل لٗضم زبرتهم في الخٗامل م٘ آلاالث الخُغة ؤو
()5
الخٗامل م٘ ألاز٣ا ٫ؤو إلناباتهم بإخض ألامغاى اإلاؼمنت ؤو بإخض الدكىهاث اإلاغجبُت ببِئت الٗمل.
خامعا :مىِْ الُٓه ؤلاظالمي مً نمل ألاؾُاٛ
بطا ٧او ال٣ٟه ؤلاؾالمي ٢ض ؤحاػ بحاعة الهبي اإلامحز بةطو ولُه؛ بطا ٧انذ هنا ٥مهلخت ْاهغة للهبي من ؤلاحاعة،
باٖخباع ؤو مباقغتها مما ج٣ط ي به الًغوعةٞ .ةو ال٣ٟه ؤلاؾالمي ٢ض ؾب ٤ألانٓمت الىيُٗت في خٓغ حكُٛل في ألاٖما٫
الًاعة والخُغة والتي ٢ض جٟغى ٖلي ألاَٟا ٫اؾخٛالال لهم ،وزانت بطا ٧انذ هظه ألاٖماٚ ٫حر صخُت؛ لظلٞ ٪ةننا نجض ؤو
٦ال من ال٣ٟه ؤلاؾالمي وال٣انى نو الىيعي ٢ض اج٣ٟا ٖلي ؤو ج٩ى نو الٓغو ٝالتي ٌٗمل بها ألاَٟا ٫مىاجُت لٗمله و٢ضعجه
و٢ىجه٦ ،ما ؤنه ًنب ي اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت لخماًت الُٟل الٗامل باٖخباعه واحب قغعي والتزام ٢انىنيً ،ترجب ٖلي
()6
مسالٟخه بُالو ٖ٣ض ٖمل الُٟل.

( )1د .عبد العال الديريب ،اضتماية الدولية ضتقوق العمال يف ضوء أحكام القانون الدوِف ،ط ،1اظتركز القومي لإلصدارات القانونية2013 ،م ،ص .269
GAUTAUM (Hazarik), ARJUN(S.Bedi), Scchooling costs and child work in rural Pakistan, the journal of
development studies, Vol. 19, No5 , 2003, P.29, 64.
( )2د .فاطمة شحاتة أزتد زيدان ،مركز الطفل يف القانون الدوِف العام ،رسالة دكتوراه ،كلية اضتقوق– جامعة اإلسكندرية2003 ،م ،ص 279؛ وانظر  :مقال بعنوان :
أضواء علي ظاىرة عمل األطفال ،غتلة عاَف الفكر ،اجمللد  ،30يناير -مارس 2002م ،ص .139
3
FORASTIERI, Children at work , health and safety risks, Geveva, ILO, 1997, P. 85-92.
( )4لذلك فقد حددت اظتوسوعة االلكرتونية " ويكيبيديا " أربعة جوانب أساسية يتأثر هبا الطفل العامل ىي :النمو اصتسدي ،والتطور اظتعريف  ،والتطور العاطفي والتطور
االجتماعي واألخالقي؛ للمزيد انظرhttp://ar.wikipedia.org/ :
( )5د .فاطمة شحاتة أزتد زيدان ،مركز الطفل يف القانون الدوِف العام ،رسالة الدكتوراه السابقة ،ص .188
()6انظر :د .أنيس حسيب السيد احملالوي ،نطاق اضتماية اصتنائية لألطفال ،دراسة مقارنة بني الفقو اصتنائي اإلسالمي والقانون اصتنائي ،دار الكتب القانونية ،ص .403
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اإلابدث الثاوي  :آلُاث ووظائل خماًت الؿُل الهامل
جخٗضص الًماناث الدكغَُٗت التي خغنذ ٖلحها ٢ىانحو الٗمل ،وال٣ىانحو اإلاٗنُت بدماًت الُٟل ،و٦ظا الاجٟاُ٢اث
الضولُت طاث الهلت ،والتي جًمن خماًت اإلاهلخت الًٟلى للُٟل الٗامل ،وجٟ٨ل ٖضم اؾخٛالله والاججاع به؛( )1وجخمثل ؤهم
هظه الًماناث في :وي٘ خض ؤصنى لؿن الُٟل اإلام٨ن حكُٛله ،ويماو خ٣ه في الخهى نٖ ٫لي الخٗىًٍاث الجابغة إلاا ًلخ٤
به من بناباث الٗمل؛ وجدضًض ؾاٖاث الٗمل الُىمي وألاؾبىعي ،التي جدناؾب م٘ ٖمغه وج٩ىٍنه الجؿضي ،هظا بلي حانب
خٓغ الٗمل اللُلي ،وجىٞحر ؤصواث الؿالمت والخماًت اإلاهنُت ،وٞدو الُٟل صخُا ،ومناهًت اؾخٛال ٫ألاَٟا ٫في الٗمل
ال٣ؿغي؛ والخغم ٖلي خماًت الُٟل ؤزالُ٢ا؛ وجُٟٗل الٗ٣ىباث اإلاٟغويت ٖلي مسالٟت النهىم الخماثُت للُٟل
الٗامل؛ وٟ٦الت خ ٤الُٟل في الؿ٨ن والغٖاًت الصخُت والخٛظًت وَغ١ن اإلاالخٓت الالث٣ت :وؤزحرا اجساط ؤلاحغاءاث والخضابحر
الالػمت إلم٩انُت اؾخٟاصة الُٟل من الىؾاثل الخ٣نُت في اإلاجا ٫اإلاٗلىماحي في مجاالث الٗمل؛ ونؿخٗغى ؤهم هظه الًماناث
ٖلي الندى الخالي:
ؤوال :جدذًذ الحذ ألادوى لعً الدشًُل ؤو الاظخخذام
ٖجي ماجمغ الٗمل الضولي بٗ٣ض ؾلؿلت من الاجٟاُ٢اث والخىنُاث ،التي هض ٝمن وعائها وي٘ خضا ؤصنى لؿن
الُٟل للٗمل في بٌٗ الُ٣اٖاث الخُغة ؤو الكاج٘ اؾخسضام الُٟل بها ٧الُ٣إ الهناعي والؼعاعي؛ واإلاالخٔ ؤو ٖلي هظه
الاجٟاُ٢اث ؤجها في البضاًت ٢ض اٖخبرث الخض ألاصنى لدكُٛل الهبي (ٖ )14اما زم ٖضلذ بلى هظه الؿن بلي (ٖ )15اما؛( )وبو ٧او
 )138لؿنت1973م بكإو الخض ألاصنى
ًجىػن ل٩ل صولت ؤو جؼٍض من هظه الؿن ،بال ؤو اإلااصة ( )4/2من الاجٟاُ٢ت ع٢م (
لالؾخسضام٢ ،ض ؤحاػث ألي صولت لم ًهل ا٢خهاصها ،وؤلام٩انُاث الخٗلُمُت ٞحها بلى صعحت ٧اُٞت من الخُى نع ؤو جً٘ خضا
ؤصنى للؿن ( (14ؾنت ،وطل ٪قغٍُت الدكاوعن م٘ ؤصخاب الٗمل والٗما ٫اإلاٗنُحو )(.ؤما ٖن مى ٠٢الاجٟاُ٢اث الٗغبُت
1966م٢ ،ض
اإلاخٗل٣ت بالٗمل -والتي ؤبغمذ جدذ عٖاًت منٓمت الٗمل الٗغبُتٞ -نجض ؤو اإلااصة ( )57من الاجٟاُ٢ت ع٢م ) (1لؿنت
ٞغ٢ذ بحو ألاٖما ٫الهناُٖت وٚحرها بط نهذ ٖليً " :دضص حكغَ٘ ٧ل صولت ألاٖما ٫التي ال ًجىػن حكُٛل ألاخضار بها من
الجنؿحو ٢بل بلىٚهم ؾن الثانُت ٖكغ من الٗمغ ،وال ًجىػن حكُٛل ألاخضار في ألاٖما ٫الهناُٖت٢ ،بل ؾن الخامؿت
ٖكغة ،وطلُٞ ،٪ما ٖضا اإلاخضعححو مجهم".

( )1كما أننا ؾتد أن عتذه الضمانات واضتقوق بعدا دستوريا حرصت علي كفالتها للجميع دساتري الدول ومن ذلك اظتادة  63من الدستور اظتصري لسنة  2012واليت
تضمنت " :العـمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ،تكفلو الدولة على أساس مبادئ الـمساواة والعدالة و تكافؤ الفرص  .....وتكفل الدولة حق كل عامل يف ا ألجر
العادل واإلجازات ،والـتعاقد والتأمين االجتماعي ،والرعاية الصحية ،واضتماية ضد ؼتا طر العمل ،وتوافر شروط السـال مة اظتهنية يف أ ماكن الـعمل ،وفقا للقانون .وال جيوز
فصل العامل إال يف اضتاالت اظتنصـوص عليها يف القانون .واإلضراب السلمي حق ،وينظمو القانون ".
( )فإذا كانت كل من االتفاقية رقم ( )5لسنة  1919بشأن اضتد األدين لسن االلتحاق بالعمل يف األعمال الصناعية ،واالتفاقية رقم ( )7لسنة  1920بشأن حتديد اضتد
األدين للقبول للعمل بالبحر ،وكذلك االتفاقية رقم ( )23لسنة  1932م بشأن السن األدىن لعمل األحداث يف األعمال غري الصناعية واليت قد اتفقت علي منع تشغيل
األطفال دون الرابعة عشر عام ،إال أن ىذه اال تفاقيات عدلت ليصبح اضتد األدين للتشغيل ستسة عشر عاما؛ حيث عدلت االتفاقية األوُف باالتفاقية رقم ( )58لسنة
1936م ،وعدلت الثانية باالتفاقية رقم ( )60لسنة  ،1937وعدلت االتفاقية الثالثة مبوجب االتفاقية رقم ( )112لسنة 1959م .مث صدرت االتفاقية رقم ( )138لسنة
1973م ،والتوصية رقم ( )146اظتعدلة عتذه االتفاقية – واليت بدء نفاذىا يف عام 1976م -واليت وحدت بني اضتد األدىن لسن التشغيل يف رتيع القطاعات.
( )ومن نافلة القول أن التوصية رقم ( )146اظتعدلة لالتفاقية السابقة قد حثت رتيع الدول األعضاء على العمل هبدف رفع اضتد األ دىن للعمل تدرجييا إُف سن السادسة
عشر ،كما أضتت على ضرورة توحيد سن بدء تشغيل األطفال  .راجع :البند ثانيا من التوصية رقم  146بشأن اضتد األدىن لسن االستخدام ،الصادرة عن مكتب العمل
الدوِف يف دورتو  58بتاريخ .1973/06/06
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1977م ،والتي نهذ ٖلى ما ًلي -1":ال ًجىػن حكُٛل ألاخضار من الجنؿحو
ؤما اإلااصة ( )6من الاجٟاُ٢ت ع٢م ( )7لؿنت
في ألاٖما ٫الهناُٖت٢ ،بل بلىٚهم ؾن الخامؿت ٖكغة ،وطلُٞ ٪ما ٖضا اإلاخضعححو مجهم -2.ال ًجىػن حكُٛل ألاخضار من
الجنؿحو ٢بل بلىٚهم ؾن الثامنت ٖكغة في الهناٖاث الخُغة ؤو الًاعة بالصخت ،والتي جدضصها الدكغَٗاث وال٣غاعاث
واللىاثذ الخانت ب٩ل صولت...الخ" .ونٓغا لهظا الخس ٠ُٟفي اإلاؿل ٪الدكغَعي الٗغبي ،وجناً٢ه م٘ اإلاؿل ٪الضولي٣ٞ ،ض
ازخلٟذ مىا ٠٢اإلاكغٖحو الٗغب بكإو جدضًض الخض ألاصنى لؿن الاؾخسضامٞ ،نجض ؤو اإلاكغٕ الؿىعي ،واإلاٛغبي،
والؿىصاني خضصوا هظا الخض بؿن الثانُت ٖكغ ٖام ،بِنما خضص اإلاكغٕ الؿٗىصي ،وألاعصني ،واللبناني هظه الؿن بثالزت
ٖكغة ٖام ،ؤما اإلاكغٕ ال٩ىٍتي ،والبدغٍجي ،واإلاىعٍخاني ٣ٞض خضصتها بإعبٗت ٖكغة ٖام؛ وخضصها اإلاكغٕ الٗغاقي ،واللُبي،
وؤلاماعاحي ،والُ٣غين والٗماني ،بسمؿت ٖكغة ٖام ،ؤما اإلاكغٕ الخىنـي ٣ٞض محز بحو نىٖحو من الُ٣اٖاث هما :الُ٣إ
الٟالحي وألاٖما ٫الخُٟٟت في النكاٍ ٚحر الهناعي خضص ُٞه الخض ألاصنى بثالزت ٖكغ ٖام ،بِنما في الُ٣إ الهناعي ع٘ٞ
الؿن بلى زمؿت ٖكغ ٖام؛ ؤما اإلاكغٕ الجؼاثغي )(،والُمجي ٣ٞض عٗٞا الخض ألاصنى للدكُٛل بلي ؾن الؿاصؾت ٖكغ( .)1ؤما
اإلاكغٕ اإلاهغين ٣ٞض نو في اإلااصة ( ) 98من ٢انىون الٗمل ٖلي ؤوٌٗ " :خبر َٟال -في جُبُ ٤ؤخ٩ام ال٣انىون – ٧ل من بلٜ
ً
إلاؼٍضا من الاخخُاٍ لًماو
الغابٗت ٖكغة ؾنت ؤو ججاوػن ؾن بجمام الخٗلُم ألاؾاس ي ولم ًبل ٜؾب٘ ٖكغة ؾنت ٧املت  ."...و ن
جُ٣ض ؤعباب ألاٖما ٫بالخض ألاصنى لؿن الٗمل ٌكترٍ ال٨ثحر اإلاكغٖحو يغوعة خهىلهم ٖلي جغازُو بصاعٍت إلم٩انُت
اؾخسضامهم لُٟل ؤو ؤ٦ثر في منكإتهم الهناُٖت ؤو مدا ٫ؤٖمالهم الخجاعٍت.
زاهُا :الُدظ والهىاًت الؿبُت بالؿُل الهامل
الغٖاًت الصخُت خ٣ا م٨دؿبا وؤؾاؾُا ،بالنؿبت للُٟل ؤًا ٧انذ ْغوٞه الا٢خهاصًت ؤو الاحخماُٖت اإلادُُت به،
وججض مهضعها بضءا من صؾخى نع الضولت( )وانتهاء بال٣ىانحو طاث الهلت به ؤو اإلاٗنُت بغٖاًت الُٟل في الٓغو ٝالاؾخثناثُت،
٦ما في خالت الُٟل الٗامل؛ بال ؤنه جدىَا لغٖاًت الُٟل الٗامل اججه اإلاكغٕ الضولي بلي جىٖ ُ٘٢ضص من الاجٟاُ٢اث التي
جًمن ٟ٦الت خض ؤصني من الغٖاًت الصخُت للُٟل الٗامل ،ومن طل :٪الاجٟاُ٢ت الضولُت ع٢م ( )77اإلابرمت واإلاخٗل٣ت بالٟدو
الُبي لخ٣غٍغ لُا٢ت ألاخضار والكباب للٗمل في الهناٖت ،والاجٟاُ٢ت الضولُت ع٢م( )78اإلاخٗل٣ت بالٟدو الُبي لخ٣غٍغ لُا٢ت
ألاَٟا ،٫وألاخضار لالؾخسضام في اإلاهن ٚحر الهناُٖت( ،)والاجٟاُ٢ت الٗغبُت ع٢م ( )1اإلابرمت بكإو مؿخىٍاث الٗمل،
والاجٟاُ٢ت الٗغبُت ع٢م ( )18اإلابرمت بكإو ٖمل ألاخضار ،واج٣ٟذ هظه الاجٟاُ٢اث ٖلي وي٘ مٗاًحر مُٗنت لجضًت الٟدىم
الُبُت ،اإلاىٗ٢ت ٖلي الهٛحر والتي ًم٨ن بحمالها ٖلي الندى الخالي:
( )فقد حددت اظتادة ( )180مـن القـانـون اًفزائري رقم ( )31/75اظتتعلق بالشـروط العامـة لعالقات العمـل فـي القطـاع اطتاص سن القبول يف العمل بستة عشر عاما وال
جيوز االستثناء علي ذلك إال مبوجب إذن مـن وزيـر العمـل و الشـؤون االجتماعيـة وفقا للمادة ( )182مـن القـانـون السابق  .وأكد اظتشرع اصتزائري علي ذ لك يف القانون

( )6/82اظتتعلق بعالقات العمل الفردية ،والقانون رقم ( )11/90اظتتعلق بعالقات العمل ،حيث نصت اظتادة ( )15من القانون اطتري على أنو :ال ديكن يف أي حال من

األحوال ،أن يقل العمر األدىن للتوظيف عن ستة عشر ( )16سنة إال يف اضتاالت اليت تدخل يف إطار عق ود التمهني اليت تعد وفقا للتشريع والتنظيم اظتعمول هبما  .أما
اظتادة ( " :)64مع عدم اإلخالل بنص الفقرة الثانية من اظتادة ( )18من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم  139لسنة  ، 1981حيظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم أربع
عشرة سنة ميالدية كاملة  ،كما حيظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنيت عشرة سنة ميالدية  .وجيوز بقرار من احملافظ اظتختص ،بعد موافقة وزير التعليم ،الرتخيص بتشغيل األطفال
من سن اثنيت عشرة إُف أربع سنة يف أعمال موشتية ال تضر بصحتهم أو منوىم وال ختل مبواظبتهم على الدراسة".
( )1د .سيد ػتمود رمضان ،الوسيط يف شرح قانون العمل ،دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية حملكميت التمييز والنقض ،دار الثقافة للنشر والتوزيع 2006م ،ص .221

( )ويف ذلك كانت تنص اظتادة ( )62من الدستور اظتصري لعام  " :2012الرعاية الصحية حق لـكل مواطن ،تخصص لو الدولـ ة نسبة كافية م ن الناتج القومى .وتلتزم
الدولـة بت وفير خدمات الر عاية الصحية والـ تأمين الصحي و فق نظام عادل عالـي الـجودة  ،و يكون ذلك بالـمجان لـ غير الـقادرين  .".....وقد أكدت اظتادة ( )18من
الدستور اضتاِف على ىذا اضتق.
( )مت توقيع كلتا االتفاقيتني يف 19سبتمرب  1946مبونرتيال ،وبدأ نفاذمها يف  29ديسمرب.1950
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 ٖضم حىاػ اؾخسضام ألاخضار والكباب وألاَٟا ٫الظًن ج٣ل ؾجهم ٖن الثامنت ٖكغ ؾنت في منكإة نناُٖت ،وفي اإلاهن ٚحرالهناُٖت ما لم ًثبذ ٞدو َبي ص ٤ُ٢لُا٢تهم للٗمل الظي ؾِؿخسضمىون ألصاثه.
 ًجب ؤو ً٩ى نو من ً٣ىم بةحغاء الٟدو الُبيَ ،بِب ماهل ج٣غعه الؿلُت اإلاسخهت ،وٍهضع بظل ٪قهاصة َبُت. جٓل لُا٢ت ألاخضار والكباب وألاَٟا ٫للٗمل الظي ًماعؾىنه زايٗت لئلقغا ٝالُبي ختى بلىٚهم ؾن الثامنت ٖكغة.وهظا ؤمغ منُ٣ي خُث ال ًجب خهغ زًىٕ الهبي للٟدو الُبي في ٖضص مدضص من اإلاغاث ؤو ٢هغه ٖلي لخٓت الخدا٢ه
للٗمل؛ وو٣ٞا لظلً ٪جب ًسً٘ اؾخمغاع اؾخسضام الُٟل في الٗمل ،لخ٨غاع الٟدىم الُبُت ٖلى ٞتراث ال جٟهلها مضة
ؤ٦ثر من ؾنت.
وفي ٧ل ألاخىاً ٫جب ؤو ًخم جسىٍل الؿلُت اإلاسخهت الخ ٤في َلب بٖاصة الٟدو الُبي ؾىاء في الخاالث
الاؾخثناثُت ؤو بكإو ؾلُتها في مغا٢بت الٟدو الؿنىين وطل ٪لًماو ؤلاقغا ٝبٟاٖلُت ٖلى الخالت الصخُت للُٟل،
وخماًخه من اإلاساَغ التي ًنُىين ٖلحها ٖمله٦ .ما ًجب جسىٍل الؿلُت اإلاسخهت جدضًض اإلاهن التي جنُىين ٖلى مساَغ
صخُت قضًضة ،والتي ٌكترٍ لاللخدا ١بها بحغاء ؤو بٖاصة الٟدىم الُبُت الخانت بخ٣غٍغ اللُا٢ت لالؾخسضام ؤو للٗمل
ختى بلى ٙؾن الخاصًت والٗكغٍن من الٗمغ ٖلى ألا٢ل .وجد٣ُ٣ا للٛاًت من الخ ٤من الغٖاًت الصخُت للُٟل والٓغوٝ
الا٢خهاصًت التي صٗٞخه للجزو ٫بلي ؾى١ن الٗمل ًجب ؤال ًخدمل الُٟل ؤو الكاب ؤو طوٍه ؤًت ج٩الُ ٠م٣ابل الٟدىم
الُبُت ؤو ؾضاص ؤًه مهغوٞاث لغب الٗمل.
وفي ٧ل ألاخىاً ٫لتزم عب الٗمل ؤو ًد ٟٔوًٍ٘ جدذ جهغ ٝمٟدص ي الٗمل الكهاصاث الُبُت الخانت باللُا٢ت
لالؾخسضام ؤو للٗمل التي جبحو ٖضم وحىص مىان٘ َبُت جدى٫ن صوون الاؾخسضام ؤو الٗمل.
 )2003عب الٗمل ؤو ًىٞغ لخابُٗه وؾاثل ؤلاؾٗا ٝالُبُت في
و٢ض ؤلؼمذ اإلااصة ( )33من ٢انىون الٗمل الٗماني (/ 35
ً
ً
ماهال  -متي ػاص ٖضص ٖماله في م٩او واخض ؤو بلض واخض ٖلى ماثت ٖامل-ؤو ً٩لَ ٠بِب
ن
ن
ممغيا
م٣غ الٗمل ٦إو ٌؿخسضم
بمخابٗتهم وؤو ً٣ضم لهم الضواء الالػم للٗالج -وطل٧ ٪له صو نو م٣ابل.
زالثاُٖ :الت آلالُاث الٓاهىهُت لحطى ٛالؿُل الهامل نلي ألاحش الهاد ٛإلاا ؤدائه مً ؤنماٛ
نهذ اإلااصة ( )69من ٢انىون الُٟل اإلاهغين ٖلي ؤوٖ " :لى ناخب الٗمل ؤو ٌؿلم الُٟل نٟؿه ؤو ؤخض والضًه
ؤحغه ؤو م٩اٞإجه وٚحر طل ٪مما ٌؿخد٣ه  ،وٍ٩ىون هظا الدؿلُم مبرثا لظمخه" .وألانل ؤو ًلتزم عب الٗمل باخترام مبضؤ
اإلاؿاواة في ألاحىعن بحو الٗما ٫ل٩ل ٖمل مؿاوين الُ٣مت صوون ؤي جمُحز )1(،وؤو وٍغج٨ؼ ؤؾاؾا ٖلى اإلاغصوصًت وبنخاحُت الٗامل.
وفي ٧ل ألاخىاً ٫جب ؤال ً٩ىون ما ًدهل ٖلُه الُٟل ؤ٢ل من الخض ألاصنى لؤلحىعن٦ )2(.ما ال ًاصي بُالو الٗال٢ت الخٗا٢ضًت –
ٖ٣ض الٗمل -بحو الُٟل الٗامل وعب الٗمل بلي يُإ خ ٤الُٟل في ألاحغ اإلاؿخدٖ ٤ن الٗمل الظي ٢ام به ٗٞال؛ وطل٪
بٖماال لل٣ىاٖض الٗامت ول٣ىاٖض الٗضالت.

()

( )1انظر :اظتادة ( )35من قانون العمل اظتصري واليت تنص علي " :حيظر التمييز ىف األجور بسبب اختالف اصتنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ".
( )2انظر :اظتادة ( )37من قانون العمل اظتصري.
( )ويف ذلك تنص اظتادة ( )135من القانون اصتزائري رقم ( )11/90علي ″:تعد باطلة وعددية األثر كل عالقة عمل غري مطابقة ألحكام التشريع اظتعمول بو ،غرب أنو ال
ديكن أن يؤدي عقد العمل إُف ضياع األجر اظتستحق عن عمل اظتؤدى".
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و٢ض ؤُٖي ٢انىون الٗمل اإلاهغين لخ ٤الٗامل -ؤًا ٧او حنؿه ؤو ٖمغه -في ألاحغ خ ٤امخُاػ ٖلى حمُ٘ ؤمىا ٫اإلاضًن
(عب الٗمل) من من٣ى٫ن وٖ٣اع ،وحؿخىفى مباقغة بٗض اإلاهغوٞاث الً٣اثُت واإلابال ٜاإلاؿخد٣ت للخؼانت الٗامت وم٘ طل٪
ٌؿخىفى ألاحغ ٢بل ٚحره من هظه الخ٣ى١ن اإلاكاع بلحها ؾاب٣ا٦ )1(.ما ؤ٢غ اإلاكغٕ اإلاهغين مبضؤ الخًامن ُٞما بحو ؤعباب الٗمل
في خا ٫حٗضصهم؛(٦ )2ما ً٩ىون من جناػ٫ن له عب الٗمل ٖن ألاٖما ٫اإلاؿنضة بلُه٧ -لها ؤو بًٗها -مخًامنا مٗه فى الىٞاء بما
هى مؿخد ٤من ؤحغ للٗامل وٚحره من الالتزاماث التي ًٟغيها ال٣انىون٦ )3(.ما ال ًسل باؾخد٣ا ١هظا الخ( ٤ؤي ألاحغ) خل
()4
اإلانكإة ؤو جهُٟتها ؤو بٚال٢ها ؤو بٞالؾها.
ومن الخغين بال٣ى٫ن ؤنه ًجب ؤو ًاصي ألاحغ اإلاؿخد ٤للُٟل الٗامل بالٗملت اإلاخضاولت ٢انىنا وؤو ً٩ىون طل ٪في ؤخض
()5
ؤًام الٗمل وفى م٩انه ،ختي ال ًخدمل الُٟل ؤًه ن٣ٟاث ال٢خًاء ؤحغه ؤو حٗغيه للمك٣ت.
سابها :الحٔ في الخهىٍؼ نً إضاباث الهمل
" بو الخٗغى إلناباث الٗمل ٌٗخبر من ؤهم اإلااقغاث اإلاخٗل٣ت لٗمالت ألاَٟا ،٫خُث بو %6,5من ألاَٟا٫
الٗاملحو حٗغيىا إلناباث ٖمل زال ٫ؤصائهم إلاهامهم ؤزناء الٗمل ،وجتراوح جل ٪ؤلاناباث بحو ٦ؿىعن وحغوح وعيىى؛
بياٞت بلى بنابت ألاَٟا ٫بدؿمم ؤو نٗىبت الخنٟـ ؤو نؼٍ ٠ؤو بناباث ؤزغين مسخلٟت" )6(.هظا من حانب ؤما من حانب
ً
مٗا من ٢بل ناخب الٗمل ،ؤو من ػمالثه في الٗمل ؤو
آزغ حٗغى الُٟل الٗامل للٗن ٠الجؿضي ؤو اإلاٗنىين ؤو ل٩لحهما ن
ً
ؾنا ؤ٦ثر
الؼباثن الظًن ًخٗامل مٗهم .اؾخسضام ألاَٟا ٫نٛاع الؿن هي مك٩لت زُحرة ،في الىاٞ ،٘٢ةو ألاَٟا ٫ألانٛغ ن
ٖغيت للمساَغ الٟحزًاثُت ،والُ٨مُاثُت ،وٚحرها منٗا لخًاعب ألاخ٩ام الً٣اثُت وازخال ٝآلاعاء خى٫ن ؤخُ٣ت الٗامل في
حٗىًٍه ٖما ًهِبه من بناباث ندُجت خىاصر اإلاهنت وؤزُاعها ،خغم اإلاكغٕ اإلاهغين وألاعصني والٟلؿُُجي ٖلي ؾن
٢ىاٖض مؿئىلُت ناخب الٗمل ٖن ؤزُاع اإلاهنت وٍلخ ٤بالٗامل من يغع؛ ٩ُٞىون للُٟل الٗامل الخ ٤في الخهى٫ن ٖلي
()7
حٗىٌٍ ٧امل ل٩ل الًعع الطي لد ١به.
()

خامعا :جدذًذ ظاناث الهمل الُىمي وألاظبىعي باليعبت لألؾُاٛ

لخدضًض ؾاٖاث الٗمل الُىمي وألاؾبىعي ؤزغه ٖلي الخالت الصخُت للٗامل و٢ضعجه ٖلي الىٞاء بالتزاماجه الٗاثلُت
والاحخماُٖت ،هظا بلي حانب اٖخباعها ؤخض ٖىامل خؿن اؾخٟاصة عب الٗمل من ٢ضعاث الٗامل ،وجنُٓم الٗمل؛ وإلاا ٧انذ
ؾاٖاث الٗمل ج٣ابل ؤو٢اث الغاخت التي ًجب ؤو ًدٓي بها الٗامل ،التي ال ٚجي ٖجها إلاا لها من ُٖٓم ألازغ في الخٟاّ ٖلي
صخت الٗامل ٞةو الخمخ٘ بالغاخت والُٗلت لِـ خ٣ا  ،ِ٣ٞبل هى ؤًًا التزام ً ٘٣اخترامه ٖلى ٧ل من الٗامل وعب الٗمل؛
( )1انظر :اظتادة ( )7من قانون العمل اظتصري.
( )2انظر :اظتادة ( )1/8من قانون العمل اظتصري.
( )3انظر :اظتادة ( )2/8من قانون العمل اظتصري.
( )4انظر :اظتادة ( )9من قانون العمل اظتصري.
( )5انظر :اظتادة ( )38من قانون العمل اظتصري.
( )6راجع الرابط التاِفhttp://ar.wikipedia.org/ :
( )7د .ػتب الدين سعد ،اظترجع يف أحكام التأمينات االجتماعية ،مطبعة ؼتيمر ،بدون دار نشر 1983م ،ص 285؛ مناﺭ حلمي عبﺩ ﺍهلل عﺩﻭﻱ  ،ﺃحكاﻡ تعﻭيﺽ
ﺇصاباﺕ ﺍلعم ل في ﻅ ل قانﻭﻥ ﺍلعم ل ﺍلفلسﻁيني ﺭقﻡ ( )7لسنة 2000م ،ﺩﺭﺍسة مقاﺭنة ،رسالة ماجستري -كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح -فلسطني2008 ،م،
ص  16وما بعدىا.
( )عرفت اظتادة ( )1من من قانون العمل العماين رقم ( )2003 / 35ساعات العمـل بأهنا  " :الوقت الذي يكون فيو العامل حتت تصرف صاحب العمل وال تدخل فيو
فرتات الراحة".
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وبالخالي ال ًجىػن حٗىٌٍ الُٗلت التي ٧او ًجب الخهى٫ن ٖلحها بإحغ ؤو بإي م٣ابل مالي آزغ ،و٦ظلً ٪د ٤للٗامل الظي
ٌكخٛل في ًىم الغاخت ال٣انىنُت الخمخ٘ بغاخت حٗىًٍُت ممازلت لها٦ ،ظل ٪ال ًجىػن الخناػ٫ن ٖجها -الُٗلت ؤو ؤو٢اث الغاخت ٧لها
ؤو بًٗها-وٍ٩ىون باَال ٧ل اجٟا ١ؤو قغٍ ً٣ط ي بٛحر طل٦ ،٪ما ال ًجىػن بعحائها بال في الخاالث الاؾخثناثُت.
ونٓغا لُبُٗت الُٟل وبنُانه الجؿضي وجإزحر الٗمل الكاٖ ١لي نمىه الٗ٣لي والجؿضي٣ٞ ،ض نُٛذ اإلااصة ()66
1996مٖ ،لي الندى الخالي " :ال ًجىػن حكُٛل الُٟل ؤ٦ثر من ؾذ ؾاٖاث في الُىم
ي ع٢م ( )12لؿنت
من ٢انى نو الُٟل اإلاهغ ن
وٍجب ؤو جخسلل ؾاٖاث الٗمل ٞترة ؤو ؤ٦ثر لخناو٫ن الُٗام والغاخت ال ج٣ل في مجمىٖها ٖن ؾاٖت واخضة  ،وجدضص هظه
الٟترة ؤو الٟتراث بدُث ال ٌكخٛل الُٟل ؤ٦ثر من ؤعب٘ ؾاٖاث مخهلت .وٍدٓغ حكُٛل ألاَٟا ٫ؾاٖاث ٖمل بياُٞت ؤو
حكُٛلهم في ؤًام الغاخت ألاؾبىُٖت ؤو الُٗالث الغؾمُت .)("...ؤما اإلاكغٕ الٗماني ٣ٞض خٓغ في اإلااصة ( )2/76من ٢انىون
الٗمل ،ب٣اء الٗامل الخضر في م٩او الٗمل ؤ٦ثر من ؾب٘ ؾاٖاث مخهلت ،وبو ٧او ٢ض اج ٤ٟم٘ اإلاكغٕ اإلاهغين في باقي
ألاخ٩ام الىاعصة باإلااصة ( )66من ٢انىون الُٟل .وفي ٧ل ألاخىا - ٫و٣ٞا للماصة (ٖ )77مل ٖماني -ال ًجىػن حكُٛل الخضر
لؿاٖاث بياُٞت ؤو بب٣ائه في م٩او الٗمل بٗض اإلاىاُٖض اإلا٣غعة له٦ ،ما ال ًجىػن حكُٛله في ؤًام الغاخت ؤو الُٗالث
()

الغؾمُت.

ظادظا :إجاخت ؤدواث العالمت والحماًت اإلاهىُت
ًماعؽ الٗامل  -ؤًا ٧او حنؿه ؤو ٖمغه-اإلاهام اإلا٩ل ٠بها في بِئت الٗمل الخابٗت لهاخب الٗمل ،لظلً ٪لتزم ألازحر
بدماًت الٗامل من ٧اٞت ألازُاع اإلادخمل ؤو ًخٗغى لها ،و٦ظلً ٪لتزم عب الٗمل بخىٞحر ٧اٞت الىؾاثل التي جٟ٨ل ؾالمخه
()1
من خىاصر الٗمل وؤمغاى اإلاهنت.
وحٗغ ٝالؿالمت اإلاهنُت بإجها " :مجمىٖت ألانٓمت وؤلاحغاءاث والخضابحر التي جاصي لخىٞحر الخماًت اإلاهنُت للٗاملحو
والخض من زُغ اإلاٗضاث وآلاالث ٖلي الٗما ٫واإلانكإة ومداولت من٘ و٢ىٕ الخىاصر ؤو الخ٣لُل من خضوثها ،وجىٞحر الجى
()( )2

المﻬني الؿلُم الظي ٌؿاٖض الٗماٖ ٫لي الٗمل" .

( )وتطابق ىذه اظتادة نص اظتادة ( )101من قانون العمل اظتصري واليت تضمنت اآليت  " :حيظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا ،وجيب أن ختلل ساعات
العمل فرتة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقل يف غتموعها عن ساعة واحدة ،وحتدد = =ىذه الفرتة أو الفرتات حبيث ال يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة،
وحيظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضا فية أو تشغيلو يف أيام الراحة األسبوعية والعطالت الرشتية  .ويف رتيع األحوال حيظر تشغيل الطفل فيما بني الساعة الثامنة مساء
والسابعة صباحا".
وؽتا حيسب للمشرع العماين يف حتديد ساعات العمل اليومي مراعاتو طتصوصية شهر رمضان الكرًن يف اظتادة ( )2/68من قانون العمل " ويكون اضتد األقصى لساعات
العمل يف شهر رمضان ست ساعات يف اليوم أو  36ساعة يف األسبوع وذلك بالنسبة إُف العمال اظتسلمني"
( )أما بالنسبة ضتق الطفل العامل يف اضتصول علي األجازة السنوية فبعد أن أقر اظتشرع العماين حق العامل يف اضتصول عليها -بوجو عام -يف اظتادة ( )61من قانون
العمل ،وإجازتو لتجزئة ىذه األجازة يف اظتادة ( )62من ذات القانون حظر جتزئة ىذه األجازة بالنسبة للعمال األحداث .ودعما ضتق العامل اضتدث يف اضتصول علي حقو
يف التعليم تضمنت اظتادة ( )5/61من قانون العمل العماين ما يلي  " :يستحق العامل أجازة خاصة بأجر شامل على النحو اآليت  -5 .... :ستسة عشر يوما يف السنة
ألداء االمتحان وذلك بالنسبة إُف العامل العماين اظتنتسب للدراسة بإحدى اظتدارس أو اظتعاىد أو الكليات أو اصتامعات".
( )1للمزيد عن أمهية وسائل السالمة يف زتاية العامل راجع  :وثيقة السال مة اظتهنية ،أحد منشورات ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلعامة للتحلي ل ﻭﺍلﺩﺭﺍساﺕ ،ﺍلمﺭكﺯ ﺍلﻭﻁني للمعلﻭماﺕ -
اليمن ،ص  6وما بعدىا.
( )2انظرhttp://aleppo ‐eng.org/vb/showthread.ph:
( )كما تعﺭﻑ ﺍلس ـالمة ﻭﺍلصحة ﺍلمهنية بأنها  " :ﺍلعلﻡ ﺍلﺫﻱ يهتﻡ بالحفاﻅ على سالمة ﻭصحة اإلنسان ،ﻭﺫلﻙ بتﻭفيﺭ بيئاﺕ عم ل ﺁمنة خالية مﻥ مسبباﺕ ﺍلحﻭﺍﺩﺙ
ﺃﻭ ﺍ إلصاباﺕ ﺃﻭ ﺍألمﺭﺍﺽ ﺍلمهنية ﺃﻭ بعباﺭﺓ ﺃخﺭﻯ ىي  :مجمﻭعة مﻥ ﺍ إل جﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍلقﻭﺍعﺩ ﻭﺍلنﻅﻡ في ﺇﻁاﺭ تشﺭيعي تهﺩﻑ ﺇلى ﺍلحفاﻅ على ﺍ إلنساﻥ مﻥ خﻁﺭ
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ظابها :خكش الهمل اللُلي لألؾُاٛ
حؿخلؼم الخماًت الًغوعٍت للُٟل الٗامل اجساط الخضابحر الالػمت لخماًت ألاَٟا ٫من الٗمل اللُلي الظي ًًغ
بصخت الُٟل وؤزال٢ه؛ لظل٣ٞ ٪ض وعص النو ٖلي خٓغ الٗمل اللُلي لؤلَٟا ،٫في اإلااصة ( )66من ٢انىون الُٟل اإلاهغين(،)1
وفي اإلااصة ( )1/76من ٢انىون الٗمل الٗماني( ،)وفي اإلااصة ( )28من ال٣انىون الجؼاثغين ع٢م ()()11/90؛ و٦ظل ٪ألامغ في اإلااصة
1945م؛ و٦ظل٪
1919م؛ و٢غاع ماجمغ الٗمل الضولي بكإو خماًت ألاَٟا ٫الهاصع في
( )2من الاجٟاُ٢ت الضولُت ع٢م ( )6لؿنت
1976م بكإو خماًت ٖما ٫البدغ الكباب.
 )153لؿنت
1946م؛ والخىنُت ع٢م (
اإلااصة ( )2من الاجٟاُ٢ت الضولُت ع٢م ( )79لؿنت
1966م بكإو مؿخىٍاث الٗمل ،واإلااصة ( )15من الاجٟاُ٢ت
وٖلي الغٚم من ؤو اإلااصة ( )49من الاجٟاُ٢ت الٗغبُت ع٢م ( )1لٗام
الٗغبُت ع٢م ( )18بكإو ٖمل ألاخضار٢ ،ض جًمنخا هظا الخٓغ ،بال ؤحاػجا للمكغٕ الىَجي ؤو ٌؿدثجي بٌٗ ألاٖما ٫لٟتراث
مدضوصة وؤو ًدضص ما اإلا٣هىص بٟترة اللُل َب٣ا إلاا ًخماش ى م٘ وي٘ وْغو٧ ٝل بلض.

( )

ومن ناٞلت ال٣ى٫ن ؤو اإلاكغٕ الٟغنس ي ٣ٞض ٖغ ٝالٗمل اللُلي بنهه في اإلااصة (  )L213-1-1من ٢انىون الٗمل الٟغنس ي
ٖلى ؤنه ٧ل ٖمل ما بحو الؿاٖت الخاؾٗت لُال والؿاصؾت نباخا ٌٗخبر ٖمال لُلُا ،ومضة حؿ٘ ؾاٖاث ؤزغين مخخابٗت ما بحو
الخاؾٗت لُال والؿابٗت نباخا ،وٍضزل في ٧ل الخاالث مضة بحو منخه ٠اللُل بلى الخامؿت نباخا .وبو ٧او هظا اإلاكغٕ ٢ض
اؾخثناء حكُٛل ألاَٟا ٫لُال في خاالث الًغوعة ؤو الاؾخعجا-٫بطا ٧او الٗما ٫البالٛحو ٚحر مخىٞغٍن خاال-بالنؿبت
ًن
ؤحاػ
لؤلٖما ٫اإلاا٢خت التي تهض ٝبلي الى٢اًت من خىاصر خالت ؤو إلنالح نخاثج الخىاصر الىاٗ٢ت ٖلى ؤو ًخم حٗىًٍهم بٟترة عاخت
مناؾبت في ؤحل زالزت ؤؾابُ٘.
ً
زامىا :مىاَػت اظخًال ٛألاؾُا ٛفي الهمل الٓعشي
ٌٗض اؾخٛال ٫ألاَٟا ٫في الٗمل ال٣ؿغي ،الهىعة ؤلاحغامُت في خ ٤الُٟل ألا٢ضم من خُث الٓهىعن وألا٦ثر
٢ؿىة ،زانت بٗض ؤو ًخم ن٣ل الُٟل من مىاَنه ألانلي وجغخُله بلي ؤما٦ن ؤزغين صازل الضولت (٧الٗمل في اإلاضو) ؤو
زاعحها للٗمل في الخضمت اإلاجزلُت ؤو ألاٖما ٫الضونُت التي ًذجم ٖجها ؤبناء الضو ن ٫اإلان٣ىلحو بلحها .وٍضزل في بَاع هظه الهىعة
اؾخٛال ٫ألاَٟاٗ٦ ٫مالت في الهناٖت بإ٢ل ألاحىع ،عٚم زُىعة ؤما٦ن الٗمل في ال٨ثحر من الهناٖاث التي ًخم الؼج بهم ٞحها
٧اؾخسضامهم في واإلاهان٘ واإلاناحم والىعف الُضوٍت .وبغٚم ما ؾب ٤حٗض هظه الهىعة من ؤٌؿغ الهى نع التي ًم٨ن مداؾبت
اإلاؿئى٫ن ٖن اؾخٛال ٫ألاَٟا ٫والخهى٫ن منه ؤو من اإلاؿخُٟض من الٗمل ٖلي الخٗىًٍاث اإلاناؾبت؛ ٞهظه الهىعة لالججاع
ﺍإل صابة ﻭﺍلحفاﻅ على ﺍلممتلكاﺕ مﻥ خﻁﺭ ﺍلتلﻑ ﻭﺍلضياﻉ "(انظر = =:موقع دليل السالمة والصحة اظتهنية  )http://www.education.gov.bhكما
عرفت ﺍلسـالمة ﻭﺍلصحة اظتـهنية ،بأنها " :مجال يهﺩﻑ ﺇلى حماية ﺍلعامليﻥ مﻥ مختلﻑ ﺍلمخاﻁﺭ ﺍلمﺭتبﻁة بالعم ل ﺃﻭ شﺭﻭ ﻁو مﻥ خال ل معالجة ﺍلعﻭﺍمل ﺍلتقنية ﺃﻭ
ﺍلشخصية ﺍلمﺅﺩية ﺇلى ىﺫه ﺍلمخاﻁﺭ ﻭتحسيﻥ بيئة ﺍلعم ل ﻭشﺭﻭﻁو بشك ل يﻭفﺭ تمتع ﺍلعما ل ﺍلﺩﺍئﻡ بصحة بﺩنية ﻭعقلية ﻭﺍجتماعية مناسبة " ( .انظر :اظتركز العاظتي
للصحة والسالمة ﺍلمهنية .)http://www.salama-libya-org.
( )حيث نصت فقرهتا األ خرية علي  ... " :ويف رتيع األحوال ال جيوز تشغيل األطفال فيما بني الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا " .وتطابق ىذه الفقرة ،الفقرة
األخرية من اظتادة ( )101من قانون العمل اظتصري.
( )واليت تنص علي " :ال جيوز تشغيل األحداث الذين تقل سنهم عن ذتان عشرة سنة فيما بني الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً وال تشغيلهم تشغيالً فعلياً مدة
تزيد على ست ساعات يف اليوم الواحد .".
( )واليت تنص علي " :ال جيوز تشغيل العمال من كال اصتنسني الذين يقل عمرىم عن تسعة عشر( )19سنة كاملة يف أي عمل ليلي.″

( )حيث نصت اظتادة ( )49من االتفاقية العربية رقم ( )1لعام  1966على أنو  " :جيوز أن يتضمن تشريع كل دولة ،استثناءا بعض األعمال من األحكام اطتاصة
بساعات العمل لالعتبارات اظتتعلقة بطبيعة ىذه األعمال " .أما اظتادة ( )15من االتفاقية العربية رقم (  )18فقد نصت على  :1 ":حيظر تشغيل اضتدث ليال  ،وجيوز
للتشريع الوطين أن يستثين بعض األعمال لفرتات ػتدودة :2 .حيدد التشريع الوطين لكل دولة اظتقصود بالليل طبقا ظتا يتماشى مع وضع و ظروف كل بلد".
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ًم٨ن ا٦دكاٞها بىاؾُت ؤخ٨م الغ٢ابت الخ٩ىمُت البؿُُت ٖلي ؤما٦ن الٗمل اإلادخمل ؤو ج٩ىون مىيٗا الؾخٛال ٫ألاَٟا٫
ٞحها.
1973م ؤو ً٣ل الخض ألاصنى لؿن
 )138لؿنت
و٢ض خٓغث اإلااصة الثالثت اجٟاُ٢ت الخض ألاصنى لؿن الاؾخسضام ع٢م (
الخضر 18ؾنت لل٣بى ن ٫في ؤي نىٕ من ؤنىإ الاؾخسضام ؤو الٗمل التي ًدخمل ؤو ٌٗغى للخُغ صخت ؤو ؾالمت ؤو ؤزال١
ألاخضار بؿبب َبُٗخه ؤو الٓغو ٝالتي ًاصي ٞحها.

()

والجضًغ بالظ٦غ ؤو منٓمت الٗمل الضولُت ٢ض نجخذ في ببغام الٗضًض من الاجٟاُ٢اث الضولُت اإلاٗنُت بدماًت
1999م بكإو خٓغ ؤؾىؤ
الُٟل من الٗمل ال٣ؿغين ومن طل –٪بجانب الاجٟاُ٢اث الؿال ٠ط٦غها-الاجٟاُ٢ت ع٢م 182لؿنت
ؤق٩اٖ ٫مالت ألاَٟا ،٫وؤلاحغاءاث الٟىعٍت للً٣اء ٖلُﻬا؛( )وو٣ٞا لهظه الاجٟاُ٢ت (اإلااصة ٌٗ )3ض من ؤؾىؤ نىعن ٖمل
ألاَٟا ٫الىاعصة ما ًلي:
ؤ٧ :اٞت ؤق٩ا ٫الغ١ن ؤو اإلاماعؾاث الكبُﻬت بالغ١؛ ٦ـبُ٘ ألاَٟا ٫والاججاع بهم وٖبىصًت الضًن وال٣نانت والٗمل ال٣ؿغين ؤو
ؤلاحباعي ،بما ٞي طل ٪الخجنُض ال٣ؿغين ؤو ؤلاحباعين لؤلَٟا ٫الؾخسضامهم ٞي الجزاٖاث الـمؿلخت؛
ب :اؾخسضام َٟل ؤو حكُٛله ؤو ٖغيه ألٚغاى الضٖاعة ،ؤو إلنخاج ؤٖما ٫بباخُت ؤو ؤصاء ٖغوى بباخُت؛
ج :اؾخسضام َٟل ؤو جكُٛله ؤو ٖغيه إلاؼاولت ؤنكُت ُٚغ مكغوٖت ،وال ؾُما بنخاج اإلاسضعاث بالك٨ل الظي خضص ٞي
اإلاٗاهضاث الضولُت طاث الهلت والاججاع بها.
ص :ألاٖما ٫التي ًغحـذ ؤو جاصي بٟٗل َبُٗتها ؤو بٟٗل الٓغو ٝالتي جؼاو٫ن ٞحها ،بلي ؤلايغاع بصخت ألاَٟا ٫ؤو ألازالقي
()1
ؾالمخﻬم ؤو ؾلى٦هم؛
ً
جاظها :الحماًت ألاخالُْت للؿُل
ال ج٣ل الخماًت ألازالُ٢ت للُٟل ٖن ٟ٦الت خ٣ى٢ه ألازغين– ؾالٟت الظ٦غ -وخماًخه الجؿضًت والنٟؿُت من
1973م بكإو الخض ألاصنى لؿن الاؾخسضامٖ ،لي
 )138لؿنت
اإلاساَغ الخ٣لُضًت؛ لهظا خغنذ اإلااصة ( )3من الاجٟاُ٢ت ع٢م (
ؤلاقاعة بلي يغوعة خماًت الُٟل وخٓغ حكُٛله في ألاٖما ٫التي ًدخمل بؿبب َبُٗتها ؤو ْغو ٝؤصائها بلي حٗغٌٍ ؤزال١
1959مٖ ،لي وحىب ؤال ٌؿمذ
الُٟل للخُغ .وٖلي هظا النهج ؾب ٤وؤو جًمن اإلابضؤ الخاؾ٘ من بٖالو خ٣ى١ن الُٟل لٗام

( )واصتدير أنو يستبعد من نطاق ىذه االتفاقية األطفال العاملني يف غتال الرتفيو (التمثيل ،واظتوسيقا ،والغناء ،واأللعاب البهلونية والسريك ..اٍف).
Katherine Sand, Child performers working in the entertainment industry around the world: An analysis of
the problems faced, Working papers, International Labour Office, Geneva, P. 2.
( )دخلت ىذه االتفاقية حيز النفاذ يف  19نوفمبر 2000م.
( )1للمزيد راجع  :د .طارق عفيفي صادق ،النظام القانوين ضتماية حقوق ضحايا االجتار بالبشر  -دراسة مقارنة بني الفقو اإلسالمي واألنظمة الوضعية ،يف ضوء النظام
األساسي للمحكمة اصتنائية الدولية واالتفاقيات والقوانني ذات الصلة ،اظتركز القومي لإلصدارات القانونية2014 ،م.
ILO glabal estimates of forced labour: results and methodology (Special Action Programme to Combat
Forced Labour), Geneva, 2012.
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لؤلَٟا ٫بالٗمل في ؤي ٖمل ًًغ بصخخه ؤو ٌٗترى نمىه الخل٣ي ؤو ألازالقي ،و٦ظل ٪خغنذ ٖلي هظا ألامغ اإلااصة الثالثت
()1
1919م.
 )182لؿنت
من الاجٟاُ٢ت الضولُت ع٢م (
٦ما اج٣ٟذ مسخل ٠ألانٓمت ال٣انىنُت وال٣ٟه ٖلى خٓغ ٖمل ألاَٟا ٫واإلاغاه٣حو في اإلاالهي والنىاصي اللُلُت
وناالث الغ٢و ،والٟناص ١الهٛحرة وؤي م٩او نٛحر آزغ ًماعؽ ُٞه الغ٢و وج٣ضم ُٞه الخمىع ،باٖخباعها من اإلاناَ٤
()2
الخُغة.
ناششا :الهمل الال٘ترووي ودوسٍ في مشٙلت نمالت ألاؾُاٛ
ؾب ٤ؤو جناولذ في بدث ؾاب ٤ما ًم٨ن حؿمُخه ب ـ"خ ٤الُٟل في اؾخٛال ٫قب٩اث اإلاٗلىماث في الٗمل والتربذ"،
نٓغا إلاا جنُىين ٖلُه آلُت الٗمل ٖن بٗض ؤو ما ٌؿمي بالٗمل الال٨تروني( )من الٗضًض من اإلاؼاًا جنٗ٨ـ باإلًجاب ٖلي خُاة
الُٟل وجُ٣ه ال٨ثحر من اإلاكا٧ل التي جترجب ٖلي زغوحه للٗمل في بِئاث الٗمل الخ٣لُضًت والتي تهضص ؾالمتهم الجؿضًت
والنٟؿُت وألازالُ٢ت ،هظا بلي حانب ؤنه ًم٨ن للُٟل مخابٗت صعاؾخه بجانب ٖمله ٖن بٗض ،و٢ضعجه ٖلي ازخُاع الٗمل الظي
ًدناؾب م٘ ٢ضعاجه وْغوٞه؛ ٦ما ًمثل الٗمل ؤلال٨تروني ٖبر قب٩اث اإلاٗلىماث ٞغنت لخضعٍب الُٟل ٖلي جدمل اإلاؿئىلُت
واإلاكاع٦ت في ألاٖباء الا٢خهاصًت والاحخماُٖت لؤلؾغة ،صو الخٗغى لؿلبُاث الٗمل الخ٣لُضي ٦ما ؾب ٤واو ؤقغنا.
بال ؤنه ال ًسٟي ٖلى ال٣اعتن ؤو جُبُ ٤هظا الٟغى في ؤعى الىاٌ ،٘٢ؿخلؼم جىاٞغ مٗغٞت بالجانب الخ٣جي لنٓم
اإلاٗلىماث هظا بلي حانب ؤلاإلاام ببٌٗ اإلاٗلىماث الٟنُت ؤو الخبرة ببٌٗ ألاٖما ٫ال٣ابلت للخنُٟظ وؤصائها ٖن بٗض ،وهى ما ال
()3
ًخىاٞغ للُٟل اإلاهغين ؤو الٗغبي بىحه ٖام بال ٖلي نُا ١يُ ٤للٛاًت.
ً
وؤخيرا :الهٓاب نلي مخالُت الىطىص الحمائُت للؿُل الهامل (الحماًت الجىائُت واإلاذهُت له)
ًترجب ٖلي مسالٟت النهىم آلامغة والتي جمُل بلي مداباة وخماًت الُٟل الٗامل ،جى ُ٘٢الٗ٣اب ٖلي الصخو
اإلاسال ٠لها؛ والظي ًسخل –٠الجؼاء اإلاىٖ ٘٢لي اإلاسال-٠بدؿب نىٕ ال٣اٖضة التي زىلٟذ؛
وخُث بو ألانل ؤو ٖ٣ض الٗمل هى ؤخض ٖ٣ىص اإلاٗاويت ،التي جغجب التزاماث مخباصلت بحو َغُٞه (الٗامل وعب
الٗمل) والظي ًسً٘ ل٣اٖضة ؤو الٗ٣ض قغَٗت اإلاخٗا٢ضًنٞ ،ال ًجىػن نً٣ه ،وال حٗضًله بال باجٟا ١الُغٞحو ،ؤو ألؾباب
( )1للمزيد راجع :د .ػتمد أزتد إشتاعيل ،تنظيم العمل لألحداث ،دار النهضة العربية ،1993 ،ص 104؛ د .فاطمة شحاتة أزتد زيدان ،مركز الطفل يف القانون الدوِف
العام ،رسالة الدكتوراه السابقة ،ص  294وما يليها ،ىامش  1ص .295
( )2للمزيذ انظر:
Jessica Krieg, THERE'S No BUSINESS LIKE SHOW BUSINESS:Child Entertainers And The Law U.
PA. Journal Of Labor And Employment Law [Vol. 6:2], P. 431

 بعيدا عن اطتالف الفقهي بشأن التعريفات اظتقرتحة من الفقو للعمل عن بعد ،فإننا نشري إُف اجتاه بعض الفقو اظتصري (د .خالد السيد موسي ،أثر التقدم التكنولوجي
علي تطور أحكام عقد العمل  ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية اضتقوق– جامعة عني شمس2011 ،م ،ص  )73إُف ضابطني رئيسني لتمييز آلية العمل عن بعد عن
غريه من أنظمة العمل األخرى  .األول :أن يتم العمل خارج الزمان واظتكان اظتألوفني يف الشركات ومقار العمل التقليدية ،ظتدة وقت ػتدد أو جزء علي األقل من وقت
العمل ،سواء قام العامل بأداء العمل من منزلو أو من مكان آخر  .أما الثاين :فهو أن يكون ىناك انفصال يف اظتكان والزمان بني العامل واظتؤسسة أو مقر العمل مع ضرورة
التواصل عرب تقنيات االتصال اضتديثة  .وؿتن نتفق معو فيما خيص الضابط الثاين دون األول؛ حيث أنو ال يشرتط ان يتم العمل خارج الزمان واظتكان اظتألوفني يف الشركات
فالعربة يف كيفية أداء العمل وليس بوقتو.
( )3للمزيد عن أمهية الثقافة التقنية واإللكرتونية وػتو األمية اظتعلوماتية عن الطفل انظر حبثنا :اضتماية القانونية ضتقوق الطفل الثقافية يف غتتمع اظتعلومات وحقو يف التعويض
الثقافااللكرتونية -اللعب والرتفية -اعتوية الثقافية ) دراسة مقارنة ،العدد من دورية الفكر الشرطي اإلماراتية أكتوبر 2015م.
عند االعتداء عليها (التعليم و ة
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ً٣غعها ال٣انىو ،و٢ض ؾب ٤ؤو عؤًنا ؤو اإلاكغٕ ٢ض جضزل لخماًت مهلخت الهٛحر الٗامل بالٗضًض من النهىم آلامغة،
وبالخالي ٞةنه ال ًجىػن الاجٟاٖ ١لي ما ًسالٟها -وطل ٪خماًت للهٛحر الٗامل ومهالخه-وبال ٧او البُالو حؼاء ل٩ل قغٍ
مسال ،٠ختى لى عض ي بهظا الكغٍ الُٟل ؤو ولُه ،لٗضم حىاػ جناػ٫ن الٗامل ٖن الخ٣ى١ن اإلا٣غعة له ٢انىنا؛ لظل٣ٞ ٪ض
نهذ اإلااصة ( )5من ٢انىون الٗمل اإلاهغين ٖلي ؤو  ٘٣ً " :باَال ٧ل قغٍ ؤو اجٟاً ١سال ٠ؤخ٩ام هظا ال٣انىون ولى ٧او ؾاب٣ا
ٖلى الٗمل به ،بطا ٧او ًخًمن انخ٣انا من خ٣ى١ن الٗامل اإلا٣غعة ُٞه .وَؿخمغ الٗمل بإًت مؼاًا ؤو قغوٍ ؤًٞل ج٩ىون
م٣غعة ؤو ج٣غعن فى ٖ٣ىص الٗمل الٟغصًت ؤو الجماُٖت ؤو ألانٓمت ألاؾاؾُت ؤو ٚحرها من لىاثذ اإلانكإة ،ؤو بم٣خط ى الٗغ.ٝ
وج ٘٣باَلت ٧ل مهالخت جخًمن انخ٣انا ؤو ببغاء من خ٣ى١ن الٗامل الناقئت ٖن ٖض الٗمل زال ٫مضة ؾغٍانه ؤو زال ٫زالزت
ؤقهغ من جاعٍش انتهاثه متى ٧انذ جسال ٠ؤخ٩ام هظا ال٣انىون".
بال ؤنه ًجىػن الاجٟاٖ ١لى مسالٟت ألاخ٩ام الؿاب٣ت بطا ٧او طل ٪ؤنلر للُٟل الٗامل٦ .ما ًٟؿغ الك ٪في بنىص
الٗ٣ض إلاهلخت الٗامل الهٛحر٦ .ما ؤعس ي اإلاكغٕ الىَجي الٗضًض من الجؼاءاث الجناثُت ٖلي من ًسال ٠ال٣ىاٖض آلامغة
اإلاخٗل٣ت بدماًت الُٟل الٗامل بهٟت مباقغة ؤم جل ٪التي ٌؿخُٟض مجها الُٟل الٗامل ٛ٦حره من الٗما٫؛ ومن طل :٪نو
 )248والتي جًمنذ آلاحيٌٗ " :ا٢ب ناخب الٗمل ؤو من ًمثله ٖن اإلانكإة الظي ًسال ٠ؤًا من ؤخ٩ام اإلاىاص ،99,98...
اإلااصة (
 ،102,101من هظا ال٣انىون وال٣غاعاث الىػاعٍت اإلانٟظة لها بٛغامت ال ج٣ل ٖن زمؿماثت حنُه وال ججاوػن ؤل ٠حنُه .وجخٗضص
( )1
الٛغامت بخٗضص الٗما ٫الظًن وٗ٢ذ في قإجهم الجغٍمت وجًاٖ ٠الٛغامت في خالت الٗىص".
وجد٣ُ٣ا لهظه ألاٚغاى ويماو الغ٢ابت ؤلاصاعٍت ٖلي اؾخٟاصة الُٟل من ٧اٞت ؤق٩ا ٫الغٖاًت ؤلؼم ٧ل من اإلاكغٕ
اإلاهغين (م 68من ٢انىون الُٟل) والٗماني (مٖ 78مل) عب الٗمل الظي ً٣ىم بدكُٛل َٟل ؤو ؤ٦ثر باألحي1:ـ ؤو ٌٗل ٤في م٩او
ْاهغ من مدل الٗمل نسخت جدخىين ٖلى ألاخ٩ام طاث الهلت بدكُٛل ألاَٟا٫؛ 2ـ ؤو ًدغعن ؤوال بإو٫ن ٦كٟا مىضخا به
ؾاٖاث الٗمل وٞتراث الغاخت ألاؾبىُٖت؛3ـ ؤو ًبل ٜالجهت ؤلاصاعٍت اإلاسخهت بإؾماء ألاَٟا ٫الجاعين حكُٛلهم وؾجهم وجاعٍش
حكُٛلهم ،وؤؾماء ألاشخام اإلانىٍ بهم مغا٢بتهم.
 ١الؿاب٣ت ٟ٦الت اقترا ٥الُٟل في الن٣اباث والخجمٗاث اإلاهنُت ،صو نو وحىص ُ٢ىص ؤو
٦ما ؤنه ًضٖم الخمخ٘ بالخ٣ى ن
خىاحؼ جخٗل ٤بالؿن ؤو مط ي ٞترة ػمنُت مُٗنت في مماعؾت الخسهو ؤو الٗمل الظي ًندؿب بلُه ألاًٖاء اإلاكتر٦حو في
هظه الن٣ابت الٗمالُت.

( )ومن ىذه االلتزامات ،يلتزم العامل بأداء العمل يف الزمان واظتكان احملدد يف العقد ،وأن ينجز العمل اظتكلف بو بدقة ،وفقاً ألصول اَفىنة ووفق تعليمات صاحب العمل،
إذا َف يكن يف ىذه التعليمات ما خيالف العقد أو القانون أو النظام العام واآلداب ،وأن يعتين عناية الشخص اظتعتاد كافية باآلالت وا ألدوات وكذلك اظتستندات وأية أشياء
تصرفو ،وأن يقوم جبميع األ عمال الالزمة لسالمتها؛ ىذا إِف جانب عدد من االلتزامات األخرى؛ أما التزام
أخرى تكون ؽتلوكة لصاحب العمل تسلم إليو أو توضع حتت ّ
رب العمل الرئيسي فيتمثل يف دفع مقابل ذلك العمل ،وتوفري أدوات أدائو؛ راجع اظتواد ( )57 ،56 ،32من قانون العمل اظتصري.
( )ويف ذلك تنص اظتادة ( )17من قانون العمل اصتزائري رقم (  )11/90عِف  ":تعد باطلة و عددية األثر كل األحكام اظتنصوص عليها يف االتفاقيات اصتماعية أو عقد
العمل اليت من شأهنا أن تؤدي إُف التمييز بني العمال كيف ما كان نوعو يف غتال الشغل واألجرة ،أو ظروف العمل على أساس السن واصتنس ،أو الوضعية االجتماعية أو
النسبية والقرابة العائلية والقناعات السياسية واالنتماء إُف نقابة أو عدم االنتماء إليها.″
( )1انظر أيضا :اظتادة ( )141من القانون اصتزائري رقم ( .) 11/90
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الخاجمت
جناولنا في هظه الضعاؾت يماناث خماًت ألاَٟا ٫الٗما ٫بحو ال٣ٟه ؤلاؾالمي وألانٓمت الىيُٗت بالخُبُٖ ٤لي
ال٣انىون الٗماني م٣اعنت بال٣انىون اإلاهغين وٖضص من ألانٓمت الٗغبُت وبٌٗ الاجٟاُ٢اث الضولُت طاث الهلت ،وطل ٪في بَاع
مبدثحو ،اؾخٗغينا في ألاو٫ن :الخٗغٍ ٠بٗمل ألاَٟا ٫وؤؾبابه وآزاعه ومى ٠٢ال٣ٟه ؤلاؾالمي منه .ؤما في اإلابدث الثاني٣ٞ ،ض
ؤقغنا بلي ؤهم آلُاث ووؾاثل خماًت الُٟل الٗامل ،في بَاع ال٣ىانحو اإلا٣اعنت.
و٢ض جىنلنا بلي النخاثج والخىنُاث آلاجُت:
ؤوال :الىخائج
 لم ًٓهغ الاهخمام بٓاهغة ٖمل ألاَٟا ٫في بٌٗ الضو٫ن الٗغبُت بال في الٗ٣ض ألازحر من ال٣غون اإلااض يٖ ،لي الغٚم منحٗضصث مٓاهغ اهخمام اإلاجخم٘ الضولي بهظه الٓاهغة و٢ضمها .وؤو خماًت الُٟل الٗامل باٖخباعه واحب قغعي والتزام ٢انىني،
ًترجب ٖلي مسالٟخه بُالو ٖ٣ض ٖمل الُٟل.
 نمل الؿُلٗ :ل مجهىد – حعذي ؤو نٓليً-بزله الؿُل ،إلاطلحت الًير وجدذ سْابت َزا الًير وإششاَه ،في ظبُلجدُٓٔ مىُهت ،ؤو إشبام سيبت ؤو عد داجت للؿُل".
 ١ؤلانؿاو ألاؾاؾُت ،التي ٌؿخمض وحىصه وقغُٖخه من ال٣ٟه ؤلاؾالمي واإلاىازُ ٤الضولُت،
 الخ ٤في الٗمل هى ؤخض خ٣ى ن ١والًماناث اإلاٟ٨ىلت لٛحره من الٗما٫
والضؾاجحر الىَنُت ،وٍغجبِ بد ٤الُٟل في الٗمل خ٣ه في الخمخ٘ بمجمىٖت الخ٣ى ن
البالٛحو .والتي جٟ٨ل خماًخه من اإلاساَغ اإلاغجبُت ببِئت الٗمل.
 جخمثل ؤهم هظه الًماناث في :وي٘ خض ؤصنى لؿن الُٟل اإلام٨ن حكُٛله ،ويماو خ ٤الُٟل في الخهى٫ن ٖليالخٗىًٍاث الجابغة إلاا ًلخ ٤به من بناباث الٗمل؛ وجدضًض ؾاٖاث الٗمل الُىمي وألاؾبىعي ،التي جدناؾب م٘ ٖمغه
وج٩ىٍنه الجؿضي ،هظا بلي حانب خٓغ الٗمل اللُلي ،وجىٞحر ؤصواث الؿالمت والخماًت اإلاهنُت ،وٞدو الُٟل صخُا،
ومناهًت اؾخٛال ٫ألاَٟا ٫في الٗمل ال٣ؿغي؛ والخغم ٖلي خماًت الُٟل ؤزالُ٢ا؛ م٘ الخغم ٖلي جُٟٗل الٗ٣ىباث
اإلاٟغويت ٖلي مسالٟت النهىم الخماثُت للُٟل الٗامل؛ وٟ٦الت خ ٤الُٟل في الؿ٨ن والغٖاًت الصخُت والخٛظًت وَغ١ن
اإلاالخٓت الالث٣ت :وؤزحرا اجساط ؤلاحغاءاث والخضابحر الالػمت إلم٩انُت اؾخٟاصة الُٟل من الىؾاثل الخ٣نُت في اإلاجا ٫اإلاٗلىماحي
في مجاالث الٗمل.
زاهُا :الخىضُاث
 ًجب ؤال ً٣ل الخض ألاصنى لؿن الُٟل الٗامل ٖن 15ؾنت ،م٘ بظ ٫الجهىص الالػمت إلم٩انُت اؾخٟاصة الُٟل من آلُاثالٗمل ٖن بٗض٧ ،الٗمل الال٨تروني والٗمل في اإلاجز٫ن.
 ًجب ؤال ًازغ الاٖترا ٝبد ٤الُٟل في الٗمل ٖلي جمخٗه بد٣ى٢ه ألازغي؛ ٦د٣ه في التربُت وخ٣ه الخٗلُم وفي الصخت ...الخ؛ ٦ما ًجب بخ٩ام الغ٢ابت ٖلي بِئاث الٗمل إلاغا٢بت وا٦دكا ٝالانتها٧اث التي ٢ض ًخٗغى لها الُٟل.
ً -جب ؤال ًخسظ ب٢غاع خ ٤الُٟل في الٗمل ؾخاعا لالججاع باألَٟا ٫واؾخٛاللهم ،ؤًا ٧انذ نىعة هظا الاؾخٛال ٫ؤو َغٍ٣خه.
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 ًجب ؤو جدٓى اإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت بٗمل الُٟل ،باالهخمام ال٩افي في ؤلاَاع ألا٧اصًمي وطل ٪بٗمل الضعاؾاث وألابدارال٣انىنُت والاحخماُٖت والنٟؿُت التي حؿعى بلى خلها ،ومٗالجت آزاعها؛ وزانت ما حٗل ٤مجها بٟئاث ألاَٟا ٫الٗاملحو في
اإلاجاالث طاث الخُىعة الخانت٧ ،األَٟا ٫الٗاملحو في مجا ٫الترُٞه.
42
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آحا ٛمماسظت خٔ الشُهت بين الىظ الٓاهىوي وؤلاحتهاد الٓػائي اإلاًشبي
ٖماْ ٛىبو  -ؾالب باخث في ْاهىن الهٓاس والخهمير -الىاقىس – اإلاًشب
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مٓذمت
ً٣هض بد ٤اإلالُ٨ت بم٩انُت اإلاال ٪الخهغ ٝفي مل٨ه وخ ٤اؾخٗما ٫الص يء اإلاملى ٥له وبم٩انُت اؾخٛالله ؤي جسى٫ن لهاخبه
الؿلُاث الثالزت ،وهي ؾلُت الاؾخٗما ٫والاؾخٛال ٫والخهغ٦ ٝما ؤنه ال ًم٨ن ؤو ًجزٕ منه هظا الخ ،٤ؤي ؤخض بال في بَاع
الخضوص التي عؾمها ال٣انىون وفي مضونت الخ٣ى١ن الُٗنُت بم٣خط ى اإلااصة 14التي جنو ٖلى ؤو خ ٤اإلالُ٨ت ًسى٫ن لهاخبه خ٤
1
اؾخٗما ٫واؾخٛال ٫والخهغُٞ ٝه وال ًُ٣ض طل ٪بال ال٣انى نو والاجٟا١
وخ ٤اإلالُ٨ت لِـ مُل ٤بل هنا ٥قغوٍ وُ٢ىص جغص ٖلى ٖلُه ٞغيتها الجزٖت الاحخماُٖت والا٢خهاصًت ،ومن هظه الُ٣ىص
نجض خ ٤الكٟٗت التي جمثل نىٖا من ؤلا٦غاه ال٣انىني لخ٩ىٍن الٗال٢ت الخٗا٢ضًت
والكٟٗت لٛت هي يم قِئحو وهي مكخ٣ت من الك ٟ٘وهى الٗضص الثناجي يض الىجغ ،الظي هى الٗضص الٟغصي، 2ؤما انُالخا
يٖ 3غ ٝالكٟٗت بإنه خ ٤ممنىح
٣ٞض حٗضصث الخٗاعٍ ٠ال٣ٟهُت إلاٟهىم الكٟٗت من بُجها حٗغٍ ٠ؤؾخاطنا مإمى نو ال٨ؼبغ ن
لكغٍ ٪في الكُإ من ؤحل ؤو ًنتزٕ لنٟؿه الخهت الكاجٗت التي باٖها ؤخض الكغ٧اء للٛحر في م٣ابل ؤو ًض ٘ٞللمكترين الثمن
واإلاهغوٞاث الًغوعٍت والناٗٞت التي ؤن٣ٟها منظ البُ٘
ي الخنُٓم ال٣انىنيٟٞ ،ي البضاًت ٧انذ جسً٘ ل٣ىاٖض ال٣ٟه ؤلاؾالمي
و٢ض خٓي خ ٤الكٟٗت بإهمُت ٦بحرة ٖلى مؿخى ن
 1913اإلاخٗل ٤ب٣انىون الالتزاماث والٗ٣ىص نهذ
زانت الغؤي الغاجر واإلاكهىعن لضي ال٣ٟه اإلاال٩ي ،وبهضوعن ْهحرٚ 12كذ
ٖلى مجمىٖت من الٟهى٫ن جخٗل ٤بد ٤الكٟٗت من ٢بُل الٟهل٦،..976ما ؤو خ ٤الكٟٗت زً٘ في جنُٓمه ٦ظل ٪بلى
 1915اإلاخٗل ٤بالخد ُٟٔالٗ٣اعين بلى ٚاًت نضوعن مضونت الخ٣ى١ن الُٗنُت التي ؤلُٛذ هظا ألازحر
ْهحرً 2ىنُى
وبهضوعن مضونت الخ٣ى١ن الُٗنُت ٢ام اإلاكغٕ اإلاٛغبي بدنُٓم ؤخ٩ام الكٟٗت واٖخبرها ؾبب من ؤؾباب ٦ؿب اإلالُ٨ت وٖمل
ٖلى جدضًض قغوَها وؤحلها..

