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 جد٨يم َْيئت الباخثحن مً هسبت

ْعيا جدك٩ل  .ٖضص ٧ل في ص
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شهُئت  : الخدٍش
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الت قيها ألاجخواقش ألااإلانهجُت، اإلاولوغُت جلتزم التي ألااإلاهاالث ألابدار اإلاجلت جهبل  ألـا

 :الخالُت النؽش نواغذ ألاجدترم ألاالجذًت ألاالذنت الػلمُت

 : للمهاالث بالنعبت 

 آلاجُت الؽشألاه حعخوفي التي اإلاهاالث اإلاجلت جنؽش : 

 ألااإلاولوغُت الػلمُت باإلاػاًير الالتزام  ُ  اإلادٌمت، الذألاسٍاث في دألالُا بها اإلاػمو

 . الػلمي البدث لؽشألاه حعخجُب ألاالتي 

 اإلاششخت الػلمُت اإلاواد جدٌُم في ألااإلاولوغُت الخُاد مبذأ  الخدٌُم هُئت حػخمذ 
 بمبادا معاظها أألا الكٌشي  الخىشف من ألاغماُ خلو غلى الخشؿ مؼ للنؽش

 . نظمتألا أألا باألشخاؿ

 مدل جٌوو  ال ألاأو بالجذًت جدعم أو اإلاجلت في للنؽش اإلاهترخت اإلاهاالث في ًشاعى 

 . ملخهى أغماُ، أألا مزيشة من مهخىل أألا ظابو نؽش

 اإلاجلت اخخفاؿ لمن اإلاهذمت اإلاوالُؼ جٌوو  أو . 

 20 الػمل حجم ًخػذى ال أو ألا ، اللؿوٍت العالمت ألانواغذ الذنت اإلاهاالث جلتزم أو 

 . البدث مالخو ألا هوامؾ،مفادس اخدعاب مؼ ـكدت

 اللؿاث بئخذى آخش ألا البدث بلؿت بملخق مشقو ملل في الػلمُت اإلاادة جشظل :

ت أألا الكشنعُت الػشبُت،  (.البدث لؿت خعب) الانجليًز

 : اإلاترحمت لألغماُ بالنعبت  

 اإلاجلت باخخفاؿ جخفل التي جلَ اإلاترحمت ألاغماُ من جهُل. 

 ت,  ،الكشنعُت الػشبُت:  إلى ألا من سحمتاإلاذ ألاغماُ جهبل   .ألاإلاانُت أألا الانجليًز

 أغاله اإلازيوسة اللؿاث في مخخفيو جشحمانُيو الظدؽاسة اإلاهاالث جخمؼ . 

  ُ  خعب  الػلمُت الخبرة رألاي  من أظاجزة إلى اإلاهاالث  اإلاهذمت ألاغماُ جدو

 . اإلاهالت اخخفاؿ

 حعلمها من دنابو 5 بػذ مادجه بخلهي اإلاشظل الباخث ًبلـ . 
 

 نواغذ النؽش

1/2 



 2016  ماسط   1الػذد  –مجلت حُل ألابدار الهانونُت اإلاػمهت   -مشيض حُل البدث الػلمي 
  

 

 
6 

  

  

 

 :الخدٌُم ظُاظت 

 من جمٌُنها من أظبوع ؾموو  في الهشاس اجخار ألا الشأي بئبذاء الخدٌُم هُئت جلتزم 
ت مشاغاة مؼ للنؽش، اإلاهترخت اإلاادة  الخدٌُم في الخامت العٍش

 للنؽش اإلاهذمت اإلاواد غلى حػذًالث إنشاس لشألاسة اسجأث أو الخدٌُم لهُئت ًدو . 

 اإلاشظل الباخث ٌػلم  ُ خ ٌػلم أو غلى للنؽش مادجه بهبو  سصنامت خعب نؽشها بخاٍس

 .اإلاجلت

 :النؽش ؼشألاه

 ؼٍل  الػشبُت باللؿت:   الٌخابت ؼٍل Traditional Arabic  14 حجم. 

 ؼٍل ألاحنبُت للؿاث بالنعبت Times New Roman 12 حجم       . 

 لتمكق غلمُت راجُت بعيرة مادجه الباغث الباخث ًشقو. 

 هت خعب البدث مػلوماث تهمؽن ٍاؾو وٍش ٌُت ؼُ  ًدبؼ  حعلعلي بترجِب ألامٍش

 . البدث متو

 ـكدت ًل نهاًت في اإلاػلوماث هوامؾ جشجب. 

 :التهمِؾ نمورج 

 النؽش، داس الٌخاب، غنواو اإلِاؤلل، اظم ألا لهب :ألاحنبُت أألا الػشبُت باللؿت الٌخب .1

 .الىبػت النؽش،سنم ظنت النؽش، بلذ

ػُت النفوؿ .2  . الفذألاس  النق،ظنت النق،ممموو  البلذ،نوع  :الدؽَش

ٍاجب،غنواو اظم ألا لهب الذألاسٍت، أألا اإلاجلت غنواو :الذألاسٍاث ألا اإلاجالث .3  ال

خ اإلاهالت،غذد  . الانخباط الفذألاس،ـكدت اإلاجلت،جاٍس

 اإلازيشة،مؤظعت دسحت ، اإلازيشة الىالب،غنواو اظم ألا لهب :الجامػُت الشظابل .4

 . الانخباط الجامػُت،ـكدت الخخفق،العنت اإلازيشة،ًلُت حسجُل

ش .5 ش، إـذاس حهت  :الشظمُت الخهاٍس ٍاو مولوع الخهٍش ش،م ش، نؽش الخهٍش  ظنت الخهٍش

ش إـذاس  .الانخباط ـكدت ، الخهٍش

     :الالٌترألانُت اإلاشاحؼ .6

ُ   اإلاشحؼ ًوزو   ًامال ؤلالٌترألاني   الشابي  مػلوماث بزيش ” ؤلانترنذ”  ؼبٌت  غن اإلانهو

خ اإلانؽوسة، اإلاادة ـاخب ريش   مؼ  اسة ألاجاٍس   .اإلاونؼ ٍص

 غلى غنواو اإلاجلت .7
ً
 :جشظل اإلاعاهماث بفُؿت الٌترألانُت خفشا
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الفكدت  

 9 الاقخخاخُت 

 مدمذ سابذ الذيخوس  ألاسدني الهانوو  في انهمابه ألايُكُت الخجاسي  اإلادل سهن غلى اإلاترجبت آلازاس 
  ألاسدو الػاإلاُت، ؤلاظالمُت الػلوم حامػت النمش قلُذ

11 

 م  ديخوساه والبت يشدماو، ـذًو ًذالغ أقماُ. أ ألاالهانوو، الكهه في ألامواُ ؾعل ججٍش
ا الػاإلاُت، ؤلاظالمُت بالجامػت   ماليًز

29 

 حامػت العُاظُت، ألاالػلوم الخهوم  بٍلُت أظخار ظكُاو، ظوالم. د الخأميو، غهذ في اإلافلخت 
ل مدمذ  الجضابش أهشاط، ظوم  معاغذًت الؽٍش

49 

 ًا أمُنت الػمومُت، النكهاث جنكُز غلى اإلاالي اإلاشانب سنابت  63  جلمعاو بلهاًذ، بٌش أبي حامػت بس

 ؤلاًجاسي  الاغخماد لػهذ الهانونُت الىبُػت  (leasing)ٍام لوء في ؼ أخ  قُاللي. د.أ الجضابشي  الدؽَش

ت، ألا الانخفادًت الػلوم ًلُت بومذًن   الجضابش بلػباط، ظُذي -لُابغ حُاللي حامػت الخجاٍس

71 

 ٍام ؼ في الجانديو ألاوكاُ لذ الفادسة ألاخ ًاًل.أ الجضابشي، الدؽَش  معاغذة، أظخارة سلُت بش
 الجضابش ،ألاصألا جيزي  مػمشي  مولود حامػت العُاظُت، الػلوم ألا الخهوم  ًلُت

83 

 ت الشنابت   نخاث غلي ألاظخار جونغ، في الاحخماعي المماو بػنواو ألاحوس  من الدجض غلى ؤلاداٍس
 .جونغ بفكانغ، الخهوم  ًلُت

95 

 

ش  ت  اإلاجلتجخلي أظشة جدٍش معؤألالُتها غن أي انتهاى لخهوم اإلالٌُت الكٌٍش

 ال حػبر آلاساء الواسدة في هزا الػذد بالمشألاسة غن سأي إداسة اإلاشيض

 2016© حمُؼ الخهوم مدكوظت إلاشيض حُل البدث الػلمي 
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 الاقخخاخُت

 

: بكمله جخم الفالخاث  الزيبعم هللا الشخمن الشخُم ألاالخمذ هلل سب الػاإلايو 

ٓهيت ألابدار حيل مجلت مً ألا٫ْل الٗضص طا َٓ َاللل ٔل اإلاٗم٣ت ال٣اه ٓعل يغ ٫ٓل بٗض الى  بًٟل اهخٓاع َ
ٓص جٓاٞغ ل الٗلمي البدث حيل مغ٦ؼ لغنيض ليًي٠ ؤلاؾدكاعيت، الِيئت ْؤًٖاء الخدغيغ ؤؾغة حِ

ً
 مجلت

ل
ً
ل ٖلميت

ً
ل مد٨مت

ً
الن مىض حؿعى حضيضة  ال٣اهٓنل مجاالث مسخل٠ في ْاإلاسخهحن الباخثحن اؾخ٣ُاب بلى ٖنها ؤلٖا

يّ . ْالٗام الخام بٟٖغ

ٕٓ ْل٣ض    ٕٓ الٗضص َظا جى ٕ بدى  ْال٣اهٓنل الٗمل ٢ْاهٓنل ْججاعرل بصاعرل ٢اهٓنل مً ال٣اهٓنل ْٞغ

ٖٓذ ٦ما...الجىاجي ٓصاهيت ْألاعصهيت الجؼاثغيت الدكغيٗاث صعاؾت بحن اإلا٣االث جى ٓوؿيت ْالؿ  ،...ْاإلاٛغيبيت ْالخ
ل الٗضص ٩ٞان

ً
غ ٚىيا خاث ْخاثباأَل ل ق٩لذ التي الٗمليت ْألامثلت ْالكْغ

ً
ل ماصة

ً
ل ٖلميت

ً
ل عنصىت

ً
ٓز٣ت  حؿاَم ْم

ٓهيت الضعاؾاث في الباخثحن حٗم٤ في ٖٓيت ال٣اه . الى

 بٓؾِٗا ما ْالٗمل باالؾخمغاع اإلاجلت َظٍ جدغيغ ؤؾغة حُٗض٦م اإلاغ٦ؼ، ًٖ الهاصعة اإلاجالث ٦ْباقي   
ل ألاًٞل لخ٣ضيم

ً
 اعؾا٫ بلى ْاإلاسخهحن الباخثحن هضٖٓ الٗضص، بهظا ؾاَم مً ٧ل وك٨غ بط ْهدً ،صاثما

ٓانل ؤْ ؤبداثهم ل الٗمل ي٩ٓنل ٞدتى اهخ٣اصاتهم، ختى ؤْ ا٢تراخاتهم لخ٣ضيم مٗىا الخ
ً
 حِض يؿخضعي ٞةهّ مخ٣ىا

٤ٞٓ لٗلىا...الجمي٘ ْجٟاوي . الٗلميت الؿاخت بلى الجضيض باياٞت ه

 

. ألاهللا اإلاوقو في ألاألُا ألاآلاخش

 

ش ألامذًشة لػامتا اإلاؽشقت  اإلال والبي ظشألاس. د / الخدٍش
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 ألاسدني الهانوو  في انهمابه ألايُكُت الخجاسي  اإلادل سهن غلى اإلاترجبت آلازاس
 الػاإلاُت ؤلاظالمُت الػلوم حامػت النمش قلُذ مدمذ سابذ. د

 

 Abstract 

When mortgage the commercial shop that’s arranged effects for both parties currently the 

debtor and the creditor mortgagee and the others .these effects generate rights and obligations for 

parties in order to insure the rights of each to maintain his money and improved. As well as 

commercial mortgage expired depending on the dept associated with it. 

 

 ملخق     

ً ٖىض     حن؛ ل٨ال آزاع جترجب الخجاعرل اإلادل َع َْظٍ اإلاغتهً ْالضاثً الغاًَ اإلاضيً الُٞغ ٓلض آلازاع ، ٢ٓا ج  ْالتزاماث خ٣
حن ٦ْظل٪ جدؿصىّ هدٓ ْالؿعي مالّ ٖلى بالخٟاّ منهما ٧ل خ٤ ي٨ٟل بما للُٞغ ً يى٣ط ي ،  للضيً جبٗا الخجاعرل اإلادل َع

.      ؤنليت نّٟب ؤْ جبٗيت بهٟت بما بّ اإلاغجبِ

: مهذمت

ل يٛضْ 
ً
ً ؤَميت ْااخا  للخجاع يد٣٣ّ بما طل٪ ، َامت ا٢خهاصيت ٢يمت طاث ججاعيت مل٨يت باٖخباٍع الخجاعرل اإلادل َع

٫ٓل اثخمان مً الغاَىحن ٓٞاء، ؤحل ٖلى ْخه ً ٧ان ْبطا ال ل ال الخجاعرل اإلادل َع
ّ
ل يك٩

ً
ل يماها

ً
ٓيا  َٓ ٦ما اإلاغتهً للضاثً ٢

ًلل باليؿبت الخا٫ ٓاعص اإلاجّغص َع ٓٞاء ًٖ الغاًَ اإلاضيً عجؼ ٖىض الخجاعرل اإلادل ألن ، ال٣ٗاعاث ٖلى ال  للضاثً بضيىّ ال
ٓنل اإلاغتهً ً ؤن ٦ْما ْبٞالؽ عجؼ، خالت في ماؾؿخّ ج٩ ل ليكاَّ ألامثل الاؾخٛال٫ بلى الخاحغ صٞ٘ قإهّ مً الَغ

ً
ٓٞا  مً ز

. الخجاعرل إلادلّ الججررل البي٘

ً ؤن بيض  ً الَغ
ّ
٫ٓل مً لخاحغا يم٨ ٫ٓل مً اإلاغتهً ْالضاثً الاثخمان ٖلى الخه  ي٣ٟض ؤن صْنل الًمان ٖلى الخه

ل ٞيّ ْالخهٝغ اؾخٛاللّ ٞيم٨ىّ الخجاعرل إلادلّ خياػجّ الخاحغ
ً
ل ؤْ بيٗا

ً
ىا ، ؤْ َع

ً
 هٟـ اإلاغتهً للضاثً ْجب٣ى م٣ايًت

ٓاؾُت ألهّ الًماهاث ً ب ل ا٦دؿب الَغ
ً
ل خ٣ا

ً
ل ٖيييا

ً
٫ٓل ٖىض ٞيماعؽ جبٗيا ٓنل الضيً ٫ؤج خل  خ٤ الٗيني الخإمحن بهظا اإلاًم

ً صام ما الضاثىحن مً ٚحٍر ٖلى ْباألًٞليت الخجاعرل للمدل خياػجّ َغي٣ت ٧اهذ مِما الخاثؼ يض جدذ ، الخدب٘ ل الَغ
ً
 ٢اثما

ل
ً
ٓنل ؤن ْبكٍغ الخجاعر، السجل في ْم٣يضا ٓنل الّضيً ي٩ ً خ٤ ألن ، الاه٣ًاء َغ١ل مً بُغي٣ت اه٣ط ى ٢ض اإلاًم  َٓ الَغ

ٓصٍ في جبعي خ٤ .  الشخص ي للخ٤ ْاه٣ًاثّ ْبُالهّ صخخّ ْفي ْح

 الّغَاهاث مً الك٩ل بهظا يديِ الخىٓيم مً زام وؿ٤ بٞغاػ بلى الخجاعرل اإلادل خمايت حكغيٗاث ؾٗذ ْل٣ض 
ٓهيت حُٛيت يمً الخغ٦ت بدغيت الخمخ٘ في ألصخابها اإلاجا٫ بٞؿاح بٛيت مالِم ٢اه ٓجها التي أٖل  الخجاعيت ؤٖمالِم في يماعؾ
 حغاء مً ٖليهم جترجب التي الالتزاماث حؿضيض مً جم٨نهم ْبالخالي الا٢خهاصر ْالاػصَاع النهٓى ٦ْظل٪ الٟاثضة، جد٣ي٤ بٛيت

٫ٓل ى ٖلى الخه .  الخجاعرل اإلادل ْعًَ ال٣ْغ
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:  الذساظت أهمُت

خت ال٣ًيت جمثلّ إلاا بالىٓغ الضعاؾت َظٍ في البدث يإحي  ٓهيت آلازاع ا١س ي في َامت لبىت مً اإلاُْغ  ٖلى اإلاترجبت ال٣اه
ً ٓيت اإلااصيت بٗىانٍغ الخجاعرل اإلادل َع ٫ٓل اإلاا٫ نٟت جخسظ التي ْاإلاٗى ٓنل ْبالخالي اإلاى٣ ل الخجاعرل اإلادل ي٩

ً
ال ل مى٣

ً
ٓيا  طا مٗى

غ بل لىٟؿّ باإلادل يدخٟٔ ال الخاحغ بن بط ، بالٛت ؤَميت
ّ
 صةٕ ٖىّ ٞىجمذ لالثخمان ٦إصاة ْاؾخسضامّ بّ بالخهٝغ ٨ٞ

اث ٓهيت جهٞغ ً ْؤلايجاع البي٘:  هي ٢اه . ْالَغ

   : الذساظت مؽٍلت

ٓعث  ْلتها التي اإلاك٩لت حؿائالث جبل ت ْمىُل٣ِا ، ْالخمديو بالبدث الضعاؾت َظٍ جىا  الخجاعرل اإلادل ٖىانغ مٗٞغ
ٓان خيث مً  ْاإلاٗضاث الخجاعرل زارْألا الخجاعيت ْالكِغة ْالٗمالء، ؤلايجاع في ْالخ٤ الخجاعرل ْالاؾم الخجاعرل اإلادل ٖى

ٓم الخجاعيت ْالٗالمت الخجاعيت ْالغزهت الخجاعرل اإلادل اؾخٛال٫ في حؿخٗمل التي ْآلاالث  ْٖىض ، الهىاٖيت ْالىماطج ْالغؾ

ٓنل للٛحر جترجب التي آلازاع بطن هي ٞما:  الٗىانغ َظٍ جدضيض . ؟ زانت ا٢خهاصيت َبيٗت لّ الخجاعرل اإلادل ٧

٫ٓل هدؿاء٫ ٦ما  ٓنل ٖالج َل بال٣ ً ؤؾـ ألاعصوي الخجاعة ٢اه ىّ ٖلى اإلاترجبت ْآلازاع الخجاعرل اإلادل َع  بك٩ل َع

ٓاٖض جغ٦ِا ؤم ْاار ٓنل في الٗامت لل٣ .  ألاعصوي؟ اإلاضوي ال٣اه

ا اإلاًامحن جل٪ اؾديٗاب ٖلى ٢اصعة َي٩لت ًٖ البدث حؿخضعي الدؿائالث َظٍ مسخل٠ ًٖ ؤلاحابت بن   في ْببغاَػ

ل مدؿلؿل وؿ٤ .  الضعاؾت َظٍ ل٣ٗضة ألامثل الخل لىب ْماصٍد

:  الذساظت منهجُت

ل الضعاؾت َظٍ مىهجيت جخإنل 
ً
ل ٖليها بىصذ التي اإلاك٩لت ٖىانغ اؾخجمإ ٖلى ٢اصع زىاجي ليؿ٤ ٣ْٞا

ً
 ٞبصىما ؤنال

٢ٓٝٓ بلى ألا٫ْل اإلابدث يىهٝغ ً ٖلى اإلاترجبت آلازاع ٖلى ال ٓاء الخجاعرل اإلادل َع ً آزاع ٖغى زال٫ مً ؾ  الخجاعرل خلالم َع

ً آزاع ٖغى بلى ،( ألا٫ْل اإلاُلب) للمخٗا٢ضيً باليؿبت  ٦يٟيت بيان زم ْمً( الثاوي اإلاُلب) للٛحر باليؿبت الخجاعرل اإلادل َع

ً اه٣ًاء ٓاء(  الثاوي اإلابدث) الخجاعرل اإلادل َع  زم ْمً ،( الثاوي اإلاُلب) ؤنليت بُغي٣ت ؤْ(  ألا٫ْل اإلاُلب) جبٗيت بُغي٣ت ؾ

.  الضعاؾت بليها جٓنلذ التي ْالخٓنياث ْالىخاثج متالخاث بلى ههل

 : الذساظت منهج

 اإلاىبث٣ت الٗىانغ اؾخٗغاى هدٓ الؿعي ببان ْالخدليلي الٓنٟي باإلاىهج الالتزام الضعاؾت َظٍ َبيٗت ٢ًذ ل٣ض 
ً ٖلى اإلاترجبت آلازاع ْاَغة ًٖ البدث اعجإيىا ٞيما الضعاؾت ٨ٞغة ًٖ ٓوي، مديُِا في الخجاعرل اإلادل َع  بإهىا ْْحضها ال٣اه

ٓنل غة الىهٓم جل٪ جدليل ٖلى بالٗمل ملؼم ل  –اإلاَا
ً
حن لخمايت  –ْاَغيا ً ؤزىاء اإلاخٗا٢ضيً الُٞغ  بٛيت ، الخجاعرل اإلادل َع

ْحّ جدضيض ٓعل ؤ  الخجاعرل مدلّ ٞيها ي٣٘ التي اإلاغخلت في إلاخجٍغ الٟٗلي الاؾخٛال٫ مً الخاحغ جم٨حن في بها ؤخاَذ التي ال٣ه

ً .  للَغ

ت الٗلمي البدث مىاهج ؤخض اإلا٣اعنل اإلاىهج ٧ان إلاا  ل اإلاخٟٖغ
ً
ٓليا  خٔ ألازحر لِظا ٧ان ٣ٞض الٓنٟي اإلاىهج ًٖ ؤن

ٓهيت الٓنٟيت بحن اإلا٣اعهت في ْاٞغ ىّ ؤزىاء الخجاعرل مدلّ ٖلى للخاحغ اإلا٣غعة للخ١ٓ٣ل ال٣اه . َع
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: العابهت الذساظاث

ٓعل بدث -1 ٓعل خؿحن مدمض للض٦خ  ،اإلامل٨ت9 ،الهٟدت1،الٗضص ْالضعاؾاث للبدٓر ماجت مجلت في بؾماٖيل،ميك

ٓان ألاعصهيت ً مك٩لت" الِاقميت،بٗى ٓنل في اإلاخجغ َع ً مك٩لت الباخث جىا٫ْل خيث ،"ألاعصوي ال٣اه  اإلادل َع
ٓنل في الخجاعرل ً ل٨يٟيت اإلاىاؾبت آلاليت ْبحن ألاعصوي ال٣اه ٓيا، ماال باٖخباٍع الخجاعرل اإلادل َع  م٫ الباخث ل٨ً مٗى

ً ٖلى اإلاترجبت لآلزاع يخُغ١ل ً اه٣ًاء ٦ْيٟيت الخجاعرل اإلادل َع . الَغ

ٓعل صعاؾت  -2 حر الض٦خ ٓنل مباصت ، ٦غيم ٖباؽ َػ ْل٨ى1995ّ،َبٗت ٖمان ، ْاليكغ الث٣اٞت صاع م٨خبت ، الخجاعرل ال٣اه ، 

ً يخٗغى لم .  الخجاعرل اإلادل لَغ

ُ  اإلابدث   الخجاسي  اإلادل سهن غن اإلاترجبت آلازاس  : ألاألا

ً ٖلى جترجب      في ْؾيبدث للٛحر، ْباليؿبت اإلاغتهً للضاثً ْباليؿبت الغاًَ للمضيً باليؿبت ٖضيضة آزاع الخجاعرل اإلادل َع
ٕٓ َظا ً آزاع ألا٫ْل اإلاُلب في هدىا٫ْل مُلبحن بلى بخ٣ؿيمّ اإلآي  الثاوي اإلاُلب ْفي للمخٗا٢ضيً باليؿبت الخجاعرل اإلادل َع

ً آزاع . للٛحر ليؿبتبا الخجاعرل اإلادل َع

ُ  اإلاىلب   للمخػانذًن بالنعبت الخجاسي  اإلادل سهن آزاس:  ألاألا

ً ٖلى يترجب ال      ختى الغاًَ اإلاضيً خياػة في الخجاعرل اإلادل يٓل بل اإلاغتهً، الضاثً بلى خياػجّ جيخ٣ل ؤن الخجاعرل اإلادل َع

 منهما ل٩ل ْالتزاماث خ١ٓ٣ل الغاًَ ْاإلاضيً اإلاغتهً الضاثً ٖلى جترجب ْلظل٪ ،1 ْاؾدثماٍع اؾخٛاللّ في الاؾخمغاع مً يخم٨ً

ْلِا .  بالخٟهيل ْؾىدىا

ُ  الكشع .  للشاهن بالنعبت الخجاسي  اإلادل سهن آزاس:  ألاألا

ً ٖىض   ْالتزاماث خ١ٓ٣ل ٖليّ جترجب الخجاعرل إلادلّ الخاحغ َع

 
ً
:  الشاهن خهوم :  أألاال

ل الخجاعرل إلادلّ الغاًَ الخاحغ بن  الامخىإ باؾخثىاء الخجاعرل مدلّ في الخهٝغ خغيت ْلّ م٣يضة، يغْٙ جامت مل٨يت لّ مال٪ٌك
ٓنل باإلاا٫ ؤلايغاع ًٖ  اإلاا٫ ؤْ الخجاعرل اإلادل ٖلى اإلاال٪ خ١ٓ٣ل ٞلّ ْلظل٪ ٢يمخّ مً يى٣و ؤْ ؾالمخّ حهضص ْما اإلاَغ

ٓنل   :- هي الخ١ٓ٣ل َْظٍ 2اإلاَغ

 ٓنل في الخهٝغ :  اإلاَغ

 ؤن ٞلّ اإلاغتهً الضاثً بد١ٓ٣ل ؤلايغاع ٖضم بكٍغ الخجاعرل اإلادل في يخهٝغ ؤن في الخ٤ لّ الخجاعرل اإلادل ناخب بنللللل
ٓصة البًاٖت مً يبي٘ ٓح ٓصٍ ؤ٢ص ى ْيبظ٫ الخجاعرل اإلادل في اإلا  ٦ْظل٪ الخجاعيت ٖالمخّ ْبقِاع الخجاعيت ؾمٗخّ لخٗؼيؼ حِ

  3. الخجاعيت م٩اهخّ ْيٗؼػل ي٣ٓرل بما الخجاعرل اإلادل اؾم بِْاع

                                                           
1

م 1951مطبعة العالمٌة ، القاهرة ، الدكتور شفٌق شحاته، شرح القانون المدنً الجدٌد فً األموال ، القسم األول ، النظرٌة العامة للحق العٌنً ، ال 

 . 180ص 
2

بعة األولى ، عمان الدكتور محمد وحٌد الدٌن سوار ، شرح القانون المدنً ، الحقوق العٌنٌة التبعٌة ، الكتاب الثالث ، دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، الط 

 .70م،ص2006،
3

 .67،ص 1995، 1ار الثقافة والنشر ، عمان ، طالدكتور زهٌر عباس كرٌم ، مبادئ القانون التجاري ، مكتبة د 
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٫ٓل ْلِظا  ؤن ْللغاًَ ، الغاًَ اإلاضيً ؤمام يماهخّ ج٣ٓرل الخجاعرل مدلّ ٖلى الخاحغ يجغحها التي ؾصىاثالخذ ؤن ه٣
ٓنل يخهٝغ ل ْعَىّ الٗيييت الخ١ٓ٣ل ٧اٞت ٖليّ ْيترجب ْالِبت بالبي٘ باإلاَغ

ً
ىا ل َع

ً
اث َظٍ صامذ ما آزغ جإميييا  جًغ ال الخهٞغ

ً جاليت هي َاإلاا ، اإلاغتهً الضاثً ٓاحِت في جىٟظ ال ؤجها ْخيث للَغ ل اإلاخهٝغ بلى جيخ٣ل الخ١ٓ٣ل َظٍ ألن اإلاغتهً م
ً
 بد٤ مث٣ال

ً  الخجاعر؟ اإلادل ٖلى ٖيييت خ١ٓ٣ل جغجصب ٦يٟيت ًٖ ؾاثل يدؿاء٫ ٢ْض الخإميني الَغ

ٓم الازترإ ْبغاءة الخجاعيت ْالٗالمت الخجاعرل الاؾم حكمل الخجاعرل اإلادل ٖىانغ بن  ْبن الهىاٖيت، ْالىماطج ْالغؾ
ىّ ماصيا خ٣ا اإلاٗىٓرل الخ٤ بلى باإلياٞت لهاخبها جغجب الخ١ٓ٣ل َظٍ

ّ
 ال٣يام خغيت ٞلّ ، ْاؾخٗمالِا اؾخٛاللِا مً يم٨

ما٫ ٓيت زال٫ مً الخجاعرل اإلادل في الغبذ ػياصة بلى جاصر ؤن قإجها مً التي اإلااصيت باأٖل  ْبقِاع الخجاعرل اإلادل ؾمٗت ج٣
ا يخهٝغ ؤن لّ لصـ ْل٨ً ، الخجاعيت الٗالمت  ٚحر مً الخجاعرل اإلادل بٚال١ مثل بالٛحر الًغعل يلخ٤ ؤن قإهّ مً جهٞغ

ٓٞاء ٦ٟايخّ ْٖضم الًمان ٢يمت جىا٢و بلى ياصر طل٪ ألن اإلاغتهً بٖالم ٚحر مً الخجاعرل اإلادل َضم ؤْ ؾبب، .  بالضيً لل