1الظهري الشريف رقم  1.11.178الصادر يف  25من ذي اضتجة ( 1432اظتوافق  2نوفمرب  )2011بتنفيذ القانون  39.08اظتتعلق مبدونة اضتقوق العينية منشور باصتريدة
الرشتية عدد  5998بتاريخ  24نوفمرب ص  5587وما بعدىا.
 2إدريس الفاخوري ،مدونة اضتقوق العينية على ضوء قانون  ، 39-08مطبعة اظتعارف اصتديدة الرباط ،طبعة .2013
 3مأمون الكزبري ،التحفيظ العقاري واضتقوق العينية األصلية والتبعية ،مطبعة النجاح اصتديدة بالدار البيضاء ،الطبعة  ، 1987ص .338
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وَٗخبر آلاحل من الكغوٍ ألاؾاؾُت ل٣بى٫ن صٖىين الكٟٗت وماصاة ٖنه  ،وٍخٗحو ٖلى الك ُٟ٘ؤو ًماعؽ خ٣ه في الكٟٗت
 ١الُٗنُت ؤحا ٫مماعؾت خ ٤الكٟٗت
صازل ؤحل مٗحو ،وبال ؾىً ٝترجب ٖلُه ؾ٣ىٍ هظا الخ ،٤و٢ض خضصث مضونت الخ٣ى ن
1
في اإلااصة304
وٖلى هظا ألاؾاؽ ؾإخاو٫ن منا٢كت اإلااصة 304من مضونت الخ٣ى١ن الُٗنُت باٖخباعه اإلااصة الىخُضة التي جنو ٖلى آحا٫
 1915اإلال ى ،مداوال بُاو بٌٗ ؤلاق٩االث اإلاُغوخت بسهىم
مماعؾت خ ٤الكٟٗت ،وطل ٪بم٣اعنخه م٘ الٓهحرً 2ىنُى
ألاحل ال٣انىني اإلانهىم ٖلُه في مضونت الخ٣ى١ن الُٗنُت ،وبالخالي ٞةلى ؤي خض اؾخُإ اإلاكغٕ اإلاٛغبي جنُٓم آحا ٫مماعؾت
1915؟
خ ٤الكٟٗت؟ ومضي جىُ٣ٞه في ؾض الثٛغاث التي ٧انذ حٗترين الٓهحرً 2ىنُى
ولخىيُذ هظه آلاحاٖ ٫لُنا الخمُحز بحو الكٟٗت في الٗ٣اع اإلاد ( ٟٔال٣ٟغة ألاولى) ،والٗ٣اع ٚحر اإلاد( ٟٔال٣ٟغة الثانُت)،
والٗ٣اع في َىعن الخد( ُٟٔال٣ٟغة الثالثت)
الُٓشة ألاولى  :ؤحا ٛمماسظت الشُهت نلى الهٓاس اإلادُل
الٗ٣اعاث اإلادٟٓت هي ٖ٣اعاث ٖمل ؤصخابها ٖلى ج٣ضًم مُالب من ؤحل جدُٟٓها ومغث بمؿُغة بصاعٍت وؤخُانا بمؿُغة
ً٢اثُت ٢بل ؤو ًهضع لها عؾم ٖ٣اعين ًدضص ويُٗتها ال٣انىنُت والُبىٚغاُٞت بدُث ًىضر ٖلى وحه الض٢ت والخدضًض
خضوص اإلال ٪ومؿاخخه،ومىٗ٢ه،و٦ظا الخ٣ى١ن اإلا٨دؿبت ٖلى اإلال ٪اإلاد ٟٔم٘ بُاو ؤصخاب هظه الخ٣ى١ن وٚحر طل ٪من
 14.07اإلاخٗل ٤بالخد ُٟٔالٗ٣اعين
 1913واإلاٗض ٫واإلاخمم ب٣انىون ع٢م
الُىاعتن وهي جسً٘ لٓهحرٚ 12كذ
ي
 1915نجض ؤو اإلاكغٕ خضص آحا ٫إلاماعؾت الكٟٗت في الٗ٣اع اإلادٟٞ ،ٟٔي ؤي و٢ذ ٢ام اإلاكتر ن
بالغحىٕ بلى ْهحرً 2ىنُى
بدبلُ ٜطوين الخ ٤في الكٟٗت بنسخت من ٖ٣ض البُ٘ ٌؿ ِ٣خ٣هم في مماعؾت خ ٤الكٟٗت بمغوع زالزت ؤًام من جاعٍش الخبلُٜ
 ،وبطا ٧او الك٢ ُٟ٘ض خًغ ٖ٣ض البُ٘ ٞإحل الكٟٗت ٌؿ ِ٣صازل ؤحل قهغٍن ،وفي خالت ٖضم جىٞغ الكغَحو ٞد٤
الكٟٗت ٌؿ ِ٣بمغوع ؾنت من جاعٍش جُُ٣ض ٖ٣ض البُ٘ باإلادآٞت الٗ٣اعٍت.
ً
وبهضوعن مضونت الخ٣ى١ن الُٗنُت لم ٌٗض ألامغ ٦ظل ،٪بل ؤو اإلاكغٕ اؾخٛجى ٖن ؤحل زالزت ؤًام وؤحل قهغٍن نٓغنا إلاا ٧او
ًُغخا من مكا٧ل بحو ال٣ٟهاء ،و٦ظلٖ ٪ضم زباث اإلاجلـ ألاٖلى في ٢غاعاجه ٖلى مى ٠٢مدضص ،جضزل اإلاكغٕ اإلاٛغبي في بػالت
ً
ًىما من
هظا ؤلاق٩ا ٫وؤنبذ بٗض طل ٪بطا ؤعاص الك ُٟ٘ؤو ًباصع بٖالو عٚبخه في مماعؾت خ ٤قٟٗت ،وطل ٪زال ٫زالزحو ن
جاعٍش جىنله بالخبلُ( ٜؤوال) ،ؤما بطا لم ًخىنل بهظا ألازحرٗٞ ،لُه ؤو ً٣ىم ببُاو عٚبخه في اؾدكٟإ الخهت اإلابُٗت صازل
ؤحل ؾنت من جاعٍش جُُ٣ض ٖ٣ض البُ٘ باإلادآٞت الٗ٣اعٍت (زانُا).
ً
ؤوال :ؤحل زالزىن ًىما مً جاسٍخ الخبلٌُ
ًنو اإلاكغٕ اإلاٛغبي في مضونت الخ٣ى١ن الُٗنُت في ٞهله 304في ال٣ٟغة ألاولى ٖلى ؤنهً" :م٨ن للمكترين بٗض جُُ٣ض خ٣ى٢ه في
الغؾم الٗ٣اعين ؤو بًضاٖها في مُلب الخد ُٟٔؤو ًبل ٜنسخت من ٖ٣ض قغاثه بلى من له خ ٤الكٟٗت ،وال ًصر الخبلُ ٜبال بطا
ً
ً
ًىما ٧املت من جاعٍش الخىنل".
شخهُا من له الخٞ ٤حها ،وَؿ ِ٣خ ٤هظا ألازحر بو لم ًماعؾه صازل ؤحل زالزحو ن
ن
جىنل به
ي بم٩انُت جبلُ ٜنسخت من ٖ٣ض قغاء بلى من له خ ٤الكٟٗت (ؤي بلى
وما ًم٨ن ٞهمه من هظا النو ؤو اإلاكغٕ ؤُٖى للمكتر ن
ي ؤو بًضاٖه في مُلب الخد ،ُٟٔوٍبضو ؤو
الكغ٧اء الظًن لهم الخ ٤في الكٟٗت) ،وطل ٪بٗض جُُ٣ض قغاثه في الغؾم الٗ٣اع ن
 1الظهري الشريف رقم  1.11.178الصادر يف  25من ذي اضتجة ( 1432اظتوافق  2نوفمرب  )2011بتنفيذ القانون  39.08اظتتعلق مبدونة اضتقوق العينية منشور
باصتريدة الرشتية عدد  5998بتاريخ  24نوفمرب ص  5587وما بعدىا.
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هظا ؤلاحغاء هى ازخُاعين ؤي ً٩ىون بةعاصة اإلاكترين وختى اإلاكغٕ لم ًجبره خُث بضؤث ال٣ٟغة ألاولى من الٟهل 304بٗباعة
"ًم٨ن للمكترين."...
وبهظا ٞاإلاكغٕ ؤُٖى هظا الخ ٤للمكترين وخضه صوون الكغٍ ٪الباج٘ ،وهظا ًسال ٠بٌٗ الدكغَٗاث ألازغين مثل الدكغَ٘
ً
مٗا.
ي والكغٍ ٪ؤو الباج٘ ن
ي الظي ؤُٖى الخ ٤للمكتر ن
اإلاهغ ن
ً
وفي ال٣ٟغة الثانُت من نٟـ اإلااصة 304من م ح ٕ والتي جنو ٖلى ؤنهً " :خٗحو ؤو ًخًمن الخبلُ ٜجدذ َاثلت البُالو ن
بُانا
ٖن هىٍت ٧ل من الباج٘ واإلاكترين م٘ بُاو ٖن الخهت اإلابُٗت وزمجها واإلاهغوٞاث وع٢م الغؾم الٗ٣اعين ؤو مُلب الخدُٟٔ
ؤو مغاح٘ ٖ٣ض الخٟىٍذٞ ،ةو لم ً ٘٣هظا الخبلُٞ ٜد ٤الكٟٗت ٌؿ ِ٣في حمُ٘ ألاخىا."...٫
وبهظا ًخطر لنا ؤو اإلاكغٕ عجب الجؼاء ٖنض مسالٟت ؤو ٖضم جًمحو الخبلُ ٜبالبُاناث اإلاُلىبت والتي خضصها اإلاكغٕ مثل هىٍت
ي 2لم
ي 1ؤو الجؼاثغ ن
٧ل من الباج٘ واإلاكتري ،وع٢م عؾم الٗ٣اع ...بلخ ،والجؼاء اإلاغجب هى البُالو ،وبهظا ٞالدكغَ٘ اإلاهغ ن
ًسخل ٠م٘ الدكغَ٘ اإلاٛغبي في هظه اإلاؿإلت
ً
 1915في ٞهله٧ 31او ًنوٖ " :لى ؤو الك ُٟ٘الظي ًىحه له اإلاكترين بنظاعنا بمىا٣ٞت البُ٘ ،بٗض
وبالغحىٕ بلى ْهحرً 2ىنُى
جُُ٣ض قغاثه ،والغاٚب في قٟٗت الخهت اإلابُٗت ًجب ؤو ً٣ىم بمماعؾت خ٣ه هظا زال ٫ؤحل زالزت ؤًام من جاعٍش جىنله
3
باإلنظاع وبال ؾ ِ٣خ٣ه".
ًخطر لنا من زال ٫هظا االٓهحر اإلال ى ؤو اإلاكغٕ لم ًدضص الجهت اإلا٩لٟت بالخبلُ٦ ،ٜما ؤنه لم ًنو ٖلى ؤو هظا ألاحل ؤحال
ً
ن
٧امال
 1915اإلالٛـى
وخؿن ٗٞل اإلاكـغٕ اإلاٛغبـي ٖنضما ٖـىى احـل 3ؤًام الظي ٦ـاو منهىنـا ٖلُه في الٟهـل 32من ْهحرً 2ىنُى
بإحلً 30ىما إلاا ٧او ًثحره من ٖضة بق٩االث ٢انىنُت وٖملُت باٖخباعه ؤحال ٢هحرا ًهٗب مٗه مماعؾت خ ٤الكٟٗت ،وٍ٣ى٫ن
بٌٗ ال٣ٟه ؤو احل 3ؤًام ٧او من وي٘ اإلاؿخٗمغ الٟغنس ي في ٖهض الخماًت ٢هضا منه يُإ خ ٤اإلالُ٨ت ٖلى الكٟٗاء.
بهظا نخىنل بلى ؤنه ُٟ٦ما ٧انذ الُغٍ٣ت التي اٖخمض ٖلحها اإلاكترين لخبلُ ٜالكٞ ُٟ٘ةنه ال حهم الُغٍ٣ت اإلاؿخسضمت في جبلُ، ٜ
خُث ًم٨ن الاٖخماص ٖلى ٧ل الىؾاثل الخبلُ ٜاإلانهىم ٖلحها في ٢انىون اإلاؿُغة اإلاضنُت ،وما حهم هى ؤو ًخىنل الكُٟ٘
ً
5
شخهُا بهظا الخبلُ ،4ٜولِـ ؤخض ؤ٢اعبه ؤو ححرانه.
ن

 1تنص اظتادة  941من القانون اظتدين اظتصري على أنو" :يشمل اإلنذار الرشتي اظتنصوص عليو يف اظتادة السابقة على البيانات اآلتية وإال كان باطال:
بيان العقار اصتائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً.
بيان الثمن واظتصروفات الرشتية وشروط البيع واسم كل من البائع واظتشرتي ولقبو وصناعتو وموطنو".
 2تنص اظتادة  800من القانون اظتدين اصتزائري على أنو" :جيب أن يشمل اإلنذار اظتنصوص عليو يف اظتادة  799على البيانات التالية وإال كان باطال.
بيان العقار اصتائز أخذه بالشفعة بيانا كافياً
بيان الثمن واظتصاريف الرشتية ،وشروط البيع واسم كل من البائع واظتشرتي ولقبو ومهنتو وموطنو واألجل الذي قدره ثالثون يوماً لإلعالن اظتنصوص عليو يف اظتادة ."799
 3أمال برنوس " :ؽتارسة حق الشفعة يف العقار احملفظ "  ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا اظتعمقة يف القانون اطتاص ،جامعة ػتمد األول ،السنة اصتامعية  ، -2007ص
.58
 4وىذا ما نص عليو الفصل  304يف فقرتو األوُف بأن التبليغ ال يصح إال إذا توصل بو شخصياً من لو حق الشفعة.
 5جهاد سلطانة " :آجال الشفعة بني مقتضيات مدونة اضتقوق العينية والعمل القضائي " ،رسالة لنيل دبلوم اظتاسرت مسلك العقود والعقار ،جامعة ػتمد األول ،كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة ،السنة اصتامعية  ،2014-2013ص .47
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وفي هظا ؤلاَاع البض من الغحىٕ بلى الاحتهاص الً٣اجي من ؤحل جإُ٦ض هظه اإلاؿإلت ،خُث ؤ٦ضث اإلاد٨مت الابخضاثُت بىحضة ؤنه:
"خُث ؤو الثابذ من وزاث ٤اإلال ٠ؤو اإلاضعي ٖلُه وحه بقٗاع بلى اإلاضُٖاو بكغاثه لخ٣ى١ن مكاٖت من الباجٗاث اإلاظ٧ىعاث
ً
 2012مما ً٩ىون مٗه الخىنل ٚحر شخو والخبلُ ٜال ؤزغ له
 ،2012وجىنلذ بةقٗاع والضتهن بخاعٍش/03/15
ؾلٟا بخاعٍش/03/14
ن
1
لالخخجاج ٖلحهن بؿ٣ىٍ خ٣هن في الكٟٗت".
 1915و٢ض اؾخجاب ألنىاث وصٖىاث الباخثحو واإلا٨ٟغٍن
وبهظا ٞاإلاكغٕ خ٣ا ٢ام بخُٛحر م٣خًُاث اإلااصة 31من ْهحرً 2ىنُى
في هظا اإلاجا ،٫مما حٗله ً٣ىم بىي٘ حكغَ٘ ًخالثم م٘ اإلانُ ٤ال٣انىني.
ول٨ن عٚم ٧ل هظا ٞةو اإلاكغٕ اإلاٛغبي ولؤلؾ ٠لم ًندبه نغاخت بلى بق٩الُت ؤحل الكٟٗت في خالت الخ٨م بٗضم ٢بى٫ن
ً
ً
ؤخُانا ؤو ً٣ضم الك ُٟ٘صٖىين الكٟٗت صازل ألاحل ال٣انىني ،ل٨ن نٓغنا لخلل ق٨لي مٗحو
ن
الضٖىين ألاولى ،2بدُث ٢ض ًدضر
جهضع اإلاد٨مت ٢غاع بٗضم ٢بى٫ن الضٖىي ،وهظا ال٣غاع الظي نضعجه اإلاد٨مت ال ًمن٘ الك ُٟ٘من بٖاصة ج٣ضًم صٖىين بل
ًد ٤له ج٣ضًم صٖىين بٗض جصخُذ الخُإ الك٨لي الظي ؤنِب الضٖىين ألاولى
٣ٞض طهب عؤي ٣ٞهي بلى ال٣ى٫ن بإو احل الكٟٗت هى ؤحل ؾ٣ىٍ ولِـ ؤحل ج٣اصم ،3في خحو طهب الغؤي الثاني بلى ال٣ى٫ن
بإو ؤحل الكٟٗت هى ؤمض ج٣اصم ًسً٘ للخى ٠٢والانُ٣إ وهظا اإلاى ٤ٞجبناه اإلاجلـ ألاٖلى مد٨مت الن ٌ٣خالُا في ٢غاع
ي حضًضة بٗض ألاولى التي خ٨مذ
 ": 1984بو بضاًت ألاحل الجضًض إلاماعؾت خ ٤الكٟٗت في خالت ج٣ضًم صٖى ن
ناصع بخاعٍش/01/03
4
بٗضم ٢بى٫ن ًبخضؤ من جاعٍش نضوعن الخ٨م بٗضم ال٣بى٫ن ال من جاعٍش جبلُٛه"
والغؤي في ما ؤٖخ٣ض ؤنه عٚم ُٚاب نو واضر ًجُب ٖلى هظا ؤلاق٩اٞ ،٫اإلااصة 304من مضونت الخ٣ى١ن الُٗنُت ٢ض ؤحابذ
ٖلى هظا ؤلاق٩ا ٫ال٣انىني بك٩ل ٚحر مباقغ ،وؤٖخبرجه بإنه ؤحل ؾ٣ىٍ ولِـ ؤحل ج٣اصم وهى ما نؿدكٟه في ال٣ٟغة ألاولى
من اإلااصة 304التي جنو ٖلى ؤنه  ... :وَؿ ِ٣هظا الخ ٤ألازحر بو لم ًماعؽ زال ٫ؤحل زالزحو ًىما ٧املت من جاعٍش الخىنل".
زاهُا :ؤحل ظىت مً جاسٍخ الخُُٓذ
ً
ٖاما جماعؽ ُٞه الكٟٗت ،وبطا لم ًبلٜ
ٞ ،1915ةو اإلاكغٕ اإلاٛغبي حٗل ؤحل ؾنت ؤحال ن
خؿب الٟهل 32من ْهحرً 2ىنُى
ابخضاءً
ن
الك ُٟ٘بىاٗ٢ت البُ٘ من َغ ٝاإلاكتري ،ولم ًدًغ مجلـ الٗ٣ض ٞةو ؤحل مماعؾت الكٟٗت ًب٣ى هى ؤحل الؿنت
5
ي.
من جاعٍش الدسجُل بالغؾم الٗ٣اع ن
 1915اإلاباصت وألاؾـ
واإلاالخٔ ؤو ؤحل اخدؿاب ؾنت ًبخضت من جاعٍش الدسجُل ،واإلاكغٕ اإلاٛغبي ٢ض اخترم في ْهحرً 2ىنُى
 )1915نجض ؤنه
اإلابجي ٖلحها ٢انىون الخد ُٟٔالٗ٣اعين زانت اإلااصة 67منه ،ول٨ن بالغحىٕ بلى الٟهل 33منه (ْهحرً 2ىنُى
زالٟهم في ال٣ٟغة ألاولى من الٟهل ،32الص يء الظي ٧او ًنخج ٖنه جًاعب في مىا ٠٢الً٣اء.

 1حكم قضائي منشور يف رسالة الباحثة جهاد سلطانة ،آجال الشفعة بني مقتضيات مدونة اضتقوق العينية والعمل القضائي ،مرجع سابق ،ص 47ومايليو
 2شكري فتوح ،شكري الفتوح ،مقارنة قانونية ضتق الشفعة يف مدونة اضتقوق العينية اصتديدة والفقو اظتالكي واالجتهاد القضائي ،منشور يف غتلة القضاء اظتدين ،عدد ،3
اصتزء األول (بدون سنة النشر( ص:
 3عبد العزبز توفيق ،قضاءء اجمللس األعلى يف الشفعة خالل أربعني سنة ،ص72
 4قرار صادر عن اجملل األعلى بتاريخ ، 1984/01/03زكرياء العماري  ،اظتنازعات العقارية ،منشورات غتلة القضاء اظتدين  ،عدد ، 3اصتزء األول بدون سنة النشر.
 5أمال برنوس" :ؽتارسة حق الشفعة يف العقار احملفظ" ،مرجع سابق ،ص .64
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وبالغحىٕ بلى اإلا٣خًُاث الجضًضة من م.ح ٕ.في ٣ٞغتها الثانُت من اإلااصة 304والتي جنو ٖلى ؤنه ..." :خ ٤الكٟٗت ٌؿ ِ٣في
حمُ٘ ألاخىا ٫ـ ؤي ٖضم الخبلُ٣ٖ ٜض الكغاء بلى طوين الخ ٤في الكٟٗت ـ بمط ي ؾنت ٧املت من جاعٍش الخُُ٣ض بطا ٧او الٗ٣اع
مد."...ٟٔ
ومن زال ٫هظه ال٣ٟغة ًخطر ؤنه في خالت ٖضم جبلُ٣ٖ ٜض الكغاء بلى من له خ ٤مماعؾت الكٟٗت وبٗض جُُ٣ض هظا الٗ٣ض في
ً
اخدؿابا من جاعٍش جُُ٣ضه.
ن
السجل الٗ٣اعيٞ ،ةو هظا ألاحل ٌؿ ِ٣بٗض مغوع ؾنت
وبهظا ً٨خٟي مكترين خهت قاجٗت في ٖ٣اع مد ٟٔؤو ًثبذ جُُ٣ض قغاثه في الغؾم الٗ٣اعي ،وؤنه مًذ ؾنت ٖلى جاعٍش
1
الخُُ٣ض ،ولم ًُلب الكغٍ ٪الكٟٗت لُد٨م بإو الخ ٤في الكٟٗت ٢ض ؾ.ِ٣
وهنا ندؿاء ٫هل ًم٨ن مماعؾت خ ٤الكٟٗت ٢بل الخُُ٣ض ٖ٣ض الكغاء في الغؾم الٗ٣اعين ؟
بالغحىٕ بلى م٣خًُاث ْهحر الخد ُٟٔالٗ٣اعين نجض بإو انخ٣ا ٫اإلالُ٨ت ال ًخم ب٣ىة ال٣انىون ٦إزغ لٗ٣ض البُ٘ 2،بل ؤو انخ٣ا٫
اإلالُ٨ت ج٩ىون ندُجت جُُ٣ض هظا الٗ٣ض في السجل الٗ٣اعي ،بهظا ال ًم٨ن مماعؾت خ ٤الكٟٗت ٢بل جُُ٣ض الٗ٣ض بالسجل
3
الٗ٣اعين.
وبالغحىٕ بلى ألاخ٩ام الً٣اثُت ،نجض ؤو ٧ل من مد٨مت الن ٌ٣واإلاد٨مت الابخضاثُت ٢ض ؾمدا إلان له خ ٤الكٟٗت في
مماعؾتها ٢بل جُُ٣ض ٖ٣ض الكغاء باإلادآٞت الٗ٣اعٍت وهظا ًسال ٠ما ط٦غ ؤٖاله
ً
ٖ 176لى ؤنه ًم٨ن
ؾاب٣ا (مد٨مت الن ٌ٣خالُا) في ؤخض ٢غاعاجه ٖضص 588في مل ٠مضني بخاعٍش/9/20
ن
وبهظا نجض اإلاجلـ ألاٖلى
4
للك ُٟ٘ؤو ًماعؽ خ ٤الكٟٗت ولى ٢بل الخُُ٣ض في السجل الٗ٣اعين.
ٖ 2013لى ؤو٣ٖ " :ض البُ٘ مىيىٕ َلب الكٟٗت
و٦ظل ٪اإلاد٨مت الابخضاثُت بىحضة والتي حاءث في ؤخض ؤخ٩امها بخاعٍش/5/15
ً
ًٞال ٖلى
ن
 2010خؿب الثابذ من زاجم ؤلاصاعة اإلاثبذ بها ،وؤنه
الظي جم بًضاٖه بٛغى جُُ٣ضه بالغؾم الٗ٣اعين بخاعٍش/9/24
طل ٪بإنه ٖلى ٞغى ٖضم جُُ٣ضه بالغؾم الٗ٣اعيٞ ،ةنه ال وحىص ألي م٣خط ى في ٢انىون الخد ُٟٔالٗ٣اعين ؤو ٚحرهٌ ،كترٍ
5
حسجُل ٖ٣ض البُ٘ بالغؾم الٗ٣اعين لِؿمذ للكغٍ ٪في الٗ٣اع اإلاد ٟٔبمماعؾت خ٣ه في الكٟٗت".
ٞةطا ٧او ٧ل من مد٨مت الن ٌ٣واإلاد٨مت الابخضاثُت ٢ض ٖالال ٢غاعاتهما بٗضم وحىص ما ٌكترٍ يغوعة جُُ٣ض ٖ٣ض البُ٘ في
السجل الٗ٣اعين من ؤحل مماعؾت الكٟٗت ٖلى الٗ٣اع اإلاد.ٟٔ
ً
نغٍدا في اإلااصة 295التي جنو
ن
بهضو نع مضونت ح  ٕ.لم ٌٗض هنا ٥مجا ٫لخبرًغ ال٣غاعاث بهظا اإلابرع ،وبهظا حاء اإلاكغٕ اإلاٛغبي
ً
مدٟٓا ًخٗحو ٖلُه بزباث جُُ٣ض
ن
ٖلى ؤنهً " :خٗحو ٖلى َالب الكٟٗت بزباث بُ٘ الخهت اإلاُلىب قٟٗتهاٞ ،ةطا ٧او الٗ٣اع
ي".
البُ٘ بالغؾم الٗ٣اع ن

 1ىدى مزور  " :اإلثبات يف دعوى شفعة العقار " ،رسالة لنيل دبلوم اظتاسرت يف قان ون العقود والعقار ،جامعة ػتمد األول ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
وجدة ،السنة اصتامعية  ،2012-2011ص .49
 2وهبذا ؾتد أن ظهري التحفيظ العقاري قد خالف مقتضيات قانون االلتزامات والعقود اظتغريب مبا جاء فيو يف الفصل  " :491يكسب اظتشرتي بقوة القانون ملكية الشيء
اظتبيع ،"...وىذا يفيد أن نقل اظتلكية ىو أثر مباشر للعقد.
 3أمال برنوسي :ؽتارسة حق الشفعة يف العقار احملفظ مرجع سابق ،ص .50
 4ػتمد ػتجويب :الشفعة يف الفقو اظتالكي والتشريع اظتغريب ،مطبعة كاتب العريب دمشق ،الطبعة األوُف  1993ص .163
 5حكم صادر عن احملكمة االبتدائية بوجدة رقم  ،13/1030ملف عقاري رقم  11/3375بتاريخ  2013/5/15غري منشور
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وػٍاصة ٖلى طلٞ ٪اإلاكغٕ اإلاٛغبي ؤ٦ض ٖلى يغوعة جُُ٣ض الٗ٣ض في السجل الٗ٣اعي ،في اإلااصة 299من م.حٖ ٕ.لى ؤنه" :بطا ٧او
ً
مدٟٓا ٞةو الخهت اإلاكٟىٖت ال جازظ بال من ًض اإلاكترين اإلاُ٣ض بالغؾم الٗ٣اعين"
ن
الٗ٣اع
الُٓشة الثاهُت :ؤحا ٛالشُهت الىاسدة نلى الهٓاس يير اإلادُل
ً٣هض بالٗ٣اع ٚحر اإلاد ٟٔالٗ٣اعاث لم ٌؿب ٤ؤو زًٗذ لنٓام الخد ُٟٔالٗ٣اعين ل٨جها جسً٘ في جنُٓمها إلاضونت الخ٣ى١ن
الُٗنُت وبطا لم ًغص النو ال٣انىني ٞحها ًغح٘ بلى ٢انىون الالتزاماث والٗ٣ىص وفي خالت ُٚاب النو ال٣انىني ًغح٘ بلى ٢ىاٖض
ال٣ٟه ؤلاؾالمي ٖلى مظهب ؤلامام مال ٪و٦ظا الٗاصاث وألاٖغا ٝاإلادلُت
وجنو ال٣ٟغة الثانُت من اإلااصة 304من مضونت الخ٣ى١ن الُٗنُت ٖلى ؤنهٞ ..." :ةو لم ً ٘٣هظا الخبلُٞ ٜةو خ ٤الكٟٗت ٌؿِ٣
ً
مدٟٓا ؤو ؤلاًضإ بطا ٧او الٗ٣اع في َىعن الخدُٟٔ
ن
في حمُ٘ ألاخىا ٫بمط ي ؾنت ٧املت من جاعٍش الخُُ٣ض بطا ٧او الٗ٣اع
وبمط ي ؾنت ٖلى الٗلم بالبُ٘ بو ٧او الٗ٣اع ٚحر مد."ٟٔ
وٍخطر من زال ٫هظه ال٣ٟغة ؤنه ًم٨ن للك ُٟ٘الظي ًغٚب في قٟٗت الخهت الكاجٗت في ٖ٣اع ٚحر مد ٟٔؤو ًماعؾه
صازل ؤحل ؾنت من جاعٍش الٗلم بخهغ ٝقغٍ٨ت في الخهت الكاجٗت (ؤوال) ،وجنو ال٣ٟغة ألازحرة من نٟـ اإلااصة " :وبطا لم
ًخد ٤٣الٗلم بالبُ٘ ٞبمط ي ؤعب٘ ؾنىاث من جاعٍش ببغام الٗ٣ض" ،بمٗجى ؤو للك ُٟ٘بطا لم ٌٗلم بالبُ٘ ٞلِـ له الخ ٤في
مماعؾت خ ٤الكٟٗت ألمض َىٍل بل ؤو الخض ألا٢ص ى لهظا ألاحل هى ؤعب٘ ؾنىاث (زانُا(
ؤوال :مماسظت الشُهت داخل ؤحل ظىت
1

بالغحىٕ بلى ال٣ىاٖض الٗامت وبهٟت زانت اإلاظهب اإلاال٩ي ،نجض ؤنه خضص ؤحا ٫مماعؾت خ ٤الكٟٗت في ؤحلحو ازنحو هما:
قهغٍن ازنحو ،ؤحل ؾنت

ي ٖلى من خًغ ٖ٣ض البُ٘ و٦خبذ قهاصجه في هظا الٗ٣ض ؤحل قهغٍنٞ ،ةطا ؾ٨ذ هظا الك ُٟ٘زال ٫هظًن الكهغٍن
وَؿغ ن
2
٧املحو ؾ ِ٣خ٣ه في مماعؾت الكٟٗت٦ ،ما ً٣ى٫ن الكُش زلُل في مالٟه مسخهغ الٗالمت زلُل وهى ًخدضر ٖن ما ٌؿِ٣
خ ٤الكٟٗت ب٣ىله:
3

"بو ٢اؾم ؤو اقتر ...٥ؤو قهغٍن بو خًغ الٗ٣ض"...

و٢ض خضص ٦ظل ٪ؤحل ؾنت بالنؿبت للكغٍ ٪الظي حٗظع ٖلُه خًىعن ٖ٣ض البُ٘ وٖبر ٖن عٚبخه في مماعؾت خ ٤الكٟٗت،
وهظا ما ؤ٦ضه الكُش زلُل في مسخهغه ٢اثال " :ؤو قهغٍن بو خًغ الٗ٣ض وبال ؾنت ٦إو ٖلم ٛٞاب ،بال ؤو ًٓن ألاولىٍت
٢بلها ٞد 4"٤و٦ظل٢ ٪ى٫ن بن ٖانم في جدٟخه":والتر ٥للُ٣ام ٞى١ن الٗام *** حؿ ِ٣خ٣ه م٘ اإلا٣ام"
وبالغحىٕ بلى ٢غاعاث اإلاجلـ ألاٖلى ٢بل نضوعن مضونت الخ٣ى١ن الُٗنُت نجض ؤخض الباخثحو ًغين بإو ؤٚلب الاحتهاصاث
5
الً٣اثُت للمجلـ ألاٖلى (مد٨مت الن ٌ٣خالُا) حٗمل ٖلى جُبُ ٤ؤحل ؾنت ٖلى الٗ٣اعاث ٚحر اإلادٟٓت.
 1ػتمد ابن معجوز" :الشفعة يف الفقو اظتالكي والتقنني اظتغريب" ،مرجع سابق ،ص .207
 2ويبدأ ىذا األجل من حترير عقد البيع وينتهي بانتهاء اليوم األخري من أجل شهرين.
 3خليل ابن إسحاق اظتالكي" :ؼتتصر العالمة خليل" ،مطبعة دار الرشاد اضتديثة ،الطبعة األوُف  ،2003ص .175
 4خليل ابن إسحاق اظتالكي" :ؼتتصر العالمة خليل" ،مرجع سابق ،ص .231
 5سعيد مستمر" :إشكالية أجال الشفعة يف التشريع اظتغريب " ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون اطتاص ،وحدة التكوين والبحث يف القانون اطتاص ،كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة اضتسن الثاين ،الدار البيضاء ،السنة اصتامعية  ،1999-1998ص .11
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وما ًالخٔ ؤو ؤٚلب ال٣ٟه نغاخت ال ً٣ىمىون بةُٖاء ؤهمُت ٦بحرة ألحل قهغٍن ،بدُث ً٣ىمىون بخدضًضه في بًٗت ؤؾُغ
وؤحل ؾنت ً٣ىمى نو بالخضًث ٖنه في ٖضة نٟداث
وبالغحىٕ بلى م٣خًُاث مضونت الخ٣ى١ن الُٗنُت الجضًضة 39-08ؤو اإلاكغٕ اخخ ٟٔبإحل الؿنت الىاخضة صوون ؤحل قهغٍن،
ً
ؾاب٣ا.
ن
ولٗل الؿبب في هظًن هى ألاؾباب التي ط٦غناها
1

لهظا حٗل اإلاكغٕ اإلاٛغبي من الٗلم بالبُ٘ نُ٣ت انُال ١ؤحل ؾنت ،بال ؤنه ؾ٨ذ ٖن َغٍ٣ت بزباث هظا الٗلم

و٢ض ؤ٦ض اإلاجلـ ألاٖلى (مد٨مت الن ٌ٣خالُا) 2في ٖضة ٢غاعاث بإو الك ُٟ٘ال ٌؿ ِ٣خ٣ه بال بٗض مغوع ؤحل ؾنت من جاعٍش
3
جاعٍش الٗلم بالبُ٘ الخانل من اإلاال ٪مٗه بلى اإلاكٟىٕ منه ،ولظلٞ ٪الٗبرة بخاعٍش ٖلم الك ُٟ٘بالبُ٘ ال بخاعٍش البُ٘ طاجه...
وبهظا ٞإحل ؾنت ًبخضت من جاعٍش الٗلم ال من جاعٍش الٗ٣ض ،هظا ٞالكغٍ ٪الظي ًُلب الكٟٗت بٗض مغوع ؤحل ؾنت ًهض١
4
في اصٖاء ٖضم الٗلم.
ول٨ن الؿاا ٫الظي ًُغح نٟؿه هل اإلاكغٕ اإلاٛغبي ٢هض جاعٍش اإلاُالصي ؤو الخاعٍش الهجغين م٘ الٗلم ؤو ال٣ٟه اإلاال٩ي ٌٗخمض
ً
ً
٦ثحرنا ٖلى الخاعٍش الهجغي ،نٓغنا ألو ؤنىله صًنُت ،ول٨ن اإلاكغٕ اإلاٛغبي اٖخمض ٖلى الخاعٍش اإلاُالصي ال الخاعٍش الهجغين ختى
ً
6
ًىما بياُٞت 5وهى الخىحه الظي انخ٣ضه مدمض زحرين
ٌؿخُٟض الك ُٟ٘من 13ن
ججضع ؤلاقاعة بلى ؤو ؤحا ٫الكٟٗت هي ؤحا ٫ؾ٣ىٍ ال ؤحا ٫الخ٣اصم ٞهى ٌؿغين ٖلى ال٩اٞت ٖلى الٛاثب وٖلى الهٛحر وٖلى
ً
خالُا) ب٣ىله "ؤحل اإلاُالبت بالكٟٗت ؤحل
من ال ؤهلُت له للخهغ ٝفي خ٣ى٢ه ،بهظا ًإزظ اإلاجلـ ألاٖلى (مد٨مت الن ٌ٣ن
ؾ٣ىٍ ال ؤمض ج٣اصم ِٞؿغين في خ ٤ال٣انغٍن بطا ٧او لهم ناثب ٢انىني وجغاخي في اإلاُالبت بالكٟٗت بلى ؤو ان ٌ٣ؤحل
7
مماعؾتها".
والغؤي في ما ؤٖخ٣ض ؤو ؤحل الكٟٗت ٌٗض من مىاُٖض الؿ٣ىٍ ولِـ مىاُٖض الخ٣اصم ،ماصام ؤو ؤحل زالزىون ًىما ؤحل
ؾ٣ىٍ ٞدؿغين ؤًًا ٖلى الٛاثبحو ،ومن لم ج٨ن لضًه ؤهلُت الخهغ ،ٝباٖخباعها مضة ال ج٣بل الانُ٣إ
زاهُا :مماسظت الشُهت داخل ؤحل ؤسبو ظىىاث
جنو ال٣ٟغة ألازحرة من الٟهل 304من م ح ٕ ٖلى ؤنه " :وبطا لم ًخد ٤٣الٗلم بالبُ٘ ٞبمط ي ؤعب٘ ؾنىاث من جاعٍش ببغام
الٗ٣ض".
ابخضاء من جاعٍش
ًن
ٞإحل مماعؾت خ ٤الكٟٗت في الٗ٣اع ٚحر اإلاد ٟٔفي خالت بطا اصعى الكٖ ُٟ٘ضم ٖلمه بالبُ٘ ؤعب٘ ؾنىاث،
ببغام الٗ٣ض.
 1جهاد سلطانة :مرجع سابق ،ص .11
 2مت تغيري ىذه التسمية مبقتضى ظهري شريف رقم  1.11.170صادر يف  27من ذي القعدة  25( 1432أكتوبر  )2011بتنفيذ قانون رقم  58.11اظتتعلق مبحكمة
النقض ،اظتغري مبوجبو الظهري الشريف رقم  1.57.223الصادر يف  2ربيع األول  27( 1377سبتمرب  )1957بشأن اجمللس األعلى.
 3قرار ػتكمة النقض عدد  4312صادر بتاريخ  2009/1/25يف ملف اظتدين عدد  2008/4/1/714والذي مت نشره مبجلة سلسلة االجتهاد القضائي ،العدد  2مايو
 ،2011ص .222
 4ػتمد ػتجويب" :الشفعة يف الفقو اظتالكي والتشريع اظتغريب" ،مرجع سابق ،ص  170وما بعدىا.
 5جهاد سلطانة :مرجع سابق ،ص .13
 6ػتمد خريي" :الشفعة وأجاعتا بني العقار اظتحفظ وغري احملفظ والعقار يف طور التحفيظ " ،غتلة احملاكمة ،العدد  13سنة .2007
 7عبد اهلل درميش ،عبد اهلل درميش ،الشفعة يف العقار احملفظ ،غتلة احملاكم اتلمغربية ،البيضاء ،عدد  ،24سنة  ،1996ص .25

51

مشٖض حُل البدث الهلمي  -مجلت حُل الذساظاث اإلآاسهت– الهذد  2ؤٖخىبش 2016
ً
ؾاب٣ا (مد٨مت الن٧ )ٌ٣او ٌٗمل ب٣اٖضة ٣ٞهُت ب٣ىله الكُش زلُل " :ونض ١ؤو ؤن٨غ
ن
وبالغحىٕ بلى ٢غاعاث اإلاجلـ ألاٖلى
ٖلمه ـ وطل ٪ولى َا ٫ؤمض الكغاء ؤ٦ثر من ٖكغٍن ؾنت ،بٖماال لؤلنل الظي هى الجهل" ،1ول٨ن بُٖاء للك ُٟ٘الخ٤
ً
ؾببا في الجزاٖاث اإلاؿخمغة ،2وهظا ما
بم٩انُت اإلاُالبت بكٟٗخه مهما َا ٫الؼمن ؤمغ من قإنه ؤو ًًغ به اإلاكٟىٕ منه وٍ٩ىون ن
ؤصي باإلاجلـ ألاٖلى بلى حٗضًل مىٟ٢ه ٞإنبذ ًُ٣ض ٢ى٫ن الكُش زلُل " :ونض ١ؤو ؤن٨غ ٖلمه ببٌٗ الاحتهاصاث ال٣ٟهُت
النابٗت من اإلاظهب اإلاال٩ي ،وٖلى عؤؾهم "ٖبض الخ٨م" " وابن اإلاىاػ" اللظاو عؤي ؤو ؤحل 4ؾنىاث ؤحل ٧افي لٗلم الكُٟ٘
3
بالبُ٘ الظي ؤحغاه قغٍ٨ه.
وهى نٟـ الغؤي الظي ؤزظث به مدا٦م اإلاىيىٕ وبهظا ً٢ذ مد٨مت الاؾخ نا ٝبالغباٍ في ؤخض ٢غاعاتها ع٢م 152الهاصع
 2007ملٖ ٠ضص 86/07ؤو " :ؤحل ألازظ بالكٟٗت بالنؿبت للٗ٣اعاث ٚحر مدٟٓتً ،خٗحو خهغه بالنؿبت للكُٟ٘
بخاعٍش/4/26
4
الخايغ في ؤعب٘ ؾنىاث وهي مضة ٧اُٞت لخهى٫ن الٗلم قغٍ ٪حضًض.
وهظا ما طهبذ بلُه ٦ظل ٪ابخضاثُت الناْى نع بدُث ٖمضث ٖلى جُُ٣ض ٢ى ن ٫الكُش زلُل وخهغث مضة الٗلم في ؤعب٘ ؾنىاث
5
ابخضاء من جاعٍش ببغام الٗ٣ض.
وبهظا ٞمضونت ح ٢ ٕ.ض خؿمذ في هظا ألامغ ولم ٌٗض ألامغ بٗض آلاو ألازظ بغؤي ال٣ٟه اإلاال٩ي ،ؾىاء الكُش زلُل ؤو ابن
ً
اٚا وهظا ما ٖبر ٖنه في ال٣ٟغة ألازحرة من اإلااصة" 304وبطا لم
ٖانم ،وبنما اإلاكغٕ ٢ض خؿم في هظا ألامغ ولم ًترُٞ ٥ه ٞغ ن
ًخد ٤٣الٗلم بالبُ٘ ٞبمط ي ؤعب٘ ؾنىاث من جاعٍش ببغام الٗ٣ض".
ٞةطا لم ًماعؽ هظا الخ ٤زال ٫مضة ؤعب٘ ؾنىاث ٌؿ ِ٣هظا الخ ٤وختى ال ًب٣ى اإلاكٟىٕ منه جدذ عخمت ٖلم الكُٟ٘
6
مٗل٣ت وٚحر مٗغوٞت.
ل٨ن ؤلاق٩ا ٫اإلاُغوح هى ما صام ؤو اإلااصة 304من م ح ٕ ُ٢ضث ؤحل الكٟٗت في الٗ٣اعٚحر اإلاد ٟٔبمغوع ؤعب٘ ؾنىاث ٖلى
7
جاعٍش ببغام الٗ٣ض بطا لم ًدهل الٗلم بالبُ٘ ،وهى نٟـ مى ٠٢ال٣ٟهاء اإلاالُ٨ت.
ٞةو ؤلاق٩ا ٫هى ؤو مضونت ح  ٕ.لم جىضر من اإلاٗجي بهظا ألاحل هل هى الك ُٟ٘الخايغ ِ٣ٞ؟ ؤم ؤو الٛاثب ٌؿغين ٖلُه
ً
ؤًًا نٟـ الخ٨م ؟
ن
وبهظا نؿدنج بإو مماعؾت هظا خ٩ً ٤ى نو صازل احل ؾنت جبخضت من جاعٍش الٗلم بالبُ٘ خؿب م٣خًُاث اإلااصة 304من م.ح
 ٕ.وهظا ألاحل حاء اؾدناصا بلى الٟهل 976من  ٕ.٫.١الظي بضوعه ًنو ٖلى نٟـ ألاحل وفي خالت ٖضم الٗلم بالبُ٘ ٞمط ي
ؤعب٘ ؾنىاث من جاعٍش ببغام ٖ٣ض بُ٘ خؿب م٣خًُاث ال٣ٟغة ألازحرة من اإلااصة 304من م.ح ٕ.و بالخالي وي٘ خض لل٣اٖضة
ال٣اثلت" :الٛاثب ٖلى قٟٗخه ختى ًدًغ و لى َالذ ُٚبخه"
 1جهاد سلطانة :مرجع سابق ،ص .14
 2أزتد الباش  " :األحكام العامة لل شفعة يف قواعد الفقو اإلسالمي والقانون اظتغريب " ،أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون اطتاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية ،جامعة اضتسن الثاين ،الدار البيضاء ،السنة اصتامعية  ،2004-2003ص .187
 3جهاد سلطانة :مرجع سابق ،ص .14
 4نفس اظترجع  ،ص .15
 5حكم صادر عن احملكمة االبتدائية بالناظور رقم  429بتاريخ  2005/05/09ملف عقاري رقم .03/671
 6ػتمد خريي" :الشفعة وأجاعتا بني العقار احملفظ والعقار غري احملفظ والعقار يف طور التحفيظ" ،مرجع سابق ،ص .20
 7شكري الفتوح :غتلة القضاء اظتدين ،مرجع سابق ،ص .187
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الُٓشة الثالثت :آلاحا ٛالىاسدة نلى الهٓاس في ؾىس الخدُُل
ً٣هض بالٗ٣اع في َىعن الخد" ُٟٔطل ٪الٗ٣اع الظي ٢ضم بكإنه مُلب الخد ُٟٔوالػالذ مؿُغة الخد ُٟٔؾاعٍت بكإنه،
1
بدث ال ًخىٞغ بٗض ٖلى عؾم ٖ٣اعين زام به ًُهغه من ٧اٞت الُٗىب والكىاثب اإلاغجبُت به".
وُٞما ًخٗل ٤بإحل مماعؾت خ ٤الكٟٗت ٖلى هظا النىٕ من الٗ٣اع ًب٣ى من ازخهام اإلااصة 304من مضونت الخ٣ى١ن الُٗنُت
ً
شخهُا من له الخٞ ٤حها وَؿ ِ٣هظا الخ ٤بو لم ًماعؾه زال ٫زالزحو
ن
التي جنو ..." :وال ًصر الخبلُ ٜبال بطا جىنل به
ً
ًىما ٧املت من جاعٍش جىنلٞ ...ةو لم ً ٘٣هظا الخبلُٞ ٜةو خ ٤الكٟٗت ٌؿ ِ٣في حمُ٘ ألاخىا ٫بمط ي ؾنت ٧املت من جاعٍش
ن
ً
الخُُ٣ض بطا ٧او الٗ٣اع مدٟٓا ،ؤو ؤلاًضإ بطا ٧او الٗ٣اع في َىعن الخد ُٟٔوبمط ي ؾنت ٖلى الٗلم بالبُ٘ بو ٧او الٗ٣اع ٚحر
مد."ٟٔ
وٍخطر من زال ٫هظا النو ؤو ؤحل مماعؾت خ ٤الكٟٗت بٗ٣اع في َىعن الخد٩ً ُٟٔىون بمط ي ؾنت ٧املت من جاعٍش بًضإ
ً
ٖ٣ض الكغاء بطا لم ًخم جبلُ ٜالكغاء بلى الكَ ُٟ٘بٗا ،ؤما في خالت الخبلُُٞ ٜجب مماعؾت خ ٤الكٟٗت صازل ؤحل زالزحو
ً
ًىما ٧املت من جاعٍش الخىنل بالخبلُ.ٜ
ن
وبهظا ٞاإلاكغٕ لم ً٣م بةلؼام اإلاكترين بالخًىٕ إلاؿُغة مُٗنت إلقهاع خ٣ه واإلادآٞت ٖلُه بل ؤُٖى له الخ ٤وهى الازخُاع
بحو النكغ في الجغٍضة الغؾمُت ٖن َغٍ ٤الخالنت ؤلانالخُت و ٤ٞالٟهل 83من ْهحر الخد ُٟٔالٗ٣اعي٦ ،ما نسخ
ً
َب٣ا للٟهل 84من نٟـ الٓهحر اإلاٗض ٫واإلاخمم من نٟـ
وٖىى بم٣خط ى ال٣انىون 14-07ؤو ؤلاًضإ في سجل الخٗغياث ن
2
ال٣انىوٞ ،ةو بضاًت ؾغٍاو ؤحل ؾنت ًسخل ٠بازخال ٝالُغٍ٣ت اإلاخبٗت".
ٟٞي ْل اإلاؿخجضاث التي حاءث بها.م.ح٣ٞ ،ٕ.ض جم وي٘ خضا الزخال٣ٞ ٝهي وً٢اجي بسهىم اإلاُالبت بالكٟٗت هل ًجب
ؾلى ٥مؿُغة الخٗغى ؤو مؿُغة ؤلاًضإ َب٣ا للٟهل 84من ّ.ث ،ٕ.وطل ٪بنو اإلااصة 305من.م.ح ٕ.التي جنو ٖلى
ؤنه ":بطا ٧او الٗ٣اع في َىعن الخدٞ ُٟٔال ٌٗخض بُلب الكٟٗت بال بطا يمن الك ُٟ٘حٗغيه بمُلب الخد ُٟٔاإلاخٗل ٤به "
ٖ 32011لى ال٣ى٫ن باو٧ ":ل صٖىين ؤو مناػٖت ؤو مُالبت بدُٖ ٤جي ؤو
وهى ما ؤ٦ضجه مدم٨ت الاؾخ نا ٝفي خ٨م ناصع ؾنت
جغجِب خُٖ ٤جي ٖلى ٖ٣اع في َىعن الخدً ُٟٔجب ؤو ًمغ بمؿُغة الخدَ ُٟٔب٣ا للٟهل 24من ْهحر الخد ُٟٔالٗ٣اعين
و٦ظا الٟهل 84اإلاظ٧ىعن ؤٖالهٞ...ةنه ٧او ًجب ٖلى اإلاؿخإنٖ ٠لحهما ؤو ًخ٣ضما بُلب الكٟٗت ٖن َغٍ ٤ؾلى ٥مؿُغة
الخٗغى َب٣ا للٟهل 24من ْهحر الخد ُٟٔالٗ٣اعين"
والغؤي في ما ؤٖخ٣ض ؤو مد٨مت الاؾخ نا٧ ٝانذ ٖلى نىاب ٧ىون ؤو َلب مماعؾت خ ٤الكٟٗت ٖلى الٗ٣اع في َىعن الخدُٟٔ
ًخٗحو ؤو ًخم في بَاع الٟهل 84ولِـ ٖن َغٍ ٤الخالنت ؤلانالخُت ،ألو مؿُغة الخٗغى اإلانهىم ٖلحها في الٟهل84
حٗخبر ؤ٦ثر يمانا من الخالنت ؤلانالخُت اإلانهىم ٖلُه في الٟهل83

 1إدريس الفاخوري " :اضتقوق العينية وفق القانون رقم  ،"39-08مطبعة اظتعارف اصتديدة ،الرباط ،طبعة  ،2013ص45:
 2جهاد سلطانة :مرجع سابق ،ص  40وما بعدىا.
 3حكم صادر عن ػتمكة االستئناف بالدار البيضاء  24بتاريخ  2011/02/يف اظتلف عدد  2009/1/5183حتت رقم  447غري منشور
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ٞةطا ٧او اإلاكغٕ ٢ض خضص ؤحل مُالبت الك ُٟ٘بد٣ه في الكٟٗت وهى ؤحل ؾنت من جاعٍش ؤلاًضإ متى ٧او ألامغ ًخٗل ٤بٗ٣اع
في َىعن الخد٦ ُٟٔما حاء في 304من مضونت الخ٣ى١ن الُٗنُتٞ ،ةو مماعؾت الك ُٟ٘إلاؿُغة الخٗغى ٖلى ؤلاًضإ ًخٗحو
يغوعة الُ٣ام به صازل ؤحل الخٗغى وهى قهغٍن من جاعٍش نكغ ؤلاٖالو ٖن انتهاء الخدضًض بالجغٍضة الغؾمُت 1
وبالخالي ٞهل ٖلى الك ُٟ٘ؤو ًخُ٣ض بإحل الخٗغى ؤم احل الكٟٗت؟ واو اٞترينا انه ًجب ٖلُه بو ًخُ٣ض بإحل الخٗغى -
ي ٖلى خ٤
ي.هل حؿغ ن
ؤحل قهغٍن من جاعٍش بٖالو بانتهاء ٖملُت الخدضًض  -وان٣ط ى احل هظا ألازحر وؤؾـ الغؾم الٗ٣اع ن
الكٟٗت مؿُغة الخُهحر؟ؤم انه نىٕ من خ ٤زام؟
٣ٞض ؤحاب ألاؾخاط خؿن ٞخىرٖ 2لى هظا ؤلاق٩ا ٫مٗخبرا بًاه ؤنه بالغحىٕ بلى مًامحو الٟهل 24من ْهحر الخدُٟٔ
الٗ٣اعين ال حؿٗ ٠لل٣ى٫ن بًغوعة مماعؾت الخٗغى ٖلى ؤلاًضإ صازل ؤحل قهغٍن ،واٖخبرها جىحي نغاخت ٖلى ؤو هظا
ألاحل ٌؿغين ججاه ٧ل من ًضعي خ٣ا ٖلى مُلب الخد ،ُٟٔجدذ َاثلت ؾ٣ىٍ خ٣ه ،مًُٟا بإو ما ًجغين به الٗمل لضي
مهالر اإلادآٞت الٗ٣اعٍت ؤجها ال حكترٍ ؤحل الكهغٍن إلاماعؾت الخٗغى ٖلى ؤلاًضإ من حهت ،وال حٗخبره حٗغيا اؾخثناثُا
من حهت ؤزغين3
وهظا ما ٌؿخضعى ال٣ى٫ن بطو بإو هظا النىٕ من الخٗغياث ال ٌٗخبر حٗغيا ٖاصًا وال حٗغيا اؾخثناثُاٞ ،هى حٗغى ٚحر مُ٣ض
بإحل مٗحوً ،م٨ن مماعؾخه من َغ ٝالك ُٟ٘صازل ؤحل الؿنت من جاعٍش بًضإ اإلاكٟىٕ منه لٗ٣ض قغاثه ،و٢بل اجساط
اإلادا ٔٞل٣غاع الخد ،ُٟٔألنه بمجغص جد ُٟٔالٗ٣اع حؿغين ٖلُه ٖلُه ٢اٖضة الخُهحر من حمُ٘ الُٗىب والكىاثب
واإلاناػٖاث بمجغص جإؾِـ الغؾم الٗ٣اعين بالغٚم ؤو ؤحل الؿنت إلاماعؾت الكٟٗت من َغ ٝالك ُٟ٘ال ػا ٫لم ًنهغم بٗض
ٞبمجغص جإؾِـ الغؾم الٗ٣اعي ،وجماَل الكٖ ُٟ٘ن مماعؾت خ٣ه صازل ألاحل ال٣انىني اإلانهىم ٖلُه في اإلااصة306
ٌٗغى خ٣ه في الكٟٗت للؿ٣ىٍ
خاجمت
 ،1915بدُث
بناءا ٖلى ما ؾبً ٤خطر بإو اإلاكغٕ اإلاٛغبي ٢ض ججاوػن مجمىٖت من ؤلاق٩االث اإلاُغوخت في ْل الٓهحرً 2ىنُى
جم بلٛاء ؤحل زالزت ؤًام وؤحل قهغٍن بطا حٗل ٤ألامغ بٗ٣اع مد ،ٟٔوويٗذ ؾٟ٣ا مدضص ألحل الكٟٗت الىاعص ٖلى الٗ٣اع
ٚحر اإلاد ٟٔفي ؤحل ؤعبٗت ؾنىاث من جاعٍش ببغام الٗ٣ض بٗضما ٧او ؤحل ٚحر مدضص،
ول٨ن عٚم جدضًض هظا ؤحل لك ُٟ٘من ؤحل مماعؾت خ٣ه ختى ال ًب٣ى اإلاكٟىٕ منه جدذ عخمخه صاثماٞ ،ةنه ًخٗحو بٖاصة
النٓغ في مجمىٖت من الانخ٣اصاث اإلاىحهت لهظا ألاحل ،..ؤبغػه ؤو اإلاكغٕ اإلاٛغبي زهو ماصة وخُضة آلحا ٫الكٟٗت وهي
اإلااصة٦ ،304ما ؤنه لم ًدضص بك٩ل ص ٤ُ٢آحا ٫مماعؾت الكٟٗت بك٩ل ًدناؾب وَبُٗت ؤلاحغاءاث زانت ٖضم عبِ ؤحل
 1ينص اظتشرع اظتغريب يف اظتادة  24من م.ح.ع على انو  ":ديكن لكل شخص يدعي حقا على عقار مت طلب حتفيظو أن يتدخل عن طريق التعرض يف مسطرة التحفيظ
خالل أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر اإلعالن عن انتهاء التحديد يف اصتريدة الرشتية إن َف يكن قام بذلك من قبل وذلك:
 يف حالة اظتنازعة يف وجود حق اظتلكية لطالب التحفيظ أو يف مدى ىذا اضتق أو بشأن حدود العقار يف حالة االدعاء باستحقاق حق عيين قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسو يف حالة اظتنازعة يف حق وقع اإلعالن عنو طبقا للفصل  84من ىذا القانون" 2حسن فتوخ  :استاذ مبعهد العاِف للقضاء ورئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي مبحكمة النقض
 3مدونة الفقو والقانون اإللكرتونية ،حسن فتوخ :شفعة العقار يف طور التحفيظ عن طريق التعرض يف ضوء قانون رقم  14.07اظتتعلق بالتحفيظ العقاري ومدونة اضتقوق
العينية  ،تاريخ الولوج  24.04.2016على الساعة www.juriste-arabe.blogspot.com ،14:21
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الكٟٗت بإحل الضٖىي ،وبالخالي ًخٗحو ٖلى اإلاكغٕ اإلاٛغبي ٖضم الا٦خٟاء بماصة ِ٣ٞ 304وبنما ًخٗحو بياٞت ؤحل زام لغ٘ٞ
الضٖىين الكٟٗت ؤمام الً٣اء ،وؤو ً٩ىون في طهن اإلاكغٕ اإلاٛغبي صاثما ٚاًت من هظا الخ ٤ؤال وهى حبر الًغعن ولِـ الى٢ىٕ
في الًغعن.
55
ْائمت اإلاشاحو
اإلاشاحو الهامت
2003
زلُل ابن بسخا ١اإلاال٩ي" :مسخهغ الٗالمت زلُل" ،مُبٗت صاع الغقاص الخضًثت ،الُبٗت ألاولى
مإمىون ال٨ؼبغي ،الخد ُٟٔالٗ٣اعين والخ٣ى١ن الُٗنُت ألانلُت والخبُٗت ،مُبٗت النجاح الجضًضة بالضاع البًُاء ،الُبٗت
 ، 1987م338
.2013
بصعَـ الٟازىعي ،مضونت الخ٣ى١ن الُٗنُت ٖلى يىء ٢انىون ، 39-08مُبٗت اإلاٗاع ٝالجضًضة الغباٍَ ،بٗت
اإلاشاحو الخاضت
1993
مدمض مذجىبي :الكٟٗت في ال٣ٟه اإلاال٩ي والدكغَ٘ اإلاٛغبي ،مُبٗت ٧اجب الٗغبي صمك ،٤الُبٗت ألاولى
ٖبض الٗؼٍؼ جىً٢ ،٤ُٞاء اإلاجلـ ألاٖلى في الكٟٗت زال ٫ؤعبٗحو ؾنت
الشظائل وألاؾشوخاث
ؤخمض الباف " :ألاخ٩ام الٗامت للكٟٗت في ٢ىاٖض ال٣ٟه ؤلاؾالمي وال٣انىون اإلاٛغبي" ،ؤَغوخت لنُل الض٦خىعاه في ال٣انىون
-2003
الخام ٧لُت الٗلىم ال٣انىنُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت ،حامٗت الخؿن الثاني ،الضاع البًُاء ،الؿنت الجامُٗت
2004
ي قٟٗت الٗ٣اع" ،عؾالت لنُل صبلىم اإلااؾتر في ٢انى نو الٗ٣ىص والٗ٣اع ،حامٗت مدمض ألاو٧ ،٫لُت
هضي مؼوع" :ؤلازباث في صٖى ن
-2011
الٗلىم ال٣انىنُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت وحضة ،الؿنت الجامُٗت
حهاص ؾلُانت " :آحا ٫الكٟٗت بحو م٣خًُاث مضونت الخ٣ى١ن الُٗنُت والٗمل الً٣اجي" ،عؾالت لنُل صبلىم اإلااؾتر مؿل٪
2014
-2013
الٗ٣ىص والٗ٣اع ،حامٗت مدمض ألاو٧ ،٫لُت الٗلىم ال٣انىنُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت بىحضة ،الؿنت الجامُٗت
ؤما ٫بغنىؽ " :مماعؾت خ ٤الكٟٗت في الٗ٣اع اإلاد ، "ٟٔعؾالت لنُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا اإلاٗم٣ت في ال٣انىون الخام،
2008
-2007
حامٗت مدمض ألاو ،٫الؿنت الجامُٗت
ؾُٗض مؿخمغ " :بق٩الُت ؤحا ٫الكٟٗت في الدكغَ٘ اإلاٛغبي" ،عؾالت لنُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا في ال٣انى نو الخام ،وخضة
الخ٩ىٍن والبدث في ال٣انىون الخام٧ ،لُت الٗلىم ال٣انىنُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت ،حامٗت الخؿن الثاني ،الضاع
1999
-1998
البًُاء ،الؿنت الجامُٗت
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الكهائش واإلاشاظُم
 39.08اإلاخٗل٤
 )2011بدنُٟظ ال٣انىون
( 1432اإلاىا 2 ٤ٞنىٞمبر
 1.11.178الهاصع في 25من طي الدجت
الٓهحر الكغٍ ٠ع٢م
 5587وما بٗضها
 5998بخاعٍش 24نىٞمبر م
بمضونت الخ٣ى١ن الُٗنُت منكىعن بالجغٍضة الغؾمُت ٖضص
اإلآاالث واإلاجاالث
2011
مجلت ؾلؿلت الاحتهاص الً٣اجي ،الٗضص 2ماًى
ق٨حر ٞخىح ،ق٨حر الٟخىح ،م٣اعنت ٢انىنُت لخ ٤الكٟٗت في مضونت الخ٣ى١ن الُٗنُت الجضًضة وال٣ٟه اإلاال٩ي والاحتهاص
الً٣اجي ،منكىعن في مجلت الً٣اء اإلاضنيٖ ،ضص ،3الجؼء ألاو٫ن (بضوون ؾنت النكغ(
1996
ٖبض هللا صعمِلٖ ،بض هللا صعمِل ،الكٟٗت في الٗ٣اع اإلاد ،ٟٔمجلت اإلادا٦م اإلاٛغبُت ،البًُاءٖ ،ضص ،24ؾنت
مدمض زحرين" :الكٟٗت وؤحالها بحو الٗ٣اع اإلاد ٟٔوٚحر اإلاد ٟٔوالٗ٣اع في َىعن الخد ،"ُٟٔمجلت اإلادا٦مت ،الٗضص 13ؾنت
2007
ػ٦غٍاء الٗماعي ،اإلاناػٖاث الٗ٣اعٍت ،منكىعاث مجلت الً٣اء اإلاضني ٖ ،ضص، 3نالجؼء ألاو٫ن بضوون ؾنت النكغ
اإلاىاْو الال٘تروهُت
مضونت ال٣ٟه وال٣انىون ؤلال٨ترونُت www.juriste-arabe.blogspot.com
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الخهذًل الاهُشادي َ
لهٓذي امخُاص اإلاشَٔ الهام وألاشًا ٛالهمىمُت
دساظت مٓاسهت بين الجضائش وَشوعا ومطش
مدُىف نبذ الٓادس  -حــامــهت وَـشان  -الجضائش 2

اإلالخظ
بو ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي للٗ٣ض ؤلاصاعين جمـ حمُ٘ الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ،وجخمخ٘ بها ؤلاصاعة ختى في خالت ُٚاب النو
ٖلحهاَ ،دو َدم َدغ ُّنص طل٧ ٪ىجها جغح٘ للخهاثو الظاجُت للٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ندُجت اعجباَها باإلاغ ٤ٞالٗامٚ ،حر ؤو حجم ؾلُت الخٗضًل
ًسخل ٠بازخال ٝالٗ٣ىص ؤلاصاعٍت؛ مما حٗلها جٓهغ بك٩ل واضر و٢ىين في ٖ٣ىص الامخُاػ وألاقٛا ٫الٗمىمُت ،نٓغا لهلتهما
الىزُ٣ت بؿحر اإلاغا ٤ٞالٗامت .وٍىلي الخنُٓم ال٣انىني لهظًن الٗ٣ضًن اهخماما ٦بحرا بخإَحر وج٣نحو هظه الؿلُت ،ؾىاء ٖلى
اإلاؿخىين الً٣اجي ؤم الدكغَعي ،وطل ٪في ٧ل من ٞغنؿا ومهغ والجؼاثغ.
Résumé
Le pouvoir de modification unilatérale concerne tous les contrats administratifs dont
l’administration est bénéficiaire même en l’absence d’un texte explicite, et cela étant dû au
caractère individuel des contrats administratifs du fait de leur attachement au service public.
Toutefois L’étendue de ce pouvoir de modification unilatérale varie selon la nature des contrats
administratifs, ce qui apparait de manière plus claire et plus présente dans les contrats de
concessions et de travaux publics du fait de leur attachement étroit au bon fonctionnement du
service public. Ainsi la règlementation juridique accorde à ces deux contrats une grande
importance qui se manifeste par l’encadrement et la régulation de ce pouvoir que ça soit au
niveau judiciaire ou législatif, et ceux que en France en Égypte et en Algérie.

مٓذمت
عٚم ؤو ال٣غاع ؤلاصاعين ٌٗض ؤنج٘ وؤ٢ىين الىؾاثل ال٣انىنُت التي حؿدنض ٖلحها ؤلاصاعة الٗمىمُت للُ٣ام بىاحباتها ومهامها
الُىمُت اإلاخٗضصة ،بال ؤنه ومن منُل٧ ٤ىنه ً٣ىم ٖلى ؤلالؼام وٞغى ألاوامغ ٣ٞض ال ً٩ىون ٧اُٞا في بٌٗ ألاخُاو٧ ،ىون ؤلاصاعة
في ْل اإلاُُٗاث الغاهنت وحضث نٟؿها ملؼمت ٖلى الخسلي ٖن ألاؾلىب ألاخاصي واللجىء بلى ألاؾلىب ؤلاجٟاقي للدكاع ٥م٘
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الخىام والاؾخٟاصة من زضماتهم وزبراتهم ،وطل ٪بمىحب ج٣نُت الٗ٣ض ؤلاصاعين الظي ؤنبذ ًدخل م٩انت حض مغمى٢ت يمن
نٓغٍت ألاٖما ٫ال٣انىنُت لئلصاعة الٗمىمُت.
و٢ض "ْهغث الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت جاعٍسُا باٖخباعها ؤٖماال بصاعٍت ٢انىنُت بٗض ال٣غاع ؤلاصاعي ،وهظا ٖنضما جناػلذ ؤلاصاعة ٖن
حؼء من امخُاػاتها لخبدث لها ٖن مٗاونحو ا٢خهاصًحو واحخماُٖحو ،للخٟ٨ل باإلاكاع٦ت الاحخماُٖت واإلاؿاهمت في حؿُحر
اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت وجنُٟظ وبؾضاء الخضماث الٗمىمُت التي ًدخاحها اإلاىاَنىو ،وطل ٪لؿببحو وهضٞحو مخ٩املحو هما جس٠ُٟ
ألاٖباء ٖن ؤلاصاعة زم الانٟخاح ٖلى النكاٍ الخام بةقغا٦ه في الكإو الٗام".1
وبو الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت جنىٖذ واػصاصث مجاالتها بدنىٕ نكاَاث ؤلاصاعة الٗمىمُتٓٞ ،هغث ٖ٣ىص بصاعٍت خضًثت بلى
حانب الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ال٨الؾُُ٨ت اإلاٗغوٞت .2ومهما ً٨ن من ؤمغ هظا الخنىٕ والازخالٞ ،ٝةنه ال ًمن٘ من ال٣ى٫ن بإجها ٧لها
جب٣ى ٖ٣ىصا بصاعٍت جخمحز بنٟـ ممحزاث وزهاثو الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ،والتي من ؤبغػها ٖلى ؤلاَال ١الؿلُاث الاؾخثناثُت
اإلاسىلت لجهت ؤلاصاعة ؤزناء جنُٟظ الٗ٣ض؛ ومن حملت هظه الؿلُاث نجض ؾلُت ؤلاصاعة في الخٗضًل الانٟغاصي للٗ٣ض ؤلاصاعين.
وبو ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي حكمل حمُ٘ الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ٖلى ازخال ٝؤنىاٖها ،3ول٨ن مضاها ًسخل ٠بازخالٝ
ُث
الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ومضي اجهالها باإلاغ ٤ٞالظي ؤ ِمبغم الٗ٣ض من ؤحله ،وازخال ٝمضي مؿاهمت اإلاخٗا٢ض في حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام،
وفي َبُٗت الخضماث التي ًاصحها ،4ولٗل ؾبب طل٨ً ٪من في ٧ىون ألاؾاؽ ال٣انىني لهظه الؿلُت ًخمثل في اخخُاحاث اإلاغ٤ٞ
الٗام.
خُث ؤو الغبِ بحو مضي ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي وبحو ألاؾاؽ الظي ج٣ىم ٖلُه-ؤي مؿخلؼماث اإلاغ ٤ٞالٗامً -اصي
لل٣ى٫ن ؤو ؾلُت الخٗضًل ًجب ؤال ً٩ىون لها طاث اإلاضي في الخُبُ ٤في ٧ل نماطج الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت5؛ ٞةطا ٧انذ هظه الؿلُت
جبرػ في ٖ٣ىص الامخُاػ نٓغا ل٩ىون ؤلاصاعة لها الازخهام ألاو٫ن وألانُل في حؿُحرهاٞ ،ةجها ج٩ىون في ؤيُ ٤الخضوص خُث ً٩ىون
مىيىٕ الٗ٣ض مجغص مؿاهمت من حانب اإلاخٗا٢ض في حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام بُغٍٚ ٤حر مباقغ٦ ،ما هى الكإو في ٖ٣ىص
الخىعٍض.6
ؤَمُت البدث
وإلاا ٧او ألامغ ٦ظل ،٪وبما ؤو هنا ٥بٌٗ الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت جخمخ٘ بإهمُت ٦برين في الىا ٘٢الٗملي ،وحك٩ل النؿبت ألا٦بر
من الٗ٣ىص التي جبرمها ؤلاصاعاث الٗمىمُت،وجلٗب صوعا حض ٗٞا ٫في بقبإ الخاحاث الٗامت(٣ٗ٦ض امخُاػ اإلاغ ٤ٞالٗام)
 -1أنظر :عزاوي عبد الرزتن ،خصوصية اظتصطلحات القانونية يف القانون اإلداري وانعكاساهتا على مفهوم األعمال اإلدارية القانونية ومقوماهتا (حالة العقد اإلداري )،
اجمللة اصتزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ،ع ،01.مارس ،2012ص .395 -394
 -2أنظر للمزيد من التفاصيل حول ىذه العقود  :عليوات ياقوتة ،تطبيقات النظرية العامة للعقد اإلداري :الصفقات العمومية يف اصتزائر ،رسالة دكتوراه ،كلية اضتقوق جبامعة
قسنطينة ،2009-2008 ،ص.52.وللمزيد من التفاصيل حول تزايد العقود اإلدارية وتعددىا ،أنظر :سعاد الشرقاوي ،تنوع وتزايد العقود اإلدارية وحتول اإلدارة اظتعاصرة
من األمر والقهر إُف اإلتفاق واظتكافأة ،غتلة األمن والقانون ،تصدرىا كلية الشرطة ،ديب ،اإلمارات العربية اظتتحدة ،ع ،2يونيو .1995
 -3أنظر :يوسف اظتهيلمي ،يف سلطة اإلدارة يف أن تفرض من جانب واحد تعديالت على شروط العقود اإلدارية ،ملخص مقال لألستاذ André De laubadére
منشور مبجلة  ، mars 1954 ،RDPغتلة إدارة قضايا اضتكومة ،مصر ،السنة ،1ع ،4ديسمرب  ،1957ص.145.
4
- Péquignot George, Contribution à la théorie générale du contrat administratif, Thèse Montpellier, 1944,
p367- 368.
 -5علي الفحام ،سلطة اإلدارة يف تعديل العقد اإلداري -دراسة مقارنة -دار الفكر العريب ،مصر ،1976 ،ص.216.
 -6عبد العزيز خري الدين ،حق اإلدارة يف تعديل شروط العقود اإلدارية ومداه وأساسو القانوين ،غتلة إدارة قضايا اضتكومة ،السنة  ،5ع ،4ديسمرب  ،1961ص.5.
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وحكُِض ُث
الب َدنا الخدخُت للضولت (٣ٗ٦ض ألاقٛا ٫الٗامت)؛ هظا من حهت ،وإلاا ٧انذ ؾلُت ؤلاصاعة في الخٗضًل الانٟغاصي للٗ٣ض
ؤلاصاعين ججض مجاال زهبا للخُبُ ٤في هظه الٗ٣ىص نٓغا لؤلخضار التي ٢ض جهُضم بها ؤزناء الخنُٟظ ،من حهت ؤزغي؛ جٓهغ
ؤهمُت صعاؾت ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي لٗ٣ضي الامخُاػ وألاقٛا ٫الٗمىمُت٦ ،سُىة للبدث ٖن صوعها في الخنُٟظ الخؿن
لهظه الٗ٣ىص وبالخالي ؾحر اإلاغ ٤ٞالٗام بانخٓام واَغاص ،وٖن الًماناث ال٣انىنُت اإلامنىخت للمخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة في مىاحهت
هظه الؿلُت.
إشٙالُت البدث وألاَذاٍ اإلاشحىة مىه
ل٨ن ٢بل الانخ٣ا ٫بلى جل ٪الخُبُ٣اث ،ال بض من الخُغ١ن لدؿائ٫ن مهم ًٟغى نٟؿه في هظا الؿُا١؛ ٞةطا ٧او ال٣ٟه
ًجم٘ ٖلى ؤو ؾلُت الخٗضًل جٓهغ في ٧ل الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ٖلى ازخال ٝؤنىاٖها،من حهت ،وبطا ٧او اإلاكغٕ الجؼاثغين ٢ض نو
في اإلااصة 136من جنُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُتٖ ِ٣ٞ 1لى ن٣ٟاث ا٢خناء اللىاػم وج٣ضًم الخضماث،ونو في اإلاىاص12و 30من
صٞتر الكغوٍ ؤلاصاعٍت الٗامت ٖلى ن٣ٟت ألاقٛا ٫الٗمىمُت،من حهت ؤزغيَ ،هل َزا ٌهني ؤن اإلاششم ْطذ ؤن ً٘ىن
الخهذًل مٓطىس نلى جل ٚألاهىام مً الهٓىد ؤلاداسٍت َٓـ؟
والجىاب ً٩ى نو بالنٟي ،بط ؤو ال٣ى ن ٫بإو اإلاكغٕ خغم ؤلاصاعة من ؾلُت الخٗضًل في باقي الٗ٣ىص ُثٌ َدٗض جناً٢ا م٘ ما
اؾخ٣غ ٖلُه ال٣ٟه والً٣اء من يغوعة بٖما ٫هظه الؿلُت في ٧ل الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت صو نو جمُحز؛٦ما ؤو ؾلُت الخٗضًل م٣غعة
لئلصاعة صوون خاحت للنو ٖلحها ،وما ج٣نحو اإلاكغٕ لؿلُت ؤلاصاعة في الخٗضًل في جل ٪الٗ٣ىص بال من باب الخنُٓم والخسهُو
 ،ِ٣ٞخُث ؤعاص ٞغى ال ِمن َدؿب ال٣هىين للخٗضًل ،ولم ًظ٦غ جل ٪الٗ٣ىص بال ٖلى ؾبُل اإلاثا.٫
وبو طل ٪ال ًمن٘ من َغح الدؿائ٫ن آلاحي ُِٖ :جؿبٔ ظلؿت الخهذًل الاهُشادي في نٓىد الامخُاص وألاشًاٛ
الهامت؟ وما هي خطىضُتها في َزٍ الهٓىد؟ وما الىكام الٓاهىوي إلنمالها؟
مىهج البدث
ً
اٖخماصا ٖلى صعاؾت الدكغَٗاث وآلاعاء ال٣ٟهُت اإلاسخلٟت وألاخ٩ام الً٣اثُت بالجؼاثغ ،م٘ وي٘
ن
ندب٘ اإلانهج الخدلُلي اإلا٣اعو،
م٣اعبت م٘ النهىم ألاحنبُت ،زانت الٟغنؿُت واإلاهغٍت ،ومغص طل ٪ل٩ى نو ٞغنؿا هي نٓغٍت الخٗضًل الانٟغاصي للٗ٣ض ؤلاصاعي ،ؾىاء ٖلى
اإلاؿخى ني الً٣اجي ،ال٣ٟهي ،ؤو الدكغَعي ،و٧ى نو الجؼاثغ حكتر ٥م٘ مهغ من خُث البِئت ال٣انىنُت ،واإلاهاصع الخاعٍسُت واإلااصًت ل٣انىجهما
ؤلاصاعي؛ ٦ما ج٩ىون الضعاؾت جدلُلُت ألهم النهىم ال٣انىنُت الناْمت لؿلُت الخٗضًل ولٗ٣ضي الامخُاػ وألاقٛا ٫الٗمىمُت بالجؼاثغ،
مغوعا بمسخل ٠النهىم الدكغَُٗت الجؼاثغٍت بلى ؤخضثها الهاصع بخاعٍش .16/09/2015
جٓعُم البدث
بو هظه الضعاؾت الخُبُُ٣ت لؿلُت الخٗضًل الانٟغاصي للٗ٣ض ؤلاصاعي ،ؾى ٝج٣خهغ ٖلى ؤهم وؤقهغ الٗ٣ىص
ؤلاصاعٍتً ،
بضءا بٗ٣ض امخُاػ اإلاغ ٤ٞالٗام(اإلاُلب ألاو٫ن) ،زم ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت(اإلاُلب الثاني).

 -1أنظر :اظترسوم الرئاسي  247-15اظتؤرخ يف  ، 16/09/2015يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات اظترفق العام .اصتريدة الرشتية عدد  50لسنة ،2015
مؤرخة بتاريخ .20/09/2015
مؤرخ يف  ، 07/10/2010يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،اظتعدل واظتتمم ،ج .ر ،75الصادرة بتاريخ
كان قبلها نص اظتادة  103من اظترسوم الرئاسي ّ ،236-10
 ،08/12/2010ص.20.
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اإلاؿلب ألاو : ٛظلؿت ؤلاداسة في الخهذًل الاهُشادي لهٓذ امخُاص اإلاشَٔ الهام
ي بم٣خًاه ًخىلى اإلالتزمٞ-غصا ٧او ؤو قغ٦تٖ -لى مؿاولُخه بصاعة مغٖ ٤ٞام ا٢خهاصي
"ٖ٣ض الامخُاػ 1هى ٖ٣ض بصاع ن
واؾخٛالله،م٣ابل عؾىم ًخ٣اياها من اإلانخٟٗحو ،م٘ زًىٖه لل٣ىاٖض ألاؾاؾُت الًابُت لؿحر اإلاغا ٤ٞالٗامتًٞ ،ال ٖن
الكغوٍ التي ُثج َد
ً ِّممجها ؤلاصاعة ٖ٣ض الامخُاػ."2
و٢ض ٖغ ٝاإلاششم الجضائشي ٖ٣ض الامخُاػ في بٌٗ النهىم ال٣انىنُت ،خُث ؤو م 76من ألامغ 12-05اإلاخًمن ٢انىون
اإلاُاهٖ ،3غٞذ ٖ٣ض الامخُاػ باٖخباعه ٖ٣ضا من ٖ٣ىص ال٣انىون الٗام ،ج٩ل ٠ؤلاصاعة بمىحبه شخو اٖخباعين ؤو َبُعيٖ ،ام ؤو
زام٢ ،هض يماو زضمت طاث منٟٗت ٖمىمُت.
وٖغ ٝالٓػاء ؤلاداسي الجضائشي ٖ٣ض الامخُاػ الخاب٘ ألمال ٥الضولت ب٩ىنه" ٖ٣ض بصاعين جمنذ بمىحبه الؿلُت الامخُاػ
للمؿخٛل ،باالؾخٛال ٫اإلاا٢ذ لٗ٣اع جاب٘ لؤلمال ٥الىَنُت بك٩ل اؾخثناجي وبهض ٝمدضص ومخىانل ،م٣ابل ص ٘ٞبجاوة ،ل٨نه
ما٢ذ و٢ابل للغحىٕ ُٞه."4...
وٍمثل ٖ٣ض الامخُاػ ؤخض ؤهم َغ١ن بصاعة اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت؛ خُث ؤو هظه ألازحرة ُثح َّ
ؿحر بىاؾُت الضولت بنٟؿها ٖن
َغٍ ٤الاؾخٛال ٫اإلاباقغ ،ؤو ٖن َغٍ ٤ؤشخام ٖمىمُت ،ؤو بىاؾُت الامخُاػ.5
ومن زمت ،وبما ؤو ؤلاصاعة صاثما حؿعى لخد ٤ُ٣اإلاهلخت الٗامت والخٟاّ ٖلحها في ٧ل الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ,ومن باب ؤولى في
ٖ٣ض الامخُاػ الظي ًنهب ٖلى حؿُحر مغٖ ٤ٞمىمي ً٣ضم زضماث للجمهىع ،و٢هض الخٟاّ ٖلى هظه اإلاهلخت الٗامت ًم٨ن
حٗضًل ٖ٣ض الامخُاػ ٧لما ا٢خًذ يغوعاث اإلاغ ٤ٞالٗام طل٪؛خُث ؤو ؤلاصاعة ماندت الامخُاػ جمل ٪ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي
لٗ٣ض الامخُاػ ،مثله مثل باقي الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ،وبنٟـ الكغوٍ والخضوص ،بال ؤو ٖ٣ض الامخُاػ ونٓغا لهلخه الىَُضة باإلاغ٤ٞ
الٗام ويغوعاث ؾحره الخؿن بانخٓام واَغاص ،ونٓغا إلاا له من َبُٗت زانت جمحزه ٖن باقي الٗ٣ىص٣ٞ ،ض ؤيٟى ٖلى هظه
 -1للمزيد من التفاصيل حول عقد االمتياز؛ أنظر :زتاده عبد الرزاق زتاده ،النظام القانوين لعقد امتياز اظترفق العام ،دار اصتامعة اصتديدة ،اإلسكندرية ،مصر.2012 ،
 -2سليمان الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية -دراسة مقارنة ،دار الفكر العريب ،مصر ،.2008 ،ص108.؛ كما يعرف أيضا بكونو " عقد إداري ،مبقتضاه يلتزم
أحد األفراد أو إحدى الشركات بتكليف من الدولة ،وطبقا للشروط اليت تُوضع لو ،بالقيام على نفقتو وحتت مسؤوليتو اظتالية بأداء خدمة عامة للجمهور ،مقابل التصريح لو
باستغالل اظتشروع ظتدة ػتددة الزمن تقاضي األرباح " ؛ حسني درويش ،السلطات اظتخولة صتهة اإلدارة يف العقد اإلداري ،مكتبة األؾتلو اظتصرية ،الطبعة األوُف،1961 ،
ص ،71.ىامش رقم.1.
 -3أنظر األمر رقم  ،12-05اظتؤرخ يف  ،24/07/2005ج.ر 60صادرة بتاريخ  ،4/09/2005ص.3.
كما عرف اظتشرع أحد عقود االمتياز يف م  4من اظترسوم التنفيذي  01-89اظتؤرخ يف  ، 15/01/1989الذي يضبط كيفيات حتديد دفاتر الشروط اظتتعلقة باالمتياز يف
احتكار الدولة للتجارة اطتارجية ،إذ جاء فيها ":امتياز احتكار الدولة للتجارة اطتارجية عقد من عقود القانون اإلداري ،حتدد مبوجبو الدولة التبعات والشروط اليت خيضع عتا
أصحاب االمتياز ،وتبني حقوقهم وواجباهتم إزاء الدولة"؛ ج.ر ،3لسنة ،1989ص.70.
 -4قرار غتلس الدولة اصتزائري ،صادر يف  ،09/03/2004قضية رقم 1195؛ أشار إليو :عمار بوضياف ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،الطبعة الثانية ،جسور للنشر
والتوزيع ،اصتزائر ،2011،ص.98.
 -5أنظر :ػتمد فؤاد عبد الباسط ،أعمال السلطة اإلدارية :القرار اإلداري-العقد اإلداري ،دار الفكر ،اإلسكندرية ،مصر ،د.س.ن ،ص.494.
ويف ىذا الصدد يرى األستاذ رحالب أن :
« La concession de service public est l’un des trois modes classiques de gestion des services publics ; les deux
autres étant la régie et l’établissement public » ; Voir : B. RAHAL, La concession de service public en droit
algérien, IDARA, V 4, N 1, 1994, p7.
وللمزيد من التفاصيل حول طرق إدارة وتسيري اظترفق العام ،أنظر :طاىري حسني ،القانون اإلداري "دراسة مقارنة" ،ط ،1دار اطتلدونية ،اصتزائر.2007 ،
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الؿلُت ً
نىٖا من الخهىنُت؛ مما ٌؿخضعي الخُغ١ن إلاًمىون ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي في ٖ٣ض الامخُاػ(الُشم ألاو ،)ٛزم
ببغاػ طاجُت وزهىنُت ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي في ٖ٣ض الامخُاػ(الُشم الثاوي).
الُشم ألاو :ٛمػمىن ظلؿت الخهذًل الاهُشادي في نٓذ امخُاص اإلاشَٔ الهام
جبرػ ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي بهٟت زانت في ٖ٣ض الامخُاػ ،ل٩ىجها ججض ؤؾاؾها في ٨ٞغة اإلاغا ٤ٞالٗامت وانخٓام
ؾحرها ،وهظه ألازحرة حك٩ل مىيىٕ ٖ٣ض الامخُاػ في خض طاجه2؛ بط ًمخاػ ٖ٣ض الامخُاػ بإو مىيىٖه ًنهب ٖلى بصاعة مغ٤ٞ
ٖامٞ ،هى بهظه الخانُت ًجٗل من اإلالتزم بمثابت ناثب ٖن ؤلاصاعة في حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام.3
وبالخالي حؿخمض ؤلاصاعة ماندت الامخُاػ ؾلُت الخٗضًل من اإلاباصت الخا٦مت للمغا ٤ٞالٗامت ،ولٗل ؤهمها طل ٪اإلابضؤ
ّ
واَ َدغاص ،والظي ٌؿمذ لها بةصزا ٫ما جغاه يغوعٍا ٖلى الٗ٣ض من حٗضًالث ،حؿمذ
ال٣اض ي بًماو ؾحر اإلاغ ٤ٞالٗام بانخٓام ِم
له بمىا٦بت اإلاؿخجضاث الخانلت.
َد
وٍ٣غ الاحتهاص الً٣اجي-الُىم -بإو ؤلاصاعة حؿخُُ٘ ؤو جٟغى ٖلى اإلالتزم التزاماث لم ج ِمغص في الٗ٣ض٧ ،لما ا٢خًذ
اخخُاحاث اإلاغ ٤ٞالٗام طل ،4٪خُث ؤ٢غ الٓػاء ؤلاداسي الُشوس ي لئلصاعة بؿلُت حٗضًل ٖ٣ىص الامخُاػ من حانب واخض
بضاًت من ٢غاع مجلـ الضولت اإلااعر في  10/01/1902اإلاخٗل ٤بًُ٣ت  ,Société nouvelle du gaz de Déville-Lès-Rouen5الظي ؤ٢غ
ُٞه بد ٤ؤلاصاعة في بلؼام الكغ٦ت بخُٛحر وؾُلت ؤلاناعة من الٛاػ بلى ال٨هغباء ،و بٗض طل ٪ؤ٦ض مجلـ الضولت الٟغنس ي نغاخت
ؾلُت ؤلاصاعة في حٗضًل هظا الٗ٣ض ألحل جد ٤ُ٣اإلاهلخت الٗامت في ٢غاعه الهاصع  11/03/1910في ًُ٢ت COMPAGNIE
 ,,GENERALE FRANCAISE DES TRAMWAYS6و ٦ظل ٪في ٢غاعه الهاصع في ًُ٢ت compagnie générale des ministres des
،armées7بخاعٍش 12/05/1933ؤًن ؤ٢غ بد ٤ؤلاصاعة بةلؼام ناخب الامخُاػ بؼٍاصة ٦مُت اإلاُاه اإلا٣ضمت لؤلٞغاص.
وفي مطش٣ٞ ،ض ؾاع الاحتهاص الً٣اجي في نٟـ اإلاؿاع ،بط حاء في ؤخض ٢غاعاث مد٨مت الً٣اء ؤلاصاعين ؤو " الضولت هي
اإلا٩لٟت ؤنال بةصاعة اإلاغا ٤ٞالٗامت بطا ما ٖهضث بلى ٚحرها ؤمغ الُ٣ام بها ،لم ًسغج اإلالتزم في بصاعجه ٖن ؤو ً٩ىون ناثبا ٖجها في
ؤمغ هى من ؤزو زهاثهها ،...والضولت جٓل يامنت ومؿاولت ٖن بصاعة اإلاغ ٤ٞالٗام ،وهي في ؾبُل طل ٪جخضزل ٧لما
ا٢خًذ اإلاهلخت الٗامت طلٞ ،...،٪خٗض ٫من قغوٍ الالتزام وبصاعة اإلاغ ٤ٞواؾخٛالله.8"...،
ؤما في الجؼاثغ٣ٞ ،ض نو اإلاكغٕ نغاخت ٖلى ؾلُت ؤلاصاعة في الخٗضًل في بٌٗ النهىم ال٣انىنُت والخنُٓمُت
لٗ٣ىص الامخُاػ ,و مجها م 2 /8من صٞتر ألاٖباء النمىطجي المخُاػ الُغ١ن الؿغَٗت التي نهذً" :خٗحو ٖلُه خؿب نٟـ
 -1للمزيد من التفاصيل :علي الفحام ،اظترجع السابق 106. ،وما بعدىا.
أكلي نعيمة ،النظام القانوين لعقد االمتياز اإلداري يف اصتزائر ،مذكرة ماجستري ،جامعة تيزي وزو ،السنة اصتامعية  ،2013-2012ص 103.وما بعدىا.
 -2ػتمود عاطف البنا ،العقود اإلدارية ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،مصر ،الطبعة األوُف ،2007 ،ص.226.
 -3سليمان الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية -دراسة مقارنة ،دار الفكر العريب ،مصر ،2008 ،ص.449.
4
-B. RAHAL, OP CIT, p36.
5
- CE 02/01/1902, note HAURIOU, GAJA, 16 édition, Dalloz, France, 2007, p58 et suite.
 -6إذ أكد بأن من حق اإلدارة أن تفرض على اظتلتزم بأن يزيد من عدد العربات من أجل اظتصلحة العامة رغم أن العدد ػتدد يف دفرت الشروط ،وىذا لكي تضمن السري
العادي للمرفق من أجل الصاٌف العام .وحسب ػتافظ اضتكومة ليون بلوم فإن االحتياجات اليت يتعني على اظترفق العام من ىذا القبيل توفريىا ليس عتا طابعا جامدا،
والدولة ال تستطيع أن تتخلى عن اظترفق العام للنقل مبجرد إمضاء عقد االلتزام.
 -7حيث قضىت صحة قيام اإلدارة بتغيري طبيعة األشغال وموقع العمل اظتنصوص عليهما يف العقدministre des armées ،CE,14/04/1948 .
 -8حسني درويش ،السلطات اظتخولة صتهة اإلدارة يف العقد اإلداري ،مكتبة األؾتلو اظتصرية ،الطبعة األوُف ،1961 ،ص.63.
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الكغوٍ بنجاػ ؤو اؾخٗما ٫الخهذًالث واإلايشأث ال٘كري ؤلاغاَُت التي ٢ض ًإمغ بها مانذ الامخُاػ٦ . "...ما نهذ م 65من
صٞتر الكغوٍ اإلاخٗل ٤بمنذ امخُاػ ألامال ٥الىَنُت ,وبٖضاصه الؾخٛال ٫بدحرة مالح(والًت الُاع" :)ٝمغاحٗت صٞتر الكغوٍ :
ًم٨ن حٗضًل ؤخ٩ام صٞتر الكغوٍ هظا ؤو جخمُمها َب٣ا للخنُٓم الجاعين به الٗمل".2
بل ونٓغا ألهمُت ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي في هظا النىٕ من الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت٣ٞ ،ض وعص النو نغاخت في بخضي
الخٗلُماث الىػاعٍتٖ 3لى ؤو" خٔ حهذًل الىطىص الخىكُمُت الىاسدة في الهٓذ دون الخىِْ نلى إسادة اإلالتزمَ ،ى خٔ
معخمذ مً ؾبُهت اإلاشَٔ الهام الزي ًجب ؤن ًخُِ٘ مو الكشوٍ دائما".
وفي طاث الؿُاٞ ،١ةو اإلاششم اإلاطشي هى آلازغ اٖتر ٝلئلصاعة بؿلُت حٗضًل ٖ٣ض الامخُاػ ،خُث نو في م 5من
ال٣انى نو ع٢م  129لؿنت ٖ 1947لى ؤو " إلاانذ الالتزام صاثما ،متى ا٢خًذ طل ٪اإلانٟٗت الٗامت ،ؤو ٌٗض ٫من جل٣اء نٟؿه ؤع٧او
جنُٓم اإلاغ ٤ٞالٗام مىيىٕ الالتزام ؤو ٢ىاٖض اؾخٛالله.4"...،
والخٗضًل الىاعص ٖلى ٖ٣ض الامخُاػ ٢ض ًدناو٫ن-مثل باقي الٗ٣ىص -م٣ضاع التزاماث اإلاخٗا٢ض٦،إو جٟغى ؤلاصاعة ٖلى ملتزم
الن٣ل بَالت مؿاع الغخلت؛ ٦ما ٢ض ًغص الخٗضًل ٖلى َغ١ن ووؾاثل الخنُٟظ،ولٗل ؤبغػن وؤقهغ مثاٖ ٫لى طلً ٪خجؿض في
ًُ٢ت  ،Société nouvelle du gaz de Déville-Lès-Rouenؤًن َالبذ ؤلاصاعة من اإلالتزم بخال ٫ؤلاياءة بال٨هغباء مدل ؤلاياءة
ُث
بالٛاػ؛ وفي هظه الًُ٣ت ،ؤ ِمزحر ؤمام مجلـ الضولت الٟغنس ي ،البدث ٖن مضي خ ٤ؤلاصاعة في ٞغى الخدؿِناث الجضًضة ٖلى
اإلالتزم ،بةحباعه ٖلى مخابٗت الخ٣ضم الٗلمي في ُُٟ٦ت ؤصاء الخضمت ٞ ،La modernisation du serviceمن حهت ال ًم٨ن بحباع
ملتزم ؤلاياءة بالٛاػ ٖلى اؾخٗما ٫ال٨هغباء ،ومن حهت ؤزغي؛ ال ًم٨ن حُُٗل الهالر الٗامٞ ،ابخضٕ مجلـ الضولت
ُث ّ
م٨ن ؤلاصاعة من ؤو جٟغى ٖلى اإلالتزم مثل هظا الالتزام ،وفي نٟـ الى٢ذ خغعها من الالتزام
الٟغنس ي خال وؾِ ،بط لم ً ِم
الىاٖ ٘٢لى ٖاج٣ها بإو جًمن للملتزم ٖضم اإلاناٞؿت؛ ومن زمت ؾمذ لئلصاعة -بٗض بنظاع اإلالتزم -ؤو جخٗا٢ض م٘ ملتزمحو حضص
ً٩ىون في وؾٗهم مجاعاة الخ٣ضم الٗلمي الخضًث5؛ ولٗل الًٟل في طلً ٪غح٘ إلاظ٦غاث وا٢تراخاث مٟىض ي الضولت ،والظي
ٌٗ٨ـ بد ٤الضوعن ؤلانكاجي لل٣اض ي ؤلاصاعين الٟغنس ي.
والجضًغ بالظ٦غ ؤو ؤلاصاعة وبو ٧انذ جمل ٪ؾلُت حٗضًل ٖ٣ض الامخُاػ انٟغاصًا ،بطا ا٢خًذ طل ٪اإلاهلخت الٗامت،
بال ؤو هظا الخٗضًل ًجب ؤو ً٩ى نو في الخضوص والُ٣ىص الىاعصة ٖلى ؾلُت الخٗضًلُٞ ،جب ؤال حؿتهض ٝؤلاصاعة من هظا
الخٗضًل مًاً٣ت اإلالتزم ،ؤو جدمُله ما ال ًُُ.6٤
ً
وحكغَٗا٦،ما
٧لٞ ،ةو ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي لٗ٣ض الالتزام وبو ٧انذ م٣غعة وم٨غؾت لئلصاعة٣ٞ ،ها وً٢اء
وٖلى ٍق
ؾب ٤بُانه ،بال ؤو لها من الظاجُت والخهىنُت ما ًمحزها ٖن نٓحرتها في باقي الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت َُِ٘ ،رلٚ؟

1ـ أنظر :اظترسوم التنفيذي رقم  ،308-96يتعلق مبنح امتياز الطرق السريعة ،اظتؤرخ يف  ،18/09/1996ج.ر ،55صادرة بتاريخ  ،25/09/1996ص .12
2ـ أنظر :اظترسوم التنفيذي  ،280-03اظتؤرخ يف  ،23/08/2003حيدد كيفية منح امتياز حبرييت أوبرية ومالح (والية الطارف) ،ج.ر ،51صادرة يف ،24/08/2003
ص .32
 -3أنظر :التعليمة رقم  ، 94.3/842الصادرة عن وزارة الداخلية واصتماعات احمللية ،ص ،7.الفقرة ب.
 -4ورد ذكر ىذه اَفادة ومواد أخرى متعلقة بتعديل عقد االمتياز يف القانون اظتصري ،مع اظتزيد من الشرح ،يف :سليمان الطماوي ،اظترجع السابق ،ص 453.وما بعدىا.
 -5اظترجع نفسو ،ص.458،457.
 -6ستيس السيد إشتاعيل ،األصول العامة والتطبيقات العملية للعقود اإلدارية والتعويضات مع القواعد القانونية وأحكام احملكمة اإلدارية العليا وفتاوى اصتمعية العمومية
لقسمي الفتوى والتشريع مبجلس الدولة واألحكام اضتديثة حملكمة النقض،د.د.ن ،الطبعة األوُف ،1994 ،ص.150.
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الُشم الثاوي :خطىضُت ظلؿت الخهذًل الاهُشادي لهٓذ الامخُاص
ختى بضاًت ال٣غ نو الٗكغٍن٧ ،او ُثًنٓغ لٗ٣ض الامخُاػ ٖلى ؤنه طو َبُٗت ٖ٣ضًت بدخت  ،Purement contractuelعٚم حٗل٤
مىيىٖه باإلاغ ٤ٞالٗام ،وجم جٟؿحر طلٖ ٪لى ؤؾاؽ نٓغٍت الاقتراٍ إلاهلخت الٛحر،بمٗجى ؤو ٖ٣ض الامخُاػ ًخًمن
اقتراَاث إلاهلخت اإلانخٟٗحو باإلاغ ٤ٞمندتهم بًاها ؤلاصاعة ماندت الامخُاػ1؛ زم ْهغ عؤي آزغ ،خُث ٧او البٌٗ ٌٗخبر ٖ٣ض
الامخُاػ ولُض ؤمغ انٟغاصي من حانب الؿلُت الٗامت .2Acte unilatéral de la puissance publique
و٢ض ؤصث الانخ٣اصاث الكضًضة اإلاىحهت للنٓغٍاث الؿاب٣ت ،بلى ْهىعن نٓغٍت حضًضة مٟاصها ؤو ٖ٣ض الامخُاػ لِـ ٖ٣ض
َّ
َد
مضني وال ؤمغ انٟغاصي ،وبنما هى نٓذ إداسي رو ؾبُهت ُمشٖبتً ،خدلل بلى ق َّ٣حو؛ ؤخضهما حٗا٢ضي وآلازغ الثحي ،3وفي هظا
الهضص ًغين ألاؾخاط  De Laubadéreؤنه ال ًخهىعن ُٚاب الٗنهغ الخٗا٢ضي مُل٣اٞ ،اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة هى شخو زام ما
٧او لُ٣ضم ٖلى الخٗا٢ض بال بطا يمن خ٣ى٢ه اإلاالُت َىا ٫اإلاضة اإلادضصة في الٗ٣ض.
-« Il est en effet impossible que la concession ne comporte pas d’élément contractuel, parce que
le concessionnaire est un particulier intéressé qui n’accepte de gérer le service que si ses intérêts
financiers sont sauvegardés, et leur fixité contractuellement garantie pour l’avenir4 ».

وٍ٣هض بالنهىم الالثدُت ؤو الخنُٓمُت لٗ٣ض الامخُاػ ،جل ٪النهىم التي جخٗل ٤بدنُٓم اإلاغ ٤ٞالٗام وؾحره ،وهي
ال جغص  ِ٣ٞفي وزُ٣ت الٗ٣ض ،بل ًغص بًٗها في ال٣ىانحو واللىاثذ وال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت باالمخُاػ5؛ ؤما النهىم الخٗا٢ضًت،
ٞخخمثل في جل ٪اإلاخٗل٣ت بمضة الٗ٣ض وباالمخُاػاث اإلاالُت اإلامنىخت للملتزم ،وبهٟت ٖامت ألاٖباء اإلاالُت اإلاخباصلت بحو الُغٞحو،
وهي نهىم ال تهم الٛحر من ألاٞغاص بل جُبٖ ِ٣ٞ ٤لى الٗال٢ت بحو الؿلُت ماندت الامخُاػ واإلالتزم ،ولٗل اإلاُٗاع اإلامحز بحو
النهىم الخٗا٢ضًت والنهىم الخنُٓمُت هى ٧اآلحي:6
حٗخبر نهىنا حٗا٢ضًت جل ٪التي ال جضٖى الخاحت لىحىصها لى ؤو اإلاغ ٤ٞجم اؾخٛالله مباقغة من َغ ٝؤلاصاعة ،ؤما
النهىم الخنُٓمُت ٞهي جل ٪التي ال بض من وحىصها خحو حؿخٛل ؤلاصاعة اإلاغ ٤ٞالٗام بنٟؿها.
وؾلُت حٗضًل ٖ٣ض الامخُاػ انٟغاصًا جغص ٖلى الكغوٍ الخنُٓمُت  ِ٣ٞصوون الخٗا٢ضًت؛ ولٗل الخ٨مت من طل ٪جغح٘
ل٩ىون الخٗضًل في النهىم الالثدُت ال ًمـ خغمت الٗ٣ض وال ًسل بمغ٦ؼ حٗا٢ضي ،والىا ٘٢ؤو الضولت وهي حٗضلها بنما
جخضزل بىنٟها ناخبت الؿلُت الٗامت اإلا٩لٟت بدماًت الهالر الٗام ،وهي بطا ما مؿذ الكغوٍ الخنُٓمُت بالخٗضًل ٞةجها
ال جسل بكغوٍ ٖ٣ضًت ،بل بجها جدناو٫ن جنُٓم نٓام ٢انىني زام بمغٖ ٤ٞام.7

 " -1إال أن غالبية الفقو الفرنسي ،وعلى رأسو  Jéze ،Duguit ،Hauriouقد انتقدوا ىذه النظرية على أساس أنو ال ديكن تطبيق نظرية االشرتاطات ظتصلحة الغري
اظتدنية يف ىذا الصدد ،لكوهنا تتطلب أن يكون شخص الغري اظتنتفع بالشرط معينًا بذاتو وقت التعاقد ،يف حني أن اظتن تفعني باظترفق ال ديكن حتديدىم مسبقا ،وكذلك فإن
تعلق موضوع عقد االمتياز مبرفق عام يستدعي خضوعو للنظام القانوين للمرافق العامة والذي يتميز بطبيعة خاصة ،من مقتضاىا حبسب األصل أن كل ما يتعلق بإدارة
وتسيري اظترافق العامة خيضع لالختصاص اظتطلق للسلطات العامة"...،؛ ػتمد فؤاد عبد الباسط ،اظترجع السابق ،ص.496.
 -2حسني درويش ،اظترجع السابق ،ص.73.
 -3ػتمد فؤاد عبد الباسط ،اظترجع السابق ،ص.496.
4
- B. Rahal, OP CIT, p11.
 -5ػتمود عاطف البنا ،اظترجع السابق ،ص.227.
 -6حسني درويش ،اظترجع السابق ،ص.73.
 -7سليمان الطماوي ،اظترجع السابق ،ص.451.
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وبطا ٧او ال٣ى٫ن بإو الخٗضًل ال ًمـ ؾىين النهىم الالثدُت صوون الخٗا٢ضًت مٗمىال به في ٧ل الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ،بل
وَٗخبر من اإلاباصت الٗامت في جدضًض مجاالث بٖما ٫ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي؛ بال ؤو زهىنُت ٖ٣ض الامخُاػ وَبُٗخه
اإلاغ٦بت حٗلذ لهظه ال٣اٖضة بٌٗ الظاجُت ،التي جمحزها ٖن جل ٪اإلاٗمى ن ٫بها في باقي الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت؛ ولٗل طلً ٪برػ من
ناخُخحو:
ً
ن
وزانت
*ؤوال :حٗغ٢ ٝاٖضة ٖضم مؿاؽ ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي في باقي الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت باإلاؼاًا اإلاالُت للمخٗا٢ض-
الؿٗغ-ؤلاحمإ  L’unanimitéمن ال٣ٟهاء؛ في خحو ؤجهم ازخلٟىا بسهىم حٗضًل الغؾم في ٖ٣ض الامخُاػ1؛ بال ؤو الغؤي اإلاؿلم
ً
وحكغَٗا ،هى ؤو اإلا٣ابل اإلاالي الظي ًضٗٞه اإلانخٟٗىون هى من ٢بُل الكغوٍ الالثدُت ،طل ٪ألو
ًن
وً٢اء
به خالُا " ٣ٞها
النهىم التي جدضص هظه الغؾىم هي حؼء من ٢ىاٖض جنُٓم اإلاغ"2٤ٞ؛ وجغح٘ هظه الخهىنُت لٗ٣ض الامخُاػ في ٧ىون هظه
الغؾىم ال جمثل  ِ٣ٞؤعباح اإلالتزم ،بل جخًمن اإلا٣ابل الظي ًضٗٞه اإلانخٟٗىون بػاء اؾخٗما ٫زضماث اإلاغ ،٤ٞوحٗخبر بالخالي
من نمُم ٢ىاٖض جنُٓم وؾحر اإلاغ ٤ٞالٗام ،3وٖلى هظا ألاؾاؽ ٢غعن مجلـ الضولت الٟغنس ي ؤو ؤلاصاعة ال حؿخُُ٘ اإلاؿاؽ
باإلاؼاًا اإلاالُت اإلامنىخت للملتزم ،باؾخثناء الغؾىم التي ًخ٣اياها من اإلانخٟٗحو.4
*زاهُا :بطا ٧انذ َبُٗت ٖ٣ىص الامخُاػ جٟغى منذ ٖ٣ض الامخُاػ إلاضة َىٍلت نؿبُا ،بما ًدُذ للملتزم حٗىٌٍ ما نغٞه
في بصاعة واؾخٛال ٫اإلاغ ٤ٞبخد ٤ُ٣ألاعباح اإلاخٖ ٤ٟلحها ،بال ؤو طل ٪ال ٌٗجي منذ الامخُاػ لؤلبض؛ ألو من قإو طل ٪جناػ٫ن الضولت

 -1رغم االتفاق الذي ساد أرجاء فقو القانون اإلداري حول عدم جواز تعديل اظتزايا اظتالية للمتعاقد ،إال أنو قد نشب نقاش فقهي حاد ال دبمن إبرازه ،حيث ثار التساؤل
حول مدى سلطة اصتهة ماؿتة االمتياز يف تعديل الرسم  Taxeبإرادهتا اظتنفردة ،وىو السؤال الذي انشق الفقو الفرنسي لإلجابة عنو لفريقني ،أحدمها منكر عتذه اظتكنة،
والثاين مؤيد عتا ،ولعل مرد ذلك كلو يعود الختالفهما يف حتديد الطبيعة القانونية للرسم ،على النحو اآليت:
*الفريق األول  :يسلم بالطبيعة التعاقدية للشروط اظتتصلة بتحديد الرسم ،وبالتاِف ينكر على اصتهة ماؿتة االمتياز سلطة التعديل اظتنفرد للرسم ،وىذا الرأي ينطلق من فكرة
مفادىا أن اظتتعاقد مع اإلدارة (اظتلتزم) كان يهدف من وراء إبرامو العقد إُف اضتصول على بعض اظتزايا اظتالية ،وما كان ليتعاقد مع اإلدارة لو ال رغبتو يف تح صيل الرسوم من
اظتنتفعني من اظترفق الذي يتواله ،ومبا أنو يسعى لتحقيق الربح فإن الرسم بالنسبة إليو يعترب أحد العناصر التعاقدية اليت ال تستطيع اإلدارة تعديلها إال بعد موافقتو.
*الفريق الثاين :يسلم بالطبيعة الالئحية للشروط اظتتعلقة بالرسم ،وبالتاِف يعرتف للجو ة ماؿتة االمتياز بسلطة التعديل اظتنفرد للرسم ،ويتزعم ىذا الرأي الفقيهان الفرنسيان
 Jézeو ،Bonnardإذ يفرقان يف عقد االمتياز بني نوعني من الشروط ،شروط تعاقدية (ال ديكن لإلدارة تعديلها انفراديًا ) وشروط تنظيمية أو الئحية (وىي الشروط
اظتتعلقة بسري اظترفق العام) ،ويذىبان للقول أن الرسم ىو شرط تنظيمي ،وبالتاِف ترد عليو سلطة التعديل االنفرادي.
أما يف مصر فال يثار ىذا التساؤل ،نظرا ضتسم اظتشرع عتذه اظتسألة ،حيث أنو اعترب الرسم من الشروط الالئحية اظتتصلة بتسيري اظترفق العام ،وبالتاِف حيق لإلدارة تعديلو
انفراديا ،وذلك مبوجب م 5من القانون رقم  129لسنة  1948اطتاص بالتزام اظترافق.
للمزيد من التفاصيل ،أنظر:
علي الفحام ،اظترجع السابق ،ص .253.ص.255.
عبد العزيز عبد اظتنعم خليفة ،اظترجع السابق ،ص.165،164.
 -2ػتمود عاطف البنا ،اظترجع السابق ،ص.227.
 -3ػتمد فؤاد عبد الباسط ،اظترجع السابق ،ص507.؛ ويرى يف السياق ذاتو ،األستاذ ب رحال أن=:
=« Le tarif est une clause réglementaire et non contractuelle, parce que le tarif du service fait partie des règles
d’organisation du service » ; B. Rahal, OP CIT, p13.
4
; -CE, 11/01/1895, chemin de fer d’ORLEANS, rec31
أشار إليو  :يوسف بركات أبو دقة ،امتيازات اإلدارة يف مواجهة اظتتعاقد معها يف النظرية العامة وقانون الصفقات العمومية باصتمهورية اصتزائرية ،دبلوم الدراسات العليا يف
القانون العام ،كلية اضتقوق جبامعة اصتزائر ،1977 ،ص ،81ىامش رقم.1.
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ٖن ؾلُتها في حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام،وهى ما ال ًجىػ٦ ،ما ؤنه ال ٞاثضة من طل ٪في ٖهغ الخُىعن الٗلمي الظي ٌؿمذ بةنجاػ
ؤٖما ٫اإلاغ ٤ٞفي ؤ٢غب ألاو٢اث.1
ً
بطا٣ٗٞ ،ض الامخُاػ هى ٖ٣ض ػمجي ولِـ مابض ،وهظا ما ٢غعه اإلاكغٕ الجؼاثغين في الخٗلُمت ع٢م  3.94/842اإلاخٗل٣ت
بامخُاػ اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت اإلادلُت وجإححرها ،خُث خضص مضجه بحو  30بلى  50ؾنت؛ وهى نٟـ اإلاى ٠٢الظي اجسظه نٓحره
اإلاهغي ،بط خضص مضة الامخُاػ ب 33ؾنت.2
ل٨ن بطا ٧او حٗضًل اإلاضة ٌٗخبر من بخضي ؤبغػن نىعن ؾلُت الخٗضًل في ؾاثغ الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ،بال ؤو ألامغ ًسخل ٠في
ٖ٣ىص امخُاػ اإلاغ ٤ٞالٗام؛ خُث ال جمل ٪ؤلاصاعة بةعاصتها اإلانٟغصة ؤو حؿخ٣ل بخٗضًل هظه اإلاضة ،بط ؤو النهىم الخانت
باإلاضة هي من النهىم الخٗا٢ضًت ،التي جمـ باإلاؼاًا اإلاالُت للمخٗا٢ض.3
بال ؤو طل ٪ال ًمن٘ من ال٣ى٫ن ؤو لئلصاعة الخ ٤في بٖٟاء اإلالتزم من مهمخه لخدل هي مدله في حؿُحر اإلاغ ٤ٞالٗام،
بُغٍ٣ت الدؿُحر اإلاباقغ؛ خُث ًم٨ن وي٘ جهاًت لٗ٣ض الامخُاػ ٖن َغٍ ٤الاؾترصاص ٢ ،Le rachatبل جهاًت مضجه ،والظي ًٟغى
من الؿلُت ماندت الامخُاػ بك٩ل انٟغاصي.4
وخؿب ألاؾخاط ٞ ،De Laubadéreةو ؤلاصاعة ًد ٤لها وي٘ خض لالمخُاػ ٢بل جهاًت ؤحله ،بطا ما ؤعاصث بلٛاء اإلاغ ٤ٞبطا
عؤث ؤنه ؤنبذ صوون ٞاثضة ،ؤو بو هي ؤعاصث حؿُحره باالؾخٛال ٫اإلاباقغ.5
ولٗل نٟت ألامغ في طل ،٪هي ؤو قغٍ اإلاضة ولى ٧او مؼٍت جسو اإلالتزم ،بال ؤنه في طاث الى٢ذ حهم ٨ٞغة جنُٓم اإلاغ٤ٞ
ً
حٗا٢ضًا ،بال ؤنه ً٣ٟض نٟت الثباث ٖنضما ًهل ألامغ بلى يغوعاث جنُٓم اإلاغ ،٤ٞؤًن ًسً٘
الٗام؛ ؤي ؤنه بطا ٧او قغَا
ي.6
قغٍ اإلاضة-في هظه الخالت -لنٓام الٗ٣ض ؤلاصاع ن
وفي ألازحر ًم٨ن ال٣ى٫ن ؤو ؾلُت ؤلاصاعة في حٗضًل ٖ٣ض الامخُاػ لِؿذ خ٣ا مجغصا ،بل هي في الىا ٘٢خ٣ى١ن جدمل
َاب٘ الىاحب7؛ بط ًخٗحو ٖلى ؤلاصاعة ؤخُانا ؤو جخضزل للخٟاّ ٖلى الؿحر الخؿن للمغ ٤ٞالٗام.
اإلاؿلب الثاوي  :ظلؿت الخهذًل الاهُشادي في نٓذ ألاشًا ٛالهمىمُت
ًجض ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت 9في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،ؤؾاؾه ال٣انىني في اإلااصجحو 2و 29من جنُٓم اله٣ٟاث
الٗمىمُت؛ ٚحر ؤو اإلاكغٕ وبو اٖخبر ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت ٣ٗ٦ض بصاعي ،بال ؤنه ٖؼٖ ٝن حٗغٍٟه 1جاع٧ا طل ٪لل٣ٟه
والً٣اء.

 -1ػتمد فؤاد عبد الباسط ،اظترجع السابق ،ص.502.
 -2اظترجع نفسو ،ص.502.
 -3حسني درويش ،اظترجع السابق ،ص.70.

- B. RAHAL, OP CIT, p17.

4

 -5أشار إليو :علي الفحام ،اظترجع السابق ،ص.417.
 -6اظترجع نفسو ،ص.417.
 -7سليمان الطماوي ،اظترجع السابق ،ص.458.
 -8للمزيد من التفاصيل؛ أنظر :علي الفحام ،اظترجع السابق ،ص 426.وما بعدىا.
 -9للمزيد من التفاصيل حول عقد األشغال العمومية؛ أنظر  :نعيم مغبغب ،عقود مقاوالت البناء واألشغال اطتاصة والعامة  :دراسة يف القانون اظتقارن،د .د.ن ،ط ، 3
.2001
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وبالغحىٕ إلاا ٢اله ال٣ٟهاء في هظا الهضص ،نجض ؤو ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت هى" بٖضاص ماصي لٗ٣اعُ ،ثً َّنٟظ لخؿاب
حهت بصاعٍت ،بهض ٝجد ٤ُ٣مهلخت ٖامت"2؛ ؤو هى " م٣اولت بحو شخو من ؤشخام ال٣انىون الٗام وبحو ٞغص ؤو قغ٦ت،
بم٣خًاه ًخٗهض اإلا٣او٫ن بالُ٣ام بٗمل من ؤٖما ٫البناء ؤو الترمُم ؤو الهُانت في ٖ٣اع لخؿاب هظا الصخو اإلاٗنىين الٗام،
وجد٣ُ٣ا للمهلخت الٗامت م٣ابل زمن ًدضص في الٗ٣ض".3
ومن اؾخ٣غاء مسخل ٠الخٗاعٍ ٠التي ُ٢لذ في ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُتً ،4خطر بجالء مضي اعجباٍ هظا الٗ٣ض باإلاغ٤ٞ
ً ً
صوعا باعػا في مضي
الٗام ،ومن زمت باإلاهلخت الٗمىمُت ،والتي-باٖخباعها ألاؾاؽ ال٣انىني لؿلُت الخٗضًل الانٟغاصي -جلٗب
وم٣ضاع هظه الؿلُت في ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُتٟٞ .ي ٖ٣ىص ألاقٛا ٫الٗمىمُت " ُثً٣ا ٫ؤو الخنُٟظ ًدخ ٟٔصاثما بال٨ثحر من
اإلاٟاحأث ،ختى ؤو حٗضًالث ؤؾاؾُت في قغوٍ الٗ٣ض جهبذ مؿإلت ُثم ِمل َّخت وجٟغى نٟؿها ب٣ىة ٖلى ؤلاصاعة طاتها5"،؛ بط ؤو
اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت جدؿم بنىٕ من اإلاغونت ،حؿمذ لها بالخ ٠ُ٨م٘ ما ٌؿخجض من ْغو،ٝوبو هظه اإلاغونت ال جخجؿض في الىا٘٢
لى جمؿ ٪اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة بال٣ىة ؤلالؼامُت للٗ٣ض وب٩ىنه قغَٗت اإلاخٗا٢ضًن ،وبنما ال بض من حٛلُب اإلاهلخت الٗامت ٖلى
َد َد
ي ٢ابلُت اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت للخُٛحر،وؾحر اإلاغ ٤ٞالٗام بانخٓام واَغاص؛مما ٌؿخضعي حٗضًل
إلابضؤ ْدن
اإلاهلخت الخانتَ ،ب٣ا
نٓام اإلاغ ٤ٞالٗام مدل ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت ٧لما لؼم طل.٪
وإلاا ٧انذ الىؾُلت التي حؿخٗمل من زاللها ؤلاصاعة ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي لٗ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت،جخجؿض ُٞما
ً
ٌؿمى :ألاوامش اإلاطلحُت ٞ ،Les ordres de serviceال بض بطا ،من الخُغ١ن للنٓام ال٣انىني لؤلوامغ اإلاهلخُت(الُشم ألاو ،)ٛزم
جبُاو مًمىون ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي في ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت(الُشم الثاوي).
الُشم الثاوي :الىكام الٓاهىوي لألوامش اإلاطلحُت
ًم٨ن حٗغٍ ٠ألامغ اإلاهلحي بإنه طل ٪ألامغ الهاصع من ؤلاصاعة بلى م٣او ن ٫ألاقٛا ٫الٗمىمُت ،ب٣هض جدضًض ؤويإ
جنُٟظ الٗ٣ض ،ؤو ج٨ملت النا٢و مجها ؤو الخٗضًل ٞحها1؛
Eric Gherardi , le régime du contrat de travaux publics : exemple d’une exception singulière au droit
commun, article publié sur internet, google.com.
 -1يف حني عرفو اظتشرع الفرنسي م 2من تقنني الصفقات العمومية الفرنسي ،إذ جاء هبا ما يلي:
« Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit
l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de
génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage».
 -2علي الفحام ،اظترجع السابق ،ص.427.
 -3حسني درويش ،اظترجع السابق ،ص.74.
4
عقارا ،أن يتم تنفيذه ضتساب شخص معنوي ،أن
 تربز ىذه التعاريف أن عقد األشغال العمومية ال بد لقيامو من توافر األركان الثالثة اآلتية  :أن يكون موضوعو ًيستهدف حتقيق الصاٌف العام.
 -5علي الفحام ،اظترجع السابق ،ص.225.
 -6قبل التعريف باألمر اظتصلحي ال بد من دتييزه عن ما يسمى باألمر التغيريي الصادر ِمن قِبل اظتهندس يف عقد اظتقاولة؛ إذ أن ىذا األخير ىو "سلطة يباشرىا اظتهندس يف
عقد اظتقاوالت ،ومبوجبها يصدر للمقاول أمرا يطلب منو إجراء بع د التعديالت على العمل ،رغم أهنا غري واردة يف العقد األصلي " ،ولعل أبرز مواطن االختالف بينو وبني
األمر اظتصلحي تكمن يف أن األمر التغيريي يف عقد اظتقاولة يتم يف شكل ملحق تعاقدي ،وأنو ال يكون إال إذا ُوِجد شرط صريح يف العقد األصلي جييزه ،إضافة إُف وقوعو
على عقد من عقود القانون اطتاص ،وذلك خالفا لألمر اظتصلحي؛ للمزيد من التفصيل حول األوامر التغيريية يف عقود اظتقاوالت ،أنظر  :نسرين ػتاسنة ،إصدار األوامر
التغيريية من قبل اظتهندس يف عقد اظتقاولة " دراسة يف عقد الفيديك النموذجي " ،مداخلة أثناء مؤدتر " عقود البناء والتشييد بني القواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية
اظتستحدثة" ،منشور عرب موقع .WWW.GOOGLE.COM
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ؤو هى ٢غاع بصاعين ناصع ٖن الؿلُت اإلاخٗا٢ضة لٟاثضة م٣او٫ن ألاقٛا ٫الٗمىمُت من ؤحل جنُٟظ الٗ٣ض.2
وجترجب ٖن ٧ى نو ألامغ اإلاهلحي ٖباعة ٖن ٢غاع بصاعي ،الٗضًض من النخاثج ال٣انىنُت ،وطل٧ ٪اآلحي:
 -1ألامغ اإلاهلحي ملؼم للم٣او٫ن الظي نضع بلُه؛ بط ؤنه جنُٟظي ًخٗحو ٖلى اإلا٣او٫ن اخترامه وجنُٟظ ما حاء به.3
والتزام اإلا٣او ن ٫بالخًىٕ لؤلوامغ اإلاهلخُت ،ال ً٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى جل ٪اإلاخٗل٣ت بالخنُٟظ الض ٤ُ٢للٗ٣ض ،بل ًمخض
إلاسخل ٠الخٗضًالث التي ٢ض جٟغيها ؤلاصاعة.4
-2نالتزام اإلا٣او٫ن بدنُٟظ ألامغ اإلاهلحي٣ً ،ابله خ٣ه في َلب الخٗىٌٍ؛ بطا ما زبذ و٢ىٕ ٖبئ خ٣ُ٣ي ٖلى ٖاج٣ه.5
ولصخت ألامغ اإلاهلحي ٖلُه ؤو ًغاعي مجمىٖت من ألاق٩ا ٫وؤلاحغاءاث التي خضصها اإلاكغٕ لهضوعه.6
ٞال٣اٖضة الٗامت في ألامغ اإلاهلحي ؤو ًهضع في ق٩ل ٦خابي ،ؤي ؤو اإلا٣او٫ن من حهت ال ًلتزم بدنُٟظ ؾىين ما ُثو ِم ّحه بلُه
ً
٦خابت ،ومن حهت ؤزغيٞ ،هى ال ٌؿدنض في َلب الخٗىٌٍ بال ٖلى ألاوامغ ال٨خابُت7؛ وفي هظا الهضص ؤ٦ضث اإلااصة  12/8من
صٞتر الكغوٍ ؤلاصاعٍت الٗامت (ص ف ب ٕ) ٖلى يغوعة بنضاع ؤلاصاعة اإلاخٗا٢ضة ؤوامغ مهلخُت ٦خابُت مؿببت ومٗللت ،بال ؤو
اإلاكغٕ لم ٌكترٍ نىعة ٦خابُت مدضصة ال بض من بجباٖهاٟ٨ُٞ ،ي  ِ٣ٞما ٌٗبر ٖن نُت ؤلاصاعة نغاخت.
وو٣ٞا للماصة  12/5من (ص ف ب ٕ) ،ال ً٣بل جنُٟظ اإلا٣او٫ن لؤلٖما ٫ؤلاياُٞت من جل٣اء نٟؿه بل ًجب ؤو ً٩ىون بمىحب
ؤمغ من ؤلاصاعة اإلاخٗا٢ضة ،وبال ٞةو ؤلاصاعة ٚحر ملؼمت بض٧ ٘ٞلٟت ؤلاياٞاث؛ بال ؤو مجلـ الضولت الجؼاثغين ؤحاػ خهى٫ن
اإلا٣او٫ن ٖلحها ،عٚم ٖضم جلُ٣ه ؤمغ ٦خابي من ؤلاصاعة و ً٩ىون طل ٪في خاالث جخمثل في ألاٖما ٫الًغوعٍت ٚحر اإلانهىم ٖلحها
في الٗ٣ض ل٨جها يغوعٍت لخؿن ؾحر وؾالمت ألاٖما ٫ألانلُت ،وطل ٪بمىحب ال٣غاع اإلااعر في  2005/07/12في ًُ٢ت . ٕ .١ب
يض مضًغ الكباب و الغٍايت لىالًت البىٍغة خُث حاء ُٞه ... " :ؤو هظه ألاقٛا ٫ؤلاياُٞت ٧انذ يغوعٍت إلجهاء مكغوٕ صاع

 -1سليمان الطماوي ،اظترجع السابق ،ص.460.
2
- « un acte administratif unilatéral émis par le pouvoir adjudicateur à l’intention du titulaire du marché,
tenu de l’exécuter » ; Voir : S. BRACONNIER, Droit des marchés publics, Imprimerie nationale, 2002, p.
287 et 288.
 -3سليمان الطماوي ،اظترجع السابق ،ص.460.
 -4علي الفحام ،اظترجع السابق ،ص.430،429.
 -5اظترجع نفسو ،ص.431.
 -6األمر باطتدمة يكون على عدة نسخ وحيتوي إجباريا على :
*تاريخ اإلنشاء ،موقعا من طرف اظتصلحة اظتتعاقدة.
*تاريخ التبليغ موقعا من طرف اظتتعاقد معو.
* رقم الرتتيب التسلسلي بالنسبة الصفقة.
*رقم التسجيل يف السجل اطتاص باألوامر باطتدمة.
*مواصفات الصفقة أو /واظتلحق.
*حتديد اظتوضوع واحملتوى الدقيق لألمر باطتدمة
*الوضع االجتماعي وػتل إقامة الشريك اظتتعاقد معو اظتوجو إليو األمر باطتدمة.
 -7سليمان الطماوي ،اظترجع السابق ،ص.461.
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الكباب اٌؿُازم بالبىٍغة ،وؤو ألاقٛا ٫ؤلاياُٞت وبما ؤجها ٧انذ يغوعٍت لئلنجاػ خؿب ٢ىاٖض ألاقٛا ٫اإلاُالب بةنجاػها،
ٞةو ناخب اإلاكغوٕ ملؼم بدؿضًضها ختى وبو لم ًخل ٤ؤي ؤمغ بظل ٪من َغٞه و ال من ناخب اإلابجى."1
٦ما ؤو الك٩ل ال٨خابي لِـ له مضي مُلُٞ ،٤م٨ن الاجٟا ١في الٗ٣ض ٖلى قغُٖت ألامغ الكٟىين ،2وبالخالي الخدغعن من
ت.
هظه الك٩لُت؛ ولٗل طل ٪عاح٘ إلاخُلباث اإلاغ ٤ٞالٗام ،ويغوعة الؿغٖت في الخهضي ل٩ل َاع ن
٦ما ؤو مجلـ الضولت الٟغنس ي ٢ض اخترم ألامغ الكٟهي ،بطا اٖترٞذ به ؤلاصاعة ،ؤو بطا ٧او الٗغ ٝؤلاصاعين ٢ض صؤب
ٖلى الٗمل باألوامغ الكٟهُت ،ؤو بطا زبذ ؤو جنُٟظ ألامغ الكٟهي ؤنبذ يغوعٍا بسُإ ؤلاصاعة.3
وبياٞت لكغٍ ال٨خابت٣ٞ ،ض اؾخىحب اإلاكغٕ نضوعن ألاوامغ اإلاهلخُت من َغ ٝمهنضؽ الضاثغة ،ؤو اإلاهنضؽ
اإلاٗماعين  ،ِ٣ٞم٣غعا بظل ٪الازخهام الصخص ي في بنضاع هظا النىٕ من ال٣غاعاث.
وبطا ما نضع ألامغ اإلاهلحي من ؤلاصاعة صخُدا َدو ُثو ِم ّحه للم٣اوٞ ،٫ةو هظا ألازحر ًم٨ن ؤو ً٣بل به نغاخت ،وطل٪
بخىُٗ٢ه باالؾخالم صوون جدٟٔ؛٦ما ًم٨ن ؤو ً٩ىون ٢بىله يمنُا،وطل ٪بالكغوٕ في جنُٟظ ما حاء به ألامغ؛ بال ؤو للم٣او٫ن
٦ظل ٪ؤو ًغ ٌٞجنُٟظ هظا ألامغ،وطل ٪خحو ًغ ٌٞالخى ،ُ٘٢ؤو ًى ٘٢م٘ بصعاج الخدٟٓاث.4
وفي خالت الغٖ ٌٞلى اإلا٣او٫ن ؤو ًخٓلم بالُغٍ ٤اإلاكغوٕ ،وطل ٪زال ٫اإلاضص التي ًدضصها الٗ٣ض ؤو صٞتر الكغوٍ،
وٖاصة ما ج٩ىون ٢هحرة5؛ ًترجب ٖلى ٞىاتها ؾ٣ىٍ خ ٤اإلا٣او٫ن في الخٓلم ،وٍدكضص مجلـ الضولت الٟغنس ي في اخترام هظه
اإلاضص وَٗخبرها آمغة ،وٍُ٣م مؿاولُت اإلا٣او٫ن ٖن ٧اٞت ما ًترجب ٖن ٞىاث هظه اإلاضص .6ول٣ض خضص ص ف ب ٕ له٣ٟاث ألاقٛا٫
الٗمىمُت ،هظه آلاحا ،٫خُث منذ للم٣او٫ن ُثم َدض ًصا ٢هحرة لالٖتراى ٖلى ألامغ اإلاهلحي زاللها؛ ٞنو في مٖ 12/7لى ما ًلي":
ٖنضما ًغجئي اإلا٣او٫ن ؤو م٣خًُاث ؤمغ اإلاهلخت جخجاوػن التزاماجه اإلاخٗا٢ض ٖلحها باله٣ٟتُٞ ،جب ٖلُه جدذ َاثلت الٟسخ،
ج٣ضًم مالخٓت زُُت ومٗللت ألاؾباب بلى مهنضؽ الضاثغة ؤو اإلاهنضؽ اإلاٗماعين خال ٛنششة ؤًام ،"...،وؤلؼم في مٖ 30/1لى
اإلا٣او ،٫في خالت ججاوػن الخٗضًل الىاعص باألمغ اإلاهلحي لل ِمن َدؿب اإلا٣غعة ٢انىنا ،بزباع اإلاهنضؽ الغثِـ بُلب ٦خابي في ؤحل
ابخضاء من جاعٍش ؤمغ اإلاهلخت.
ًن
شهشًٍ
بال ؤو ؤلاصاعة ًم٨ن ؤو جدناػ٫ن ٖن الخمؿ ٪بانتهاء هظه اإلاضة ،قغٍ ؤو ج٨كٖ ٠ن نُتها نغاخت.7
وال بض من ؤلاقاعة بلى ؤو الاٖتراى الهاصع من اإلا٣او ،٫ال ًى ٠٢جنُٟظ ألامغ اإلاهلحي؛ وهظا ما ؤ٢غه مجلـ الضولت
الٟغنس ي ،خُث ٢غ نع في ؤخض ؤخ٩امه ؤنه ":بطا ٧او ًجى نػ للم٣او ن ٫ؤو ً٣ضم في هظا الكإو اٖتر ً
ايا لغب الٗمل ،بال ؤنه م٘ طل٪
ملؼم بدنُٟظ ألاوامغ اإلاهلخُت الهاصعة له من هظا ألازحر".8
 -1قرار غتلس الدولة اظتؤرخ يف  12-07-2005قضية ق.ب.ع ضد مدير الشباب والرياضة لوالية البويرة ،الغرفة األوُف ،غتلة غتلس الدولة ،ع  ،07سنة ، 2005
ص .93-92
 -2علي الفحام ،اظترجع السابق ،ص.433.
 -3سليمان الطماوي ،اظترجع السابق ،ص.461.
 -4علي الفحام ،اظترجع السابق ،ص.435.
 -5سليمان الطماوي ،اظترجع السابق ،ص.463.
 -6علي الفحام ،اظترجع السابق ،ص.436.
 -7سليمان الطماوي ،اظترجع السابق ،ص.462.
8
; - CE, 16/02/1966, Sieur Bernard
أشار إليو :علي الفحام ،اظترجع السابق ،ص.437.
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وفي هظا الهضص٣ٞ ،ض ٢غعن اإلاكغٕ الجؼاثغي ،ؤو اٖتراى اإلا٣او٫ن ال ًبُذ له جى ٠ُ٢جنُٟظ ؤمغ اإلاهلخت ،بال بطا ؤمغ
1
بسال ٝطل ٪مهنضؽ الضاثغة ؤو اإلاهنضؽ اإلاٗماعين.
الُشم الثاوي :مػمىن ظلؿت ؤلاداسة في الخهذًل الاهُشادي لهٓذ ألاشًا ٛالهمىمُت
ُث َّ
من اإلا َدؿلم به ؤو لئلصاعة ؾلُت واؾٗت في الغ٢ابت وؤلاقغاٖ ٝلى جنُٟظ ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت ، 2بال ؤو طل ٪ال ٌٗجي
ا٢خهاعها ٖلى ع٢ابت اإلا٣او٫ن وجىححهه ؤزناء الخنُٟظ ،بل بو لها ٦ظل ٪ؾلُت حٗضًل بنىص ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت ؤزناء
الخنُٟظ.
٣ٗٞىص ألاقٛا ٫الٗمىمُت جخمخ٘ ٞحها ؤلاصاعة بؿلُت واؾٗت في الخٗضًل ،وطل ٪نٓغا لهلت مدل هظا الٗ٣ض الىَُضة
باإلاغ ٤ٞالٗام؛ بل وحٗخبر ؾلُت الخٗضًل لٗ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت مدل جغخُب من ال٣ٟهاءٞ ،دتى الُ٣ٟه - Jéze .Gناإلاٗغوٝ
بةن٩اعه لهظه الؿلُت في باقي الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت٢ -ض اٖتر ٝبها في ٖ٣ضي ألاقٛا ٫الٗمىمُت والامخُاػ.3
ؤو ...":ؾلُت الخٗضًل وبو ٧انذ حكمل حمُ٘ الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت بما ٞحها
وفي هظا الؿُا٢ ١غعن الٓػاء ؤلاداسي اإلاطشي ّ ،ن
ً
اٖخباعا ؤو حهت ؤلاصاعة هي ناخبت الازخهام
ٖ٣ىص ألاقٛا ٫الٗامتٞ ،ةجها جبضو في ؤبغػن مٓاهغ ُٞما ًخٗل ٤بالٗ٣ض اإلاظ٧ىع،
ألاو٫ن وألانُل ُٞما ًخٗل ٤بهظه ألاقٛا."4...٫