اث بٌٗ َىا٥ بن  ْاإلا٣ايًت البي٘ ؤٖما٫ مثل الخجاعرل السجل في حسجيلِا مً بض ال الخجاعرل اإلادل ٖلى جغص الخهٞغ
ً مث٣لت اإلاخهٝغ بلى جيخ٣ل الخجاعرل اإلادل مل٨يت ْل٨ً ْالِبت ً ؤن صام ما بالَغ  ٢بل الخجاعرل السجل في سّجل ٢ض الَغ

.  ْالِبت اإلا٣ايًت ؤْ البي٘ حسجيل

 ؤْ ججاعيتا٫ الٗالمت مثل الخجاعرل اإلادل ؤحؼاء بٌٗ بي٘ َغي٤ ًٖ باإلاغتهً يًغ ؤن الخجاعرل للمدل الغاًَ ٖلى ْيمخى٘
ٓن، اإلاا٫ ججؼثت بلى ياصر طل٪ ألن الازترإ بغاءة مّ اإلاغتهً ٖلى اإلاك٣ت يؿبب ْبالخالي اإلاَغ ٓنل اإلاا٫ جدب٘ ٖلى ْيٚغ  ؤر في اإلاَغ

ٓنل يض .   1ي٩

 

ٓػل ال بالخسهيو ال٣ٗاعاث َْىا٥ ِٖٓا ٖضم ٖىض الخجاعرل اإلادل ًٖ مىٟغصة ٞيها الخهٝغ يج  الدسجيل إلحغاءاث زً

.  الًمان بيٗاٝ بلى جاصر ألجها

 يٛيب ؤال يجب ؤهّ بلى باإلياٞت الٗام ألانل َْٓ اإلاٗخاص الغحل ٖىايت ْهي ٖىايت؛ ببظ٫ التزام َٓ َىا الغاًَ التزام بن

. مل٨ّ ٖلى اإلاداٞٓت في مهلخّ لّ اإلاضيً ؤن البا٫ ًٖ

 بّ ْالاهخٟإ الخجاعرل اإلادل بصاعة : 

٫ٓل في ْؤيًا الخجاعرل لّمذ بصاعة في الخ٤ الخجاعرل اإلادل لغاًَ بن ل باٖخباٍع ْاإلاخجغ ، ٚلخّ ٖلى الخه
ً
ل ماال

ً
 ًٖ هاججا

الث جأل٠ ٓيت اإلااصيت اإلاى٣ ٫ٓل نٟت ؤؾبٜ الظر الخأل٠ طل٪ ، ْاإلاٗى ْؤن اإلاٗىٓرل اإلاى٣  في للمخجغ حٗغى ٢ض ألاعصوي اإلاكٕغ ،
ٓنل مً (39)ْ(ل38) اإلااصجحن ٕٓ ْبيان ٖىانٍغ بخٗضاص ، الخجاعة ٢اه ٓاهحن الٗىانغ جل٪ ٖلى ال٪الم خ١ٓ٣ل زً  بال زانت ل٣

ل لم ؤهّ ًَن ٓنل بٓي٘ ُيٗ اث يد٨م زام ٢اه  . مخجٍغ ٖلى الخاحغ جهٞغ

ٓصة ٓاص  بلى ْبالٗ ْاإلااصة (ل414)ْ (لل323)لْ(ل317)ْ (ل2/لل43)لْ(ل26)اإلا ٓن الخجاعة ألاعصوي   سجل مً(لج/9)مً ٢اه
ٓنل بّ للخٗامل ٢ابل ما٫ ًٖ ٖباعة َٓ الخجاعرل اإلادل بإن بييذ التي الخجاعة  مً بض ٞال الخاحغ ْاحباث يدضص لم اإلاكٕغ ٧ْ
ٓاٖض ٖلى الخٗغيج ت بها ْالاؾخٗاهت الٗامت، ال٣ ٓنل اإلاا٫ بصاعة ٦يٟيت إلاٗٞغ  يد٤٣ طل٪ ألن الغاًَ؛ ٢بل مً بّ ْالاهخٟإ اإلاَغ
٫ٓل في الغاًَ مهلخت ٓنل ؤن في اإلاغتهً ْمهلخت ججاعجّ عؤؽ ٖلى الب٣اء م٘ مخجٍغ لًمان الاثخمان ٖلى الخه ل ي٩

ً
  مُمئىا

                                                           
1

 .100وحٌد الدٌن سوار ، المرجع السابق ، ص  



 2016  ماسط   1الػذد  –مجلت حُل ألابدار الهانونُت اإلاػمهت   -مشيض حُل البدث الػلمي 
  

 

 
15 

 منهم ؤر يٟاحإ ال ؤن في الٗاصيحن الضاثىحن ْمهلخت الغاًَ صاثني ؾاثغ ٖلى بالخ٣ضم اؾخد٣ا٢ّ ميٗاص في صيىّ اؾديٟاء ٖلى

ً بهظا . 1 الغاًَ طمت ٖلى اإلا٣غعل الٗام يماجهم مً يى٣و الظر الَغ

ٓنل بن ,  ؤلايجاع بينها ْمً الخجاعرل اإلادل ٖىانغ (38)لباإلااصة  الخجاعرل باإلادل اإلاخهلت بالىهٓم ط٦غ ألاعصوي الخجاعة ٢اه

اث هٟاط ج٣ّغعل ْالتي( 35/1) باإلااصة بّحن ٦ْظل٪ ٓاحِت في مخجٍغ ٖلى الخاحغ جهٞغ  الخجاعر، السجل في ٢يضَا قغيُت الٛحر م
اث لٛاياث  ْجد٤٣ الخجاعرل اإلادل َبيٗت م٘ ميسجم طل٪ ْبن ل ٖليّ جغص ؤن يم٨ً التي الخهٞغ ٍٕد  جل٪ ؤَغاٝ إلاهلخت ْمغا

اث .  الخهٞغ

ٓاص زال٫ مً ٔل الؿاب٣ت اإلا ل ٧ان بطا جإححٍر في الخ٤ الخجاعرل اإلادل إلاال٪ بإن هغ
ً
ٓعل ال عبما ِٞىا الخجاعرل اإلادل إلادل مال٩ا   جث

ٓعل ٢ض ْل٨ً بق٩اليت ؤيت ل الخجاعرل اإلادل ناخب ٧ان بطا ؤلاق٩اليت جث
ً
ٓػل ِٞل الخجاعرل اإلادل إلا٩ان مؿخإحغا ً ٫ٌ يج  خ٤ َع

ٓاٖض ٣ْٞا ؤلايجاع ٓاص خؿب ؤْ الٗامت لل٣ ٓنل م .  ألاعصوي؟ الخجاعة ٢اه

ٓنل بن ٓنل َٓ ألاعصوي الخجاعرل ال٣اه ٓنل ٖلى م٣ضم َٓ ْلظل٪ زام ٢اه  ٖليىا ْيخٗحن ٖامت، قغيٗت باٖخباٍع اإلاضوي ال٣اه
ٓاٖض جُبي٤ ٓنل م٘ مخٗاعيت ٧اهذ ْلٓ الخجاعيت ال٣ ٓنل في نغيدت ههٓم م٘ جهُضم ال٣اٖضة َظٍ ْل٨ً اإلاضوي ال٣اه  ال٣اه

٫ٓل اإلاضوي ً ٖلى اهُبا٢ِا صْنل جد .  الخجاعرل اإلادل َع

ل ْيبضْ
ً
ٓنل خيىما اإلا٩ان بيجاع ؤخ٩ام م٘ الخٗاعى َظا ْااخا ل ؤلايجاع ي٩

ً
ٓنل مً( 38) اإلااصة ؤن خيث ٞيّ ٖىهغا  ٢اه

ل ؤلايجاع في الخ٤ اٖخباع ٢غعث ألاعصوي الخجاعة
ً
ل ٖىهغا

ً
ٓيا ٓنل هٟـ مً( 39) اإلااصة ْجديل حاعرلالذ اإلادل في مٗى  بياجها في ال٣اه

ٓاهحن ؤخ٩ام بلى ٖىانٍغ ٖلى اإلاخجغ مؿدثمغ لخ١ٓ٣ل ٓنل الٗىانغ بهظٍ الخانت ال٣  َٓ بهما ؤلايجاع بٗىهغ الخام ْال٣اه
ٓنل ٓنل اإلاضوي ال٣اه ٓاٖض ، ْاإلاؿخإحغيً اإلاال٨حن ٢ْاه  باإليجاع ؾخإحغالم جهٝغ ؤن جبحن ألاما٦ً بيجاع جد٨م التي الٗامت ْال٣

ٓاحِت في يىٟظ ال ٓا٣ٞخّ بٛحر اإلا٩ان ماحغ م ٓاءًل ؤر ؤلايجاع ٚغى ًٖ الىٓغ بٌٛ الخهٝغ طل٪ ٖلى م ل ٧ان ؾ
ً
 للؿ٨ً بيجاعا

ل يغجب ؤلايجاع ٣ٖض ألن ْطل٪ ججاعرل مدل الٞخخاح ؤم
ً
ل خ٣ا

ً
 ْيغجب اإلااحغة بالٗحن باالهخٟإ اإلااحغ طمت في للمؿخإحغ  خهيا

لم٤ اإلاؿخإحغ طمت في
ً
  2ألاحغة بإصاء الالتزام َٓ الاهخٟإ لظل٪ ابال

ْعة بلى ياصر ؤلايجاع ًٖ الخىاػ٫ل ؤن ْبما ل لّ اإلاخىاػ٫ل نحر
ً
ل مؿخإحغا

ً
ل مباقغا

ً
 ألازحر ألا٫ْل ٞيسل٠ اإلاخىاػ٫ل اإلاؿخإحغ مً بضال

٢ّٓ في ٓنل ٞةهىا ْالتزاماجّ خ٣ ٓالت بػاء بالخىاػ٫ل ؾى٩ ٓالت خ٤ خ .   ْاخض ٢ْذ في صيً ْخ

ٓنل مً( 3/ج/5) اإلااصة ههذ عألام ٦ْظل٪ ٓنل ْاإلاٗض٫ 1994 لؿىت 11 ع٢م  ألاعصوي ْاإلاؿخإحغيً اإلاال٨حن ٢اه ل14ع٢م  بال٣اه

ٓنل ؤهّ ٖلى 2013 لؿىت ل ي٩
ً
ٓعل اإلاؿخإحغ ؤحغ بطا" للخسليت ؾببا  صْنل بةقٛالّ لّ ؾمذ ؤْ آزغ لشخو مىّ ٢ؿم ؤْ اإلاإح

ٓا٣ٞت  بيجاع بإن ألاعصهيت الخميحز مد٨مت ب٣غاع ْعص ما طل٪ ْؤيض ،"  ْا٣ٞتالم جل٪ صْنل آزغ لشخو بزالء ؤْ الخُيت اإلاال٪ م
ٓا٣ٞت صْنل الخجاعرل اإلادل ٓنل الخُيت اإلاال٪ م  2.اإلااحغ ال٣ٗاع لخسليت ٧اٞيا ؾببا ي٩

ْص بن ٓنل مً( 38) اإلااصة لخ٨م حؼجي حُٗيل بلى جاصر اإلااصة َظٍ ْع ل اإلاخجغ باٖخباع ْاخذ التي الخجاعة ٢اه
ً
 ؤْ ماال

ٖٓت ٓا٫ مً مجم ْص في بّ يخهٝغ ؤن إلاال٨ّ الخٗامل، صاثغة في صازل َْٓ ألام ل يغاَا التي بال٨يٟيت الٗام الىٓام خض
ً
 ؤْ بيٗا

ل
ً
ل ؤْ جإححرا

ً
ىا ٓا٣ٞت ًٖ الىٓغ بٌٛ َع ٓا٣ٞخّ ٖضم ؤْ اإلااحغ م .  م

                                                           
1
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ٓاٖض بن ٓا٤ٞ ال ؤن ي٨ٟي ألهّ اإلاخجغ مل٨يت بيٗاٝ بلى جاصر الؿاب٣ت ؤلايجاع ٢ اث ٖلى ىيٗتر ؤن ؤْ ي  الخاحغ جهٞغ
اجّ حٗخجر ختى اإلاؿخإحغ ٓاحِت في هاٞظة ٚحر جهٞغ  ْياصر 1 اإلا٩ان مً ْبزالثّ ؤلايجاع بٟسخ اإلاُالبت مً يم٨ىّ مما اإلااحغ م

ٓاٖض الدؿليم ً اإلاؿخإحغ الخاحغ اؾخُاٖت ٖضم بلى ؤلايجاع ب٣ ل ؤلايجاع في الخهٝغ ٖلى ٢ضعجّ لٗضم مخجٍغ َع
ً
.  للمخجغ جبٗا

 
ً
: اإلاشهونت ألاؼُاء بدكظ الشاهن التزام : زانُا

ٕٓ ٓاٖض بلى بالغح ٓنل ٢ ٓاص ؤن هجض اإلاضوي ال٣اه  الغاًَ التزاماث خضصث ٢ض(ل1340)لْ(ل1339)لْ(ل1338)لْ(ل1337) اإلا

ٓنل ال٣ٗاع ؾالمت بًمان .  الى٣ٟاث ْصٞ٘ َْال٦ّ حٗيبّ ْيمان اإلاَغ

ل ْيخإحى بضيهي ؤمغ َٓ الالتزام َظا بن
ً
ٓنل خيث بإهّ ال٣اثلت لل٣اٖضة جُبي٣ا  مً ٞةن ش يء ٖلى خ٤  خو مً أل٦ثر ي٩

ٓعل ال ٞةهّ اللتزام ْٞاء اإلاداٞٓت حاءث ْمتى ٖليّ باإلاداٞٓت يلتزم الص يء َظا بيضٍ .  ٖليها اإلالتزم ياحغ ؤهّ يخه

ٍٓ ْؤبغػل اإلاٗخاص الغحل ٖىايت ْهي ٖىايت ببظ٫ التزام َٓ الخجاعرل للمدل الغاًَ التزام ٞةن َىا ج٣ضيغرل في  الالتزام ْح
ٓنل اإلاا٫ َبيٗت بدؿب ْالخ٩الي٠ الًغاثب ْصٞ٘ الخٟٔ بى٣ٟاث ْال٣يام الهياهت َٓ بالخٟٔ  جسل٠ ؤن ق٪ ال اإلاَغ
ل يٗخجر الٗمالء بًٚاب ؤْ ألاحغة صٞ٘ ًٖ الخاحغ

ً
 ب٩ل ْيظَب ؤلايجاع لٟسخ الخاالث َظٍ في ياصر َْٓ الالتزام بهظا بزالال

ما٫ بي٣اٝ اإلاد٨مت مً يُلب ؤن في الخ٤ لّ للضاثً ٞةن الالتزاماث بهظٍ اإلاضيً بزال٫ ْٖىض.  2للمخجغ ٢يمّ  جدىافى التي ألٖا
ٕٓ جمى٘ التي الٓؾاثل ْاجساط الخٟٔ م٘ ْطل٪ ٢ْ  الضاثً خ٤ بخإيض ألاعصهيت الخميحز مد٨مت ب٣غاع حاء ما م٘ مخ٤ٟ الًغع،

 2.اإلاضيً يض ٖليها للخٟاّ الالػمّ الٓؾاثل ْاجساط ممخل٩اجت ٖلى بالخٟاّ

ل يٗخجر ٦ْظل٪
ً
ل ؾببا

ً
ما٫ ألاحل لؿ٣ٍٓ ٧اٞيا ٓٞاء اإلاُالبت اإلاغتهً خ٤ ْمً الغاًَ بها ٢ام التي ألٖا ل صيىّ ب

ً
ٓعا  ج٣ضيم ؤْ ٞ

ل يمان ٍٝد ٓم ؤن للغاًَ ٧ان ٞيّ، للغاًَ يض ال ؤحىبي بؿبب الِال٥ ٧ان ْبطا. لضيىّ ٧ا ٓٞاء ي٣ ل يمان بُٖاء ؤْ بالضيً بال ٍٝد  ٧ا
 التي آلاالث ؤْ ألازار ؤْ الخجاعرل اإلادل ه٣ل باٖتزامّ اإلاغتهً بةزُاع التزامّ َْٓ  آزغ التزام الغاًَ ٖاج٤ ٖلى ْي٣٘. 3 للضيً

ٓا٣ٞخّ يبضر ؤن اإلاغتهً ٖلى ْيجب اؾخٛاللّ في حؿخٗمل ل ْطل٪ يمخى٘، ؤْ طل٪ ٖلى م
ً
 يتهضص ٢ض هاخيت ٞمً ، لٛايخحن  جد٣ي٣ا

 ؤن:  ألا٫ْل:  ؤمغان الاخخما٫ َظا ْمبٗث اعجًاٍ الظر الخإمحن ٢يمت ه٣و جما٫اح َغي٤ ًٖ الى٣ل حغاء مً يغعل الضاثً
ٓاٞغ ال ٢ض الجضيض اإلا٣غ ٓامل ٞيّ جخ  ٖضص في ه٣و الى٣ل ٖلى يترجب ْبالخالي ، ال٣ضيم اإلا٣غ في الٗمالء ججخظب ٧اهذ التي الٗ

خباع ، الؼباثً مً حؿخمض للمخجغ ٢يمت ٧ل ألن الؼباثً ٔل مى٣ُت في خ٣ّ بكِغ ٢ام ٢ض اإلاغتهً ؤن:  الثاوي ْالٖا  بلى ْاَمإن ؤزغ
ا٫ الاخخجاج َظا يٗغى اإلاخجغ ْه٣ل ، ؤلاحغاء َظا بٟٗل بد٣ّ الاخخجاج ٓم ٞمً ، للْؼ  ٞاٖليت الدسجيل ٞاٖليت ؤن اإلاٗل

 ٖلى يداٞٔ ل٩ي الضاثً ٖلى يخٗحن ٞةهّ زم ْمً ، ٞيّ ٢يض الظر السجل جدب٘ التي الضاثغة َْٓ مٗحن م٩اوي بىُا١ جغجبِ

ٔل مغة ال٣يض يٗيض ؤن خ٣ّ ٞٗاليت اصة َْظٍ الجضيض السجل في ؤزغ  مى٘ يم٨ً ال ؤهّ بيض. 4 اإلاساَغ مً جسلٓ ج٩اص ال ؤلٖا
ٝ حؿخجض ٢ض:  ؤَمِا اٖخباعاث لٗضة ْطل٪ الخجاعرل مدلّ بى٣ل ال٣يام مً الخاحغ ذ ٞةطا ، الى٣ل بلى الخاحغ جلجئ ْْغ  هٖؼ

                                                           
1
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ٝ َظٍ ٩ٞل ؤلايجاع ٣ٖض اهخهى ؤْ خغي٤ ؤْ ػلؼا٫ بٟٗل اإلا٣غ صمغ ؤْ ٞيّ حاعجّث يباقغ الظر ال٣ٗاع مل٨يت  جتر٥ ال الْٓغ

ل
ً
ٓنل ٢ْض للخاحغ، زياعا ل ٖلى ْاإلاغتهً الخاحغ مىّ يٟيض الظر ألامغ َْٓ هٟؿّ الاؾخٛال٫ مهلخت في الى٣ل ي٩ ٓاء خضٍد .  ؾ

ٓعة لالٖخباعاث ْهديجت هٓغرل ْحِت مً ْ ل اإلاظ٧
ً
 خمايت في ْبهما الخجاعرل مدلّ ه٣ل مً الخاحغ مى٘ في لصـ ألامغ ؾاب٣ا

 َىا يثاع ٢ْض اإلاغتهً يسجر ؤن الخاحغ ٖلى ٧ْان. الخمايت َظٍ ٖلى اإلاداٞٓت ؾبيل ْفي الى٣ل، َظا مً اإلاغتهً الضاثً لخ٤
ٓا٣ٞت ٖضم خا٫ في ؤْ اإلاغتهً يسجر ؤن صْنل الخجاعرل إلادلّ الغاًَ الخاحغ ه٣ل خا٫ في حؿائ٫،  اإلادل ه٣ل لىٕ اإلاغتهً م

خباعاث ؤمام بجباّٖ مً بض ال الظر ؤلاحغاء َٓ ٞما: الخجاعرل .  الخجاعر؟ باإلادل الخانت الٖا

ٕٓ ٓاٖض بلى بالغح  س يء ٧ان ٞةطا ، الىيت خؿً ؤْ الىيت س يء الخاحغ  ٧ان بطا ٞيما همحز ؤن يجب الخالت َظٍ في الٗامت ال٣
ٓٞاء مُالب َٓ َْىا ، الخجاعرل للمدل الخجاعيت لل٣يمت به٣ام ْؤر الِال٥ جبٗت يخدمل ٞةهّ الىيت ل بالضيً بال

ً
ٓعا  ج٣ضيم ؤْ ٞ

ل حضيض يمان ٍٝد خباعاث هديجت الىيت خؿً ٧ان ْبطا ، ٧ا  طل٪ ٖلى اٖترايّ اإلاغتهً ْؤبضٔ الخجاعرل اإلادل بى٣ل ٢ام مٗيىت اٖل

ٓنل ٓم بإن الخياع للغاًَ ٞي٩ ٓٞاء ي٣ ل يمان ج٣ضيم ؤْ بالضيً بال ٍٝد .  ٧ا

 الخجاعرل اإلادل حسجيل َْٓ آزغ التزام الخجاعرل للمدل الغاًَ الخاحغ ٖلى يترجب ٞةهّ ٦ظل٪ حضيض م٩ان بلى الى٣ل ْٖىض

.  بليّ اهخ٣ل الظر الجضيض باإلا٩ان الخجاعرل السجل في

ٔل ْما ٓم ال الخجاعرل الٗٝغ ٖليت حغ ٓلِا الخجاعرل اإلادل ٨ٞغة ج٣ ٓوي إلاضل ٓيّ الٗىانغ ؤؾاؽ ٖلى بال ال٣اه  ٧االؾم اإلاٗى

ٓعل ْز٣ت الخجاعيت ْالؿمّٗ ٓيً ْخضَا ج٨ٟي ٞال ْاإلاِماث البًاج٘ ،ؤما الجمِ .  الخجاعرل اإلادل لخ٩

 . إلاشتهن ا للذابن بالنعبت الخجاسي  اإلادل سهن آزاس:  الثاني الكشع

ٓنل ههٓم باؾخ٣غاء ٕٓ يخُغ١ل لم ؤهّ هجض الخجاعرل باإلادل يخٗل٤ ٞيما ألاعصوي الخجاعة ٢اه ً إلآي  عرلالخجا اإلادل َع
ٓصة ، اإلاغتهً للضاثً باليؿبت ٖليّ اإلاترجبت ْآلازاع ٓاٖض بلى ْبالٗ ٓنل في الٗامت ال٣  آلازاع بٌٗ َىا٥ هجض ألاعصوي اإلاضوي ال٣اه

ٓاٖض  َب٣ىا ما بطا اإلاغتهً الضاثً ٖلى جترجب التي ٢ ً ً ٖلى الخإميني الَغ ٓهّ الخجاعرل اإلادل َع  اإلادل لُبيٗت ألاوؿب ٧

ٓنل مً( 1342) اصةالم ههذ خيث ، الخجاعرل ل للمغتهً"  ؤهّ ٖلى اإلاضوي ال٣اه
ً
ىا ل َع

ً
ٓنل ال٣ٗاع مً صيىّ يؿخٓفي ؤن جإميييا  اإلاَغ

٫ٓل ٖىض ل الضيً ؤحل خل
ً
ٓنل في ٖليها اإلاىهٓم ؤلاحغاءاث اجساط ْبٗض إلاغجبخّ َب٣ا ٓاهحن ؤْ ؤلاحغاء ٢اه .   "الخانت ال٣

ل للمغتهً"  ؤن( 1341) اإلااصة في ألامغ ٦ْظل٪
ً
ىا لجإمي َع

ً
ٓا٣ٞت بكٍغ آلزغ خ٣ّ ًٖ يخٟٙغ ؤن هيا  الخٟٙغ ؾىض ْيسجل اإلاضيً م

. 2" الدسجيل صاثغة في

ٓاص ههٓم زال٫ مً ٓعة اإلا ل اإلاغتهً للضاثً ؤن هجض اإلاظ٧
ً
٢ٓا :-  الخالي الىدٓ ٖلى بحمالِا هدا٫ْل خ٣

: الشهن خو غن الخكشؽ -1

ً في خ٣ّ في يخهٝغ ؤن اإلاغتهً للضاثً ٍ طل٪ نْل٪ للٛحر ٖىّ بالخٟٙغ الَغ ٓا٣ٞت مكْغ  في يسجل ؤن ْيجب اإلاضيً بم

ٓاءًل الخجاعرل السجل  3. بضْنل ؤم بم٣ابل طل٪ ؤجم ْؾ
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 . اإلاشهوو  الخجاسي  اإلادل غلى اإلاشتهن الذابن خو -2

خباع ؤزظها ما بطا ٓيىّ ٖىانغ خيث مً الخجاعرل اإلادل بها يخمحز التي الخانت الُبيٗت بااٖل ا ْعص التي ج٩ ٓنل في ط٦َغ  ٢اه
ً ٣ٖض بم٣خط ى اإلاغتهً الضاثً ٞةن ألاعصوي الخجاعة ل ي٨ؿب الخجاعرل اإلادل ٖلى الَغ

ً
ل خ٣ا

ً
ل ٖيييا

ً
 اإلادل ٖىانغ حمي٘ ٖلى جبٗيا

ً خ٤ َْٓ الخجاعرل ٓلّ الخ٤ َظا ْبن ، الَغ ٓيت اإلااصيت ٖىانٍغ بجمي٘ الخجاعرل اإلادل ٖلى الخىٟيظ ؾلُت يس  خا٫ في ْاإلاٗى
ٓنل الضيً ْٞاء ٖضم ٫ٓل ٖىض اإلاًم  الٓؾاثل ٧اٞت يخسظ ؤن اإلاغتهً للضاثً بض ال الخجاعرل اإلادل ٖلى الخىٟيظ ٢ْبل ، ؤحلّ خل

ٓنل اإلاا٫ ٖلى الخٟاّ قإجها مً التي  .ْػباثىّ اإلادل ؾمٗت مثل ٢يمخّ مً ؤلاه٣ام ْٖضم اإلاَغ

ٓاٖض طل٪ يا٦ض ما ْلٗل ٓنل في الٗامت ال٣ ْلذ التي( 1342/1) اإلااصة هو َٓ اإلاضوي ال٣اه ً فيٌ ٖلي ْؤ٦ضث طل٪ جىا  ، الَغ
ً ٓلّ ٖليّ ٖيييا خ٣ا الضاثً ٖلى يغجب الخجاعرل اإلادل َٞغ ٓيت يس ْل ٓنل لّ ٢غعٍ بما خ٣ّ اؾديٟاء في ألا  ٖلى امخياػ مً ال٣اه
ٓنل اإلاا٫ ٓيت اإلاَغ ْل  يض ؤر في الخجاعرل اإلادل جدب٘ في خ٣ّ ٦ْظل٪ ، ٢يضٍ مغجبت بدؿب الغاًَ الخاحغ صاثً مً ٚحٍر ٖلى باأل
ٓنل ٫ٓل ما٫ ألاخيان بٌٗ في ٧ان ْؤن الخجاعرل اإلادل ألن اعر؛الخج اإلادل ي٩ ٫ٓل في الخياػة ٢اٖضة ٖليّ جىُب٤ ال ل٨ً مى٣  اإلاى٣

.  اإلال٨يت ؾىض

.  مشهونت الؿير اإلاذًن أمواُ غلى بالخنكُز اإلاشتهن الذابن خو -3

ٓٞاء زمىّ ي٠٨ ْلم الخجاعرل اإلادل بي٘ بطا  ٓنل بالضيً لل ٔل اإلاضيً ْا٫ؤم ٖلى الخىٟيظ للمغتهً ٧ان اإلاًم  ألازغ

ٓنل مً الثاهيت ال٣ٟغة في( 1342) اإلااصة هو ٦ْظل٪, 1 ٖاصر ٦ضاثً َىا ْل٨ً  ال٣ٗاع ي٠ لم ٞةطا"  ؤن ٖلى ألاعصوي اإلاضوي ٢اه

ٕٓ لّ ٧ان بضيىّ ٓا٫ ٖلى صيىّ بباقي الغح  .2"  ٖاصر ٦ضاثً اإلاضيً ؤم

ٓيت اإلااصيت بٗىانٍغ الخجاعرل اإلادل يخه٠ ً خا٫ ْفي ا٢خهاصيت ٢يمت لّ زام ٕهٓ مً ما٫ بإهّ ْاإلاٗى  الخجاعرل اإلادل َع
ً قإن مً ٞلصـ ٓا٫ ٖلى خ٣ّ اإلاغتهً يؿلب ؤن الَغ ٔل اإلاضيً ؤم ٓهت، ٚحر ألازغ  خ٤ الضاثىحن ٦باقي لّ يب٣ى ْبهما اإلاَغ

ٓا٫ جل٪ ٖلى الٗام الًمان  .   مؼايا صْنل ْل٨ً ٖليها الخىٟيظ ٞلّ ألام

ٓلّ ؾب٤ ما يٓء في ٓنل ههٓم بلى ْباالؾدىاص ٦بحرة ا٢خهاصيت ٢يمت لّ بإن ْْنّٟ ججاعرلا٫ اإلادل بسهٓم ٢  ال٣اه
ٓنل ٢يمّ ْل٨ً اإلاضيً َٓ الغاًَ ٧ان ٞةطا اإلاضيً ٚحر ْالغاًَ اإلاضيً الغاًَ بحن َىا الخميحز مً بض ٞال اإلاضوي  ج٨ٟي ال اإلاَغ
ٓٞاء ٓا٫ ٖلى الخىٟيظ ٞللضاثً بالضيً لل ٔل اإلاضيً ؤم  ي٠٨ ْلم الٗيني ال٨ٟيل ؤر اإلاضيً ٚحر َٓ نالغاٍ ٧ان بطا ؤما ألازغ