وٖاصة ما جخًمن ٖ٣ىص ألاقٛا ٫الٗمىمُت النو ٖلى ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي ،5بال ؤو اإلانٓم الجؼاثغين ٦غؽ
بضوعه هظه الؿلُت ،خُنما َّ
٢ن َدجها في ص ف ب ٕ؛ "ٞد ٤ؤلاصاعة في حٗضًل ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت ًٓهغ ٚالبا في صٞاجغ الكغوٍ
ؤلاصاعٍت الٗامت ،"6مما ًجٗل ألاؾاؽ ال٣انىني لؿلُت الخٗضًل الانٟغاصي لٗ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت ًجض مدله في ال٣انىون
الجؼاثغي ،يمن ص ف ب ٕ اإلاُب٣ت ٖلى ن٣ٟاث ألاقٛا.٫
خُث ؤلؼم اإلاكغٕ من زال ٫م 12/4و ،5اإلا٣او ن ٫بدنُٟظ ؤوامغ اإلاهلخت ،وبااللتزام بالخُٛحراث اإلاٟغويت ٖلُه من َغٝ
ؤلاصاعة؛ ومن زمت ٞاإلا٣او ن ٫ملؼم ؤزناء جنُٟظ ألاقٛا ٫الٗمىمُت ،بالخًىٕ لخىححهاث ؤلاصاعة ،وإلاسخل ٠الخٗضًالث التي ٢ض
َد َد
جٟغيها ٖلى الٗ٣ض ؤزناء الخنُٟظ؛ وفي الؿُا ١طاجه نهذ مٖ 29لى ما ًليٖ " :نضما ُثًغجئي ،صو نو بحغاء ؤي حُٛحر في مىيىٕ
اله٣ٟت يغوعة جنُٟظ ألاقٛاٚ ٫حر اإلاضعحت في الجضو٫ن ؤو في الدؿلؿل ،ؤو حٗضًل منكإ ألاصواث ٦ما هي مبِنت في صٞتر
الكغوٍ الخهىنُتٌٗ ،مض اإلا٣او نٞ ٫ىعا بلى جُبُ ٤ؤوامغ اإلاهلخت التي ًخل٣اها بهظا الكإو."...
وجٓهغ ؾلُت الخٗضًل ٧لما ػاص اجها ٫الكغٍ باإلاغ ٤ٞالٗام ،والٗ٨ـ ٦ظل7٪؛ وإلاا ٧او ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت من
ً
ؤ٦ثر الٗ٣ىص اخخ٩ا٧ا باإلاغ ٤ٞالٗامٞ ،ةو لئلصاعة ؾلُت واؾٗت في حٗضًل بنىصهٞ ،لها حٗضًل م٣ضاع التزاماث اإلاخٗا٢ض
مٗها،ولها الخٗضًل ٦ظل ٪في َغ١ن ووؾاثل الخنُٟظ٦ ،ما ًم٨جها حٗضًل مضة جنُٟظ الٗ٣ض؛ ومهما ٧انذ نىعن الخٗضًل٣ٞ ،ض
 -1أنظر م12/7د.ش.إ.ع لصفقات األشغال العمومية.
 -2للمزيد من التفاصيل حول السلطات اليت تتمتع هبا اإلدارة اظتتعاقدة يف عقد األشغال العمومية؛ أنظر  :بن شعبان علي ،آثار عقد األشغال العامة على طرفيو يف
التشريع اصتزائري ،رسالة دكتوراه دولة يف القانون العام ،كلية اضتقوق ،جامعة قسنطينة ،2012-2011 ،ص 27.وما بعدىا.
 -3علي الفحام ،اظترجع السابق ،ص.439.
 -4ستيس السيد إشتاعيل ،اظترجع السابق ،ص.151.
 -5إال أهنا تبقى كاشفة وليست منشئة عتذه السلطة .
 -6علي الفحام ،اظترجع السابق ،ص.439.
 -7سليمان الطماوي ،اظترجع السابق ،ص.467.
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ج٩ىون له مىايُ٘ مسخلٟت٣ٞ ،ض جإمغ ؤلاصاعة ؤخُانا بخُٛحر في اإلاىاص اإلاؿخٗملت ،ؤو حٗضًل م٣اؾاث ألاقٛا ،٫ؤو بخال ٫نىٕ من
ؤلاؾمنذ مدل نىٕ آزغ.1
بال ؤو اإلاكغٕ الجؼاثغين وي٘ مُٗاع حؼافي لخضوص الخٗضًل في ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُتUne détermination forfaitaire ،
،de la limite des changementبط جنو اإلاىاص  31،30من ص ف ب ٕ ٖلى ؤال جخجاو نػ ؤلاياٞت ؤو الن٣و نؿبت  %20من ُ٢مت
ألاقٛا ٫الٗمىمُت ،جدذ َاثلت ٞسخ الٗ٣ض من َغ ٝاإلا٣او ،٫م٘ خ٣ه في الخٗىٌٍ في خالت بن٣ام ألاقٛا ٫إلاا صوون جل٪
النؿبت.
ً
حكغَُٗاٞ ،ةو هنا ٥الٗضًض من الخضوص ألازغين التي اؾخنبُها الً٣اء في هظا اإلاجا٫؛ ٞؿلُت
وبطا ٧او هظا الُ٣ض
الخٗضًل الانٟغاصي لٗ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت-مثل باقي الٗ٣ىص -لِؿذ مُل٣ت ،بل جسً٘ للُ٣ىص الٗامت الىاعصة ٖلى ؾلُت
الخٗضًل؛ وبالخالي ال ًم٨ن ؤو جنهب ؾلُت حٗضًل ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت بال ٖلى جل ٪النهىم اإلاخٗل٣ت باإلاغ ،٤ٞصوون ما
َّ
ًخٗل ٤باإلاؼاًا اإلاالُتٞ ،من اإلاؿلم به ؤو الخٗضًل ال ًمـ الثمن بإي خا ٫من ألاخىا.2٫
َّ
٦ما ؤو مجلـ الضولت الٟغنس ي٢ ،ض ؤَغ ؾلُت حٗضًل ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت ،بدُث ؤبغػن ؤهم يىابِ هظا
الخٗضًل ،والتي جخلخو ُٞما ًلي:
ؤوال*َ٘شة ْلب اْخطادًاث الهٓذ وحًُير حىَشٍ:
مهما ٧انذ ؾلُت ؤلاصاعة في حُٛحر قغوٍ ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُتٞ ،ةنه ًجب ؤال ٌُٛب ٖن بالها ؤجها جخٗامل م٘
م٣اوَ ،٫دَّ ٢ضع ْغوٞه ً
حُضا ٢بل ؤو ًخٗا٢ض مٗها ،ومن زمت ٞهي ملؼمت خحو جلجإ لخٗضًل الٗ٣ض بإال جظهب بلى الخض الظي ًاصي
ل٣لب ا٢خهاصًاث الٗ٣ض عؤؾا ٖلى ٖ٣ب  ،Le bouleversement de l’économie du projetؤو ؤو حٛحر من َبُٗت الٗ٣ض ؤو حىهغه
3Substance du contrat؛ ٞؿلُت ؤلاصاعة في حٗضًل ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت ٚحر مدغعة من الُ٣ىص ،وٍنب ي ؤو جضو نع الخٗضًالث
في ؤلاَاع الظي عؾمه الٗ٣ض ،وؤال ججٗل ؤلاصاعة بهظا الخٗضًل ألاٖما ٫الجضًضة مٛاًغة في َبُٗتها لخل ٪اإلاخٖ ٤ٟلحها في
 ١من ٖضمه.5
الٗ٣ض4؛ ولل٣اض ي ؾلُت ج٣ضًغ مضي وحىص مؿاؽ با٢خهاص الؿى ن
*َ٘شة ألانما ٛالجذًذة:
جغجِبا ٖلى ال٨ٟغة الؿاب٣ت ،ال حؿخُُ٘ ؤلاصاعة ؤو جٟغى ٖلى اإلا٣او ن ٫جنُٟظ ٖمل حضًض ،وبطا ما اؾخلؼمذ ٞغيه
َد
ُٞد ٤للم٣او ن ٫اإلاُالبت بٟسخ الٗ٣ض ،ؤو اإلاُالبت بالخٗىٌٍ بطا ما ٧او ٢ض ن َّٟظ هظه ألاقٛا ٫الجضًضة.6
ً
وألاٖما ٫الجضًضة هي" التي ُثٌ َد
ٗخبر مىيىٖها ً
ٚغٍبا ٖن الٗ٣ض ألانلي ،بدُث ال جغبُها به نلت بَال٢ا؛ ؤو التي ًدخاج
ُث
و ٖلحها في الٗ٣ض."1
جنُٟظها بلى ؤويإ حضًضة جسخل٧ ٠لُت ٖن جل ٪ن َد ن
 -1علي الفحام ،اظترجع السابق ،ص.440.
 -2اظترجع نفسو ،ص.441.
 -3سليمان الطماوي ،اظترجع السابق،ص.478.
ويف ىذا الصدد ،يرى األستاذ علي الفحام أنو "ال ديكن لإلدارة أن تفرض على اظتقاول أي تعديل يرتتب عليو تغيري يف االقتصاد العام للمشروع ،أو يؤدي لقلب اقتصاد
أسا على عقب" ؛ اظترجع السابق ،ص.443.
العقد ر ً
 -4حسني درويش ،اظترجع السابق ،ص.78.
 -5علي الفحام ،اظترجع السابق ،ص.443.
 -6اظترجع نفسو ،ص.445.
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وَؿخٗمل مجلـ الضولت الٟغنس ي مهُلخاث ٦ثحرة حٗبحرا ٖن الٗمل الجضًض ،مجها "الٗمل ألاحنبي ٖن مىيىٕ
الٗ٣ض" ،"Travail étranger a l’objet du contratالٗمل الظي ال ًم٨ن اٖخباعه مغجبُا بدنُٟظ الٗ٣ض ألانلي Ne pouvant être
.2"regardé comme se rattachant à l’exécution du marché passé
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤو ألاٖما ٫الجضًضة  L’ouvrage nouveauجسخلٖ ٠ن ألاٖماٚ ٫حر اإلاخىٗ٢ت ، L’ouvrage imprévu
وألاٖما ٫ؤلاياُٞت Les travaux supplémentaires؛ بط ٌؿمذ الً٣اء ؤلاصاعين لئلصاعة بخ٩لُ ٠اإلا٣او٫ن بدنُٟظهما ٖن َغٍ٤
ؾلُتها في الخٗضًل.3
وٍ٣هض باألٖماٚ ٫حر اإلاخىٗ٢ت ،جل ٪ألاٖما ٫التي لم جٓهغ في الٗ٣ض ،ول٨جها لِؿذ ٚغٍبت ٖنه ،مثل ج٩لُ ٠اإلا٣او٫ن
بن٣ل ألاجغبت الالػمت للٗمل بؿبب عَىبت ألاعى.4
ً
ؤؾٗاعا؛مثل ج٩لُ٠
ؤما ألاٖما ٫ؤلاياُٞت ٞهي ؤٖما ٫لم جٓهغ في الٗ٣ض ،ل٨ن جىٗ٢تها ٢اثمت ألاؾٗاع وويٗذ لها
اإلا٣او٫ن بمض الؿض بلى مؿاٞت بياُٞت ندُجت الخُٛحر ٚحر اإلاخى ٘٢إلاجغين الجهغ5؛ و٢ض ٖغٞها الٓػاء ؤلاداسي اإلاطشي بال٣ى٫ن:
"ألاٖما ٫ؤلاياُٞت في ٖ٣ىص ألاقٛاً ٫جب ؤو ج٩ى نو من طاث نىٕ وحنـ ألاٖما ٫ألانلُت.6"...،
وج٨من الخٟغ٢ت بحو ألاٖماٚ ٫حر اإلاخىٗ٢ت وألاٖما ٫ؤلاياُٞت ،في َغٍ٣ت جدضًض الثمن؛ ٟٞي ألاولى ً٣ضع الثمن
َّ ُٞ
اؾخ٣الال ٖن الثمن اإلاخٖ ٤ٟلُه في الٗ٣ض ،ؤما في الثانُت ُث
٣ضع ً
بناءا ٖلى الؿٗغ الىاعص في الٗ٣ض.7
وٍجب ٖلى ؤلاصاعة ؤال حؿخٗمل خ٣ها في ٞغى ؤٖماٚ ٫حر مخىٗ٢ت ؤو بياُٞت بال بدؿن نُت ،وبال حاػ للم٣اوٖ ،٫الوة
ٖلى خ٣ه في اؾدُٟاء زمن ألاقٛا ٫اإلانجؼة ،ؤو ًُالب بالخٗىٌٍ ٖما ؤنابه من يغ نع.8
الخاجمت
ًم٨ن ال٣ى ن ٫ؤو ؤلاصاعة بطا ما اخترمذ الكغوٍ اإلا٣غعة ً
٢انىنا الؾخٗما ٫ؾلُت الخٗضًل ،وا٦خٟذ باإلاجا ٫اإلادضص
لظل ،٪وجُ٣ضث ب٩ل ما ًغص ٖلى هظه الؿلُت من ُ٢ىصً ،م٨جها بٗض طل ٪ؤو حؿخٗمل ؾلُتها في الخٗضًل الانٟغاصي ،ما
ٌؿخضعي صعاؾت آلازاع ال٣انىنُت التي جنخج ٖن اؾخٗما ٫ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي للٗ٣ض ؤلاصاعي ،وطل ٪ما خاولنا ببغاػه من
زال ٫حؿلُِ الًىء ٖلى نىٖحو من الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ،نٓغا لكُىٕ الٗمل بهما ول٨ثرة حٗضًلهما انٟغاصًا من َغ ٝؤلاصاعة،
وهما ٖ٣ض امخُاػ اإلاغ ٤ٞالٗام ،وٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت؛ وما ًم٨ن مالخٓخه في زخام هظا البدث ،ما ًلي:
*بطا ٧انذ ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي جنهب ٚالبا في باقي الٗ٣ىص ٖلى مضة جنُٟظ الٗ٣ض ،بال ؤو ألامغ ًسخل ٠في ٖ٣ىص
امخُاػ اإلاغ ٤ٞالٗام؛ خُث ال جمل ٪ؤلاصاعة بةعاصتها اإلانٟغصة ؤو حؿخ٣ل بخٗضًل هظه اإلاضة٧ ،ىون ؤو النهىم الخانت باإلاضة
 -1سليمان الطماوي ،اظترجع السابق ،ص.469.
 -2علي الفحام ،اظترجع السابق ،ص.446.
 -3سليمان الطماوي ،اظترجع السابق ،ص.470.
 -4يوسف بركات أبو دقة ،اظترجع السابق ،ص.90.
 -5سليمان الطماوي ،اظترجع السابق ،ص.470.
 -6عبد العزيز عبد اظتنعم خليفة ،تنفيذ العقد اإلداري وتسوية منازعاتو قضاءً وحتكيما ،د.د.ن ،2009،ص.56.
 -7سليمان الطماوي ،اظترجع السابق ،ص.471،470.
 -8علي الفحام ،اظترجع السابق ،ص.452.
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هي من النهىم الخٗا٢ضًت ،التي جمـ باإلاؼاًا اإلاالُت للمخٗا٢ض ،وهظه من الخهىنُاث التي جمحز ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي
للٗ٣ض ؤلاصاعين.
* ؤو ؾلُت ؤلاصاعة في حٗضًل ٖ٣ض الامخُاػ لِؿذ خ٣ا مجغصا ،بل هي في الىا ٘٢خ٣ى١ن جدمل َاب٘ الىاحب؛ بط ًخٗحو
ٖلى ؤلاصاعة ؤخُانا ؤو جخضزل للخٟاّ ٖلى الؿحر الخؿن للمغ ٤ٞالٗام ،وبما ؤو ٖ٣ض امخُاػ اإلاغ ٤ٞالٗام من ؤ٦ثر الٗ٣ىص
نلت ؾحر اإلاغ ٤ٞالٗام٧ ،او لؼاما ٖلى ؤلاصاعة مغا٢بت جنُٟظ هظه الٗ٣ىص صوما ،والخضزل ٧لما اؾخضٖذ الٓغو ٝاإلاؿخجضة
طل ،٪من ؤحل حٗضًل بنىص الٗ٣ض بجٗله ًخماش ى والىا.٘٢
* ؤو ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي للٗ٣ض ؤلاصاعين مٗتر ٝبها بالنؿبت لجمُ٘ الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ،وجخمخ٘ بها ؤلاصاعة ختى في
ُٚاب النو ٖلحها ،بل وال ًجىػن لها الخناػ٫ن ٖجها؛ ومغص طل ٪ل٩ىجها جغح٘ للخهاثو الظاجُت للٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ندُجت اعجباَها
باإلاغ ٤ٞالٗام ،وهى ما حٗل حجم ؾلُت الخٗضًل ًسخل ٠بازخال ٝالٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ،جباٖا إلاضي مؿاهمت اإلاخٗا٢ض في حؿُحر
ي بنكاٍ هظا اإلاغ٤ٞ؛ وهظا ما ٌؿمذ لنا بال٣ى ن ٫ؤو ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي ججض
اإلاغ ٤ٞالٗام ،ومضي اعجباٍ الٗ٣ض ؤلاصاع ن
لها مجاال زهبا للخُبُ ٤في ٖ٣ضي الامخُاػ وألاقٛا ٫الٗمىمُت نٓغا لهلتهما الىزُ٣ت باإلاغ ٤ٞالٗام.
*ؤو جنُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت الجؼاثغين الجضًض (اإلاغؾىم الغثاس ي  )247-15وٖلى ٚغاع ؾاب٣ت اإلال ى (الغؾىم
الغثاس ي  ،)236-10لم ً٣جو بك٩ل ٧افي ؾلُت ؤلاصاعة في الخٗضًل الانٟغاصي لٗ٣ضي الامخُاػ وألاقٛا ٫الٗمىمُت ،بل ا٦خٟى
ّ
 ِ٣ٞبالنو ٖلى هظه الؿلُت في اله٣ٟاث الٗمىمُت ،و ؤ٦ض ٖ ِ٣ٞلى آلُت اإلالخ٧ ٤ىؾُلت لخٗضًل اله٣ٟت ،عٚم الٟغو١
الجىهغٍت التي جمحز الخٗضًل الانٟغاصي ٖن اإلالخ.٤
* ًخطر ؤو (ص.ف.ب )ٕ.اإلاُب٣ت ٖلى ن٣ٟاث ألاقٛا ٫الخانت بىػاعة ججضًض البناء وألاقٛا ٫الٗمىمُت والن٣ل ٢ض
نٓم ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي في ٖ٣ىص ألاقٛا ٫الٗامت؛ بال ؤنه نو ٢انىني ٢ضًم نؿبُا٧ ،ىنه ناصع منظ ؾنت  ،1964وما
ػا ٫ؾاعين اإلاٟٗى٫ن بلى ًىمنا هظا صوون بلٛاثه وال حٗضًله ،مما ٌؿخىحب الخث ٖلى جدُحو مثل هظا النو ،وحٗله مىا٦با
للخدىالث الا٢خهاصًت واإلاالُت والدكغَُٗت التي حٗغٞها ؾاخت الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت بالجؼاثغ الُىم؛ بياٞت بلى ؤلاقاعة بلى ؤنه
ٌؿدنض في بنضاعه ٖلى ٢ىانحو ٞغنؿُت مدًت ،1وبالخالي لِـ له الُىم ؤؾاؽ ٢انىني ٌؿغين في ْله.
*من بحو الًماناث الً٣اثُت للمخٗا٢ض في مىاحهت ؾلُت الخٗضًل الانٟغاصي لٗ٣ض ألاقٛا ٫الٗمىمُت ،ؤو الً٣اء
الجؼاثغين جىؾ٘ في مٟهىم ألاوامغ اإلاهلخُت) ،(ordres de service :ODSبدُث لم ٌٗض ٌكترٍ صاثما ؤو ج٩ىون ٦خابت ،بل ؤ٢غ في
بٌٗ ألاخُاو يغوعة نضوعن هظه ألاوامغ في ق٩ل قٟىي؛ بل وبو مجلـ الضولت الجؼاثغين ؤحاػ خهى٫ن اإلا٣او٫ن ٖلى
الخٗىٌٍ ٖن ألاٖما ٫الجضًضة ،عٚم ٖضم جلُ٣ه ؤمغ ٦خابي من ؤلاصاعة وٍ٩ىون طل ٪في خاالث جخمثل في ألاٖما ٫الًغوعٍت ٚحر
اإلانهىم ٖلحها في الٗ٣ض ل٨جها يغوعٍت لخؿن ؾحر وؾالمت ألاٖما ٫ألانلُت.

 -1فمن خالل تأشرياتو  ،VISASيتضح أنو صدر مبوجب اظترسوم  ،405-53واظترسوم  ،24-57والقرار اظتؤرخ يف  ،12/02/1957وىي نصوص فرنسية ال يصلح
أن تكون أساس لو ،بعد إلغاء األمر  157-62الرامي إُف دتديد مفعول التشريع النافذ إُف غاية  31/12/1963باستثناء مقتضياتو اظتنتفية للسيادة الوطنية.
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ْائمت اإلاشاحو اإلاعخهملت
ؤوال :ال٘خب
.Iباللًت الهشبُت
 )1خماصه ٖبض الغػا ١خماصه ،النٓام ال٣انىني لٗ٣ض امخُاػ اإلاغ ٤ٞالٗام ،صاع الجامٗت الجضًضة ،ؤلاؾ٨نضعٍت ،مهغ،
.2012ن
 )2زمِـ الؿُض بؾماُٖل ،ألانى ٫الٗامت والخُبُ٣اث الٗملُت للٗ٣ىص ؤلاصاعٍت والخٗىًٍاث م٘ ال٣ىاٖض ال٣انىنُت
وؤخ٩ام اإلاد٨مت ؤلاصاعٍت الٗلُا وٞخاوي الجمُٗتن الٗمىمُت ل٣ؿمي الٟخىي والدكغَ٘ بمجلـ الضولت وألاخ٩ام الخضًثت
إلاد٨مت الن،ٌ٣ص.ص.و ،الُبٗت ألاولى.1994 ،ن
 )3خؿحو صعوَل ،الؿلُاث اإلاسىلت لجهت ؤلاصاعة في الٗ٣ض ؤلاصاعي ،م٨خبت ألانجلى اإلاهغٍت ،الُبٗت ألاولى.1961 ،ن
 )4ؾلُماو الُماوي ،ألاؾـ الٗامت للٗ٣ىص ؤلاصاعٍت -صعاؽة م٣اعنت ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،مهغ.2008 ،ن
ٖ )5ماع بىيُا ،ٝقغح جنُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت ،الُبٗت الثانُت ،حؿىع للنكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ.2011،ن
ً
ً٢اء وجدُ٨ما ،ص.ص.و.2009،
ٖ )6بض الٗؼٍؼ ٖبض اإلانٗم زلُٟت ،جنُٟظ الٗ٣ض ؤلاصاعي وحؿىٍت مناػٖاجه
 )7ن َاهغي خؿحو ،ال٣انىو ؤلاصاعي "صعاؾت م٣اعنت" ،1ٍ ،صاع الخلضونُت ،الجؼاثغ.2007 ،ن
 )8مدمىص ٖاَ ٠البنا ،الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اهغة ،مهغ ،الُبٗت ألاولى.2007 ،ن
 )9مدمض ٞااص ٖبض الباؾِ ،ؤٖما ٫الؿلُت ؤلاصاعٍت-ن ال٣غاع ؤلاصاعي ،الٗ٣ض ؤلاصاعي ،صاع ال٨ٟغ ،ؤلاؾ٨نضعٍت ،مهغ،
ص.ؽ.و.
 )10نُٗم مٛبٛب،ن ٖ٣ىص م٣اوالث البناء وألاقٛا ٫الخانت والٗامت-ن صعاؾت في ال٣انىو اإلا٣اع نو-ن ص.ص.و ،الُبٗت ،3
.2001
ٖ )11لي الٟدام ،ؾلُت ؤلاصاعة في حٗضًل الٗ٣ض ؤلاصاعين-ن صعاؾت م٣اعنت-ن صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،مهغ.1976 ،
ً )12ىؾ ٠اإلاهُلمي ،في ؾلُت ؤلاصاعة في ؤو جٟغى من حانب واخض حٗضًالث ٖلى قغوٍ الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ،ملخو م٣ا٫
لؤلؾخاط André De laubadéreنن منكىع بمجلت ،RDPنmars 1954ن ،مجلت بصاعة ً٢اًا الخ٩ىمت،ج م ٕ ،الؿنت
،1الٗضص ،4صٌؿمبر .1957ن
.IIباللًت الُشوعُت
1) GAJA, 16 édition, Dalloz, France, 2007.
2) S. BRACONNIER, Droit des marchés publics, Imprimerie nationale, 2002.
زاهُا :اإلآاالث
باللًت الهشبُت
أ)
 )1ؾٗاص الكغ٢اوي ،جنىٕ وجؼاًض الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت وجدى ٫ؤلاصاعة اإلاٗانغة من ألامغ وال٣هغ بلى ؤلاجٟا ١واإلا٩اٞإة ،مجلت
ألامن وال٣انىو ،جهضعها ٧لُت الكغَت ،صبي ،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،الٗضصً ،2ىنُى .1995
 )2نؿغٍن مداؾنت ،بنضاع ألاوامغ الخُٛحرًت من ٢بل اإلاهنضؽ في ٖ٣ض اإلا٣اولت "صعاؾت في ٖ٣ض الُٟضً ٪النمىطجي"،
مضازلت ؤزناء ماجمغ"ٖ٣ىص البناء والدكُِض بحو ال٣ىاٖض ال٣انىنُت الخ٣لُضًت والنٓم ال٣انىنُت اإلاؿخذصزت " ،منكىع ٖبر
مى.WWW.GOOGLE.COM ٘٢
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ٖ )3ؼاوي ٖبض الغخمن ،زهىنُت اإلاهُلخاث ال٣انىنُت في ال٣انىو ؤلاصاعي وانٗ٩اؾاتهان ٖلى مٟهىم ألاٖما ٫ؤلاصاعٍت
ي) ،اإلاجلت الجؼاثغٍت للٗلىم ال٣انىنُت وؤلا٢خهاصًت والؿُاؾُت،ن ٕ،01.
ال٣انىنُت وم٣ىماتها (خالت الٗ٣ض ؤلاصاع ن
ماعؽ.2012
ٖ)4بض الٗؼٍؼ زحر الضًن ،خ ٤ؤلاصاعةفي حٗضًل قغوٍ الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت و مضاه وؤؾاؾه ال٣انىني ،مجلت بصاعة ً٢اًا
الخ٩ىمت ،الؿنت 5ن 4 ٕ ،ن  ،صٌؿمبر .1961
ب) باللًت الُشوعُت
1) B. RAHAL, La concession de service public en droit algérien, IDARA, V 4, N 1, 1994.
2) Eric Gherardi , le régime du contrat de travaux publics : exemple d’une exception singulière au droit commun, article
publié sur internet, google.com.
زالثا :الشظائل واإلازٖشاث الجامهُت
.Iباللًت الهشبُت
أ) الشظائل
 )1بن قٗباو ٖلي ،آزاع ٖ٣ض ألاقٛا ٫الٗامت ٖلى َغُٞه في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،عؾالت ص٦خىعاه صولت في ال٣انىو الٗام،
٧لُت الخ٣ى ،١حامٗت ٢ؿنُُنت.2012-2011 ،ن
ٖ )2لُىاث ًا٢ىجت ،جُبُ٣اث النٓغٍت الٗامت للٗ٣ض ؤلاصاعين-اله٣ٟاث الٗمىمُت في الجؼاثغ-ن عؾالت ص٦خىعاه٧ ،لُت
الخ٣ى ١بجامٗت ٢ؿنُُنت.2009-2008 ،ن
ب) اإلازٖشاث
 )1ؤ٦لي نُٗمت ،النٓام ال٣انىني لٗ٣ض الامخُاػ ؤلاصاعي في الجؼاثغ ،مظ٦غة ماحؿخحر ،حامٗت جحزي وػو ،الؿنت الجامُٗت
 ،2013-2012م103.ن وما بٗضها.
ً )2ىؾ ٠بغ٧اث ؤبى ص٢ت ،امخُاػاث ؤلاصاعة في مىاحهت اإلاخٗا٢ض مٗها في النٓغٍت الٗامت و٢انىو اله٣ٟاث الٗمىمُت
بالجمهىعٍت الجؼاثغٍت ،صبلىم الضعاؾاث الٗلُا في ال٣انىو الٗام٧ ،لُت الخ٣ى ١بجامٗت الجؼاثغ.1977،
.IIباللًت الُشوعُت
)1
PÉQUIGNOT George, Contribution à la théorie générale du contrat administratif, Thèse Montpellier, 1944.
سابها :الىطىص الٓاهىهُت
ؤ) الىؾىُت
 )1ال٣انىو 09-08ن اإلااعر في  ،25/02/2008اإلاخًمن .١ب.م.ب ،ج.ع ٖضص  ،21الهاصعة بخاعٍش .23/04/2008ن
 )2ألامغ ع٢م  ،90-67ماعر في ً ،17/06/1967خًمن ٢انىو اله٣ٟاث الٗمىمُت ،ج.ع ،52الهاصعة بخاعٍش
 ،27/06/1967م.718.ن
 )3ألامغ ع٢م  ،03-01اإلااعر في ً ،20/08/2001خٗل ٤بخِوٍغ ؤلاؾدثماع ،ج .ع ،47ناصعة بخاعٍش  ،22/08/2001م.4.
 )4ألامغ ع٢م  ،12-05اإلااعر في ً ،24/07/2005خًمن ٢انىو اإلاُاه ،ج.ع60ن ناصعة بخاعٍش  ،4/09/2005م.3.ن
 )5اإلاغؾىم الغثاس ي  ،250-02ماعر في  ،24/07/2002ج.ع ،52الهاصعة بخاعٍش  ،28/07/2012م.03.ن
 )6اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢مّ 236-10
ماعر في ً ،07/10/2010خًمن جنُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،ج.ع،75
الهاصعة بخاعٍش  ،08/12/2010م.20.ن
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 )7ن اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  ،23-12ماعر في  ،18/01/2012ج.ع ،4الهاصعة بخاعٍش  ،26/01/2012م.04.
 )8اإلاغؾىم الغثاس ي 247-15ن اإلااعر في ً ،16/09/2015خًمن جنُٓم اله٤ٟاث الٗمىمُت وجٟىًٍاث اإلاغ٤ٞ
الٗام.الجغٍضة الغؾمُت ٖضص 50ن لؿنت  ،2015ماعزت بخاعٍش .20/09/2015نن
 )9اإلاغؾىم الخنُٟظي 01-89ن اإلااعر في ،15/01/1989الظي ًًبِ ُُٟ٦اث جدضًض صٞاجغ الكغوٍ اإلاخٗل٣ت باالمخُاػ في
اخخ٩اع الضولت للخجاعة الخاعحُت ،ج.ع ،3لؿنت  ،1989م.70.ن
 )10اإلاغؽوم الخنُٟظي ع٢م ً ،308-96خٗل ٤بمنذ امخُاػ الُغ ١الؿغَٗت ،اإلااعر في  ،18/09/1996ج.ع ،55ناصعة
بخاعٍش ،25/09/1996نم .12ن
 )11اإلاغؾىم الخنُٟظي  ،280-03اإلااعر في ً ،23/08/2003دضص ُُٟ٦ت منذ امخُاػ بدحرحي ؤوبحرة ومالح (والًت الُاع،)ٝ
ج.ع ،51ناصعة في  ،24/08/2003م .32ن
 )12ال٣غاع اإلااعر في  ،21/11/1964ج.ع6ن ناصعة في  ،19/01/1965مً ،46.خًمن اإلاهاص٢ت ٖلى صٞتر الكغوٍ
ؤلاصاعٍت الٗامت اإلاُب٣ت ٖلى ن٣ٟاث ألاقٛا ٫الخانت بىػاعة ججضًض البناء وألاقٛا ٫الٗمىمُت والن٣ل.ن
ب)ألاحىبُت
الهاصع بخاعٍش ،08/05/1998ج.ع ٖضص 19ن م٨غع ،الهاصعة في
ن
 )1الالثدت الخنُٟظًت ل٣انىو اإلانا٢هاث واإلاؼاًضاث اإلاهغي،
.08/05/1998
2) Loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration, JO 1965, page 945.
3) Décret n°2006-16 du 30 juin 2006;portant code des marchés publics.

خامعا :الاحتهاد الٓػائي
 )1مجلة مجلـ الضولت ،07 ٕ ،ؾنت  ،2005م.93،92.
 )2نكغة الً٣اة ،الٗضص َ ،06بٗت  ،2011م.361.
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وغهُت الؿُل اإلادشوم مً الهائلت في الدششَو ؤلاظالمي و الٓاهىن الىغعي
1  َ ــىصي ل ـ ــىاحي حامهت الجضائش.ؤ

77

 ه ــىس ؤلاظالم هُٓب اإلاشٖض الجامعي جِباصة.ؤ

ملخظ
ّ ُث
ىلتهم وَٟ ُه ألابناء في حمُ٘ مغاخلٞ ُغين اإلاالثم الظي ًنمىٟ و اإلانار ال،٘ ُثنل ألاؾغة الخلُت ألاؾاؾُت في اإلاجخم٩ك
ح ِم
ً
ض ؤخاَذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت٣ٞ  و لهظا.ل من بِئت مخىاػنت وصخُتُُٟابها ًدغم الٚ ةوٞ  و بالخالي،ٙنىال بلى البلى
ن
ً
ً
ّ الؿمداء هظه الكغٍدت من اإلاجخم٘ بٗناًت زانت
ن٫إو٦ ،ُٖنُا ٖلى الجماٖت اإلاؿلمت
اًت و نٟ٦
ن
ها٢ى٣غث و يمنذ لها خ٢ؤ
)ه ( صولي ؤو وَجيٞةو الدكغَ٘ الىيعي ٖلى ازخالٞ
 ّ ن٪ وباإلاىاػاة م٘ طل،املت٩امها اإلاخ٩ئت بإخٟقغَٗت ؾماوٍت حكمل هظه ال
 و جىاػون٪ل اإلاغخىم من الٗاثلت وٖمل ٖلى خماًخه بما ًًمن جماؾُٟن و الامخُاػاث لل١ى٣عنض من حانبه حملت من الخ
ةوٞ  وٖلُه.ئتٟغػها تهمِل هظه الًٟ ض٢ خهاصًت٢و ا
 و ًدخىين ؤًت جضاُٖاث احخماُٖت، قغاثده٠اإلاجخم٘ بمسخل
ُه٣انىون الىيعي بك٣اعنخه بال٣ للبدث في ويُٗت هظه الكغٍدت في بَاع الدكغَ٘ ؤلاؾالمي ومداولت مٝ حهض٫ا٣هظا اإلا
. هىعن٣ؤو ال/امل و٩ وعنض حىانب الخ،اث ما بحو الدكغَٗحوٞاَٗاث و الازخال٣ ٖنض الخٝى٢الضولي والجؼاثغين للى
Résumé
Il est certain que la famille constitue la cellule de base de la société, et le climat innée dont le
quel l’enfant grandis d’une manière appropriée. Toutefois, son absence prive l'enfant d'un
environnement équilibré et sain. Donc, la Shari'a islamique a pris cette classe avec un soin
particulier par le biais de ses dispositions tolérantes qui assurent les droits de ses enfants par
l’état et la communauté musulmane.
D’autre part, la loi positive a donné des droits et des privilèges spéciaux à ses enfants, afin
d'assurer la cohérence et l'équilibre de la société pour contenir toutes répercussions économiques
ou sociales qui peuvent être émergés à cause de la marginalisation de l’enfance prive de
famille. En conséquence, cet article a pour but d’explorer la situation de cette dernière dans le
cadre de la loi islamique, en essayant de la comparer à la fois avec le droit positif (international
et algérien) en précisant d’un côté les similitudes et les différences, et la complémentarité et / ou
les lacunes entre les deux législations.
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مٓذمت
ل٣ض اهخمذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت و ال٣ىانحو الىيُٗت اإلاسخلٟت بكاوو الُٟىلت اإلادغومت من الىؾِ الٗاثلي خُث ؤ٢غث
لهم خ٣ى٢ا و خغنذ ٖلى خماًتهم و الخٟاّ ٖلحهم ٞ ،من باب ؤولى نانذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت خ٣ى١ن ألاَٟا ٫الضًنُت و
ألازالُ٢ت و النٟؿُت و ٚحر طل ٪من ؾاثغ الخ٣ى١ن التي ال نجض لها مثُال في باقي الكغاج٘ .
و لم ً٨ن اهخمام اإلاجخم٘ الضولي بد٣ى١ن الُٟل اإلادغوم من الٗاثلت م٣خهغا ٖلى ب٢غاع خ٣ى٢ه ٞدؿب ،و بنما امخض بلى
ج٨غَـ بحغاءاث زانت جًمن جىٞحر الخماًت ال٣انىنُت لهظه الٟئت  ،و من هظا اإلانُل ٤نجض ؤو الاهخمام الضولي بالُٟل
 ،1924زم اجٟاُ٢ت خ٣ى١ن الُٟل التي ق٩لذ
اإلادغوم من الٗاثلت ٧انذ بضاًخه بةنضاع بٖالو حنُ ٠لخ٣ى١ن الُٟل ؾنت
 ١بنؿانُت ال ًم٨ن الخٛاض ي ٖجها .
منُٟٗا خاؾما في هظا اإلاجا ، ٫خُث ؤنبذ ًنٓغ بلحها ٖلى ؤجها خ٣ى ن
مما ال قُٞ ٪ه ؤو ال٣انىون الىيعي ؾىاء ٧او طو نبٛت صولُت ؤو وَنُت ٢ض اهخم بٟئت الُٟىلت اإلادغومت من الٗاثلت
وؤ٢غ لها مجمىٖت من الخ٣ى١ن و الامخُاػاث التي ال ًخمخ٘ بها ألاَٟا ٫الظًن ٌِٗكىون في ْل ْغوَ ٝبُُٗت ،و هظا ما ٌٗجي
ؤو ال٣انىون الىيعي ٢ض محز بحو ألاَٟا ٫اإلانخمحو ألؾغ و ًماعؾىون خُاتهم بهٟت ٖاصًت ،و بحو ألاَٟا ٫اإلادغومحو من
ؤؾغهم.
ؤظباب اخخُاس اإلاىغىم  :صٗٞنا الزخُاع هظا اإلاىيىٕ ٖضة ؤؾباب نظ٦غ ؤهمها:
 عٚبدنا و مُىلنا للبدث في هظا اإلاىيىٕ و صعاؾخه نٓغا ل٣لت البدىر ال٣انىنُت في هظا اإلاُضاو زانت في اإلاجا ٫اإلا٣اعون٦ .مان٣اٍ مدضصة ٧النؿب ؤو الٟ٨الت وحٟٛل البدث في الىيُٗت الخ٣ىُ٢ت الٗامت لهظه الٟئت.
ؤو ؤٚلب الضعاؾاث جغ٦ؼ ٖلى ٍق ن
ّن
بو خ ٟٔالنٟـ و الضًن و النؿل جضزل يمن م٣انض الكغٕ ؤلاؾالمي الخنُ ،٠وبالخالي ٞمن باب ؤولى ببغاػ ما ّ
قغٖذ
ّ -ن

٧ل ؤؾباب الًٗ ٠و
صًاندنا الؿمداء بسهىم هظه الكغٍدت لٛاًت خماًتها و نىجها و جدهحو مجخمٗنا ؤلاؾالمي من ِم ّن
الخ ٪٨ٟالتي ٢ض جهِبه.

 التزاًض اإلاؿخمغ لهظه الكغٍدت في اإلاجخم٘ مما ًجٗل حؿلُِ الًىء ٖلحها ؤمغا الػما ويغوعٍا ،خُث ؤنبدذ آزاعها تهضصّ
خض ؾىاء وجمـ باؾخ٣غاع وجىاػون النٓم واإلااؾؿاث الاحخماُٖت وزانت ماؾؿت ألاؾغة التي
٦ال من اإلاجخم٘ وألاؾغة ٖلى ٍقّن
ن
جمثل البنُت ألاؾاؾُت و الخُىٍت للمجخم٘.
ؤَمُت اإلاىغىم :
ْل الىا ٘٢اإلاغٍغ الظي حِٗكه
ٌٗخبر مىيىٕ ألاَٟا ٫اإلادغومحو من الٗاثلت من اإلاىايُ٘ طاث ألاهمُت البالٛت ال ؾُما في ِم ّن
هظه الٟئت من اؾخٛال ٫في الكاعٕ من َغ ٝقب٩اث الدؿى٫ن والضٖاعة وٖمالت ألاَٟا ،٫وجنامي ؤٖضاصهم بك٩ل ٦بحر وطل٪
لٗل ما ًؼٍض ألامغ حُٗ٣ضا
لُٛاب الًىابِ الضًنُت و ألازالُ٢ت من حهت و الٓغو ٝالاحخماُٖت و الؿُاؾُت من حهت ؤزغين .و ّن
َٟ 3.000ل ٚحر قغعي ًىلضوون في
ؤو هظه الٟئت مٗٓمها من اللُ٣اء و ٚحر الكغُٖحو خُث ؤْهغث ؤلاخهاثُاث ؤو هنا٥
هى ّ ن
٧ل ؾنت ألامغ الظي ًجٗل من هظه الكغٍدت ُثح َّ
كب ُثنه بـ"ال٣نبلت اإلاى٢ىجت" إلاا حٗانُه من مكا٧ل في وزاث ٤الهىٍت وُٚاب الخٟ٨ل،
ِم ّن
ما ًجٗلهم ٌٗخبروو ؤنٟؿهم مىاَنحو من الضعحت الثانُت ،وهى ما ُثًنظع بخضاُٖاث زُحرة ٖلى جماؾ ٪اإلاجخم٘ و ج٩اٞله و
ؤمنه.
إشٙالُت اإلاىغىمٌٗ :الج هظا البدث بق٩الُت ؤؾاؾُت جخلخو في الدؿائ٫ن الخالي :ماهي ويُٗت الُٟل اإلادغوم من الٗاثلت
في الدكغَ٘ ؤلاؾالمي و ال٣انىون الىيعي بكُ٣ه الضولي و الجؼاثغين ٖلى وحه الخدضًض؟
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اإلاىهج اإلاخبو :اؾخسضمنا في هظه الضعاؾت اإلاناهج الخالُت :
 اإلاىهج اإلآاسن :الظي ٌؿخسضم ٦إصاة مٗغُٞت و جم بٖماله ؤؾاؾا ٖنض اإلا٣اعنت بحو ما هى ُثم َّ ١لهظه الكغٍدت
ؽ من خ٣ى ن
٨غ ٌت ن
ي بالخدضًض ،وهى ما ًٓهغ حلُا ٖنض
في الكغَٗت ؤلاؾالمُت و ما هى مٗمى ن ٫به في ال٣انى نو الىيعي بكُ٣ه الضولي و الجؼاثغ ن
م٣اعنت النهىم الكغُٖت بالنهىم الىيُٗت .
 اإلاىهج الاظخيباؾي :و طل ٪من زال ٫مداولت اؾخنباٍ النخاثج اإلاخىنل بلحها من الضعاؾت و من م٣اعنت الدكغَٗاث ببًٗهاالبٌٗ ،ؾىاء ؤلاؾالمُت ؤو الىيُٗت.
خؿت البدث  :ؾدخم مٗالجت مىيىٕ البدث من زال ٫الٗنانغ الخالُت:
اإلابدث ألاو ن :٫الُٟل اإلادغوم من الٗاثلت في الكغَٗت ؤلاؾالمُت
اإلاُلب ألاو٫ن :م٩انت الل ُِ٣في الكغَٗت ؤلاؾالمُت
اإلاُلب الثاني  :ويُٗت الُدُم في الكغَٗت ؤلاؾالمُت
اإلابدث الثاني :الخماًت ال٣انىنُت للُٟىلت اإلادغومت من الٗاثلت في ال٣انىون الىيعي
اإلاُلب ألاو٫ن  :الخماًت الضولُت للُٟىلت للمدغومت من الٗاثلت
اإلاُلب الثاني  :يماو هىٍت ألاَٟا ٫اإلادغومحو من ألاؾغ في الدكغَ٘ الجؼاثغين
اإلابدث ألاو :ٛالؿُل اإلادشوم مً الهائلت في الششَهت ؤلاظالمُت
 ١الُٟل اإلادغوم من ألاؾغة و ؤمغ بمنده الُٗ ٠والخناو وبخاَخه
ل٣ض ؤولى الضًن ؤلاؾالمي ٖناًت زانت بدماًت خ٣ى ن
ً
ّ
ً
بالٗناًت والغٖاًت  ،والُٟل اإلادغوم من ألاؾغة في الكغَٗت ؤلاؾالمُت بما ؤو ً٩ى نو لُُ٣ا ؤو ًدُما.
اإلاؿلب ألاو :ٛمٙاهت اللُٓـ في الششَهت ؤلاظالمُت
الُشم ألاو :ٛالخهشٍِ باللُٓـ
 -1لًت  :من ُٗٞل بمٗجى مٟٗى ن ٫و الخُ٣ذ الص يء حمٗخه و لُ٣ذ الٗلم من ال٨خب لُ٣ا و ؤزظجه من هظا ال٨خاب ،و
الل٣اَت بالًم ما الخُ٣ذ من ما ٫ياج٘  .1و الل ُِ٣هى الُٟل الظي ًىحض مغمُا ٖلى الُغٍ ٤ال ُثٌٗغ ٝؤبىه و ال ؤمه ،و
الل ُِ٣ألنه ًل ِ٣و ألانثى لُُ٣ت .2
 -2اضؿالخا
الُٟل الل ُِ٣هى الُٟل الظي ًل٣ي به ؤخض والضًه في الُغٍ ٤الٗام ،بما ً
هغوبا من جدمل مؿاولُت ؤلانٟاٖ ١لُه و
ٟ٦الخه وجغبِخه ،وبما بزٟاء لجغٍمت ػنا ٧او طل ٪الل ُِ٣زمغتها  .1و ًالخٔ من زال ٫هظا الخٗغٍ ٠ؤنه اٖخمض ٖلى الٓغوٝ
التي صٗٞذ بغمي اللٖ ُِ٣لى الُغٍ.٤

 -1مرًن الداغستاين ،أحكام اللقيط يف اإلسالم  ،اظتطبعة اإلسالمية اضتديثة  ،القاىرة ،ط ،1992 ، 1ص .19
 -2وجيو عبد اهلل سليمان ،أحكام اللقيط يف الفقو اإلسالمي مقارنة بقانون األحوال الشخصية يف قطاع غزة ،مذكرة ماجستري ،اصتامعة اإلسالمية غزة،2006 ،ص .2
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َٓ -3هُا
َد َد
ً
ّ َد
الُٗل ِمنت ؤو ٞغاعنا من تهمت الؼنا، 2وبالخالي ٞخٗغٍ٠
 ٝألاخنا ٝاللٖ ُِ٣لى ؤنه "اؾم اإلاىلىص الظي َغخه ؤهله زىٞا من
ٖغ ن
الخنُٟت للٌ ُِ٣ؿدنض بلى ْغو ٝعمُه بؿبب ال٣ٟغ ؤو زىٞا من تهمت الؼنا .ؤما اإلاالُ٨ت ُٗٞخبرونه ٧ل نٛحر آصمي لم ُثٌٗلم
ً
ً
ّ
ً
٧ل َٟل ياج٘ ال ٧اٞل له ٌؿمى" لُُ٣ا "ؤو" مل٣ىَا " باٖخباع ؤنه ًل ،ِ٣ومنبىطا باٖخباع
ؤبىاه وال ِمعُ ٢ثه ،وٍغين الكاُٗٞت ؤو َّن
ُث
يل بلى ّ ن
ؾن
ؤنه نبظ من ؤهله ؤي ؤل٣ي في الُغٍ ٤وندىهّ ،ؤما ٖنض الخنابلت ٞاللَٟ ُِ٣ل ال ُثٌٗغ ٝنؿبه وال ع٢ه نبظ ؤو ّن
مُٗنت. 3
ّ َد
٦ ٝك ٠ال٣نإ اللٖ ُِ٣لى ؤنه " ال ُثٌٗغ ٝنؿبه و ال ع٢ه نبظ ؤو يل بلى ؾن ممحز  ، 4و
ٖغ ن
بياٞت بلى الخٗاعٍ ٠الؿاب٣ت
ّ َد
 ٝاللٖ ُِ٣لى حهالت النؿب و لم ً٣غنه بالٓغو ٝاإلادُُت.
ًالخٔ ؤو هظا الخٗغٍ ٠زال ٠الخٗاعٍ ٠الؿاب٣ت في ٧ىنه ٖغ ن
ً
ّ
٧ل نبي مىلىص ،خضًث الٗهض
بناءا ٖلى الخٗاعٍ ٠الؿاب٣ت الظ٦غ ٞةنه ًم٨ننا ج٣ضًم حٗغٍ ٠ص ٤ُ٢للً ُِ٣خلخو في ؤنه ّن
ن
ثر ٖلُه في الُغٍ ٤ألي ْغ٧ ٝاو .
بالىالصة و مجهى٫ن النؿب ُثٖ َدن
ْ -4اهىهُا
لم ًىعص ال٣انىون الىيعي بكُ٣ه الضولي ؤو الىَجي حٗغٍٟا مدضصا و ص٣ُ٢ا لل ،ُِ٣وهى ما نؿدكٟه من نو اإلااصة 20من
اجٟاُ٢ت خ٣ى١ن الُٟل التي قملذ هظه الٟئت يمن قغٍدت ألاَٟا ٫اإلادغومحو بهٟت ما٢خت ؤو صاثمت من بِئت الٗاثلت ؤو
ً
خآٞا ٖلى مهالخهم الًٟلى ،بالب٣اء في جل ٪البِئت ،ولم جدضص ؾنه ؤو ْغو ٝجغ٦ه من ٢بل والضًه،
ن
الظًن ال ٌؿمذ لهم
بِنما ٌؿخسلو من نو اإلااصة 67من ٢انىون الخالت اإلاضنُت الجؼاثغين ؤو الل ُِ٣هى ٧ل مىلىص خضًث ٖهض بالىالصة جغ٦ه
ؤبىاه ألي ؾبب ٧او ،وٖلى ٧ل من وحضه ؤو ّ
ًهغح به لًابِ الخالت اإلاضنُت الخاب٘ إلا٩او الٗثىعن ٖلُه و ٌٗا٢ب ال٣انىون ٖلى
ٖضم الُ٣ام بظل ٪بمىحب اإلااصة٣ٞ 442غة 3من ٢انىون الٗ٣ىباث.
الُشم الثاوي :ؤخٙام اللُٓـ
ل٣ض خغم ؤلاؾالم ٖلى خماًت الُٟل الل٧ ُِ٣ىنه نٟـ مدترمت في الكغٕ ؤلاؾالمي حؿخد ٤الخ ٟٔوالغٖاًت ،وٖلى هظا
ً
ألو في بن٣اطه من الهال ٥ؤو الًُإ ً٩ىون بمٗجى ؤلاخُاء له  5وهللا حٗالى ً٣ى٫ن
مُلىبا في ؤلاؾالم ّ ن
ألاؾاؽ ٧او الخ٣اَه ؤمغا
اؽ َدحم ً
" َدو َدم ْد ن َد ْد َد َد َد َد ّ َد َد ْد َد ّ َد
ُٗا". 6
ن ؤخُاها ٨ٞأنما ؤخُا الن ن ِم
و ٢ض اج ٤ٟال٣ٟهاء ٖلى ؤو الخ٣اَه ً٩ى نو ٞغيا بطا ُثٖلم ؤو جغ٦ه ًاصي بلى هال٦ه  ،بطا ٧او مىحىصا بُٗضا ٖن اإلااعة ٞةنه
ًجب ٖلى من عآه ؤو ًلخُ٣ه خٟاْا ٖلى خُاجه  ،ؤما بطا ٧او مىحىصا في م٩او ٖام ٣ٞض ازخل ٠ال٣ٟهاء في ؤمغهٞ ،هنا ٥من
عؤي ؤو الخ٣اَه ٞغى ٟ٦اًت و هنا ٥من عؤي ؤنه ٞغى ٖحو  ،و هنا ٥عؤي زالث ً٣ى ن ٫بإو الخ٣اَه منضوب .1
 -1شتر خليل ػتمود عبد اهلل  ،حقوق الطفل يف اإلسالم و االتفاقيات الدولية  :دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني،
 ،2003ص .184
 -2وجيو عبد اهلل سليمان  ،اظترجع السابق  ،ص . 4
 -3ػتمد ربيع الصباىي" ،أحكام اللقيط يف الشريعة اإلسالمية  :دراسة فقهية تربوية "  ،غتلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية  ،غتلد  :25العدد األول ،
 ، 2009ص . 793
 -4مرًن الداغستاين  ،اظترجع السابق  ،ص .20
 -5اظترجع السابق  ،ص. 21
 -6سورة اظتائدة ،اآلية رقم .32
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ّ
ٌٗغيه
وٍخطر مما ؾب ٤ؤو الخ٣اٍ اللٞ ُِ٣غى ٟ٦اجي في ألانل ،ل٨ن الخ٣اَه ٢ض ًخٗحو ٖلى من ًجضه بو ٧او جغ٦ه
للمىث والهال٦،٥ما ؤو الخ٣اَه ًضزل في بَاع الخٗاوون ٖلي الخحر.
و ّ
خغمذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٢خل الُٟل ؾىاء ٧او قغُٖا ؤو لُُ٣ا ،وجىٖض ال٣اجل بالخؿغاو في الضنُا وآلازغة ل٣ىله
َد ْد َد َد ّ َد َد ُث َد َد
َد
َد َد َد َد ْد َد ُّ
َد َد
َد
َد ُث
يلىا َدو َدما ٧انىا ُثم َدهخ ِمضًن " ،2
لم َد نو َدخ ّغ ُثمىا َدما َدعػُ ٢ثهم الله اٞتراء ٖلى الل ِمنه  ٢نض
ًن َ ٢دخلىا ؤوال َدص ُثهم َدؾ َدً ٟها ِمبْ ٛدح ِمنر ِمٖ ٍق ن
حٗالى "  ٢نض ز ِمؿ نغ ال ِمظ ن
ٞالُٟل الل٦ ُِ٣ثحرا ما ً٩ىون ٖغيت إلػها ١عوخه بٛغى بزٟاء حغٍمت الؼنا وؾتر الٗاع والغطًلت ،وهى ؤمغ قاج٘ في
مجخمٗاجنا ،خُث ًلجإ ؤخض َغفي الٗال٢ت – في الٛالب ألام -بلى ٢خل اإلاىلىص من زال ٫عمُه في الكاعٕ خُث ً٩ىون ٖغيت
للمىث.
و في خالت ما بطا لم ً٣غ ؤخض بنؿب اللٞ ُِ٣ةنه ًب٣ي ٖنض ملخُ٣ه وٍ٣ىم بٟ٨الخه وجغبِخه ّ
،ؤما بطا لم ًغص الخٟ٨ل به ،ؤو
ً
مثال ٞ ،ةو الُٟل
جبحو ؤو ب٣اءه جدذ والًخه ال ًسضم مهلخت الل ُِ٣ؤو ؤو هظا الصخو ال ًهلر ؤنال للىالًت ٧اإلاجنى نو ن
ًىي٘ في مالجئ ألاًخام.3
الُشم الثالث :خٓىّ اللُٓـ في الششَهت ؤلاظالمُت
ًخمخ٘ الُٟل اللٛ٦ ُِ٣حره من ألاَٟا ٫بمسخل ٠ؤنىإ الغٖاًت الصخُت والاحخماُٖت من َغ ٝاإلالخ ِ٣ؤو الضولت ٖن
ّ
َغٍ ٤اإلاغا٦ؼ اإلاسخهت بغٖاًتهم ،وهى ما ؤَ ٦دنض ٖلُه الدكغَ٘ ؤلاؾالمي خُث ٖمل ٖلى خماًت مجهىلي النؿب في اإلاجخم٘ ،ولم
ؤ٢غ للُٟل الل ُِ٣مجمىٖت من الخ٣ى١ن ؤهمها:
ًجٗل حهالت النؿب ؾببا إلبٗاص الُٟل ؤو ٖؼله ٦ ،ما َّن
 -1الحٔ في الىُٓت
ج ٘٣مؿاولُت عٖاًت الُٟل الل ُِ٣و خٟٓه ٖلى ٖاج ٤حمُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘  ،و من بحو هظه اإلاؿاولُاث مؿاولُت التربُت
الجؿمُت التي جًمن له الخنكئت الؿلُمت ٞ ،4مما ال قُٞ ٪ه ؤو ؤلانٟاٖ ١لُه من ؤؾباب خٟٓه و عٖاًخه.
ؤو خ ٤ؤلانٟاٖ ١لُه م٣غعن في الكغَٗت ؤلاؾالمُت و ال زال ٝبحو ال٣ٟهاء في ؤو ن٣ٟت الل ُِ٣من ماله الخام ؤو اإلاا٫
خُث َّ ن
الٗام ٞ ،ماله الخام هى ما ًىحض مٗه من زُاب و صعاهم و ندىها ؤو ما هى ْد
ب له  ،ؤما من ماله الٗام ٞهى الىٖ ٠٢لى
وه ٌت ن
اللُ٣اء و اإلاىص ى به لهم .5
 -2الحٔ في التربُت و الخهلُم
ً
بطا ٧انذ مؿاولُت حٗلُم و جغبُت ألاَٟا ٫من واحباث ألاؾغة ٞةو مؿاولُت التربُت إلان ال ًمل٩ىون ؤؾغنا من واحباث
ُث
ؾغ لهظه الٟئت لخىٞغ لهم التربُت الؿلُمت ٦ ،ما ًضٖى الضًن ؤلاؾالمي
اإلاجخم٘ ٧له ٞ ،الكغَٗت ؤلاؾالمُت حؿعى بلى بًجاص ؤ ٍقن
آلاباء و ألامهاث بلى يغوعة جنكئتهم ٖلى ألازال ١الٟايلت و جلُ٣جهم ؤؾـ و مباصت الُٗ٣ضة ؤلاؾالمُت  ،و هى طاث الص يء
مؿاوٖ ٫ن عُٖخه.6 "...
ٌتن
إ و ٧ل٨م
الظي ًٖ ٘٣لى اإلاغبحو ل٣ى٫ن النبي نلى هللا ٖلُه و ؾلم ٧..." :ل٨م ع ٍق ن
 -1ػتمد ربيع الصباىي ،مرجع سابق  ،ص . 797
 -2سورة األنعام ،اآلية .140
 -3زكريا الربي  ،األحكام األساسية لألسرة اإلسالمية يف الفقو و القانون ،منشأة اظتعارف ،اإلسكندرية ،1998،ص .190
 -4ناصح علوان  ،تربية األوالد يف اإلسالم  ،دار الشهاب  ،باتنة  ،ط ، 1998، 3ص . 204
 -5مرًن الداغستاين  ،اظترجع السابق  ،ص .70
 -6صحيح البخاري  ،حديث رقم .853
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نؿخسلو من زال ٫ؤخ٩ام الكغَٗت الٛغاء ؤجها جدث ألاؾغ ٖلى حٗلُم ألاوالص الهٛاع ؾىاء ٧انىا قغُٖحو ؤو ٚحر طل ،٪و
من زم ٞالُٟل اللٌ ُِ٣ؿخُٟض من ٧ل الغٖاًت و الاهخمام في حٗلُمه و جغبِخه ٦إي َٟل ٖاصي ،ال بل بؼبض ٖلُه.
 -3خٔ الحػاهت
من بحو الخٗاعٍ ٠الكاملت للخًانت في ال٣ٟه حٗغٍ ٠اإلاالُ٨ت بإجها" الٟ٨الت و التربُت و الُ٣ام بجمُ٘ ؤمىعن اإلادًىون و
ّ َد
 ٝالكاُٗٞت الخًانت ٖلى ؤجها الُ٣ام بد ٟٔمن ال ًمحز و ال ٌؿخ٣ل بإمغه و جغبِخه بما ًهلخه وو٢اًخه ٖما
ٖغ ن
مهالخه  ،و
ًاطًه ".1
و جخ ٤ٟهظه الخٗاعٍ ٠خى٫ن عٖاًت الُٟل اإلادًىون و جضبحر قاونه و جنك خه ٖلى ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٞ ،الخ ٤في
الخًانت من الخ٣ى١ن التي جثبذ ل٩ل نبي صوون اؾخثناء  ،و من واحب ٧ل شخو م٩ل ٠بها ؤو ًغعى قاوو نٛحره ٚ.حر ؤو
وحىب الُ٣ام بدًانت الهبي جسخلَّ ، ٠
ٞةما ؤو ً٩ىون ُٖنُا في بٌٗ اإلاغاث ،و بما ؤو ً٩ىون ٟ٦اثُا في مغاث ؤزغين ٖلى خؿب
الخالت التي ّ
ٞهلها ال٣ٟهاء.2
ونٓغا ألهمُت الخًانت للُٟل و باألزو للُٟل الل ،ُِ٣ؤوحبذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت الخًانت ٦د ٤من الخ٣ى١ن
ُث
ألاؾاؾُت  ،ختى ًخمخ٘ الُٟل بالٗناًت و الاهخمام ؾىاء في الجانب اإلااصي ؤو النٟس ي ٞ .الُٟل الل ُِ٣الظي لم حٗغ ٝؤؾغجه
ً٩ىون اإلاجخم٘ مؿاوال ٖن خًانخه و جغبِخه  ،و ً٩ىون من واحب الخا٦م ؤو ًخىلى صوعن ألاب للجمُ٘ ٣ُٞىم بةنكاء صوعن
الغٖاًت لخٗىٌٍ خًانت آلاباء و ألامهاث ،3و بهظا ًخمخ٘ الُٟل الل ُِ٣بجمُ٘ الخ٣ى١ن اإلامنىخت للُٟل الٗاصي ٞ ،الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ٟ٦لذ هظه الٟئت وٖالجذ ؤخىالها ً
ٖالحا ًًمن لهم خُاة ٦غٍمت ،ومندتهم حمُ٘ الخ٣ى١ن التي جهىجهم وجدٟٓهم
من الًُإ والهال.٥
اإلاؿلب الثاوي  :وغهُت الُدُم في الششَهت ؤلاظالمُت
الُشم ألاو : ٛحهشٍِ الُدُم
 - 1لًت:
الُدُم حمٗه ؤًخام و ًخامى و ٢ض ًخم الهبي بال٨ؿغ ًدُم ًخما بًم الُاء و ٞخدها م٘ ؾ٩ىون الخاء ٞحهما و الُخم ٧ل ش يء
مٟغص ٌٗؼ نٓحره ٞهى ًدُم ٣ً ،ا ٫صعة ًدُمت  ، 4خُث ًٓهغ من هظا الخٗغٍ ٠ؤو مٗجى ٧لمت الُدُم هى الص يء اإلانٟغص .و
ْد
ّ َد
 ٝابن بغين الُدُم ٖلى ّؤنه الُٟل الٟا٢ض ألبىه  ،و َد
ُُم من ٣ٞض ؤبىاه و ُث
الُخم
الٗ ُّني هى من ٣ٞض ؤمه  ،و الل ُثن
ٖغ ن
٢ض
بالًم :ؤلانٟغاص ؤو ٣ٞضاو ألاب  ،و في البهاثم ٣ٞضاو ألام. 5

 -1سعيدي زيان  ،أحكام اللقيط  :دراسة تأصيلية تطبيقية  ،مذكرة ماجستري  ،جامعة اصتزائر ،كلية العلوم اإلسالمية ، 2006/2005،ص.198
 -2اظترجع السابق  ،ص .199
 -3البشري الشورجبي ،رعاية األحداث يف اإلسالم و القانون اظتصري  ،منشأة اظتعارف ،اإلسكندرية  ، 1994 ،ص . 27
 -4عمر بن مانع زتاد اصتهين  ،حقوق اليتيم يف الشريعة اإلسالمية  ،مذكرة ماجستري  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  2007 ،ص . 23
 -5اظترجع نفسو .
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 -2اضؿالخا
ُ . 1ث ّ ُث
ّ
ً ٝ
ؤًًا ٖلى ؤنه الُٟل الظي ماث والضه ٢بل البلىٞ، ٙةطا بل ٜػاٖ ٫نه
ٗغ ن
الُدُم هى الهٛحر الٟا٢ض ألاب من ؤلانؿاو  ،وَ
َد ْد
ُث
ؼم الُٟل الظي ٣ٞض ؤباه ؾىاء ٧او ط٦غا ؤو ؤنثى ،وما
اؾم الُدُم خ٣ُ٣ت  .2و ًخطر من هاطًن الخٗغٍٟحو ؤو الُخم نٟت جل ن
ًؼا ٫في ؾن الُٟىلت ؤي لم ًبل ٜالخلم بٗض ،ألو ألاب هى الظي ٌُٗله وٍنٖ ٤ٟلُه.
َٓ -3هُا
ً
ّ َد
ؤو الُخامى هم الظًن ال ٧اؾب لهم ،و ٢ض ماث آبائهم و هم يٟٗاء
اؾدناصا بلى ال٣غآو ال٨غٍم َّ ن
ن
 ٝابن ٦ثحر الُدُم
ٖغ ن
نٛاع صوون البلى ٙو ال٣ضعة ٖلى الخ٨ؿب .3و ُثًٟهم من حٗغٍ ٠ابن ٦ثحر ؤنه اٖخمض في حٗغٍٟه ٖلى ٖنهغ ال٨ؿب ٖلى اٖخباع
ّ
ؤو ألاب هى اإلاخٟ٨ل بالن٣ٟت ٖلى ؤوالصه و من زم بنا حٗغٍٟه ٖلى الٗل ِمنت من ون ٠الُٟل بالُدُم .
ً
و اج ٤ٟال٣ٟهاء ٖلى ؤو الُدُم هى :من ٣ٞض ؤباه ولم ًبل ٜمبل ٜالغحاٞ ،٫من ماث ؤبىه ٢بل بلىٚه ٌؿمى ًدُما ،و ٢ا ٫قُش
ي " الُدُم في آلاصمُحو من ٣ٞض ؤباه ،ألو ؤباه هى الظي حهظبه وٍغػ٢ه وٍنهغه :بمىحب
ؤلاؾالم بن جُمُت :في مجمىٕ الٟخاو ن
ً
4
جابٗا في الضًن لىالضه ،و٧انذ ن٣ٟخه ٖلُه وخًانخه ٖلُه وؤلانٟا ١هى الغػ ، "١و منه ٞخٗغٍ٠
الُب٘ اإلاسلى ،١ولهظا ٧او ن
الُدُم هى الهبي الٟا٢ض ألبُه ٢بل البلى.ٙ
الُشم الثاوي :خٓىّ الُدُم
َّ
خث ؤلاؾالم ٖلى مٗاملت الُدُم
الُدُم في ؤلاؾالم ًخمخ٘ ب٩اٞت الخ٣ى١ن اإلامنىخت للُٟل الٗاصي من ٚحر ن٣هاو ،بل ن
ي ٖؼٍمخه لهظا البض من منذ
مٗاملت زانت وخؿنت مغاٖاة لنٟؿِخه ألنه خحو ٣ٞض ؤباه قٗغ بالخاحت بلى من ًدمُه وٍ٣ى ن
هاالء الُخامى مؼٍضا من الُٗ ٠والاهخمام .و نظ٦غ في هظا اإلا٣ام ؤهم الخ٣ى١ن التي جمحزه ٖن الُٟل الٗاصي و هي :الخ ٤في
الٟ٨الت و الخ ٤في خ ٟٔؤمىاله و عصها بلُه ٖنض بلىٚه.
 -1الحٔ في ُٖالت الُدُم
ل٣ض حٗل ؤلاؾالم بَٗام الُدُم وٟ٦الخه و٦ؿىجه من ؤٖٓم ال٣غباث بلى هللا حٗالى ،ول٣ض بكغ النبي( نلى هللا ٖلُه وؾلم) ال٣اثم
ٖلى ؤمغ الُخامى واإلاخٗهض بٟ٨التهم ب٣ىله " :ؤنا و٧اٞل الُدُم في الجنت ٦هاجحو"  5وؤقاع بالؿبابت والىؾُى ّ
وٞغج بُجهما.
لٗل الخ٨مت في ٧ىون ٧اٞل الُدُم حكبه مجزلخه في الجنت مجزلت النبي ( نلى هللا ٖلُه وؾلم) ألو النبي قإنه ؤو
و٢ا ٫بٌٗ الٗلماء َّن
ً
ً
ً
ومغقضا  ،و٦ظل٧ ٪اٞل الُدُم ً٣ىم بٟ٨الت من ال ٌٗ٣ل ؤمغ صًنه
ومٗلما
٧اٞال لهم
ًبٗث بلى ٢ىم ال ٌٗ٣لى نو ؤمغ صًجهم ٩ُٞى نو ن
وصنُاه ٞحرقضه وَٗلمه وٍدؿن جغبِخه ٓٞهغث مناؾبت لظل٦" ٪هاجحو ". 6

 -1ػتمد غتاىد طبل أبو حذيفة إبراىيم بن ػتمد ،أدب معاملة اليتيم ،دار الصحابة للرتاث ،طنطا ،ط ، 1992 ، 1ص .7
 -2شتر خليل ػتمود عبد اهلل ،اظترجع السابق ،ص . 198
 -3عمر بن مانع اصتهين  ،اظترجع السابق  ،ص . 28
 - 4ػتمد كمال صابر السوسي ،حقوق الطفل اليتيم يف اإلسالم ،مقدمة لليوم الدراسي  :واقع الطفل الفلسطيين اليتيم يف ظل اضتصار ،قسم العلوم الرتبوية  ،الكلية
اصتامعية للعلوم التطبيقية2009/4/6،م ،ص .2
 -5صحيح مسلم  ،حديث رقم . 2983
 -6ػتمد غتاىد طبل ابو حذيفة ابراىيم بن ػتمد  ،اظترجع السابق ،ص . 8
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ّ
عٚب النبي ( نلى هللا ٖلُه وؾلم) في ٟ٦الت الُدُم خحو ٢ا " : ٫زحر بِذ في اإلاؿلمحو بِذ ُٞه ًدُم ُث
ن بلُه وقغ بِذ في
ًد َدؿ ُث ن
٦ما
ؿاء بلُه " .1
اإلاؿلمحو بِذ ُٞه ًدُم ُثٌ ُثن
 -2خٔ الُدُم في خُل ماله وسدٍ إلُه نىذ بلىيه
ل٣ض ؤمغ ال٣غآو ال٨غٍم باالهخمام بصخو الُدُم و اإلادآٞت ٖلى ماله ختى ًهل ؾن البلى ،ٙخُث ٢ا ٫ؾبدانه و حٗالى:
َد
َد َد َد ْد َد ُث َد َد َد
َّ
ُث َد ٌّ
التي ِمه َدني ؤ ْدخ َدؿن َدخ َّتى َدً ْدبل َدن ٜؤق َدضه" ٦ ،2ما خظع من الاٖخضاء ٖلى ما ٫الُخامى وؤنظع من ٌٗخضي ٖلُه
"و نال ج٣غبىا م ن
ا ٫ال ِمُ ِمدُم ِمب نال ِمب ِم
َد
ُث
ُث
ُث
ُث
َّ ّ
ُث َد
ُث َد
َد
ا ٫الُخامى ً
ْلما ِمب َّن َدما َدًإ٧لى نو ِمفي ُثبُ ِمىج ِمهم ن ًاعا َدو َدؾ َدُهلىون َدؾ ِمٗ ًحرا "  ،3زم ؤمغ بغص ما ٫الُخامى
الظًن َدًإ٧لى نو ؤ ْدم َدى َدن
ب٣ىله حٗالىِ " :مب نو ِم
ْد َد ُث ُث ُث ً َد َد ُث َد
َد
َد ُث
بلحهم ٖنض بلىٚهم ؾن الغقض٣ٞ ،ا ٫حٗالىَ " :دو ْداب َدخ ُثلىا َد
ةو آنؿخم ِممجهم عقضا ٞاصٗٞىا ِمبل ِمحهم
الُ َدخ َدامى َدخ َّتى ِمبطا َدبلٛىا ِمال َدن٩اح ِم ٞن
مى َدال َدهم َدوال َدج ُثإُ ٧ثل َد
ضاعا َدؤ ْد نو َدً َد
َدؤ َد
بؾغ ًاٞا و ب ً
ىها َد
٨ب ُثروا" .4
ِم
ل٣ض اقترٍ الكاعٕ ال٨غٍم في الُدُم البلى ٙو الغقض من ؤحل عص ؤمىاله بلُه ٦ ،ما َّ
ب الكغٕ جنمُت و اؾدثماع ؤمىا٫
خب َد ن
الُدُم بما ٌٗىص ٖلُه من ػٍاصة في ؤمىاله ،و٢ض زبذ ٖن مال ٪ؤنه بلٛه ؤو ٖمغ بن الخُاب عض ي هللا ٖنه ٢ا " :٫اججغوا في ؤمىا٫
الُخامى ال جإ٧لها الؼ٧اة ٞ ...ض ٫طلٖ ٪لى ؤهمُت جنمُت ؤمىا ٫الُدُم و ٖضم جغ٦ها ختى جنٟظ مما ٌؿخسغج مجها ػ٧اة ٞاإلا٣هىص
من الهض٢ت في الخضًث الؼ٧اة ،زانت بطا ٧انذ ألامىا ٫من الن٣ض " .5
ُث َد َد َد َد َد َد
مىال َدهم
ونبهنا هللا ٖؼ وحل بلى ٖضم بُٖاء الُدُم اإلاا ٫الخغام وؤزظ م٩انه اإلاا ٫الخال٣ٞ ،٫ا ٫ؾبدانه " :وآجىا الُخامى ؤ
َد َد َد َد َد ُث ُث َد َد َد
َد َد َد َد ُث
َد
َد
ُث
او ُثخ ًىبا ِ ٦مب ًحرا" .6
ؤمىال٨م ِمب َّنه َ ٧د ن
وال جد َدب َّضلىا الخ ِمب ن
ن
ِث ِمبالُ ِمُّب وال جإ٧لىا ؤمىال ُثهم بلى ِم
 -3جخطُظ الُدُمت ببهؼ الحٓىّ
ً٣هض بخسهُو الُدُمت ببٌٗ الخ٣ى١ن التي جخٗل ٤بُبُٗتها و ٧ىجها ؤنثى جدؿم بالًٗ ٠و العجؼ  ،مما ًجٗل ألاَمإ
جؼصاص ٖلحها  ،لهظا خغم الكغٕ ٖلى بخاَتها بص يء من الغٖاًت و الاهخمام الخانحو.7
و من هظا اإلانُلّ ٤
ؤو ًؼوحها بطا عؤي في طل ٪مهلخت قغُٖت لها  ،ؤما
ث الكغَٗت ؤلاؾالمُت خ ٤الُدُمت ٖلى الىلي ْد ن
ؤ٢غ ِم ن
ْد
َد َد ُث
ب ِمفى َدً َدخـ َدمى
بالنؿبت للىلي الظي ًغٍض ؤو ًتزوحها ٞال ًد ٤له بال بمدٌ بعاصتها٢ ،ا ٫هللا حٗالى َ ..." :دو َدما ُثً ْدخلىن َدٖل ْدُْ ٨دنم ِمفى ل ِمَ ٨دخـ ِم ن
ْد
ّ َد َّ َد ُث ْد ُث َد ُث َّ َد ُث َد َد ُث َّ َد َد ْد َد ُث َد َد َد ُث ُث َّ َد ْد ُث ْد َد ْد َد َد َد ْد ْد َد َد َد َد ُث ُث ْد
ِ ، 8 " ...وفي
ىمىا ِملل َدُ َدخـ َدمىن ِمب ل ِمْ ٣دؿ ِم ن
ن ل ِمىل نض ِم نو وؤو ج٣
حو ِمم ن
ن و إلاؿخًٗ ِم ٟن
ن٨دىه ن
ب له ن
ن ما ِ ٦مخ ن
اء لـ ِمتى نال جاجىجه ن
ِملنؿ ِمن
ن وجغٚبى نو ؤو ج ِم
عض ي هللا ٖجها
في هظه آلاًت ؤو الُدُمت ج٩ى نو ٖنض الغحل لٗلها ؤو ج٩ى نو قغٍ٨خه في ماله  ،و هى ؤولى بها
هظا الؿُا٢ ١الذ ٖاجكت
نلى هللا ٖلُه و ؾلم
9
من ٚحره ٞحرٚب ؤو ًن٨دها و ًٌٗلها إلاالها و ال ًن٨دها ٚحره ٦غاهت ؤو ٌكاع٦ه ؤخض في مالها  ،و ٢ا ٫النبي

 -1رواه ابن ماجة  ،حديث رقم  ( 3229حديث ضعيف).
 -2سورة األنعام ،اآلية رقم .152
 -3سورة النساء ،اآلية رقم .10
 -4سورة النساء ،اآلية رقم .6
 -5عمر بن مانع اصتهين  ،اظترجع السابق  ،ص .146
 - 6سورة النساء ،اآلية رقم .3
 -7اظترجع السابق  ،ص.156
 -8سورة النساء اآلية رقم .127
 -9تفسري الطربي  ،اصتزء اطتامس ،ص.191
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في هظا الكإو  :حؿخإمغ الُدُمت في نٟؿها ٞةو ؾ٨خذ ٞهى بطجها و بو ؤبذ ٞال حىاػ ٖلحها .1و ٖلُه ٞمن ٧انذ له والًت ٖلى
الُدُمت ؤو ًغاعي يٟٗها و عجؼها ،و ؤو ًؼوحها إلان ًغين ُٞه الهالح خٟاْا ٖلحها و ٖلى ؤمىالها.
بطو؛ من زال ٫آلاًاث وألاخاصًث النبىٍت الؿاب٣ت التي حُٗي للُدُم ٧اٞت خ٣ى٢ه الكغُٖت والا٢خهاصًت وؤلانؿانُت
وحٗلي من قإنه و ج٨غم من ؤ٦غمه ٞ،ةو ؤلاؾالم لم ًنس ى الُٟل الُدُم وقضص ٖلى الاهخمام به وعٖاًخه ؤخؿن عٖاًت
والخٟاّ ٖلى ؤمىاله والُٖٗ ٠لُه والغؤٞت به ،و منده التربُت الؿلُمت ال٣ىٍمت ،وهظه خ٣ى١ن الُدُم ؾىاء ٧او ط٦غا ؤم ؤنثى
ولِؿذ هباث من ألاٞغاص ولم ًإث بها ال٣انىون الضولي ؤو مُثا ١خ٣ى١ن ألاَٟا ، ٫وبنما ازخو بها ؤلاؾالم ألنه قغَٗت ؾماوٍت
مخ٩املت للضًن والضنُا والُٗ٣ضة والخُاة . 2
ً
ً
وحؿضًا ً
ً
وزلُ٣ا لُنكإ ٖلى نالح
وصًنُا
نٟؿُا
و ٌؿخسلو من هظه آلاًاث وألاخاصًث ٖٓم خ ٤الُدُم ووحىب عٖاًخه
ً
ً
واؾخ٣امت ً ،
خغٍها ٖلى ٚحرهاٚ ،حر قاٖغ بكٗىعن الخغماو من ٣ٞض ؤبُه ؤو ؤبىٍه وحمُ٘ ؤخ٩ام
،ناٗٞا ألمخه،
باعا بمجخمٗه
الُخامى جنبجي ٖلى عٖاًت مهالخهم وهظا ما ًجٗل الُدُم ٌكٗغ بإنه حؼء من مجخم٘ مخٗاَ ٠م٘ خالخه٦.ما ًخطر من
ً
لُُ٣ا ؤو ً
ًدُما و
زال ٫هظه النهىم ؤو الكغَٗت ؤلاؾالمُت اهخمذ بالُٟىلت اإلادغومت من الٗاثلت ؾىاء ٧او الُٟل
يمنذ لهما الخنكئت الؿلُمت
اإلابدث الثاوي :الحماًت الٓاهىهُت للؿُىلت اإلادشومت مً الهائلت في الٓاهىن الىغعي
باإلاىاػة م٘ جم الخُغ١ن بلُه في اإلابدث ألاو ،٫خُث ؤولذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت اهخماما ٦بحرا لكغٍدت الُٟىلت اإلادغومت من
ْد
غص هظه الٟئت من اإلاجخم٘ التي جؼاًضث
الٗاثلت ،و٧او لها الؿب ٤في طلٞ ،٪ةو ال٣انىون الىيعي بك٣ه الضولي ؤو الىَجي ؤَ ٞدن
ؤٖضاصها بك٩ل الٞذ في ٖهغنا الغاهن بغٖاًت و خماًت زانت ،وهى ما ججلى في جل ٪الجهىص التي بظلها اإلاجخم٘ الضولي بالغٚم
من جإزغها ،لٛاًت خماًت و عٖاًت الُٟل بك٩ل ٖام ،و اإلادغوم من الٗاثلت بك٩ل زام.
اإلاؿلب ألاو : ٛالحماًت الذولُت للؿُىلت للمدشومت مً الهائلت
الُشم ألاو: ٛؤلاَخمام الذولي بالؿُل اإلادشوم مً الهائلت ْبل ضذوس اجُاُْت خٓىّ الؿُل
ل٣ض ؤزظ الاهخمام بالُٟل اإلادغوم من ألاؾغة ً
بٗضا ً
 ، 1924ولٗل من ؤهم مالمذ هظا الاهخمام،
ٖاإلاُا منظ بٖالو حنُ٠
مجمىٖت اله٩ى ٥الضولُت التي اٖخمضها اإلاجخم٘ الضولي بٛغى خماًت هظه الكغٍدت اإلاهمت من مجخمٗاجنا الغاهنت.
1924
ؤ – إنالن حىُِ نام
ي هظا ؤلاٖالو ٖلى
 1924الخُىة ألاولى في مجا ٫الاهخمام بالُٟىلت ٖلى الهُٗض الضولي و٢ض اخخى ن
ٌٗخبر بٖالو حنُ٠
زمؿت مباصت مجها اإلابضؤ الثاني اإلاخٗل ٤بالُٟىلت اإلادغومت من ألاؾغة ،خُث نو ٖلى وحىب ؤو ًدهل الُٟل الجاج٘ ٖلى
1924
ي و الغٖاًت .و في مجا ٫جُٟٗل ٖهبت ألامم إلٖالو حنُٖ ٠ام
الٛظاء و اإلاغٌٍ ٖلى الٗالج و الُدُم و اإلادكغص ٖلى اإلاإو ن
٢امذ بةنكاء مغ٦ؼ لؤلَٟاٚ ٫حر الكغُٖحو  . 3و هظا ما ًبرػ النُت الخُ٣ُ٣ت للمجخم٘ الضولي في عٖاًت هظه الٟئت و الٗمل
ٖلى الخسٖ ٠ُٟلحها.