ٓنل ٓٞاء اإلاَغ ٕٓ للضاثً ٞلصـ ، بالضيً لل ٓا٫ ٖلى الغح ٔل الغاًَ ؤم  بحباع اإلاضيً ٚحر َٓ ٧ان بطا للغاًَ لصـ بل ال ، ألازغ

ٕٓ ٖلى الضاثً ٓػل الٗام الىٓام مً لصـ ْطل٪,  الخجاعرل اإلادل ٖلى يىٟظ ؤن ٢بل ألانلي اإلاضيً ٖلى الغح  ٖلى جٟا١الا ٞيج

.   مسالٟخّ

 للؿير بالنعبت الشهن خو آزاس:  الثاني اإلاىلب

ً بن ما يبضْ ال ْالخدب٘ الخ٣ضم ٞؿلُت الٛحر يض اإلاغتهً لخدهحن ْحض هٓام الخجاعرل اإلادل َع  بطا للمضيً باليؿبت ؤزَغ
ٓنل للمضيً ي٨ً لم ن صاثى ل للٛحر يغجب ْلم يضٍ في الخجاعرل ٫اإلاذ ب٣ي بطا ؤهّ ٦ْما ، الخ٣ضم بلى يدخاج ال اإلاغتهً ألن آزْغ

ً
 خ٣ا

ل اإلاغتهً يدخاج ٞلً ٖليّ
ً
.  للخدب٘ ؤيًا
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ٔل الٗيييت الخإميىاث ؾاثغ في هغاٍ ال آزغ  ؤزغ َىا٥ ؤن بالظ٦غ الجضيغ  يباقغ الظر ال٣ٗاع ماحغ بلى يمخض ألازغ َْظا ألازغ

ٓاخض الٛحر ْجدمل ، الٟسخ في خ٣ّ ٞي٣يض ٞيّ الخجاعرل اإلادل ٓعة الثالزت آلازاع مً ب ل اإلاظ٧
ً
ل ياصر ؾاب٣ا

ً
.    بّ ؤلايغاع بلى خخما

ح الؿاا٫ ؤن بال ٫ٓل ٢بل اإلاُْغ ٓص َٓ ما الخٟهيالث في الضز  ؟؟ بالٛحر اإلا٣ه

ل الخجاعرل اإلادل ٖلى ٦ؿب مً ٧ل َٓ َىا ٞالٛحر
ً
ل خ٣ا

ً
ٓنل ؤخ٩ام ٤ْٞ حسجيلّ ْجم ٖيييا ٓاءًل الخجاعرل السجل في ال٣اه   ؾ

ل الخ٤ َظا ٧ان
ً
ل خ٣ا

ً
ل ؤم ؤنليا

ً
.  جبٗيا

ً في الٛحر مٗنى ٧ان ْبطا ٓا٤ٞ الخجاعرل اإلادل َع ل الٗيييت الخإميىاث في مٗىاٍ ي
ً
ٓما  ، ؤْؾ٘ َٓ بل مّٗ يخُاب٤ ال ؤهّ بال ٖم

ً في الٛحر بط ً بىٟاط يًاع ال ؤهّ م٘ الخجاعرل اإلادل ٞيّ يباقغ الظر ال٣ٗاع ماحغ لصكمل يمخض الخجاعرل اإلادل َع .  1 الَغ

ُ  الكشع  . الخدبؼ ًضةم: ألاألا

 مم٨ىت، ٞاثضة ؤ٦جر ٢يمخّ مً يؿخٟيض ْؤن الٛحر يض في الخجاعرل اإلادل ٖلى يىٟظ ؤن في اإلاغتهً الضاثً م٨ىت َٓ الخدب٘
ٓبت ؤصوى َىا٥ ْلصـ ل يٗخجر الٛحر َظا ٞةن ، الٛحر بلى اإلاخجغ مل٨يت جيخ٣ل بط نٗ

ً
ل ي٨ً لم متى خاثؼا

ً
ال ليت مؿْا  مؿْا

ٓنل الضيً ًٖ  خهيت ً ٧ان حىْم اإلاًم ل الَغ
ً
ٓنل ، اإلال٨يت جل٣يّ ٢بل م٣يضا  .    يضيّ بحن اإلاا٫ ٖلى يىٟظ ؤن للضاثً ْي٩

ٓعل مساَغ َىا٥ ؤن ْيبضْ ل الٛحر يخل٣ى خيث جث
ً
ً اإلادملت الخجاعرل اإلادل ٖىانغ مً ٖىهغا ً ْعص ٞةطا ، بالَغ  ٖلى الَغ

٠٢ٓ الخىٟيظ في اإلاغتهً خ٤ ٞةن إلاكتررلا بلى ْؾلمِا منها ْاخضة في الغاًَ ْجهٝغ آلاالث ؤْ الخجاعرل ألازار  ؤن ي٩اص ؤْ يخ
٠٢ٓ ٌ ٞغوؿا في الؿاثض الغؤر ؤن بال ، يخ تراٝ يٞغ  اهٟغاص ٖلى الٗىانغ بهظٍ الخهٝغ جم بطا َىا بالخدب٘ للمغتهً الٖا

ل
ً
٫ٓل في جدب٘ ال"  ال٣اٖضة ٖلى مؿدىضا ً ٖلى اإلاى٣ . 2" َع

ٖٓت الخجاعرل اإلادل بخدب٘ نللمغجّ اٖتٝر اإلاكٕغ ؤن هالخٔ ج٣ضم ما زال٫ مً  خحن ْل٨ً لٗىانٍغ مخ٩املت ٦مجم
الث بمٟغصاجّ الخهٝغ   ؟ الخدب٘ خ٤ لّ ِٞل ٦مى٣

ٓخٔ ل٣ض ل ٚحر ؤهّ الٟغوس ي ال٣ّٟ في الؿاب٤ الخٗليل ٖلى ل ٍٝد م مً ألهّ ٧ا
َّ
الث يخدب٘ اإلاغتهً ؤن بّ اإلاؿل ٓيت اإلاى٣  اإلاٗى

ٕٓ في ٞغصاثم ْهي الخجاعيت ْالٗالماث  الازترإ ٦جراءاث تراٝ لٗضم آزغ حٗليل ًٖ البدث مً بض ال ٧ان لظل٪ اإلاجم  الٖا
ْاث اإلاِماث في ٞالخهٝغ ، اإلااصيت اإلاٟغصاث بخدب٘ ْيت مً بليّ يىٓغ ؤن يجب الخجاعرل ْألازار ْألاص ٔل ػا  مً يؼيض ٢ض ألهّ ؤزغ
الث لِااؾدبضا ب٣هض بالٗاصة بها الخهٝغ خحن ٞالغاًَ ، اإلاغتهً ٞصؿخٟيض اإلاخجغ ٢يمت  الٗمالء ٖلى للمداٞٓت حضيضة بمى٣

الث َْظٍ منهم الجضيض ْاحخظاب ٕٓ في جىضعج الجضيضة اإلاى٣ ً يث٣لِا الهٟت ْبهظٍ اإلاجم . 3الَغ

ال الىيت خؿً بليّ اإلاخهٝغ ٧ان متى ، للخياػة اإلاؿ٣ِ باألزغ جهُضم ؤجها الخدب٘ ٨ٞغة حٗغى ال َىا ٞمً  يم٨ً ،
ً سجيلث إلاجغص الىيت س يء اٖخباٍع الث َظٍ يسغج ال الدسجيل ألن ، الَغ  اإلآِغ، ٖلى يٗخمض الظر الُبيعي ْيِٗا مً اإلاى٣

الث َظٍ ؤن ٖلى للخإ٦ض الخجاعرل للسجل الظَاب الخٗامل ٖىض الهٗب ْمً ً مٛغ٢ت اإلاى٣  م٘ يدىافى الالتزام َظا ألن ، بالَغ

٫ٓل في الخٗامل ل اإلاى٣
ً
ت جاججذ التي الخجاعيت اإلاٗامالث في ْزهٓنا . 4 ألاخيان بٌٗ في للؿٖغ
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ٓا٢٘ ْفي ً ألن اإلاغتهً ٖلى الخدب٘ به٩اع يم٨ً ال ؤهّ ال  في ْعص ْؤهّ ؾيما ال الجؼء ٖلى يغص ٞةهّ ال٩ل ٖلى ْعص متى الَغ
 السجل ٚحر آزغ بُغي٤ بليّ اإلاخهٝغ هيت ؾٓء يثبذ ؤن ٖليّ يجب ٞةهّ يخدب٘ ؤن اإلاغتهً ؤعاص ْبطا ، الخجاعرل السجل

ٔل ْبظل٪ ر،الخجاع ٓعل هغ ٓنل في ال٣ه ً اإلاؿإلت َظٍ بدىٓيم ألاعصوي الخجاعة ٢اه .  الخجاعرل اإلادل لَغ

.  الخهذم ميزة:  الثاني الكشع

ٓنل الضيً اؾديٟاء َٓ ٖام بك٩ل الخ٣ضم ٓيت اإلاًم ْل ٓنل ال.  باأل ان ؤ٦ثر ؤْ صاثىان زمت ٧ان بطا بال مٗنى للخ٣ضم ي٩  يدىاٖػ
ٓاٖض الخ٣ضم ي٣ترنل ؤن يجب ْلظل٪ التزاخم يٟترى الخ٣ضمٝ ، مٗحن بمبلٜ الاؾخئثاع ٖلى . 1الضاثىحن بحن التزاخم خل ج٨ٟل ب٣

ٓاٖض َْظٍ   :- هي ال٣

ٓحض خيث -1  اإلاغتهً الضاثً ٞةن ْبظل٪ يخ٣ضم الظر َٓ ألا٫ْل الضاثً ٞةن مسجل ٚحر بد٤ ْآزغ مسجل بد٤ صاثً ي

ْا لم الظيً اإلامخاػيً لضاثىحنا ٖلى ؤْ الٗاصيحن الضاثىحن ؾاثغ ٖلى يخ٣ضم خ٣ّ سجل الظر ٢ِٓم ي٣يض .  خ٣

ٓنل خيث -2 ٓيت ؤن ٞال٣اٖضة مسجل صاثً مً ؤ٦ثر َىا٥ ي٩ ْل ٓنل ؤن بكٍغ الدسجيل جاعيش في لؤلؾب٤ جثبذ ألا  ٢ض ي٩
ٖٓضٍ في حسجيلّ ٖلى خاٞٔ .  م

 ْامخياػ اإلاغتهً بحن ْما ، ج٘البا ْامخياػ اإلاغتهً بحن ْما الٗام ْالامخياػ اإلاغتهً بحن ما التزاخم ًٖ حؿائالث ٖضة ْجثاع
  ؟ صيىّ اؾديٟاء في آلازغ ٖلى يخ٣ضم الظر ٞمً اإلاغتهىحن الضاثىحن مً ْٚحٍر اإلاغتهً بحن ْما اإلااحغ

ل اؾخٗغيىا ما يٓء في الدؿائالث َظٍ ًٖ لئلحابت
ً
ٓاٖض مً صعاؾخّ جم ْما ؾاب٣ا ٓنل ٢  الٗيييت ْالخإميىاث اإلاضوي ال٣اه

ً خا٫ ٖليها ْال٣ياؽ ٓنل الخجاعرل خلالم َع ل يً٘ لم ألاعصوي اإلاكٕغ ٧
ً
ل جىٓيما

ً
ً زانا .  الخجاعرل اإلادل لَغ

ٓم ٦باخث هٓغرل ْحِت ْمً :   الخالي الىدٓ ٖلى باؾخٗغايِا ؾإ٢

.  الػام ألاالامخُاص اإلاشتهن بيو التزاخم** 

ً اٖخباع جم بطا ً الخجاعرل اإلادل َع ىّ اٖخجرها بطا ْؤما جخ٣ضم التي هي الٗامت الامخياػ خ١ٓ٣ل ٞةن عؾمي َع ً بمثابت َع  َع
ً ٖىض الىيت خؿً ٧ان متى اإلاغتهً صيً ًٖ اؾديٟائها في جخإزغ الٗامت الامخياػ خ١ٓ٣ل ٞةن خياػرل  الامخياػ بد٤ يدخج ال الَغ

٫ٓل خاػ مً ٖلى .   2الىيت بدؿً اإلاى٣

ٓعل امخياػ بمىاؾبت الٟغوس ي ال٣ًاء ٖلى ٖغى ط٦ٍغ ؾب٤ ما بن  بلى ؤ٢غب الخجاعرل اإلادل نٍع ؤن مىّ حاهب ٣ٞغعل ألاح

ً ً بلى مىّ الغؾمي الَغ تراى جم ؤهّ بال.  الخجاعرل اإلادل مغتهً ٖلى جخ٣ضم الٗامت الامخياػاث ٞةن ْبالخالي الخياػرل الَغ  الٖا

ْلى ٢اٖضجحن يسال٠ ألهّ الغؤر َظا ٖلى الث في ؤهّ:  ألا  ؤن:  يتْالثان ، الٗامت الامخياػاث ٖلى الخانت الامخياػاث جخ٣ضم اإلاى٣

ٓاٖض ٓاٖض مً الامخياػ ٢ ٓنل ٢ ٓػل ٞال الًي٤ ال٣اه ا مض في الخٓؾ٘ يج .   3 آزاَع

اث زال٫ مً ً مغ٦ؼ ٖليها يىُب٤ ؤهّ هالخٔ ألاعصن في الخجاعيت اإلادالث ؤصخاب يجغحها التي الخهٞغ  ْبالخالي الغؾمي الَغ

٫ٓل يم٨ً .  نغيذ بىو ألامغ ْخؿم الخضزل صويألاع اإلاكٕغ مً هغحٓ ْلظا ، جخ٣ضم الٗامت الامخياػاث بإن ال٣
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.  الباةؼ ألاامخُاص اإلاشتهن بيو التزاخم** 

ً ٖلى يخ٣ضم الباج٘ امخياػ بن .  يخ٣ضم اإلاغتهً ٞةن امخياٍػ يسجل لم ٞةن امخياٍػ يسجل ؤن يجب الباج٘ ألن الَغ

. اإلاؤحش ألاامخُاص اإلاشتهن بيو التزاخم** 

ٓحض الظر اإلا٩ان ماحغ بن ٓنل زارْألا آلاالث بّ ي  يباقغ ؤن يؿخُي٘ ال الخجاعرل اإلادل اؾخٛال٫ في حؿخٗمل التي اإلاَغ

 ٢يمخّ حؿخٛغ١ل ؤن بلى ياصر ٢ض اإلااحغ امخياػ بَال١:  ؤَمِا مجرعاث لٗضة ْطل٪ ، ؾيخحن بيجاع ٢يمت مً أل٦ثر امخياٍػ

الث ٓنل يؿخٓفي ؤن ٢بل بإحمِٗا اإلاى٣ ن الضاثى ٢ِٓم آلازْغ .  خ٣

خباع .  ٖضيضة ؾىحن جترا٦م يتر٦ِا ال ألاحغة َلب في ٖاصة يتهاْنل ال اإلااحغ ألن ٧اٞيت الؿيخحن مضة نؤ َٓ الثاوي ْالٖا
ل
ً
ا ْآلاالث ْاإلاِماث ألازار ٖلى بال ي٣٘ ال ألهّ اإلااحغ خ١ٓ٣ل ٖلى يازغ ال الامخياػ خ٤ في الخًصي٤ ْؤيًا ، باٖخباَع

ً
ال  ؤما مى٣

ل ٖليها يب٣ى اإلااحغ ٞامخياػ البًاج٘
ً
ٓػل الٌ ألن ٧امال نها يج .  َع

ٓعل ْبٗض ٧ْل الؿيخحن ًٖ ٢لذ بن ؤلايجاع إلاضة ؤْ لؿيخحن الؼعاٖيت ْألاعاض ي اإلاباوي ؤحغة ٞةن خهل الظر الخُ  خ٤ ،
ٓنل ؤلايجاع ٣ٖض بم٣خط ى للماحغ ل لِا ي٩

ً
ٓنل ما ٖلى امخياػ حميٗا ل ي٩

ً
ٓصا ٓح ل اإلااحغة بالٗحن م

ً
٧ٓا ٫ٓل مً للمؿخإحغ ْممل  مى٣

٫ٓل ْمً للدجؼ ٢ابل .  عاعيػ مده

.    اإلاشتهنيو الذابنيو من ألاؾيره اإلاشتهن بيو التزاخم** 

ٓا لم صاثىحن بحن التزاخم:  ألا٫ْل ٞغيان َىا يإحي ٢ِٓم يسجل ٓم في خ٣  خؿب  بينهم ألاًٞليت ججغرل َْىا ، ْاخض ي

 . ْٚحٍر للمخجغ مغتهً بحن َىا ٞغ١ل ال الدسجيل ؤؾب٣يت

نهم ْاسجل صاثىحن بحن التزاخم َٓ الثاوي ْالٟغى ٓم في َع  للمخجغ مغتهىحن صاثىحن بحن التزاخم َظا مثل ْبن ، ْاخض ي
ل اإلاخجغ ٖىانغ لبٌٗ مغتهً ْآزغ

ً
ىا ل َع

ً
ْلى الخالت ٟٞي عؾميا ٓنل ألا  ٢ؿمت الضيً بينهم ْه٣ؿم ْاخضة مغجبت للضاثىحن ج٩

ْليت حُٗى الثاهيت الخالت ْفي ٚغماء ل للمغتهً ألا
ً
ىا ل َع

ً
.  عؾميا

ٓعل ال ٖىانٍغ لبٌٗ مغتهً ْبحن اإلاخجغ عتهًم بحن التزاخم ْؤن ٓنل خيث بال جث ل للمخجغ الغاًَ ي٩
ً
 يباقغ الظر لل٣ٗاع مال٩ا

ً اإلاال٪ ٢ام بطا بال يٗترى ال ججاعجّ ٞيّ ل ال٣ٗاع بَغ
ً
ىا ل َع

ً
ل ٞامخض عؾميا

ً
الث بلى جل٣اثيا ٓصة اإلاى٣ ٓح  الخجاعرل باإلادل اإلا

ا ل باٖخباَع
ً
.  بالخسهيو ٣ٖاعا

ل يٗخجر ٞةهّ ٥ط٫ جُبي٤ جم ْبن
ً
الث َظٍ جمثل ؤن يخ٤ٟ ٢ض ألهّ ْطل٪ اإلاخجغ مغتهً حهضص زُغا  ْم٘ اإلاخجغ ٢يمت حل اإلاى٣

ل اإلاغتهً يخ٣ضم طل٪
ً
ٓنل عبما اإلاخجغ مغتهً ؤن خحن في لثمنها باليؿبت عؾميا .    1الدسجيل في ؤؾب٤ ي٩

 . الخهذم ألاغاء:  الثالث الكشع

ٓػٕ الظر اإلاا٫ َٓ الخ٣ضم ْٖاء بن  ٓػي٘ ٢ْبل مغجبخّ بدؿب ٧ل الضاثىحنٔ ٖل ي ٫ٓل ؤن بض ال الخ  مثل بلى اإلاخجغ يخد
٫ٓل  اإلابلٜ َظا ٓيل َظا يدضر ْعبما ، باإلاؼاص بيّٗ َغي٤ ًٖ يخم ْالخد ٓنل ٖىضما الخد ل الخجاعرل اإلادل ي٩

ً
 ْيخد٤٣ ٖليّ مامىا

ٓنل ؤْ الخإمحن اؾخد٣ا١ ؾبب ٓيٌالذ بضٞ٘ التزم الظر الٛحر بسُإ َل٪ ؤْ ؤجل٠ ٢ض ي٩ ٖ  .
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ل باٖخباٍع لصـ ي٣٘، الخ٣ضم ٞةن الى٣ضر اإلا٣ابل اؾخد٣ا١ ٢ْذ ألاصاء خا٫ الضاثً خ٤ ٧ان ٞةطا
ً
٫ٓل ل٨ٟغة ؤزغا  الٗيني الخل

ل اإلا٣ابل بب٣اء يخٗحن ٞةهّ ألاصاء مؿخد٤ الضاثً خ٤ ي٨ً لم بطا ؤما ، طاجّ الٗيني للخإمحن ؤزغ َٓ بل
ً
 ختى الضاثً لضيً يامىا

.  ألاصاء خا٫ يهبذ

.   اإلاعؤألالُت غن الخػوٍن *

ً بن ٓاعص الَغ ٓيٌ مبلٜ بلى ييخ٣ل اإلاخجغ ٖلى ال ٓا٫ ٧ل في الخٗ  طل٪ ْمٗنى الٛحر زُإ هديجت يخل٠ ؤْ ٞيها حهل٪ التي ألاخ
ٓيت خ٣ّ اإلاغتهً الضاثً يؿخٓفي ؤن ْل ٓنل باأل ل ج٣ضمّ ْي٩

ً
 اإلااصة بىو طل٪ ٖلى ألاعصوي اإلاكٕغ هو ٢ْض ، الٗيني للخإمحن ؤزغا

ٓنل في( 1339) .  1 ألاعصوي اإلاضوي ال٣اه

.   الخأميو غوك* 

ٓنل  يخٗحن ٞةهّ الؿاب٤ الىو ْخؿب الخغي٤ مً الخإمحن ؤخ٩ام في( 940/1) اإلااصة بىو طل٪ بلى ؤقاع ألاعصوي اإلاضوي ال٣اه

 الخغي٤ يض ئمًالم صٞ٘ ما ْبطا ،2 الضاثىحن بغياء بال لّ للمامً طمخّ في ما صٞ٘ ًٖ يمخى٘ ؤن الخغي٤ يض اإلاامً ٖلى

ٓيٌ ٓيٌ بضٞ٘ يلؼم ٞةهّ الضاثىحن عياء صْنل اإلاال٪ بلى الخٗ  ما بطا َْٓ: حؿائ٫ل َىا٥ يثاع ٢ْض ، اإلاغتهً بلى زاهيت مغة الخٗ
ٓعل في اإلاامً ؤ٢ضم ٔل الخإمحن ن ٓيٌ صٞ٘ ٖلى ألازغ ل يٗض ِٞل الضاثىحن عياء صْنل اإلاال٪ بلى الخٗ

ً
ٓيٌ بضٞ٘ ْيلؼم مامىا  الخٗ

 ؟ الضاثىحن بلى زاهيت مغة

ليت بن ٓيٌ صٞ٘ ًٖ اإلاامً مؿْا ٓص اإلاغتهً ؤبلّٛ بطا ، اإلاال٪ بلى الخٗ ٓح ىّ ب  اإلاامً صٞ٘ ٞةن يبلّٛ لم بطا ؤما ، َع

ٓيٌ ٓاحِت في طمخّ يجرتل للمال٪ الخٗ .    3 اإلا٣يضيً الضاثىحن م

  الخجاسي  اإلادل سهن انهماء  : الثاني اإلابدث

ً يى٣ط ي ً ألن ، ؤنليت بهٟت ؤْ جبٗيت بهٟت ؤما الخجاعرل اإلادل َع  ٞةطا ، يخًمىّ الظر بالضيً مهحٍر يغجبِ الَغ
ً اه٣ط ى الضيً اه٣ط ى ل الَغ ٓنل ْٖىضثظٍد ً ي٩ ً الضيً بحن الخالػم ْؤن جبٗيت بُغي٣ت اه٣ط ى ٢ض الَغ ل يىٟ٪ ٢ض ْالَغ

ً
 ؤخياها

ً يى٣ط ي ٖىضما طل٪ ْيدضر م ٖلى الَغ ٓنل َْىا الضيً ب٣اء مً الٚغ ً ي٩  َظا ؾى٣ؿم ْٖليّ ؤنليت بهٟت اه٣ط ى ٢ض الَغ

. ألامغيً َظيً إلاٗالجت مُلبحن بلى اإلابدث

ُ  اإلاىلب .   جبػُت بفكت الخجاسي  اإلادل سهن انهماء:  ألاألا

ً خ٤ ؤن بما ٓنل لاللتزام جاب٘ الَغ ٓنل ؤن ْبما باه٣ًاثّ يى٣ط ي ِٞٓ لظل٪ اإلاًم ً آليت يىٓم لم ألاعصوي الخجاعة ٢اه  َع
ٓص الخجاعرل اإلادل ٓا ٞىٗ ٓنل في الٗامت ٖضلل٣ ل ألاعصوي اإلاضوي ال٣اه

ً
ً باه٣ًاء يخٗل٤ ٞيما ْزهٓنا ٓهّ الخإميني الَغ  ألا٢غب ٧

ً ً ؤن ٖلى( 1364) اإلااصة ههذ خيث ، الخجاعرل اإلادل لَغ ٓز٤ الالتزام باه٣ًاء يى٣ط ي"  الَغ "  . بّ اإلا

ً ل الضيً اه٣ط ى بطا ؤما ، ٧لّ نالضر يى٣ط ي ؤن يجب يى٣ط ي ْل٩ي ْاه٣ًاثّ وكإجّ في ألانلي الضيً يدب٘ ٞالَغ
ً
 حؼثيا

ً ً ٞيب٣ى بالَغ ل الَغ
ً
ً ججؼثت ٖضم بمبضؤ ٖمال ٓٞاء الضيً اه٣ًاء ؤؾباب ْمً ، الَغ ٓٞاء يٗاص٫ بما ؤْ ألانلي بالضيً ال  ال

ٓٞاء ٓٞاء بضْنل ؤْ ، الظمت ْاجداص ، ْاإلا٣انت ، بم٣ابل ٧ال .  4 اإلاؿ٣ِ ْالخ٣اصم الخىٟيظ ْاؾخدالت ٧اإلبغاء ال
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ل ط٦غها ا٦ْم 
ً
ٓنل الضيً ٞةن ؾاب٣ا ٓٞاء يى٣ط ي اإلاًم ٓاءًل بال ٓٞاء ٧ان ؾ  ْٞاء ٧ان بطا بال ، ٚحٍر مً ؤْ اإلاضيً مً ال

٫ٓل م٘ بالضيً الٛحر ً ال الضيً يى٣ط ي ال خيث الضاثً مدل اإلآفي خل  ْنٟاجّ جإميىاجّ م٘ اإلآفي بلى الضيً ييخ٣ل ْبهما الَغ

ٓاءًل ٫ٓل ٧ان ؾ ٓنلال٤ ؤْ الاجٟا١ بد٨م الخل ٓنل الضيً اه٣ط ى بطا ؤهّ بال.  اه ٓص الؿبب َظا ػا٫ زم بؿبب اإلاًم  الضيً، ٞيٗ
ٓص ً ْيٗ ل الَغ

ً
ْعٍ ؤبُل زم ؤلابغاء بؿبب الضيً اه٣ط ى ٞةطا ، الىيت خؿً ٖجر بالٛحر ؤلايغاع ٖضم بكٍغ ْل٨ً لّ جبٗا  لهض

ٓهيت باألَليت يخمخ٘ ال  خو مً ٓنل الضيً ٞةن ال٣اه ٓص اإلاًم ٓص يٗ  مل٨يت ا٦دؿب ٢ض الٛحر ٧ان ْبطا ، ًَالغ مّٗ ْيٗ
ٓنل ل ؤْ اإلاَغ

ً
ل خ٣ا

ً
ً اه٣ًاء بحن ما الٟترة زال٫ ٖليّ ٖيييا ٓصجّ الَغ ً ٞةن الىيت خؿً ٧ْان ْٖ ٓاحِخّ في يؿغرل ال الَغ  بال م

.  الىيت ؾيئ الٛحر ٧ان بطا

ٓاص ههٓم ْخؿب  ٓنل مً(  1356) ْ( 1355) اإلا  اه٣ًاء بلى ياصر ال الضيً اءبإص الخاثؼ ٢يام ٞةن ألاعصوي اإلاضوي ال٣اه
ٓنل الضيً ً اه٣ًاء بلى ال اإلاًم ٓٞاء الخاثؼ ألن ، الخجاعرل اإلادل َع ٓنل ْبد٨م بالضيً بال ٢ّٓ في الضاثً مدل يدل ال٣اه  خ٣
ٓنل ختى الخإميىاث َظٍ ب٣اء ج٣خط ي اإلآفي الخاثؼ مهلخت ؤن بل الضيً جًمً التي الخإميىاث ْمنها ٧اٞت ْعٍ في ي٩  م٣ض

ٓاحِت في َاب الخمؿ٪ .  الخجاعرل اإلادل لىٟـ اإلاغتهىحن الضاثىحن ب٣يت م

ٓز٤ الضيً ؤصاء ْللمضيً  ً اإلا ٫ٓل ٢بل ختى ملخ٣اجّ م٘ بالَغ ٖٓض خل ٓٞاء م  الخجاعرل السجل في طل٪ ْحسجيل بّ ال

ٓلّ الدسجيل صاثغة بلى بيضاّٖ بٗض ٓٞاثّ طل٪ يبحن ؾىض ٖلى ْخه ً ْبجهاء بالضيً ب  مً( 1365) اإلااصة هو خؿب الَغ
ٓنل ٓٞاء َْظا ، ألاعصوي اإلاضوي ال٣اه ٓنل الضيً اه٣ًاء بلى ياصر ال ل اإلاًم

ً
ٓنل الضيً اله٣ًاء ْجبٗا ً يى٣ط ي اإلاًم .   1 الَغ

.  أـلُت بفكت الخجاسي  اإلادل سهن انهماء:  الثاني اإلاىلب

ً يى٣ط ي  في ْالغاًَ اإلاغتهً نٟت ْاجداص ، الخجاعرل اإلادل بي٘:  ؤَمِا خاالث ٖضة في ؤنليت بهٟت الخجاعرل اإلادل َع
ً ًٖ اإلاغتهً ْجىاػ٫ل ، ْاخض  خو ٓنل اإلاا٫ َْال٥ ، الَغ ً خ٤ ْج٣اصم ، اإلاَغ ٓم ، الَغ  ٖلى الخاالث َظٍ باؾخٗغاى ْؾى٣

  :  الخالي الىدٓ

ُ  الكشع . الخجاسي  اإلادل بُؼ:  ألاألا

ً يى٣ط ي   خ٣ّ الؾديٟاء اإلاغتهً الضاثً يخسظَا حيا٫ اإلال٨يت هٕؼ إلحغاءاث هديجت الخجاعرل اإلادل ببي٘ الخجاعرل اإلادل َع
ً يى٣ط ي"  ؤهّ ٖلى( 1366) اإلااصة طل٪ ٖلى ههذ ٢ْض الخجاعرل اإلادل زمً مً ٓنل ال٣ٗاع ببي٘ الَغ ل اإلاَغ

ً
ٓنل ٣ْٞا  ؤلاحغاء ل٣اه

ٓاهحن ل اإلاغتهىحن الضاثىحن بلى زمىّ ْصٞ٘ الخانت ْال٣
ً
. 2"بيضاّٖ ؤْ منهم ٧ل إلاغجبت َب٣ا

ٓنل في ؾاب٤ا٫ الىو َظا زال٫ ْمً ٓػي٘ ْبيّٗ الخجاعرل اإلادل ٖلى الخىٟيظ جم بطا بإهّ هالخٔ ألاعصوي اإلاضوي ال٣اه  زمىّ ْج
ٓلذ التي الجِت ٞةن الضاثىحن ٖلى ٓم التي هي البي٘ ٖمليت ج ٓػي٘ ج٣ ٓياتهم خؿب الضاثىحن ٖلى الثمً بخ ْل  زمً ٧ان ْبطا ، ؤ

ٓنل ل اإلاَغ
ً
ٓٞاء ٧اٞيا ٓنل بالضيً لل ٓٞاء ْجم اإلاًم ٓنل الضيً ٞةن بّ ال ل يى٣ط ي اإلاًم

ً
ْجبٗا ً يى٣ط ي لّ ،  خهل ْبطا ، الَغ

ل ٚحر الثمً ٧ان بإن ال٨ٗـ ٍٝد ٓٞاء ٧ا ً ٞةن الضيً ب٩ل لل ٓاػ ٖضم ٢اٖضة مً اؾخثىاء ْطل٪ ؤنليت بهٟت يى٣ط ي الَغ  ح

ً ججؼثت .  3 الَغ
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ُ :  الثاني الكشع .  الشهن غن اإلاشتهن جناص

ٓنلالم الضيً ًٖ اإلاغتهً الضاثً يدىاػ٫ل ٢ض  ْؤن ، الخىاػ٫ل َظا حسجيل يخم ؤن بكٍغ اه٣ًاثّ بلى ياصر َىا ْالخىاػ٫ل يم
ٓنل ل اإلاغتهً ي٩

ً
ٓهيت باألَليت مخمخٗا ٓاٞغ ؤن باإلاخىاػ٫ل ٞيخٗحن م٣ابل بال الجز٫ْ ٧ان ٞةطا ، هٟؿّ الضيً ًٖ للخىاػ٫ل ال٣اه  ٞيّ جخ

ً ًٖ للجز٫ْ يكتٍر ال ، الضيً مً ؤلابغاء ؤَليت ٓػلْ ، زام بك٩ل الَغ ٓنل ؤن يج ل الجز٫ْ ي٩
ً
ل ؤْ نغيدا

ً
 ْالجز٫ْ يمىيا

ٝ مً يؿخسلو الًمني ل باٖخباٍع الخجاعرل اإلادل بي٘ ٣ٖض ٖلى اإلاغتهً ٢ْ٘ لٓ ٦ما اإلاديُت الْٓغ
ً
ل يٗض ال ٞةهّ قاَضا

ً
 هاػال

ًٖ ً ل باٖخباٍع ال٣ٗض ٢ْ٘ ْبطا الَغ
ً
ل يٗض ٞةهّ الخ٩الي٠ مً الخجاعرل اإلادل بسلٓ يامىا

ً
ً ًٖ هاػال . 1 الَغ

. الزمت اجداد:  الثالث الكشع

ٓنل مً( 1367) اإلااصة طل٪ ٖلى ههذ ٢ْض ْاخض  خو في ْالغاًَ اإلاغتهً نٟتي اجداص ْهي "  بإهّ ألاعصوي اإلاضوي ال٣اه
ً يى٣ط ي ٓنل ال٣ٗاع مل٨يت باهخ٣ا٫ الخإميني الَغ ً خ٤ اهخ٣ا٫ ؤْ اإلاغتهً، بلى اإلاَغ ٓص ؤن ٖلى الغاًَ بلى الَغ ا٫ يٗ  الؿبب بْؼ

الّ ان٥ بطا " . عحعي ؤزغ لْؼ

ٓنل الخجاعرل اإلادل مل٨يت اهخ٣لذ ٞةن ً ٞةن اإلاغتهً بلى اإلاَغ ٓنل الظمخحن اجداص بؿبب يى٣ط ي الَغ ٕٓ للمغتهً ْي٩  الغح

ٔل اإلاضيً ٖلى ٓنل َْىا الشخهيت بالضٖٓ ً ي٩ .  ؤنليت بهٟت اه٣ط ى ٢ض الَغ

ٓنل الخجاعرل إلادلا إلال٨يت الىا٢ل ال٣ٗض ٞسخ ؤْ ٦بُالن الظمخحن اجداص ؾبب ػا٫ ْبطا  الظمخحن اجداص ٞةن للمغتهً اإلاَغ

٫ ٓص عحعي بإزغ يْؼ ً ْيٗ ٔل مغة الخجاعرل اإلادل َع . 2 ؤزغ

. اإلاشهوو  اإلااُ هالى:  الشابؼ الكشع

ٓنل مً( 1369) اإلااصة بن ً يى٣ط ي"  ؤهّ ٖلى ههذ ألاعصوي اإلاضوي ال٣اه  َال٥ ؤخ٩ام ْجغاعى"  مدلّ بهال٥ الخإميني الَغ

ً ٓنل َظا في ٖليها اإلاىهٓم الَغ .  ال٣اه

ل ٖىانٍغ بجمي٘ الخجاعرل اإلادل َال٥ بن
ً
ل َال٧ا

َن
ً اه٣ًاء بلى ياصر  ٧ليا ْؤما الَغ  الخجاعرل اإلادل ؤحؼاء بٌٗ َل٪ بطا ،

ً ٞةن ٓنل مدل آزغ ما٫ خل ْبطا ، اإلاخب٣يت ألاحؼاء ٖلى يب٣ى الَغ ٓيٌ الِال٪ اإلاَغ  اإلاغتهً خ٤ اهخ٣ل الخإمحن مبلٜ ؤْ ٧الخٗ

ل مىّ خ٣ّ يؿخٓفي ؤن لّ ٧ْان إلاا٫ا َظا بلى
ً
. 3 إلاغجبخّ ٣ْٞا

ٓوي َال٥ ِٞىا٥ ْالتهضم، الاخترا١ ٖلى ي٣خهغ ال ْالِال٥  مثل ْٖاٍئ حهل٪ ؤن صْنل الخ٤ اه٣ًاء ٖىض طل٪ ْيخد٤٣ ٢اه

ٓنل الخ٤ ْاه٣ًاء الٗامت للمىٟٗت ال٣ٗاع مل٨يت هٕؼ .   الامخىإ ٦د٤ اإلاَغ

. الشهن خو جهادم:  الخامغ الكشع

ٓنل ال٣ٗاع اهخ٣ل بطا"  ؤهّ ٖلى( 1370/2) اإلااصة ٖليّ ههذ رحي  اإلاغتهً ؾ٨ذ بطا بالخ٣اصم يدخج ؤن ٞلّ الخاثؼ بلى اإلاَغ
٘ ًٖ ٖظع صْنل ٔل ٞع ً صٖٓ " . ؾىت ٖكغ زمؿت مضة ٖليّ الَغ
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ٓاعص الخ٣اصم بن ٕٓ مً ج٣اصم َٓ اإلااصة َظٍ في ال ل اٖخباٍع يم٨ً ال ؤهّ زام ه
ً
ل ج٣اصما

ً
 بلى يغمي ال اثؼالر ألهّ م٨ؿبا

ل اٖخباٍع يم٨ً ال ٦ْما ، ٖبء مً الخسلو بلى بل خ٤ ا٦دؿاب
ً
ل ج٣اصما

ً
 الٗيييت بالخ١ٓ٣ل زام الخ٣اصم َظا ألن مؿ٣ُا

.  الٗيييت ْلصـ الشخهيت

ٓز٤ الضيً ؤحل خل ٞةطا ً اإلا ً في خ٣ّ يؿخٗمل ْلم بالضيً اإلاُالبت ًٖ اإلاغتهً الضاثً ْؾ٨ذ بالَغ  َظٍ ٟٞي الَغ
ً للضيً باليؿبت الخ٣اصم مضة عرلحـ الخالت ل ْالَغ

ً
ً ْيى٣ط ي مٗا ل الَغ

ً
ٓاءًل الضيً اله٣ًاء جبٗا  الضيً ج٣اصم مضة ٧اهذ ؾ

.  ؤ٢ل ؤْ ؾىت ٖكغ زمؿت

الب الضيً ؤحل خل بطا ؤما ً في خ٣ّ يؿخٗمل لم ْل٨ىّ بّ اإلاغتهً الضاثً َْ ٓنل اإلاا٫ ٖلى الخىٟيظ يُلب لم ؤر الَغ  اإلاَغ

ً يؿ٣ِ ؤن ٦ًاإلام مً الخالت َظٍ ٟٞي ٫ٓل جاعيش مً جبضؤ ؾىت ٖكغ زمؿت بمط ي ؤنيلت بهٟت الَغ . 1 الضيً ؤحل خل

 : الخاجمت

ٓة ٫ٓل نٟ ً ؤن ال٣ ل باٖخباٍع ْطل٪ بالٛت ؤَميت الخجاعرل اإلادل لَغ
ً
ل يامىا

ً
٢ٓذ هٟـ في ْاثخماها  باليؿبت يمان ِٞٓ ال

ل الضاثً بّ ي٨ؿب ٣ٖض َْٓ ، الغاًَ للمضيً باليؿبت ْاثخمان اإلاغتهً للضاثً
ً
ل خ٣ا

ً
٫ٓل ؤْ ٣ٖاع ٖلى ٖيييا ٓٞاء مى٣ ٓنل صيىّ ل  ي٩

.  اإلاغجبت في لّ الخالحن الضاثىحن ٖلى يخ٣ضم ؤن بم٣خًاٍ لّ

ٓنل ؤن ْخيث ل جًمً ألاعصوي الخجاعة ٢اه
ً
ل منها ٧ل ٖلى مال٨ّ ْخ١ٓ٣ل الخجاعرل اإلادل ٖىانغ جبحن ههٓنا

ً
 ْههٓنا

ٔل ٓنل ؤن ٞيٟترى اإلاا٫ نٟت ٖليّ جهبٜ ؤزغ ْحّ بجمي٘ ٞيّ يخهٝغ ؤن في الخ٤ إلاال٨ّ ي٩  اإلال٨يت خ٤ يغجبها التي الخهٝغ ؤ
ً بينها ْمً ٕٓ ، الَغ بيٗت الخجاعرل اإلادل زهاثو بلى ْبالغح ٓيىّ َْ ىّ ٖلى جترجب التي ٞاآلزاع ج٩ حن ل٨ال َع  الغاًَ الُٞغ

ٓنل ْاإلاغتهً ٓعة مً ٖاليت صعحت ٖلى ج٩ ٓا الغاًَ ٖلى ْخ١ٓ٣ل التزاماث يغجب ِٞٓ ، الخُ  ؤلاصاعة ؤْ بالخهٝغ ؤ٧اهذ ءًلؾ

ٍٓ ؾبيل في ػباثىّ ٖلى ْاإلاداٞٓت ؾمٗخّ إلقِاع .  ٖليّ اإلاترجبت الالتزاماث ْحؿضيض هم

ل لّ ْاإلاغتهً
ً
 ٖلى اإلاداٞٓت مهلخخّ ٞمً ، بالتزاماجّ الغاًَ ْٞاء ٖضم خالت في الخجاعرل اإلادل ٖلى الخىٟيظ في الخ٤ ؤيًا

ٓنل اإلاا٫ .   الخجاعرل اإلادل ٖلى الخىٟيظ بلى اللجٓء صْنل الٗاصيت الُغ١لب صيىّ الؾديٟاء ْطل٪ اإلاَغ

ً ْيب٣ى ل ألاعصوي الدكغي٘ ْل في الخجاعرل اإلادل َع
ً
خماص لّ جىٓيم ؤر مً زاليا ٓاٖض ٖلى ْالٖا ٓنل في الٗامت ال٣  اإلاضوي ال٣اه

ٓة ألاعصوي ً ؤؾ .  لّ ألا٢غب ألهّ الخإميني بالَغ

:  النخابج   

ٓص ٖضم -1 اث يىٓم زام حكغي٘ ْح  التي البضاثل ٦ٟايت ْٖضم مخجٍغ ٖلى الخجاعرل اإلادل مال٪ يإجيها التي الخهٞغ
ا َٓٞغ ٓنل ي ً ألاعصوي اإلاضوي ال٣اه . ؤلايجاع في الخ٤ بينها ْمً اإلاخجغ ٖىانغ ٦َغ

ٓاٖض اؾخسالم بم٩ان ٖضم -2 ٓصة الىهٓم مً مالثمت ٢ ٓح ٓنل في اإلا  حٗخجر التي( 38) اإلااصة ٦ىو ألاعصوي الخجاعة ٢اه
ل اعؤلايج

ً
ٓنل مً( 5/3) اإلااصة هو ْحُٗلِا اإلاخجغ في ٖىهغا اث هٟاط حٗل٤ التي ْاإلاؿخإحغيً اإلاال٨حن ٢اه  الخاحغ جهٞغ

ٓا٣ٞت ٖلى مخجٍغ ٖلى . اإلاخجغ ٞيّ ال٩اثً ال٣ٗاع ماحغ م
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ً لىٓام ألاعصوي الدكغي٘ زلٓ ْل في -3 ل يخ٣ضم الظر ٞمً الضاثىحن جؼاخم ْٖىض الخجاعرل اإلادل َع
ً
 جم بطا ْزهٓنا

ً ً بػاء الخجاعرل اإلادل ٖىانغ مً ْاخض ٖىهغ َع ٖٓت اإلاخجغ َع  . مخ٩املت ٦مجم

ٓاٖض جُبي٤ -4 ً الخانت ال٣ ً ٖلى اإلاجغص بالَغ ٓهّ ألا٢غب هي ألجها الخجاعرل اإلادل َع  مخ٩املت ا٢خهاصيت ْخضة ٧

ِٖٓا ٓنل بمجم ٓيت اإلااصيت الٗىانغ مً جخ٩ ل ْاإلاٗى
ً
 . مٗا

ُاث :  الخـو

 بال ي٣غيّ مً يجض ٢ض اإلاضيً الن اإلااليت الدؿِيالث قغ٧اث ؤْ البى٥ٓ ٖلى الخجاعيت ٫اإلادا اعتهان ج٣ييض  ٖضم -1
.  ٞاثضة

ً زام حكغي٘ جىٓيم -2  في الٗمليت الخياة في ْؤَميتها اإلاخ٩املت الا٢خهاصيت اللبىت َظٍ لخمايت الخجاعرل اإلادل لَغ
ٓجي الا٢خهاصر الاػصَاع يٓء ٓل ٓة  ْالخ٨ى ٔل بالدكغيٗاث ؤؾ  .ألازغ

:  ساحؼالم 

: الٌخب

ٓعل -1 ٓلي ؤ٦ثم الض٦خ ٓنل في الٓؾيِ ، ز . 1964، مهغ ، الٗغبيت النهًت صاع ، 1ٍ ، 3ج ، الخجاعرل ال٣اه

ٓعل -2 ً ، ؾالمت اخمض الض٦خ ٫ٓل الُلي٤ الَغ . ال٣اَغة ،1968، قمـ ٖحن مُبٗت -م٣اعهت صعاؾت  –للمى٣

ٓعل -3 ٓنل في صعاؾت ، الخامحن ؤخ٩ام ، الضيً قٝغ ؤخمض الض٦خ  .1991، الثالثت الُبٗت ، اإلا٣اعهحن ءْال٣ًا ال٣اه

ٓعل -4 ٓححز.الٗبيضر َاصر ٖلي الض٦خ ٓنل قغح في ال  الُبٗت م٣اعهّ، صعاؾت الٗيييت ألاعصوي،الخ١ٓ٣ل اإلاضوي ال٣اه

ْلى ٓػي٘ لليكغ الث٣اٞت ،صاع2000ألا  .ْالخ

ٓعل -5 ٓوـ ٖلي الض٦خ  .1963 مهغ ، الٗغبيت النهًت صاع ، الخجاعرل اإلادل ، ي

ٓعل -6  .ألاعصن ٖمان، ،2011 ، 1ٍ ، لليكغ ْاثل صاع -م٣اعهت صعاؾت –الخإمحن ؤخ٩ام ٖغابي، ؤبٓ ٚاػرل الض٦خ

ٓعل -7 حر الض٦خ ٓنل مباصت ، ٦غيم ٖباؽ َػ  .1995،َبٗت ٖمان ، ْاليكغ الث٣اٞت صاع م٨خبت ، الخجاعرل ال٣اه

ٓعل -8 ٓحؼ. مباع٥ ؾٗيض الض٦خ ٓنل ؤخ٩ام م ْلى الٗيييت،الُبٗت ألاعصوي،الخ١ٓ٣ل اإلاضوي ال٣اه  .1995الا

ٓعل -9 ٓنل قغح ،  خاجّ قٟي٤ الض٦خ ٓا٫، في الجضيض اإلاضوي ال٣اه  الٗيني، للخ٤ الٗامت الىٓغيت ألا٫ْ، ال٣ؿم ألام
 . 1951 لؿىت ال٣اَغة ، الٗاإلايت اإلاُبٗت

ٓعل -10 ٓاع الضيً ْخيض الض٦خ ٓنل قغح ، ؾ  الث٣اٞت صاع ، الثالث ال٨خاب ، الخبٗيت الٗيييت الخ١ٓ٣ل ، اإلاضوي ال٣اه

ٓػي٘ لليكغ ْلى الُبٗت ، ْالخ  .2006، ٖمان ، ألا

ٓعل -11  .1971 ال٣اَغة ، الٗغبيت لنهًت صاعا ، الخجاعرل ْاإلادل الخجاعيت اإلال٨يت ، ٖباؽ خؿني مدمض الض٦خ
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 : ألاالذألاسٍاث ألابدار

ٓعل -1 صر ٖلي الض٦خ ٫ٓل الباْع الث ،خ  بجامٗت الخ١ٓ٣ل ٧ليت ًٖ الهاصعة الخ١ٓ٣ل مجلت ، الخانت الُبيٗت طاث اإلاى٣

.   1962، مهغؤلاؾ٨ىضعيت،

ٓعة -2 ٓبي ؾميدت الض٦خ ٓنل مجلت ، الخجاعرل اإلادل اؾخٛال٫ جإححر ، ال٣لي  الخ١ٓ٣ل ٧ليت ًٖ الهاصعة ْالا٢خهاص ال٣اه

 .1976، ال٣اَغة،مهغ بجامٗت

ٓعل -3 ً مك٩لت ، بؾماٖيل خؿً مدمض الض٦خ ٓنل في اإلاخجغ َع ٓعل بدث ، ألاعصوي ال٣اه  للبدٓر ماجت مجلت في ميك
 . الِاقميت ألاعصهيت اإلامل٨ت ماجت، حامٗت ، 1 الٗضص ، ْالضعاؾاث

 .ألاعصهيت الخميحز مد٨مت ٢غاعاث  -4

 .ألاعصهيحن اإلادامحن ه٣ابت مجلت -5

:  الهوانيو

ٓنل .1 ٓنل ْاإلاٗض٫ 1994 لؿىت 11 ع٢م ْاإلاؿخإحغيً اإلاال٨حن ٢اه . 2013لؿىت14 ع٢م بال٣اه

ٓنل .2  1976 لؿىت  43 ع٢م ألاعصوي اإلاضوي ال٣اه

ٓنل .3  1966 لؿىت 12 ع٢م  ألاعصوي الخجاعة ٢اه
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م  ألاالهانوو  الكهه في ألامواُ ؾعل ججٍش
ا الػاإلاُت ؤلاظالمُت بالجامػت ديخوساه والبت يشدماو، ـذًو العُذ أقماُ  ماليًز

 

  

 

 البدث ملخق

ٓا٫ ٚؿل ْاَغة      ل جازغ التي الا٢خهاصيت الجغاثم بخضٔ هي ألام
ً
َٓا حهضٝ رْالذ اإلاجخمٗاث، اؾخ٣غاع ٖلى ؾلبا  بلى مغج٨ب

٫ٓل ٖت ٚحر الضخمت ألاعباح ْجد٣ي٤ الثرْاث ٖلى الخه ٕٓ َظا ؤَميت ٞخجرػ. اإلاكْغ  لال٢خهاص تهضيضَا خيث مً اإلآي
ٓص بظ٫ مّٗ يخُلب مما الٗالمي ْليت الجِ ا مً ْالخ٣ليل الجغيمت لِظٍ للخهضر ْالٗغبيت الض  ال٣ّٟ خغم ٣ٞض. اهدكاَع

ٓا٫ ٚؿل ؤلاؾالمي ٓاهحن ٞؿيذ ْالٛغبيت؛ ؤلاؾالميت الض٫ْل مً ٖضصٌكل حغمخّ ٦ْظل٪ ألام ٓاثذ ْْيٗذ ال٣  جىٓم التي الل

ٓصان الض٫ْل َظٍ بحن ْمً. الجغيمت َظٍ م٩اٞدت ٓعل َما ْاللخان ْبغيُاهيا الؿ ْلِما ْؾٝٓ, الضعاؾت َظٍ مد  مً بص يء هدىا
ٔل الخدليل ْلخحن َاجحن ججغيم مضٔ لجر ٓا٫، ٚؿل لٗملياث الض  بيان حاهب بلى الجغيمت َظٍ جىٓم التي ٧امألاح ْههٓم ألام

ْليت اإلاٗايحر جُبي٤ في الض٫ْل َظٍ ٖلى ألا٦جر الٗبء ي٣٘ لظل٪. الجغيمت لِظٍ ؤلاؾالمي ال٣ّٟ هٓغة  الخٗاْنل حاهبي ْحٗؼيؼ الض

ْلي ْصَا صازل الجغاثم َظٍ اهدكاع مً للخض ْالٗغبي الض  الىٓغرل َاعؤلا بيان بلى الضعاؾت َظٍ تهضٝ ْٖليّ. الجٛغاٞيت خض
ٓا٫ ٚؿل ججغيم إلااَيت الٗام ٓهحن ؤلاؾالمي ال٣ّٟ مً ٧لٌكل في ألام ٓصاوي ْال٣اه .  ْالجريُاوي الؿ

ٓا٫ ٚؿل: للبدث الذاللُت الٍلماث  .  ؤلاحغاميت الٗاثضاث, ال٣ظع اإلاا٫, ؤلاحغاميت ألاوكُت, ألام

Abstract 

The crime of money laundering is one of the economic crimes that negatively affect the stability of 

societies and the perpetrators aimed behind to acquire wealth and achieve huge illegal profits. It 

highlights the importance of this issue in terms of its threat to the global economy, which requires 

international and Arab efforts to address this crime and to reduce its spread. Islamic jurisprudence 

criminalizes money laundering as well as number of Islamic and Western countries, which enacted laws 

and established regulations governing the fight against this crime. The study will focus on Sudan and 

United Kingdom among these countries. Also, the analysis aims to see how these two countries 

criminalize money laundering and the texts of the provisions governing this crime as well as a statement 

of the Islamic jurisprudence preview for this crime. So, the brunt of these countries is located in the 

application of international standards and the promotion the Arab and international cooperation to limit 

the spread of this crime within the geographical borders. Therefore, this study aimed to explain the 

general theoretical framework of money laundering in Islamic jurisprudence, British legislations and 

Sudanese laws.                        

Keywords: Money laundering, criminal activities, Dirty money, Proceeds of crime. . 
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 مهذمت

ٓعل بن   ل يمثل  الا٢خهاصر الخُ
ً
ٓا٫ ٚؿل ْحغيمت. ْؾلبياجّ بيجابياجّ لّ ؤر خضيً طْ ؾالخا  الؿالبت ؤلاٞغاػاث بخضٔ هي ألام

ٓعل لِظا الث ؤصث ٦ما. الِاثل الا٢خهاصر الخُ ٔل الخد إلات ْل في ال٨جر ٓلت الٗ ٓاحؼ جسُي ْؾِ  بلى الض٫ْل بحن الجٛغاٞيت الخ
ٓعل ل ِْ ٍٍد ا لضعء لِا الخهضر يجب ْالتي اإلاىٓمت الجغيمت ق٩ل جإزظ التي ؤلاحغاميت وكُتألا مً مخٗضصة ؤهما  الؿالبت آزاَع

ْلي اإلاجخم٘ ٖلى ٓم ِٞٓغ. الض ٓا٫ ٚؿل مِٟ ل مغة أل٫ْل ألام ٓهيت الخياة في ا٢خهاصيت ٦جغيمتٍد ْاثل في ْالا٢خهاصيت ال٣اه  ؤ
الياث في اإلااض ي ال٣غنل مً الثماهييياث ٓلض الظرْ ألامغي٨يت اإلاخدضة ال ٕ ٚحر الاججاع ٖملياث مً ج  باإلاسضعاث اإلاكْغ

ٓنل ٧ان خيث. ال٣ٗليت ْاإلاازغاث ٓنل اإلاجغم ٓا٫ ٚؿل ٖملياث مماعؾت بلى يخجِ ْخض ْاإلاالط آلامً اإلالجإ ٞهي ألام  لِم ألا
ٖت ٚحر ؤوكُتهم ًٖ الىاججت ؤلاحغاميت الٗاثضاث مً الاؾخٟاصة لًمان ل اإلاكْغ

ً
با  ْالؿلُاث ألامىيت ألاحِؼة مً َْْغ

 ٣ٞض الٗغبيت الض٫ْل حاهب مً ؤما. ؤلاحغامي اليكاٍ َظا ٖلى Money Laundering)) اؾم الٛغبيت الض٫ْل ٞإَل٣ذ. الغ٢ابيت
ل للمهُلر الترحمت ؤزظث

ً
ٓا٫ ٚؿل ٞؿميذ اإلاؿمياث مً ٖضصا ل ألام

ً
ٓا٫ ٚؿيل ْؤخياها ٓا٫ جبصيٌ ْزالثت ألام  ؤجها ْبال. ألام

ٓا٫ ٚاؾلٓ بليها يلجإ التي الٗمليت َْٓ ؤال ٖنىالم هٟـ بلي النهايت في حكحر ٓيّ ؤْ بزٟاء بلى ألام ٓا٫ الخ٣ي٣ي اإلاهضع جم  لؤلم

ْلت يت الهٟت بيٟاء ْمدا ا ٖليها الكٖغ ل جبضْ ٦ْإجها ْبِْاَع
ً
ل ًٖ هاججت ٖت ؤوكُتٍد . مكْغ

ٓعث الجغيمت َظٍ ؤن بال       ٔل ْألاؾاليب الُغ١ل مً الٗضيض ْؤزظث جُ  ،ؤلاحغاميت ألاوكُت طٌٍ مهاصع ْحٗضصث ألازغ

ٓا٫ ٚؿل ٖملياث اهدكاع مؿخٓرل بالخالي ٞتزايض ٓا٫ ٚؿل حغيمت لخإزظ الض٫ْل ٖجر ألام  يؼا٫ ال. اإلاىٓم ؤلاحغام نٟت ألام
ْلي اإلاجخم٘ ٓوي ٚحر الٟٗل َظا بخجغيم يىاصر الض ٓاهحن بؿً ال٣اه ْليت الاجٟا٢ياث ْببغام ال٣ ٓيً الض ْليت ألاحِؼة ْج٩  الض

ٓص بظ٫ ٖلى الض٫ْل خغنذ ٣ٞض. الجغيمت َظٍ إلا٩اٞدت اإلاسخهت ْالٗغبيت ْؤلا٢ليميت ٓانلت الجِ ْلي ْالخٗاْنل اإلاخ  الض
ٓا٫ ٚؿل حغاثم إلا٩اٞدت ٓا٦بت ألام ْليت اإلاٗايحر إلاُاب٣ت الدكغيٗيت ؤهٓمتها ْم ج بها صٞ٘ ما َْظا, الض  باالجٟا٢ياث للخْغ

ْليت الَٓىيت ْالجرامج ْاإلااجمغاث ْلتي الض٫ْل َظٍ بحن ْمً. الٓاَغة لِظٍ الخهضر َاعب في اإلا٣ضعة ْالض ٓصان ص  ْبغيُاهيا الؿ
ٓا٫ ٚؿل ججغيم ماَيت هبحن بط, الضعاؾت َظٍ مجا٫ َْما ل ْال٣ٗاب الخجغيم ْؤخ٩ام ههٓم بيان م٘ منهما ٧لٌكل في ألام . ل٩لٍد

٠٢ٓ هخُغ١ل ٦ما ل الجغيمت َظٍ مً ؤلاؾالمي ال٣ّٟ إلا .  الضعاؾت لِظٍ ٦إؾاؽٍد

 البدث أهمُت

ٓا٫ ٚؿل حغيمت حٗخجر      ل ؤنبدذ ْالتي اإلاؿخدضزت ْالا٢خهاصيت اإلااليت الجغاثم ؤزُغ مً ألام
َن
ل زُغا

ً
 اإلاجخم٘ ٖلى خ٣ي٣يا

ْلي ل ؤ٦ثر ؤنبدذ ؤجها ْخيث. الؿالبت ْالؿياؾيت ْألامىيت الاحخماٖيت آلازاع مً لِا إلاا ْالٗغبي الض
ً
 اإلاؿخٓرل ٖلى اهدكاعا

ْلي ل ْالٗغبي الض
ً
ٓبت بلى طل٪ ْيغح٘, زانت  .ٖليها لل٣ًاء الىاح٘ الٗالج ْبيجاص ٖليها ْالؿيُغة جدضيضَا نٗ