 -1مسند اإلمام أزتد  ،حديث رقم.8495
 -2اشتاعيل عبد الفتاح كايف  ،أدب األطفال يف األدب اظتعاصر ،مكتبة الدار العربية للكتاب ،ط ، 2000 ،1ص . 69
 -3عباسية العسريي  ،حقوق اظترأة و الطفل من القانون الدوِف االنساين ،دار اعتدى ،اصتزائر  ، 2006 ،ص . 118

85

مشٖض حُل البدث الهلمي  -مجلت حُل الذساظاث اإلآاسهت– الهذد  2ؤٖخىبش 2016
1948
ب – ؤلانالن الهاإلاي لحٓىّ ؤلاوعان نام
 ١الُٟل اإلادغوم من ألاؾغة في اإلااصة
 1948ؤلاقاعة بلى خ٣ى ن
جناو ن ٫هظا ؤلاٖالو الهاصع ٖن الجمُٗت الٗامت في 10صٌؿمبر
ؤو  " :لؤلمىمت و الُٟىلت الخ ٤في مؿاٖضة و عٖاًت زانِخحو ،و ًنٗم ٧ل ألاَٟا ٫بنٟـ الخماًت
نو ٖلى ّ ن
ٖ 25نضما َّ ن
الاحخماُٖت ؾىاء ٧انذ والصتهم ناقئت ٖن عباٍ قغعي ؤو بُغٍ٣ت ٚحر قغُٖت" .1
ّ
و ُثًٟهم من زال ٫هظه اإلااصة ؤجها حكمل ألاَٟا ٫اللُ٣اء واإلادغومحو من ألاؾغ ،خُث مندذ نٟـ الخماًت الاحخماُٖت
لؤلَٟا ٫الكغُٖحو وٚحر الكغُٖحو باٖخباع ؤو هاالء ألاَٟا ٫ال طنب لهم في جل ٪الٗال٢ت آلازمت ٚحر ال٣انىنُت التي ٧او هظا
الُٟل زمغتها.
1959
ج .إنالن خٓىّ الؿُل نام
ٖ٣ب جإؾِـ منٓمت ألامم اإلاخدضة ٦بضًل لٗهبت ألامم واججاه الٗالم ندى حٗؼٍؼ خ٣ى١ن ؤلانؿاو بك٩ل ٖام وخ٣ى١ن
ًسهو هظا ؤلاٖالو مبضؤ ّ
ّ
الُٟل بك٩ل زام ،نضع هظا ؤلاٖالو ّ
مٗحو للُٟىلت
م٩ىنا من صًباحت وٖكغة مباصت ولم
ّ
اإلادغومت من ألاؾغ ؤو اللُ٣اء بل ؤصمجهم م٘ الُٟىلت الٗاصًت في الخمخ٘ بمسخل ٠ؤنىإ الغٖاًت صوون جمُحز.
 ،1989باٖخباعه الخُىة ألاولى ٖلى
والق ٪ؤو هظا ؤلاٖالو ٌٗخبر النىاة الخُ٣ُ٣ت إلنضاع اجٟاُ٢ت خ٣ى١ن الُٟل لؿنت
ً ّ
ؤو البٌٗ ؤزظ ٖلُه ط ٥واٖخبره ٢انغا ألنه لم
 ١الُٟل والاهخمام به ،بال ّ ن
الهُٗض الضولي في مجا ٫خماًت وجغُ٢ت خ٣ى ن
ّ
ّ
ي النو نغاخت ٖلى هظه الٟئت باٖخباعها ألا٦ثر خاحت
ًنو نغاخت ٖلى ٞئت ألاَٟا ٫اللُ٣اء عٚم ؤنه ٧او من الًغوع ن
للغٖاًت والاهخمام.2
د .الههذ ّ
1966
الذولي للحٓىّ اإلاذهُت والعُاظُت نام
جناو٫ن هظا الٗهض خ٣ى١ن الُٟل في ماصجحو من مىاصه البالٖ ٜضصها 53ماصة باإلياٞت بلى الضًباحت ،خُث ًنو الٗهض في
بَاع خماًخه للُٟل اإلادغوم من الٗاثلت ؤنه في خالت و٢ىٕ الُال ١جىحب الخماًت الالػمت لؤلَٟا ٫وبالخالي ج٩ىون هظه اإلااصة
٢ض ؤعؾذ مبضؤ يغوعة وحىص الُٟل في ٦ن ٠الٗاثلت ،باٖخباعها من خ٣ى٢ه ألاؾاؾُت لُنكإ بهىعة ؾىٍت وؾلُمت٦ ،ما منذ
ألي ؾبب من ألاؾباب ،وطل ٪ختى ال تهضع خ٣ى٢ه
الُٟل ألاولىٍت في خماًت خ٣ى٢ه ومهالخه ٖنض ٞسخ الؼواج بحو ؤبىٍه ّن
وجًمن له اإلاِٗكت في ٖاثلت ّ
ي .3
وججنبه الخغماو ألاؾغ ن
نو الٗهض ٖلى اإلاؿاواة بحو ألاَٟا ٫وٖضم الخمُحز بُجهم ألي ؾبب
و في بَاع خماًت الُٟل اإلادغوم من ألاؾغة  -صاثما ّ -ن
من ألاؾباب ويغوعة جمخٗهم بنٟـ الخ٣ى١ن ٧الخ ٤في الاؾم والجنؿُت .4
1966
َـ .الههذ الذولي للحٓىّ الاْخطادًت والاحخمانُت والثٓاَُت نام
نو ٖلى وحىب بًجاص بحغاءاث زانت لخماًت
لم ًنو هظا الٗهض نغاخت ٖلى ٞئت ألاَٟا ٫اإلادغومحو من ألاؾغ ،بل ّ ن
ّ
ً
ًّ
ًًغ ألاَٟا ٫صخُا
وؤزالُ٢ا بإي ق٩ل من ألاق٩ا .1 ٫وؤ٦ثر ما ّن
صخُا
الُٟل من ٧اٞت نىعن الاؾخٛال ٫و٧ل ما ًًغ به
وؤزالُ٢ا هى خغماجهم من التربُت والخنكئت ألاؾغٍت التي جًمن لهم الغٖاًت الصخُت وألازالُ٢ت.
 -1اإلعالن العاظتي ضتقوق اإلنسان عام  1948الصادر عن اصتمعية العامة يف  10ديسمرب .1948
 -2فريد علواش " ،حقوق الطفل يف اظتواثيق و االتفاقيات الدولية"  ،غتلة اظتنتدى القانوين  ،جامعة بسكرة  ،العدد السادس  ،أفريل  ، 2010ص .108
 -3انظر اظتادة  33من العهد الدوِف للحقوق اظتدنية و السياسية عام .1966
 -4انظر اظتادة  24من نفس العهد.
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و ٌؿدك ٠من زال ٫اله٩ى ٥الضولُت الؿالٟت الظ٦غ ؤجها لم حكغ نغاخت بلى الُٟىلت اإلادغومت من الٗاثلت و من زم لم
جىحض مٗالجت بإنٓمت زانت لهظه الٟئت  ،مما ًٟهم ؤجها ٧انذ مهمكت و لم جدٔ باالهخمام ال٩افي باٖخباعها ٞئت جدخاج
الهخمام ؤ٦بر بؿبب يٟٗها و ٖضم ٢ضعتها ٖلى اإلاُالبت بد٣ى٢ها .
1989
الُشم الثاوي :الؿُىلت اإلادشومت مً الهائلت في قل اجُاُْت خٓىّ الؿُل لهام
ل٣ض ّ
 1989نٟـ اإلابضؤ الظي ناصث به اله٩ى ٥الضولُت الؿاب٣ت وهى مبضؤ اإلاؿاواة بحو
٦غؾذ اجٟاُ٢ت خ٣ى١ن الُٟل لٗام
حمُ٘ ألاَٟا ٫في الخمخ٘ بالخ٣ى١ن الىاعصة في الاجٟاُ٢تٞ ،ال ٞغ١ن بحو ألاَٟا ٫ولى ٧انىا لُ٣اء ؤو مدغومحو من ألاؾغ.
ج٣غ مبضؤ اإلاؿاواة بحو ألاَٟا ٫صوون ؤي نىٕ من ؤنىإ الخمُحز ب ٌٛالنٓغ ٖن
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤو اجٟاُ٢ت خ٣ى١ن الُٟل ّن
ّ
ٖنهغ الُٟل ؤو والضًه ؤو ؤي مىي٘ آزغ ،وهظا ما ٌٗجي ؤو الُٟل اللً ُِ٣دؿاوين في الخ٣ى١ن م٘ ٚحره من ألاَٟا ٫الثابذ
الضولت جلتزم بًماو ّ
نؿبهم وؤو ّ
جمخ٘ ٧ل َٟل بالخ٣ى١ن الىاعصة في الاجٟاُ٢ت  .2خُث ّ
نهذ الاجٟاُ٢ت ٖلى خماًت الُٟل
اإلادغوم بهٟت ما٢خت ؤو صاثمت من بُ خه الٗاثلُت خٟاْا ٖلى مهالخه الًٟلى بالب٣اء في جل ٪البِئت ،و الخ ٤في خماًت
ومؿاٖضة زانخحو جىٞغهما الضولت.
٦ما جدغم الضو٫ن ألاَغاٖ ٝلى جىٞحر عٖاًت بضًلت إلاثل هظا الُٟل ،وجخمل ؤنٓمت الخٟ٨ل التي ّ
ؤ٢غتها الاجٟاُ٢ت في
الخًانت ؤو الٟ٨الت الىاعصة في ال٣انى نو ؤلاؾالمي ،ؤو ّ
الخبجي ؤو ؤلا٢امت في ماؾؿاث مناؾبت إلًىاء ألاَٟا ٫اإلادغومحو من
ألاؾغ.
 1989لم حكغ نغاخت
ونكحر في ألازحر ؤو حمُ٘ النهىم الضولُت التي ؾب٣ذ الاجٟاُ٢ت الضولُت لخ٣ى١ن الُٟل لٗام
لغٖاًت ألاَٟا ٫اإلادغومحو من ألاؾغ ٖ٨ـ الاجٟاُ٢ت الضولُت لخ٣ى١ن الُٟل التي خؿمذ ألامغ ّ
ونهذ نغاخت ٖلى عٖاًت
هظه الٟئت ،وويٗذ ؤنٓمت الخٟ٨ل بها وعاٖذ ُ٢م اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت ّ
وؤ٢غث مبضؤ الٟ٨الت ٦نٓام لغٖاًت الُٟىلت
اإلادغومت من ألاؾغة  ،و هظا ما ًضٖ ٫لى ؤو اإلاجخم٘ الضولي وي٘ هظه الٟئت ٖلى زغٍُت الاهخماماث و ؤ٦ؿبها م٩انت صولُت .
اإلاؿلب الثاوي  :غمان َىٍت ألاؾُا ٛاإلادشومين مً ألاظش في الدششَو الجضائشي
 ١الىاعصة
ٞ ، 1989ال ق ٪ؤجها حٗمل ٖلى ج٨غَـ حمُ٘ الخ٣ى ن
 ١الُٟل
بو الجؼاثغ من الضو ن ٫اإلانًمت بلى اجٟاُ٢ت خ٣ى ن
ّن
ُٞه و التي ًخمخ٘ بها ألاَٟا ٫بما ٞحهم اإلادغومىون من ألاؾغ ٧الخ ٤في الخُاة  ،الغٖاًت الصخُت  ،الخٗلُم  ،الغٖاة البضًلت ،
الخًانت ...الخ من ؾاثغ الخ٣ى١ن التي ج٨غؽ ألي َٟل  ،ل٨ن ؤهم الخ٣ى١ن التي ًدخاج بلحها الُٟل اإلادغوم من ألاؾغة زانت
ٞئت اللُ٣اء هي الخ٣ى١ن اإلانبث٣ت ٖن يماو هىٍخه ألو في يماو هىٍت الُٟل الل ُِ٣يماو لباقي الخ٣ى١ن و الامخُاػاث
اإلا٨غؾت في الدكغَ٘ الجؼاثغين .

 - 1انظر اظتادة  10من العهد الدوِف للحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية عام .1966
 -2عبد العزيز ؼتيمر عبد اعتادي  ،حقوق الط فل بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدوِف  :دراسة مقارنة  ،صتنة التأليف و التعريب و النشر ،الكويت ،ط ،1998 ، 1
ص .145
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وو٣ٞا لنخاثج الخد ٤ُ٣الىَجي الغاب٘ ّ
 %99.6من ألاَٟا ٫الظًن ج٣ل
مخٗضص اإلااقغاث لٗام ٞ )MICS4( 2013-2012ةو
 1.040.000والصة خُت بمهالر الخالت اإلاضنُت ؾنت
جم حسجُلهم في الخالت اإلاضنُت٦ ،ما ُثس ّجلذ
ؤٖماعهم ٖن 5ؾنىاث ٢ض ّن
 2.800والصة خُت مسجلت في الُىم الىاخض.1
 2015ؤي بمٗض٫
ّ ّ
ألنه الٟٗل الظي ًجٗل من الُٟل شخها ّ
ممحزا ،وبالخالي ًثبذ وحىصه و ٌؿمذ له بالخمخ٘
بو هظه الٗملُت مهمت حضا
ّن
بد٣ى٢ه التي جغجبِ بصخهِخه ال٣انىنُت.2
حسجُل ألاَٟا ٫الظًن
ج٣ل ؤٖماعهم ٖن
زمـ ؾنىاث في
الخالت اإلاضنُت

نؿب حسجُل
الظ٧ىعن

نؿب حسجُل
ؤلانار

نؿب حسجُل في
الىؾِ الخًغين

نؿب الدسجُل
في الىؾِ الغٍٟي

%99.6

%99.6

%99.6

%99.7

%99.5

وحض مخ٣اعبت بحو الىؾِ الخًغين
ًدبحو من زال ٫هظا الجضو٫ن ؤو نؿب الدسجُل مدؿاوٍت بحو الظ٧ىعن وؤلانارُّ ،ن
والىؾِ الغٍٟي ،وهظا ما ّ
ًبحو ؤو حنـ ألاَٟا ٫ؤو مدل ب٢امتهم ال ٌٗخبراو من مُٗ٣اث حسجُل اإلاىالُض في الخالت اإلاضنُت
وجمخٗهم بالخ ٤في الهىٍت الظي ًًمن لهم خ٣ى٢هم.
الُشم ألاو : ٛؾشّ مىذ اظم ولٓب للؿُل اإلادشوم مً الهائلت:
جنو اإلااصجحو 28و 29من ال٣انىون اإلاضني الجؼاثغيٖ ،لى ؤنه ًجب ٖلى ٧ل شخو مهما ٧او ويٗه ؤو ًدمل اؾما ُثٌٗغٝ
اإلامحزاث التي ّ
ؤهم ّ
ّ
جمحز الٟغص ٖن باقي ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٦ .3ما ّ ن
ؤو
وٍخمحز بىاؾُخه ٖن ٚحرهٞ ،االؾم يغوعين باٖخباعه من ّن
به
ّ
ُث
الصخو ال ٌؿخُُ٘ ؤو ً٩ى نو له م٩انت في الخُاة الاحخماُٖت ،ألنه الىؾُلت التي ًخٗامل وَٗغ ٝبها ،بط ال ٌؿخُُ٘ الصخو
ٞةو ؤو ن ٫بحغاء ً٣ىم به اإلاؿاولى نو ٖن الُٟل ؤو اإلا٩لٟحو بغٖاًخه ؤو ً٣ىمىا بدسجُله في
بضونه ؤو ًماعؽ خ٣ى٢ه ،ولهظا ّ ن
مهلخت الخالت اإلاضنُت التي وٗ٢ذ الىالصة في صاثغتها ؤلا٢لُمُت.
ّ
ّ
و ّ
وبال ّ
حٗغى الصخو اإلا٩ل ٠بالخهغٍذ بلى
خضص ال٣انىون الجؼاثغين مهلت زمؿت ؤًام من الُىم الخالي الظي ًلي ًىم الىالصة ن
ٖ٣ىباث حؼاثُت و٣ٞا إلاضلى٫ن نو اإلااصة 442من ٢انىون الٗ٣ىباث .4وهظا من ؤحل منده قهاصة مُالص.
ومن ؤهم البُاناث التي جخًمجها قهاصة اإلاُالص  :اإلا٩او والؼماو اإلاىلىص به الُٟل وحنؿه واؾمه ول٣به٦ ،ما نهذ اإلااصة
ً
مسخاعا من َغ ٝألاب وألام ؤو الصخو الظي ّ
نغح بالىالصة ،واقترَذ
 64من ٢انىون الخالت اإلاضنُت ٖلى ؤو الاؾم ً٩ىون
نٟـ اإلااصة ٖلى ؤو ً٩ىون الاؾم اإلاسخاع للمىلىص طو زانُت حؼاثغٍت واؾدثجى من هظا الكغٍ ألاَٟا ٫الظًن ًىلضوون ألبىٍن
1

:
 ،" 2015وكالة األنباء اصتزائرية ،متوفر على الرابط
 " سكان :اصتزائر تسجل ارتفاعا طفيفا يف نسبة األشخاص اظتسنني يفhttp://www.aps.dz/ar/societe/322902
)- Suivi de la situation des enfants et des femmes : L’enquête par grappes à indicateurs multiples (Mics4
2012-2013, Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Alger, 2015, p184.
 -3عبد اضتميد بن شنييت  ،مدخل لدارسة العلوم القانونية  ،اصتزء الثاين  ،جامعة اصتزائر  ،كلية اضتقوق بن عكنون ،ط ، 2009 ، 2ص .124
 - 4انظر اظتادة  442من قانون العقوبات اصتزائري.
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زم حاءث ال٣ٟغة الثالثت مجها ومنٗذ ألاب وألام من منذ ؤؾماء ٚحر مسههت في
ٌٗخن٣او صًانت ٚحر الضًانت ؤلاؾالمُتّ ،ن
الاؾخٗما ٫ؤو الٗاصة.
ّ
وػٍاصة ٖلى هظا٣ٞ ،ض ّ
زهو اإلا٣جو الجؼاثغين لؤلَٟا ٫اإلادغومحو من ألاؾغ (مجهىلي النؿب) َغٍ٣ت الزخُاع ؤؾمائهم،
وهى ؤو ً٣ىم يابِ الخالت اإلاضنُت بازخُاع مجمىٖت من ألاؾماء ً٩ىون ؤخض هظه ألاؾماء اؾما له وآلازغ ًخسظه ل٣با له،
ّ
وهظا ما ّ
نهذ ٖلُه اإلااصة 64من ٢انىون الخالت اإلاضنُت ٖلى ؤنه ٌُٗي يابِ الخالت اإلاضنُت نٟؿه ألاؾماء بلى ألاَٟا٫
ّ
ّ
اإلاهغح ؤًت ؤؾماءٌٗ ،حو للُٟل بمجمىٖت من ألاؾماء
اللُ٣اء وألاَٟا ٫اإلاىلىصًن من ؤبىٍن مجهىلحو والظًن لم ًنؿب لهم
ًخسظ آزغها ٧ل٣ب ٖاثلي.
ً
ونٓغا ل٩ىون نو اإلااصة 64من ٢انىون الخالت اإلاضنُت ال ًٟهل في ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت إلانذ الاؾم للُٟل اإلاجهى٫ن النؿب٣ٞ ،ض
 1987منكىعن وػاعين بحو وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت ووػاعة الخماًت الاحخماُٖت ووػاعة الٗض،٫
نضع بخاعٍش/01/17
ٌكغح ُُٟ٦ت منذ يابِ الخالت اإلاضنُت ألاؾماء وألال٣اب لهظه الٟئت من ألاَٟا ،٫وهظا اإلانكىعن قإنه قإو اإلااصةٌُٗ 64ي
ّ
خماًت للُٟل الل ُِ٣ؤو مجهى٫ن ألابىٍن وًٍٟل بصعاحه في اإلاجخم٘ بضوون تهمِكه.
ول٣ض ّ
ّ
اإلاهغح اإلانهىم ٖلُه
خضص هظا اإلانكىعن قغٍ جُبُ ٤اإلااصة 64التي جمنذ لًباٍ الخالت اإلاضنُت في خالت ٖضم وحىص
في اإلااصة 62من نٟـ ال٣انىون بم٩انُت منذ ؤؾماء ألاَٟا ٫الظًن ٖثر ٖلحهم ولؤلَٟا ٫اإلاىلىصًن من ؤبىٍن مجهىلحو٦ ،ما ّ ن
ؤو
هظا اإلانكىعن ّمحز بحو خالخحو ٧ىون ؤو اإلاىلض ط٦غا جمنذ له مجمىٖت من ألاؾماء ًخسظ ؤزغها ٧ل٣بّ ،ؤما ألانثى جمنذ لها
مجمىٖت من ألاؾماء ؤزغها اؾم مظ٦غ جخسظه ٧ل٣ب ٖاثلي و طل ٪من ؤحل ٖضم ال٨كٖ ٠ن ويُٗتها ٧ىجها َٟلت لُُ٣ت ،
ألو ٖضم مندها طل ٪ال ًد ٤٣الٛاًت اإلانكىصة من وعاء مندهم ؤؾماء و بصماحهم في اإلاجخم٘.1
وجُب ٤هظه ألاخ٩ام ٖلى ؤي شخو ً٣ىم بالخهغٍذ بىالصة الُٟل ،وهى ما نهذ ٖلحهم اإلااصة 62من ٢انىون الخالت اإلاضنُت
وهم :ألاب وألام وألاَباء ؤو ال٣ابالث ؤو ؤي شخو آزغ خًغ الىالصة ؤو الصخو الظي ولضث ألام ٖنضهٖ .ملُا ٞةو الاؾم
ً٩ى نو ّبما:
أ .مً ْبل ألام :خُث ج٣ىم في بٌٗ الخاالث ألامهاث الٗاػباث بازخُاع اؾم إلاىلىصهن ٢بل ؤو جخسلحو ٖنه ومن ّ
زمن
ج٣ىم مهالر النكاٍ بخضوٍنه في اإلادًغ الظي ّ
جخل٣اه ،وج٣ىم بةعؾاله بلى يابِ الخالت اإلاضنُت لدسجُله بسجالث
الخالت اإلاضنُت.
جٟغ من اإلاؿدكٟى بمجغص ويٗها للُٟل في بٌٗ ألاخُاو،
ؤو ألام الٗاػبت ّن
ب .مً ْبل ألاؾباء ؤو الٓابالث :خُث ّ ن
خُجها ً٣ىم ألاَباء ؤو ال٣ابالث بازخُاع الاؾم.
بياٞت بلى جمخ٘ الُٟل اإلادغوم من ألاؾغة باؾم ّ
ًمحزه ٖن ٚحرهً ،مل ٪الخ ٤ؤًًا في الخمخ٘ بل٣ب ٌؿهل ٖلُه
ّ
الانضماج في اإلاجخم٘ ،خُث ٌٗخبر الل٣ب ؤو الاؾم الٗاثلي "من الٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى جمحز ألاشخام بًٗهم ٖن بٌٗ جمحزا
ًخه ٠بال٨ثحر من الض٢ت والىيىح" .2

 -1اظتنشور الوزاري اظتشرتك بني وزارة الداخلية و اصتماعات احمللية و وزارة العدل و وزارة اضتماية االجتماعية الصادر بتاريخ  17جانفي . 1987
 -2عبد اضتميد بن شنييت  ،اظترجع السابق ،ص .123
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ؤ .مىذ ألام لٓبها للمىلىد
ل٣ض حغين الٗمل بهظا ألامغ في الىا ٘٢خُث ًم٨ن لؤلم ؤو جضلي بخهغٍداث بلى يابِ الخالت اإلاضنُت ٖن و٢اج٘ مُالص ابجها وال
ّ
بمجغص اٖتراٞها بنؿبه ،عٚم ؤو ال٣انىون
جمل ٪في نٟـ الى٢ذ ؤي وزُ٣ت جثبذ ػاوحهاِٞ ،سجل الُٟل في هظه الخالت باؾمها
الجؼاثغين ال ًنو ٖلى هظا ؤلاحغاء ،خُث ٌٗخبره ألاؾخاط ٖبض الٗؼٍؼ ؾٗض ؤو هظا ؤلاحغاء ٚحر ٢انىني وَٗخبر ً
ؤًًا يابِ
اإلاهغح به بلُه ٖلى ل٣ب ّؤمه ٢ض ججاوػن مهمخه وخضوص ازخهاناجه التي ّ
ّ
جدخم ٖلُه جل٣ي
الخالت اإلاضنُت الظي ٌسجل اإلاىلىص
الخهغٍداث بالىالصاث واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت ببُاناث و وزُ٣ت اإلاُالص صوون جضزل منه.1
ب .مىذ لٓب الُُ٘ل للمُ٘ىٛ
 1992اإلاخٗل ٤بخٛحر الل٣ب ،بناء ٖلى ٞخىين "الكُش ؤخمض خماني"-
نضع اإلاغؾىم الخنُٟظي ع٢م 24-92اإلااعر في 13حانٟي
عخمه هللا -مٟاصها ؤنه ًم٨ن منذ الُٟل مجهى ن ٫النؿب في بَاع ٖ٣ض الٟ٨الت ل٣ب ُٟ٦له صو نو ؤو ًمـ طل ٪باألخ٩ام
الكغُٖت ٧النؿب واإلاحرار .2
خُث اعجإث الضولت بًجاص خل لهظه الٟئت وطل ٪بمنذ الُٟ٨ل بم٩انُت بُٖاء ل٣به للمٟ٨ى٫ن من ؤحل مهلخت هظا ألازحر
ّ
نٟؿُت ٦ما ًًمن له الل٣ب اؾخ٣غاعا ٖاثلي واحخماعي ؤًًا.3
بُٛت جنك خه جنكئت ؾلُمت بضوون ٖ٣ض
ً
ؤو هنال ٪من اٖخبر هظا ؤلاحغاء ّ
جبنُا ٚحر مٗلن  ،ألو ُٞه حُٛحرنا لخ٣ُ٣ت النؿب ألانلي للىلض اإلاٟ٨ى٫ن مجهى٫ن ألاب
ٚحر ّ ن
َد ُث
ْد َد ُث َد َد
َد َد َد َد َد َد َد ُث َد َد َد ُث َد
اصٖ ُث
الخ َّ
الؿبُلُ ،ث
الله َدً ُث٣ى نَ ٫د
َ ٤دو ُثه َد نى َدحهضي َد
ىهم
ن
و
م
٨
اه
ى
إٞ
ب
٨م
ىل
٢
م
ل٨
طا
صُٖاء٦م ؤبناء٦م
ِم
ِم
وطل ٪ل٣ىله حٗالى ...":وما حٗ نل ؤ ِم
ِم
ِم
ِم
ّ َد َد َد ُث
ُث َد َد ْد َد ُث َد َد َد َد ْد َد َد ُث َد َد ُث َد ْد َد ُث ُث
4
َد
الضًن ومى ِمالُ٨م" .
ِ ِمٖ ن
آلب ِمائ ِمهم ه نى ؤ٢ؿ ن
نض الله ِ ٞمةو ل نم حٗلمىا آباءهم ٞةزىان٨م ِمفي ِم
ّ
٦ما ؤو يابِ الخالت اإلاضنُت ٌُٗي لهظه الٟئت مجهىلت ألابىٍن ؤو اللُ٣اء ؤؾماء ًخسظ ؤزغها ٧ل٣ب ٖاثلي وحسجل في
سجالث الخالت اإلاضنُت ،ؤما الىلض ٚحر الكغعي اإلاٗلىم ألام ٞةو الل٣ب ً٩ىون ل٣ب ألام ،وٍبرع ؤصخاب هظا الغؤي ٖلى ٖضم
قغُٖت هظا ؤلاحغاء بإنه ًدمل في َُاجه مسالٟت ألخ٩ام ٢انىون ألاؾغة التي جىحب مدآٞت الىلض اإلاٟ٨ى٫ن ٖلى نؿبه ألانلي
بو ٧او مٗلىم النؿب ،ؤما بطا ٧او مجهى٫ن النؿب ٞخُبٖ ٤لُه ؤخ٩ام اإلااصة 64من ٢انىون الخالت اإلاضنُت.
وٍغح٘ ؾبب الاٖتراياث الناحمت ٖن نضوعن هظا اإلاغؾىم بلى ٖضم جدضًض الُبُٗت ال٣انىنُت لهظا الاؾمٞ ،ال ًٓهغ من
زال ٫اإلااصةّ 5
م٨غعن 1بو ٧او خ ٤اؾخٗما ٫ؤم خ ٤شخص ي ال ٌؿٖ ِ٣ن ناخبه وٍنخ٣ل بلى ؤوالصه.
الُشم الثاوي  :مىذ الجيعُت الجضائشٍت للؿُل اإلادشوم مً الهائلت
حٗخبر الجنؿُت جل ٪الٗال٢ت ال٣انىنُت التي جغبِ ً
ٞغصا بضولت مُٗنت والتي جًٟي ٖلُه نٟت الخاب٘ لهظه الضولت ٦ما ؤجها من
.5١
الٗنانغ اإلا٩ىنت لصخهُت الُٟل وجًمن له الخمخ٘ بجمُ٘ الخ٣ى ن

 -1عبد العزيز سعد ،نظام اضتالة اظتدنية  ،دار ىومة  ،اصتزائر ،ط  ،1990 ،1ص .106
2
- Nadia Yonsi Hadad, « LAKAFALA en droit algérien », revue des sciences juridiques, économiques et
politiques, N° 4, 1999, p 3.
 -3فريد ػتمدي" ،من أجل توفري زتاية أكرب للمكفول" ،اجمللة اصتزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية ،اصتزء  ،41عدد  01سنة  ،2000ص .69
 -4سورة األحزاب ،اآلية رقم .4
 -5الطيب زرويت  ،الوسيط يف اصتنسية  ،مطبعة الفسيلة  ،اصتزائر  ،ط ، 2010، 2ص .290
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ولهظا ٣ٞض يمن ألامغ ع٢م 86-70اإلاخًمن ٢انىون الجنؿُت الجؼاثغٍت واإلاٗض ٫واإلاخمم باألمغ ع٢م 01/05الجنؿُت للُٟىلت
ّ
اإلادغومت من الٗاثلت ،ون٣هض بظل ٪الُٟل ٚحر الكغعي والُٟل الل.ُِ٣
ؤ .مىذ الجيعُت الجضائشٍت للؿُل اإلاجهى ٛألاب ومهلىم ألام نلى ؤظاط اليعب (الؿُل يير الششعي)
ّ
نهذ اإلااصة الؿاصؾت من ٢انىون الجنؿُت ٖلى ؤنه ٌٗخبر حؼاثغٍا الىلض اإلاىلىص من ؤب حؼاثغين ؤو ؤم حؼاثغٍت ،وبالخالي
ٞةنه ًنبثٖ ٤ن هظه اإلااصة ؤو ؤؾاؽ منذ الجنؿُت الجؼاثغٍت هي عابُت النؿب اإلاىحىصة بحو الُٟل ووالضًهّ ،
ٞةما ؤو ًندؿب
ً
خماًت للُٟل اإلادغوم من الٗاثلت في الخمخ٘ بد٣ى٢ه ٦بُ٣ت ألاَٟا٫
ن
الُٟل بلى ؤبُه ،وهظه الخالت يمن ال٣انىون الجؼاثغين
الٗاصًحو.
بو بُٖاء الجنؿُت للىلض في هظه الخالت لِـ مٗناه جصخُذ نؿبه والاٖترا ٝبكغُٖخهٞ ،هظه مؿإلت ؤزغين جسً٘
ّن
ألخ٩ام ٢انىون ألاؾغة خؿب ٢ىاٖض النؿب ،وٍب٣ى الُٟل ٚحر قغعي ولى اٖترٞذ ألام ٚحر اإلاتزوحت ؤو شخها ما هى ؤبىه .و
زم ٞدهى٫ن الىلض اإلادغوم من الٗاثلت وٚحر الكغعي ٖلى الجنؿُت الجؼاثغٍت ألانلُت بناء ٖلى خّ ٤
الضم من ناخُت ألام
من ّن
ج٩ىون ب٣ىة ال٣انىون ومن و٢ذ مُالص الُٟل .1
ّ
ب .مىذ الجيعُت الجضائشٍت للؿُل اإلاجهى ٛألابىًٍ ؤو اللُٓـ والؿُل اإلاجهى ٛألاب وؤم معماة في شهادة مُالد دون
بُاهاث ؤخشي نلى ؤظاط ؤلاْلُم
بو ؤؾاؽ الجنؿُت في هظه الخالت هى واٗ٢ت اإلاُالص بالجؼاثغ ،ول٣ض ط٦غث اإلااصة 07من ٢انى نو الجنؿُت ٖلى ؾبُل الخهغ
ّن
خاالث منذ الجنؿُت الجؼاثغٍت ألانلُت ٖلى ؤؾاؽ خ ٤ؤلا٢لُم وهي:2
 خالت الىلض اإلاىلىص في الجؼاثغ من ؤبىٍن مجهىلحو.
 خالت الىلض اإلاىلىص في الجؼاثغ من ؤب مجهى٫ن وؤم مؿماة في قهاصة مُالصه صوون بُاناث ؤزغين صالت ٖلى حنؿُتها.
ّ
بال ّؤجها جب٣ى ٢ل٣ت ٚحر مؿخ٣غة
وبطا ٧انذ الجنؿُت اإلامنىخت للىلض اإلاجهى ن ٫ألابىٍن حنؿُت ؤنلُت جثبذ من و٢ذ مُالصه ،ن
ي الُٟل زال٢ ٫هغهٞ ،ةطا جد ٤٣الكغٍ ً٣ٟض الىلض الجنؿُت الجؼاثغٍت متى ٧او
واٟ٢ت ٖلى قغٍ وهى ٖضم ْهى نع ؤخض ؤبى ن
اندؿابه بلى ؤحنبي.3
ّ
ّ
وججضع ؤلاقاعة ؤو ٦ثحرا من ّ
بال ّ ن
ؤو
قغاح ال٣انىون ٌٗخبروو الىلض اإلاىلىص من ؤبىٍن مجهىلحو والىلض الل ُِ٣خالت واخضة ،ن
ألاؾخاط ػعوحي الُُب ًغين ٖ٨ـ طل ،٪خُث ٌٗخبر ٧ل خالت ٖلى خضي ،وٍبرع طل ٪بإو الىلض اإلاىلىص من ؤبىٍن مجهىلحو ال
ً
ّ
ن
ًٞال
ُثٌٗغ ٝؤبىه وال ؤمه ولم ًثبذ نؿبه بلى ّؤحهما ٢انىنا ول٨ن اإلاهم ؤو واٗ٢ت اإلاُالص في الجؼاثغ مدؿىمتّ ،ؤما الُٟل اللُِ٣
ٖن ٖضم مٗغٞت والضًه ٖثر ٖلُه في ؤلا٢لُم الجؼاثغين وهى خضًث الٗهض بالىالصةّ ،
مما ًٟترى ؤو والصجه خهلذ في الجؼاثغ
وهى ما ًسخلٖ ٠ن الخالت ألاولى التي خؿمذ والصجه في الجؼاثغ .4

 -1اظترجع السابق ،ص .291
 -2عبد الكرًن بلعيور " ،اصتنسية األصلية على ضوء التعديل اصتديد لقانون اصتنسية " ،اجمللة اصتزائرية للعلوم القانونية ،االقتصادية و السياسية ،عدد  ،01مارس ، 2011
ص .151
 -3الطيب زرويت ،اظترجع السابق ،ص .302
 - 4اظترجع نفسو.
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ونسلو مما ؾب٤؛ ؤو ال٣انىون الجؼاثغين يمن للُٟل اإلادغوم من الٗاثلت واإلاجهى٫ن النؿب خهىله ٖلى الجنؿُت مهما
٧انذ ؤوياٖه ،وهظا ما ًًمن له مماعؾت خ٣ى٢ه والخمخ٘ بها٦ ،ما ٌؿهل له الانضماج في اإلاجخم٘ بضو نو ٖ٣ض ومكا٧ل نٟؿُت
واحخماُٖت.
الخاجمت
ً
بإو اإلانٓىعن الكغعي ؤلاؾالمي ًخمدىعن خى٫ن هظه الكغٍدت في زالزت
جم ٖغيه في هظا اإلا٣اٞ ٫ةنه ًم٨ننا ال٣ى٫ن ّ ن
بناءا ٖلى ما ّن
ن
م٣انض قغُٖت ؤؾاؾُت هي  :خ ٟٔالنٟـ و الضًن و النؿل ،و بالخالي ٞةو هظا اإلانٓىعن ًخمحز بالخ٩امل في اٖتراٞه بد٣ى١ن
الُٟل اإلادغوم من الٗاثلت خُث ؤزبذ له وحىبا خ٣ى٢ا مٗنىٍت ( صًنُت  ،نٟؿُت و احخماُٖت) و ؤزغين ماصًت جٖ ٘٣لى ٖاج٤
ً
ُٖنُا ٖلى الٟغص اإلاؿلم ،و ٢ض عاعى الكغٕ الخنُ ٠في طل ٪اإلاهالر
الضولت ممثلت في بمامها ،ؤو الجماٖت اإلاؿلمت ٟ٦اًت ،ؤو ن
الًٟلى للُٟل و ؤخاَه بٗناًت مخىاػنت ،و عبِ طل ٪بثىاب الضنُا و آلازغة.
وجبرػ ٖال٢ت الخ٩امل بك٩ل واضر ما بحو الدكغَ٘ ؤلاؾالمي الخنُ ٠و ال٣انىون الىيعي -الجؼاثغين ٖلى وحه الخهىم-
٦ثحر من ؤخ٩ام الكغٕ في بزباث نؿب الُٟل مجهى٫ن الهىٍت ،و ٟ٦الت الُدُم و خماًت
من زال ٫اٖخماص هظا ألازحر ٖلى ٍقن
اإلااصي  .بِنما جخجلى من حانب ٍق آزغ بٌٗ حىانب ال٣هىعن في الدكغَ٘ الىيعي بكُ٣ه
ة
خ٣ى٢ه الاحخماُٖت و النٟؿُت و
ي م٣اعنت بالكغٕ ؤلاؾالمي الخنُ ٠وطل ٪في الن٣اٍ الخالُت:
الضولي و الجؼاثغ ن
ُث
 ٖضم النو نغاخت ٖلى مهُلر الل ُِ٣ؤو الُدُم في اجٟاُ٢ت خ٣ى١ن الُٟل  ،خُث ؤصعحذ خ٣ى٢هما م٘ خ٣ى١ن الُٟلٖمىما مما ًا٦ض ٖلى ٖضم جسهُههما بد٣ى١ن مخمحزة و مؿخ٣لت ٖ٨ـ الدكغَ٘ ؤلاؾالمي الظي َّ
زههما بد٣ى١ن واضخت و
مٟهلت.
 لم جدٓى ٞئت الُٟىلت اإلادغومت من الٗاثلت من خ٣ها ٟ٦ئت جدخاج بلى عٖاًت و اهخمام زانحو ٞمن الناصع ؤو ججض مىاص ١الل ،ُِ٣ؤما الُدُم ٞال جىحض ؤنال ٨ٖ ،ـ الكغَٗت ؤلاؾالمُت التي زههذ لل ُِ٣خ٣ى٢ا زابخت و مندخه
جنو ٖلى خ٣ى ن
م٩انت مخمحزة جد ٟٔوحىصه و حُٗض الاٖخباع له.
 بالغحىٕ بلى اإلااصة 20من الاجٟاُ٢ت الضولُت لخ٣ى١ن الُٟل ،نجض ؤجها ا٦خٟذ بالنو ٖلى الغٖاًت البضًلت صوون ؤلاقاعة بلىألو النو في ماصة واخضة ٖلى الغٖاًت صوون ؤلاؾهاب في قغخها و
آلالُاث التي جًمن اؾخمغاعها ،و هى ما ٌٗخبر حٛغة واضخت َّ ،ن
جٟهُلها ال ًًمن الاهخمام الٟٗلي بها.
٣غ ٖن جبجي ٚحر مٗلن ،بٟٗل
 الخٗاعى الًمجي الىاضر للمغؾىم 24-92اإلاخٗل ٤بخٛحر الل٣ب م٘ ؤخ٩ام الكغَٗت٧ ،ىنه ُثً ُّنحُٛحره لخ٣ُ٣ت النؿب ألانلي للىلض اإلاٟ٨ى٫ن بمجهى٫ن ألاب.
ّ
بال ما وعص
 ؤلاجخا ٝال٣انىني الىاضر في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،في ٧ى نو ؤو ٞئت مجهىلي النؿب ال ًىحض لهم ؤخ٩ام زانت بهم نفي اإلااصة 64و 67و اإلااصة 7من ٢انى نو الجنؿُت.
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ْائمت اإلاطادس و اإلاشاحو:
ؤوال :اإلاطادس
-1ن ال٣غآو ال٨غٍم.ن
-2نصخُذ البساعي و مؿلم.ن
-3ن ؾجو ابن ماحت .ن
-4ن مؿنض ؤلامام ؤخمض
-5ن جٟؿحر الُبري  ،الجؼء الخامـ.ن
زاهُا :الىطىص الٓاهىهُت
-1ن ؤلاٖالو الٗالمي لخ٣ى ١ؤلانؿاو ٖام 1948ن الهاصع ٖن الجمُٗت الٗامت في 10ن صٌؿمبر .1948ن
-2ن الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضنُت و الؿُاؾُت ٖام .1966ن
-3ن الٗهض الضولي للخ٣ى ١الا٢خهاصًت و الاحذماُٖت و الث٣اُٞت ٖام .1966ن
-4ن اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل .1989نن
-5ن ٢انىو الٗ٣ىباث الجؼاثغين.ن
-6ن اإلانكىع الىػاعي اإلاكتر ٥بحو وػاعة الضازلُت و الجماٖاث اإلادلُت و وػاعة الٗض ٫و وػاعة الخماًت الاحخماُٖت الهاصع
بخاعٍش 17ن حانٟي 1987ن.ننن
زاهُا :اإلاشاحو
ؤوال :باللًت الهشبية
ؤ -ال٘خب ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
-1ن ابغاهُم بن مدمض مدمض مجاهض َبل ابى خظًٟت  ،ؤدب مهاملت الُدُم ،صاع الصخابت للترارَ ،نُا1ٍ ،ن 1992 ،ن.ن
-2نبن قنُتي ٖبض الخمُض  ،مذخل لذاسظت الهلىم الٓاهىهُتن  ،الجؼء الثاني  ،حامٗت الجؼاثغ ٧ ،لُت الخ٣ى ١بن ٖ٨نىو،
ٍ2ن 2009 ،ن.
-3ن البري ػ٦غٍا  ،ألاخٙام ألاظاظُت لألظشة ؤلاظالمُت في الُٓه و الٓاهىن ،منكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨نضعٍت.1998،نن
-4ن الضاٚؿخاني مغٍم  ،ؤخٙام اللُٓـ في ؤلاظالمن  ،اإلاُبٗت ؤلاؾالمُت الخضًثت  ،ال٣اهغة1ٍ ،ن .1992 ،ن
-5ن ػعوحي الُُب  ،الىظُـ في الجيعُتن  ،مُبٗت الٟؿُلت  ،الجؼاثغ 2ٍ ،ن 2010،ن.ن
-6ن ٧افي اؾماُٖل ٖبض الٟخاح  ،ؤدب ألاؾُا ٛفي ألادب اإلاهاضش ،م٨خبت الضاع الٗغبُت لل٨خاب2000 ،1ٍ ،ن.ن
ن
-7نؾٗض ٖبض الٗؼٍؼ  ،هكام الحالت اإلاذهُتن  ،صاع هىمت  ،الجؼاثغ. 1990 ،1 ٍ ،نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننٖ -8بض
الهاصي ٖبض الٗؼٍؼ مسُمغ  ،خٓىّ الؿُل بين الششَهت ؤلاظالمُت و الٓاهىن الذولي :دساظت مٓاسهتن  ،لجنت الخإلُ ٠و
الخٗغٍب و النكغ ،ال٩ىٍذ1ٍ ،ن .1998 ،ن
-9ن ٖلىاو واصر  ،جشبُت ألاوالد في ؤلاظالمن  ،صاع الكهاب  ،باجنت 3ٍ ،ن 1998،ن.ن
-10نالٗؿحري ٖباؾُت  ،خٓىّ اإلاشؤة و الؿُل مً الٓاهىن الذولي الاوعاوي ،صاع الهضي ،الجؼاثغ 2006 ،ن.ن
-11ن الكىعب ي البكغي  ،سناًت ألاخذار في ؤلاظالم و الٓاهىن اإلاطشين  ،منكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨نضعٍت ،ن1994نن
ب -اإلاجالث
-1ن بلُٗىع ٖبض ال٨غٍم " ،الجنؿُت ألانلُت ٖلى يىء الخٗضًل الجضًض ل٣انىو الجنؿُت" ،اإلاجلت الجضائشٍت للهلىم
الٓاهىهُت ،الاْخطادًت و العُاظُتٖ ،ضص  ،01ماعؽ 2011نن
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-2ن مدمضي ٞغٍض " ،من ؤحل جىٞحر خماًت ؤ٦بر للمٟ٨ى٫ن" ،اإلاجلت الجضائشٍت للهلىم الٓاهىهُت و الاْخطادًت و العُاظُت،
الجؼء ٖ ،41ضص 01ن ؾنت .2000ن
-3ن ٖلىاف ٞغٍض " ،خ٣ى ١الُٟل في اإلاىازُ ٤و ؤلاجٟاُ٢اث الضولُت"ن ،مجلت اإلاىخذي الٓاهىوين  ،حامٗت بؿ٨غة  ،الٗضص
الؿاصؽ  ،ؤٞغٍل 2010ن.ن
-4ن الهباهي مدمض عبُ٘ " ،ؤخ٩ام الل ُِ٣في الكغَٗت ؤلاؾالمُت :نصعاؾت ٣ٞهُت جغبىٍت"ن ،مجلت حامهت دمشٔ للهلىم
ؤلاْخطادًت و الٓاهىهُتن  ،مجلض :25نالٗضص ألاو2009 ، ٫ن.
ج -مزٖشاث اإلااحعخير
-1ن خماص الجنهي ٖمغ بن مان٘  ،خ٣ى ١الُدُم في الكغَٗت ؤلاؾالمُت  ،مظ٦غة ماحؿخحر  ،حامٗت ناً ٠الٗغبُت للٗلىم
ألامنُت 2007 ،نن.ن
-2ن ؾلُماو وحُه ٖبض هللا  ،ؤخ٩ام الل ُِ٣في ال٣ٟه ؤلاؾالمي م٣اعنت ب٣انىو ألاخىا ٫الصخهُت في ُ٢إ ٚؼة  ،مظ٦غة
ماحؿخحر  ،الجامٗت ؤلاؾالمُت ٚؼة2006 ،ن.ن
-3ن ؾُٗضي ػٍاو  ،ؤخ٩ام الل: ُِ٣نصعاؾت جإنُلُت جُبُُ٣ت  ،مظ٦غة ماحؿخحر  ،حامٗت الجؼاثغ ٧،لُت الٗلىم ؤلاؾالمُت
2006/2005،ن.ن
-4نٖبض هللا ؾمغ زلُل مدمىص  ،خ٣ى ١الُٟل في ؤلاؾالم و الاجٟاُ٢اث الضولُت:نصعاؾت م٣اعنت ،عؾالت ماحؿخحر٧ ،لُت
الضعاؾاث الٗلُا ،حامٗت النجاح الىَنُتٞ ،لؿُحو.2003 ،ن
د -اإلالخُٓاث و ألاًام الذساظُت
 - 1الؿىس ي مدمض ٦ما ٫نابغ  ،خ٣ى ١الُٟل الُدُم في ؤلاؾالم ،م٣ضمت للُىم الضعاس ي:نوا ٘٢الُٟل الٟلؿُُجي
الُدُم في ْل الخهاع٢ ،ؿم الٗلىم التربىٍت  ،ال٩لُت الجامُٗت للٗلىم الخُبُُ٣ت2009/4/6،م.ن
ٌ -ؤلاهترهذ
-1ن"نؾ٩او:نالجؼاثغ حسجل اعجٟاٖا َُٟٟا في نؿبت ألاشخام اإلاؿنحو في 2015ن" ،و٧الت ألانباء الجؼاثغٍت ،مخىٞغ ٖلى
الغابِ:نhttp://www.aps.dz/ar/societe/32290-ن
زاهُا :باللًت الُشوعُت
A- livres
1-Nadia Yonsi Hadad, « LAKAFALA en droit algérien », revue des sciences juridiques,
économiques et politiques, N° 4, 1999.
B- rapports
1- Suivi de la situation des enfants et des femmes : L’enquête par grappes à indicateurs multiples
(Mics4) 2012-2013, Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Alger,
2015, p184.
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الخىأَ بين الىكام اإلاداظبي اإلاالي و الٓاهىن الجبائي في الجضائش
ؤ .بلهىحت خعِىت
حامهت جلمعان  /الجضائش

ؤ .إظمانُل جىصالت مُدش سئِس ي للمىاَعاث والخدُٓٓاث
الاْخطادًت بمذًشٍت الخجاسة جلمعان /الجضائش

اإلالخظ
ًضزل جبجي الجؼاثغ جُبُ ٤اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت  IAS/IFRSفي بَاع عبِ اإلااؾؿت الجؼاثغٍت بمسخل ٠الخٛحراث
الا٢خهاصًت الضولُت ،ولهظا اٖخمضث الجؼاثغ في مؿحرتها من ؤحل جد ٤ُ٣الخىا ٤ٞبحو النٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض والنٓام
الجباجي ٖلى ٢ىانحو وبنالخاث مؿذ ٖلى وحه الخهىم الًغاثب ،و باإلاىاػاة م٘ ٧ل هظه الجهىص خٓي ال٣انىون الجباجي
هى آلازغ بجملت من الخٛحراث و ؤلانالخاث بهض ٝالىنى٫ن بلى حؿغ ٌؿهل الاجها ٫بحو الخاحُاث اإلاداؾبُت و الجباثُت ،
و هظا ما ًٟغى ٖلى الضولت الجؼاثغٍت يغوعة ج٨ثُ ٠حهىصها من ؤحل صعاؾت و خل مسخل ٠ؤلاق٩الُاث التي ٢ض ًُغخها
هظا الخباٖض ،و طل ٪بٗغى خلى٫ن مىيىُٖت ووؾُُت لِـ من قإجها حٛلُب ألاهضا ٝالجباثُت ٖلى ألاهضا ٝاإلاداؾبُت .
Résumé
L’adoption de l’application des normes comptables internationales en Algérie, entre dans le
cadre de la liaison de l’entreprise Algérienne avec les différentes variables économiques
internationales, de ce fait l’Algérie a doté sur la réalisation de la compatibilité entre le nouveau
système comptable financier et le système fiscal, en légiférant des lois et en faisant des
aménagements qui ont touché notamment les impôt et en parallèle avec tous ces efforts le code
des impôts, d’un ensemble de modifications et aménagements ; dans le but de faciliter la
communication entre les besoins comptables et fiscaux.
L’Etat Algérien doit mettre en œuvre une batterie d’efforts pour étudier et résoudre les
différentes problématiques, et ce, avec l’implantation des solutions objectives qui n’encouragent
pas la prééminence des objectifs fiscaux sur les objectifs comptables.

اإلا ــٓذمـت
بو الخُىعاث الا٢خهاصًت صٗٞذ بالجؼاثغ بلى احغاء انالخاث ا٢خهاصًت و حباثُت من ؤحل مؿاًغة هظه ألاويإ ،و لهظا
اٖخمضث الجؼاثغ في مؿحرتها من ؤحل جد ٤ُ٣الخىا ٤ٞبحو النٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض و النٓام حباجي ٖلى ٢ىانحو و
انالخاث ا٢خهاصًت مؿذ ٖلى وحه الخهىم الًغاثب ،ل٨ن الضولت لم جخىٖ ٠٢نض هظا الانالح بل اع٣ٞخه بةنالخاث
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مخخالُت ٖبر ٢ىانحو اإلاالُت و الخ٨مُلُت ،و ٧ل هظه اإلاؿاعي ٧او هضٞها جد ٤ُ٣الخىا ٤ٞبحو النٓام اإلاداؾبي اإلاالي و النٓام
الجباجي ،و حٗلهما ؤ٦ثر جُٟ٨ا م٘ ٧ل ما ًُغؤ من حٛحر في الؿاخت الٗاإلاُت.
و ٖلى يىء طلً ٪م٨ن َغح الاق٩الُت الخالُت:
هل خ٣٣ذ ؤلانالخاث التي مؿذ ال٣ىانحو الجباثُت الخىا ٤ٞبحو النٓام اإلاداؾبي اإلاالي و النٓام الجباجي في الجؼاثغ ؟
و ٖلى هظا ألاؾاؽ نداو٫ن الاحابت ٖلى هظا الؿااٖ ٫بر اإلاداوعن الخالُت:
 الٗال٢ت بحو النٓام اإلاداؾبي اإلاالي و النٓام الجباجي ٖىاث ٤الخ٣غٍب بحو النٓام اإلاداؾبي اإلاالي و النٓام الجباجي. بحغاءاث جد ٤ُ٣الخىا ٤ٞبحو النٓام اإلاداؾبي اإلاالي و النٓام الجباجي. آلازاع الجباثُت واإلاداؾبُت الناججت ٖن جُبُ ٤النٓام اإلاداؾبي اإلاالي. صعاؾت ُٖنت بخهاثُتاإلابدث ألاو :ٛالهالْت بين الىكام اإلاداظبي اإلاالي و الىكام الجبائي
جخم الخؿاباث الًغٍبُت ٖاصة انُال٢ا من خؿاباث مالُت ،ما ِمًاصي بلى اعجباٍ اإلاداؾبت بالجباًت ،وبالغٚم من الخ٩امل
اإلاىحىص بُجهما ،بال ؤو ٖال٢ت اإلاداؾبت بالجباًت لِؿذ مُٗاعا صولُا مخٖ ٤ٟلُه .هظا الخىانل اإلاؿخمغ بُجهما ٢ض ًاصي بلى
حُٗ٣ضاث وجدضًاث ال ًم٨ن جٟاصحها مؿخ٣بال.
ؾِخم مٗالجت هظا الٗنهغ من زال ٫جبُاو الٗال٢ت بحو اإلاداؾبت والجباًت ،اؾخجابت النٓام اإلاداؾبي اإلاالي للنٓام
الجباجي الجؼاثغين  ،و٦ظا الازخال ٝبحو هظًن النٓامحو.
اإلاؿلب ألاو :ٛالهالْت بين اإلاداظبت و الجباًت
بو ال٣انىون ًلؼم ٧ل اإلااؾؿاث مؿ ٪الضٞاجغ اإلاداؾبُت وحسجُل مسخل ٠الٗملُاث والخدىٍالث التي ج٣ىم بها ؤو جُغؤ ٖلحها
وطل ٪ختى جخم٨ن ؤلاصاعة الجباثُت من جدهُل الجباًت اإلاٟغويت ٖلحها م٘ الٗلم ؤو اإلااؾؿت حٗمل ٧ل ما في وؾٗها من ؤحل
جس ٌُٟلغبذ الخاي٘ للًغٍبت بالُغ١ن الكغُٖت وٚحر الكغُٖت .وٖلُهٞ ،ةو الهض ٝالغثِس ي من خؿاب الندُجت الجباثُت
هى حٗضًل الندُجت اإلاداؾبُت و ٤ٞما ًنو ٖلُه ال٣انىون ختى جخىا ٤ٞم٘ الندُجت الجباثُت.
خُث ًخم جدضًض الغبذ الخاي٘ للًغٍبت انُال٢ا من مٗالجت الندُجت اإلاداؾبُت اإلادهل ٖلحها في جهاًت النكاٍ و٣ٞا
للدسجُالث اإلاداؾبُت اإلاكاع بلحها زالٞ ٫ترة اؾخٛال ٫اإلااؾؿت والتي ٖاصة ما ج٣ضع بالؿنت ،خُث ًخم بٖاصة اإلاٗالجت لهظه
الندُجت و٣ٞا لل٣ىاٖض الجباثُت اإلانهىم ٖلحها في ال٣انىون الجباجي الجؼاثغين لخدضًض الندُجت الجباثُت ،وبالخالي جدضًض الغبذ
الخاي٘ للًغٍبت٦ .ما جىحض الٗضًض من اإلاىاص اإلاخًمنت في ٢انىون الجباجي الجؼاثغين والتي جخٗل ٤بغبِ الُ٣اؽ اإلاداؾبي
1
باخدؿاب الًغٍبت.