ٍالُت  البدث إؼ

ٓا٫ ٚؿل حغيمت ؤنبدذ   ٓاَغ ؤَم ؤخض ألام  اإلااليت ْاإلااؾؿاث الا٢خهاص ٖلى ْاإلاباقغ الؿلبي الخإزحر طاث ؤلاحغاميت الٓ

ٓعل ْمضٔ هٓمتالم الجغيمت ق٩ل الجساطَا  اإلاك٩لت َظٍ ْجٟا٢مذ. الض٫ْل إلاسخل٠  مً للخض الضازليت الجىاثيت الىهٓم ٢ه

ا ٓص جًاٞغ اؾخلؼم مما, اهدكاَع ْليت الجِ ٓاحِتها الض  ٖضم في ْاإلاخمثلت ألاؾاؾيت اإلاكا٧ل ؤَم ؤخض الضعاؾت حٗالج لظل٪. إلا
ٓاار الاجٟا١ ٓا٫ ٚؿل مِٟم بيان في ال ل في ألام ٓنل ؤلاؾالمي ال٣ّٟ مً ٧لٍد  في الدكغيعي باٍالاهٌ ٖضم بلى بياٞت, ْال٣اه

ْليت اإلاٗايحر جُبي٤ ٓا٫ ٚؿل إلا٩اٞدت الض ٓص مً اإلاؼيض بظ٫ يؿخلؼم مما ألام ٓهيت الجِ ٓا٫ ٚؿل ججغيم مجا٫ في ال٣اه  . ألام



 2016  ماسط   1الػذد  –مجلت حُل ألابدار الهانونُت اإلاػمهت   -مشيض حُل البدث الػلمي 
  

 

 
31 

 البدث أهذاف

ٓم صعاؾت بلى البدث حهضٝ   ٓا٫ ٚؿل مِٟ ٓنل ال٣ّٟ حاهبي مً ألام ٓاَغ ؤَم ٦إخض ْال٣اه  الؿلبي الخإزحر طاث ؤلاحغاميت الٓ

ٓا٫ ٚؿل ججغيم بيان بلى البدث حهضٝ ٦ما. الٗالم ص٫ْل مسخل٠ ٖلى اإلااليت ْاإلااؾؿاث الا٢خهاص ٖلى باقغْالم ل ألام
ً
 ٣ْٞا

ٓنل ْلي لل٣اه ٓنل ْههٓم الض ٓصاوي ال٣اه ْليت للمٗايحر مُاب٣تها ْمضٔ الجريُاهيت ْالدكغيٗاث الؿ .  ٖليها اإلاخ٤ٟ الض

 البدث قشلُاث

ٓا لٛؿل الخ٣ي٣ي اإلاٗني بيان - ٓهحن ؤلاؾالمي ال٣ّٟ في ٫ألام ٓصاوي ْال٣اه . ْالجريُاوي الؿ

ٓص ؤبغػل ج٣ضيم - ٓهيت الجِ ْليت ال٣اه ٓصاهيت الض ْلت ْالجريُاهيت ْالؿ ٓا٫ ٚؿل لخجغيم اإلابظ  الضاٖيت اإلاجرعاث ْبيان ألام

ٓوي ٚحر الٟٗل َظا لخجغيم . ال٣اه

 الذساظت ألاأداة منهج

ٓا٫ ٚؿل عيمتج بٓن٠ ْطل٪ الٓنٟي اإلاىهج البدث يؿخسضم        حاهب مً, ببياجها البدث يًل٘ التي اإلاٟاَيم ْؾغص ألام
ٓوي ْالجاهب ؤلاؾالمي ال٣ّٟ ل. ال٣اه

ً
ٓاٖض اؾخ٣غاء زال٫ مً ْطل٪ الاؾخ٣غاجي اإلاىهج ٖلى البدث يٗخمض ؤيًا ٓهيت ال٣  ال٣اه

ْليت ْالىهٓم ٓماث ْحم٘ الخإنيل بٛغى الض ٕٓ الهلت طاث اإلاٗل ا مً باإلآي ل آزغ اهبج ْمً. مهاصَع
ً
 ٖلى ْاؾدىاصا

ٓم ؾٝٓ الباخث ٞةن الخدليلي اإلاىهج ْليت ْاإلاٗاَضاث الاجٟا٢ياث ههٓم ْجدليل ب٣غاءة ي٣ ْلت ْالٗغبيت الض ٓاهحن اإلابظ  ْال٣

ٓصاهيت ٓا٫ ٚؿل بخجغيم اإلاسخهت ْالجريُاهيت الؿ ا ْمضٔ ألام .  الجغيمت َظٍ اهدكاع مً للخض ؤلايجابي ؤزَغ

 البدث خذألاد

اع صعاؾت ٖلى لبدثا ي٣خهغ      ٓا٫ لٛؿل الٗام الىٓغرل ؤلَا ْليت ْاإلآاَغ ؤلاؾالمي ال٣ّٟ في ألام  ْالدكغيٗاث ْالٗغبيت الض

ٓصاهيت ٓا٫ ٚؿل بخجغيم الخانت ْالجريُاهيت الؿ  .ألام

 : الخالي الىدٓ ٖلى هللا قاء بن البدث َظا هدىا٫ْل ْٖليّ

ُ  اإلابدث م: ألاألا  ؤلاظالمي الكهه في ألامواُ ؾعل ججٍش

م: الثاني اإلابدث  الذألالي الهانوو  في ألامواُ ؾعل ججٍش

م: الثالث اإلابدث  العوداني الهانوو  في ألامواُ ؾعل ججٍش

م: الشابؼ اإلابدث ىاني الهانوو  في ألامواُ ؾعل ججٍش  البًر

 

ُ  اإلابدث م: ألاألا  ؤلاظالمي الكهه في ألامواُ ؾعل ججٍش

 جمهُذ

ٓا٫ ٚؿل مهُلر يٗخجر      ل َغؤث التي اإلاهُلخاث مً ألام
ً
 ال٣ًايا ؤَم ؤخض حٗض ؤجها بال, الا٢خهاصيت الؿاخت ٖلى خضيثا

ٓحب مما, ْالٛغبيت منها ؤلاؾالميت اإلاجخمٗاث ٧اٞت جمـ التي الا٢خهاصيت  ال٣ًيت صعاؾت ْالدكغيٗيحن ال٣ِٟاء ٖلى اؾخ
ٖٓيت صعاؾت ا مً ْالخض م٩اٞدتها بٛغى ص٢ي٣ت مٓي ٕ اإلاا٫ ٦ؿب ٖلى اللّبٔ ال٨غيم ال٣غان ؤل٣ى ٣ٞض. اهدكاَع  اإلاكْغ
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ٕ ٚحر ال٨ؿب ْجدغيم ل الُٟغة ٖلى ألاػ٫ل مىظ ؤلاوؿان حبل خيث, اإلاكْغ
ً
ل:)حٗالى ٣ٞا٫ للما٫ مدبا ًَن ل ُػّي  اؽ  لىَّ ل ل  ل ُخبُّب اث  َٓن َِن َّ

 الك
ل ًَن اء م  ؿَن  

ّ
ل الي حنَن ى 

بَن
ْل
ال حر ل َْن  َ ا

ىَن
َن
٣

ْل
ال ة ل َْن غَن

َن
ىُ

َن
٣
ُ ْل
ل اإلا ًَن ل م  ب 

ََن َّ
ل الظ ت 

ًَّ
 ٟ
ْل
ال ل َْن ل 

يْل
َن
خ

ْل
ال ل َْن َـن

ُ ْل
لاإلا ت 

مَن ل َّْ ام  َٗن
ْل
و
َن
ألا ل َْن ر  غْل خَن

ْل
ال ل َْن ٪َن ل 

َن
ُٕل ط ا خَن اة ل مَن

يَن خَن
ْل
ا ال يَن

ْل
ه ُّل الضُّب

ّ
الل  َْن

ٍُل ىضَن ل ٖ  ًُ ل ُخؿْل أب 
َن ْل
ا٫ُل :)حٗالي هللا ٢ا٫ ٦ما.  1(اإلا

َن ْل
ل اإلا

ٓنَن ُى بَن
ْل
ال ل َْن

ُ
ت يىَن اة ل ػ 

يَن خَن
ْل
ا ال يَن

ْل
ه اُثل الضُّب يَن ا٢  بَن

ْل
ال اُثل َْن خَن ال  ل الهَّ رٌك حْل

َن
ل ز ضَن ىْل ل ٖ  ٪َن ّب 

ل عَن
ً
ابا َٓن ل زَن رٌك حْل

َن
ز  َْن

مَنل
َن
لؤ

ً
ل مً َىا ٞلصـ. 2(ال ٕ بالُغي٤ اإلاا٫ ي٨دؿب ؤن ؤلاوؿان ٖلى خغجٍد ر ْبن اإلاكْغ

ُ
ث
َن
 ٚحر الُغ١ل في اإلاك٩لت ج٨مً ْل٨ً, ٦

يت ل ال٨غيم ال٣غآن ٞيخضزل اإلاا٫ َظا ل٨ؿب ؤلاوؿان يؿل٨ِا التي الكٖغ
ً
ٓح ْل٨بذ. مدغما  ؤن مً البكغيت الىٟـ َظٍ حم

ٓص ٖت ٚحر ل بالُغ١ل ؤلاوؿان يخمل٨ّ ما ٧ل ةالٗؼ عب خغم ٣ٞض  الخغام؛ بلى ناخبها ج٣  الخال٫ اإلاا٫ ٦ؿب ٖلى ْخث اإلاكْغ

ٓا٫ ْجُِحر . الضوـ مً ألام

ُ  اإلاىلب ل: ألاألا ( ألااإلااُ الؿعل) لكظي حػٍش

حن زال٫ مً ْاإلاا٫ الٛؿل لٟٓتي حٗغي٠ هدىا٫ْل      :  ٧الخالي ْطل٪, الخاليحن الٟٖغ

ُ  الكشع ل: ألاألا ( ؾعل) لكظ حػٍش

 
ً
 اللؿت في: أألاال

ل يٛؿلّ الص يء ٚؿل: ي٣ا٫  
ً
ل ٚؿال

ً
ؿال

ُ
دؿا٫ مً الاؾم -بالًم -ْالٛؿل ٚؿلذ مً اإلاهضع الٛؿل:  ٢ْيل, ْٚ  ْالجم٘, الٚا

ل ٞالٛؿل. 3 ٢ْخالء ٢خلي ٢الٓ ٦ما ْٚؿالء ٚؿلي  ْبخ٣ا١ قابّ مما اإلاا٫ جُِحر ؤر, ْالىٓاٞت الخُِحر يٗني ٖامت بهٟتٍد
يت الخ١ٓ٣ل ل الٛؿل ؤن يخضر. الكٖغ

ً
ا ل َظا ْيِٓغ, بةػ٧اجّ اإلاا٫ جُِحر َٓ قٖغ

ً
٫ٓل في حليا ل: )الٗاإلاحن عب ٢

ْل
ظ

ُ
ل ز ًْل مْلل م   ِ ال 

َٓن مْل
َن
 ؤ

ل
ً
ت

َن
٢ ضَن مْلل نَن َُ ُغ  

ِّ َُن
ُ
مْلل ج يه   

ّ
٦ ؼَن

ُ
ج ا َْن هَن ل ب  ّل 

نَن مْلل َْن ه 
يْل
َن
ل ل َٖن نَّ ل ب  ٪َن

َن
الج ل نَن ًٌك

َن
٨ مْلل ؾَن ُِ ُّل لَن

َّ
الل ل َْن ٌ٘ك ي م 

يمٌكل ؾَن ل 
ل َٓ الٛؿل ٞةن الى٣يٌ ْٖلى .4(َٖن  ٚحر ؤمغٌك

يت نٟت بيٟاء َْٓ قغعي ل اإلا٨دؿب اإلاا٫ ٖلى الكٖغ ٖت ٚحر بُغ١ٍد ٕ ٚحر الخ٣ي٣ي مهضٍع بزٟاء يٗني مما مكْغ ل اإلاكْغ
ً
 ػيٟا

ل
ً
. ْجًليال

 
ً
ىالح في: زانُا  الـا

ٓيّ ؤْ اإلاا٫ مهضع بزٟاء بمٗنى يإحي( ٚؿل) مهُلر      ل. اإلاا٫ إلاهضع الخم
ً
ْلت يٗني( ٚؿل) مهُلر ٞةن ؤيًا  حٛيحر مدا

ٓيّ ل ٦دؿابّا جم ْالظر اإلاا٫ نٟت ْجم ٖت ٚحر بُغ١ٍد ل ما٫ٌكل ؤهّ للىاْغ ليبضْ مكْغ ٕ مهضعٍدل مً م٨دؿبٌك  مً لظل٪. مكْغ

ٓيّ) بلٟٔ ٖىّ يٗجر ؤن الصخيذ ٓا٫ مهضع جم ٓا٫ ٚؿل) ْلصـ( ألام ٓيّ َٓ اإلاغاص ألن( ألام  الخُِحر يٗني ْالٛؿل, الخم
.  5باإلابنى ال باإلاٗنى ٞالٗجرة

 

 

                                                           
 . 4 آية . سورة آل عمران - 
.  46آية . سورة الكهف - 
.   494ص, م 99 , بًنوت, دار صادر,   ج,  ط , لسان العرب, (ه  6ت )أيب الفضل رتال الدين زلمد بن مكرم , ابن منظور األفريقي ادلصري - 
.   0 آية , سورة التوبة  -4
علي الرابط , م008 االسرتجاع بتاريخ يونيو, مقال منشور علي ادلوقع العادلي لالقتصاد اإلسالمي, غسيل األموال يف الشريعة اإلسالمية, زلمد جندات احملمد - 

.  http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=2654اإللكرتوين 

http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=2654
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ل: الثاني الكشع (  ألامواُ) لكظ حػٍش

 
ً
 اللؿت في: أألاال

ٓا٫     ٫ٓل الغحل ما٫:) ي٣ا٫, ما٫ حم٘ ؤم ل يم
ً
ال ل م

ً
ال ٓيل ْجهٛحٍر ما٫ طا ناع بطا ْمْا  ٧ل:)بإهّ اللٛت في ٖٝغ ٞاإلاا٫ بطن. 1(م

ل مً الجماٖت ؤْ الٟغص يمل٨ّ ما ٍٕد ل ؤْ مخا ىٍد ل ؤْ ٣ٖاعٍدل ؤْ ججاعةٍدل ؤْ ْٖغ ٓصٍد ٓان ؤْ ه٣ ى :)ال٨غيم ال٣غآن في حاء خيث. 2(خي
َن
آح ا٫َنل َْن

َن ْل
 اإلا

ى
َن
ل ل َٖن  ّ رل ُخّب   ْ

َن
ى ط بَن ٣ُغْل

ْل
ى ال امَن خَن يَن

ْل
ال ل َْن حنَن ا٦  ؿَن

َن ْل
اإلا ل َْن ًَن ابْل ل َْن يل  ب 

ل الؿَّ حنَن ل  اث  الؿَّ ي َْن ف 
ل َْن اب 

َن
امَنل الّغ ٢

َن
٢
َن
ؤ ل َْن

َن
ة

َن
ال ى الهَّ

َن
آح ل َْن

َن
اة

َن
٧ ل, 3(الؼَّ

ً
ٓلّ ْؤيًا ٢ 

ي:)حٗالى ف 
مْلل َْن  ِ ال 

َٓن مْل
َن
ل ؤ ٤ٌّق ل خَن ل  اث  لؿَّ  

ّ
ُغْم ل دْل

َن ْل
اإلا ا, 4(َْن ل ْٚحَر ثر آياثٌك

ُ
ٓاي٘ حمي٘ في حكحر ٦  يخمل٨ّ ما ٧ل م٘ الخٗامل ٦يٟيت بلى اإلا

ٓاء ٚحٍر م٘ ْيدباصلّ ؤلاوؿان ل ٧ان ؾ
ً
ل ؤم ه٣ضا

ً
 .مىٟٗت ؤم ٖيىا

 
ً
ىالح في: زانُا  الـا

ٖٓذ اإلاا٫ حٗغي٠ في ال٣ِٟاء زخل٠ا   ٢ٓذ اصزاٍع ْيم٨ً الُب٘ بليّ يميل ما :اإلاا٫ ألاخىاٝ ٞٗىض, طل٪ في ٖباعاتهم ْجى  ل
٫ل جثبذ ْاإلااليت ,الخاحت ّٓ  بطا ٚحٍر ًٖ اإلاال٪ بّ ْيؿدبض اإلال٪ ٖليّ ي٣٘ ما :اإلاا٫, اإلاال٨يت ْٖىض .5بًِٗم ؤْ ٧اٞت الىاؽ بخم

 اإلاا٫, الخىابلت ْٖىض. 7الىاؽ يُغخّ ال ٢لذ ْبن مخلّٟ ْجلؼم ابّ يبإ ٢يمت مالّ :ٞاإلاا٫, الكاٞٗيت ٖىض ؤما. 6ْحِّ مً ؤزظ

ل ل ٧ان ما: ) بإهّ الؼع٦ص يٌ ٖٝغ ٦ما. 8خاحت بال الىٟ٘ مباخت ٖحنٌك
ً
ل ؤر بّ مىخٟٗا

ً
٫ٓل. 9(بّ ييخٟ٘ ألن مٗضا بي ٢ْ ٫ٓل في ال٣َغ  :اإلاٛؿ

ٓلِم بحن الٗغب ٞغ٢ذ ٣ٞض" ٓلِم ْبحن الثٓب ٚؿلذ ٢  اإلاا٫ ؤن بلى الٗغب بٌٗ ْطَب, اإلااء في ْٚمؿخّ اإلااء ٖليّ ؤًٞذ ٢

ى ْاإلاخإ الثياب في ل الٗحُنل حؿمي ال ْالْٗغ
ً
.  10"ماال

ل: زانياُ اإلاىلب   ألامواُ ؾعل حػٍش

ٓا لم ؤلاؾالميت الكغيٗت ٣ِٞاء ؤن اإلاالخٔ مً      ٓا٫ ٚؿل مهُلر يؿخسضم ٓا٫ مهُلر ال ألام  ال٨ٟغة ؤن بال, ال٣ظعة ألام
ٓم طاتها ٓاٖض ٖليها ج٣ ٓليت ال٣ ٕ ٚحر اإلاا٫ جدغيم في ْطل٪ ألان ٓا٫ ببٌٗ ْالخٗامل اإلاكْغ ٫ٓل يا٦ضٍ َْظا. ألام ل :)حٗالى عبىا ٢  ارَن

ا هَن حُّب
َن
اُؽل ؤ ٓا الىَّ

ُ
ل
ُ
ا ٧ مَّ ي م  ل ف  ى 

عْل
َن ْل
ل ألا

ً
الال ل خَن

ً
با ّ

ي 
َن
ال َ ٓا َْن ُٗ

ب 
َّ
د
َن
ل ج اث  َٓن ُُ

ُ
ل ز ان 

َن
ُ يْل

َّ
ُّل الك هَّ مْلل ب 

ُ
٨

َن
ل ل ٌّْق ُض ل َٖن حنٌك ٓلّ. 11(ُمب   بن: )  ْؾلم ٖليّ هللا نلى ٢ْ

ل ي٣بل ال َيب حٗالى هللا بن
ّ
ل بال

ً
ٓا٫ ٚؿل مهُلر ؤن يدبحن َىا مً. 12( َيبا ل) ألام  الٗملياث جصر ال خيث, (رمجاػ مهُلرٌك

                                                           
(.     \6), ادلرجع السابق, لسان العرب, ابن منظور األفريقي ادلصري - 
.    89ص, م004  , مصر , الدولية الشروق مكتبة, 4 ط , الوسيط ادلعجم , العربية اللغة رلمع - 
.  77 آية , سورة البقرة - 
.   9 آية , سورة الذاريات -4
.   0 ص, م000  , الفكر, لبنان دار, 4ج  , األبصار تنوير شرح ادلختار الدر على احملتار رد حاشية , أمٌن زلمد , عابدين ابن - 
.     ص, م 00 دط  ,مصر , التوفيقية ادلكتبة , ,ج  الشريعة أصول يف ادلوافقات , إسحق أبو موسى بن راىيمإب , الشاطيب -6
.  ص , م 98  , لبنان , العلمية الكتب دار , الشافعية فقو وفروع قواعد يف والنظائر األشباه , الرزتن عبد الدين جالل , السيوطي -7
.  6  ص بدون سنة نشر, , لبنان , الثقافية الكتب مؤسسة,  شبل, ط  الفتاح عبد خالد تعليق , ادلستقنع زاد بشرح ادلربع ضالرو , يونس بن منصور , البهويت -8
 -ه 40 , الكويت, وزارة األوقاف الكويتية  ج ,  ط , ادلنثور يف القواعد الفقهية, (ىـ794ت )أبو عبد اهلل بدر الدين زلمد بن عبد اهلل بن هبادر , الزركشي -9

.  http://shamela.ws/index.php/book/21592علي الرابط , م0 0 االسرتجاع بتاريخ نوفمرب , علي موقع ادلكتبة الشاملة,    ص, م 98 
.  0  -09 ص, بدون سنة نشر, مصر, طبعة دار الكتاب اإلسالمي,  ج , اجمللد األول, اجلامع ألحكام القرآن, زلمد بن أزتد األنصاري, القرطيب -0 
.  68 آية , سورة البقرة -  
.   0 ص, ه49  , مصر, ادلطبعة ادلصرية,  ج ,بشرح النووي, صحيح مسلم, زلي الدين أيب زكريا, اإلمام مسلم -  

http://shamela.ws/index.php/book/21592
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ا ْالتي ْالخضإ ال٨ظب ٖلى جبنى التي ٓا٫ ٚؿل مهُلر خ٣ي٣ت جدبحن بطن. ال٣ظاعة ْخ٣ي٣تها ْالخُِحر الٛؿل ْاََغ  ألام

ٕ ٚحر اإلاا٫ بِْاع مىّ اإلاغاص ؤن ٖلى ٓعةٍدل في اإلاكْغ ٖت ن . مكْغ

ٓا٢٘ اؾخ٣غاء اإلاٗانغيً ال٣ِٟاء بٌٗ خا٫ْل ٢ْض      ل ْْي٘ ال ٓا٫ ٚؿل إلاهُلر هيٍدل٤ٞ حٗغي٠ٍد ْعصٍ ما ,ْمنها ألام  ألاؾخاط ؤ

ٓا٫ ٚؿل ؤن في الغبصل ؤخمض ٓيل ؤْ اإلاباح م٘ بسلُّ الخغام اإلاا٫ جىٓي٠: )َٓ ألام ْحّ بلى زمىّ جد  ليهبذ اإلاباخت ألا
ل
ً
ل. 1(بٗٓيّ َاَغا

ً
ّ ؤيًا اث: )بإهّ ٞياى ُٖيت ألاؾخاط ٖٞغ ٖت ماليت جهٞغ ل مكْغ ٕ ٚحر بُغي٣ت ا٦دؿب إلاا٫ٍد  بٛغى ةمكْغ

ل ْٖليّ. 2(مهضٍع بزٟاء ل ٖلى ؤلاؾالميت الكغيٗت ؤؾبٛخّ الظر الكغعي اإلاهُلر َٓ الخ٣ي٣ي اإلاهُلر ٞةنَّ ٓا٫ ٧ّل   ألام
 اإلاؿلم ٖلى الكٕغ خغم ما ٧ل يٗني ْالظر, (الخغام اإلاا٫) مهُلر َٓ الا ؤْناِٞا ْحٗضصث مؿمياتها ازخلٟذ مِما الخبصثت

ٓم ًٖ ط٦غ مامّ ؤزحًرا. 3بّ ْالاهخٟإ جمل٨ّ ٓا٫ ٚؿل مِٟ ل ٖلى يض٫ بازخهاع ِٞٓ ألام  اإلاا٫ نٟت لخُٛيت ما٦غة ٖمليتٍد

ل ًٖ اإلا٨دؿب ٕ، ٚحر َغي٤ٍد  4.ْالاؾخ٣امت الهالح بمِٓغ بِْاٍع زم ْمً مكْغ

م: الثاني اإلابدث  الذألالي الهانوو  في ألامواُ ؾعل ججٍش

 جمهُذ

ٓعل بن    ل صاثما يمثل ْالخ٣ني الا٢خهاصر الخُ
ً
ٓا٫ ٚؿل ٞجغيمت. ؾلبياجّ لّ ٦ما بيجابياجّ لّ صيًح طْ ؾالخا  ؤخض هي ألام

ٓعل لِظا الؿالبت ؤلاٞغاػاث ٓاؾ٘ ْالاهٟخاح الِاثل الا٢خهاصر الخُ ٓماث ج٣ىيت مجاالث في ال  حٗخجر ؤجها ٦ما. ْالاجهاالث اإلاٗل
ٓا٫ ٚاؾلٓ زاللِا مً حهضٝ ْالتي اإلاجخمٗاث ٖلى الخُحرة الا٢خهاصيت الجغاثم بخضٔ ٫ٓل بلى ألام  الثرْاث ٖلى الخه

ني الا٢خهاص تهضيض قإهّ مً َْظا, الضخمت ألاعباح ْجد٣ي٤ ل الَٓ
ً
ل الٗالمي ْالا٢خهاص زانت .  ٖامت بهٟتٍد

ُ  اإلاىلب    ألااإلاكهوم النؽأة ألامواُ ؾعل: ألاألا

ٓم ِْغ     ٓا٫ ٚؿل مِٟ ل مغة أل٫ْل ألام ٓهيت الخياة في ا٢خهاصيت ٦جغيمتٍد ْاثل في ْالا٢خهاصيت ال٣اه  ال٣غنل مً الثماهييياث ؤ

الياث في اإلااض ي ل ألامغي٨يت اإلاخدضة ال
ً
ٕ ٚحر لالججاع هديجت ل ْفي, ال٣ٗليت ْاإلاازغاث باإلاسضعاث اإلاكْغ ْلتٍد  الٗهاباث مً مدا

يت الهٟت بيٟاء بلى ألامغي٨يت ٕ ٚحر الاججاع ًٖ الىاججت ؤلاحغاميت للٗاثضاث الكٖغ  بط. 5ال٣ٗليت ْاإلاازغاث باإلاسضعاث اإلاكْغ
ٓا٫ ٚؿل ٖملياث نب  ؤوكُتهم ًٖ الىاججت ؤلاحغاميت الٗاثضاث مً الاؾخٟاصة لًمان الجغاثم إلاغج٨بي آلامً اإلالجإ هي ألام

ٖت ٚحر ل اإلاكْغ
ً
.  ْالغ٢ابيت ألامىيت ألاحِؼة مً ْبٞالجا

ٓا٫ ٚؿل مهُلر يٗخجر     ، الخضيثت اإلاهُلخاث مً ألام
ً
 مما الٗغبيت اللٛت بلي ؤلاهجلحزيت اللٛت مً جغحمت ه٣ل ْالظر وؿبيا

ٓا٫( جبصيٌ,ٚؿل,ٚؿيل) مً الٗغبيت اإلاؿمياث مً الٗضيض ٞجرػث الترحماث حٗضص في ألازغ ٖٓيم لّ ٧ان  اإلاٗنى ؤن بال, ألام

ل يٓل
ً
ل بلي ص٢ت ألا٦ثر اإلاهُلر ؤن اإلاغجر ْمً. اإلاُاٝ جهايت في ْاخضا ٓا٫ ٚؿل) مهُلر َٓ ما خضٍد  الٟٗل مهضع ألجها( ألام

                                                           
. 0 ص , ه  4 ط.د, الرياض , للعلوم األمنية لعربيةا نايف جامعة , والقانون الشريعة ضوء يف األموال غسل جرائم , الربيش أزتد - 
.    ص, م004  النشر للجامعات, مصر, دار , اإلسالمي, ط  الفقو يف األموال غسل جرمية ,فياض معاصر عطية - 
.  40ص , م999  , األردن دار النفائس, , احلرام ادلال أحكام , األشقر سليمان عمر ومراجعة إشراف , زلمد أزتد عباس , الباز - 
, اإلسالمية العلوم كلية, وقانون شريعة ختصص, اإلسالمية العلوم يف رسالة ماجستًن, غسيل اأَلموال يف نظر الشريعة اإْلسالمية والقانون اجلزائري ظاىرة, زلمد شريط -4

.  46ص, م008  -م007 , اجلزائر, الشريعة قسم
االسرتجاع . www.almethaq.info/news/article120.htmموقع معهد ادليثاق , اعية لغسيل األموالاآلثار االقتصادية واالجتم, انظر أمٌن ادلشويل - 

م 009 / /  نونية  االسرتجاع بتاريخ مقال منشور يف موقع الثقافة القا, تاريخ ظاىرة غسل األموال, يوسف عبد احلميد ادلراشدة. د وأيضا. م008 / /  بتاريخ 
 .  http://www.previous.eastlaws.comعلي موقعها اإللكرتوين 

http://www.almethaq.info/news/article120.htm
http://www.previous.eastlaws.com/
http://www.previous.eastlaws.com/
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ؿل)
َن
ٓا٫ ٚؿل ْاَغة وكإة جاعيش خيث مً ؤما. 1الٛحن ٞخذب ؤر( ٚ ٓعل ٞيا٦ض ألام  ؤجها اإلاغاقضة الخميض ٖبض يٓؾ٠ الض٦خ

ل
ٌك
ٓعل بلى جغح٘ ٞهي البدغيت ال٣غنىت بإٖما٫ اعجبُذ ٢ضيمت ْاَغة ْبيت ال٣اعة في الٓؾُي الٗه ْع  حٗامالث ٧اهذ خيث ألا

ى ٓيت ال٣ْغ ل مىدكغة الغب ٓلي٨يتال٩ا ال٨ىصؿت ؤن بال, ٦بحر بك٩لٍد ٓيت الخٗامالث حٗاعى ٧اهذ ز ل ألجها الغب
ٌك
 في حٗخجر بل مدغمت

ٓنل ٩ٞان الجغيمت صعحت ٓنل بالغبا اإلاخٗامل ٓاثض َظٍ يسٟ ٓيت الٟ ٓنل الغب ْل ا ْيدا ل بِْاَع  ٣ٞض الخضيث الٗهغ في ؤما. آزغ بك٩لٍد

ٓا٫ ٚؿل ْاَغة بضؤث الياث في جىدكغ ألام ل في, اإلاسخلٟت لمالٗا ؤهداء بلى زم ْمً ألامغي٨يت اإلاخدضة ال ْلتٍد  بزٟاء بلى مدا
ا ْطل٪ اإلاسخلٟت الجغاثم مً اإلاخدهلت ؤلاحغاميت الٗاثضاث ٓاث ٖجر بخمغيَغ  ٚؿل ْاَغة ؤن يٗني َظا. 2اإلاسخلٟت اإلااليت ال٣ى

ٓا٫ ل خضيثت حٗخجر ال ألام
ً
ٓص الٓاَغة ؤنل ألن ْا٢ٗيا ٓعل جاعيش بلى يٗ ٓنل يؿخسضم خيث, اإلااليت الجغيمت ِْ  اثضاثال٘ اإلاجغم

ل في ؤلاحغاميت ٔل اؾخٗماالثٍد ٖت ؤزغ ا بزٟاء بٛغى مكْغ ٕ ٚحر مهضَع .  اإلاكْغ

ٓحض ال ألامغ خ٣ي٣ت في   ٫ٓل الض٫ْل بحن ٖام اجٟا١ ي ٫ٓل خ ٓا٫ ٚؿل مضل ٓبت مً بالخالي يؼيض ْالظر ألام  َظٍ م٩اٞدت نٗ

ٓا٫ ٚؿل مهُلر حٗٝغ الض٫ْل ٞبٌٗ. الجغيمت ل ألام
ً
ل حٗغيٟا

ً
 ألاوكُت ًٖ الىاججت ؤلاحغاميت صاثالٗات باٖخباع ْطل٪ مٓؾٗا

يت الهٟت ْبيٟاء ٚؿلِا ْاإلاغاص اإلاسخلٟت ؤلاحغاميت  ألاؾاس ي اإلاهضع ٖلى الخٗغي٠ ي٣خهغ آلازغ ْالبٌٗ, ٖليها الكٖغ

ٓعل ْألا٢ضم ٓا٫ ٚؿل حغيمت لِٓ ل يإحي الازخالٝ َظا. اإلاسضعاث ججاعة َْٓ ؤال ألام
ً
ٓا٫ ٚؿل ؤوكُت ْحٗضص لخضازت هديجت  ألام

ل
ً
ٓعٍدل مً الا٢خهاصيت الؿاخت حكِضٍ إلاا وؿبت ٓعل ْبالخالي ج٣ني جُ ل ِْ ٍٍد  حٗغي٠ ٞخم. 3الا٢خهاصيت الجغاثم مً حضيضة ؤهما

ٓم ٓا٫ ٚؿل مِٟ ل ألام
ً
ل حكغيٗيا

ً
ْليا ل ْص  ٚؿل ٖملياث حٗض خيث, اإلاسخلٟت بالجغاثم اعجباَّ ؤؾاؽ ٖلى الخٗغيٟاث مً بٗضصٍد

ٓا٫ ٓا٫ َظٍ لخىٓي٠ آمً ملجإ إليجاص الغثصس ي الضاٞ٘ هي ألام  الجِاث ؤٖحن مً الجغاثم َظٍ مغج٨بي ْبٞالث ال٣ظعة ألام

ْعصَا التي الخٗغيٟاث لخٓييذ مُمئىحن هضل٠ ؤن يم٨ىىا. ْاإلاجغم الجغيمت بحن الغابُت ٞخىٗضم ألامىيت ٓنل ٣ِٞاء ؤ  ال٣اه
ْعصتها ْليت الاجٟا٢ياث ْؤ ٫ٓل إلااَيت الض ٓا٫ ٚؿل مضل :   يلي ٦ما ْطل٪, ألام

ٓعلا٫ يٗٝغ   ٓا٫ ٚؿل ٖمليت ٖٓى الضيً مخي مدمض ص٦خ ٖت الٛحر الهٟت بزٟاء ٖمليت" بإجها ألام  اإلا٨دؿب اإلاا٫ ًٖ مكْغ

ل ؤر" بإجها حٗٝغ ٦ما, "َبيٗخّ ؤْ مهضٍع ٖلى الخٗخيم َغي٤ ًٖ ل يغج٨ب ٞٗلٍد
ً
ٓا٫ إلاهضع ججريغا ٓعة الىاججت ألام  ؤْ مباقغة به

ٖت ٚحر ألاوكُت ًٖ مباقغة ٚحر ي٠ ؤْ بزٟاء ٝر ْيؿاَم, اإلاكْغ ٓيل ؤْ جْٓ ٖت ٚحر الٗاثضاث َظٍ جد  ؤن يٗني َظا". اإلاكْغ
ٓا٫ ٚؿل مهُلر ٓيّ ؤْ بزٟاء بهضٝ يغج٨ب ٞٗلٌكل ؤر يٗني جىٓيِٟا ؤْ ألام ٓا٫ َبيٗت جم  ٚحر ألاوكُت مً اإلاخدهلت ألام

ٖت ٖت مهاصع مً مؿخ٣اة ٧اهذ لٓ ٦ما لخبضْ اإلاكْغ ل في اؾخسضامِا زم ْمً مكْغ ٖت ؤوكُتٍد ْلت زاعج ؤْ صازل مكْغ . 4الض
ٓا٫ ٚاؾلي ؤن الؿاب٣ت الخٗغيٟاث مً هالخٔ ل ألام

ً
ٓنل صاثما ٖت ٚحر الهٟت طْ اإلاا٫ ا٦دؿاب بلى حهضٞ  ٧اٞت ْاؾخسضام اإلاكْغ

ٓيّ ؤلازٟاء ْؾاثل ل يبضْ لجٗلّ ْالخم
ً
ٖا  ٚؿل حغيمت ٖلى ْااخت اإلاىٓمت الجغيمت نٟت ؤْ الٗاإلايت نٟت جبضْ ٦ما, مكْغ

ٓا٫ ْلِالذ ْطل٪ ألام ل مً صا .  آزغ بلي بلضٍد

ٓعل يٗٝغ ٦ما   ٓا٫ ٚؿل ٖملياث اإلاغاقضة الخميض ٖبض يٓؾ٠ الض٦خ ٓيل ٖمليت" بإجها ألام ٓا٫ جد  ألاوكُت مً اإلاخدهلت ألام
ا به٩اع ؤْ بزٟاء بهضٝ ؤلاحغاميت ٕ ٚحر مهضَع ل اعج٨ب  خو ؤر مؿاٖضة ؤْ اإلاكْغ

ً
ٓليت جدمل مً حغما  ًٖ الجىاثيت اإلاؿئ

                                                           
 . 4ص ,م007 , دادبغ, 67رللة اإلدارة واالقتصاد, العدد , ذليب توما ميكا, االنعكاسات ادلرتتبة علي ظاىرة غسيل األموال& أزتد ىادي سلمان - 
.   ادلرجع السابق, تاريخ ظاىرة غسل األموال, يوسف عبد احلميد ادلراشدة. د - 
.    -9ص, ادلرجع السابق, "دراسة مقارنة"جرمية تبييض األموال, خوجة رتال - 
.    ص, ادلرجع السابق, جرمية غسل األموال, زلمد زلي الدين عوض. د -4
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ِا. 1"الجغم َظا ًٖ الىاججت خهالثباإلاذ اخخٟاّْ الها ْيٗٞغ  بيٟاء حؿتهضٝ التي الٗمليت" ؤجها ٖلى نالر الخخم ؾغ م

يت الهٟت ٓا٫ ٖلى الكٖغ ٕ ٚحر مهضعٍدل مً ٖليها اإلاخدهل ألام ٓص يٗني مما, مكْغ ٓم ؾاب٣ت حغيمت ْح ْلت الجاوي ي٣  بمدا
ٖيت بيٟاء ي٠ ٖنها الىاججت ال٣ظعة الٗاثضاث ٖلى اإلاكْغ ل في َاْجْٓ ٔل ؤوكُتٍد ٖت ؤزغ .  2"مكْغ

ل   
ً
ٓا٫ ٚؿل ٞةن ألامغي٩ي الٟيضعالي للدكغي٘ ٣ْْٞا ٓا٫ مهضع بزٟاء" َٓ ألام ٫ٓل جم التي ألام  ٚحر اليكاٍ بييت ٖليها الخه
ٕ ْعص ٢ْض. 3"اإلاكْغ ٓعل ؤ ٓنل حمٗيت حٗغي٠ ٖٓى الضيً مخي مدمض الض٦خ ٓا٫ ٚؿل لٗمليت إلهجلترا ال٣اه  م1997 الٗام في ألام

ل ٦إجها جبضْ بديث الجغيمت ًٖ اإلاخدهل ال٣ظع اإلاا٫ َبيٗت حٛيحر ٖمليت" بإهّ
ٌك
ٕ مهضعٍدل ًٖ هاججت   ؤن يٗني َظا, "مكْغ

ٓا٫ ٚؿل ٖمليت ٖت ٚحر الهٟت بزٟاء ٖمليت هي ألام ٓا٫ اإلاكْغ ا ٖلى الخٗخيم َغي٤ ًٖ ال٣ظعة لؤلم  ٦ما.الخ٣ي٣ي مهضَع

ْبي ؤلاجداص ؤقاع ْع ٓا٫ ؾلٙ ٖمليت بلي م1990 ؾىت في ألا  ٖمليت ؤر, ”The Conversion or Transfer of Property“ بخٗبحر ألام

ٓيلٌكل ٓيّ َْٓ ؤال للٗمليت الخ٣ي٣ي اإلاٗنى يا٦ض َْظا اإلال٨يت ه٣ل ؤْ جد .   4الخم

م: الثاني اإلاىلب  الذألالي الهانوو  في ألامواُ ؾعل ججٍش

ٓا٫ ٚؿل مهُلر ِْغ ٣ٞض ط٦غها ٦ما     الياث في ألام  جماعؾِا ٧اهذ التي ألاوكُت زال٫ مً ْطل٪ مغي٨يتألا اإلاخدضة ال
ٓة ْالابتزاػ ْاإلا٣امغة ْالضٖاعة اإلاسضعاث ججاعة مثل اإلااٞيا ٖهاباث ا الًغيبي ْالتهغب ْالغق  اؾدثماع بهضٝ ْطل٪, ْٚحَر

ٓا٫ ٖت ٚحر ألام ٓا٫ َظٍ صمج يخم خيث ال٨ِغباثيت الٛاؾالث مدالث بينها ْمً الخجاعيت اإلاٗامالث في اإلاكْغ  بٛغى ألام

ٓبها مما جىٓيِٟا الها ؤن بال. 5جالػمِا التي ؤلاحغاميت الهٟت ْبزٟاء يك ايت ط٦غث بليلت خمض بضْرل ؾٗاص م ٔل ْع ل في ؤزغ  م٣ا٫ٍد
ٓا٫ ٚؿل ْوكإة جإعيش ًٖ لِا ٓا ألامغي٨يحن اإلاسضعاث ججاع ؤن ْمٟاصٍ ألام ٓنل ٧اه ٟا٫ يؿخسضم ٓػي٘ في ألَا  مً ٖلى اإلاسضعاث ج

ٓص ؤن بال يخٗاَاَا،  َظة ْجىٓي٠ ٚؿل في الخ٨ٟحر بلى اإلاجغمحن َاالء صٖا مما الخا٫ بُبيٗت ؤيضحهم في جدسخ ٧اهذ الى٣

ٓص ْياث بالبساع الٛؿل آالث باؾخسضام الى٣ ٓا٫ ٚؿل ْاَغة ؤن هجؼم ؤن يم٨ىىا ال ٞةهّ ْٖليّ. 6ْال٨يما  في بضؤث ألام
الياث ٓا٫ ٚؿل ْاَغة ؤن الجؼم يم٨ىىا ل٨ً ألامغي٨يت اإلاخدضة ال  َاب٘ طاث بحغاميت ٦ٓاَغةٍدل اإلاىٓمت بالجغيمت اعجبُذ ألام

ْلي ٖت ٚحر الهٟت بةزٟاء ْطل٪ ، ؤَضاِٞا جد٣ي٤ ؤلاحغاميت اإلاىٓماث ٖلى يؿِل مما, الض٫ْل جخسُى ص ٓا٫ اإلاكْغ  لؤلم
ٖت الهٟت ْبيٟاء اإلا٨دؿبت ٓعة ج٨مً َْىا ٖليها اإلاكْغ . الجغيمت َظٍ زُ

عة ؤنبذ ليالضْ الخٗاْنل ٞةن لظل٪   ل ٧ان ٦ما الٓاَغة َظٍ ل٣م٘ ملخت يْغ
ً
٢ٓايت الالػمت ؤلاحغاءاث جخسظ ؤن لؼاما  في منها لل

ْلي الخٗاْنل بَاع ٓاهحن مً الٗضيض ٞهضعث. الٟٗا٫ الض ٓا٫ ٚؿل ْاَغة بم٩اٞدت الخانت ال٣  الٗاثضاث ْججغيم ألام

                                                           
.  ادلرجع السابق, تاريخ ظاىرة غسل األموال, شدةيوسف عبد احلميد ادلرا. د - 
, والقضائية القانونية للبحوث العريب ادلركز, األعمال رجال جرائم بعنوان العلمية الندوة يف مشاركة, جرائم رجال األعمال, سر اخلتم صاحل علي و الصادق سلتار ضرار - 
. 4ص, م  0 يوليو , لبنان ,
 العدد ,اجلامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية رللة,  األموال غسيل وعمليات البنوك, بربور ىذلول ومشهور مطر سعيد احلاج وموسى بوأ القاضي وأمين سالمة نعيم - 

.    ص, م  0 , بغداد ,الثالثون و الثالث
.  6 ص, ادلرجع السابق, جرمية غسل األموال, زلمد زلي الدين عوض. د -4
-007 , اجلزائر, تلمسان_ جامعة أبوبكر بلقايد, كلية احلقوق, رسالة ماجستًن يف القانون اخلاص, "دراسة مقارنة"ييض األموالجرمية تب, خوجة رتال: انظر - 

.  4ص, م008 
كما رجح ىذا الرأي . 07 ص, العدد الرابع والعشرون, السنة العاشرة, رللة العدل, جرائم غسل األموال واالجتاىات الدولية دلكافحتها, سعاد بدوي زتد بليلة: انظر -6

 يف وأثره األموال غسل"العلمية  احللقة يف للمشاركة أعدت, "النماذج العربية والدولية يف مكافحة غسل األموال"عمل بعنوان لدي تقدميو ورقة, األستاذ طايل كايد اجملايل
.  4ص , م  0 /6/ ه ادلوافق   4  /7/  , الرياض, األمنية للعلوم العربية نايف جامعة تنظمها اليت"ادلخدرات انتشار
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٣ضث ٦ما. الٗالم ص٫ْل مٗٓم في ؤلاحغاميت ٖٓت ُٖ ْليت الاجٟا٢ياث مً مجم ٓا٫، ٚؿل حغيمت إلا٩اٞدت الض  ؤبغػَا مً ٧ْان ألام

ٕ ٚحر الاججاع بم٩اٞدت ْالخانت م1988 لٗام اإلاخدضة ألامم اجٟا٢يت ل, ال٣ٗليت ْاإلاازغاث باإلاسضعاث اإلاكْغ
ً
 اجٟا٢يت بلى بياٞت

ٓالذ. 1م2002 لٗام الَٓىيت ٖجر اإلاىٓمت الجغيمت إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم الن الاجٟا٢ياث ْج  ؤلا٢ليميت ْاإلااجمغاث اثْؤلٖا

ْليت بغ م ٖليها ْال٣ًاء الجغيمت َظٍ مداعبت بلى تهضٝ التي ْالض
ُ
 ؤلاحغامي الاؾخسضام مى٘ بكإن م1988 للٗام باػ٫ل بٖالن ٞإ

غاى اإلاهغفي للىٓام ٓا٫ ٚؿل أٚل ا, ألام .  الاجٟا٢ياث مً ْٚحَر

ْلى هي اإلاسضعاث ججاعة ؤن اإلاالخٔ مً       ٓا٫ مهاصع ؤ ٖت عغي ألام  ألاوكُت صاثغة احؿٗذ بٗض ْٞيما, ٚؿلِا يخم التي اإلاكْغ
ٓعث ؤلاحغاميت ٓا٫ ٚؿل ٖملياث اعج٩اب ْؾاثل ْجُ ل ألام

ً
ٓعل وؿبت ٓيّ الخسٟي َغ١ل ٞإنبدذ الخ٣ىيت الٓؾاثل لخُ  ْالخم

ٔل الؿب٘ الهىاٖيت الض٫ْل صٖا مما. ب٨ثحر ؤؾِل ل ال٨جر
ً
ٖٓت في ممثلت ْليت اإلاالي الٗمل مجم ٓعة صٔم إلاىا٢كت الض  اهدكاع زُ

ٓا٫ ٚؿل م٩اٞدت في اإلااليت باإلحغاءاث الخانت ألاعبٗحن الخٓنياث ب٢غاع ٞخم الجغيمت َظٍ  َظٍ. م1990 الٗام في ألام

ٓاهينها ؾً في حكٕغ ٖىضما جُبي٣ِا الض٫ْل ٖلى يجب الخٓنياث ٓا٫ ٚؿل بم٩اٞدت اإلاخٗل٣ت الَٓىيت ٢  . ألام

ٓا٫ ٚؿل حغيمت ٞةن ط٦غها ٦ما     ل هي ألام
ٌك
 امخال٥ خض ٖىض ج٠٣ ال ألجها ْطل٪ الض٫ْل ا٢خهاصياث ٖلى ٦بحر زُغٍدل طاث حغيمت

ٓاخض الشخو ٕ ٚحر للما٫ ال ْلت اإلاالي الىٓام صاثغة في اإلاا٫ َظا يضزل بهما اإلاكْغ ْحّ ؤن ٦ما. للض ٓا٫ َظٍ اؾخسضام ؤ  ألام
ٓيلِا ٫ٓل بلى ْجد ٓصاث ؤْ ماليت ؤن ٓح ا لياإلاا الؿ١ٓل في بصزالِا ؤْ ٣ٖاعيت م  باال٢خهاص جًغ التي الاؾخسضاماث مً ْٚحَر

ْلي ل الض ٓا٫ ٚاؾلي َضٝ ٧ان إلاا. 2ٖام بك٩لٍد ٓا٫ بهظٍ الاهخٟإ َٓ ألام ٖت ٚحر ألام ا بةزٟاء ْطل٪ اإلاكْغ  ؤلاحغامي مهضَع
ٓا٫ لِظٍ نلت ؤر ْمدٓ  ال٢خهاصبا يًغ اإلاسخلٟت الا٢خهاصيت الٗملياث في ؤلاحغاميت الٗاثضاث َظٍ بصزا٫ ٞةن بّ، ألام

٢ٓذ طاث ْفي الىٓي٠ ٓا٫ َظٍ مهضع ْح٣ٗب جدب٘ الهٗب مً يجٗل ال ٓا٫ ٚاؾلٓ لّ يغمي ما بالٟٗل يد٤٣ َْظا ألام . ألام

٦ٓت ب٨ؿغ ْطل٪, ؤلاحغاميت الجماٖاث َظٍ بيٗاٝ في ْجًامنها الض٫ْل اؾتراجيجياث او٩ٗاؽ مً البض ٞةهّ لظل٪  ؤلاحغام ق
ٓا٫ ٚؿل ٖملياث ًٖ الىاحمت الؿالبت آلازاع ْصعء اإلاىٓم ٓا٫ ٚؿل ٖملياث ْم٩اٞدت ألام ْلي اإلاؿخٓرل ٖلى ألام  ْصعء الض

ا .  3 مساََغ

ٓا٫ ٚؿل حغيمت خٓيذ ل٣ض      ل ألام ْلي اإلاجخم٘ ٢بل مً ٦بحرٍدل باَخمامٍد ٓعةٍدل مً لِا إلاا الض , الض٫ْل ا٢خهاصياث ٖلى بالٛت زُ
ٓا٫ ٚؿل جضا٫ْل جم خيث ْليت اإلاداٞل ٧اٞت في ألام  ؾبيل في ْْيٗذ الدكغيٗاث مً ال٨ثحر ٞجغمتها ْاإلادليت ميتْؤلا٢لي الض

غ م٩اٞدتها ٓهيت ْؤلاحغاءاث ألَا ٣ضث. الٟٗالت ال٣اه ُٗ الهاث الاجٟا٢ياث مً الٗضيض ٞ ذ ْالتي ْؤلٖا ٞغ ْعَا َٖن  ٚؿل حغيمت بض

ٓا٫ ل في ألام ْلتٍد ُاء مدا ل إٖل ل حٗغي٠ٍد ٕ ٚحر الاججاع اٞدتإلا٪ اإلاخدضة ألامم اجٟا٢يت ٞىجض. الجغيمت لِظٍ قامل ص٢ي٤ٍد  اإلاكْغ
ذ ٢ض 4م1988 لٗام ال٣ٗليت ْاإلاازغاث باإلاسضعاث ٓا٫ ٚؿل حغيمت ٖٞغ ٓيل ٖمليت" بإجها ألام ٓا٫ جد  بزٟاء صٝبُ ه٣لِا ؤْ ألام

                                                           
غسيل اأَلموال يف نظر الشريعة اإْلسالمية  ظاىرة, وما بعدىا؛ زلمد شريط 46 ص, ادلرجع السابق, جرمية غسل األموال, زلمد زلي الدين عوض. للمزيد أنظر د - 

؛ أمٌن   ص, م008  -م007 , جامعة اجلزائر, الشريعة قسم, اإلسالمية لعلوما كلية, وقانون شريعة ختصص, اإلسالمية العلوم يف رسالة ماجستًن, والقانون اجلزائري
. ادلرجع السابق, اآلثار االقتصادية واالجتماعية لغسيل األموال, ادلشويل

 اجلامعة رللة, فلسطٌن يف املةالع ادلصارف على دراسة تطبيقية – تطويرىا وسبل األموال غسيل عمليات دلكافحة ادلصرفية اإلسرتاتيجيات, شاىٌن اهلل عبد علي - 
.  8 6ص, م009  يونيو ,الثاين, فلسطٌن العدد عشر, السابع اجمللد, اإلنسانية الدراسات سلسلة, اإلسالمية

.  8 ص, ادلرجع السابق, جرمية غسل األموال, زلمد زلي الدين عوض. د - 
 لتجرمي تدابًن من يلزم ما طرف كل يتخذ - : "فنصت ادلادة الثالثة منها على أنو. م988 مرب ديس 0 -9 وادلنعقدة يف ادلؤدتر السادس يف جلستو العامة بتاريخ  -4

:  عمداً  ابهارتكا حال يف الداخلي, قانونو إطار يف التالية األفعال
 بادلخدرات؛ جرائم االجتار من أي دتويل أو إدارة أو تنظيم ( أ)
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ٓيّ ؤْ ٕ ٚحر اإلاهضع جم ٓا٫ اإلاكْغ ٓعٍ  خو ؤر مؿاٖضة ٢هض ؤْ لؤلم  ٖلى الجغاثم ؤْ الجغيمت َظٍ مثل اعج٩اب في مخ

ٓهيت ْا٢بال٘ مً ؤلاٞالث  اإلاهضع بزٟاء بلى ال٣ٗليت ْاإلاازغاث اإلاسضعاث ججاع بليها يلجإ التي الٗمليت هي ؤر". ألٞٗالّ ال٣اه
ٕ ٚحر الخ٣ي٣ي ٓالِم اإلاكْغ ٓحيهِا زم ْمً, ألم ل في ج ٍّد ْح ٖت ؤ ٕ اإلاهاصع َظٍ ًٖ نضعث لٓ ٦ما ٞخبضْ مكْغ ل اإلاكْغ

ً
 مً بٞالجا

.  ال٣ٗاب

ل  
ً
ٓا٫ ٚؿل ججغيم ٖلى اإلاهغفي ال٣ُإ اؾخٗما٫ بمى٘ لخاما اإلاباصت بٖالن هو ٣ٞض ؤيًا  حمي٘ بخجغيم ْطل٪ 1ألام

يت الٗملياث ٓا٫ ٚؿل حغيمت مغج٨بي حهضٝ ْالتي اإلاهٞغ ٓالِم بزٟاء بٛغى باؾخٛاللِا ألام ٓاث ٖجر ْجىٓيِٟا ال٣ظعة ؤم  ال٣ى

يت ْلي اإلاالي الٗمل ٞغي٤ ؤما". اإلاهٞغ ٓا٫ألا ٚؿل ججغيم ؤَميت ٖلى قضص ٣ٞض الض  منها يخدهل التي الجغاثم صاثغة ْجٓؾي٘ م

ٓا٫ ٚاؾلٓ ٓالِم ٖلى ألام ل ؤ٦جر لدكمل ال٣ظعة ؤم  ججغم ؤن الض٫ْل ٖلى ييبػي" ؤهّ ٖلى هو خيث. ألانليت الجغاثم مً ٖضصٍد
ٓا٫ ٚؿل ٓا٫ ٚؿل حغيمت جُب٤ ؤن ٖليها ْييبػي, ْبالحرمٓ ٞيصىا اجٟا٢يتي ؤؾاؽ ٖلى ألام  َحرةالخ الجغاثم ٧اٞت ٖلى ألام

ل ؤ٦جر لدكمل ْلي اإلاالي الٗمل ْٞغي٤. 2"ألانليت الجغاثم مً ٖضصٍد ل الض
ٌك

ٝ ٓصاجّ مْٗغ ْلي اإلاؿخٓرل ٖلى اإلا٣ضعة بمجِ  في الض
ٓا٫ ٚؿل ٖملياث م٩اٞدت ٓيل ألام اب ْجم ٓيغ بٓي٘ ْطل٪, ؤلاَع ل ٖليها ْاإلاخ٤ٟ الٟٗالت ْؤلاحغاءاث اإلاٗايحر ْجُ

ً
ْليا  في ص

ٓا٫ ٚؿل ألوكُت الخهضر اب ْيلْجم ألام .   3ؤلاَع

 ؤلاحغاميت الٗاثضاث ٚؿل ججغيم ٖلى م2000 لٗام الَٓىيت ٖجر اإلاىٓمت الجغيمت إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم اجٟا٢يت ههذ ٦ما  
تها ٓيل" بإجها ْٖٞغ ٓيّ ؤْ بزٟاء بٛغى ه٣لِا ؤْ اإلامخل٩اث جد ٕ ٚحر اإلاهضع جم  ٖاثضاث بإجها الٗلم م٘ اإلامخل٩اث، لخل٪ اإلاكْغ

ٓا٫ ٚؿل حغيمت م٩اٞدت ؤن َظا ْماصٔ. 4"بحغاميت ل َٓ ألام
ً
ال ل ؤ

ٌك
ل م٩اٞدت  الٗاثضاث َظٍ ٖنها هخجذ التي ألانليت للجغيمت 

                                                                                                                                                                                           

 اجلرائم, أو اجلرمية ىذه مثل يف االشرتاك فعٍل من  أفعال من أو جرائم االجتار بادلخدرات, من جرمية ةأي من مستمدة انهبأ العلم مع نقلها أو األموال حتويل  ( ب)
 العواقب من اإلفالت على اجلرائم أو اجلرمية ىذه ارتكاب مثل يف متورط شخص أي مساعدة قصد أو لألموال ادلشروع غًن ادلصدر دتويو إخفاء أو دفبه

 ألفعالو؛ القانونية
 جرمية من مستمدة انهبأ العلم مع ملكيتها, أو ابه ادلتعلقة احلقوق أو أو حركتها فيها التصرف طريقة أو انهمكا أو مصدرىا أو األموال حقيقة دتويو أو إخفاء  ( ت)

 . اجلرائم أو اجلرمية ىذه مثل يف أفعال االشرتاك من فعلٍ  من الفقرة, أو مستمدة ىذه من (أ)الفرعية  الفقرة يف عليها جرائم منصوص أو
, م والذي ساىم فيو رتيع أعضاء دول اجملموعة الصناعية باستثناء النمسا وإسبانيا998 ديسمرب    وقد مت تبىن إعالن بازل يف , Pasle))ادلعروف بإعالن بازل  - 

. وىو يستهدف منع استخدام النظام ادلصريف ألجل غسل األموال ذات ادلصدر اإلجرامي
وتتمثل مهام رلموعة العمل ادلايل يف وضع . م من قبل وزراء الدول األعضاء فيها989 ىي منظمٌة حكومية دولية أُنشئت يف عام ( فاتف) الدولية رلموعة العمل ادلايل - 

دولية دلنع انتشار التسلح والتهديدات ادلعايًن وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابًن القانونية والتنظيمية والتشغيلية دلكافحة غسل األموال ودتويل اإلرىاب بالتعاون مع جهات 
م كمبادرة دلكافحة سوء استخدام النظم ادلالية 990 وقد وضعت التوصيات األربعون األصلية جملموعة العمل ادلايل يف عام . األخرى ذات الصلة بنزاىة النظام ادلايل الدويل

توصيات رلموعة العمل , عايًن الدولية دلكافحة غسل األموال ودتويل اإلرىاب وانتشار التسلحللمزيد أنظر امل .من قبل األشخاص الذين يقومون بغسل أموال ادلخدرات
(. ب/ )التوصية رقم . )  0 فرباير  ( )فاتف)ادلايل 

3
- Ali Alkaabi1, George Mohay1, Adrian McCullagh1 and Nicholas Chantler1, Money Laundering and FATF 

Compliance by the International Community, Information Security Institute, Queensland University of Technology, 

Australia, 2010, 2-3.  
 األفعال ميلتجر أخرى وتدابًن تشريعية تدابًن من قد يلزم الداخلي ما لقانوهنا األساسية للمبادئ تعتمد وفقاً  أن طرف دولة كل على يتعٌن(  /6)ارجع ادلادة رقم  -4

 :عمداً  ارتكاهبا حال يف جنائياً  التالية
 يف ضالع شخص أي مساعدة أو ,ادلمتلكات ادلشروع لتلك غًن ادلصدر دتويو أو إخفاء بغرض إجرامية, عائدات بأهنا العلم مع نقلها أو ادلمتلكات حتويل . 