1براق ػتمد  ،بوسبعني تسعديت ،تطبيق النظام احملاسيب اَفاِف ومتطلبات تكييف النظام اصتبائي اضتاِف ،مداخلة ضمن اظتلتقى الدوِف حول النظام احملاسيب اظتاِف يف مواجهة
اظتعايري الدولية للمحاسبة  IAS/IFRSو اظتعايري الدولية للمراجعة  ،ISAيومي  14-13ديسمرب ، 2011جامعة سعد دحلب البليدة ،اصتزائر .ص 04
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اإلاؿلب الثاوي :اظخجابت الىكام اإلاداظبي اإلاالي للىكام الجبائي الجضائشي
ٖنض بٖضاص اإلاسُِ الىَجي للمداؾبت ٧انذ الجؼاثغ في ْل الا٢خهاص اإلاسُِ ،وٖلُه ٧او الهض ٝمن بٖضاصه هى جلبُت
مخُلباث الا٢خهاص اإلاسُِ من اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت واإلاالُت ،وجىٞحر مٗلىماث طاث ؤهمُت وؾهلت الخجمُ٘ للمداؾبت
الىَنُت،ألٚغاى بخهاثُت وجنباٍت ،صوون الخاحت إلحغاء بٖاصة جغجِب ومٗالجت لها ،والاؾخجابت الخخُاحاث مؿخٗملي
اإلاٗلىمت اإلاداؾبُت ،الؾُما الهُئاث البنُ٨ت والهُئت اإلاغ٦ؼٍت للخسُُِ وبصاعة الًغاثب ،بدُث ٌٗ٨ـ اإلاسُِ الىَجي
للمداؾبت ال٣ىاٖض الجباثُت التي جغٍض الضولت جُبُ٣هاٞ ،مثال ال٣ىاثم اإلاالُت التي جهضعها اإلااؾؿاث حك٩ل ؤؾاؾا لخؿاب
الًغٍبت اإلاٟغويت ٖلى اإلااؾؿاث ٦ما هى الخا ٫بالنؿبت لجضو٫ن خؿاباث النخاثج ،وهى ما حٗل من اإلاداؾبت جغجبِ
اعجباٍ وزُ ٤بالجباًت ،وؤنبدذ جغج٨ؼ اإلاداؾبت ٖلى نٓغة ٢انىنُت لؤلخضار والخٗامالث ولِـ ٖلى الىا ٘٢الا٢خهاصي لها،
وهى ما ٌؿهل من جُبُ ٤ال٣ىاٖض الجباثُت ،ل٨ن النٓام اإلاداؾبي اإلاالي اإلاؿخمض من اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت طاث اإلاغح٘
ي ٖلحها مٗضة
اإلاداؾبي الانجلىؾ٨ؿىنيً ،سخل ٠جماما ٖن اإلاسُِ الىَجي للمداؾبت ،طل ٪ؤو اإلاباصت وال٣ىاٖض التي ًدخى ن
و ٤ٞنٓغة ا٢خهاصًت بدخت ولِـ نٓغة ٢انىنُت وحباثُت ،بك٩ل ًبرػ بىيىح اؾخ٣اللُت ال٣ىاٖض اإلاداؾبُت ٖن ال٣ىاٖض
الجباثُت ،بمٗجى ؤو ال٣ىاٖض اإلاداؾبُت ًخم بٖضاصها صو نو جد ٤ُ٣ؤهضا ٝال٣ىاٖض الجباثُت .
اإلاؿلب الثالث :الاخخالٍ بين الىكام اإلاداظبي اإلاالي والىكام الجبائي الجضائشي
الُشم ألاو :ٛاخخالٍ ألاَذاٍ الجبائُت واإلاداظبُت
جسخل ٠ال٣ىانحو الجباثُت اإلادضصة لل٣ىاٖض الجباثُت الجؼاثغٍت ٖن مٟاهُم و٢ىاٖض النٓام اإلاداؾبي اإلاـالي مـن خُث
ألاهضا ،ٝخُث ًىحض بٌٗ ال٣ىاٖض الجباثُت التي حؿعى لخُٗٓم ؤلاًغاصاث الجباثُت ٦ما جخضزل في الخُاة الا٢خهاصًت
والاحخماُٖتٞ ،هي حٗخبر وؾُلت لال٢خهاص الؿُاس ي والاحخماعي للضولت ما ًجٗل ال٣ىاٖض الجباثُت جخجه ندى جد ٤ُ٣ؤهضاٝ
ا٢خهاصًت واحخماُٖت للضولت ،في خحو ؤو النٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض ٌؿعى بلى حٗؼٍؼ الكٟاُٞت واإلاهضاُ٢ت في ٖغى
ال٣ىاثم اإلاالُت م٘ بجبإ خُاصًت جامتٞ ،مهما ٧او نىٕ وَبُٗت اإلاهالر الخانـت لؤلَـغا ٝاإلاؿخٗملت ٞهي ال حٗمل ٖلى حٛظًتها
ٖلى ألا٢ل نٓغٍا.
الُشم الثاوي :نذم مىغىنُت الٓىانذ الجبائُت واإلاداظبُت
ج٩ىون ال٣اٖضة ؾىاء ٧انذ حباثُت ؤو مداؾبُت ٚحر مىيىُٖت بطا ٧انذ حُٗي ألاولىٍت لخضمـت مهـالر َغ ٝمٗحو ؤو هي
مخإزغة بهظه اإلاهالرٞ ،ؿىاء ما حٗل ٤بالجانب الجباجي ؤو اإلاداؾبي ٞاو ٦الهما ال ًدبٗاو َغ١ن ٖلمُت ص٣ُ٢ت في جدضًض آلُت
ؾحر ال٣ىاٖض الهاصعة ٖجهما ،ما ًنٗ٨ـ طلٖ ٪ن ٖضم بُٖاء نـىعة حٗـبر ٖـن الخ٣ُ٣ت بمىيىُٖت.
ٞمن الجانب الجباجي هنا ٥بٌٗ ال٣ىاٖض وال٣ىانحو الجباثُت مثل جل ٪اإلاخٗل٣ت باإلااوناث التي حٗمل ٖلـى الغ ٘ٞمن بًغاصاث
الضولت بُغٍ٣ت ٚحر ٖاصلت ،ألجها في الٛالب ما جسضم ؤهضا ٝالخؼٍنت الٗامت ؤو ؤهـضا ٝوَنُـت باٖخباعها وؾُلت لال٢خهاص
الؿُاس ي ،ؤما من الناخُت اإلاداؾبُت ٞال٣ىاٖض واإلاٟاهُم اإلاداؾبُت اإلاخًـمنت في النٓـام اإلاداؾبي اإلاالي جُغح مجمىٖت من
الخُاعاث التي جبخٗض نىٖا ما ٖن اإلاىيىُٖت الٗلمُت التي جُغح خال وخُـضا ؤو َغ٢ا جاصي بلى نٟـ الخل ٖلى ألا٦ثر ،ل٩ىون
ؤو هظه اإلاٗاًحر جنب٘ من هُئت صولُت جخمحز بدبُٗتها لهُئت ؤمغٍُ٨ـت والتي جسضم في خ٣ُ٣تها مهالر اإلااؾؿاث الٗاإلاُت ال٨برين

1بربري ػتمد أمني ،بكيحل عبد القادر ،تطبيق النظام احملاسيب اظتاِف يف اظتؤسسات الصغرية واظتتوسطة وأثر ذلك على النظام اصتبائي ،مداخلة ملقاة ضمن اظتلتقى الوط ين
حول واقع وآفاق النظام احملاسيب اظتاِف يف اظتؤسسات اظتتوسطة و الصغرية يف اصتزائر ،يومي  06/05ماي  ،2013جامعة الوادي ،اًفزائر ،ص 05
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.و منه ٞاو بصزا ٫الخٗضًالث ٖلى النٓام اإلاداؾبي ويماو الُغٍ ٤الصخُذ إل٦ما ٫اإلاكـغوٕ ًخُلـب بٖاصة النٓغ وجنُ٣ذ
ال٣انىون الخجاعي ،والظي ؾُ٩ىون له ازغ واضر ٖلى ؾحر ٖمل اإلااؾؿاث وجنُٓم ألانكُت الخانت بها.1
وخؿب الخُبُ٣اث اإلاداؾبُت التي ؤجذ بها اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت والنٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًضٞ ،انه ٖلى اإلااؾؿت ؤو
جىٞغ في ٢ىاثمها اإلاالُت وبالًبِ في اإلالخ ٤مٗلىماث جسو اإلا٣اعبت بحو ٧ل من الندُجت اإلاداؾبُت والٗبء الًغٍبي الٓاهغ
في حضو٫ن خؿاباث النخاثج والٗبء الًغٍبي الناجج ٖن جُبُ ٤اإلاٗض ٫الًغٍبي الٟٗلي ،وهظا ما ٌؿخلؼم من اإلااؾؿت بٖضاص
حضو٫ن الانخ٣ا ٫من الندُجت اإلاداؾبُت بلى الندُجت الجباثُت ،ؤي الندُجـت الـتي حك٩ل ٢اٖضة لخؿاب الًغٍبت.
اإلابدث الثاوي :نىائٔ الخٓشٍب بين الىكام اإلاداظبي اإلاالي و الىكام الجبائي
جخمثل هظه الٗىاث ٤في الهٗىباث الجباثُت الناججت ٖن جُبُ ٤النٓام اإلاداؾبي اإلاالي،خُث ؤصي جُبُ ٤مبضؤ ؤولىٍت الخ٣ُ٣ت
الا٢خهاصًت ٖلى الك٩ل ال٣انىني بلى بخضار ازخالٞاث هامت بحو ٢ىاٖض النٓام اإلاداؾبي اإلاالي و النٓام الجباجي الجؼاثغي ،و
جخجؿض هظه الٗىاثُٞ ٤ما ًلي:
اإلاؿلب ألاو :ٛاَخالٕ ألاضى ٛالثابخت وخعاسة الُٓمت
ٌٗخمض النٓام الجباجي اإلاُب ٤خالُا في الجؼاثغ ٖلى َغ١ن الاهخال ٥اإلاخمثلت في الاهخال ٥الخُي ،الاهخال ٥اإلاتزاًض و اإلاخنا٢و
و هظا ٖلى ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاعٍسُت ،في خحو النٓام اإلاداؾبي اإلاالي ًدخىين ٖلى ٖضة مٟاهُم حضًضة في خؿاب الاهخال،٥
هظا ؾُازغ مباقغة ٖلى الندُجت الجباثُتٞ ،الجانب الجباجي هضٞه حُٗٓم اإلاىاعص الجباثُت من زال ٫الًغاثب اإلاٟغويت،
ؤما النٓام اإلاداؾبي اإلاالي هضٞه جلبُت اخخُاحاث مالُت و ا٢خهاصًت من زال ٫مٟاهُمه الا٢خهاصًت.
اإلاؿلب الثاوي :حًُير الؿشّ و الخٓذًشاث اإلاداظبُت و جصحُذ ألاخؿاء
ًدضص النٓام اإلاداؾبي اإلاالي هظا النىٕ من الخُٛحراث و الخصخُداث التي ًجب ؤو ج٩ىون في اإلاالخ ٤خُث ال حسجل في خؿاب
النخاثج بل جٓهغ مباقغة ٖلى مؿخىين ألامىا ٫الخانت ،و هظا ٌك٩ل زُغا ٖلى الاصاعة الجباثُت بخًُِ٘ حؼء من مىاعصها
صوون جُُ٣م ؤولى لٗىا٢ب هظه الخالت.
اإلاؿلب الثالث :مؤوهاث ؤنما ٛالطُاهاث ال٘كري
من الناخُت الجباثُت ٌؿمذ هظا النىٕ من اإلااوناث ،ؤما مداؾبُا ٞال ٌؿمذ بظل ٪ألجها ال جخىا ٤ٞم٘ حٗغٍ ٠ألانل ،و ًجب
مٗالجتها مداؾبُا ٗ٦نهغ مؿخ٣ل.
اإلاؿلب الشابو :نٓىد إًجاس الخمىٍل
من الناخُت الجباثُتً ،خم حسجُل اإلال ٪اإلااحغ اإلاىا ٤ٞلٗ٣ض اًجاع جمىٍل يمن ألاٖباء ٖنض اإلاؿخإحغ و يمن الاًغاصاث
ٖنض اإلااحغ ٦ما بالنؿبت لٗ٣ض اًجاع بؿُِ ،ؤما مداؾبُا و و٣ٞا للنٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٞةو اإلال ٪اإلااحغ ٌسجل لضي
اإلاؿخإحغ ألانى٫ن بُ٣مخه الٗاصلت٦ ،ما ًسً٘ لالهخال ٥ؤًًا بنٟـ الُغٍ٣ت اإلاؿخسضمت في اهخال ٥ألانى٫ن اإلاكابهت
اإلاملى٦ت ،ؤما لضي اإلااحغ ُٓٞهغ ألانل مىيىٕ ٖ٣ض اًجاع الخمىٍل في بضاًت الٗ٣ض يمن الخ٣ى١ن بم٣ضاع مبال ٜالضٗٞاث
اإلاؿخلمت من اإلاؿخإحغ م٣ابل حسجُل اًغاصاث مبُٗاجه يمن الخهىم و حسجل بُ٣متها الٗاصلت.
 1أزتد زغدار ،سفري ػتمد ،خيار اصتزائر بالتكيف مع متطلبات اإلفصاح وفق معـايري احملاسـبة الـدولية
،2010اصتزائر ،ص 86

، IFRS/IASغتلـة الباحـث ،عـدد ، 7جامعـة ورقلـة،
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اإلاؿلب الخامغ :اإلاىاَو اإلامىىخت للمىقُين
جنو ٢ىاٖض النٓام اإلاداؾبي اإلاالي ؤو منا ٘ٞاإلاىْٟحو التي جمندها اإلااؾؿت لهم ؤزناء الخضمت ،و ٦ظل ٪منا ٘ٞالٗاملحو بٗض
الخ٣اٖض جضعج يمن الخؿاباث ٦إٖباء ٖنضما ًنجؼ اإلاىْٟىون الٗمل اإلا٣غعن م٣ابل جل ٪اإلانا ٘ٞؤو ٖنض جىٞغ الكغوٍ
الخٗا٢ضًت للماؾؿت خُا ٫مؿخسضمحها .و ًخم في ٧ل ٖملُت اٟ٢ا ٫خؿاباث الضوعة ازباث في ق٩ل ماوناث مبل ٜالتزاماث في
هظا اإلاجا ٫في خحو ؤو ال٣ىاٖض الجباثُت ال حؿمذ اَال٢ا بدكُ٨ل ماوناث اللتزاماث الخ٣اٖض و منا ٘ٞما بٗض انتهاء الخضمت.
اإلاؿلب العادط :الػشائب اإلاؤحلت
ًمخاػ النٓام الجباجي بالخد ٤ُ٣الٟٗلي لهظه الخ٩الُ ٠ل٩ي جنضمج في الندُجت الخايٗت للًغٍبت،لظل ٪لِـ للًغاثب
اإلااحلت ؤي ؤزغ ٖلى الندُجت الخايٗت للًغٍبت ،في خحو ؤو النٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٌؿدنض بلى مٟهىم الخ٩الُ ٠اإلاٟتريت التي
ج٩ى نو بلى خض ٦بحر منضمجت في الندُجت اإلاداؾبُت  ،و هنا جُغح اق٩الُت الاعحإ الجباجي لهظه الخ٩الُ.٠
اإلاؿلب العابو :جٙالُِ الاْتراع
بو ج٩الُ ٠الا٢تراى جاصي بلى جد ٤ُ٣منا ٘ٞا٢خهاصًت مؿخ٣بلُت للماؾؿت،و جُ٣م بث٣ت ،و بالخالي ًم٨ن اياٞتها لُ٣مت
ألانل و بال حسجل يمن ألاٖباء اإلاالُت للضوعة اإلاٗنُت بها في خحو ؤو ال٣انىون الجباجي ًخجاهلها في جدضًض ج٩لٟت ألانل و
ٌٗخبرها ٦مهاعٍ ٠مالُت جدؿم من الىٖاء الخاي٘ للًغٍبت.
اإلاؿلب الثامً :جدىٍل الحٓىّ و الذًىن بالهملت ألاحىبُت
ًم٨ن للماؾؿت مماعؾت ؤنكُت بالخاعج بىاؾُت ببغام اجٟاُ٢اث و الُ٣ام بخٗامالث بالن٣ض ألاحنبي ،و في بَاع الكٟاُٞت
اإلاالُت و الا٢خهاصًتٞ ،ةو النٓام اإلاداؾبي اإلاالي ًنو ٖلى جدىٍل الخ٣ى١ن و الضًىون بالٗملت ألاحنبُت في جهاًت ٧ل صوعة
يمن ألاٖباء و النىاجج في حانبحو :1ؤٖباء في خالت الخؿاعة  ،و النىاجج في خالت الغبذٖ ،لى ٖ٨ـ النٓام الجباجي الظي ٌؿمذ
للماؾؿاث بدسجُل زؿاعة جدىٍل الهنضو١ن و الضًىون بالٗملت ألاحنبُت  ِ٣ٞفي جهاًت ٧ل صوعة مداؾبُت و هظا ما ًمثل
امخُاػا بالنؿبت لهظه اإلااؾؿاث.
اإلاؿلب الخاظو :جُُٓم بهؼ ألاضى ٛو الخطىم نلى ؤظاط الُٓمت الهادلت
بو زُاع جُُ٣م بٌٗ ألانى ن ٫و الخهىم ٖلى ؤؾاؽ الُ٣مت الٗاصلت و٣ٞا للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت للمداؾبت ٌٗض ٖنهغا
حضًضا بال ؤنه ال ًخماش ى م٘ النٓام الجباجي الٖخماص ال٣ىاٖض الجباثُت الخالُت ٖلى مبضؤ الخ٩لٟت الخاعٍسُتٞ ،األنل الثابذ
ٌسجل في اإلاداؾبُت اإلاالُت بخ٩لٟخه٦ ،ما ٌٗاص جُُ٣مه خؿب ننٟه ،و بمجغص طلٞ ٪ةو ٧ل ألاحؼاء اإلا٩ىنه له ٌٗاص جُُ٣مها و
ًدؿب الاهخال ٥انُال٢ا من الُ٣مت اإلا٣ضعة من حضًض ،و نٓغا العجباٍ الُ٣مت الٗاصلت بالُ٣مت الؿىُ٢ت ؤو الُ٣مت اإلادضصة
من َغ ٝالخبراء خؿب الخىٗ٢اث ٞةو هظا ٌٗؿغ مهمت اصاعة الًغاثب من الخإ٦ض من صخت الخُُ٣م.

1

Abdelhamid Djilali, Réflexion sur le projet du nouveau référenciel comptable algérien en rapport avec les
norme IAS/IFRS, Séminaire portant sur la normalisation comptable internationale, 24 Septembre-03
Octobre.2005, Koléa, Alger, p21
2تعرب القيمة العادلة وفقا للمعيار احملاسيب الدوِف " 39االدوات اظتالية االعرتاف والقياس " عن القيمة اليت ديكن مبوجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بني اطراف كل منهم
لديو الرغبة يف التبادل ،وعلي بينة من اضتقائق يتعامالن بإرادة حرة .ووفقا للمعيار االمريكي  157مقاييس القيمة العادلة ،فان القيمة العادلة ىو السعر الذي ديكن اضتصول
عليو من بيع اصل أو لتسوية التزام (سعر اطتروج) يف معاملة منتظمة بني اظتشاركني يف السوق ،يف تاريخ القياس
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اإلابدث الثالث :إحشاءاث جدُٓٔ الخىأَ بين الىكام اإلاداظبي اإلاالي و الىكام الجبائي
بو الخٛحر الظي ٖغٞه الا٢خهاص الىَجي زال ٫الؿنىاث ألازحرة ؤي جبجي النٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض ؤصي بلى بٖاصة هُ٩لت
النٓام الجباجي و هظا إلاداولت الخى ٤ُٞبحو النٓامحو ،اط ًجب ؤو ًإزظ الخىخُض بٗحو الاٖخباع الهض ٝاإلاخمثل في جد٤ُ٣
نٓام مكتر ٥و حؿهُل الخ٣اعب بحو الاخخُاحاث اإلاداؾبُت و الًغاثب.
2008
اإلاؿلب ألاو :ٛألاخٙام الجبائُت اإلاخػمىت في ْاهىن اإلاالُت الخ٘مُلي لعىت
الُشم ألاو :ٛالاَخالٕ
وطل ٪خؿب نو اإلااصة 06التي حٗض ٫ؤخ٩ام اإلااصة 1-174من ٢انىون الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت لها وجدغعن ٦ما ًلي:
ًُب ٤ب٣ىة ال٣انىون نٓام الاهخال ٥اإلاالي الخُي ٖلى ٧ل الخثبُخاثً .غزو للبنى ٥واإلااؾؿاث اإلاالُت والكغ٧اث اإلاماعؾت
لٗملُاث ال٣غى الاًجاعيً ،مازل الاهخال ٥اإلاالي لل٣غى ٖنض خؿاب الاهخال ٥الجباجي لؤلمال ٥اإلا٣خناة في بَاع ال٣غى
الاًجاعين.1
2009
اإلاؿلب الثاوي :ألاخٙام الجبائُت اإلاخػمىت في ْاهىن اإلاالُت الخ٘مُلي لعىت
ٖ ،2009ضة مىاص ٢انىنُت طاث الهلت بالجهىص اإلابظولت في بَاع ج٠ُُ٨
ًخًمن ٢انىون اإلاالُت الخ٨مُلي الهاصع في حىٍلُت
ال٣ىاٖض ال٣انىنُت باإلاٟاهُم و ال٣ىاٖض الجضًضة للنٓام اإلاداؾبي اإلاالي.
الُشم ألاو :ٛاظخٓاللُت الٓاهىن اإلاداظبي نً الٓاهىن الجبائي
جنكإ يمن ٢انى نو الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت اإلااصة 141م٨غ نع  2وجدغ نع ٦ما ًليً :جب ٖلى اإلااؾؿاث اخترام
الخٗاعٍ ٠اإلانهىم ٖلحها في النٓام اإلاداؾبي اإلاالي م٘ مغاٖاة ٖضم حٗاعيها م٘ ال٣ىاٖض الجباثُت اإلاُب٣ت بالنؿبت لىٖاء
الًغٍبت  .هظه اإلااصة م٨غؾت للٟهل بحو اإلاداؾبت بالنؿبت للجباًت وؾمى ال٣ىاٖض الجباثُت في ماصة الًغٍبت ٖلى الندُجت،
بط ٖلى اإلاداؾب جُبُ ٤مباصت وال٣ىاٖض اإلاداؾبُت زم جُبُ ٤بٗض طل ٪ال٣ىاٖض الجباثُت من ؤحل جدضًض الغبذ الخاي٘
للًغٍبت ،الازخال ٝبحو اإلاداؾبت والجباًت في الندُجت ٌٗالج ٖن َغٍ ٤الجباًت اإلااحلت.2
الُشم الثاوي :ججمُو الششٗاث
في خالت ما بطا ٧انذ ألانكُت اإلاماعؾت من َغ ٝقغ٧اث ؤًٖاء الخجم٘ زايٗت إلاٗضالث مسخلٟت للًغٍبت ٖلى ؤعباح
الكغ٧اث ًسً٘ الغبذ اإلاخإحي من هظا الخىخُض للًغٍبت بمٗض % 19٫وفي خالت ما بطا ٧او ع٢م ألاٖما ٫جابٗا لهظا اإلاٗض٫
اإلاخٟى ،١وفي الخالت الٗ٨ؿُتٌ ،ؿمذ بخىخُض ألاعباح جبٗا لهن ٠ع٢م ألاٖما.3٫

 1اصتمهورية اصتزائرية الدديقراطية الشعبية ،وزارة اظتالية ،أمر رقم  08- 02مؤرخ يف  21رجب عام  1429اظتوافق لـ  24يوليو سنة  2008يتضمن قانون اظتالية التكميلي
لسنة  ، 2008اصتريدة الرشتية ،العدد ، 42الصادرة بتاريخ  24رجب عام  1429ا ظتوافق لـ  27يوليو سنة ، 2008ص 04
2
Djelloule boubir, insuffisance dans l’application du SCF par les entités algériennes et opinion du CAC,
programme de la fourme d’étude du 21-03-2015par la conseil national de la chambre nationale des
commissaires aux comptes en partenariat avec l’université Alger 03, p :65
 3اصتمهورية اصتزائرية الدديقراطية الشعبية ،وزارة اظتالية ،أمر رقم  09- 01اظتؤرخ يف  29رجب عام  1430اظتوافق لـ  22يوليو سنة ، 2009يتضمن قانون اظتالية التكميلي
لسنة  ، 2009اصتريدة الرشتية العدد ، 44الصادرة بتاريخ  04شعبان عام  1430اظتوافق لـ  26يوليو سنة ، 2009اظتادة ، 03ص 04
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الُشم الثالث :خطم اإلاطاسٍِ الخمهُذًت
في ال٣انىون الجباجي ،اإلاهاعٍ ٠الاٖضاصًت حسجل مداؾبُا ،و ل٨ن م٘ صزى٫ن النٓام اإلاداؾبي اإلاالي خحز الخُبُ ٤ابخضاء من
 ،2010ؾِخم اؾدبٗاصها من الندُجت الجباثُت و طل ٪بةجبإ زُت ؤلاَٟاء ألاولُت ،خُث ًخًمن نو اإلااصة الثامنت ما
ؾنت
ًلي " :جسهم اإلاهاعٍ ٠ألاولُت اإلاسجلت في اإلاداؾبت ٢بل بضاًت ؾغٍاو النٓام اإلاداؾبي اإلاالي من الندُجت الجباثُت و٤ٞ
مسُِ الامخهام ألاولي" .1و ٖمال بمبضؤ الخُُت و الخظع و ؾُٗا لخٟاصي جدمل ألاٖباء اإلاخٗل٣ت باإلاهاعٍ ٠ألاولُت لنكاٍ
 ،2010حاء نو اإلااصة ما٦ضا ٖلى ؤو:
 اإلاهاعٍ ٠الؿاب٣ت ختى و بو ٧انذ ٖىلجذ ٦سؿاعة و بهٟت جهاثُت ؾخ٩ىون ٢ابلت للخهم حباثُا. هظا النىٕ من اإلاهاعٍ ٠ؾى ٝلن ً٩ىو ،ألنه ال جىحض مهاعٍ ٠مغؾملت و مهخل٨ت انُال٢ا من بضاًت ؾغٍاو النٓامالجضًض.
و جبٗا ألخ٩ام النٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٞةو اإلاهاعٍ ٠الخمهُضًت ؾدسجل يمن ألاٖباء ٧ىجها ال حؿخىفي قغوٍ الدسجُل
يمن ألانى ن.٫
الُشم الشابو :مطاسٍِ البدث و الخؿىٍش
من الناخُت الجباثُت ،مهاعٍ ٠البدث و الخُىٍغ في اإلااؾؿت جس ٌٟمن الندُجت ب%10من ُ٢مت الضزل ؤو الغبذ ،صوون
 10.000.000صج و قغٍُت ؤو ٌٗاص اؾدثماع اإلابل ٜاإلاؿمىح بخسًُٟه في بَاع هظا البدث.2
جخجاوػن الؿ ٠٣اإلادضص ب
الُشم الخامغ :إنادة جُُٓم ألاضىٛ
في اَاع حٗضًل مدخىين اإلااصة 185و 186من ٢انىون الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلتً ،نو ٢انىون اإلاالُت الخ٨مُلي لؿنت
ٖ 2009لى:
 يغوعة بٖاصة صمج عبذ الُ٣مت الناججت ٖن بٖاصة جُُ٣م ألانى٫ن الثابخت يمن الندُجت الجباثُت في ؤحل ؤ٢هاه 05ؾنىاث،من جاعٍش صزى٫ن النٓام اإلاداؾبي اإلاالي خحز الخُبُ.٤
 جُُ٣ض ٞاثٌ مسههاث الاهخال٧اث اإلاخإحي من ٖملُاث بٖاصة الخُُ٣م في ندُجت الؿنت.2010
اإلاؿلب الثالث :ألاخٙام الجبائُت اإلاخػمىت في ْاهىن اإلاالُت لعىت
 2010مجمىٖت من ألاخ٩ام الجباثُت الجضًضة جُٟ٨ا م٘ مًمىون النٓام اإلاداؾبي اإلاالي،
ل٣ض جًمن ٢انىون اإلاالُت لؿنت
نظ٦غ مجها:3
 30.000صج ٦ما لى ٧انذ ؤٖباء جدمل ٖلى
 ًم٨ن اٖخباع الٗنانغ طاث الُ٣مت الًُٟٗت التي ال ًخجاوػن مبلٛها زاعج الغؾمالؿنت التي اؾخسضمذ ٞحها ،و ٖلُه ٞةجها ال حسجل يمن ألانى ن ٫الثابخت.

 1اصتمهورية اصتزائرية الدديقراطية الشعبية ،وزارة اظتالية ،أمر رقم  ، 09- 01مرجع سابق،اظتادة  ،08ص 04
2
Tazdait Ali, Maitrise du système comptable financier, edition ACG, 1er édition, Alger,2009,p44
 3اصتمهورية اصتزائرية الدديقراطية الشعبية ،وزارة اظتالية ،قانون رقم  09-09مؤرخ يف  31ػترم عام  1431اظتوافق لـ  30ديسمرب سنة  2009يتضمن قانون اظتالية لسنة
، 2010اصتريدة الرشتية العدد ، 78الصادرة بـ اطتميس  14ػترم عام  1431اظتوافق لـ  31ديسمرب سنة 2009
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 الؿل٘ اإلا٨دؿبت مجانا حسجل يمن ألانى٫ن بُ٣متها الخُ٣ُ٣ت.اهخال ٥ألانى ن ٫الثابخت ًخم ٖلى ؤؾاؽ َغٍ٣ت الاهخال ٥الخُي ،و م٘ طلً ٪م٨ن للم٩لٟحو بالًغٍبت و في ْل قغوٍمُٗنت ؤو ًُب٣ىا َغٍ٣ت الاهخال ٥اإلاخنا٢و ؤو َغٍ٣ت الاهخال ٥اإلاتزاًض.
 في بَاع ٖ٣ىص اًجاع الخمىٍلً ،خم خؿاب اهخال ٥ألانل اإلاٗجي ٖلى ؤؾاؽ مضة مدؿاوٍت إلاضة ٖ٣ض اًجاع الخمىٍل. اإلااوناث اإلا٩ىنت إلاىاحهت ألازُاع اإلاسخلٟت و اإلاخٗل٣ت بٗملُاث ال٣غوى َىٍلت و مخىؾُت ألاحل ال ًخم ججمُٗها م٘ ألانىإألازغين من اإلااوناث.
 1.000.000صج.
 الؿ ٠٣اإلادضص لخ٩لٟت خُاػة الؿُاعاث الؿُاخُت و الظي ج٣بل به اصاعة الًغاثب هىؤما ُٞما ًخٗل ٤بمٗالجت الاٖاناث و العجؼ اإلاالي لضًنا:
 ٌٗالج نو اإلااصة الخاؾٗت بسهىم مٗالجت ؤلاٖاناث ماًلي " :جضزل بٖاناث الاؾخٛال ٫و اإلاىاػنت اإلادهلت يمن الندُجتالهاُٞت للؿنت اإلاالُت لخدهُلها".
 بالنؿبت إلٖاناث الخجهحزٞ،لم ًُغؤ بكإجها حٗضًل ؤما اٖاناث الاؾخٛالٞ ٫هنال ٪بٌٗ الخٗاعى م٘ النٓام اإلاالي اإلاداؾبيمن زال ٫اقاعجه بلى جىحُه الاٖانت للؿنت اإلاٗنُت بخضُٖمها زم ًىانل لحربِ حسجُل الاٖانت بخاعٍش جدهُلها خُث جازظ
بٗحو الاٖخباع في اإلاسُِ الجباجي٦ ،ما ًدضص نو اإلااصة الؿاب٣ت جاعٍش اٖخماصها بخاعٍش جدهُلها ما ًم٨ن ؤو ًاصي بلى
خضور ازخالالث
2010
 و بالنؿبت للعجؼ اإلاالي ٣ٞض جم جس ٌُٟاإلاضة من زمؿت بلى ؤعبٗت ؾنىاثٞ ،اإلااصة الٗاقغة من ٢انى نو اإلاالُت لؿنتجنو ٖلى ؤنه" :في خالت حسجُل عجؼ في ؾنت مالُت ماٞ ،ةو العجؼ الؼاثض ًن٣ل بالترجِب بلى الؿنىاث الخالُت اإلاىالُت بلى ٚاًت
الؿنت الغابٗت اإلاىالُت لؿنت حسجُل العجؼ.
2010
اإلاؿلب الشابو :ألاخٙام الجبائُت اإلاخػمىت في ْاهىن اإلاالُت الخ٘مُلي لعىت
الُشم ألاو :ٛألانباء الٓابلت للخطم
 141م٨غعن 03و جدغعن ٦ما ًإحي:
جنكإ يمن ٢انى نو الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت اإلااصة
ال ج٣بل ٦إٖباء ٢ابلت للخهم لخإؾِـ الًغٍبت ،الٟىاثض واإلابال ٜاإلاؿخد٣ت من الضزل  ،و٧اٞت الخىانل ألازغين الناججت
ٖن الؿنضاث والضًىون والىصاج٘ و الٟ٨االث ،وؤجاوين الامخُاػ ؤو الخناػ٫ن ٖن عزهت الاؾخٛال ٫وبغاءاث الازترإ ؤو بُ٘ ٖالماث
نن٘ ؤو نُ ٜالهن٘ وٚحرها من الخ٣ى١ن اإلامازلت ،واإلا٩اٞأث ٖن الخضماث اإلا٣ضمت اإلاؿضصة ؤو اإلاؿخد٣ت من َغٝ
ألاشخام الُبُُٗحو ؤو اإلاٗنىٍحو اإلاُ٣محو ؤو اإلاؿخ٣غٍن في صولت ؤحنبُت ،باؾخثناء الضو٫ن التي ؤبغمذ مٗها الجؼاثغ اجٟاُ٢اث
حباثُت ،بال بطا ٢ضم اإلاضًن صلُال ًثبذ ؤو الن٣ٟاث لها ٖال٢ت بالٗملُاث الخُ٣ُ٣ت و بجها ال جمثل َابٗا ٚحر ٖاصي ؤو مبالٛا
ُٞه٦ .ما جُب ٤ؤخ٩ام ال٣ٟغة ألاولى ٖلى ٧ل ٖملُت ص ٘ٞجخم ٖلى خؿاب جمؿ٨ه الهُئت اإلاالُت اإلاخىاحضة زاعج الجؼاثغ.1

1اصتمىورية اصتزائرية الدديقراطية الشعبية ،وزارة اظتالية ،األمر رقم  10-01اظتؤرخ يف  16رمضان  1431اظتوافق 26لـ أوت سنة  2010يتضمن قانون اظتالية التكميلي لسنة
 ، 2010اصتريدة الرشتية العدد  ، 49الصادرة بتاريخ  19رمضان عام  1431اظتوافق لـ  29أوت سنة ، 2010ص 05
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2012
اإلاؿلب الخامغ :ألاخٙام الجبائُت اإلاخػمىت في ْاهىن اإلاالُت لعىت
الُشم ألاو :ٛججمُو الششٗاث
خُث ٖضلذ ؤخ٩ام اإلااصة 138م٨غعن من ٢انىون الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت لها و جدغعن ٦ما ًإحي:
ًم٨ن لخجمٗاث الكغ٧اث مثلما هي مدضص ة في هظه اإلااصة ؤو جسخاع الخًىٕ لنٓام اإلاحزانُت اإلاىخضة باؾخثناء الكغ٧اث
البترولُت بإخ٩ام ال٣انىون الخجاعينً .خم ؤلا٢هاء الخل٣اجي من مدُِ ججم٘ الكغ٧اث باإلاٟهىم الجباجي ،ل٩ل قغ٦ت جخى٠٢
1
ٖن اؾدُٟاء الكغوٍ اإلابِنت في هظه اإلااصة.
الُشم الثاوي:إناهاث الخجهيز
جضزل بٖاناث الخجهحز التي جمندها الضو٫ن ؤو الجماٖاث ؤلا٢لُمُت للماؾؿاث يمن نخاثج الؿنت اإلاالُت الجاعٍت ٖنض جاعٍش
صٗٞها ُٞخم عبُها باألعباح الخايٗت للًغٍبت ل٩ل من الؿنىاث اإلاالُت اإلاىالُت نؿبُا الؾخٗمالها ،وٍخم عبِ اإلابل ٜاإلاخب٣ي من
ؤلاٖاناث باإلعباح الخايٗت للًغٍبت ،ابخضاء من الؿنىاث الخمؿت اإلاىالُت.
ٚحر ؤنه ًخم عبِ ؤلاٖاناث اإلاىحهت ال٢خناء ججهحزاث ٢ابلت لالهخال ٥في مضة جخجاوػن الخمـ 05ؾنىاث ،و هي ؾنىاث مضة
الاهخال ٥و٣ٞا لكغوٍ اإلادضصة ؤٖاله 2وفي خالت الخناػ نٖ ٫ن الخثبُخاث التي جم ا٢خناءها ٖن هظه ؤلاٖاناث ٞةنه ًُغح حؼء
ؤلاٖانت الظي لم ًخم عبُه بٗض ،بإؾاؽ الًغٍبت من الُ٣مت اإلاداؾبُت لهظه الخثبُخاث ،وطل ٪من ؤحل جدضًض ٞاثٌ الُ٣مت
الخاي٘ للًغٍبت ونا٢و ُ٢مت الىاحب زهمه
2014
اإلاؿلب العادطْ :اهىن اإلاالُت لعىت
الُشم ألاو :ٛخطم اإلاطاسٍِ
ال ج٩ىون ٢ابلت للخهم من ؤحل جدضًض الغبذ الجباجي الهافي :
 مسخل ٠الخ٩الُ ٠وألاٖباء وؤحىعن ال٨غاء الخانت باإلاباني ٚحر اإلاسههت مباقغة لالؾخٛال٫؛ الهضاًا اإلاسخلٟت باؾخثناء جل ٪التي لها َاب٘ بقهاعين ما لم جخجاوػن ُ٢مت ٧ل واخضة مجها مبل 500ٜصج وؤلاٖاناثوالخبرٖاث ،ما ٖضا جل ٪اإلامنىخت ن٣ضا ؤو ُٖنا لهالر اإلااؾؿاث والجمُٗاث طاث الُاب٘ ؤلانؿاني ،ما لم جخجاوػن مبلٛا
1.000.000صج )
ؾنىٍا ٢ضعه واخض ملُىون صًناع (
 مهاعٍ ٠خٟالث الاؾخ٣با ٫بما ٞحها مهاعٍ ٠ؤلاَٗام والٟنض٢ت والٗغوى ،باؾخثناء اإلابال ٜاإلالتزم بها واإلاثبخت ٢انىناواإلاغجبُت مباقغة باؾخٛال ٫اإلااؾؿت.3
ٖ 2014لى ؤلاب٣اء ٖلى اإلاٗالجت الجباثُت لالهخال٧اث ٖلى ألانى٫ن اإلا٣خناة في بَاع ٖ٣ىص ال٣غوى
٦ما نو ٢انىون اإلاالُت لؿنت
الاًجاعٍت ،اإلاُب٣ت ٢بل صزى٫ن النٓام الخاؾبي اإلاالي خحز الخنُٟظ.
1اًفمهورية اصتزائرية الدديقراطية الشعبية ،وزارة اظتالية ،قانون رقم  11-16اظتؤرخ يف  3صفر عام  1433اظتوا فق لـ  28ديسمرب سنة ،2011يتضمن قانون اظتالية لسنة
، 2012اصتريدة الرشتية العدد ، 72الصادرة بتاريخ اطتميس  04صفر عام  1433اظتوافق لـ  29ديسمرب سنة ، 2011ص :4
 2اصتمهورية اصتزائرية الدديقراطية الشعبية ،وزارة اظتالية ،قانون رقم  11-16اظترجع السابق ،ص 05-04
 3اصتمهورية اصتزائرية الدديقراطية الشعبية ،وزارة اظتالية ،قانون رقم  13-08مؤرخ يف  27صفر عام  1435اظتوافق لـ  30ديسمرب سنة  2013يتضمن قانون اظتالية لسنة
،2014اصتريدة الرشتية العدد  68الصادرة بتاريخ الثالثاء  28صفر عام  1435اظتوافق لـ  31ديسمرب سنة  2013ص 06-05
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اإلااحغ :جنو هظه اإلااصة ؤنه في بَاع ٖملُاث ال٣غوى الاًجاعٍت اإلانجؼة من َغ ٝالبنى ٥واإلااؾؿاث اإلاالُت وقغ٧اث
ال٣غى الاًجاعيٌٗ ،ض اإلااحغ حباثُا مال٩ا للٗحو اإلااحغة .لهظا ًخم حسجُله ٦إنل زابذ وٍُبٖ ٤لُه الاهخال ٥الجباجي وهظا
1
ٖلى ؤؾاؽ الاهخال ٥اإلاالي لل٣غى الاًجاعي ،حسجل مبال ٜؤلاًجاع اإلا٣بىيت ٦نخاثج.
اإلاؿخإحغٌٗ :ض اإلاؿخإحغ حباثُا مؿخإحغ للٗحو اإلااحغة ،لظا حسجل اإلابال ٜالتي ٌؿضصها اإلاؿخإحغ لهالر اإلااحغ ٦خ٩لٟت.

104

اإلابدث الشابو :آلازاس الجبائُت واإلاداظبُت الىاججت نً جؿبُٔ الىكام اإلاداظبي اإلاالي.
بو جُبُ ٤النٓام اإلاداؾبي اإلاالي في البِئت الجؼاثغٍت زلٖ ٠ضة آزاع ندناولها ُٞما ًلي:
اإلاؿلب ألاو :ٛألازش الجبائي
بطا ٧انذ اإلاداؾبت في النٓام الؿاب ٤مُ٣ضة بةصماج ال٣ىاٖض الجباثُتٞ ،ةو النٓام الجضًض ًٟغى اؾخ٣اللُت ال٣انىون
اإلاداؾبي بالنؿبت لل٣انىون الجباجي وهظا بالُب٘ ًنخج ٖنه الٟهل بحو اإلاداؾبت والجباًتٞ ،ةو الخهغٍداث الجباثُت ال ًم٨ن
بٖضاصها بال بٗض مٗالجت الجضاو٫ن اإلاالُت للماؾؿاث اٖخباعا للُ٣ىص الجباثُتٖ .لى زال ٝالنٓام اإلاداؾبي الخالي هنا٥
ج٩امل بحو الجباًت واإلاداؾبت وهظا ًخُلب بالًغوعة حُٛحراث ٦بحرة في النهىم الجباثُت بدُث ج٩ىون مُاب٣ت ألخ٩ام
اإلاداؾبت اإلاالُت الجضًضة ،في خحو في النٓام الخالي النٓام اإلاداؾبي في ؤٚلب الخاالث هى الظي ًسً٘ للنٓام الجباجي خُث
جخم اإلاٗالجت اإلاداؾبُت َب٣ا إلاخُلباث النٓام الجباجي ومثاال ٖلى طلً ٪م٨ن ط٦غ مك٩ل اهخال ٥الاؾدثماعاثٟٞ ،ي النٓام
الجضًض ٌٗخبر ٦خىػَ٘ مباقغ لُ٣مخه ً
و٣ٞا إلاضة الاؾخٗما( ٫الٗمغ الا٢خهاصي) ،وٍم٨ن لل٣ؿِ الؿنىين لالهخال ٥ؤو ً٩ىون
ً
مسالٟا و ٤ٞللنٓام اإلاٗمى٫ن به.
اإلاؿلب الثاوي :ألازش نلى الٓىائم وال٘شىٍ اإلاالُت
ًنجغ ٖن جُبُ ٤نٓام اإلاداؾبت اإلاالُت بٌٗ الخُٛحراث التي جُغؤ ٖلى ال٨كى ٝوال٣ىاثم اإلاالُت و التي خضصها مكغوٕ
ً
جىا٣ٞا م٘ اإلاخٛحراث اإلاالُت واإلاداؾبُت الضولُت ،وحٗل من هظه ال٣ىاثم ال٨كى ٝطاث
ال٣انىون الخام بهظا النٓام وهظا
مهضاُ٢ت جمخاػ بالكٟاُٞت في ج٣ضًم اإلاٗلىماث إلاؿخسضمحها بمسخل ٠ؤق٩الهم زانت اإلاؿدثمغٍن ؾىاء ألاحانب ؤو اإلادلُحو
ول٨ن في اإلا٣ابل ؾى ٝججض اإلااؾؿاث نٗىبت في الانخ٣ا ٫من النٓام ال٣ضًم بلى النٓام الجضًض ونٗىبت في ج ٠ُُ٨ال٣ىاثم
اإلاالُت للؿنىاث الؿاب٣ت م٘ ال٣ىاثم اإلاالُت الجضًضة مما ًسل ٤بٌٗ الهٗىباث في اإلا٣اعنت وجُُ٣م ألاصاء وزانت م٘ حُٛحر
مدخىٍاث هظه ال٣ىاثم من ؤنى٫ن وزهىم جدذ مؿمُاث ؤزغين وؤع٢ام خؿاباث مسخلٟت لِـ للماؾؿت  ِ٣ٞوبنما ل٩ل
الهُئاث اإلاٗنُت من مض٣٢حو ،مهلخت الجباًت ،بنى... ٥الخ.
اإلاؿلب الثالث :ؤزش الىكام الجذًذ نلى ؾشّ الخُُٓم والدسجُل اإلاداظبُت
ٖلى ٖ٨ـ النٓام اإلاداؾبي الؿاب ٤اإلابجي ٖلى جهى نع ًإزظ بٗحو الاٖخباع زانت الُ٣ىص ال٣انىنُت والًغٍبُتٞ ،ةو النٓام
اإلاداؾبي الجضًض ًخُ٣ض بالدسجُل بهٟت وُٞت و ٤ٞاإلامحزاث و الخ٣اث ٤الا٢خهاصًت ،اإلاٗامالث وألاخضار ألازغين اؾخجابت
إلاخُلباث اإلاؿدثمغٍن الظًن ًغٍضوون وٍخُلٗىون للمٗلىماث جمخاػ بالكٟاُٞت واإلاهضاُ٢ت التي حٗ٨ـ الىيُٗت الخُ٣ُ٣ت
للماؾؿت.
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الُشم ألاوْ :ٛىانذ نامت للدسجُل
َغٍ٣ت الخُُ٣م للٗنانغ اإلاسجلت في اإلاداؾبت جغج٨ؼ ٖلى ال٣ىاٖض الٗامت إلابضؤ الخ٩لٟت الخاعٍسُتٚ ،حر ؤنه ًم٨ن بحغاء م٘
بٌٗ الكغوٍ منهىم ٖلحها في اإلاكغوٕ الجضًض ولبٌٗ الٗنانغ بحغاء مغاحٗت لهظه الُغٍ٣ت باالعج٩اػ ٖلى ال٣ىاٖض
الخالُت:
 الُ٣مت الٗاصلت ؤو الُ٣مت الصخُدت ؤو الخ٩لٟت الخالُت ُ٢ -مت الخد ٤ُ٣ؤو ُ٢مت البُ٘ والكغاء الُ٣مت اإلادُنت ؤو ُ٢مت اإلانٟٗتالُشم الثاوي :الخًيراث التي جؿشؤ نلى ؾشّ الخُُٓم و الدسجُل
من الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى الُغ١ن اإلاداؾبُت نجض:114
 ًم٨ن ؤو جلجإ اإلااؾؿت بلى حُٛحر الخ٣ضًغاث ؤو الُغ١ن اإلاداؾبُت بطا ٧او الٛغى مجها جدؿحو نىُٖت ال٨كى ٝاإلاالُت. ًغج٨ؼ حُٛحر الخ٣ضًغاث والُغ١ن اإلاداؾبُت ٖلى حٛحر الٓغو ٝالتي جم ٖلى ؤؾاؾها الخ٣ضًغ ؤو ٖلى ؤخؿن ججغبت ؤو ٖلىمٗلىماث حضًضة والتي حؿمذ بالخهى٫ن ٖلى مٗلىماث مىزى٢ت وطاث مهضاُ٢ت ؤ٦ثر..
 ١اإلاداؾبُت ًسو حٛحر اإلاباصت وألاؾـ والاجٟاُ٢اث وال٣ىاٖض والخُبُ٣اث الخانت اإلاُب٣ت من اإلااؾؿت
 حٛحر الُغ نبهض ٝبنكاء وٖغى ال٣ىاثم اإلاالُت.
 ال ًخم حُٛحر الُغ١ن اإلاداؾبُت بال بطا ٞغى في بَاع جنُٓم حضًض ؤو بطا ٧او ٌؿمذ بخدؿحو ٖغى ال٨كى ٝاإلاالُتللماؾؿت اإلاٗنُت.
 جدضص َغ١ن و ُُٟ٦اث ؤزظ حُٛحر الخ٣ضًغ والُغ١ن اإلاداؾبُت بٗحو الاٖخباع يمن ال٨كى ٝاإلاالُت ٖن َغٍ ٤الخنُٓم. ًجب بٖاصة النٓغ في جُُ٣م بٌٗ الٗنانغ في اإلاحزانُت الاٞخخاخُت:ألانى٫ن اإلاالُت اإلاملى٦ت لٛغى الخٗامالث ًجب جُُ٣مها بالُ٣مت الٗاصلت.
ماوناث ألاٖباء ًجب جدُُجها بطا ٧انذ لٗملُت الخدُحو ؤزغ هام.
ألانى٫ن والخهىم الخانت بالًغٍبت اإلااحلت التي جم جدُُجها في ال٣ىاثم اإلاالُت ًجب بٖاصة عصها للُ٣مت الاؾمُت.
ألانى٫ن البُىلىحُت ًجب ؤو جُ٣م بالُ٣مت الٗاصلت.
اإلابدث الخامغ :دساظت نُىت إخطائُت -خكراء مداظبين و مداَكي الحعاباث-
من ؤحل جضُٖم بدثنا ٢منا بضعاؾت جدلُلُت الؾخبُاو ٖلى ُٖنت من الخبراء اإلاداؾبحو و مدآٞي الخؿاباث (ٞ 20غص) ،خى٫ن
مجمىٖت من ألاؾئلت التي تهض ٝبلى جىيُذ وا ٘٢الخىا ٤ٞبحو النٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض و ال٣انىون الجباجي في الجؼاثغ.

1مستخلص من اظتواد من  37إُف  40من القانون اظتتضمن قانون احملاسبة اظتالية اصتديد
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اإلاؿلب ألاو :ٛدساظت جدلُلُت لالظخبُان
الخدلُل ألاوٛ
سظم بُاوي ًمثل سؤي الهُىت خى ٛاًجابُت انخماد الذولت للىكام اإلاداظبي نلى الىكام الجبائي
106

بو اٖخماص الضولت للنٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٢ض ً٩ىون بًجابُا ٖلى النٓام الجباجي ،بال ؤو ٧ل اإلاؿخىحبحو لم ًا٦ضوا هظا ألامغ،
 ،% 36.36ول٣ض ؤعح٘ اإلاؿخجىبى نو الظًن
 % 63.63بالنٟي ،ؤما بالنؿبت للممخنٗحو ٖن ؤلاحابت ٩ٞانىا بنؿبت
خُث ٖبرث نؿبت
لم ًغوا ؤو جُبُ ٤النٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٢ض ً٩ىون اًجابُا ٖلى النٓام الجباجي بلى ٖضم مالثمت الخنُٓم الجباجي وانٗضام
ي اإلااهل للنٓام اإلاداؾبي اإلاالي.
الخإَحر البكغ ن
الخدلُل الثاوي
سظم بُاوي ًمثل سؤي الهُىت خى ٛمىآَت اإلاهالجت اإلاداظبُت إلاخؿلباث الىكام الجبائي

 % 45.45من اإلاؿخىحبحو ٖلى ؤنه جخم اإلاٗالجت اإلاداؾبُت و٣ٞا إلاخُلباث النٓام الجباجي في خحو ٖبرث نؿبت
ل٣ض ٖبرث نؿبت
 %54.54بالنٟي ،مما ًضٖ ٫لى ٖضم مىا٣ٞت اإلاٗالجت اإلاداؾبُت إلاخُلباث النٓام الجباجي بالك٩ل الخام و اإلاًبىٍ.
الخدلُل الثالث
سظم بُاوي ًمثل اْشاس الهُىت خى ٛمطادَتها إلاشاٗل ؤزىاء مماسظتها للمهالجت اإلاداظبُت لبهؼ الهملُاث اإلاخهلٓت
بالجباًت ( غشائب و سظىم)
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 %54.45ؤجها جهاص ٝمكا٧ل ؤزناء اإلاٗالجت اإلاداؾبُت للٗملُاث الًغٍبُت ،في خحو ؤ٦ضث البُ٣ت
ؤ٢غث حل الُٗنت بنؿبت
 %45.45الٗ٨ـ ،و هظا صلُل بما ٖلى ٖضم ٟ٦اءة ال٨ثحر من اإلاداؾبحو في مجا ٫اإلاداؾبت اإلاالُت ،ؤو اإلاماعؾت الُُٟ٨ت
بنؿبت
لها ٧ل خؿب زبرجه و مٟاهُمه في هظا اإلاجا ،٫و هظا ماقغ ؾلبي و زُحر.
الخدلُل الشابو
سظم بُاوي ًمثل سؤي الهُىت إصاء إحشاء حهذًالث مضٍذة نلى معخىي الٓىاهين الجبائُت ْطذ الخؿابٔ مو ؤخٙام اإلاداظبت
اإلاالُت الجذًذة

ي ؤٚلبت الُٗنت ٖلى ؤنه ًخُلب ؤحغاء اإلاؼٍض حٛحراث في النهىم الجباثُت بدُث ج٩ى نو مُاب٣ت ألخ٩ام اإلاداؾبت اإلاالُت
جغ ن
الجضًضة ،و ُ٢مذ نؿبت % 40من الُٗنت مضي يغوعة الخُٛحر بنؿبت %30و ،%60ؤي بمخىؾِ ،%45و هظا ندُجت للثٛغاث
و الن٣اثو التي ال ػالذ جٟغػها ال٣ىانحو الجباثُت مما ًل ى الخىا ٤ٞبإخ٩ام اإلاداؾبت اإلاالُت.
الخدلُل الخامغ
سظم بُاوي ًمثل مىِْ الهُىت مً الخىأَ اإلاداظبي و الجبائي في الجضائش
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 % 63.63من الُٗنت ٖلى طل ،٪ما٦ضة
لم ًاٍض ؤخض من اإلاؿخجىبحو ْاهغة الخىا ٤ٞالجباجي واإلاداؾبي خُث ؤٖغبذ نؿبت
ٖلى ؾببحو هما جالقي بٌٗ الن٣اثو و الثٛغاث التي زلٟها النٓام الخالي ٖلى الدكغَ٘ الجباجي ،واؾخ٣اللُت النٓام
اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض ٖن النٓام الجباجي ،ؤما بُ٣ت الُٗنت ٞامخنٗذ ٖن ؤلاحابت.
الخدلُل العادط
سظم بُاوي ٌهكر نً مذي سغا الهُىت خى ٛواْو اإلاداظبت اإلاالُت في الجضائش و باألخظ
الخإزير اإلاتزاًذ للخىكُم الجبائي نلى مماسظت اإلاداظبت

% 54.54
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 %18.18ؤجهم عايحو حضا بهظا ألامغ وٖبرث
 %54.54في خحو ٖبرث نؿبت
بو ؤٚلبُت اإلاؿخجىبحو ٖبروا ٖن ٖضم عياهم بنؿبت
 % 27.27ؤجهم عايحو  .ِ٣ٞوهظا ًضٖ ٫ن الىا ٘٢الؿلبي ٖما ًضو نع في خ٣ل اإلاداؾبت في الجؼاثغ في هظا الهضص.
نؿبت
الخدلُل العابو
سظم بُاوي نً سؤي الهُىت َُما ًخظ جىأَ الىكام اإلاداظبي اإلاالي و الىكام الجبائي
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 % 27.27ج٣غ بإجهما ال
ُٞما ًخٗل ٤بخىا ٤ٞالنٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض و النٓام الجباجيٞ ،ةو مٗٓم الُٗنت بنؿبت
ًخىا٣ٞاو ،في خحو الٟئت اإلاخبُ٣ت ج٣ى٫ن بإجهما مخُاب٣او.
اإلاؿلب الثاوي :هخائج الذساظت
بٗض الضعاؾت والخدلُل زلهنا بﱃ ما ًلي:
 هنا ٥احمإ ٖلى ٖضم ٟ٦اًت النهىم ال٣انىنُت الجباثُت. ًا٦ض هظا الاؾخبُاو ٖن الخىحه الٗام لضي اإلاؿخجىبحو في جًُٟل اؾخ٣اللُت النٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٖن النٓام الجباجي. نجض احمإ ٖلى يغوعة ج ٠ُُ٨ال٣ىانحو الجباثُت م٘ اإلاٗالجت اإلاداؾبُت خؿب النٓام اإلاالي ل٩ىنه ماػا ٫حضًضا. احمإ ٖلى يغوعة بحغاء حٛحراث في النهىم الجباثُت بدُث ج٩ى نو مُاب٣ت ألخ٩ام اإلاداؾبت اإلاالُت. ٖضم الغيا ٖما ًجغين في خ٣ل اإلاداؾبت في الجؼاثغ وباألزو الخإزحر اإلاتزاًض للخنُٓم الجباجي ٖلى اإلاماعؾت اإلاداؾبُت.الخاجمت
بو جُىعن ؤٖما ٫الكغ٧اث وألاؾىا ١اإلاالُت وخغٍت انخ٣ا ٫عئوؽ ألامىاٖ ٫بر ال٣اعاث ٧انذ الجهىص ألاؾاؾُت لخُىٍغ لٛت
اإلاداؾبت في الٗالم ،خُث ٞغيذ اإلاخٛحراث الضولُت التي خضزذ في الؿاخت الٗامت زانت في الٗكغٍت ألازحرة من جهاًت ال٣غون
الٗكغٍن بلى ٚاًت ًىمنا هظا ٖضة يٛىٍ ،حٗلذ الجؼاثغ ج٣ضم ٖلى مجمىٖت من الانالخاث من بُجها جبجي النٓام اإلاداؾبي
اإلاالي الجضًض ول٨ن اإلاك٩ل اإلاُغوح لِـ في النٓام اإلاداؾبي اإلاالي في خض طاجه وبنما في مضي جىا٣ٞه م٘ النٓام الجباجي و
٢ 2013منا بةحغاء صعاؾت جدلُلُت ؤٖم ٤لهظا اإلاىيىٕ و
ي ال٣ىانحو الجباثُتٟٞ .ي ؾنت
ؤلانالخاث التي ؤحغٍذ ٖلى مؿخى ن
1
ٖبرنا ٖن الندُجت بضعحت اعجباٍ بحو النٓامحو٢ ،ضعناها آنظا ٥ما بحو( %40و )%50ؤي بنؿبت %45ج٣غٍباٞ .بالغٚم من ٧ل
ؤلانالخاث التي ٢امذ بها وػاعة اإلاالُت في الجباًت بال ؤجها حٗخبر ٚحر ٧اُٞت في مجا ٫الخى ٤ُٞبحو الجباًت واإلاداؾبت في الجؼاثغ،
بط ؤو الهضام ٢اثم بُجهما  ،ما لم جخسظ بحغاءاث وحُٛحراث في ال٣ىانحو ؤ٦ثر ٢ىة وقمىلُت جم٨ن من الخ٣اء اإلاداؾبت بالجباًت
ؤو َغح ٢ىاٖض حضًضة و باألؾاؽ مجها.
لظا نٗخ٣ض ؤنه من الًغوعين جإهُل الاصاعة الجباثُت و جدؿحو ألانٓمت الجباثُت و٦ظا بٖضاص الاَاعاث الاػمت التي من قإجها
حؿُحر نٓام اإلاداؾبت اإلاالُت الجضًض وبٖضاص حكغَٗاث حباثُت حضًضة جخالءم م٘ هظه ألازحرة ،ألو الجؼاثغ في الٟترة الخالُت
1بلعوجة حسينة ،درجة التوافق بني النظام احملاسيب اظتاِف و النظام اصتبائي يف اصتزائر ،جريدة أخبار اليوم ،العدد  ،1966بتاريخ  03نوفمرب ، 2013اصتزائر ،ص 11
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مجبرة ٖلى جبجي ؤنٓمت الٗىإلات بمسخل ٠ؤق٩الها التي ٞغيتها ؤصواتها )اإلانٓمت الٗاإلاُت للخجاعة ،اإلااؾؿاث المالُت الضولُت ،
الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجنؿُاث والخ٨خالث الا٢خهاصًت....الخ(.
ْائمت اإلاشاحو واإلاطادس:
اإلاشاحو باللًت الهشبُت
اإلآاالث ،الذوسٍاث و الصحِ
 ؤخمض ػٚضاع ،ؾٟحر مدمض ،زُاع الجؼاثغ بالخ ٠ُ٨م٘ مخُلباث ؤلاٞهاح و ٤ٞمٗـاًحر اإلاداؾـبت الـضولُت ، IFRS/IASمجلـت،2010الجؼاثغ.
الباخـثٖ ،ـضص، 7حامٗـت وع٢لـت،
 ٦خىف ٖاقىع ،مخُلباث جُبُ ٤النٓام اإلاداؾبي اإلاىخض  SRFI/SAIفي الجؼاثغ ،مجلت ا٢خهاصًاث قما ٫اٞغٍُ٣ا ،الٗضصالؿاصؽ ،حامٗت الكل ،٠م299
 بلٗىحت خؿِنت ،صعحت صعحت الخىا ٤ٞبحو النٓام اإلاداؾبي اإلاالي و النٓام الجباجي في الجؼاثغ ،حغٍضة ؤزباع الُىم ،الٗضص، 2013الجؼاثغ
 ،1966بخاعٍش 03نىٞمبر
مذاخالث اإلالخُٓاث الهلمُت بغا ١مدمض و بىؾبٗحو حؿٗضًذ ،جُبُ ٤النٓام اإلاداؾبي اإلاالي ومخُلباث ج ٠ُُ٨النٓام الجباجي الخالي ،مضازلت يمناإلالخ٣ى الضولي خى ن ٫النٓام اإلاداؾبي اإلاالي في مىاحهت اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت  SRFI/SAIو اإلاٗاًحر الضولُت للمغاحٗت ،ASI
، 2011حامٗت ؾٗض صخلب البلُضة ،الجؼاثغ.
ًىمي 14-13صٌؿمبر
بغبغين مدمض ؤمحو ،بُ٨دل ٖبض ال٣اصع ،جُبُ ٤النٓام اإلاداؾبي اإلاالي في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وؤزغ طلٖ ٪لىالنٓام الجباجي ،مضازلت مل٣اة يمن اإلالخ٣ى الىَجي خى٫ن وا ٘٢وآٞا ١النٓام اإلاداؾبي اإلاالي في اإلااؾؿاث اإلاخىؾُت و
 ،2013حامٗت الىاصي ،الجؼاثغ.
الهٛحرة في الجؼاثغً ،ىمي 06/05ماي
 الٓىاهين ،ألاوامش و اإلاشاظُم، 2008
ً 2008خًمن ٢انىون اإلاالُت الخ٨مُلي لؿنت
 1429اإلاىا ٤ٞلـً 24ىلُى ؾنت
 ؤمغ ع٢م 08- 02ماعر في 21عحب ٖام2008
 1429ا إلاىا ٤ٞلـً 27ىلُى ؾنت
الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص، 42الهاصعة بخاعٍش 24عحب ٖام
، 2009
ً، 2009خًمن ٢انىون اإلاالُت الخ٨مُلي لؿنت
 1430اإلاىا ٤ٞلـً 22ىلُى ؾنت
 ؤمغ ع٢م 09- 01اإلااعر في 29عحب ٖام2009
 1430اإلاىا ٤ٞلـً 26ىلُى ؾنت
الجغٍضة الغؾمُت الٗضص، 44الهاصعة بخاعٍش 04قٗباو ٖام
 ، 2010الجغٍضة
ً 2010خًمن ٢انىون اإلاالُت الخ٨مُلي لؿنت
 1431اإلاىا ٤ٞلـ 26ؤوث ؾنت
 ألامغ ع٢م 10-01اإلااعر في 16عمًاو2010
 1431اإلاىا ٤ٞلـ 29ؤوث ؾنت
الغؾمُت الٗضص ، 49الهاصعة بخاعٍش 19عمًاو ٖام
، 2010الجغٍضة
ً 2009خًمن ٢انى نو اإلاالُت لؿنت
 1431اإلاىا ٤ٞلـ 30صٌؿمبر ؾنت
 ٢انى نو ع٢م 09-09ماعر في 31مدغم ٖام2009
 1431اإلاىا ٤ٞلـ 31صٌؿمبر ؾنت
الغؾمُت الٗضص، 78الهاصعة بـ الخمِـ 14مدغم ٖام
، 2012الجغٍضة
ً، 2011خًمن ٢انىون اإلاالُت لؿنت
 1433اإلاىا  ٤ٞلـ 28صٌؿمبر ؾنت
 ٢انىون ع٢م 11-16اإلااعر في 3نٟغ ٖام.2011
 1433اإلاىا ٤ٞلـ 29صٌؿمبر ؾنت
الغؾمُت الٗضص، 72الهاصعة بخاعٍش الخمِـ 04نٟغ ٖام
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الجغٍضة،2014
انىون اإلاالُت لؿنت٢  ًخًمن2013
 صٌؿمبر ؾنت30 لـ٤ٞ اإلاىا1435
غ ٖامٟ ن27 ماعر في13-08م٢انىون ع٢ .2013
 صٌؿمبر ؾنت31 لـ٤ٞ اإلاىا1435
غ ٖامٟ ن28 الهاصعة بخاعٍش الثالزاء68الغؾمُت الٗضص
اإلاشاحو باللًت ألاحىبُت
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1- Abdelhamid Djilali, Réflexion sur le projet du nouveau référenciel comptable algérien en rapport avec les norme
IAS/IFRS, Séminaire portant sur la normalisation comptable internationale, 24 Septembre-03 Octobre.2005, Koléa,
Alger, p21

2- Djelloule boubir, insuffisance dans l’application du SCF par les entités algériennes et opinion du CAC, programme de
la fourme d’étude du 21-03-2015par la conseil national de la chambre nationale des commissaires aux comptes en
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3- Tazdait Ali, Maitrise du système comptable financier, edition ACG, 1er édition, Alger,2009,p44
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الحماًت الدششَهُت لطاخب الحٔ في البِئت:
دساظت مٓاسهت في إؾاس الدششَهاث اإلادلُت والدششَو ؤلاظالمي

113

ؤ /ضالب ظُذ نلي -حامهت ظؿُِ  -2-الجضائش

ملخظ
جسخل ٠اإلانٓىماث ال٣انىنُت لضو٫ن الٗالم من خُث آلُاث وؤق٩ا ٫ب٢غاعها بمٟهىم ناخب الخ ٤في البِئت ،اإلاٗتر ٝله بد٤
الِٗل في بِئت نُٟٓت ومخىاػنت والث٣ت به ،باٖخباعه مدل الخمخ٘ بهاٞ ،من النٓم من حؿضث هظا اإلاٟهىم ٖلى مؿخىين
ال٣ىاٖض والنهىم الضؾخىعٍت ،بِنما جظهب النٓم ألازغين بلى عبِ الاٖترا ٝب٨ٟغة ناخب الخ ٤في البِئت بالنهىم
ال٣انىنُت والخنُٓمُت ،وحٗخبر الكغَٗت ؤلاؾالمُت من ؤهم الكغاج٘ الؿماوٍت التي ٖغٞذ الخ ٤في البِئت منظ٢ 14غو ،وؤقاعث
بك٩ل نغٍذ لهاخب الخ ٤وٟ٦لخه بدماًت لم حٗهضها الضًاناث والدكغَٗاث الىيُٗت من ٢بل.
Abstract
The legal systems of the world differ in forms of recognition to the concept of the right- holder
in the environment, which recognizes his right to live in a clean and balanced environment, as it
is enjoyed, and systems substantiate this concept in the rules and constitutional texts, while other
systems will connect His recognition of the idea of law in the legal and regulatory texts, and
Islamic law considers most important right of all known religions in the environment since the
14th century and referred explicitly to the right-holder and include protection just religions and
laws of man before.