 لو؛لفع القانونية من العواقب اإلفالت على منو تأتت الذي األصلي اجلرم إرتكاب
 عائدات بأهنا العلم مع هبا, ادلتعلقة احلقوق أو أو ملكيتها فيها التصرف إمكانية أو مكاهنا أو مصادرىا أو للممتلكات احلقيقية الطبيعة دتويو أو إخفاء . 

 .إجرامية
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ٓا٫ َظٍ ٧اهذ ٞةطا, ؤلاحغاميت ل ألام
ٌك
ا مً ؤْ اإلاسضعاث ججاعة ًٖ هاججت ل َظا في ٞةن ٚحَر ٌ٘ك  الٗاثضاث َظٍ مً لالؾخٟاصة مى

ل ْبالخالي ؤلاحغاميت ٌ٘ك ٓا٫ألا ٚؿل حغيمت العج٩اب مى تها ٦ما. 1م ٕ ٚحر الاججاع إلا٩اٞدت الٗغبيت الاجٟا٢يت ٖٞغ  باإلاسضعاث اإلاكْغ
ٓيل ٖمليت" بإجها م1994 لٗام ال٣ٗليت ْاإلاازغاث ٓا٫ جد ٓيّ ؤْ بزٟاء بهضٝ ه٣لِا ؤْ ألام ٕ ٚحر اإلاهضع جم ٓا٫ لِظٍ اإلاكْغ  ألام

 .   2"حغيمت مً مخدهلت بإجها الٗلم م٘

ل الخٗغيٟاث ؤن بلى ؾب٤ ما ٧ل مً هسلو   ا الؿال٠  ٓا٫ ٚؿل إلاهُلر ط٦َغ ْليت الاجٟا٢ياث يٓء ٖلى ألام  هي ْالٗغبيت الض
ل بما ٓم جإزظ حٗغيٟاثٌك ٓا٫ ٚؿل حغيمت حٗٝغ ؤجها ؤر الًي٤ باإلاِٟ ل ألام ٕ ٚحر لالججاع ٦ىخاجٍد  ْاإلاازغاث باإلاسضعاث اإلاكْغ

ل م1988 للٗام ٞيىا اجٟا٢يت ؤعؾخّ ما َْظا ال٣ٗليت
ً
ٕ ٚحر الاججاع إلا٩اٞدت الٗغبيت الاجٟا٢يت ْؤيًا  ْاإلاازغاث باإلاسضعاث اإلاكْغ

خّ ما ْمنها. م1994 لؿىت ال٣ٗليت ل ٖٞغ
ً
ل حٗغيٟا

ً
ٖٓت جبيخّ ما َْظا ْاؾٗا ْليت اإلاالي الٗمل مجم  م2000 للٗام بالحرمٓ ْاجٟا٢يت الض

ل
ٌك
ٖٓت  .م1986 لؿىت ألامغي٩ي الٟيضعالي الدكغي٘ ؤبغػَا الدكغيٗاث مً ْمجم

٫ٓلا٫ زخامُل   ٓم ؤن ٢ ٓا٫ ٚؿل مِٟ ل ألام
ُ

ل مً يسخل٠ ٍ٘د  جخ٤ٟ التي اإلاكتر٦ت ألاؾاؾيت الٗىانغ بٌٗ َىا٥ ٧ان ْبن آلزغ حكغي

ٔل الخبايً َظا ؤن بال, الدكغيٗاث مٗٓم ٖليها ل بلى ُيٗؼ ٓا٫ ٚؿل ٖملياث ؤن ؤبغػَا ألاؾباب مً ٖضصٍد ل هي ألام ٓعة ٖملياثٌك  مخُ
ٓا٫ ٚاؾلٓ ايؿخسضمّ التي ألاؾاليب في ْمخجضصة الٓؾاثل ُ ل ل. ألام

ً
يت الؿياؾاث جبايً بلى بياٞت , الض٫ْل جخبىاَا التي الكٖغ

ل مً َىا٥ لصـ ؤهّ بط ل جً٘ ؤن الض٫ْل ٖلى بلؼامٍد
ً
ل حٗغيٟا

ً
يت لل٣اٖضة مدضصا ٓابِ بٓي٘ جلؼم ْبهما الكٖغ  التي ْؤلاحغاءاث الً

.  3ال٣اٖضة َظٍ جىٓم

م: الثالث اإلابدث   يالعوداو الهانوو  في ألامواُ ؾعل ججٍش

  جمهُذ

ٓا٫ ٚؿل حغيمت ٞةن ٖلمىا ٦ما   ٓاهب ٧اٞت جمـ ٞهي اإلاجخم٘ ٖلى ياعة آزاع لِا ألام ٓص, الج ٓح  بلى ياصر زٟي ا٢خهاص ٞ
ٓاػنل ازخال٫ ٓا٫ الخ٣ي٣ي اإلاهضع بزٟاء َٓ الجغيمت َظٍ ْعاء الغثصـ الؿبب ؤن ٦ما. 4الا٢خهاصر الخ  ْمى٘ ال٣ظعة لؤلم

ل لظل٪. مغج٨بيها مالخ٣ت اليْبالذ ؤلاحغاميت َبيٗتها ا٦دكاٝ
ٌك
ٓا٫ ٚؿل ٞٗمليت ل هي ألام

ٌك
ل ٖمليت

ٌك
 الٓؾاثل ْمخٗضصة م٣ٗضة

ل
ٌك
ٓا٫ ٚاؾلٓ بليها يغمي التي الٛايت جد٣ي٤ بلى تهضٝ ببٌٗ بًِٗا ْمترابُت ٓعةٍدل مً الجغيمت لِظٍ ٧ان إلاا. 5ألام  ٖلى ٦بحرةٍدل زُ

                                                           
, الرياض, األمنية للعلوم العربية نايف الناشر جامعة, اإلرىابالقواعد الدولية ادلوجهة دلنع استخدام النظام ادلصريف لغسل األموال ودتويل , الشيخ عبداهلل أبوبكر. د - 

  .4ص, م 0 0  يونيو
من (  )من الفقرة ( أ)حتويل األموال أو نقلها مع العلم بأهنا متحصلة من أية جرمية أو جرائم منصوص عليها يف الفقرة الفرعية (  (:  )ب/  / )ارجع ادلادة رقم  - 

أفعال االشرتاك يف مثل ىذه اجلرمية أو اجلرائم هبدف إخفاء أو دتويو ادلصدر غًن ادلشروع لألموال, أو قصد مساعدة أي شخص متورط يف ىذه ادلادة, أو من فعٍل من 
ريقة التصرف فيها أو إخفاء أو دتويو حقيقة األموال أو مصدرىا أو مكاهنا أو ط(  ) ارتكاب مثل ىذه اجلرمية أو اجلرائم على اإلفالت من العواقب القانونية ألفعالو؛

من ىذه ادلادة, أو ناجتة عن (  )من الفقرة ( أ)حركتها أو احلقوق ادلتعلقة هبا أو ملكيتها, مع العلم بأهنا متحصلة من جرمية أو جرائم منصوص عليها يف الفقرة الفرعية 
. فعٍل من أفعال اإلشراك يف مثل ىذه اجلرمية أو اجلرائم

-6 ص, م008 , مصر, دار اجلامعة اجلديدة, "دراسة موجزة وفقاً للمنظور اإلسالمي وبعض التشريعات الدولية والوطنية"ل األموال عمليات غسي, ىاين السبكي - 
 7    .

.  م 00 ادلذكرة التفسًنية دلشروع قانون مكافحة غسل األموال السوداين لسنة : انظر -4
.    ص, ادلرجع السابق, "دراسة مقارنة"بية دلكافحة جرمية تبييض األموالاجلهود الدولية والعر, عبد اهلل زلمود احللو: انظر - 
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ٓاهحن ؤخ٩ام ْل في الجغيمت َظٍ ْؤع٧ان حٗغي٠ ٖلى ه٠٣ ؤن ٖليىا البض ٧ان الض٫ْ؛ ا٢خهاصياث ٓصاهيت ال٣  اإلاسخهت الؿ

ٓا٫ ٚؿل بم٩اٞدت .  1ألام

ُ  اإلاىلب ل: ألاألا  العوداني الهانوو  في ألامواُ ؾعل حػٍش

ٓنل ٖٝغ      ٓصاوي ال٣اه ٓا٫ ٚؿل بم٩اٞدت الخام الؿ ٓا٫ مهُلر 2م2003 لؿىت ألام ٓإ حمي٘" بإهّ ألام  الٗمالث ؤه
٫ٓل ْألاحىبيت الَٓىيت ل ليتاإلاا ْألان

ً
ِٖٓا ٧ان ؤيا ٓيت ؤم ٧اهذ ماصيت ه ٓلت مٗى ْعا١, زابخت ؤْ مى٣  ْاله٥ٓ٩ ْالخجاعيت اإلااليت ْألا

ٓا٫ جمل٪ جثبذ التي ْاإلاؿدىضاث ل خ٤ ؤر ؤْ ألام ٓنل ٖٝغ ٦ما". بها مخٗل٤ٌك ٓا٫ ٚؿل م٩اٞدت ٢اه ٓيل ألام اب ْجم  لؿىت ؤلاَع

ٓا٫ مهُلر 3م2014 ٫ٓل بها ي٣هض" بإجها ألام ٓإ ٧ْاٞت اإلااليت عْغي اإلااليت ألان ٓاء اإلامخل٩اث ؤه  ماصيت ٚحر ؤْ ماصيت ٧اهذ ؾ
ٓلت ٓلت ٚحر ؤْ مى٣ ل مى٣

ً
٫ٓل ٦يٟيت ٧اهذ ؤيا ٓزاث٤, ٖليها الخه ل ْاإلاؿدىضاث ْال

ً
 ْالتي الغ٢مي ؤْ ؤلال٨ترْوي ٞيها بما ق٩لِا ٧ان ؤيا

ل جثبذ
ً
٫ٓل َظٍ في مىٟٗت ؤْ خ٣ا يت الاثخماهاث ْحكمل ألان ْامغ ٞيتاإلاهغ ْالكي٩اث اإلاهٞغ ْعا١ ْألاؾِم الضٞ٘ ْؤ  اإلااليت ْألا

خماص ْزُاباث ْال٨مبياالث ْالؿىضاث ٓاثض ْؤر, الٖا ٫ٓل ؤْ ؤعباح ؤْ ٞ ٔل صز ل ؤزغ
ٌك
ٓا٫ َظٍ ًٖ هاججت ٫ٓل ؤْ ألام ٔل ألان ". ألازغ

ٓصاوي اإلاكٕغ ؤن يبضْ ٓم في الؿ ٓنل اإلاا٢ذ اإلاغؾ ٓا٫ ٚؿل م٩اٞدت ل٣اه ٓم في جٓؾ٘ ٢ض م2003 لؿىت ألام  ا٫الم لٟٔ مِٟ

ٓإ ٧ل لصكمل ٫ٓل اإلاا٫ ؤه ل  ؤ٦ثر ٩ٞان, ْاإلاٗىٓرل ْاإلااصر ْالثابذ منها اإلاى٣
ً
ال ل قم

ً
ٓا٦بت ٓعل ْم  يبضْ خيث الخضيث الخ٣ني للخُ

ل طل٪
ً
.  الؿاب٤ الخٗغي٠ في ْااخا

ٓصاوي اإلاكٕغ يٗٝغ ٦ما   ٓنل في الؿ ٓا٫ ٚؿل م٩اٞدت ٢اه ٓا٫ ٚؿل مهُلر م2003 لؿىت ألام  ْٕالكغ ؤْ ٖمل ؤر" بإهّ ألام

ٓا٫ الخ٣ي٣ي اإلاهضع بزٟاء بّ ي٣هض ٖمل في ٓنل َظا في ٖليها اإلاىهٓم الجغاثم مً اإلاخدهلت لؤلم  ٦إجها جبضْ ْحٗلِا ال٣اه
ٖت ٓا٫ لِظٍ ألانلي اإلاهضع بزٟاء بلى مغج٨بّ بّ ي٣هض ٖملٌكل َٓ ؤر. 4"مكْغ َٓت ألام  اإلاىهٓم ألاٞٗا٫ مً ْاإلاخدهلت اإلاكب

ل ججغيمِا ٖلى
ً
ٓنل ٣ْٞا ٓنل ٞهل ٦ما. لل٣اه ٖت ٚحر الجغاثم َظٍ ال٣اه  ال٣ٗليت ْاإلاازغاث اإلاسضعاث في الاججاع ْهي اإلاكْغ

ٓة ْالغ١ل ْاإلاصؿغ الضٖاعة ْمماعؾت  التزيي٠ ؤْ ْالتزْيغ الٗامت اإلاهلخت ؤْ الٗام باإلاا٫ ْؤلايغاع ْالاخخيا٫ ْالازخالؽ ْالغق
ٓطة، الضحل ؤْ ٕ ٚحر ْالاججاع ْالكٗ اب ْال٣غنىت ْالخ٠ُ بالبصئت ْؤلايغاع ْالظزحرة ألاؾلخت في اإلاكْغ  ْالتهغب ْؤلاَع

ٔل حغاثم ْؤر آلازاع تهغيب ؤْ ْؾغ٢ت الجمغ٧ي ؤْ الًغيبي ْليت الاجٟا٢ياث ٖليها جىو نلت طاث ؤزغ  قغيُت ؤلا٢ليميت ؤْ الض

ٓنل ؤن ٓصان ي٩ ل الؿ
ً
ا .  5ٞيها َٞغ

ٓنل ٖٝغ ٦ما   ٓصاوي ال٣اه ٓا٫ ٚؿل بم٩اٞدت الخام الؿ ٓيل ألام ابؤلا ْجم ٓا٫ ٚؿل حغيمت 6م2014 لؿىت َع  بالىو ألام
ل يٗض : )ؤهّ ٖلى

ً
ٓا٫ ٚؿل حغيمت مغج٨با ٓنل ؤْ يٗلم  خو ٧ل ألام خ٣اص ٖلى يدملّ ما لضيّ ي٩ ٓا٫ ؤر بإن الٖا  هي ؤم

ٓم بحغاميت، مخدهالث ل ْي٣
ً
 :- آلاحي مً بإر مخٗمضا

ٓيلِا (      ؤ)  ٓيّ ؤْ بزٟاء بٛغى اؾدبضالِا ؤْ ه٣لِا ؤْ جد امهض جم ٕ ٚحر َع   خو ؤر مؿاٖضة بٛغى ؤْ اإلاكْغ
ٓا٫ ٖنها هخجذ التي ألانليت الجغيمت اعج٩اب في يكتر٥ ٓهيت؛ اإلاؿاءلت مً ؤلاٞالث مً اإلاخدهالث، ؤْ ألام  ال٣اه

                                                           
  .م4 0 ؛ وقانون مكافحة غسل األموال ودتويل اإلرىاب لسنة "ادلرسوم ادلؤقت"م  00 وىي قانون مكافحة غسل األموال لسنة  - 
.   (ادلرسوم ادلؤقت)م  00 من قانون مكافحة غسل األموال لسنة (  )ادلادة رقم  - 
.  م4 0 من قانون مكافحة غسل األموال ودتويل اإلرىاب لسنة (  )ادلادة رقم  - 
(.   ادلرسوم ادلؤقت)م  00 من قانون مكافحة غسل األموال لسنة (  )ادلادة رقم  -4
.   من القانون نفسو(  و   )ادلواد  - 
(.    )ادلادة رقم , امنالفصل الث, م4 0 قانون مكافحة غسل األموال ودتويل اإلرىاب لسنة  -6
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ٓيّ ؤْ بزٟاء (     ب) ٓا٫ الخ٣ي٣يت الُبيٗت جم ا ؤْ اإلاخدهالث ؤْ لؤلم  خغ٦تها ؤْ ٞيها الخهٝغ ٦يٟيت ؤْ م٩اجها ؤْ مهضَع
 بها؛ اإلاخٗل٣ت الخ١ٓ٣ل ؤْ مل٨يتها ؤْ

ٓا٫ ا٦دؿاب (     حـ) (. اؾخسضامِا ؤْ خياػتها ؤْ ألام

ًاو: الثاني اإلاىلب مت أس  العوداني الهانوو  في ألامواُ ؾعل حٍش

ٓنل ٓا٫ ٚؿل حغيمت جخ٩ ل مً ألام ٓاٞغ جخُلب حغيمت ؤر قإن قإجها ألاع٧ان مً ٖضصٍد  هو ٢ْض, ْاإلاٗىٓرل اإلااصر الغ٦ً ج

ٓنل ٓصاويا ال٣اه ٓا٫ ٚؿل بم٩اٞدت اإلاسخو لؿ عة ٖلى ألام ٓٞغ يْغ ٓا٫ ٚؿل حغيمت ؤع٧ان ج  َْٓ ألا٫ْل الغ٦ً ٞيجرػ. ألام
ٓا٫ ٚؿل لجغيمت اإلااصر الغ٦ً ٓعل ٞيّ جخٗضص ْالظر ألام ل مً ؤلاحغامي الؿل٥ٓ ن ٓيلٍد ل ؤْ جد  ؤْ بزٟاءٍدل ؤْ اؾدبضا٫ ؤْ ه٣لٍد

ل ؤْ خياػةٍدل ؤْ ا٦دؿاب ٓا٫ لِظٍ اؾخسضامٍد ٖتالم ٚحر ألام ٓنل الثاوي الٗىهغ يجرػ ٦ما. قْغ  َْٓ للجغيمت اإلااصر للغ٦ً اإلا٩

ٓيّ ؤْ بزٟاء ًٖ الىاجج ؤلاحغامي الؿل٥ٓ لِظا الخخميت الىديجت ٓا٫ لِظٍ الخ٣ي٣ي اإلاهضع جم  ؤن بزباث مً البض بط, ألام

 َظٍ بمهضع الٗلم في زلاإلاخم الخٗمض ٖىهغ ؤن ٦ما. اعج٨ب الظر ؤلاحغامي الؿل٥ٓ َظا بؿبب هي جسلٟذ التي الىديجت
ٓا٫ ٓا٫ ٚؿل حغيمت ل٣يام اإلاٗىٓرل الغ٦ً يد٤٣ ألام ا الؿاب٤ اإلااصة ٖليّ ههذ ما َْظا ألام ٓٞغ, ط٦َغ  ْؤلاعاصة الٗلم ٞخ

٫ٓل اإلاا٫ بإن الجىاجي ال٣هض يد٤٣ ٓنل حغمِا التي ؤلاحغام ألاوكُت ؤخض مً مخدهلٌكل َٓ اإلاٛؿ  اإلاكٕغ ؤن ٚحر. ال٣اه
ٓصاوي ٓحّ يؿخلؼم بهما الٗام ٢هضبا٫ ي٨خ٠ لم الؿ ل بلى الجاوي ٢ْهض بعاصة ج  جخجّ لم بطا ال٣هض ييخٟي بديث, مٗيىت ٚاياثٍد

ٓٞغ مً ٞالبض بليّ الجاوي هيت  .   1الخام الجىاجي ال٣هض ج

ٓا٫ إلاهضع الخهغرل باالججاٍ ؤزظث الٗغبيت الدكغيٗاث مٗٓم ؤن بالظ٦غ الجضيغ    ل ألام ٓا٫ ٚؿل لجغيمت ٦مدلٍد  ألام
ٓصاوي ْنلْال٣ان ٓم اإلآؾ٘ الخٗغي٠ مىهج اجبٗذ ْالتي الٛغبيت الدكغيٗاث زالٝ ٖلى الدكغيٗاث َظٍ ؤخض الؿ  مهضع إلاِٟ

ٓا٫ . ألام

م: الشابؼ اإلابدث ىاني الهانوو  في ألامواُ ؾعل ججٍش  البًر

 جمهُذ

ٓا٫ ٚؿل حغيمت     ل هي ألام
ٌك
 مً اإلاجغمحن جم٨ً ٞهي, يتْالاحخمإ الا٢خهاصيت الىاخيخحن مً اإلاجخمٗاث تهضص زُحرة حغيمت

ٓا٫ ْالاؾخمخإ ؤلاحغاميت ؤوكُتهم جد٣ي٤  لٓ ٦ما ٞخبضْ اإلاالي الىٓام في صمجِا زال٫ مً ْطل٪ ٖنها الىاججت ال٣ظعة باألم

ل ًٖ هخجذ ٖت ؤوكُتٍد ٓا٫ ٚؿل حغيمت مً الجريُاوي اإلاجخم٘ يؿلم لم. 2مكْغ ْلت ؾٗذ ٣ٞض لظل٪, ألام ٢ٓٝٓ بلى الض  ٖلى ال
ٓم . ٖليها لل٣ًاء ْالغ٢ابيت الدكغيٗيت الٓؾاثل ب٩اٞت ْم٩اٞدتها ْججغيمِا لٓاَغةا َظٍ مِٟ

 

 

 

 

                                                           
 . 67ص, م  0 , اخلرطوم, الطبعة األويل, بدون ناشر, جرمية غسل األموال ودور البنوك يف مكافحتها, أمٌن عبيد زلمود - 

2
- Wouter H. Muller, The Role of Foundations in International Anti Money Laundering, (Oxford, Trusts & Trustees, 

April 2007), 1. 
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ُ  اإلاىلب ل: ألاألا ىاني الهانوو  في ألامواُ ؾعل حػٍش   البًر

ذ ٓاهحن ٖٞغ ٓا٫ ٚؿل اإلاسخهت الجريُاهيت ال٣ ل ٧ُلل" بإهّ ألام ل ؤْ ٖملٍد ْلتٍد ل اعج٩اب ٖلى الخدغيٌ ؤْ للخأمغ مدا  ؤْ ه٣ل ؤْ حغيمتٍد
ٓيل ٓيّ ؤْ بزٟاء ؤْ خياػة ؤْ ا٦دؿاب ْؤ جد ل ًٖ الىاججت الجىاثيت اإلال٨يت جم ل يمثل بحغامي ؾل٥ٍٓد

ً
ل ُحغما

ً
ٓنل ٣ْٞا  لل٣اه

.   1اإلاخدضة اإلامل٨ت في ؤلاحغامي الؿل٥ٓ َظا ٢ْ٘ بطا الجريُاوي،

ٓا٫ ٚؿل ؤن اإلاالخٔ مً   ٓاهحن في ألام ل الجريُاهيت ال٣
ٌك
ل ٖلى مٗٝغ ل هُا١ٍد ٍ٘د ل ْاؾ

ً
 الخدغيٌ ؤق٩ا٫ حمي٘ ٖلى يكخمل خيث حضا

ٓعة ج٣ضيم ؤْ  اإلاا٫ مل٨يت حكمل ٦ما, خياػتها ؤْ جمل٨ِا حؿِيل ؤْ ؤلاحغاميت بالٗاثضاث الخٗامل ؤْ الجغاثم َظٍ باعج٩اب اإلاك

ْعا١ ٢يمخّ ؤْ ٓنل حغم ٦ما. اإلااليت ْألا ٓيل الجريُاوي ال٣اه اب جم ٓا٫ الخياػة ؤْ الخٗامل يكمل ْالظر ؤلاَع  في اإلاؿخسضمت لؤلم

                                                           
1
 - “money laundering” means an act which falls within section 340(11) of the Proceeds of Crime Act 2002(b); “the 

money laundering directive” means Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26th 

October 2005(c) on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and 

terrorist financing”. See The Money Laundering Regulations 2007 No. 2157, section 2. 

Also “Money laundering is an act which-  

(a) constitutes an offence under section 327, 328 or 329, 

(b) constitutes an attempt, conspiracy or incitement to commit an offence specified in paragraph (a), 

(c) Constitutes aiding, abetting, counseling or procuring the commission of an offence specified in paragraph (a), or 

(d) Would constitute an offence specified in paragraph (a), (b) or (c) if done in the United Kingdom”.  

Proceeds of Crime Act 2002, section (240/11). See also, section 227 (concealing): (1) A person commits an offence if 
he (a)conceals criminal property; (b)disguises criminal property; (c)converts criminal property; (d)transfers criminal 
property; (e)removes criminal property from England and Wales or from Scotland or from Northern Ireland. (2)But 

a person does not commit such an offence if (a)he makes an authorized disclosure under section 338 and (if the 

disclosure is made before he does the act mentioned in subsection (1)) he has the appropriate consent; (b)he intended 

to make such a disclosure but had a reasonable excuse for not doing so; (c)the act he does is done in carrying out a 

function he has relating to the enforcement of any provision of this Act or of any other enactment relating to 

criminal conduct or benefit from criminal conduct. (3)Concealing or disguising criminal property includes 

concealing or disguising its nature, source, location, disposition, movement or ownership or any rights with respect 

to it.  

Section 228 (arrangements): (1)A person commits an offence if he enters into or becomes concerned in an 

arrangement which he knows or suspects facilitates (by whatever means) the acquisition, retention, use or control of 

criminal property by or on behalf of another person. (2)But a person does not commit such an offence if (a) he 

makes an authorized disclosure under section 338 and (if the disclosure is made before he does the act mentioned in 

subsection (1)) he has the appropriate consent; (b)he intended to make such a disclosure but had a reasonable excuse 

for not doing so; (c)the act he does is done in carrying out a function he has relating to the enforcement of any 

provision of this Act or of any other enactment relating to criminal conduct or benefit from criminal conduct. 