مٓذمت
ً
م٘ جؼاًض خضة اإلاكا٧ل البُ ُت وجضاُٖاتها الخُحرة ٖلى النٓم والٗنانغ الُبُُٗت وٖلى ؤلانؿاو زهىناٖ ،بر نُا ١واؾ٘
من صو٫ن الٗالم زال ٫الٗ٣ىص ألازحرة ،والتي ؤصث بلى جدى٫ن ٦بحر في مىا ٠٢اإلاجخمٗاث ؤلانؿانُت اإلاٗانغة ججاه ً٢اًا البِئت،
من زال ٫جهاٖض صعحت اهخمامها بالىي٘ البُئي الغاهن ،وبصعا٦ها لخ٣ُ٣ت آزاعه الىزُمت ٖلى اؾخضامت البِئت الُبُُٗت
ي وخماًت مدُُه البُئي اإلاغجبِ بخد ٤ُ٣اػصهاعه ،في ْل بِئت نُٟٓت
وخُاة ؤلانؿاو ،بغػث يغوعة الاهخمام بالجنـ البكغ ن
وصخُت ٢اصعة ٖلى الاؾخمغاع والُٗاء والخٟاٖل مٗها٩ً ،ى نو ختى ؤلانؿاو مدل الخمخ٘ بها ،من زال ٫ؤلا٢غاع له بالىنى ن ٫بلى
جمـ به،
جبجي حملت من آلالُاث والىؾاثل ،التي جم٨نه من بٖما ٫هظا الخ ٤والضٞإ ٖنه بهض مسخل ٠الانتها٧اث التي ٢ض ّ ن
ٞاإلاك٨الث البُ ُت هي في حىهغها مك٨الث جخٗل ٤بدُاة ؤلانؿاو وعٞاهُخه.
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ً
ً
جُىعا ٦بحرنا وؤولىٍت يمن
ن
في ْل هظه اإلاُُٗاث والخٛحراث الٗامت ،قهض الاهخمام بدماًت البِئت ٦د ٤بنؿاني
مسخل ٠الجهىص الضولُت وال٣انىنُت ،والتي ٖ٨ؿذ وبك٩ل واضر َبُٗت وحىهغ اإلا٩انت التي ًدٓى بها ناخب الخ ٤في
النٓام البُئي ،بط اججهذ ٦ثحر من الضو ن ٫بلى ٖ٣ض اإلااجمغاث الهاصٞت بلى خماًت البِئت ،ووي٘ حكغَٗاث وآلُاث ٢انىنُت
وحل ؤو ً٩ىون ؤلانؿاو هى اإلاسلى١ن الىخُض واإلامحز ٖن باقي اإلاسلى٢اث ألازغي ،وٖلى الندى
ٖؼ َّن
لظل ،٪وؤعاصث مكِئت الخالَّ ٤ن
ْد
ً
َد َد َد
ً
وم٨غما بظلٖ ٪ن بُ٣ت اإلاسلى٢اث ،ل٣ىله حٗالىَ " :دولْ ٣دنض َّ ٦غ ْدم َدنا َدب ِمجي َدآص َدنم َدو َدخ َدمل َدن ُثاه ْدنم
ن
الظي حٗله ممحزنا
ً
ْد َد ّ َد ْد َد ْد َد َد َد ْد َد ُث ْد َد َّ ّ َد َد َد َّ ْد
َد َد
َّ ْد َد َد َد
ُال".
ن زل ْدَ ٣دنا ج ْدِ ٟمً ن
حر ِممم ن
ًل َدن ُثاه ْدنم َدٖلىن ِ ٦مث ٍقن
اث وٞ
ن الُ ِمُب ِم ن
ِمفي الب ِمنر والبد ِمنغ وعػ٢ناه نم ِمم ن
ؤَمُت البدث
ل٣ض ٞغى مهُلر ناخب الخ ٤في البِئت نٟؿه في ٢لب الن٣اقاث والضعاؾاث اإلاخٗل٣ت بال٣انىون البُئي وخ٣ى١ن ؤلانؿاو
ٖلى اإلاؿخىين الضولي زال ٫الٗ٣ىص ألازحرة ،وختى في ْل الكغَٗت ؤلاؾالمُت التي اهخمذ به وٟ٦لخه بالخماًتًٞ ،ال ٖن بزاعجه
ً
زهىنا ما حٗل ٤مجها بٗملُت الخم٨حو والانخٟإ بجمُ٘ حىانب وؤبٗاص الخ ٤في البِئت ،والخاحت بلى
ن
للٗضًض من الً٣اًا
الخماًت ال٣انىنُت لخ٣ه في البِئت ،التي حٗخبر من ؤهم آلالُاث الُٟ٨لت بةٖما ٫هظا الخ ٤ومماعؾخه ،باٖخباعها جمنذ الؿلُت
لهاخب الخ ٤في مباقغة خ٣ه في البِئت والانخٟإ به في بَاع مهلخخه.
ؤَذاٍ البدث
جغمي هظه الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى الخماًت ال٣انىنُت والدكغَُٗت التي خٓي بها مٟهىم ناخب الخ ٤في البِئت ٖلى
مؿخىين الدكغَٗاث اإلادلُت للضو٫ن والكغَٗت ؤلاؾالمُت.
إشٙالُت البدث
ٞةو الدؿائ٫ن الظي ًُغح نٟؿه في هظا اإلاجاً ٫ضوعن خى٫ن ما ًلي :ما هي اإلاٙاهت
لئلخاَت بمسخل ٠الجىانب اإلاخٗل٣ت بالبدث ّ ن
التي خكي بها مُهىم ضاخب الحٔ في البِئت في إؾاس الدششَهاث اإلادلُت للذو ٛوفي إؾاس الدششَو ؤلاظالمي؟
مىهج البدث
لئلحابت ٖلى بق٩الُت الضعاؾت ا٢خًذ َبُٗت اإلاىيىٕ جنىٕ ألاصواث اإلانهجُت وحٗضصها ،و٣ٞا للمًامحو وألا٩ٞاع اإلاغاص
جٟهُلها وبُاو مضلىالتها وطلٖ ٪لى الندى الخالي:
 اإلاىهج الٓاهىوي والخدلُلي٧ :او مهما وؤؾاؾُا في بٌٗ حىانب البدث ،والهض ٝمنه هى جدلُل واؾخٗغاى آلاعاء ال٣ٟهُتواإلاىا ٠٢اإلاخٗل٣ت بمسخل ٠حىانب وحؼثُاث البدثًٞ ،ال ٖن جدلُل مسخل ٠النهىم ال٣انىنُت والخنُٓمُت لخبُاو مضي
ٟ٦اًتها ؤو ٢هىعها لخماًت وجم٨حو ناخب الخ ٤في البِئت.
 اإلاىهج الىضُي :و٢ض اؾخسضمذ هظا اإلانهج في ون ٠اإلاغ٦ؼ ال٣انىني الظي ًدٓى به ناخب الخ ٤في البِئت يمن مسخل٠ألاَغ وال٣ىاٖض ال٣انىنُت اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلاجا ٫البُئي والدكغَ٘ ؤلاؾالمي ،وبُاو ؤهمُخه وصوعه في خماًت اإلادُِ البُئي.
جٓعُم البدث :لئلحابت ٖلى هظه ؤلاق٩الُت ؾِخم مٗالجت البدث و ٤ٞالخُت الخالُت:
الٟغٕ ألاو٫ن :ناخب الخ ٤في البِئت في بَاع الدكغَٗاث اإلادلُت
ؤوال :في ؤلاَاع الدكغَعي الجؼاثغين
زانُا :في بَاع الدكغَٗاث وال٣ىانحو اإلا٣اعنت
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الٟغٕ الثاني :ناخب الخ ٤في البِئت في الدكغَ٘ ؤلاؾالمي
ؤوال :اؾخسال ٝؤلانؿاو في بصاعة مىاعص البِئت
زانُا :حسخحر ما في البِئت لئلنؿاو
الُشم ألاو :ٛضاخب الحٔ في إؾاس الدششَهاث اإلادلُت
بو الاٖترا ٝبالبِئت ٦د ٤ؤؾاس ي لئلنؿاو٩ً ،ىون من زال ٫بنضاع ٢ىانحو زانت جخجه بلى خماًت البِئت ومسخل٠
ّن
ٖنانغها ؤو بلى خماًت ناخب الخ ٤في البِئت اإلاٗجي باالؾخٟاصة من هظا الخ ،٤بط جسخل ٠النهىم ال٣انىنُت والخنُٓمُت
من خُث ؤق٩ا ٫ب٢غاعها بالصخو ال٣انىني اإلاٗخبر في هظا الخ ،٤ؾىاء ٖلى مؿخىين الدكغَ٘ الىَجي ؤو في بَاع الدكغَٗاث
الضازلُت اإلا٣اعنت.
ؤوال :في ؤلاؾاس الدششَعي الجضائشي
حٗض الجؼاثغ ٛ٦حرها من صو٫ن الٗالم التي ؤنضعث مجمىٖت من ال٣ىانحو والخنُٓماث اإلاخٗل٣ت باإلاجا ٫البُئي ،بياٞت بلى
انًمامها وجبنحها للٗضًض من الاجٟاُ٢اث والنهىم طاث الٗال٢ت بدماًت البِئت ،وجىلحها مغ٦ؼ الُ٣اصة في الٗضًض من الخمالث
الضولُت في هظا اإلاجا ٫وباألزو ٖلى اإلاؿخىين ؤلاٞغٍ٣ي ،والتي نظ٦غ من نىعها الٗملُت ُ٢اصة الجؼاثغ للمٟاوياث الضولُت
بكإو بغوجى٧ى٫ن "ُ٦ىجى" خى٫ن الاخخباؽ الخغاعين باؾم ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت ،و٦ظا الؿب ٤اإلاُضاني للضولت الجؼاثغٍت في ج٠ُُ٨
منكأتها الهناُٖت و٣ٞا إلاخُلباث هظا البروجى٧ى٫ن( ).
ي مبهم ،ؾىاء من خُث ٖضم ب٢غاعه الهغٍذ بالخ ٤في البِئت ؤو بُاو ناخب هظا
ؤو مى ٠٢اإلاكغٕ الجؼاثغ ن
ٚحر ّ ن
الخ ،٤وطل ٪بالغٚم من الترؾانت الهامت من ال٣ىانحو والخنُٓماث اإلاخٗل٣ت بدماًت البِئت في الجؼاثغ( ) ،والخ٣ضم الظي ؤخغػه
الدكغَ٘ الجؼاثغين في هظا اإلاجا ٫م٣اعنت بالضو٫ن الٗغبُت ألازغين وباألزو صو٫ن اإلاٛغب الٗغبي( ) ،من زال ٫نضوعن ال٣انىون ع٢م
( )03-83اإلاخٗل ٤بدماًت البِئت( ) ،والظي ؤل ي بمىحب ال٣انىون ( )10-03اإلاخٗل ٤بدماًت البِئت في بَاع الخنمُت اإلاؿخضامت( ) ،بط
ً
خ٣ا من
ؤقاعث ٢ىاٖضه ل٨ٟغة الخماًت ال٣انىنُت للمدُِ البُئي باٖخباعه اإلاجا ٫الخُىين لخُاة ؤلانؿاو ،ولِـ باٖخباعه ن
2016
خ٣ى٢ه ألاؾاؾُت اإلا٣غعة لهٚ ،حر ؤو صؾترة الخ ٤في البِئت وبُاو ناخب هظا الخ ٤في الضؾخىعن الجؼاثغين اإلاٗض ٫لٗام
٢ض ً٩ىون زُىة بًجابُت ندى ججؿُض ٗٞلي لهظا الخ ٤وبُاو ناخبه اإلاٗجي باالؾخٟاصة والخم٨حو منه ،وطل ٪من زال٫
الدكغَٗاث الخانت والخنُٓماث اإلاخٗل٣ت بدماًت البِئت.
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤو حكغَٗاث الٗضًض من الضو٫ن وزانت الضو٫ن الٗغبُت مجها ،جخ ٤ٟفي مٗٓم نهىنها ال٣انىنُت
ٖلى ٖضم ؤلاقاعة الهغٍدت بلى الخ ٤في البِئت ٦د ٤ؤؾاس ي من خ٣ى١ن ؤلانؿاو ،ؤو بلى الصخو ال٣انىني ناخب هظا

1

-R. Zerguine, la législation de l’environnement en Algérie, revue Algérie des sciences juridique
économiques et politique, Volume xxx, N° : 01/2, 1992, p.94
2
- Ibid, p.107.
3
-Mohamed-Kahloula, la protection juridique de l’environnement dans le cadre de UMA, actes du 3 éme
congrès annuel, du 04 au 07 mars 1990, p.87.
4
 القانون رقم ( ،)03-83اظتؤرخ يف ،1983/02/05 :اظتتعلق حبماية البيئة ،اصتريدة الرشتية رقم ( ،)6الصادرة يوم 08 :يففري .1983 -5القانون رقم ( ،)10-03اظتتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية اظتستدامة ، ،الصادر باصتريدة الرشتية عدد ( )43بتاريخ.2007/07/20 :
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الخ ،٤بل ا٦خٟذ بالنو ٖلى الجانب اإلاىيىعي للخ ٤في البِئت وهض ٝخماًتها ،ألامغ الظي ًجٗل مى ٠٢هاجه الضو٫ن مدل
ٚمىى وٖضم ويىح بالنؿبت إلاًمىون هظا الخ ،٤زانت من خُث ناخبه.
ّ
ًدبحو مما ؾب ٤ؤنه بالغٚم من الخُىعاث الدكغَُٗت اإلاسجلت في مجا ٫خماًت البِئت في الجؼاثغٞ ،ةو اإلاكغٕ الجؼاثغين لم
ًٓهغ ؤي مى ٠٢ؤو بعاصة ندى ج٨غَـ هظا الخ ٤يمن ال٣ىانحو والخنُٓماث اإلاخٗل٣ت باإلاجا ٫البُئي ،بل ا٦خٟى بالنو ٖلى
الجانب اإلاىيىعي للخ ٤في البِئت وهض ٝخماًتها ،ألامغ الظي انٗ٨ـ ٖلى بُاو ناخب الخ ٤في البِئت.
زاهُا :في إؾاس الدششَهاث والٓىاهين اإلآاسهت
جخجه الٗضًض من صو٫ن الٗالم بلى جبجي ٢ىانحو وجنُٓماث زانت بدماًت البِئت ،باٖخباعها خ٣ا من خ٣ى١ن ؤلانؿاو ،وحٗترٝ
من زاللها وبهُاٚت ٢انىنُت نغٍدت بهاخب الخ ٤في البِئت اإلاؿخُٟض من هظا الخ ،٤ونظ٦غ من ؤمثلت هظا الاٖتراٝ
 ،1974والظي نو في اإلااصة
ال٣انىني بهاخب الخ ٤في البِئت ما حاء في ال٣انىون ال٩ىلىمبي اإلاخٗل ٤بدماًت البِئت الهاصع ؾنت
( )7منه ٖلى ؤو" :ل٩ل مىاَن خ ٤الِٗل في بِئت الث٣ت باإلنؿاو"( ) ،و٦ظا ال٣انىون ال٨نضي الخام بنىُٖت البِئت الهاصع
جنو ٖلى ؤنه " :ل٩ل شخو الخ ٤في بِئت صخُت"( ).
 1978في ال٣ٟغة ألاولى من اإلااصة ( )19منه ،التي ّ ن
ٖام
 1982في انضونِؿُا بالخ ٤في البِئت الصخُت بمىحب اإلااصة ( )5منه ،التي
وَٗتر٢ ٝانىون بصاعة البِئت ع٢م ( )4لٗام
وعص ٞحها ؤو  " :ل٩ل شخو نٟـ الخ ٤في بِئت َُبت وصخُت"( ) ،وٍ٣غ هظا ال٣انىون بخ٣ضًم اإلاؿاٖضة للمنٓماث ٚحر
الخ٩ىمُت التي لها صوعن ٦بحر في النًا ٫من ؤحل بٖما ٫الخ ٤في البِئت النُٟٓت ،زانت من زال ٫صوعها في ع ٘ٞالضٖاوين
ؤو الٛاًت الٗامت
 ّ )86/1650ن
الً٣اثُت نُابت ٖن ألاٞغاص في نالر خماًت هظا الخ ٤وٟ٦الخه ،بِنما ًظ٦غ ال٣انىون الُىناني ع٢م (
منه هي بنكاء بَاع حكغَعي لخماًت البِئت واإلادآٞت ٖلحها ،من ؤحل جدؿحو نىُٖت خُاة ؤلانؿاو ،واإلادآٞت ٖلى
شخهِخه وصخخه ًٗ٦ى في اإلاجخم٘( ).
ً 1989منذ للكٗب الخ ٤في
وفي ٦نضا وبمضًنت " "Ontarioجدضًضا ،جم ا٢تراح مكغوٕ ٢انىون مخٗل ٤بالبِئت ٖام
الصخت ،والخ ٤في خُاة بُ ُت مؿخضًمت ،والظي ؤؾنض بصاعتهما للخ٩ىمت في نالر ألاحُا ٫الخايغة واإلاؿخ٣بلُت ،ول٣ض ؾمذ
هظا اإلاكغوٕ ٦ظل ٪لؤلٞغاص بالُ٣ام بغ ٘ٞصٖاوين ً٢اثُت باؾم خ٣هم في بِئت يض اإلاؿاولحو ٖلى الخلىر ؤو جسغٍب البِئت( )،
ٞ 1969جاء ُٞه ؤو ":ل٩ل واخض الخ ٤في الاؾخٟاصة من بِئت ؾلُمت،
ؤما ال٣انىون ألامغٍ٩ي اإلاخٗل ٤بالؿُاؾت البُ ُت لؿنت
1991في
وٍجب ٖلُه ؤو ًجتهض في الخٟاّ ٖلحها وجدؿُجها" ،بِنما نو ال٣انىون الُٟضعالي اإلاخٗل ٤بدماًت البِئت في عوؾُا لٗام
حؼثه الثاني ٖلى ؤو":الخ٣ى١ن والالتزاماث البِئت للمىاَنحو والؿلُاث الٗمىمُت"( ).
ً
اخت بهاخب الخ ٤في البِئت وجٟ٨ل له الخ ٤في بِئت نُٟٓت وصخُت ،ما وعص في نو
ومن اإلاغاؾُم التي حٗتر ٝنغ ن
 ،1994والتي نهذ ٖلى ؤوٌ" :ؿخُٟض اإلاىاَن من بِئت ؤًٞل وٍ٘٣
اإلااصة ( )6من اإلاغؾىم اإلاخٗل ٤بدماًت البِئت قنٛهاي لؿنت
1

-Kromarek.P, Environnement et droits de l’homme, Paris, UNESCO, 1987, p.130.
 -2شبحة سعيداين ،اإلعرتاف باضتق يف اليبئة بني الضرورة واظتعارضة ،مذكرة ماجستري ،كلية اضتقوق ،جامعة "مولود معمري" تيزي وزو ،اصتزائر ،2000 ،ص.76
 -3ماس أزتد سانتوسا ،اضتق يف بيئة صحية،ص  .،300مقال متوفر على اظتوقع التاِف
.www.1.umn.edu/humanrts/arab/m15.pdf
-4فاتن صربي السيد الليثي ،اضتماية الدولية ضتق اإلنسان يف بيئة نظيفة ،مذكرة دكتوراه ،كلية اضتقوق ،جامعة "اضتاج طتضر" ،باتنة ،اصتزائر ،2013 ،ص.142
5
- Jean –Pierre Machelon, Du droit de l’environnement au droit à l’environnement, a la recherche d’un
juste milieu, l’Harmattan, Paris, 2010, p.26.
6
- Ibid, p.26-27.
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 1981نكغث وػاعة الهناٖت الخُٟٟت الهِنُت
واحب خماًت البِئت والخٟاّ ٖلحها ٖلى ٖاج ٤اإلانٓماث وألاٞغاص"( ) ،وفي ٖام
مغؾىما ما٢خا مخٗل ٤بدماًت البِئت في هظا اإلاُضاو ،بط جىٗ٢ذ اإلااصة ( )34من هظا اإلاغؾىم ؤو " :الٗامل له الخ ٤في الخُاة
وفي الٗمل في بِئت مناؾبت ونُٟٓت وٖلُه التزام بإو ًداٖ ٔٞلى البِئت بهٟت بًجابُت"٦ ،ما نكغث وػاعة خماًت البِئت
 1982مغؾىما ما٢خا ًخٗل ٤بالبِئت الخًغٍت ،واٖترٞذ بمىحب اإلااصة ( )4منه ؤو٧" :ل
الهِنُت في مُضاو البناء الٗمغاني ٖام
الهُئاث ؾ٩او اإلاناَ ٤الخًغٍت ًخمخٗىون بالخ ٤في بِئت ؤًٞل ونُٟٓت وٍجب ٖلحهم اإلادآٞت ٖلى البِئت الخًغٍت
وجدؿُجها"( ).
و٣ٞا إلاا ؾبً ٤دبحو ؤو مٟهىم ناخب الخ ٤في البِئت خٓي بة٢غاع حكغَعي مهم ٖلى مؿخىين مسخل ٠ال٣ىانحو
الضازلُت ،و٦ظا اإلاغاؾُم إلاٗٓم صو ن ٫الٗالم وبك٩ل مخباًن ُٞما بُجها من خُث اإلاٟاهُم واإلاهُلخاث ال٣انىنُت اإلاٗبرة ٖنه،
والىاعصة يمن النهىم ال٣انىنُت (٧ل شخو٧ ،ل ٞغص ،اإلاىاَن ،الكٗب ،)...وطل ٪خؿب صعحت الاهخمام التي جبضحها ٧ل
ً
ٞغصا ؤو حماٖت.
صولت إلاىيىٕ خماًت البِئت ،ول٨ٟغة ناخب الخ ٤في البِئت اإلاغاص خماًخه وٟ٦الت هظا الخ ٤له ،ؾىاء ٧او ن
الُشم الثاوي :ضاخب الحٔ في البِئت في الدششَو ؤلاظالمي
ً
ؤمىعا ٦ثحرة جخٗل ٤باإلنؿاو بىنٟه مدىعن
ن
من الخهاثو الغثِؿُت لضًن ؤلاؾالم ؤلانؿانُت( ) ،بط ؤوضر ال٣غآو ال٨غٍم
الغؾالت ؤلاؾالمُت وزلُٟت هللا ،وونُه في ألاعى ،وؤو ما ًدُِ به لِـ مجغص حماص ونباث وخُىاو ٞدؿب ،بل من نٗم هللا
ً
خ٣ا من
ٖؼوحل مندها له بهٟخه ناخب خ ٤في الانخٟإ بها والخهغٞ ٝحها ،ألامغ الظي ًاصي بلى ؤو ج٩ىون البِئت ومىاعصها ن
خ٣ى١ن ؤلانؿاو الكغُٖت .وٍم٨ن بحما ٫هظه ألامىعن في مدىعٍن ؤؾاؾحو:
ؤوال :اظخخالٍ ؤلاوعان في إداسة مىاسد البِئت
ٌٗخبر ؤلانؿاو ؤخض اإلاسلى٢اث اإلاخمحزة ٖن باقي اإلاسلى٢اث بالٗ٣ل٣ٞ ،ض ٦غمه هللا حٗالى وؤنٗم ٖلُه بنٗمت الاؾخسال ٝفي
ْد
ْد
ْد
َد َد َد
بصاعة واؾدثماع مىاعص البِئت وخُاػتها( )٢ ،ا ٫حٗالىَ " :دولْ ٣دنض َّ ٦غ ْدم َدنا َدب ِمجي َدآص َدنم َدو َدخ َدمل َدن ُثاه ْدنم ِمفي ال َدب ِّمنر ن َدوال َدب ْدد ِمنغ
ً
َد َد َد ْد َد ُث ْد َد َّ ّ َد َد َد َّ ْد
َد َد
َّ ْد َد َد َد
ُال"( ).
ن زل ْدَ ٣دنا ج ْدِ ٟمً ن
حر ِممم ن
ًل َدن ُثاه ْدنم َدٖلىن ِ ٦مث ٍقن
اث وٞ
ن الُ ِمُب ِم ن
وعػ٢ناه نم ِمم ن
ً
مال٩ا لهاٞ ،هى مؿحر إلاىاعصها ومؿخٛل
ومٗجى الاؾخسال ٝؤو ؤلانؿاو وص ي ٖلى هظه ألاعى ب٩ل ما ٞحها ولِـ ن
ً
حضا جخٗل ٤بملُ٨ت ؤلانؿاو إلاىاعص الُبُٗت ،هل هي ملُ٨ت ع٢بت
لخحراتها ،وله خٖ ٤لى اإلاىاعص الُبُٗت ،وهنا جثاع مؿإلت مهمت ن
ؤو ملُ٨ت انخٟإ؟
ل٣ض حغث منا٢كاث ٦ثحرة بسهىم هظا اإلاىيىٕ ،ؤؾهب ٞحها الباخثىون وما ٫في ال٨ثحر من ال٣ٟهاء بلى ؤجها ملُ٨ت
انخٟإ ألؾباب ٖضًضة نظ٦غ من بُجها:
بو مدل الخ ٤في البِئت له َبُٗت زانتٞ ،هى جغار مكتر ٥لئلنؿانُت ؤو ملُ٨ت قاجٗت للجمُ٘( )ٞ ،د ٤الانخٟإ بمىاعص
 ّ -1ن
ً
البِئت مٟ٨ى٫ن ل٩ل البكغ ،ولِـ م٣خهغنا ٖلى ٞئت مُٗنت من الناؽ.
1

- Ibid, p.26.
- Ibid, p.26.

2

-3يوسف القرضاوي ،اطتصائص العامة لإلسالم ،الطبعة الثالثة ،مكتبة وىبة ،القاىرة ،مصر ،1986 ،ص.51
4
– - Ba-Kader and Others, Islamic principles for the conservation of the natural environment, LUCN
MEBA, Gland. Switzerland, 1983, p. 13-14.
-5سورة اإلسراء ،اآلية .70
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ً
ما٢خا بؼمن مدضوص ،ألامغ الظي ًنخج ٖنه ؤو ً٩ىون انخٟاٖه
ن
بو الىحىص ؤلانؿاني في ألاعى ما٢ذ٩ُٞ ،ىون اؾخسالٞه ٞحها
 ّ -2ن
َد ُث
َد
حو ،) ("...ؤي ٧ل ؤمغ مؿخ٣غ بلى ٞناء ؤحله( ).
إ بلى ِمخ ٍق ن
باإلاىاعص الُبُُٗت ما٢ذ " َدولْ ٨دنم ِمفي ألاعى ُثم ْدؿ َدخٌّ ٣نغ َدو َدم َدخ ٌتن
وهظا الخدضًض للب٣اء ًترجب ٖلُه جدضًض الاؾخسال ،ٝوهى جدضًض لخ ٤الانخٟإ ،بط ًخطر في هظا الؿُا ١خ٤
ً
حُال بٗض حُل ،لظا ًجب ٖلى ؤلانؿاو ؤو
ألاحُا ٫ال٣اصمت في الانخٟإ بمىاعص البِئت ،وؤو الناؽ ًخىاعزىون ٖماعة البِئت ن
ًد ٟٔلؤلحُا ٫التي جلُه خ٣ها في الانخٟإ بما زل٣ه هللا ؾبدانه وحٗالى في هظا ال٩ىون من مىاعص وزغواث َبُُٗت.
بو الخ ٤في بِئت نُٟٓت من الخ٣ى١ن الٗامت الخالهت هلل ،والتي ال ًد ٤ألخض اخخ٩اعها ؤو منٗهاٞ ،البِئت لم جسل ٤لجُل
 ّ -3ن
صوون حُل آزغ ،وبنما هي خ ٤للبكغٍت حمٗاء ومهضع خُاة ألاحُا ٫ال٣اصمت( ) .وبهظا ٞةو اؾخجزا ٝمىاعص البِئت ال ٌٗض
ً
حمُٗا لها خ ٤في اإلاىاعص ال٩ىنُت الُبُُٗت
ن
اٖخضاء ٖلحها ٞدؿب ،بل هى اٖخضاء ٖلى ٧ل ألاحُا ٫باٖخباعها مؿخسلٟت ،وؤجها
ًن
ً
ً
ٖباصا هلل ،و٧انذ
ن
ن
حمُٗا
والانخٟإ بها .في هظا الهضص ً٣ى٫ن الكُش"مدمىص قلخىث" ؤنه " :بطا ٧او اإلاا ٫ما ٫هللا و٧او الناؽ
الخُاة التي ٌٗملىون ٞحها وَٗمغوجها بما ٫هللا هي هلل٧ ،او من الًغوعين ؤو ً٩ىون اإلاا ٫وبو عبِ باؾم شخو مٗحو لجمُ٘
ٖباص هللاً ،داٖ ٔٞلُه الجمُ٘ وٍنخ ٟ٘به الجمُ٘"( ).
بو الخالت الكٗىعٍت التي ٌِٗكها ؤلانؿاو وهى ًخهىعن ملُ٨ت الضاثمت إلاىاعص الُبُٗت جثحر ُٞه نىاػٕ ألانانُت ،التي ٢ض
 ّ -4ن
جضٗٞه بلى ؤلاٞغاٍ في اؾخٛال ٫جل ٪اإلاىاعص( ) ،ألامغ الظي ًنخج ٖنه نًىب اإلاىاعص الُبُُٗت ؤو اؾخجزاٞها ،وهظا ما حٗانُه
البِئت في الى٢ذ الخالي.
ًدبحو مما ؾب ٤ؤو خ ٤ؤلانؿاو ٖلى مىاعص البِئت لِـ خ ٤ملُ٨ت ،بل خ ٤انخٟإ ج٣ل ُٞه ؾلُاث ناخبه ٖن
ؾلُاث اإلاال ،٪بط ؤو هظه اإلاىاعص هي ُٖاء وًٞل من هللا ٖؼوحل لجمُ٘ البكغ ،والانخٟإ بها لن ً٩ىون ٢انغا ٖلى شخو
صوون آزغ ،لظا ال ًجىػن للمنخ ٟ٘بهضاع ؤو جضمحر ؤنل ؤو ٖحو اإلاا ٫اإلاسهو لالنخٟإ به ،باٖخباع ؤو ؾلُت الخهغ ٝالكغعي
واإلااصي في الٗحو لِؿذ من خ ٤اإلانخ ،ٟ٘وبنما هي من خ ٤ناخب الٗحو( ).
زاهُا :حسخير ما في البِئت لإلوعان
بو مىحىصاث البِئت وٖنانغها الُبُُٗت سخغث إلقبإ خاحاث ؤلانؿاو اإلاخُىعة والانخٟإ بها منظ ؤو اؾخسلٟه
ّن
ْد َد ْد َد ً ْد ُث َّ َد َد َد
َّ
َد
هللا في ألاعى٢ ،ا ٫حٗالىَ " :دو َدس َّخ َدنغ َدل ُثْ ٨دنم َدما في َّ
وو "( )ٞ .اهلل
اث ِملْ ٣دى ٍق نم َدً َدخ َدُ ٨ٟثغ َد ن
 ٪آل َدً ٍق ن
ى ح ِممُٗا ِممن نه ِمب نو ِمفي ط ِمل ن
اث َدو َدما ِمفي ألاع ِم ن
الؿ َدم َداو ِم ن
ِم
ً
٦غم ؤلانؿاو وسخغ له ٦ثحرنا من اإلاسلى٢اث ،زانت ما ًدُِ به من ٖنانغ البِئت ،اإلاخمثلت في اإلااء والهىاء والخُىاو
والنباث ،لِؿخسضمها إلاناٗٞه اإلاكغوٖت.

1

-Ba-Kader and Others, Islamic principles for the conservation of the natural environment, op.cit, p.14.
 -2سورة البقرة ،اآلية .36
 -3أبوعلي الفضل بن حسن الطربسي ،غتمع البيان يف تفسري القرآن  ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،1995 ،ص.173
 -4عبد األمري كاظم زاىد ،مقاربات استداللية يف الفقو اظتقارن ،الطبعة األوُف ،دار الضياء للطباعة والتصميم ،النجف األشرف( ،ب.ت) ،ص.54
 -5ػتمد شلتوت ،اإلسالم عقيدة وشريعة ،الطبعة الثانية ،دار الشروق ،القاىرة ،مصر ،2007 ،ص.257
 -6عارف صاٌف ؼتلف ،اإلدارة البيئية ،اضتماية اإلدارية للبيئة ،الطبعة العربية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2009،ص.114
 -7أزتد سالمة ،زتاية البيئة يف الفقو اإلسالمي ،مطبعة األزتدية ،ديب ،ماي  ،1998ص.295
 -8سورة اصتاثية ،اآلية .13
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ول٣ض ؤقاعث آًاث ٦ثحرة في ال٣غآو ال٨غٍم بلى ؤو ال٩ىون مسخغ لئلنؿاو( ) ،بط سخغ هللا ما ُٞه من مسلى٢اث ومىاعص َبُُٗت
َد
ْد
ْد ُث ُث
َّ
َد َد ْد
لِؿخُُ٘ ؤلانؿاو الانخٟإ بها والخهغٞ ٝحها٢ ،ا ٫حٗالىَ " :دو ُثه َد نى ال ِمظي َدس َّخ َدنغ ال َدب ْدد َدنغ ِمل َدخإ٧لىا ِمم ْدن ُثنه ل ْدخ ًما َ ِمغًٍّا َدوح ْدؿ َدخس ِمغ ُثحىا ِمم ْدن ُثنه
َّ
َد َد َد َد ُث
َد َّ ُث َد ْد ُث
ُه َدول َدخ ْدب َدخ ُثٛىا من َدْ ٞد
خ ْدل َدُ ًنت َدج ْدل َدب ُثؿ َدىج َدها َدو َدج َدغين ْدال ُثْ ٟدل َد ن َد َد
 ٤لْ ٨دنم َدما
وو"( ) .و٢ا ٫حٗالىُ " :ثهى ال ِمظي زل ن
ً ِمل ِمنه َدول َدٗل٨م حكُ ٨ثغ َد ن
 ٪مى ِماز َدنغ ِمِ ٞمن ِم
ِم
ِم
ْد َد ْد َد ً ُث َّ ْد َد َد ي َد َّ َد َد َد َّ ُث َّ َد ْد َد َد َد َد َد ُث َد ُث ّ َد
َد ٌت ( )
ْد
ُم " .
اث وه نى ِمبِ ٩م نل ش ي ٍقنء ٖ ِمل ن
ن ؾب ن٘ ؾماو ٍق ن
اء ٞؿىاه ن
ى ح ِممُٗا ز نم اؾخى ن ِمبلى الؿم ِمن
ِمفي ألاع ِم ن
من زال ٫هظه آلاًاث ال٨غٍمت ًدبحو ؤو هللا حٗالى ٢ض سخغ وهُإ مىاعص البِئت لخضمت ؤلانؿاو ومنٟٗخه ،باٖخباعه
ناخب خ ٤في الاؾخٟاصة مجها ،بياٞت بلى ؤنه وص ي ٖلى بصاعة جل ٪اإلاىاعص ،من زال ٫جثمُجها وجغقُض اؾخٛاللها ،للخٟاّ ٖلى
وحل.
ٖؼ َّن
الخُاة والب٣اء والخُىعن اإلاؿخضام ،وهظا الدسخحر ال ً٩ىون بال بةعاصة هللا َّن
ٞاألنل ؤو ٌؿخٗمل ناخب الخ ٤البِئت وٖنانغها ٖلى الىحه اإلاكغوٕ الظي ؤطو به الكاعٕ ،وؤعاصه ٖنض حكغَٗه
لهظا الخ ٤ومنده ألصخابه ،وباألؾلىب الظي ًغجًُهٖ ،ن َغٍ ٤مماعؾخه في نُا٢ه صوون ؤلايغاع بالبِئت ،ؤو ؤلاٞغاٍ في
اؾخٛال ٫مىاعصها التي ٌكترٞ ٥حها الجمُ٘.
خاجمت
ً
ن
انُال٢ا
بو الاهخمام ال٨بحر الظي قهضه مٟهىم ناخب الخ ٤في البِئت زال ٫الٗ٣ىص ألازحرة والخدىالث التي َغؤث ٖلُه،
ّن
من مغ٦ؼٍت ؤلانؿاو في ال٩ىون ونىال بلى ؤلانؿانُت باٖخباعها ناخب الخ ٤الجضًض٢ ،ض حٗله من ؤ٦ثر اإلاٟاهُم ؤو اإلاىايُ٘
التي خُٓذ باهخمام ومخابٗت ٦بحرة ،وٖلى مسخل ٠ألانٗضة ال٣انىنُت والضًنُت وألا٧اصًمُت ،وطل ٪بالنٓغ إلاغ٦ؼه ال٣انىني
الظي ًدٓى به في النٓام البُئي ويمن مسخل ٠ألاَغ وال٣ىاٖض ال٣انىنُت اإلاىحهت لخماًت خ٣ه في البِئت .وبالنؿبت للخماًت
ال٣انىنُت اإلا٣غعة في نالر ناخب الخ ٤في البِئت٣ٞ ،ض خٓي هظا ألازحر بة٢غاع حكغَعي مهم٩ٞ ،ل حكغَ٘ اهخم بهاخب خ٤
مٗحو جم حصخُهه في مسخل ٠النهىم ال٣انىنُتٚ ،حر ؤنه ال ًؼا ٫بلى ٚاًت آلاو البدث ٖن الؿبل ال٣ىٍمت إليٟاء الخماًت
الٟٗلُت ٖلى خ٣ه في البِئت ،بك٩ل ًد ٤٣مهلخخه بهىعة ؤؾاؾُت ،م٘ ؤلاقاعة بلى ؤو ٢ىانحو خماًت البِئت والاجٟاُ٢اث
الضولُت في هظا اإلاجا،٫لم جنو ٖلى حٗغٍ ٠مدضص لهاخب الخ ٤في البِئت ،بل ا٦خٟذ بىي٘ مُٗاع زابذ لخدضًض مٗناه،
ً
م٨خُٟت باإلقاعة بلُه ٖلى ؤنه ٞغص ؤو حماٖت .هظا ول٣ض ؤوضخذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت بإو ؤلانؿاو ناخب الخ ٤الىخُض في
ن
البِئت ،باٖخباعه مدى نع الغؾالت ؤلاؾالمُت وزلُٟت هللا وونُه في ألاعى ،وحسخحر حمُ٘ م٩ىناث البِئت ومىاعصها له.
ْائمت اإلاطادس واإلاشاحو
ؤوال :باللًت الهشبُت
-1ن ال٣غآو ال٨غٍم.ن
-2ن ػاهض ٖبض ألامحر ٧اْم ،م٣اعباث اؾخضاللُت في ال٣ٟه اإلا٣اعو ،الُبٗت ألاولى ،صاع الًُاء للُباٖت والخهمُم ،النج٠
ألاقغ( ،ٝبضوو جاعٍش).
 -1سامح عبد السالم ػتمد ،أثر نظرية التعسف يف استعمال اضتق يف زتاية البيئة،
www.alukah.net/culture/0/61389
 -2سورة النحل ،اآلية .14
 -3سورة البقرة ،اآلية .29

 ،2013/10/20مقال متاح على اظتوقع التاِف
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-3ن ؾالمت ؤخمض ،خماًت البِئت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،مُبٗت ألاخمضًت ،صبي ،ماي .1998
-4ن قلخىث مدمض ،ؤلاؾالم ُٖ٣ضة وقغَٗت ،الُبٗت الثانُت ،صاع الكغو ،١ال٣اهغة ،مهغ.2007 ،
-5ن الُبرس ي ؤبىٖلي الًٟل بن خؿن ،مجم٘ البُاو في جٟؿحر ال٣غآو  ،ماؾؿت ألاٖلمي للمُبىٖاث ،بحروث،ن لبناو،
.1995
-6ن ال٣غياوي ًىؾ ،٠الخهاثو الٗامت لئلؾالم ،الُبٗت الثالثت ،م٨خبت وهبت ،ال٣اهغة ،مهغ.1986 ،ن
-7ن مسلٖ ٠اع ٝنالر  ،ؤلاصاعة البِئت ،الخماًت ؤلاصاعٍت للبِئت ،الُبٗت الٗغبُت ،صاع الُاػوعي الٗلمُت للنكغ والخىػَ٘،
ٖماو ،ألاعصو.2009،ن
-8ن ال٣انىو الجؼاثغينن ع٢م ( ،)03-83اإلااعر في:ن ،1983/02/05اإلاخٗل ٤بدماًت البِئت ،الجغٍضة الغؾمُت ع٢م (،)6
الهاصعة ًىم:ن8ن ُٟٞغي .1983ن
-9نال٣انىو الجؼاثغي ع٢م ( ،)10-03اإلاخٗل ٤بدماًت البِئت في بَاع الخنمُت اإلاؿخضامت ،الهاصع بالجغٍضة الغؾمُت ٖضص
( ،)43بخاعٍش:ن.2007/07/20ن
-10ن قبدتن ؾُٗضاني ،ؤلاٖترا ٝبالخ ٤في البِئت بحو الًغوعة واإلاٗاعيت ،مظ٦غة ماحؿخحر٧ ،لُت الخ٣ى ،١حامٗت "مىلىص
مٗمغين"نجحزي وػو ،الجؼاثغ.2000 ،
-11ن نبري الؿُض اللُثي ٞاجن ،الخماًت الضولُت لخ ٤ؤلانؿاو في بِئت نُٟٓت ،مظ٦غة ص٦خىعاه٧ ،لُت الخ٣ى ،١حامٗت
"الخاج لخًغ" ،باجنت،ن الجؼاثغ.2013 ،
-12ن ؾانخىؾا ماؽ ؤخمض ،الخ ٤في بِئت صخُت ،م٣ا ٫مخىٞغ ٖلى اإلاى ٘٢الخالي:نن
www.1.umn.edu/humanrts/arab/m15.pdf.ن
 -13مدمض ؾامذ ٖبض الؿالم ،ؤزغ نٓغٍت الخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫الخ ٤في خماًت البِئت ،2013/10/20 ،م٣ا ٫مخاح ٖلى
اإلاى ٘٢الخالي www.alukah.net/culture/0/61389:ننننن
ثانيا :باللغة األجنبية
1- Ba-Kader and Others, Islamic principles  for the conservation of the natural environment,
LUCN – MEBA, Gland, Switzerland, 1983.
2- Jean- Pierre Machelon, Du droit de l’environnement au droit à l’environnement, a la recherche
d’un juste milieu,l’Harmattan, Paris, 2010.
3- Kromarek.P. (E.D), environnement et droits de l’homme, Paris, UNESCO, 1987.
4- Mohamed-Kahloula, la protection juridique de l’environnement dans le cadre d’UMA, actes
du 3 éme congrès annuel, du 04 au 07 mars 1990.
5- R. Zerguine, la législation de l’environnement en Algérie, revue Algérie des sciences
juridique économiques et politique, Volume xxx, N° : 01/2, 1992.
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حهُين الٓائمين باإلداسة ألاولين في ششٖت اإلاعاَمت في الٓاهىن الجضائشي
 دساظت مٓاسهت – (مو الدششَو الُشوس ي)ؤ /شىهت ؤمُىت اإلاشٖض الجامعي ؤخمذ صباهت – يليزان – الجضائش

ملخظ
جخٗل ٤هظه الضعاؾت بمٗالجت ٢انىنُت آللُاث حُٗحو ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولحو في قغ٦ت اإلاؿاهمت (صعاؾت م٣اعنت)،
خُث وي٘ اإلاكغٕ يىابِ ٢انىنُت لخُُٗجهم مهما ٧انذ َغٍ٣ت الخإؾِـ ؾىاء ٧او ٖن َغٍ ٤اللجىء الٗلجي لالصزاع" ؤو "
بضوون اللجىء الٗلجي لالصزاع" ،خُث ؤو الخُٗحو ًخم مباقغة في ال٣انىون ألاؾاس ي بطا لم جلجإ الكغ٦ت لالصزاع ،ؤما بطا ما
لجإث الكغ٦ت لالصزاع ٖنض جإؾِؿها ٣ٞض زى٫ن اإلاكغٕ للجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت نالخُت حُٗحو ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولحو.
والجضًغ بالظ٦غ انه مهما ٧او جإؾِـ الكغ٦ت باللجىء الٗلجي لالصزاع ؤو بضونهٞ ،انه ًخىحب حُٗحو ؤشخام
ماهلحو جخىٞغ ٞحهم الكغوٍ ال٣انىنُت و ٤ٞالنهاب وألاٚلبُت اإلا٣غعة ٢انىنا للجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت.
اإلآذمت
حٗخبر قغ٦ت اإلاؿاهمت النمىطج ألامثل لكغ٧اث ألامىا ،٫خُث ؤجها جبضؤ ٨ٟ٦غة ججى٫ن في طهن اإلااؾؿحوٞ ،ةطا ا٢خنٗىا
بها ،ؾٗىا وباصعوا بلى ججؿُضها ٖلى ؤعى الىا ٘٢وطل ٪بةجبإ ؾاثغ ؤلاحغاءاث ال٣انىنُت إلنكاء هظا الُ٨او ال٣انىني.
واإلاالخٔ ؤو اإلاكغٕ الجؼاثغين٢ 1ض وي٘ يىابِ ٢انىنُت لخإؾِـ هظا الهن ٠من الكغ٧اث٣ٞ ،ض محز بحو بحغاءاث
الخإؾِـ خؿب َغٍ٣ت ججمُ٘ عؤؽ اإلاا٨ٞ ،٫غؽ ؤخ٩ام ٢انىنُت من حهت إلاا ٌؿمى "بالخإؾِـ ٖن َغٍ ٤اللجىء الٗلجي
لالصزاع" ،ومن حهت ؤزغين إلاا ًهُلر ٖلُه "بالخإؾِـ صوون اللجىء الٗلجي لالصزاع".
جخمحز قغ٦ت اإلاؿاهمت التي جخإؾـ باللجىء الٗلجي لالصزاع ؤو ما ًُلٖ ٤لُه بالخإؾِـ "اإلاخخاب٘" 2ؤو اإلاٟخىح
باؾخ٨ما ٫بحغاءاث ٢انىنُت مدضصةً ، 3م٨ن جلخُهها في زالزت مغاخل ألاولى حكمل جدغٍغ مكغوٕ ال٣انىون ألاؾاس ي
والنكغ ،4ؤما اإلاغخلت الثانُت ٞخخٗل ٤بٗملُت الخهغٍذ باال٦خخاباث والضٗٞاث ،بط ؤنه ونٓغا ألهمُت هظه الٗملُت حكضص اإلاكغٕ

 1اظتادة  595إُف  604ق.ت.ج بالنسبة لتأسيس شركة اظتسامهة باللجوء العلين لالدخار  .أما اظتواد من  605إُف  609ق.ت.ج بالنسبة لتأسيس شركة اظتسامهة بدون
اللجوء العلين لالدخار.
 2اظتادة  595وما بعدىا ق .ت.ج .قبل تعديل األمر  59-75اظتؤرخ يف  26سبتمرب  1975اظتتضمن القانون التجاري ،ج .ر  19سبتمرب  ،1975ع  ،101 .ص .
 .1073مبوجب اظترسوم التشريعي رقم  08 -93اظتؤرخ يف  25أبريل  ،1993الذي يعدل و يتمم األمر رقم  59 -75اظتؤرخ يف  26سبتمرب  1975يتضمن القانون
التجاري ،ج .ر .مؤرخة يف  27أبريل  ،1993عدد  ،27ص.3.
 3اظتواد من  595إُف  600ق.ت.ج .
 4اظتادة  595ق .ت.ج.
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الجؼاثغين 1من خُث الكغوٍ ؤلاحغاثُت واإلاىيىُٖت ،ؤما اإلاغخلت الثالثت ٞخخمثل بُ٣ام اإلااؾؿحو باؾخضٖاء اإلا٨خدبحو بلى
حمُٗت ٖامت جإؾِؿُت ،خُث ًمن٘ ٖ٣ض حلؿت هظه الجمُٗت بطا لم حؿخ٨مل ؤلاحغاءاث ال٣انىنُت الخانت بٗملُت
الا٦خخاب ،و٢ض اٖخبر اإلاكغٕ الجؼاثغين" 2الكغ٧اث التي جلجإ بلى الاصزاع الٗلجي ،الكغ٧اث طاث الؿنضاث اإلا٣بىلت للخضاو٫ن
ابخضاء من جاعٍش حسجُلها ،ؤو جل ٪التي جلجإ بلى جىُْ ٠ؾنضاث مهما ٧او نىٖها بما بلى البنى ٥ؤو اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤو
الىؾُاء".
ؤما ُٞما ًسو قغ٦ت اإلاؿاهمت التي جخإؾـ بضوون اللجىء الٗلجي لالصزاع ؤو ما ٌؿمى بالخإؾِـ الٟىعي ؤو اإلاٛل٤
ُٞالخٔ ؤو اإلاكغٕ الجؼاثغين 3ؤل ى ألاخ٩ام ال٣انىنُت الخانت باإلحغاءاث ال٣انىنُت اإلاخٗل٣ت بخدغٍغ مكغوٕ ال٣انىون ألاؾاس ي
والنكغ ،و٦ظا اؾخضٖاء الجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت .وٖلُهٞ ،ةنه ٌؿخنخج ؤو هظا الخإؾِـ ًخمحز ببؿاَت ؤلاحغاءاث
ال٣انىنُت ،خُث ً٣ىم اإلاؿاهمى نو بالخى 4ُ٘٢بما بإنٟؿهم ؤو بىاؾُت وُ٦ل مػوص بخٟىٌٍ زام ٖلى ال٣انى نو ألاؾاس ي الظي
ًخًمن حُٗحو ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولى نو وؤًٖاء مجلـ اإلاغا٢بت ومنضوبي الخؿاباث ألاولحو.5
ٚحر ؤنه جاو ٫نالخُت الخُٗحو ٖنض جإؾِـ قغ٦ت اإلاؿاهمت باللجىء الٗلجي لالصزاع ؾىاء في الدكغَ٘ الجؼاثغين ؤو
الٟغنس ي بلى الجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت .وبالخاليٞ ،اإلا٨خدبىون ال ًم٨جهم ؤو ًلتزمىا مؿب٣ا بالخهىٍذ ٖلى مغشر مٗحو ،وهظا
لالخخٟاّ بؿُاصة الجمُٗت الٗامتٞ ،6هظه ألازحرة ج٣ىم بهالخُت حُٗحو ٧ل من ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولحو و ٤ٞالٗضص اإلادضص
في نٓام الكغ٦ت الابخضاجي الظي ًجب ؤو ال ً٣ل ؤو ًخجاوػن الخض ال٣انىني.

 1اظتواد من  597إُف  599ق.ت.ج.
 2اظتادة  43من اظترسوم التشريعي رقم 10-93اظتؤرخ يف  23ماي  1993اظتتعلق ببورصة القيم اظتنقولة اظتعدل واظتتمم بالقانون رقم  04-03اظتؤرخ يف  17فرباير ،2003
ج.ر 23.ماي  ،2003ع ،34 .ص.20 .
M. Salah et F. Zéraoui-Salah, Actualités législatives et réglementaires de droit économique pour les années
1997à 2000, 1er trimestre 1998, Rev. Entrep. com, n° 1, 2005, p.125.
 3اظتواد  601 ،600 ،597 ،595ف 2 .و 3و 603 ،602 ،4ق .ت.ج يف حالة ما إذا تأسست شركة اظتسامهة بدون اللجوء العلين لالدخار.
 4اظتادة  608ق.ت.جَ .ف ينص اظتشرع اصتزائري على توقيع اظتؤسسني على مشروع القانون ا ألساسي يف حالة تأسيس شركة اظتسامهة عن طريق اللجوء العلين لإلدخار .
اظتادة  595ق.ت.ج.
 5فرحة زراوي صاٌف ،ماجستري قانون األعمال اظتقارن ،ػتاضرات اظتصطلحات القانونية ،غري مطبوعة ،كلية اضتقوق ،جامعة وىران" :2008-2007 ،تعرتي صياغة اظتادة
 609باللغة العربية خطأ مادي ،حيث أورد اظتشرع اظتادة باللغة العربية صيغة اصتمع (و) فيما خيص تعيني القائمني باإلدارة األولني وأعضاء غتلس اظتراقبة األولون ،أما فيما
خيص الصياغة باللغة الفرنسية فقد إستعمل صيغة التخيري (أو )ou/واظتالحظ أن الصياغة باللغة الفرنسية ىي األصوب بإعتبار أن األعضاء اظتعينون ينتمون إُف نظامني
ؼتتلفني .وبالتاِف ،فإنو من اظتستحسن على اظتشرع استدراك ىذا اطتطأ اظتادي يف صياغة النص باللغة العربية".
األساسي".
ة
اظتادة  609ق .ت.ج " يعني القائمون باإلدارة األولون وأعضاء غتلس اظتراقبة ومندوبو اضتسابات األولون يف القوانني
Art. 609 C. com. alg :" Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance et
les commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts".
6
Y. Guyon, Droit des affaires, T.1, Droit commercial général et sociétés, Economica, Paris, 12ème éd.,
2003, n° 322, p.340 :" Les actionnaires ne peuvent donc pas s’engager à l’avance à voter pour tel ou tel
candidat…on a voulu par là sauvegarder la souveraineté de l’assemblée générale" .
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إشٙالُت البدث :
جندهغ بق٩الُت اإلا٣ا ٫في البدث ٖن ُُٟ٦ت حُٗحو ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولحو في قغ٦ت اإلاؿاهمت التي لجإث ؤزناء
جإؾِؿها بلى الاصزاع .وطل ٪من زال ٫جبُاو الجهت اإلاسخهت للُ٣ام بالخُٗحو ومضة ًٖىٍتهم و٦ظا البدث ٖن هي الكغوٍ
الىاحبت الخىاٞغ في ألاشخام اإلاُٗنحو.
ؤَذاٍ الذساظت :
ي من زال٫
حؿعى هظه الضعاؾت بلى بْهاع ال٣ىاٖض ال٣انىنُت الخانت بخُٗحو ال٣اثمحو باإلصاعة في الدكغَ٘ الجؼاثغ ن
 ١الخُٗحو والكغوٍ الىاحب جىاٞغها و٦ظا الهُئت اإلاسىلت لها نالخُت الخُٗحو وم٣اعنتها بالدكغَ٘ الٟغنس ي
ٖغى مسخلَ ٠غ ن
بهىعة ؤؾاؾُت وبٌٗ الدكغَٗاث الٗغبُت اؾخثناء وبْهاع حىانب الازخال ٝومضي نجاٖت ال٣ىاٖض ال٣انىنُت اإلاُب٣ت في
ي باإلا٣اعنت م٘ الدكغَ٘ الٟغنس ي ؤؾاؾا.
الدكغَ٘ الجؼاثغ ن
ؤَمُت الذساظت:
ج٨من ؤهمُت هظه الضعاؾت في ؤجها حؿلِ الًىء ٖلى صعاؾت َغٍ٣ت حُٗحو ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولحو في قغ٦ت اإلاؿاهمت
التي حٗخبر النمىطج ألامثل لكغ٧اث ألامىا ٫والتي حٗخبر بمثابت اإلادغ ٥الا٢خهاصي في ؾى١ن ؤلاٖما ،٫خُث ؤو هظه اإلاٗالجت
ال٣انىنُت للمىيىٕ حٗمل ٖلى جىيُذ لغحا ٫ألاٖما ٫والظًن ال ًمل٩ىون اإلاٗلىماث ال٣انىنُت ال٩اُٞت في هظا اإلاجاَ ٫غٍ٣ت
حُٗحو الهُئت ؤلاصاعٍت اإلاخمثلت في مجلـ ؤلاصاعة ،بط ؤو ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولحو والظًن ًجؿضوون مجلـ ؤلاصاعة هم ؤصخاب
ال٣غاع في الكغ٦ت.
خؿت الذساظت:
 ١بلى اإلاضة
إلاٗالجت هظا اإلاىيىٕٛٞ ،نه جم ج٣ؿُم الضعاؾت بلى مُلحو ؤؾاؾُحو  :اإلاُلب ألاو ن ٫ؾِخم الخُغ ن
والكغوٍ اإلاىيىُٖت لخُٗحو ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولحو ،ؤما اإلاُلب الثاني ٞؿِناو٫ن الكغوٍ الك٩لُت لخُٗحو ال٣اثمحو
باإلصاعة ألاولحو .و٧ل مُلب مجؼؤ بلى ٞغٖحو ٖلى الندى آلاحي .بالنؿبت للمُلب ألاو ن ٫الظي ؾُدناو ن ٫اإلاضة والكغوٍ
اإلاىيىُٖت لخُٗحو ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولحو ؾِخٟغٕ بلى الٟغٕ ألاو٫ن مضة مؼاولت ال٣اثمحو باإلصاعة لىْاثٟهم وبلى الٟغٕ الثاني
الكغوٍ اإلاىيىُٖت لخُٗحو ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولحو ،ؤما اإلاُلب الثاني الظي ؾِخُغ١ن بلى الكغوٍ الك٩لُت لخُٗحو
ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولحو ؾِخٟغٕ بلى الٟغٕ ألاو٫ن ُُٟ٦ت انٗ٣اص واحخمإ الجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت وبلى الٟغٕ الثاني اجساط
الجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت ٢غاع الخُٗحو
اإلاؿلب ؤوال :اإلاذة والششوؽ اإلاىغىنُت لخهُين الٓائمين باإلداسة ألاولين
الُشم ألاو :ٛمذة مضاولت الٓائمين باإلداسة لىقائُهم
جخىلى الجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت حُٗحو ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولحو ٖنض جإؾِـ الكغ٦ت باللجىء الٗلجي لالصزاع ،وهظا
ؾىاء في الدكغَ٘ الجؼاثغين ؤو الٟغنس ي ،1خُث ج٣ضع "مضة ًٖىٍت" ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولحو بـ ؾخت ( )06ؾنىاث ،و٧ل حُٗحو
 1اظتادتني  600ف 2.و 611ق.ت.ج ":تنتخب العامة التأسيسية أو اصتمعية العادية القائمني باإلدارة .وحتدد مدة عضويتهم يف القانون األساسي دون أن يتجاوز ذلك
ست ( )06سنوات" .وبالنسبة للتشريع الفرنسي:
Arts. L. 225-7 al. 2 et L.225-18 al. 1 C. com. fr" Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale
constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés
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إلاضة جؼٍض ٖن اإلاضة ال٣انىنُت ٌٗخبر باَالٚ .1حر ؤنه ال جىحض ؤخ٩اما زانت في الدكغَ٘ الجؼاثغين والٟغنس ي ُٞما ًسو جاعٍش
انتهاء مضة الىْاث .٠وٖلُه ،جضزل حانب من ال٣ٟه الٟغنس ي ،2خُث ًغين هظا الخُاع ال٣ٟهي ؤو ألامغ ال ًخٗل ٤بؿخت ؾنىاث
قمؿُت ابخضاء من جاعٍش ٢بى٫ن الخُٗحو ،وبنما جنخهي مضة الخُٗحو التي ج٣ضع بؿخت ؾنىاث بدلى٫ن ؤحل انٗ٣اص الجمُٗت الٗامت
الٗاصًت التي جهاصٖ ١لى محزانُت الؿنت اإلاالُت للؿنت الؿاصؾت.
ي 3حُٗحو ٖلى ألا٢ل زالزت (٢ )03اثمحو باإلصاعة وازجي ٖكغة (ٖ )12لى ألا٦ثر وهظا بسالٝ
و٢ض ؤباح اإلاكغٕ الجؼاثغ ن
اإلاكغٕ الٟغنس ي 4الظي خضص الٗضص ألا٢ص ى بثمانُت ٖكغ (ًٖ )18ىا ،خُث جغ ٥اإلاجا ٫لل٣ىانحو ألاؾاؾُت بخدضًض الٗضص
ألا٢ص ى لل٣اثمحو باإلصاعة ول٨ن صوون ججاوػن الخض ألاٖلى الظي خضصه ال٣انىون.
الُشم الثاوي :الششوؽ اإلاىغىنُت لخهُين الٓائمين باإلداسة ألاولين
ًخجلى من زال ٫اؾخ٣غاء النهىم ال٣انىنُت للدكغَ٘ الجؼاثغين ؤو اإلاكغٕ اقترٍ حملت من الكغوٍ ال٣انىنُت التي
ًجب ؤو جخىٞغ في الصخو اإلاٗحو ٣٦اثم باإلصاعة ،هظه الكغوٍ جخمثل في:
 -1الؿبُهت الٓاهىهُت للٓائم باإلداسة
ًجىػن ؤو ً٩ىون ال٣اثم باإلصاعة في الدكغَ٘ الجؼاثغين 5شخها َبُُٗا ؤو مٗنىٍا ،خُث ال ًجىػن للصخو الُبُعي
اإلاٗحو ٣٦اثم باإلصاعة من ٢بل الجمُٗت الخإؾِؿُت ؤو ًنخمي لخمؿت مجالـ بصاعٍت لكغ٧اث مؿاهمت ً٩ىون م٣غها في
الجؼاثغ ،6وهى نٟـ الخ٨م اإلاؿخىحى من الدكغَ٘ الٟغنس ي .7وَؿخنخج بمٟهىم اإلاسالٟت ،ؤو حم٘ ٖضص اإلانانب ال ًُبٖ ٤لى
الصخو الُبُعي اإلاٗحو ٣٦اثم باإلصاعة في قغ٦ت اإلاؿاهمت التي ً٩ىون م٣غها الاحخماعي زاعج الىَن.
ؤما ُٞما ًسو الصخو اإلاٗنىين ٞةو الُ٣ض الؿال ٠الظ٦غ واإلاخٗل ٤بجم٘ ٖضص اإلانانب ال ًُب ٤بكإنه ؾىاء في
الدكغَ٘ الجؼاثغين ؤو الٟغنس ي .8ومن زمً ،م٨ن ؤو ٌكٛل الصخو اإلاٗنىين وُْٟت ٢اثم باإلصاعة في ٖضة قغ٧اث مؿاهمت
dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans.
Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale
extraordinaire.
 1اظتادة  614ق .ت.ج.
2
J. Hémard, F. Terré et P. Malibat, Les sociétés commerciales, Dalloz, 1972, n°867, p. 745 .
 3اظتادة  610ق.ت.ج ":يتوُف إدارة شركة اظتسامهة غتلس إدارة يتألف من ثالثة أعضاء على األقل ومن إثين عشر عضوا على األكثر".
4
Art. L. 225-17 C. com. fr " La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé
de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut
dépasser dix-huit".
 5اظتادة  612ق.ت.ج ":ال ديكن شخصا طبيعيا االنتماء يف نفس الوقت إُف أكثر من ستسة ( )05غتالس إدارة لشركات مسامهة توجد مقرىا باصتزائر.
وجيوز تعيني شخص قائما باإلدارة يف عدة شركات ،ويف ىذه اضتالة ال تطبق أحكام اظتقطع األول على اظتمثلني الدائمني لألشخاص اظتعنويني  .وجيب عليو عند تعيينو
اختيار ؽتثل دائم خيضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس اظتسؤوليات اظتدنية واصتزائية كما لو كان قائما باإلدارة باشتو اطتاص ،دو ن اظتساس باظتسؤولية التضامنية
للشخص اظتعنوي الذي ديثلو.
وعندما يقوم الشخص اظتعنوي بعزل ؽتثلو ،جيب عليو العمل يف نفس الوقت على استبدالو".
 6اظتادة  612ف .أوُف ق.ت.ج.
7
Arts. L. 225-20 et L. 225-21 al. 1 C. com.fr : " Une personne physique ne peut exercer simultanément
plus de cinq mandats d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français".
 8اظتادة  612ف 2 .ق.ت.ج .وبالنسبة للتشريع الفرنسي :
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ؾىاء ٧او م٣غها الاحخماعي صازل ؤو زاعج الىَنٚ .حر ؤو اإلاكغٕ الجؼاثغين 1وهظا ٖلى ٚغاع نٓحره الٟغنس ي 2ؤلؼما بخُٗحو
شخو َبُعي ًمثل الصخو مٗنىين بهٟت صاثمت ًخدمل اإلاؿاولُت اإلاضنُت والجؼاثُت ٦ما لى ٧او ٢اثما باإلصاعة باؾمه
ي الظي ًمثله ،بط من اإلا٣غعن ٢انىنا ؤو حم٘ ٖضص اإلانانب
الخام ،ول٨ن صو نو اإلاؿاؽ باإلاؿاولُت الخًامنُت للصخو اإلاٗنى ن
ال ًُبٖ ٤لى اإلامثل الضاثم للصخو الُبُعي .وٖلُهٞ ،ةنه ًم٨ن لهظا ألازحر ؤو ٌكٛل ٖضة منانب ٣٦اثم باإلصاعة في قغ٦ت
اإلاؿاهمت ؾىاء ٧او م٣غها صازل الىَن ؤو زاعحه وهى ما ٢ام الً٣اء الٟغنس ي بخإُ٦ضه .3وَٗخبر مى ٠٢اإلاكغٕ الجؼاثغين
بكإو حُٗحو ممثل صاثم للصخو اإلاٗنىين باإلاى ٠٢اإلابرع طل ٪ؤو مهام ال٣اثم باإلصاعة هي وْاث" ٠بكغٍت آصمُت" مدًت
جخُلب وحىص شخو َبُعي للُ٣ام بها .4وبالخاليٞ ،ةنه ًخىحب ٖلى الصخو الاٖخباعين خحو حُِٗنه ٣٦اثم باإلصاعة ؤو ً٣ىم
بخُٗحو شخو َبُعي لخمثُله من حهت ،ولخىلي مهام ؤلاصاعة ٖنه من حهت ؤزغين .واإلاالخٔ ؤو جمثُل الصخو الُبُعي
للصخو اإلاٗنىين اإلاٗحو ٣٦اثم باإلصاعة هى "نىٕ من جمثُل اإلاهالر"ٞ ،الصخو الُبُعي ً٣ىم بخمثُل اإلاهالر الُٗنُت
الخانت بالصخو اإلاٗنىين ولِـ  ِ٣ٞبخمثُله ٦صخو.5
 -2ضُت اإلاعاَم
ًلؼم اإلاكغٕ الجؼاثغين 6ؤو ً٩ىون مجلـ ؤلاصاعة ٩٦ل مال٩ا لٗضص من ألاؾهم جمثل ٖلى ألا٢ل 20باإلائت ( )%20من
عؤؾما ٫الكغ٦ت حؿمى هظه ألاؾهم بـ"ؤؾهم الًماو" ،خُث ؤو هظه ألازحرة جسهو ٧لها لًماو حمُ٘ ؤٖما ٫الدؿُحر التي
ؾُ٣ىم بها في اإلاؿخ٣بل ؤزناء خُاة الكغ٦ت ،وهظا ؾىاء ٧او ال٣اثمحو باإلصاعة ؤشخانا الُبُُٗحو ؤو اإلاٗنىٍحو .وٖلُهٞ ،ةنه
ًخىحب ٖلى الجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت ؤو ج٣ىم بخٗحو ال٣اثمحو باإلصاعة من بحو ألاشخام َبُُٗحو ٧انىا ؤم مٗنىٍحو
الظًن ًخمخٗىون بهٟت مؿاهم.
ي ٞةو اإلاكغٕ الٟغنس ي ٖضٖ ٫ن هظا الكغٍ بمىحب ٢انى نو
ي به الٗمل في الدكغَ٘ الجؼاثغ ن
وبسال ٝما هى ؾاع ن
7
 ، 2008بط بم٣خط ى هظا ال٣انىون لم حٗض وُْٟت ٢اثم باإلصاعة في ٞغنؿا م٣خهغة ٖلى
جدضًث الا٢خهاص اإلااعر بخاعٍش 04ؤوث
اإلاؿاهمحو  ،ِ٣ٞوبنما ٌؿخُُ٘ ألاحنبي ٖن الكغ٦ت ؾىاء ٧او شخها َبُُٗا ؤو مٗنىٍا ؤو ٌٗحو ٣٦اثم باإلصاعة ٖنض
Art. L. 225-20 C. com.fr : " Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa
nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et
obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son
remplacement".
 1اظتادة  612ف 2 .ق.ت.ج.
2
Art. L. 225-20 al. 1 C. com. fr .
3
Paris, 15 février 1990, Bull. Joly, 1990, p.523, n°136.
 4فرحة زراوي صاٌف ،ػتاضرات القانون التجاري ،السنة الثالثة ،غري مطبوعة ،جامعة وىران ،كلية اضتقوق.2003 ،
 5أبو زيد رضوان ،شركات اظتسامهة ،دار الفكر العريب ،1983 ،ص.191 .
 6اظتادة  619ف 1 .و 2ق.ت.ج " :جيب على غتلس اإلدارة أن يكون مالكا لعدد من األسهم ديثل على األقل  %20من رأشتال الشركة  .وحيدد القانون األساسي
العدد األدىن من األسهم اليت حيوزىا كل قائم باإلدارة.
ختصص ىذه األسهم بأكملها لضمان رتيع أعمال التسيري ،مبا فيها األعمال اطتاصة بأحد القائمني باإلدارة ،وىي غري قابلة للتصرف فيها".
7
Loi n°2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l’économie, J.O.R.F. du 5 août 2008,
n°181, p.12471.

125

مشٖض حُل البدث الهلمي  -مجلت حُل الذساظاث اإلآاسهت– الهذد  2ؤٖخىبش 2016
جإؾِـ الكغ٦ت من ٢بل الجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت .ومن زمٞ ،ةو ٧ل شخو ًخمخ٘ بٟ٨اءة مهنُت في مُضاو الدؿُحر
1
وؤلاصاعة ٌؿخُُ٘ ؤو ٌٗحو ٣٦اثم باإلصاعة صوون ؤو ً٩ىون بالًغوعة مؿاهما في الكغ٦ت .واإلاالخٔ ؤو بٌٗ ال٣ٟه الٟغنس ي
ؤؾخدؿن الخٗضًل الظي ٢ام به اإلاكغٕ الٟغنس ي و٢ام بخإًُضه ألنه ؾمذ ألشخام طو ٟ٦اءة ٖلمُت ؤو مهنُت في الدؿُحر
بخُُٗجهم ٣٦اثمحو باإلصاعة من صوون ؤو ً٩ىنىا مال٨حو ٖلى ؤؾهم في الكغ٦ت٦ ،ظلٞ ٪ةو هظا الخٗضًل ال٣انىني ؾاهم في
جبؿُِ وجِؿحر قغوٍ حُٗحو ؤو حؿمُت ال٣اثمحو باإلصاعة طل ٪ؤو اقتراٍ "نٟت اإلاؿاهم" في ال٣اثم باإلصاعة لم حٗض من
النٓام الٗام.
بُض ؤو ال٣انى نو الخإؾِس ي ًم٨ن ؤو ٌكترٍ نٟت "اإلاؿاهم" لخُٗحو الصخو ٣٦اثم باإلصاعة ،ؤي ؤو ً٩ى نو مال٩ا لٗضص
مٗحو من ؤؾهم .2وٖلُه ،في خالت اقتراٍ مثل هظا البنض الخإؾِس يٞ ،ةنه ًجب ؤو ً٩ى نو ٧ل ال٣اثم باإلصاعة مال٩ا لٗضص من
ألاؾهم ،هظه ألازحرة حؿمى "ؤؾهم الًماو" ،والجضًغ بالظ٦غ ؤو جُاع ٣ٞهي الٟغنس ي 3انخ٣ض وحىص مثل هظه ألاؾهم ،طل٪
ؤنه ًالخٔ في الخُاة الٗملُت ؤو ألاشخام اإلاُٗنى نو ٣٦اثمحو باإلصاعة هم في الٛالب ؤشخام ؤحانب ٖن الكغ٦ت ًخمخٗى نو
بسبر مهنُت ٖالُت في مجا ٫حؿُحر ألاٖما ٫ؤلاصاعٍت واإلاالُت .ومن زمٞ ،ةو اقتراٍ ملُ٨ت هظه ألاؾهم ًاصي بلى ْهىعن ؤؾهم
ي ًالخٔ ؤو مهمت الًماو التي جٟ٨لها هظه ألاؾهم لم
نىعٍت ،ألامغ الظي ًاصي من حهت بلى وحىص ٚل ،ومن حهت ؤزغ ن
جغج٣ي بلى الهض ٝاإلانكىص ،بط ؤنه ٖنضما جنكإ مؿاولُت ال٣اثم باإلصاعة في خالت مثال بٞالؽ الكغ٦ت ؤو جىٟ٢ها ٖن الض٘ٞ
ًالخٔ ؤو ألاؾهم اإلاؿماة "ؤؾهم الًماو" ٣ٞضث ُ٢متها و٢ض ال حُٛي ُ٢مت الضًى نو.
والجضًغ بالظ٦غ انه في خالت حُٗحو شخو ٣٦اثم باإلصاعة ولم ً٨ن مال٩ا لؤلؾهم ًىم الخُٗحوٞ ،ةنه ٌٗخبر مؿخُ٣ال
بد٨م ال٣انىون بطا لم ً٣م بخصخُذ ويُٗخه زال ٫زالزت ( )03ؤقهغ في الدكغَ٘ الجؼاثغين 4وؾخت ( )06ؤقهغ في الدكغَ٘
الٟغنس ي.5

1

Ph. Merle, Droit commercial, Sociétés commerciales, Dalloz, 12ème éd., 2008, n°375, p. 422 : " En faveur
de la solution nouvelle, on a fait valoir qu’elle avait l’avantage de permettre à des personnes compétentes
d’entrer au conseil sans être propriétaires d’actions et qu’elle simplifiait également les conditions de
nomination des administrateurs dans les filiales de groupes".
2
Art. L. 225-25 al. 1 C. com. fr " Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire
d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent … .".
3
Ph. Merle, op. cit, n° 375, p.423 :" Ces actions dites de garantie.., ont fait l’objet d’une double critique :
- d’une part, dans les SA importantes, les administrateurs sont souvent des « managers » extérieurs à la
société, ou des salariés d’autres sociétés du groupe choisis en raison de leurs compétence. Exiger d’eux qu’ils
=; soient propriétaires de quelque actions de la société paraît totalement artificiel
=- d’autre part, la garantie offerte par ces actions était presque toujours illusoire : lorsque la responsabilité des
administrateurs était mise en jeu, c’est que généralement la société était dans une situation proche de la
cessation des paiements, et les actions avaient perdu beaucoup de leur valeur ".
 4اظتادة  619ف 3 .ق .ت .ج ":إذا َف يكن القائم باإلدارة يف اليوم الذي يقع فيو تعيني ه مالكا للعدد اظتطلوب من األسهم أو إذا توقفت أثناء توكيلو ملكيتو عتا فإنو
يعترب مستقيال تلقائيا إذا َف يصحح وضعيتو يف أجل ثالثة أشهر".
5
Art. L.225-25 al. 2 C. com. fr "Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du
nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être= =propriétaire, il est réputé
démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois".
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 -3ألاَلُت الٓاهىهُت الخاضت بالٓائمين باإلداسة
ي نها زانا ًخٗل ٤بـ "ألاهلُت ال٣انىنُت" إلاماعؾت وُْٟت ٢اثم باإلصاعة ،واإلا٣هىص بـ"ألاهلُت"
لم ًىعص اإلاكغٕ الجؼاثغ ن
هى ٢ضعة الصخو ٖلى مباقغة الخهغٞاث ال٣انىنُت ،خُث ًالخٔ ؤو ال٣اثم باإلصاعة ال ًمثل الكغ٦ت وال ٌٗخبر وُ٦ال ٖجها،
ٞهى مجغص ًٖى في مجلـ ؤلاصاعة وهى ما ؤ٦ضجه مد٨مت الن ٌ٣الٟغنؿُت ،1طل ٪ؤو ؾلُت جمثُل الكغ٦ت حٗىص بلى عثِـ
مجلـ ؤلاصاعة .2ومن زمٞ ،ةو ألاخ٩ام الٗامت ج٣ط ي بإو جخىٞغ في الصخو اإلاٗحو ٣٦اثم باإلصاعة "ألاهلُت اإلاضنُت" .3وبالخالي،
ٞةو "ال٣انغ اإلاغقض" ٌؿخُُ٘ ؤو ٌٗحو ٣٦اثم باإلصاعة باٖخباع ؤنه ًخمخ٘ بنٟـ ألاهلُت ال٣انىنُت التي ًخمخ٘ بها الصخو
الغاقض ٖنض حمهىعن ال٣ٟهاء .4وجإؾِؿا إلاا ؾب ٤ط٦غهٞ ،ةنه ال ًصر حُٗحو الصخو الغاقض اإلاهاب بالجنىون ؤو الٗخه ٣٦اثم
باإلصاعة ما صام ؤنه ال ٌؿخُُ٘ مباقغة الخهغٞاث ال٣انىنُت مهما ٧او نىٖها.5
ي ًالخٔ ؤو اإلاكغٕ" 6منذ نٟت الخاحغ ل٩ل ؤًٖاء
وبالغحىٕ بلى النهىم ال٣انىنُت الخانت بالدكغَ٘ الجؼاثغ ن
مجالـ ؤلاصاعة في الكغ٧اث الخجاعٍت بٗنىاو الصخو اإلاٗنىين الظي ًًُلٗىون نٓامُا بةصاعجه وحؿُحره ،وٍ٩ىون لؤلشخام
ألاحانب ألاًٖاء في اإلاجالـ ؤلاصاعة وألاًٖاء في ؤحهؼة الدؿُحر وؤلاصاعة نٟت الخاحغ بٗنىاو الصخهُت اإلاٗنىٍت التي
7
ًًُلٗىون نٓامُا بةصاعتها وحؿُحرها ،وهظا ب ٌٛالنٓغ ٖن مىَن ب٢امتهم ٖنضما ٌٗملىون لخؿاب "الصخهُت اإلاٗنىٍت"
ي 8انخ٣ض منذ ال٣اثمحو باإلصاعة نٟت الخاحغ ،طل ٪ؤجهم "ال ًمثلى نو
التي ًمثلىجها" .والجضًغ بالظ٦غ ؤو حانب من ال٣ٟه الجؼاثغ ن
الصخو اإلاٗنىين اإلاخمثل في الكغ٦ت وال٣غاعاث اإلاخسظة من َغٞهم هي ٢غاعاث حماُٖت ،خُث ًدٓغ ٖلى ال٣اثمحو باإلصاعة
اجساط ٢غاعاث ٞغصًت".

1

Com., 27 mars 1990, Bull. civ. 1990, 4, n°102.
F. Zéraoui, La répartition des pouvoirs généraux entre le conseil d’administration et son président ?,Rev.
Entrep. Com, n°1 , 2005, rejet n° 1, p. 30 : "Pouvoirs spécialement réservés au président du conseil
d’administration : la direction et la représentation de la société (art. 638 al. 1 C. com)…, 2. Au titre de la
représentation, c’est lui qui engage la société par sa signature lorsqu’ il accomplit les actes en son= =nom et
pour son compte, il la représente également en justice. Ce pouvoir est le corollaire du pouvoir de direction
générale. A l’égard des tiers, il incarne la société".
 3اظتادة  40ق.م.ج ":كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ،وَف حيجر عليو يكون كامل األىلية ظتباشرة حقوقو اظتدنية.
وسن الرشد تسعة عشر( )19سنة كاملة".
 4فرحة زراوي صاٌف ،ػتاضرات الليسانس ،السابقة الذكر.
 5اظتادة  42ق.م.ج " :ال يكون أىال ظتباشرة حقوقو اظتدنية من كان فاقد التمييز لصغر يف السن ،أو عتو ،أو جنون".
 6اظتادة  31ق ،22-90.السالف الذكر  .أيضا راجع اظتادة  3من أمر  07-96اظتؤرخ يف  10يناير  ،1996يعدل ويتمم القانون رقم  22-90اظتؤرخ يف  18أوت
 1990اظتتعلق بالسجل التجاري ،ج.ر 14يناير  ،1996ع ،3 .ص.19 .
 7فرحة زراوي صاٌف ،الكامل يف القانون التجاري ،األعمال التجارية ،التا جر ،اضتريف ،األنشطة التجارية اظتنظمة ،السجل التجاري ،إبن خلدون للنشر والتوزيع ،وىران،
،2003ص ":174 .لقد كرر اظتشرع نفس اطتطأ اللغوي يف النص بالصياغة العربية ،حيث إستعمل كلمة "الشخصية اظتعنوية" بدال من كلمة الشخص اظتعنوي... ،يقصد
بالعبارة الواردة يف النص "الشركة " ،أي الشخص اظتعنوي وىو الذي يتمتع بالشخصية اظتعنوية".
 8فرحة زراوي صاٌف ،اظترجع اآلنف ،ص ": 181.ليس ألعضاء غتلس اإلدارة الصفة التجارية لكوهنم ال يديرون الشركة ،فهم ينتمون إُف ىيئة إدارية رتاعية .ولذا ،ال حيق
عتم إختاذ القرارات بصفة فردية".
2

127

مشٖض حُل البدث الهلمي  -مجلت حُل الذساظاث اإلآاسهت– الهذد  2ؤٖخىبش 2016
وٖلُهٞ ،ةنه ٌؿخنخج ؤو "ال٣انغ" 1الٛحر اإلاغقض ال ٌؿخُُ٘ ؤو ٌٗحو ٣٦اثم باإلصاعة ،ول٨ن ٌؿخُُ٘ ؤو ً٩ىون مؿاهما
في الكغ٦ت باٖخباع ؤو نٟت اإلاؿاهم ال جخُلب ا٦دؿاب نٟت الخاحغ و ٤ٞالدكغَ٘ الجؼاثغينٞ ،2ال٣انغ ال ًم٨ن ؤو ً٩ىون
جاحغا وهظا لخماًخه من اإلاساَغ اللهُ٣ت بهظه الهٟت .3وبالخالي ،اقترٍ اإلاكغٕ الجؼاثغين 4مجمىٖت من الكغوٍ ل٩ي ًخم٨ن
ال٣انغ من ا٦دؿاب نٟت الخاحغ ومباقغة ألاٖما ٫الخجاعٍت ،جخمثل هظه الكغوٍ في الترقُض ،ا٦خما ٫زماني ٖكغة ؾنت،
ؤلاطوُ٢ ،ض ؤلاطو في السجل الخجاعين ،5واإلاالخٔ ؤو الٛاًت في منذ ال٣اثمحو باإلصاعة نٟت الخاحغ هى حٗل ألاخ٩ام ال٣انىنُت
جدناؾ ٤وجُبُ ٤ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بـاإلٞالؽ ،الؾُما نو اإلااصة 224من ال٣انىون الخجاعين الجؼاثغين.6
ي ٖلى بحباعٍت خهى ن ٫ألاحانب اإلاُٗنحو في اإلاجالـ ؤلاصاعة ٖلى
بياٞت بلى ما ؾب ٤ط٦غهً ،نو اإلاكغٕ الجؼاثغ ن
8
"بُا٢ت الخاحغ ألاحنبي" ،باٖخباع ؤو اإلاكغٕ 7مندهم نٟت الخاحغ "بٗنىاو "الصخهُت اإلاٗنىٍت" التي ًًُلٗى نو نٓامُا
بةصاعتها وحؿُحرها" .وبالخاليً ،الخٔ في هظا ؤلاَاع ؤو اإلاكغٕ 9خضص ُُٟ٦اث خهى٫ن ألاحانب ٖلى بُا٢ت الخاحغ .وٖلُه،
ٌؿخىحب ٖلى ال٣اثم باإلصاعة ألاحنبي الخهى٫ن ٖلى "بُا٢ت الخاحغ" التي ًسً٘ حؿلُمها ألخ٩ام جنُٓمُت مدضصة والتي حٗخبر
نالخت إلاضة ؾنخحو ٢ابلت للخجضًض .10و٢ض انخ٣ض نٟـ الخُاع ال٣ٟهي 11الؿاب ٤الظ٦غ منذ ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة نٟت الخاحغ
ؾىاء ٧انىا من حنؿُت حؼاثغٍت ؤم ال ،طل ٪ؤنه من حانب ال ًماعؾىون ؤٖما ٫ججاعٍت باؾمهم الخام ،ومن حانب آزغ
ًالخٔ ؤجهم ال ًضًغوو الكغ٦ت ،خُث ؤجهم ًنخمىون بلى هُئت حماُٖت ،ألامغ الظي ًدٓغ ٖلحهم اجساط ٢غاعاث ٞغصًت.
بالنؿبت للدكغَ٘ الٟغنس ي ًالخٔ ؤنه ال جىحض ؤخ٩ام من هظا ال٣بُلٞ ،اإلاكغٕ الٟغنس ي لم ًمنذ نٟت الخاحغ
لل٣اثمحو باإلصاعة بٗنىاو الصخو اإلاٗنىين الظي ًًُلٗىون بةصاعجه وحؿُحرهٞ ،الكغ٦ت وخضها هي التي جخمخ٘ بهٟت الخاحغ.12
 1يعترب قاصرا كل من بلغ سن التمييز احملدد وفق التشريع اصتزائري بثالثة عشرة ( )13سنة وَف يبلغ سن الرشد احملدد بتسعة عشرة ( )19سنة كاملة ( اظتادة  43من
ق.م.ج اظتعدلة مبوجب اظتادة  20من ق 10-05 .اظتؤرخ يف  20يونيو  2005يعدل ويتمم األمر رقم  58-75اظتؤرخ يف  26سبتمرب  1975واظتتضمن القانون اظتدين،
اظتعدل واظتتمم ،ج.ر  26يونيو  ،2005ع ،44 .ص.) 17.
 2اظتادة  592ف .أوُف ق.ت.ج .
3
M. Salah, Les sociétés commerciales, Les règles communes, La société en nom collectif, La société en
commandite simple, T. 1, EDIK, éd., 2005, n°52, p.39:" Le mineurs ne peut être commerçant. Sa
protection "contre les risque attachés à la qualité de commerçant" l’exige".
 4اظتادة  5ق.ت.ج.
 5راجع فرحة زراوي صاٌف ،اظترجع السابق ،ص 340 .وما بعدىا ظتزيد من اظتعلومات فيما خيص "القاصر اظترشد" و"القاصر اَفؤىل ظتمارسة التجارة".
 6فتيحة يوسف اظتولودة عماري ،أحكام الشركات التجارية ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،وىران ،الطبعة الثانية ،2007 ،ص  ":153 .والظاىر أن اظتشرع منح ىؤالء
(أعضاء غتلس اإلدارة) صفة التاجر  ...وإال كيف يربر تطبيق كل األحكام اظتتعلقة باإلفالس عليهم".
 7اظتادة  31ق ،22-90.السالف الذكر .أيضا راجع اظتادة  3من أمر  ،07-96السابق الذكر.
 8فرحة زراوي صاٌف ،اظترجع اآلنف ،ىامش رقم  ،1282ص  ":335 .تعترب عبارة "الشخصية اظتعنوية " الواردة يف نص اظتادة ( 31قبل وبعد تعديلها ) من القانون رقم
 22-90السالف الذكر غري مستحسنة من الناحية القانونية".
 9اظتادة  3من اظترسوم التنفيذي رقم  38-97اظتؤرخ بتاريخ  18يناير  ، 1997اظتتضمن كيفيات منح ؽتثلي الشركات التجارية األجانب بطاقة التاجر ،ج .ر 19 .يناير
 ،1997ع ،5.ص.4 .
 10اظتادة  4من اظترسوم التنفيذي  ،38-97السابق الذكر.
 11فرحة زراوي صاٌف ،اظترجع اآلنف ،ص 334 .وما بعدىا.
12
Art. L. 210-1 C. com. fr. : " Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son
objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les
sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions".
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ومن زمٞ ،ـ"ألاهلُت اإلاضنُت" جٟ٨ي ألو ٌٗحو الصخو ٣٦اثم باإلصاعة ،ألامغ الظي ًٟسر اإلاجا ٫لل٣انغ اإلاغقض ؤو ٌٗحو ٣٦اثم
باإلصاعة ،بد٨م ؤنه ًخمخ٘ بنٟـ اإلاغ٦ؼ ال٣انىني الظي ًخمخ٘ به الصخو البال ٜفي بنجاػ الخهغٞاث اإلاضنُت .1بياٞت بلى طل،٪
ًم٨ن حُٗحو الصخو ألاحنبي ٣٦اثم باإلصاعة صوون ؤو ً٩ىون مجبر بةجمام الكغوٍ ال٣انىنُت اإلا٣غعة بم٣خط ى النو
الدكغَعي ،2وٖلى الٗ٨ـ ال ٌؿخُُ٘ ال٣انغ الٛحر مغقض ؤو ٌٗحو ٣٦اثم باإلصاعة باٖخباع ؤنه لم ًبل ٜبٗض ؾن الغقض
واإلادضص بثمانُت ٖكغة ( )18ؾنت ٧املت.3
ؤما بالنؿبت للدكغَ٘ ألاعصنيٞ ،ةو اإلاكغًٕ 4نو ؤنه ال ًجىػن حُٗحو الصخو ٣٦اثم باإلصاعة بطا ٧او ٖمغه ً٣ل ٖن
بخضي وٖكغٍن ؾنت وهظا ٖلى ن ٌُ٣اإلاكغٖحو الجؼاثغين والٟغنس ي اللظًن لم ًدضصا الؿن ألاصنى لل٣اثم باإلصاعة .ومن زم،
اؾدثجى اإلاكغٕ ألاعصني ال٣انغ ؾىاء ٧او مغقضا ؤم ال من وُْٟت ال٣اثم باإلصاعة في قغ٦ت اإلاؿاهمت.
 -4خاالث الخىافي الٓاهىهُت واإلاىو
ً٣هض بـ"خاالث الخنافي ال٣انىنُت"ْ 5غو ٝمُٗنت ًدنافى مٗها حُٗحو الصخو ٣٦اثم باإلصاعة ،خُث ؤنه بطا وحض
الصخو الُبُعي ؤو اإلاٗنىين جدث جإزحر هظه ألاويإ ٞةنه ٌؿخدُل حُِٗنه ٣٦اثم باإلصاعة بلى ؤو جؼو .٫ندُجت لظلٞ ،٪ةو
هظه الخاالث جخمحز "بالُاب٘ النؿبي" .6و٢ض خضص اإلاكغٕ الجؼاثغين ٖلى ٚغاع نٓحره الٟغنس ي النكاَاث التي جخٗاعى م٘
مماعؾت وْاث٢ ٠اثم باإلصاعة ،بط ًمن٘ حُٗحو ٢اثم باإلصاعة ٦مدا ٔٞخؿاباث ،طل ٪ؤو مهام اإلاغا٢بت جخٗاعى م٘ مهام
الدؿُحر.7

1

Y. Guyon, , Droit des affaires, T.1, Droit commercial général et sociétés, Economica, Paris, 12 ème éd.,
2003, n°318, p. 334 : " L’administrateur doit être capable…, mais comme il n’a pas la qualité de
commerçant, la capacité de droit commun suffit " .
2
Art. L. 122-1 C. com. fr.:" Un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession
commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du
département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité dans des conditions définies
par décret".
3
Art 414 C. civ. fr :" La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis, à cet âge, chacun est capable d'exercer
les droits dont il a la jouissance".
P. Bauvert, N. Siret, Droit des sociétés et autres groupements, Droit de l’entreprise en difficulté, ESKA,
Paris, 3ème éd., 2001, p. 230.
 4اظتادة  89مكرر من قانون الشركات األردين.
"عدم اظتالئمات القانونية " تررتة حرفية لـ "
 ،177ص  ":320 .يسميها اظتشرع يف بعض النصوص القانونية
 5فرحة زراوي صاٌف ،اظترجع السابق ،رقم
 "Incompatibilités légalesوىذه الكلمة غري مستحسنة لغويا إذ يقصد بالتعارضات "حاالت التنايف القانونية" .
 6سعيد بوقرور ،األىلية القانونية ظتمارسة مهنة ػتافظ اضتسابات يف الشركات التجارية ،غتلة اظتؤسسة والتجارة ،ع  ،2008 ،4 .إبن خلدون للنشر والتوزيع ،وىران،
ص.87
 7اظتادة  715مكرر 4ف 2 .ق.ت.ج .وبالنسبة للتشريع الفرنسي:
Art. L. 822-10 al. 1 C. com. fr : "Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
1° Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance;..".
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وفي نٟـ الهضص٣ٞ ،ض من٘ اإلاكغٕ الجؼاثغين 1اإلاىز ٤واإلادامي بالخضزل في بصاعة ؤي قغ٦ت وطل ٪خٟاْا ٖلى قغٝ
اإلاهنت والىُْٟت و٦ظا اؾخ٣اللها٦ ،ظل ٪من٘ اإلاكغٕ٧ 2ل مىًْ ٠سً٘ ل٣انىون الىُْ ٠الٗمىمي مهما ٧او ؾلمه ؤلاصاعين ؤو
ٌٗحو ٣٦اثم باإلصاعة ،وهظا ألو اإلاكغٕ خٓغ ٖلى اإلاىْ ٠مماعؾت ؤي نكاٍ طو مغصوص ماصي .وٍالخٔ ؤنه وبسال ٝاإلاكغٕ
الجؼاثغين ٣ٞض ؾمذ اإلاكغٕ الٟغنس ي للمدامي ؤو ٌٗحو ٣٦اثم باإلصاعة ،ول٨ن بكغٍ ؤو ً٩ىون ٢ض ماعؽ مهنت اإلاداماة إلاضة ال
ج٣ل ٖن ؾبٗت ؾنىاث و ؤو ًسً٘ ؤزناء حُِٗنه ٣٦اثم باإلصاعة إلاغا٢بت مجلـ اإلانٓمت٦ ،3ظل ٪اإلاىزٌ ٤ؿخُُ٘ في الدكغَ٘
الٟغنس ي ؤو ٌٗحو ٣٦اثم باإلصاعة في الكغ٦ت ول٨ن ًمن٘ ٖلُه جل٣ي ٖ٣ىص الكغ٦ت اإلاٗحو ٞحها ٣٦اثم باإلصاعة 4هظا بٗضما ٧او في
الؿابً ٤من٘ ٖلُه طل ،٪وًٍُ ٠اإلاكغٕ الٟغنس ي وٍبحو ؤو وْاث ٠ال٣اثم باإلصاعة جخٗاعى م٘ من ًماعؽ وُْٟت بغإلااني ؤو
.51972
 1958اإلاٗض ٫واإلاخمم بمىحب ٢انىون 24حانٟي
ًٖى في الخ٩ىمت وطل ٪بمىحب ألامغ اإلااعر بخاعٍش 24ؤ٦خىبغ
ؤما بالنؿبت للدكغَ٘ اإلاهغي٣ٞ ،ض ؤحاػ اإلاكغٕ 6الجم٘ بحو وُْٟت اإلادامي ووُْٟت ال٣اثم باإلصاعة بضوون ؤي قغٍ ؤو
ُ٢ض ،طل ٪ؤو الًٗى في مجلـ ؤلاصاعة في الدكغَ٘ اإلاهغين ال ٌٗخبر جاحغا .وٖلُهٞ ،ةو هظه الىُْٟت ال حٗخبر ٖامال ًازغ ٖلى
اؾخ٣اللُت وقغ ٝمهنت اإلاداماة.
اإلاؿلب الثاوي :الششوؽ الشٙلُت لخهُين الٓائمين باإلداسة ألاولين
بو ال٣اٖضة التي اٖخمضها اإلاكغٕ الجؼاثغين هي "ؤو جنخسب الجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت ال٣اثمحو باإلصاعة بطا ما لجإث
قغ٦ت اإلاؿاهمت بلى الخإؾِـ اإلاخخاب٘" وهظا ٖلى مثا ٫نٓحره الٟغنس ي .ومن زمٞ ،ةنه البض ٖلى الجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت ؤو
ججخم٘ وجخسظ ال٣غاع و ٤ٞالنهاب اإلادضص في ال٣انىون.7

 1اظتادتني  19و 23من ق 02-06 .اظتؤرخ يف  20فرباير  ،2006اظتتضمن تنظيم مىنة اظتوثق ،السالف الذكر .راجع أيضا اظتادة  27من القانون رقم  07-13اظتؤرخ يف
 29أكتوبر  2013اظتتضمن قانون احملاماة ،ج .ر 30 .أكتوبر  ،2013عدد  ،55ص.3 .
 2اظتادة  45من األمر رقم  03-06اظتؤرخ يف  15جويلية  2006اظتتضمن القانون األساسي العام للوظيف العمومي  ،ج  .ر 16 .جويلية  ،2006ع  46 .ص" 6 .
دينع على كل موظف مهما كانت وضعيتو يف السلم اإلداري ،أن ديتلك داخل الرتاب الوطين أو خارجو ،مباشرة أو بواسطة شخص آخر ،بأي صفة م ن الصفات ،مصاٌف
من طبيعتها أن تؤثر على إستقالليتو أو تشكل عائقا للقيام مبهمتو بصفة عادية."...
3
Décret n° 2004-397 du 4 mai 2004 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la
profession d’avocat, J.O.R.F du 7 mai 2004, n° 107, p. 8168.
4
Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 pris pour
l’application du statut du notariat, J.O.R.F du 30 novembre 2004, n° 278, pp. 20329, 20330.
5
Art. 15 de l’ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions
d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, J.O.R.F.du 25 octobre 1958, p. 9727.
Art. 1er de la loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972 modifiant certaines dispositions du titre II de
l’ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux
incompatibilités parlementaires, J.O.R.F.du 25 janvier 1972, p. 1004.
 6اظتادة  52من قانون احملاماة اظتصري رقم  61لسنة .1968
 7اظتادة  674ف 2 .و 3ق.ت.ج.
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الُشم ألاوُُُٖ :ٛت اوهٓاد واحخمام الجمهُت الهامت الخإظِعُت
 -1إحباسٍت جىاَش الىطاب الٓاهىوي
ًالخٔ ؤو اإلاكغٕ الجؼاثغين ؤ٢غ قغوٍ مدضصة ومُٗنت لخضاو٫ن ؤي انٗ٣اص الجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت ،خُث ؤوحب
ؤو جنٗ٣ض هظه الجمُٗت و ٤ٞالكغوٍ اإلا٣غعة للجمُٗت الٗامت الٛحر الٗاصًت .1وبالخالي ،ال جصر مضاوالث الجمُٗت الخإؾِؿُت
بال بطا ٧او ٖضص اإلاؿاهمحو وألاصر اإلا٨خدبحو الخايغٍن ؤو ممثلي ًمل٩ىون ٖلى ألا٢ل النه )½( ٠من ألاؾهم في الضٖىة
ألاولى ،وٖلى الغب٘ (¼) في الضٖىة الثانُت ،وبطا لم ً٨خمل هظا النهاب ألازحر ؤي الغب٘ ًم٨ن جإحُل انٗ٣اص الجمُٗت
الخإؾِؿُت بلى قهغٍن ٖلى ألا٦ثر م٘ الاخخٟاّ بالنهاب ال٣انىني ألازحر ؤي الغب٘ (¼) .2وهى نٟـ اإلاى ٠٢اإلاؿخىحى من
الدكغَ٘ الٟغنس يٞ ،اإلاكغٕ الٟغنس ي هى آلازغ ؤزً٘ الجمُٗت الخإؾِؿُت للكغوٍ اإلا٣غعة للجمُٗت الٗامت الٛحر ٖاصًت،3
ٚحر ؤو اإلاالخٔ ؤو الجمُٗت الخإؾِؿُت ال جخضاو٫ن بنٟـ النهاب ال٣انىني اإلا٣غعن في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،خُث ؤو الجمُٗت
الخإؾِؿُت في الدكغَ٘ الٟغنس ي ال حٗ٣ض حلؿتها بال بطا ٧او ٖضص اإلا٨خدبحو الخايغٍن ؤو اإلامثلحو ًمل٩ى نو ٖلى ألا٢ل الغب٘ (¼)
في الضٖىة ألاولى ،وفي الضٖىة الثانُت الخمـ ،وفي خالت ٖضم ا٦خما ٫النهاب ال٣انىني ًم٨ن جإحُل الضٖىة الثانُت النٗ٣اص
الجمُٗت الخإؾِؿُت بلى قهغٍن ٖلى ألا٦ثر م٘ ب٣اء النهاب الخمـ .4وٖلُهٞ ،ةنه ٌؿخنخج مما ؾب ٤ط٦غه ؤو اإلاكغٕ
الجؼاثغين ٖلى مثا ٫اإلاكغٕ الٟغنس ي ؤوحبا نهاب ٢انىني مدضص النٗ٣اص الجمُٗت الخإؾِؿُت وبضوون هظا النهاب ال جنٗ٣ض
الجمُٗت الخإؾِؿُت وال حؿخُُ٘ اجساط ٢غاع بكإو حُٗحو ال٣اثمحو باإلصاعة .و٢ض خاو٫ن بٌٗ ال٣ٟه الٗغبي 5جىيُذ مٗجى
مهُلر النهاب ال٣انىني النٗ٣اص الجمُٗت و٢ض ؤ٢غ ٖلى ؤنه "ٖضص ألاؾهم الخايغة ؤو اإلامثلت ،نؿبت بلى مجمىٕ عؤؽ اإلاا."٫
وبالخاليٞ ،جمُ٘ اإلا٨خدبحو لهم خ ٤خًىعن الجمُٗت الخإؾِؿُتٚ ،حر ؤنه ًالخٔ ؤو هنا ٥خاالث ٢ض ًخٗظع ٖلى اإلاؿاهم
"اإلا٨خدب" خًى نع الجمُٗت بنٟؿه ألؾباب البعاصًت ،ألامغ الظي ًدخم ٖلُه جٟىٌٍ ؤشخام آزغٍن لخًى نع الجمُٗت وهى
 ١بلُه في الخحو.
ما ؾِخم الُغ ن

 1اظتادة  600ف 2.ق.ت.ج" :وتتداول اصتمعية التأسيسية حسب شروط اكتمال النصاب واألغلبية اظتقررة يف اصتمعيات غري العادية".
 2اظتادة  674ف 2 .ق.ت.ج ":وال يصح تداوعتا إال إذا كان عدد اظتسامهني اضتاضرين أو اظتمثلني ديلكون النصف على األقل من األسهم يف الدعوة األوُف وعلى ربع
األسهم ذات اضتق يف التصويت أثناء الدعوة الثانية  .فإذا َف يكتمل ىذا النصاب األخري تأجيل اجتماع اصتمعية الثانية إُف شهرين على األكثر وذلك م ن يوم استدعائها
لالجتماع مع بقاء النصاب اظتطلوب ىو الربع دائما" .
3
Art. L. 225-9 al.2 C.com. fr " L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité
prévues pour les assemblées extraordinaires".
L’article L. 225-9 al. 2 renvoie aux dispositions prévues par l’article L. 225-96 du Code de commerce
français.
4
Art. L. 225-96 al. 2 C. com. fr" Elle (L'assemblée générale extraordinaire) ne délibère valablement que si
les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur
deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée
peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée" .
 5إلياس نصيف ،الكامل يف القانون التجاري ،الشركات التجارية ،اصتزء الثاين ،منشورات البحر اظتتوسط ومشورات عويدات ،بريوت ،لب نان ،الطبعة األوُف،1982 ،
ص.205.
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 -2جمثُل اإلا٘خدبين في الجمهُت الهامت الخإظِعُت
ي 1ؾ٨ذ بكإو خ" ٤اإلا٨خدب" في منذ و٧الت لخمثُله
من زال ٫اؾخ٣غاء النهىم ال٣انىنُت ًالخٔ ؤو اإلاكغٕ الجؼاثغ ن
في الجمُٗت الٗامت وهظا بسال ٝاإلاكغٕ الٟغنس ي 2الظي ؤ٢غ نغاخت ٖلى الخ ٤في الخمثُل بٛغى اإلاكاع٦ت في ال٣غاعاث
الجماُٖتٚ ،حر ؤو اإلاالخٔ ؤو اإلاكغٕ اللبناني 3خهغ ألاشخام الظًن جهضع لهالخهم الى٧الت لخًىعن الجمُٗت
الخإؾِؿُتٞ ،هظه ألازحرة ال ج٩ى نو صخُدت بال بطا ٧انذ مدغعة لٟاثضة ؤخض اإلا٨خدبحو وَؿدثجى من هظا اإلان٘ اإلامثلى نو
الكغُٖىون لٟا٢ضي ألاهلُت .وبالخالي٣ٞ ،ض ؤ٦ض حانب من ال٣ٟه اللبناني ؤنه ال جصر الى٧الت في الخًىعن بال بطا ٧انذ ناصعة
ألخض اإلا٨خدبحو ؤو إلامثلي الكغُٖىون لٟا٢ضي ألاهلُت .4وٖلى الٗمىم ًالخٔ ؤنه ًخىحب ؤو ج٩ىون الى٧الت م٨خىبت وممًُت ،بط
ًجب ؤو جخًمن بُاناث زانت باإلاى٧ل ،هظه ألازحرة جخمثل في اؾمه ،ل٣بهٖ ،نىانه ،وٖضص ألانىاث التي ًدىػها ؤو ًمل٨ها.5
ي 6ؤ٢غ ؤو "الكغ٧اء في قغ٦ت اإلاؿاهمت ال ًخدملى نو الخؿاثغ بال ب٣ضع خهتهم".
جنب ي ؤلاقاعة بلى ؤو اإلاكغٕ الجؼاثغ ن
وبالخالي ،ال ًم٨ن مُالبتهم بما ًٟى١ن ُ٢مت ؤؾهمهم في الكغ٦ت مهما بلٛذ صًىون الكغ٦ت ،وٖلى هظا ألاؾاؽ ٞةو اإلاكغٕ
ي ؤنه ال ٌكترٍ في
يً 7غ ن
ي ال ٌكترٍ ؤو ً٨دؿب "اإلا٨خدب" اإلاؿاهم نٟت الخاحغ .وٖلُهٞ ،ةو حانب من ال٣ٟه الجؼاثغ ن
الجؼاثغ ن
8
اإلاؿاهم في قغ٦ت اإلاؿاهمت ؤو ً٩ى نو بالٛاٞ ،ال٣انغ ًم٨ن له ؤو ً٨دؿب نٟت مؿاهم في قغ٦ت اإلاؿاهمت ٚ ،حر ؤو
ألاخ٩ام الخانت بكغ٦ت اإلاؿاهمت في الدكغَ٘ الجؼاثغين ال جخُغ١ن بلى اإلاؿاهمحو ال٣هغ ،ألامغ الظي ًدخم الغحىٕ بلى
ي 10بلى ؤلا٢غاع بةم٩انُت مكاع٦ت
الكغَٗت الٗامت اإلاخمثلت في ال٣انى نو اإلاضني ،9والظي بم٣خًاه طهب حانب من ال٣ٟه حؼاثغ ن
اإلاؿاهم ال٣انغ اإلامحز 11في الجمُٗت وحجتهم في طل ٪هى ؤنه من حهت ٌٗخبر خًىعن الجمُٗت من ٢بُل ألاٖما ٫ؤلاصاعٍت التي
ال جًغ به ،ومن حهت ؤزغين ٞةو ال٣انغ اإلاغقض ًخمخ٘ بإهلُت مضنُت ولِـ ججاعٍتٚ .حر ؤو اإلاالخٔ ؤو بطا ٧او مٗخىها ؤو

 1اظتادة  600ف .أوُف من ق.ت.ج.
يستشف بالرجوع إُف أحكام اظتادة  681من القانون التجاري أن اظتشرع اصتزائري أقر إمكانية أن ينيب شخص آخر عن اظتكتتب يف اصتمعية.
2
Art. L. 225-9 al. 1 C. com. fr:" Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter dans
les conditions prévues aux articles L. 225-106, L. 225-110 et L. 225-113".
 3اظتادة  181من القانون التجاري لبناين.
 4ػتمد فريد العريين ،ػتمد السيد الفقي ،الشركات التجارية ،منشورات اضتليب اضتقوقية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوُف ،2005 ،ص.221.
 5فاطيمة زتيدي جيالِف ،اصتنح اظتتعلقة باصتمعيات العامة يف شركة اظتسامهة ذات غتلس اإلدارة ،مذكرة ماجستري ،جامعة وىران ،كلية اضتق وق ،2009-2008 ،ص .
.99 ،98
 6اظتادة  592ف .أوُف من ق.ت.ج.
 7فرحة زراوي صاٌف ،اظترجع السابق ،ص  ":180 .ديكن تأسيس ىذه الشركة (شركة اظتسامهة) حسب نظامني مها  :النظام الكالسيكي ،أي شركة مسامهة ذات غتلس
اإلدارة أو النظام اصتديد شركة اظتسامهة ذات غتلس اظتديرين وغتلس اظتراقبة .على كل ،ليس للشريك يف الشركتني صفة التاجر  .فهو ال يقوم باألعمال التجارية وفيما
مسؤوليتو ،فهي بقدر األموال اليت قدمت يوم انضمامو ‘إُف الشركة".
8
M. Salah, op.cit, n° 52, pp.39 et 40 :" …le mineur peut acquérir la qualité d’associé dans une S.A.R.L., de
commanditaire dans une S. C.S ou dans une S.C.A. et d’actionnaire dans une S.P.A. En effet, ces qualités
n’entrainent pas celle de commerçant et l’associé a sa responsabilité limitée au montant de son apport. " .
 9اظتادة  43ق.م.ج واظتادة  83من ق.أسرة.ج.
 10فرحة زراوي صاٌف ،اظترجع اآلنف ،ص.340 .
 11القاصر اظتميز ىو الشخص الذي من بلغ سن التمييز احملدد وفق التشريع اصتزائري بثالثة عشرة ( )13سنة وَف يبلغ سن الرشد احملدد بتسعة عشرة ( )19سنة كاملة.
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ؾٟحها ُٞنىب ٖنه الىلي ؤو الىص ي في ُٚاب الىالضًن ،وفي خالت حٗظع وحىصهما ُٞنىب ٖنه اإلا٣ضم اإلاٗحو من اإلاد٨مت بناءا
ٖلى َلب ؤخض ؤ٢اعبه.1
الُشم الثاوي :اجخار الجمهُت الهامت الخإظِعُت ْشاس الخهُين
ًنب ي ؤلاقاعة بلى ؤنه ًجب اإلادآٞت ٖلى النهاب ال٣انىني اإلابحو ؤٖاله َىا ٫انٗ٣اص الجمُٗت الخإؾِؿُت وفي ٧ل
٢غاع م٣ترح .وٖلُهٞ ،ةو زغوج اإلا٨خدبحو من حلؿت الجمُٗت ًاصي بلى ٖضم جىاٞغ النهاب ال٣انىني .ومن زمٖ ،ضم صخت
٢غاعاتها ،ندُجت لظل٣ٞ ٪ض طهب حانب من ال٣ٟه الجؼاثغين 2بلى الخإُ٦ض ٖلى مغاحٗت النهاب ال٣انىني ؤزناء اٞخخاح الجمُٗت
الخإؾِؿُت وؤزناء الخهىٍذ ٖلى ٧ل ٢غاع ًسو حضو٫ن ؤٖما ٫الجمُٗت الخإؾِؿُت.
وبالخاليٞ ،ةو الؿااًُ ٫غح خى نُُٟ٦ ٫ت منا٢كت ال٣غاع الخام بخُٗحو ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولحو؟ وما هي الُغٍ٣ت
الخهىٍذ اإلاٗخمضة الجساط ٢غاع الخُٗحو ؟
 -1مىاْشت الجمهُت الخإظِعُت ْشاس حهُين الٓائمين باإلداسة ألاولين
ي لم ًدضص ُُٟ٦ت منا٢كت ٢غاع
ي ؤو اإلاكغٕ الجؼاثغ ن
ي الجؼاثغ ن
ٌؿخسلو من زال ٫اؾخ٣غاء ؤخ٩ام ال٣انى نو الخجاع ن
ي 3وؤ٢غ ٖلى ؤو منا٢كت ال٣غاع حؿب٤
مىا٣ٞت ٖلى مكغوٕ ال٣انى نو ألاؾاس ي ،جإؾِؿا لظل ٪جضزل حانب من ال٣ٟه الجؼاثغ ن
بالًغوعة الخهىٍذ ٖلى ال٣غاع ،وٍغين نٟـ ال٣ٟه ؤو عثِـ الجلؿت هى الظي ًٟخذ الجلؿت بٗض الخد ٤٣من النهاب
ال٣انىني الؿال ٠الظ٦غ ،وٍُغح ؤمامه ٧اٞت الىزاث ٤التي جثبذ اؾخضٖاء اإلا٨خدبحو ،وٍٟخذ باب منا٢كت ب٢غاع نٓام الكغ٦ت
و ٤ٞحضو٫ن ؤٖما ٫الجمُٗت الخإؾِؿُت .4وٖنض الانتهاء من اإلانا٢كت ج٣ىم الجمُٗت الٗمت الخإؾِؿُت بالخهىٍذ ٖلى ٢غاع
ب٢غاع نٓام الكغ٦ت ول٨ن الؿاا ٫الظي ًثحر نٟؿه ما هي الُغٍ٣ت اإلاٗخمضة في الخهىٍذ وما هى النهاب ال٣انىني اإلا٣غعن
الجساط ال٣غاع الخام بخُٗحو ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولحو ؟
 -2جطىٍذ الجمهُت الهامت الخإظِعُت نلى مششوم ْشاس الخهُين
ًجضع الخظ٦حر ؤنه ًد ٤ل٩ل م٨خدب خًىعن حلؿت الجمُٗت الخإؾِؿُت ولى بؿهم واخض بما هى شخهُا ؤو بىاؾُت
وُ٦ل ٦ما ؤن٢ ٠ىله ،خُث ؤو اإلاكغٕ الجؼاثغين نو ٖلى ؤو "إلا٨خخبي ألاؾهم خ ٤الا٢ترإ بإنٟؿهم ؤو بىاؾُت ممثلحهم".5
وٖلُهٞ ،الؿاا ٫اإلاُغوح ً ٠ُ٦خم الخهىٍذ الظي ٖلى ؤؾاؾه جخسظ الجمُٗت الخإؾِؿُت ٢غاع الخُٗحو وما هي الُغٍ٣ت
اإلاٗخمضة؟
ؤ -ششوؽ الخطىٍذ في الجمهُت الهامت الخإظِعُت
من اإلا٣غعن ٢انىنا في الدكغَ٘ الجؼاثغين ؤو "ل٩ل م٨خدب ٖضص من ألانىاث ٌٗاصٖ ٫ضص الخهو التي ا٦خدب بها ،صوون
ؤو ًخجاو نػ طل ٪زمؿت ( )%5باإلائت من الٗضص ؤلاحمالي لؤلؾهم .ولىُ٦ل اإلا٨خدب ٖضص ألانىاث التي ًمل٨ها مى٧له خؿب نٟـ
 1اظتادة  99ق .األسرة
2
M. Salah, op. cit, n°70, p. 89 :" La vérification du quorum s’impose à l’ouverture de l’assemblée et lors du
vote de chaque résolution. Sans quorum, une assemblée ne peut délibérer valablement et il appartient, dans
cette situation, au bureau de dresser procès-verbal de carence…".
3
M. Salah, op.cit, n°71, p. 89:" Les débats précèdent nécessairement le vote des résolutions proposées".
 4فاطيمة زتيدي جيالِف ،اظتذكرة السابقة الذكر ،ص.104 ،103.
 5اظتادة  602ف.أوُف ق.ت.ج.
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الكغوٍ ونٟـ الخض" .1وٖلُهٞ ،ةو اإلاكغٕ الجؼاثغين ؤزً٘ الخهىٍذ إلابضؤ "جناؾب ألانىاث" الظي ٌٗخبر من النٓام الٗام
في الدكغَ٘ الجؼاثغين ،2خُث ؤو ٧ل م٨خدب ًخمخ٘ بٗضص من ألانىاث ٌٗاصٖ ٫ضص ألاؾهم التي ؤ٦خدب بها ،صوون ؤو ًخٗضي طل٪
زمؿت باإلائت من الٗضص ال٨لي لؤلؾهم ،وهى ما ؤ٦ضه حانب من ال٣ٟه الجؼاثغين .3بال ؤو اإلاكغٕ الجؼاثغين 4نو ٖلى ؤو
الجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت ًم٨ن ؤو جنكإ ؤؾهم ٖاصًت جخمخ٘ بد ٤جهىٍذ ًٟى١ن ٖضص ألاؾهم التي ًدىػها بالٟٗل ٧ل
م٨خدب ،وبظلٞ ٪ةو هظه ألاؾهم حٗخبر ممخاػة باإلا٣اعنت باألؾهم الٗاصًت ؾىاء ٧انذ اؾمُت ؤو لخاملها ،ول٣ض بنخ٣ض حانب من
ال٣ٟه الجؼاثغين 5مهُلر ؤؾهم ٖاصًت ممخاػة ،باٖخباع ؤو "الامخُاػ مغجبِ بالؿهم .وبالخالي ،من ٚحر اإلانُ٣ي الخدضر ٖن
ؤؾهم ٖاصًت" ،6و٦ظا ؤو بنكاء مثل هظه ألاؾهم ٢ض ًمـ ب٣اٖضة جناؾب ألانىاث اإلا٣غعة في الدكغَ٘ الجؼاثغين ٣٦اٖضة
آمغةٚ . 7حر ؤو حانب من ال٣ٟه الٗغبيً 8غين بإو بنكاء ؤؾهم مخٗضصة ألانىاث من ٢بل الجمُٗت الخإؾِؿُت ٌؿمذ
للماؾؿحو با٦دؿاب في ؤٚلب ألاخُاو ألاٚلبُت في الجمُٗت الخإؾِؿُت ولى لم ج٨ن لضحهم ألاٚلبُت في عؤؽ اإلاا.٫
وٖلى الٗمىم ؾىاء ؤنكإث الجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت مثل هظه ألاؾهم ؤم الٞ ،ةجها جبذ ُٞما ٌٗغى ٖلحها بإٚلبُت
زلثي (⅔) ألانىاث اإلاٗبر ٖجها وهظا بمغاٖاة النهاب ال٣انىني النٗ٣اص الجمُٗت والظي ؾب ٤وؤو جم جىيُده ،ؤي اإلا٨خدبحو
الخايغٍن الظًن ًمثلىون ٖلى ألا٢ل النه )½( ٠من ألاؾهم في الضٖىة ألاولى ،وٖلى الغب٘ (¼) في الضٖىة الثانُت وبطا لم
ً٨خمل النهاب ألازحر النٗ٣اص حلؿت الجمُٗت الخإؾِؿُت ًجىػن جإحُل احخمإ انٗ٣اص الجمُٗت بلى قهغٍن ٖلى ألا٦ثر م٘
ب٣اء النهاب اإلاُلىب لصخت الاحخمإ الغب٘ (¼).9
وَؿخنخج مما ؾب ٤ط٦غه ؤنه بطا جىٞغ النهاب ال٣انىني لصخت انٗ٣اص الجمُٗتٞ ،ةو هظه ألازحرة جبذ في ٢غاع حُٗحو
ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولحو وطلٖ ٪ن َغٍ ٤جهىٍذ اإلا٨خدبحو ،خُث ؤو ال٣اٖضة ج٣ط ي بإو ًجغين الخهىٍذ ٖلنُا ًماعؾه

 1اظتادة  603ف .أوُف ق.ت.ج.
 2اظتادة  684ق.ت.ج.
3
M. Salah, op.cit, n°23, p.37 :" …Le législateur a établi, dans cette forme de société, la règle de
proportionnalité : le droit de vote attaché à l’action est proportionnel à la quotité de capital que ce titre
représente, et il précise que chaque action donne droit à une voix au moins. Enfin, pour assurer le respect de
la règle, le législateur déclare le droit de vote d’ordre public puisque toute clause contraire des statuts est
réputée non écrite " .
 4اظتادة  715مكرر  44ق.ت.ج ":ديكن تقسيم األسهم العادية اإلشتية إُف فئتني إثنني حسب إرادة اصتمعية العامة التأسيسية،
تتمتع الفئة األوُف حبق تصويت يفوق عدد األسهم اليت حبوزهتا ،أما الفئة الثانية فتتمتع بإمتياز األولوية يف اإلكتتاب ألسهم أو سندات إستحقاق جديدة".
5
M. Salah, op.cit, n°11-2, p.25 :" …Le privilège attribué à certains actionnaires(- le plus souvent, aux
fondateurs de la société-) à la souscription en priorité de nouvelles actions constitue également une atteinte
au principe de l’égalité entre les actionnaires ".
6
M. Salah, op.cit, n°10, p.23 :" …Une remarque de terminologie s’impose. Dès lors qu’un privilège est
attaché à ces actions, on ne saurait parler d’actions ordinaires…".
 7اظتادة  684من ق.ت.ج.
 8مصطفى كمال طو ،الشركات التجارية ،األحكام العامة يف الشركات ،شركات األشخاص ،شركات األموال ،دا ر اصتامعية اصتديدة ،اإلسكندرية ،مصر ،1997 ،ص .
.416
 9اظتادة  602ق.ت.ج اليت حتيل إُف اظتادة  674ق.ت.ج.
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اإلاؿاهم "اإلا٨خدب" اإلاؿاهم ب٩ل خغٍت مهما ٧او ٖضص ألاؾهم التي ًمل٨ها ،وال جازظ ألاوعا ١البًُاء بٗحو الاٖخباع بطا ما
ؤحغٍذ الٗملُت ٖن َغٍ ٤الا٢ترإ.1
ؤما ُٞما ًسو الدكغَ٘ الٟغنس يً 2الخٔ ؤو اإلاكغٕ الٟغنس ي هى آلازغ نو ٖلى مبضؤ الخناؾب " Le principe de
 ،"proportionnalitéخُث ؤو ٧ل قغٍ ًسال ٠هظه ال٣اٖضة ٌٗخبر ٦إو لم ً٨نٚ ،حر ؤو اإلاكغٕ الٟغنس ي 3زغ١ن هظه ال٣اٖضة
وؤحاػ بنكاء ؤؾهم طاث نىث مًاٖ ٠ؤي بُٖاء نىجحو للؿهم الىاخض بطا ما جىاٞغث قغوٍ مُٗنت ،4وَؿخسلو من
الكغوٍ ؤو هظا النىٕ من ألاؾهم ال ًخ٣غعن بال بطا نو ٖلُه ال٣انىون ألاؾاس ي للكغ٦ت ؤو ؤ٢غجه الجمُٗت الٗامت الٛحر ٖاصًت.
ٌؿخنخج من ألاخ٩ام الؿاعٍت اإلاٟٗى ،٫ؤو اإلاكغٕ الجؼاثغين لم ًدضص َغٍ٣ت الخهىٍذ .وبالخالي٣ٞ ،ض ا٦خٟى بالنو
ٖلى ؤنه ال جازظ في الخؿباو ألاوعا ١البًُاء بطا ما اجسظ ال٣غاع ٖن َغٍ ٤الا٢ترإ ٦ما ؾب ٤ط٦غه .وجإؾِؿا ٖلى طل ٪وحب
 ١اإلاٗخمضة في الخهىٍذ.
البدث ٖلى مسخل ٠الُغ ن
ب -ؾشّ الخطىٍذ في الجمهُت الهامت الخإظِعُت
لم ًبحو اإلاكغٕ الجؼاثغين جُب٣ا ألخ٩ام ال٣انىون الخجاعين َغٍ٣ت الخهىٍذ ،وإلاؤل هظا الٟغا ٙال٣انىني ٣ٞض جضزل
ال٣ٟه الجؼاثغين 5وؤ٢غ ٖلى ؤو هناَ ٥غٍ٣خحو للخهىٍذ ،بما َغٍ٣ت ألاوعا ١وبما َغٍ٣ت الخٗبحر الهغٍذ.
جخجلى َغٍ٣ت ألاوعا ١في بُٖاء اإلا٨خدب ٖنض خًىعه الجمُٗت وع٢تً ،ضوون ٞحها مىٟ٢ه بما باإل٢غاع ؤو بالغ ٌٞؤي
اإلاٗاعيت ،ؤما ُٞما ًسو َغٍ٣ت الخٗبحر الهغٍذ ٣ٞض خاو٫ن حانب من ال٣ٟه الجؼاثغين 6جىيُده وؤ٢غ ؤو الخٗبحر ٖن الغؤي
ًخم بمىحب "بما بغ ٘ٞالُض ؤو قٟاهت بمىحب اإلاناصاة اؾمُا ٖلى ٧ل مؿاهم" م٘ بُاو عؤًه.
ًجضع الخنبُه بلى ؤو اإلاكغٕ الجؼاثغين ٧او ٢ض بحو ُُٟ٦ت مماعؾت خ ٤الخهىٍذ في بَاع ألامغ ع٢م 59-75اإلاخٗل٤
بال٣انىون الخجاعينٚ ،7حر ؤنه وبم٣خط ى حٗضًل هظا ألازحر بمىحب اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م 08-93اإلاظ٧ىعن ؾاب٣اً ،الخٔ بلٛاء
٧اٞت ؤلاحغاءاث ال٣انىنُت التي جبحو َغٍ٣ت الخهىٍذ في الجمُٗاث ،وفي اإلا٣ابل اخخ ٟٔباألخ٩ام الجؼاثُت في خالت مسالٟت
 1اظتادة  674ف 3 .ق .ت .ج.
2
Art. L. 225-122 al. 1 C. com. fr:" Sous réserve des dispositions des articles L. 225-10, L. 225-123, L. 225124, L. 225-125 et L. 225-126, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est
proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.
Toute clause contraire est réputée non écrite".
3
Art. L. 225- 123 C. com. fr.
4
Ph. Merle, op.cit, n°309, p.367 :"…Les conditions de création des actions à vote double sont les suivantes
(art. L. 225-123 ) :
1. Le droit de vote double peut être attribué par les statuts ou par une assemblée générale extraordinaire. Il
joue en principe pour toute assemblée.
2. Les actions doivent être entièrement libérées et le droit de vote double ne peut être accordé qu’aux
actions pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom d’un
même actionnaire…".
 5فرحة زراوي صاٌف ،ػتاضرات ماجستري قانون اصتنائي لألعمال ،السابقة الذكر.
 6فرحة زراوي صاٌف ،ػتاضرات الليسانس ،السابقة الذكر.
 7اظتادتني  645و 646من األمر رقم  ،59-75السالف الذكر.
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ال٣ىاٖض ؤلاحغاثُت الؿاب٣ت النٗ٣اص الجمُٗت الٗامت وألاخ٩ام الجؼاثُت اإلاخٗل٣ت بًغوعة جبلُ ٜنمىطج الى٧الت ،1وهى ألامغ
الظي ٢ام حانب من ال٣ٟه الجؼاثغين بانخ٣اصه .2ومن زمٞ ،ةنه ٌؿخدؿن من اإلاكغٕ الجؼاثغين ؤو ًخضزل وٍ٣ىم بخٗضًل ؤخ٩ام
ال٣انىون الخجاعين إلصعاج الًىابِ ال٣انىنُت التي جد٨م ٖملُت الخهىٍذ في الجمُٗاث من ؤحل ع ٘ٞاللبـ الظي ٌكىب هظه
الٗملُت ،وٍجحز للمؿاهم بنابت ػوحه ؤو مؿاهم آزغ بطا حٗظع ٖلُه الخًىعن ؤنالت ،ألو هظه الخ٣نُت من قإجها مٗالجت
ْاهغة ُٚاب اإلاؿاهمحو في الجمُٗاث الٗامت.
ي نٓم ٖملُت الخهىٍذ بًىابِ
بالنؿبت للدكغَ٘ الٟغنس ي ُٞالخٔ ؤو اإلاكغٕ الٟغنس ي 3وبسال ٝاإلاكغٕ الجؼاثغ ن
 ١حكمل
 ١حؿاٖض اإلاؿاهم ؤي "اإلا٨خدب" في ؤلاٖالو ٖن عؤًه اججاه مكغوٕ ٢غاع الخهىٍذ ،هظه الُغ ن
٢انىنُت ،وؤ٢غ ٖضة َغ ن
 ١ؤلال٨ترونُت ،الخهىٍذ باال٢ترإ ،الخهىٍذ ٖن َغٍ ٤الخىُ٦ل ٖلى بُاى.
الخهىٍذ باإلاغاؾلت ،الخهىٍذ بالُغ ن
ُٞخمثل الخهىٍذ باإلاغاؾلت في ؤنه ٌؿمذ للمؿاهم ؤي"اإلا٨خدب" الخٗبحر ٖن عؤًه ولى لم ً٨ن خايغا في حلؿت
الجمُٗت ،وَٗخبر ٧ل قغٍ ٦إو لم ً٨ن ،4واإلاالخٔ ؤو َغٍ٣ت الخهىٍذ هظه جخم بم٣خط ى اؾخماعة جًٗها الجمُٗت جدذ
جهغ ٝاإلا٨خدب اإلاؿاهم بناءا ٖلى َلبه ،وٍجب ؤو جخًمن هظه الاؾخماعة مجمىٖت من البُاناث الخانت بالكغ٦ت،
٦غؤؾمالها  ،م٣غها ،مضتها...بلخ ،وبُاناث ؤزغين جخٗل ٤بُبُٗت الجمُٗت.
وفي نٟـ الؿُاٞ ،١ةنه ًد ٤للمؿاهم "اإلا٨خدب" بما ال٣بى٫ن ؤو اإلاٗاعيت ؤو ؤو ًمخن٘ ٖن الخهىٍذ ،وٍجب ؤو
ًهغح ٖن مىٟ٢ه زالزت ؤًام ٢بل انٗ٣اص حلؿت الجمُٗت بطا لم ً٨ن هنا ٥بنض جإؾِس ي ًدضص ؤحل آزغ.5
ؤما ُٞما ًسو الخهىٍذ بالُغ١ن ؤلال٨ترونُتٞ ،اإلاالخٔ ؤنه وندُجت للخُىعن الخ٨نىلىجي ؤوحض اإلاكغٕ الٟغنس ي
َغٍ٣ت ؤزغين حؿخلؼم اؾخٗما ٫وؾاثل ؾمُٗت بهغٍت مخُىعة ،هظه الخ٣نُت زانت باالجهاٖ ٫ن بٗض ،خُث حؿمذ
للمؿاهم "اإلا٨خدب" من حهت بغئٍت الجلؿت وما ًضوعن ٞحها من منا٢كاث ،ومن حهت ؤزغين جسى٫ن له خ ٤الخهىٍذ ٖلى
ال٣غاع ،وٖلى ٧ل ٞةو هظه الُغٍ٣ت ال ج٩ىون صخُدت بال بطا وحض بنض جإؾِس ي ٌكترَها.6
وٍجضع الخنبُه ؤو ٖملُت الانخساب جخم ٖن َغٍ ٤الخهىٍذ ٖلى اإلاترشخحو إلانانب ال٣اثمحو باإلصاعة وهظا بما ٖن
َغٍ ٤الخٗبحر الهغٍذ الظي ًخم في الخُاة الٗملُت بما بغ ٘ٞألاًضي قإنه في طل ٪قإو الخهىٍذ في البرإلااو ؤو باإلاناصاة اؾمُا

 1اظتواد  818 ،817 ،816ق.ت.ج.
 2فرحة زراوي صاٌف ،ػتاضرات الليسانس ،السابقة الذكر.
3
Arts. L. 225-96, L. 225-107 C. com. fr .
4
Art. L. 225-107 al. 1 C. com. fr :" Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d’un
formulaire dont les mentions sont fixeés par décret en conseil d’Etat. Les dispositions contraires des statuts
sont réputées non écrites".
5
Arts. R. 225-75 à R. 225-78 C. com. fr.
6
Art. L. 225-107 al. 2 C. com. fr " Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum
et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat".
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ٖلى ٧ل م٨خدب إلْهاع عؤًه بكإو اإلاترشر ،1وبما ٖن َغٍ ٤الا٢ترإ وفي هظه الخالت ٞةنه ال جازظ بٗحو الاٖخباع ألاوعا١
البًُاء ،2خُث جمنذ للم٨خدب ٖنض خًىعه وع٢ت ًضوون ٞحها مىٟ٢ه بكإو اإلاترشخحو.3
وفي نٟـ الؿُاً ،١الخٔ ؤو اإلاكغٕ الجؼاثغين ؤلؼم في بَاع ؤخ٩ام الجمُٗاث الٗامت التي ًخًمن حضو٫ن ؤٖمالها
حؿمُت ال٣اثمحو باإلصاعة الكغ٦ت بدبلُ ٜؤو بىي٘ جدذ جهغ ٝاإلاؿاهمحو وألاصر في هظه الخالت اإلا٨خدبحو مٗلىماث مُٗنت
زانت ،جخمثل هظه ألازحرة في:
"ؤ -اؾم ول٣ب وؾن اإلاترشر واإلاغاح٘ اإلاخٗل٣ت بمهجهم ونكاَاتهم اإلاهنُت َُلت الؿنىاث الخمؿت ألازحرة ،والؾُما مجها
الىْاث ٠التي ًماعؾىجها ؤو ماعؾىها في قغ٧اث ؤزغين.
ب -منانب الٗمل ؤو الىْاث ٠التي ٢ام بها اإلاغشخى نو في الكغ٦ت وٖضص ألاؾهم التي ًمل٩ىجها ؤو ًدملىجها ٞحها" .4وهظا جدذ
َاثلت الٗ٣ىباث الجؼاثُت .5
وفي نٟـ ؤلاَاع ،ؤ٦ض اإلاكغٕ الجؼاثغين 6ؤو ٢غاع الخُٗحو ًازظ بـ"ؤٚلبُت زلثي (⅔) ألانىاث اإلاٗبر ٖجها" ٦ما ؾب٤
ط٦غه .ومن زمٞ ،ةنه ٌؿخنخج ؤو ألامغ ًخٗل ٤باجساط ٢غاع ولِـ بٗملُت جهىٍذ ل٩ل مترشر ٖلى خضيٞ ،الجمُٗت الٗامت
الخإؾِؿُت ج٣ىم باالنخساب بمىحب الٗضص اإلادضص في نٓام الكغ٦ت واإلا٣ضع بثالزت ٢اثمحو باإلصاعة ٖلى ألا٢ل وبزجي ٖكغ ٖلى
ألا٦ثر ،بط ال ًجىػن للجمُٗت الخإؾِؿُت حُٗحو ٢اثمحو باإلصاعة ً٣ل ؤو ًخٗضي ٖضصهم ٖن الخض ال٣انىني .وبالخاليٞ ،ال٣اثمىون
باإلصاعة اإلاُٗنى نو هم الظًن جدهلىا ٖلى ؤٚلبُت زلثي ألانىاث اإلاٗبر ٖجها.
ؤما ُٞما ًخٗل ٤بالدكغَ٘ ألاعصنيٞ ،ةو ٖملُت انخساب ال٣اثمحو باإلصاعة جخم باال٢ترإ الؿغين ،7وهى ما ٢ام جُاع من
ال٣ٟه ألاعصني 8بخىيُده بط ًد ٤لجمُ٘ اإلا٨خدبحو في الكغ٦ت الترشر ،ول٩ل مؿاهم وألاصر ل ٟٔم٨خدب ؤو ًنخسب ٖن
نٟؿه ،وبطا ٧او خاثؼا ٖلى و٧الت ٞله الهالخُت ؤو ًنخسب ٖن طل ٪اإلاؿاهم ؤًًا ،وٍغين هظا الجانب من ال٣ٟه ؤو الانخساب
ًخم ب٣ضع الٗضص اإلاُلىب لًٗىٍت مجلـ ؤلاصاعة من بحو اإلاغشخحو .وبالخاليٞ ،األشخام اإلاُٗنىون ٣٦اثمحو باإلصاعة هم من
جدهلىا ٖلى ؤٚلبُت ألانىاث خؿب الٗضص اإلادضص في النٓام ألاؾاس ي للكغ٦ت والظي ًجب ؤو ًىا ٤ٞالنهاب ال٣انىني الظي
خضصه اإلاكغٕ ألاعصني الظي ًتراوح بحو زالر ( )03وزالزت ٖكغ ( )13شخها.
ؤما بالنؿبت للدكغَ٘ الٟغنس يٞ ،ةو ال٣اٖضة اإلاٗمى٫ن بها في حُٗحو ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولحو هي انخسابهم من َغٝ
الجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت ٦ما ؾب ٤ط٦غه ،التي جخسظ ٢غاع الخُٗحو و ٤ٞقغوٍ النهاب وألاٚلبُت اإلا٣غعة للجمُٗت الٗامت
الٛحر الٗاصًت ،9وجخم ٖملُت الخهىٍذ ٖلى ٢اثمت اإلاترشخحو في الىا ٘٢الٗملي في حلؿت الجمُٗت بغ ٘ٞالُض ،1وٍجىػن لل٣انىون

 1فرحة زراوي صاٌف ،ػتاضرات الليسانس ،السالفة الذكر.
 2اظتادة  674ف 3 .ق.ت.ج.
 3فرحة زراوي صاٌف ،ػتاضرات الليسانس،السابقة الذكر.
 4اظتادة  678الشطر 5 .ق.ت.ج.
 5اظتادتني  818و 819ق.ت.ج.
 6اظتادة  674ف 3 .ق .ت.ج.
 7اظتادة  132ف .أ ق .ش .األردين.
 8فوزي ػتمد سامي ،الشركات التجارية ،األحكام العامة واطتاصة ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة األوُف ،2006 ،ص .من  435إُف. 437
9
Art. L. 225-96 C. com. fr.
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ألاؾاس ي للكغ٦ت ؤو ًدضص ٖضص ال٣اثمحو باإلصاعة بحماال .2وبالخالي٢ ،ض ًدضص الخض ألاصنى والخض ألا٢ص ى مثا ٫طل٢ ٪ض ًدضص
من زالزت بلى ازجي ٖكغ ؤو من زمؿت بلى زمانُت ٖكغ ٢اثمحو باإلصاعة ،ألامغ الظي ًمنذ للجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت خغٍت
ؤ٦ثر في جدضًض الٗضص .وحٗخبر اللجنت ألاوعوبُت للبىعنت ( )La C.O.Bؤو اإلاؿاهم "اإلا٨خدب" له بم٩انُت جغقُذ نٟؿه في حلؿت
الجمُٗت الخإؾِؿُت ؤزناء منا٢كت حضو٫ن ؤٖما ٫الجمُٗت اإلاخٗل ٤بانخساب ال٣اثمحو باإلصاعة ،وهى ما ؤ٦ضه بٌٗ ال٣ٟه
الٟغنس ي.3
ججضع اإلاالخٓت بلى ؤو اإلاكغٕ الجؼاثغين ؤ٦ض ٖلى بحباعٍت بٖالو ال٣اثم باإلصاعة ٢بى٫ن الىْاث ٠التي ؤو٧لذ له وهظا ٖلى
ٚغاع نٓحرًه الٟغنس ي وألاعصني ، 4وٍجب بزباث هظا ال٣بى٫ن في مدًغ حلؿت الجمُٗت الخإؾِؿُت .وبالخاليٞ ،ةنه ٌؿخنخج ؤنه
ال ًازظ بال٣بى٫ن الًمجي ،خُث ؤو الكغ٦ت حٗخبر ٢اثمت ومىحىصة من جاعٍش ٢بى٫ن ال٣اثمحو باإلصاعة ولِـ من ًىم الخُٗحو.5
ومن زمً ،بضؤ اخدؿاب مضة ًٖىٍت الصخو اإلاٗحو ٣٦اثم باإلصاعة في ؤو٫ن مجلـ ؤلاصاعة من جاعٍش نضوعن ٢غاع الجمُٗت
الٗامت الخإؾِؿُت اإلاخٗل ٤بازخُاع ؤو٫ن مجلـ بصاعة بلى ؤو٫ن حمُٗت ٖامت ٖاصًت حٗ٣ض للنٓغ في اإلاحزانُت وخؿاب النخاثج
للؿنت اإلاالُت اإلاىالُت.
وٖالوة بلى طلٞ ،٪ةو اإلاكغٕ الجؼاثغين ؤزً٘ ٢غاع حُٗحو ال٣اثمحو باإلصاعة من حهت بلى الدسجُل لضي اإلاغ٦ؼ الىَجي
للسجل الخجاعين ،6ومن حهت ؤزغين بلى بحغاءاث النكغ في النكغة الغؾمُت لئلٖالناث ال٣انىنُت ،7وهظا بٛغى بٖالو الخُٗحو
ي اإلاٟٗى ن ٫اججاه الٛحر بال من جاعٍش بٖالمه بم٣خط ى
وبٖالم الٛحر ،خُث ؤو ٢غاع حُٗحو ال٣اثمحو باإلصاعة ال ً٩ى نو ؾاع ن
بحغاءاث الكهغ .وبالخاليٞ ،ةنه ال ًم٨ن الاخخجاج بهظه الخُٗحو اججاه الٛحر بطا لم جدترم هظه ؤلاحغاءاث الك٩لُت الخانت
بالدسجُل والنكغ.8

1

G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, LGDJ, Paris, T. 1, V. 7, 18ème éd., par M. Germain,
2002, n°1629, p.403 :" Le scrutin de liste peut être utilisé. Dans la pratique le vote à lieu à mains levées…" .
2
Ph. Merle, op.cit, n° 373, p. 421 : "…Les statuts peuvent librement fixer le nombre des membres du
conseil. Généralement ils prévoient un minimum et un maximum ( de 3 à 12 ; de 5 à 18…), ce qui donne
plus de liberté à l’assemblée générale ".
3
G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, préc :" La C. O. B. estime qu’un actionnaire a toujours la
possibilité de se porter candidat au cours de la réunion de l’assemblée, lors de la discussion de la partie de
l’ordre du jour concernant l’élection des administrateurs " .
جتدر اإلشارة إُف أن اللجنة األوروبية للبورصة ). ( La C. O. Bاستبدلت بسلطة األسواق اظتالية)) A.M.F
 4اظتادة  600ف 2 .ق.ت.ج ،اظتادة  149من ق .ش .األردين ،وبالنسبة للتشريع الفرنسيArt. L. 225-7 al. 2 C. com. fr. :
 5فتيحة يوسف اظتولودة عماري ،اظترجع السابق الذكر ،ص.144.
 6اظتادة  548ق .ت .ج .
 7اظتواد  14 ،13 ،12ق 08-04 .اظتؤرخ يف  14أوت  2004اظتتعلق بشروط ؽتارسة األنشطة التجارية ،ج .ر  18أوت  ،2004ع ،52 .ص.4 .
أسيسية ،ومبا أن قرار تعيني القائمني باإلدارة
 8فرحة زراوي صاٌف ،اظترجع السابق ،ص" :468 ،467 .تعترب من قبيل "العقود التأسيسية" العقود اليت تصدر عن اصتمعية الت
األولني يعترب من بني عقود مرحلة تأسيس الشركة ،فإنو من اإلجباري تسجيلو وإشهاره وفقا إلجراءات التسجيل والشهر".
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وفي ألازحر ومن زال ٫الضعاؾتٞ ،ةنه ًدبحو لنا ؤنه لخُٗحو الهُئت ؤلاصاعٍت ؤزناء جإؾِـ قغ٦ت اإلاؿاهمت باللجىء الٗلجي
لالصزاع اإلاخمثلت في ال٣اثمحو باإلصاعة ألاولحو ًخىحب ؤو جخىٞغ من حهت قغوٍ مىيىُٖت وقغوٍ ق٩لُت من حهت ؤزغي،
ي ؤو ً٩ى نو الصخو اإلاٗحو ٣٦اثم باإلصاعة من بحو اإلاؿاهمحو في الكغ٦ت ؾىاء ؤ٧او شخها
خُث ؤلؼم اإلاكغٕ الجؼاثغ ن
َبُُٗا ؤم مٗنىٍا ؤو وهظا بسال ٝاإلاكغٕ الٟغنس ي الظي ٖضٖ ٫ن هظا الكغٍ بمىحب ٢انىون جدضًث الا٢خهاص اإلااعر
 ،2008بط ٞسر اإلاجا ٫ألشخام طو زبرة في مجا ٫حؿُحر ألامى نع ؤلاصاعٍت زاعج الكغ٦ت ؤو ً٩ىنىا من يمن
بخاعٍش 04ؤوث
الهُئت ؤلاصاعٍت زانت وؤنه في ؤٚلب ألاخُاو ال ً٩ى نو لغحا ٫ألاٖما ٫الخبرة والضعاًت ال٩اُٞت للُ٣ام باألٖما ٫ؤلاصاعٍت .ومن زم،
ٞةنه ٌؿخدؿن ٖلى اإلاكغٕ ؤو ًخضزل وؤو ًدظو خظو اإلاكغٕ الٟغنس ي بٗضم اقتراٍ قغٍ نٟت اإلاؿاهم ٌؿمذ لظوين
ي ؤو ًخم حُُٗجهم في الهُئت ؤلاصاعٍت.
الٟ٨اءة في مُضاو حؿحر ؤلاصاع ن
ْائمت اإلاطادس باللًت الهشبُت
 -Iؤَم الىطىص الٓاهىهُت الخاضت بالدششَو الجضائشي خعب الدعلعل الخاسٍخي
ن ألامغ ع٢م 59-75ن اإلااعر في 26ن ؾبخمبر 1975ن اإلاخًمن ال٣انىو الخجاعي ،ج.ع 19ن ؾبخمبر ٖ ،1975ضص  ،101م.ن.1073ن اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م -93ن08ن اإلااعر في 25ن ؤبغٍل  ،1993الظي ٌٗض ٫وٍخمم ألامغ ع٢م -75ن59ن اإلااعر في 26ن ؾبخمبر1975ن ًخًمن ال٣انىو الخجاعي ،ج.نع.ن ماعزت في 27ن ؤبغٍل ٖ ،1993ضص  ،27م.3.نن
ن اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م 10-93اإلااعر في 23ن ماي 1993ن اإلاخٗل ٤ببىعنت الُ٣م اإلان٣ىلت اإلاٗض ٫واإلاخمم بال٣انىو ع٢م -0304ن اإلااعر في 17ن ٞبراًغ  ،2003ج.ع23.ن ماي ٖ ،2003ضص  ،34م.ن.20
ن ؤمغ 07-96ن اإلااعر في 10ن ًناًغ ٌٗ ،1996ض ٫وٍذمم ال٣انىو ع٢م 22-90ن اإلااعر في 18ن ؤوث 1990ن اإلاخٗل ٤بالسجلالخجاعي ،ج.ع14ن ًناًغ ٖ ،1996ضص  ،3م.ن.19نن
ن اإلاغؾىم الخنُٟظي ع٢م 38-97ن اإلااعر بخاعٍش 18ن ًناًغ  ،1997اإلاخًمن ُُٟ٦اث منذ ممثلي الكغ٧اث الخجاعٍت ألاحانببُا٢ت الخاحغ ،ج.ع.ن19ن ًناًغ ٖ ،1997ضص  ،5م.ن.4نن
ن ال٣انىو ع٢م 10-05ن اإلااعر في 20ن ًىنُى 2005ن ٌٗض ٫وٍخمم ألامغ ع٢م 58-75ن اإلااعر في 26ن ؾبخمبر 1975ن واإلاخًمنال٣انىو اإلاضني ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،ج.ع 26ن ًىنُى .ٕ ،2005ن ،44م.17.ن
ن ألامغ ع٢م 03-06ن اإلااعر في 15ن حىٍلُت 2006ن اإلاخًمن ال٣انىو ألاؾاس ي الٗام للىُْ ٠الٗمىمي ،ج.نع.ن16ن حىٍلُت.ٕ ،2006ن46ن م.ن6ن.نن
ن ال٣انىو ع٢م 07-13ن اإلااعر في 29ن ؤ٦خىبغ 2013نن اإلاخًمن ٢انىو اإلاداماة ،ج.نع.ن30ن ؤ٦خىبغ ٖ ،2013ضص  ،55م.ن.3نن -IIاإلاشاحو الهامت خعب الدعلعل الخاسٍخي
ن بلُاؽ نهُ ،٠ال٩امل في ال٣انىو الخجاعي ،الكغ٧اث الخجاعٍت ،الجؼء الثاني ،منكىعاث البدغ اإلاخىؾِ ومكىعاثٖىٍضاث ،بحروث ،لبناو ،الُبٗت ألاولى.1982 ،نننن
-ن ؤبى ػٍض عيىاو ،قغ٧اث اإلاؿاهمت ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،1983 ،م.ن.191نن
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ن مهُٟى ٦ماَ ٫ه ،الكغ٧اث الخجاعٍت ،ألاخ٩ام الٗامت في الكغ٧اث ،قغ٧اث ألاشخام ،قغ٧اث ألامىا ،٫صاع الجامُٗتالجضًضة ،ؤلاؾ٨نضعٍت ،مهغ.1997 ،ن
ن ٞغخت ػعاوي نالر ،ال٩امل في ال٣انىو الخجاعي ،ألاٖما ٫الخجاعٍت ،الخاحغ ،الخغفي ،ألانكُت الخجاعٍت اإلانٓمت ،السجلالخجاعي ،ببن زلضوو للنكغ والخىػَ٘ ،وهغاو.2003 ،ن
ن مدمض ٞغٍض الٗغٍجي ،مدمض الؿُض ال٣ٟي ،الكغ٧اث الخجاعٍت ،منكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،بحروث ،لبناو ،الُبٗتألاولى.2005 ،نن
ن ٞىػي مدمض ؾامي ،الكغ٧اث الخجاعٍت ،ألاخ٩ام الٗامت والخانت ،صعاؾت م٣اعنت ،صاع الث٣اٞت للنكغ والخىػَٖ٘ ،ماو،الُبٗت ألاولى.2006 ،ن
نٞخُدت ًىؾ ٠اإلاىلىصة ٖماعي ،ؤخ٩ام الكغ٧اث الخجاعٍت ،صاع الٛغب للنكغ والخىػَ٘ ،وهغاو ،الُبٗت الثانُت.2007 ،نن - IIIاإلآاالث الُٓهُت واإلازٖشاث خعب الدعلعل الخاسٍخي
ن ؾُٗض بى٢غوع ،ألاهلُت ال٣انىنُت إلاماعؾت مهنت مدا ٔٞالخؿاباث في الكغ٧اث الخجاعٍت ،مجلت اإلااؾؿتن والخجاعة، ،ببن زلضوو للنكغ والخىػَ٘ ،وهغاوٖ ،ضص .2008 ،4نن
ن ٞاَُمت خمُضي حُاللي ،الجنذ اإلاخٗل٣ت بالجمُٗاث الٗامت في قغ٦ت اإلاؿاهمت طاث مجلـ ؤلاصاعة ،مظ٦غة ماحؿخحر،حامٗت وهغاو٧ ،لُت الخ٣ى.2009-2008 ،١ن
 -Vاإلاداغشاث خعب الدعلعل الخاسٍخي
ن ٞغخت ػعاوي نالر ،ماحؿخحر ٢انىو ألاٖما ٫اإلا٣اعو ،مدايغاث اإلاهُلخاث ال٣انىنُت٧ ،لُت الخ٣ى ،١حامٗت وهغاو،.2008-2007نن
ن ٞغخت ػعاوي نالر ،مدايغاث ال٣انىو الخجاعي ،الؿنت الثالثت ،حامٗت وهغاو٧ ،لُت الخ٣ى.2003 ،١Bibliographie en langue française:
I- Textes législatifs et réglementaires
)- C. com. fr., éd., 2011 ( Code de commerce Français
- Loi n°2008-776 du 4 août 2008relative à la modernisation de l’économie, J.O.R.F. du 5 août
2008, n°181, p.12471.
- Décret n° 2004-397 du 4 mai 2004 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
organisant la profession d’avocat, J.O.R.F du 7 mai 2004, n° 107, p. 8168
- Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 45-117 du 19 décembre 1945
pris pour l’application du statut du notariat, J.O.R.F du 30 novembre 2004, n° 278, pp. 20329,
20330.
- Loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972 modifiant certaines dispositions du titre II de
l’ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions
d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, J.O.R.F.du 25 janvier 1972, p. 1004.
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