Section 229 (Acquisition, use and possession): (1) A person commits an offence if he (a) acquires criminal property; 

(b) uses criminal property; (c) has possession of criminal property. (2) But a person does not commit such an 

offence if (a)he makes an authorised disclosure under section 338 and (if the disclosure is made before he does the 

act mentioned in subsection (1)) he has the appropriate consent;(b)he intended to make such a disclosure but had a 

reasonable excuse for not doing so;(c)he acquired or used or had possession of the property for adequate 

consideration;(d)the act he does is done in carrying out a function he has relating to the enforcement of any 

provision of this Act or of any other enactment relating to criminal conduct or benefit from criminal conduct.(3)For 

the purposes of this section (a)a person acquires property for inadequate consideration if the value of the 

consideration is significantly less than the value of the property;(b)a person uses or has possession of property for 

inadequate consideration if the value of the consideration is significantly less than the value of the use or 

possession;(c)the provision by a person of goods or services which he knows or suspects may help another to carry 

out criminal conduct is not consideration. 
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ٓيلث اب م ٓيل الى٣ل ٖملياث ؤؾاليب ْجخٗضص. ؤلاَع ٓنل ؤن ْالكغ٧اث ألاٞغاص ٖلى ييبػي لظل٪, الجىاثيت اإلال٨يت ْجد  مخي٣ٓت ج٩

ل ؤر إلا٩اٞدت ٓا٫ ٚؿل ٖملياث ؤق٩ا٫ مً ق٩لٍد ل ٖمالئها مً ججٗل ْؤال ألام
ً
ا  .  1الجغاثم َظٍ مثل في َٞغ

م: الثاني اإلاىلب  وانيالبري  الهانوو  في ألامواُ ؾعل ججٍش

ْلت ؤنبدذ     ٓاث ْزال٫ بغيُاهيا ص ل جبظ٫ ألازحرة الٗكغيً الؿى
ً
ل حِضا

ً
ٓا٫ ٚؿل إلا٩اٞدت مًاٖٟا  ال٣ل٤ اػصاص خيث ألام

ٕ ٚحر الاججاع ًٖ الىاججت الٗاثضاث بػاء ل بإؾٍغ الٗالم اهدباٍ ؤزاع ْالظر, اإلاسضعاث في اإلاكْغ
ً
ْلت ْزانت  إلا٩اٞدت بغيُاهيا ص

ٓا٫ ٚؿل حغيمت ٖليها ْمج٤ ْالتي الخُحرة الجغاثم ل ألام
ً
ا اإلاسضعاث حغاثم ْزانت ل اإلاهاصع ؤ٦ثر باٖخباَع

ً
ٓا٫ حلبا  لؤلم

ٓنل ؤزظ ٣ٞض. الُاثلت ن اإلاجغم ٖت الٗملياث ْمماعؾت ال٣ظعة الٗاثضاث َظٍ ٚؿل بلى يلجْا ل إلصزالِا اإلاكْغ
ً
ٔل مغة  في ؤزغ

يت الهٟت ْبيٟاء الىٓي٠ اإلاالي الىٓام . 2ٖليها الكٖغ

ٕٓ بن   اج بلى ؤصٔ الضخمت ألاعباح جد٣ي٤ ٖلى ْالتهاٞذ باإلاسضعاث ججاعالا قي ٓنل الخجاعة َظٍ ْع  اإلاخسههت الٗهاباث ْج٩

ْلت ٦ْظل٪ الخجاعة َظٍ مً الٗالم ص٫ْل حؿلم لم خيث, ٞيها لالججاع اإلاىٓمت ْالجماٖاث  بلى ألامغ حٗضٔ بل. بغيُاهيا ص
غ١ل الخيل اؾخسضام ٓا٫ َظٍ مهضع بزٟاء ؤحل مً الخضإ َْ ْلت ال٣ظعة ألام ٖت الهٟت بيٟاء ْمدا  ِٞٓغث ٖليها اإلاكْغ

ٓا٫ ٚؿل ٖملياث ل. ألام
ً
ٓا٫ َظٍ مهاصع ؤن بلى بياٞت ٓة حغاثم لدكمل الىُا١ ْاؾٗت ؤنبدذ ال٣ظعة ألام  ْالازخالؽ الغق

ا ْألاؾلخت الغ٢ي٤ ْججاعة  َظٍ ْجىٓي٠ ٚؿل َٓ اإلاجغمحن َاالء ؤمام ألامثل الُغي٤ ؤن خيث. ؤلاحغاميت ألاوكُت مً ْٚحَر

ٓا٫ ٓنل زم ْمً, ال٣ٗاب مً ْؤلاٞالث الجغاثم َظٍ لخصخيذ ال٣ظعة ألام ٓا٫ بهظٍ يخمخٗ ٓنل ألام ما٫ ٦غحا٫ ْيٗصك  ألٖا
اء ٓا٫ ٚؿل ججغيم بلى اججِذ بغيُاهيا ٞةن لظل٪. 3الكٞغ ٓص جبظ٫ ْؤزظث ألام  بال, الخُحرة الٗملياث َظٍ م٩اٞدت في الجِ

ٓمت ب٣يت قإن قإجها خضةاإلاذ اإلامل٨ت ي٣ل٤ ما ؤن ٓا٫ ٚؿل م٩اٞدت في اإلاىٓ  ٞهي الجغيمت َظٍ ْمهاصع ؤؾاليب حٗضص َٓ ألام

ٓعل ٓعةٍدل جخُ ل به ل لالهدباٍ ملٟختٍد ا يخم ؤن مً ط٧اء ؤ٦ثر ْبُغ١ٍد ٓاَئ . 4ٖليها ْال٣ًاء اخخ

 

  خاجمت

ٓم اؾخٗغايىا ؤن بٗض     ٓا٫ ٚؿل إلاِٟ ٓنل ال٣ّٟ في ألام ٖت ٚحر ألاوكُت َظٍ يمججغ مجرعاث ؤَم ْبيًاح ْال٣اه , اإلاكْغ

ٓا٫ ٚؿل ؤن بلى هسلو ل جازغ التي الا٢خهاصيت الجغاثم ؤَم ؤخض يٗخجر ألام
ً
ٓعة ج٨مً ٦ما. الض٫ْل ا٢خهاصياث ٖلى ؾلبا  زُ

ٕٓ في الجغيمت َظٍ ٓعل جى ٓا٫ ٚاؾلٓ يؿخسضمِا التي ألاؾاليب ْجُ ٓا٫ مً ْالاؾخٟاصة ألامىيت الؿلُاث مً لئلٞالث ألام  ألام

َٓا التي ؤلاحغاميت ألاوكُت ًٖ الىاججت ال٣ظعة ْلي اإلاجخم٘ اَخم لظل٪. اعج٨ب ٓا٫ ٚؿل بخجغيم ْالٗغبي الض  الض٫ْل ْخٌ ألام

ل
ً
ٓا٫ ٚؿل ٖملياث ْججغيم مداعبتها ٖلى ٧اٞت ٓاهحن ؾً َغي٤ ًٖ ألام . الجغيمت َظٍ اهدكاع مً للخض الاجٟا٢ياث ْْي٘ ال٣

ٓص ؤَم ببغاػ بلي الضعاؾت َظٍ ْؾٗذ ٓهيتا٫ الجِ ْليت ٢اه ْلت  الض ٓا٫ ٚؿل لخجغيم اإلابظ  الخٗاْنل ؤَميت ٖلي ْقضصث, ألام

ْلي ل الض ٍٍد عرٍدل ٦كغ ٓا٫، ٚؿل حغيمت إلا٩اٞدت يْغ ٓاحّ التي التهضيضاث ؤَم ؤخض باجذ ْالتي ألام . اإلاجخمٗاث ا٢خهاصياث ج

ْلذ ٦ما ٓاهحن ْؤخ٩ام لىهٓم بالخدليل الضعاؾت جىا ٓصاهيت ال٣ ٓا٫ ٚؿل بخجغيم ةاإلاسخو ْالجريُاهيت الؿ  .ألام

                                                           
1
 - Anti- Money Laundering Guidance for the Accountancy Sector, The Consultative  Committee of Accountancy 

Bodies, August 2008, 12-14.  
2
- Toy Graham& Evan Bell& Nicholas Elliott, Compliance Series Money Laundering, )Butterworths Lexis Nexis, 

2003(, 3-4.  
. 70-68ص, ادلرجع السابق, "دراسة موجزة وفقاً للمنظور اإلسالمي وبعض التشريعات الدولية والوطنية"عمليات غسيل األموال , ىاين السبكي: انظر - 

4
 - Michael Ashe& Paula Reid, Money Laundering: Risks and Liabilities, )Round Hall Sweet& Maxwell, 2000(, 1.  
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ُاث بجالنخا  ألاالخـو

عة .1 ل جدضيض ٖلى الاجٟا١ يْغ ٓمٍد ٓا٫ لٛؿل ْاار مِٟ ْلي اإلاؿخٓرل ٖلى ألام  .ْالٗغبي الض

ٓص بظ٫ ؤَميت ٖلى الخإ٦يض .2 ْليت الجِ ٓا٫ ٚؿل لخجغيم ْالٗغبيت الض ج ألام ْليت اإلاٗايحر بإبغػل للخْغ  في ٖليها اإلاخ٤ٟ الض

ٓا٫ لٛؿل الخهضر مجا٫  . ألام

ٓا٫ ٚؿل ٖملياث ُٖاءب .3 ٓعتها خيث مً لِا الخ٣ي٣ي ال٣ضع ألام ٓوي بالخجغيم هُا٢ِا ْاحؿإ زُ  بلى, اإلاىاؾب ال٣اه
عة حاهب ٓص جًاٞغ يْغ ْليت الجِ ا مً ْالخض لِا للخهضر الض  .الٟٗالت الَٓىيت الدكغيٗاث ؾً زال٫ مً اهدكاَع

4. ٘ ٓعي مؿخٓرل ٞع ْلي الخٗاْنل ؤَميت بمضٔ ال ٓا٫ ٚؿل لجغيمت الخهضر ٫ؤج مً ْالٗغبي الض  .ألام

 

  اإلاشاحؼ ألا اإلافادس نابمت

 الػشبُت باللؿت

 ً ٓعل اب , 11ج, 2 ٍ, الٗغب لؿان, (611ٌ ث) م٨غم بً مدمض الضيً حما٫ الًٟل ؤبي, اإلاهغرل ألاٞغي٣ي مىٓ
 . م1992, بحرْث, ناصع صاع

 ٓا٫ ٚؿيل اإلادمض، هجضاث مدمض ٓعل م٣ا٫ ؤلاؾالميت، الكغيٗت في ألام ٢ٓ٘ ٖلي ميك  لال٢خهاص الٗالمي اإلا
ٓهيٓ بخاعيش الاؾترحإ, ؤلاؾالمي .  http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=2654 الغابِ ٖلي, م2008ي

 ٘١ م٨خبت, 4 ٍ ، الٓؾيِ اإلاعجم ، الٗغبيت اللٛت مجم ْليت الكْغ .  م2004 ، عمو ، الض

 ً ٓيغ قغح اإلاسخاع الضع ٖلى اإلادخاع عص خاقيت ، ؤمحن مدمض ، ٖابضيً اب  لبىان، ال٨ٟغ، صاع, 4 ج ، ألابهاع جى
.  م2000

 ٓس ى بً ببغاَيم ، الكاَبي ٓا٣ٞاث ، بسخ٤ ؤبٓ م ٫ٓل في اإلا ٓٞي٣يت اإلا٨خبت ,2 ،ج الكغيٗت ؤن  صٍ ,مهغ ، الخ
.  م2003

 ي ٓاٖض في ْالىٓاثغ ألاقباٍ ، مًالغح ٖبض الضيً حال٫ ، الؿيَٓ ٢ ٕ  الٗلميت، ال٨خب صاع ، الكاٞٗيت ٣ّٞ ْْٞغ
. م1983 ، لبىان

 ٓحي ٓعل ، البه ٓوـ بً مىه ى ، ي  ماؾؿت, 1 ٍ قبل، الٟخاح ٖبض زالض حٗلي٤ ، اإلاؿخ٣ى٘ ػاص بكغح اإلاغب٘ الْغ

. وكغ ؾىت بضْنل ، لبىان ، الث٣اٞيت ال٨خب

 ٓعل, (َـ794 ث) بهاصع بً هللا ٖبض بً مضمذ الضيً بضع هللا ٖبض ؤبٓ, الؼع٦ص ي ٓاٖض في اإلاىث  3 ج, 2 ٍ, ال٣ِٟيت ال٣
٢ْاٝ ْػاعة ٓيديت ألا ٢ٓ٘ ٖلي, م1985 -1405ٌ, ال٩ ٓٞمجر بخاعيش الاؾترحإ, الكاملت اإلا٨خبت م  ٖلي, م2010 ه

.  http://shamela.ws/index.php/book/21592 الغابِ

 بي , ؤلاؾالمي ال٨خاب صاع َبٗت, 5 ج, ألا٫ْل اإلاجلض, ال٣غآن ألخ٩ام الجام٘, ألاههاعرل ؤخمض بً مدمض, ال٣َغ

.  وكغ ؾىت بضْنل, مهغ

http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=2654
http://shamela.ws/index.php/book/21592
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 ْٓر بكغح, مؿلم صخيذ, ػ٦غيا ؤبي الضيً مخي, مؿلم ؤلامام .  1349ٌ, ال٣اَغة, اإلاهغيت اإلاُبٗت, 5 ج,الى

 ٓا٫ألا ٚؿل حغاثم ، الغبصل ؤخمض ٓن، الكغيٗت يٓء في م ٓم الٗغبيت هاي٠ حامٗت ْال٣اه  ألامىيت، للٗل
. 1425ٌٍ.ص, الغياى

 ٓا٫ ٚؿل حغيمت ,مٗانغ ٞياى ُٖيت .  م2004 مهغ، للجامٗاث، اليكغ صاع ,1 ٍ ؤلاؾالمي، ال٣ّٟ في ألام

 الىٟاجـ صاع ، الخغام اإلاا٫ ؤخ٩ام ، ألاق٣غ ؾليمان ٖمغ ْمغاحٗت بقغاٝ ، مدمض ؤخمض ٖباؽ ، الباػ, 
.  م1999 ، ألاعصن

 ٓا٫ ٚؿيل ْاَغة, قغيِ مدمض م
َن
ؾالميت الكغيٗت هٓغ في ألا

ْل
ٓنل ؤلا ٓم في ماحؿخحر عؾالت, الجؼاثغرل ْال٣اه  الٗل

ٓنل قغيٗت جسهو, ؤلاؾالميت ٓم ٧ليت, ٢ْاه . م2008 -م2007, الجؼاثغ حامٗت, الكغيٗت ٢ؿم, ؤلاؾالميت الٗل

 ٓلي ؤمحن ٓا٫ لٛؿيل ْالاحخماٖيت ةالا٢خهاصر آلازاع, اإلاك ٢ٓ٘, ألام  اإلايثا١ مِٗض م
www.almethaq.info/news/article120.htm .ٕم15/3/2008 بخاعيش الاؾترحا .

 ٓص ٖبيض ؤمحن ٓا٫ ٚؿل حغيمت, مدم ْعل ألام ٓم, ليألاْ الُبٗت, هاقغ بضْنل, م٩اٞدتها في البى٥ٓ ْص , الخَغ
 .م2012

 ٓا٫ ٚؿل ْاَغة جاعيش, اإلاغاقضة الخميض ٖبض يٓؾ٠. ص ٓعل م٣ا٫, ألام ٢ٓ٘ في ميك ٓهيت الث٣اٞت م  ال٣اه
٢ِٓٗا ٖلي م22/2/2009 بخاعيش الاؾترحإ .   http://www.previous.eastlaws.com ؤلال٨ترْوي م

 ٓما ْلِيب مانؾل َاصر ؤخمض ٓا٫، ٚؿيل ْاَغة ٖلي اإلاترجبت الاو٩ٗاؾاث مي٩ا، ج  ؤلاصاعة مجلت ألام
 .م2007, بٛضاص, 67 الٗضص ْالا٢خهاص،

 ٓحت ٓا٫ جبصيٌ حغيمت, حما٫ ز ٓنل في ماحؿخحر عؾالت, "م٣اعهت صعاؾت"ألام , الخ١ٓ٣ل ٧ليت, الخام ال٣اه
.  م2008-2007, الجؼاثغ, جلمؿان_ بل٣ايض ب٨غ ؤبٓ حامٗت

 ٓا٫ ٚؿل حغاثم, بليلت خمض بضْرل ؾٗاص ْليت ْالاججاَاث ألام , الٗاقغة الؿىت, الٗض٫ مجلت, إلا٩اٞدتها الض
ن الغاب٘ الٗضص .  ْالٗكْغ

 ٓان ٖمل ْع٢ت ج٣ضيمّ لضر, اإلاجالي ٧ايض َايل ْليت الٗغبيت الىماطج"بٗى ٓا٫ ٚؿل م٩اٞدت في ْالض  ؤٖضث, "ألام

 الٗغبيت هاي٠ حامٗت جىٓمِا التي"اإلاسضعاث اهدكاع في ْؤزٍغ ْا٫ألام ٚؿل" الٗلميت الخل٣ت في للمكاع٦ت
ٓم ٓا٤ٞ 1433ٌ/ 23/7, الغياى, ألامىيت للٗل . م1/6/2012 اإلا

 يت ؤلاؾتراجيجياث, قاَحن هللا ٖبض ٖلي ٓا٫ ٚؿيل ٖملياث إلا٩اٞدت اإلاهٞغ ا ْؾبل ألام ٓيَغ  صعاؾت – جُ
 اإلاجلض, ؤلاوؿاهيت الضعاؾاث ؾلؿلت ، ؤلاؾالميت ٖتالجام مجلت, ٞلؿُحن في الٗاملت اإلاهاٝع ٖلى جُبي٣يت

ٓهيٓ الثاوي، الٗضص ٖكغ، الؿاب٘ . م2009 ي

 ما٫ عحا٫ حغاثم, يغاع مسخاع الهاص١ ْ ٖلي نالر الخخم ؾغ ْة في مكاع٦ت, ألٖا ٓان الٗلميت الىض  حغاثم بٗى
ما٫ عحا٫ ٓهيت للبدٓر الٗغبي اإلاغ٦ؼ, ألٖا ٓليٓ ,بحرْث, لبىان  , ,ْال٣ًاثيت ال٣اه . م2012 ي

http://www.almethaq.info/news/article120.htm
http://www.previous.eastlaws.com/
http://www.previous.eastlaws.com/
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 ٓس ى الخاج ؤبٓ ْؤيمً ال٣اض ي ؾالمت وٗيم ٓعل مُغ ؾٗيض ْم ٫ٓل ْمكِ ٓعل َظل  ٚؿيل ْٖملياث البى٥ٓ, بغب
ٓا٫ ٓم بٛضاص ٧ليت مجلت,  ألام ٓنل ْ الثالث الٗضص ,الجامٗت الا٢خهاصيت للٗل   .م2012, بٛضاص ,الثالز

 ٓاٖض, الكيش ٖبضهللا باب٨غ. ص ْليت ال٣ ٓحِت الض ٓا٫ لٛؿل اإلاهغفي الىٓام اؾخسضام إلاى٘ اإلا ٓيل ألام  ْجم
اب ٓم الٗغبيت هاي٠ حامٗت الىاقغ, ؤلاَع ٓهيٓ, الغياى, ألامىيت للٗل . م 2010 ي

 ٓا٫ ٚؿيل ٖملياث, الؿب٩ي َاوي ٓحؼة صعاؾت" ألام ل م
ً
ٓعل ٣ْٞا ْليت الدكغيٗاث ْبٌٗ ؤلاؾالمي للمىٓ  الض

 . م2008, مهغ, الجضيضة الجامٗت صاع, "ْالَٓىيت

 ٓص ٖبيض ؤمحن ٓا٫ ٚؿل حغيمت, مدم ْعل ألام ْلي الُبٗت, هاقغ بضْنل, م٩اٞدتها في البى٥ٓ ْص ٓم, ألا , الخَغ
  . م2012
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 الخأميو غهذ في اإلافلخت
ل مدمذ حامػت العُاظُت، ألاالػلوم الخهوم  بٍلُت أظخار ظكُاو، ظوالم. د  الجضابش أهشاط، ظوم  معاغذًت الؽٍش

 

 

 ملخق

ت الخإمحن في باإلاهلخت ي٣هض      ٕٓ ٖضم مً مهلخت اإلاؿخٟيض ؤْ لّ للمامً ٧ان بطا ما مٗٞغ  ْمً ، مىّ اإلاامً الخُغ ٢ْ
ّٖٓ ْانُضم ٢ْ٘ بطا ختى ، الخُغ َظا مً ؤمً اإلاهلخت َظٍ ؤحل ّٖٓ ٖضم في اإلاهلخت م٘ ٢ْ  ؤْ لّ اإلاامً ْلخ٤ ، ٢ْ

ٓيًّ إلاامًا ٖلى عح٘  طل٪ هديجت يغعل اإلاؿخٟيض .   الًغعل َظا ًٖ بخٗ

ٍ ْ ؤَميت ٖلى الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤ٦ض ٢ْض     ٓنل مً 621 اإلااصجحن ؤخ٩ام بم٣خط ى الخإمحن في اإلاهلخت قْغ  ْاإلااصة اإلاضوي ال٣اه
ٓنل مً 29 ٓنل بإن ، الخإمحن ٢اه ٖت حِت مً ا٢خهاصيت اإلاهلخت َظٍ ج٩ ٔل حِت مً ْمكْغ .  ؤزغ

ٍ جىٓيمّ زال٫ مً الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤعاص َل: الخاليت ؤلاق٩اليت ًٖ حيبن ؤن ؤعصها اإلاىُل٤ َظا ْمً     ؤن اإلاهلخت لكْغ
ٓنل ٓنل ، ٣ِٞ ألايغاع مً الخإمحن ٣ٖض في الػمت ج٩ ٓنل اإلاهلخت ٧ ٕٓ َظا في ا٢خهاصيت ٚالبا ج٩  ؤن ؤم ؟ الخإمحن مً الى

ٓإ حمي٘ في الػمت اإلاهلخت ٓص ؤه .  ؟ ألا خام ٖلى الخإمحن ٞيها بما ال٣ٗ

ٓم بلى البدث َظا في ؾيخٗغى ْلِظا    ٠٢ٓ بلى هخُغ١ل زم ،(  ألا٫ْل اإلابدث)  الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت مِٟ  هُا١ مً ال٣ّٟ م

ٓاٞغ ٢ْذ ٦ظل٪ هدىا٫ْل ْ.   ( الثاوي اإلابدث)  الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت ٖىهغ جُبي٤ )  جسلِٟا ْؤزغ الخإمحن في اإلاهلخت ج
.    الا٢تراخاث مً حملت ْ هخاثجّ جخًمً بساجمت البدث لييخهى. (  الثالث اإلابدث

ٓاٞغ ٢ْذ - ألا خام ٖلى الخإمحن في اإلاهلخت -ألايغاع ٖلى الخإمحن في اإلاهلخت  –اإلاهلخت:  اإلاكخاخُت الٍلماث  اإلاهلخت ج
 . الخإمحن في

Absract : 

    Intended interest in insurance to know whether the insured or the beneficiary's interest has not been a 

risk insured him, and for this interest security of this danger, even if signed and collided with hindsight 

with an interest in the absence of hindsight, the right of the insured or the beneficiary damage as a result 

of that, he returned to compensate the insured for such damage. 

   Algerian legislator has emphasized the importance of and interest in terms of insurance under the 

provisions of Article 621 of the Civil Code and Article 29 of the Insurance Act, that this is an economic 

interest on the one hand and on the other hand are legitimate. 

  In this sense we are through this research to answer the next question: Do you want the Algerian 

legislature through the organization to the terms of interest that may be required in the insurance contract 

damages only, the fact that economic interests are often in this type of insurance?  Or is the crisis in the 

interest of all types of contracts?  
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 That is why we are going in this research to the concept of interest from insurance (first part), and then 

touching the position of Jurisprudence from the scope of the interest component of the insurance contract 

(Section II). Then we take the time and interest in the availability of insurance and the impact of its 

failure (Section III). Search ends for the conclusion include the results of research and suggestions. 

Key words: interest - interest in insurance of damages- interest in insurance of persons  - time of the 

availability of interest in the insurance and the impact of its failure 

 

:  مهذمت

ٓص بن    ٓم  خيث ، مهلخت بال جإمحن ٞال ، باإلاهلخت يغجبِ الخإمحن ْح (  لّ اإلاامً)  اإلاؿخإمً مهلخت خمايت ٖلى ؤؾاؾا ي٣
ٓص مً ٞالبض ْٖليّ ، ْاإلاؿخٟيض ل ُمٗخجرة مهلخت ْح

ً
ٓها ٕٓ الشخو ؤْ ْالص يء الخإمحن َالب بحن ٢اه  بديث ، الخإمحن مٓي

ٕٓ جًغعل ٖضمْ بؿالمت الخإمحن َالب ييخٟ٘ ٕٓ لخ٤ بطا ْيخًغعل ، الخإمحن مٓي  ُي٣ضم  خو ٞإر. يغعل ؤر الخإمحن بمٓي
 ؤْ الص يء بظل٪ يلخ٤ ٢ض الظر الًغعل حجر بلى الخإمحن َظا ْعاء مً حهضٝ ؤن بض ال ، ما  خو ؤْ ش يء ٖلى الخإمحن ٖلى

 .الشخو

ٖت ٚحر ْألاهٓمت الخإمحن بحن ْجٟغ١ل جمحز ؤجها زال٫ مً الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت ؤَميت ْجيب٘    ان ٧اإلا٣امغة اإلاكْغ  ، ْالَغ

ٓاٞغ ؤن بلى باإلياٞت . مىّ اإلاامً ٖلى الخُغ بخضار في الخٗمض مً يمىّٗ اإلاؿخٟيض ؤْ لّ اإلاامً لضٔ اإلاهلخت ج

ٓايي٘ مً بهّ ْخيث ، ؤَميت مً للمهلخت إلاا ْهٓغا     الجؼاثغ في ال٣ّٟ ٢بل مً ْمٟهل ٧ْاٝ ٦بحر بك٩ل جُغح لم التي اإلا
ٕٓ َظا مٗالجت في ألاَميت حاءث ،  الىدٓ ٖلى ٦ثحرة ٣ِٞيت لخالٞاث مدال ٧اهذ ْالتي بّ اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل في ْالبدث اإلآي

.  جٓييدّ ؾصخم الظر

ا التي ؤلاق٩اليت ًٖ ؤما    ٕٓ َظا يثحَر م ؤهّ َٓ اإلآي ٓص ٚع ٓنل في نغيذ هو ْح  التي 621 اإلااصة َْٓ الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اه
ٓنل ؤن ْهي الخإمحن ٣ٖض في اإلاؿخلؼمت اإلاهلخت َبيٗت بلى ؤقاعث َِا بيان م٘( ماصيت)  ا٢خهاصيت ج٩  الٟهل ْحب ؤهّ بال قْغ

ٓنل ؤيً ألا خام ٖلى الخإمحن ٣ٖض في ْبسانت الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت جُبي٤ مجا٫ مؿإلت في ٓيت اإلاهلخت ج٩  ؤصبيت ؤْ مٗى

.  ألاخيان ؤٚلب في

 ٣ٖض يسو الا٢خهاصيت  للمهلخت اإلاكٕغ اقتراٍ ؤن َل:  الخاليت ؤلاق٩اليت ًٖ ؤلاحابت البدث َظا في ؾىدا٫ْل ْٖليّ   
ٓنل ٣ِٞ ألايغاع ٖلى الخإمحن ٕٓ َظا في لّ اإلاامً مهلخت ،٧ ٓنل الخإمحن مً الى  ٖلى الخإمحن ٣ٖض صْنل ؟ ا٢خهاصيت ج٩

ٓنل ألا خام ٓنل ألازحر َظا  في اإلاهلخت ٧ ٓيت ٚالبا ج٩  مسال٠ م٣امغة ٣ٖض الى الخإمحن ٣ٖض يى٣لب ال ختى ْ هّؤ ؤم ؟ مٗى

ٓإ حمي٘ في الػمت ٞاإلاهلخت.  الٗام للىٓام ٓص ؤه ٓيت اإلاهلخت ج٨ٟي َْل.  ؟  ألا خام ٖلى الخإمحن ٞيها بما ال٣ٗ  في اإلاٗى

. ؟ الخإمحن الو٣ٗاص ألا خام ٖلى الخإمحن

٫ٓل حمي٘ ْفي ٓاء ْ ألاخ ٓيت ؤْ ماصيت اإلاهلخت ٧اهذ ؾ ٓنل ٞال ، مٗى ٓهيت اجهٟذ اطا الا اٖخباع مدل ج٩ ٖيت ؤْ بال٣اه  ، اإلاكْغ

ٓنل  ؤن يجب لظل٪ ٓهيت حضيت ج٩ ٖت ، ٢ْاه .  الٗامت ْآلاصاب الٗام للىٓام مسالٟت ْٚحر مكْغ

ٕٓ َظا مٗالجت في اإلاخب٘ اإلاىهج ًٖ ؤما      ٕٓ لُبيٗت جبٗا البدث مىهج جدضص التي لل٣اٖضة ْجبٗا ، اإلآي  اٖخمضها ٣ٞض ، اإلآي
ٓهيت الىهٓم ْن٠ زال٫ مً الٓنٟي اإلاىهج ٖلى َظا بدثىا في ٕٓ ال٣اه ٔل جدليل مىهج ٖلى ْ ، الضعاؾت مٓي  ؤْ اإلادخٓ
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ٓنل ٔل بخدليل ٢مىا خيث ، اإلاًم ٕٓ مدخٓ ٓهيت الىهٓم جدليل زال٫ مً ، اإلآي ٕٓ في بها اؾخٗىا التي ال٣اه  ، البدث مٓي

ا صْعل التي ال٣ِٟيت آلاعاء جدليل بلى بياٞت .  البدث  زىايا في ط٦َغ

ٕٓ َظا إلاٗالجت    :  الاحي الىدٓ ٖلى مباخث زالزت بلى الضعاؾت ج٣ؿيم جم اإلآي

  م٣ضمت

ُ  اإلابدث ٓم:  ألاألا .  الخإمحن في اإلاهلخت مِٟ

٠٢ٓ : الثاني اإلابدث . الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت ٖىهغ جُبي٤ هُا١ مً ال٣ّٟ م

ٓاٞغ ٢ْذ:  الثالث اإلابدث .  جسلِٟا ْؤزغ الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت ج

ٖٓت جًمىذ بساجمت الضعاؾت لخيخهي   .  بليها الخٓنل جم التي الخٓنياث ْ الىخاثج مً مجم

ُ  اإلابدث    الخأميو غهذ في اإلافلخت مكهوم:  ألاألا

ٓم ًٖ الخضيث بن    َِا ْبيان لِا حٗغي٠  ج٣ضيم ي٣خط ي اإلاهلخت مِٟ  بلى خثاإلاب َظا ج٣ؿيم جم ْٖليّ ،  ْؤَميتها قْغ

:  آلاحي الىدٓ ٖلى مُالب زالزت

ُ  اإلاىلب   الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت حٗغي٠:  ألاألا

ٍ:  الثاني اإلاىلب   الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت قْغ

 الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت ؤَميت:  الثالث اإلاىلب

ُ  اإلاىلب ل:  ألاألا  الخأميو غهذ في اإلافلخت حػٍش

ٔل في اإلاهلخت ًٖ َايمحز ما لِا الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت بن    ٖٓت الضٖٓ ٔل في ٞاإلاهلخت ، ال٣ًاء ؤمام اإلاٞغ ٓنل الضٖٓ  إلاً ج٩
خضاء حٗغى ٓوي مغ٦ٍؼ ؤْ خ٣ّ ٖلى اٖل  َٓ منها ْالِضٝ طاتها الخإمحن ب٨ٟغة جخٗل٤ ٞهي الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت ؤما ، ال٣اه

ٓيا حٗغيِٟا يخُلب للمهلخت صصمذ حٗغي٠ ْي٘ ٞةن لظل٪ ، لِا يخٗغى ٢ض التي ألازُاع مً لّ اإلاامً خمايت  الٟٕغ)  لٛ

ٓوي حٗغيِٟا هدىا٫ْل زم ْمً ،(  الثاوي الٟٕغ)  ْانُالخيا ،(  ألا٫ْل :   آلاحي الىدٓ ٖلى َْظا(   الثالث الٟٕغ) ال٣اه

ُ  الكشع ل:  ألاألا  اللؿت في باإلافلخت الخػٍش

 بلى ؤنلخذ التهظيب، ْفي ، ٞهلخذ بليها ؤخؿً ؤر الضابت ْؤنلر ، اإلاهالر مٟغص ْاإلاهلخت ، ؤلاٞؿاص ه٣يٌ ؤلانالح   

ٓخا نالخا ْؤنلر .(1)  بليها ؤخؿيذ بطا الضابت  الص يء َظا ي٣ا٫ ، مىاؾبا ؤْ هاٞٗا ٧ان بطا ْالص يء ، الٟؿاص ٖىّ ػا٫:  ْنل

                                                           
 القران الكريم : أوال 
 المعاجم : ثانيا

 . 2480  –2479، دار المعارف ، ص  36لسان العرب البن منظور ، المجلد الرابع ، الجزء  -1
 ونية الوثائق الرسمية والقان: ثالثا 

 .، المتضمن القانون المدنً ، المعدل والمتمم  1975سبتمبر 26المؤرخ فً  58-75األمر  -1
 .13، ٌتعلق بالتأمٌنات المعدل والمتمم ، الجرٌدة الرسمٌة رقم  1995جانفً  25المؤرخ فً  07  –95األمر رقم  -2

 الكتب: رابعا 
، دار المطبوعات الجامعٌة ، االسكندرٌة ، مصر ، " راسة فً نطاق التأمٌن البري الخاص د" فاٌز أحمد عبد الرحمن ، المصلحة فً التأمٌن  -1

2006.
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ْةٖض مً بينهما ما ؤػا٫ ؤر ، ٞؿاصٍ ػا٫ ْالص يء ، هاٞ٘ نالر َٓ بما ؤحى:  ؤمٍغ ؤْ ٖملّ في ْؤنلر ، ل٪ يهلر  ، ْق٣ا١ ا

 . (2)  ْبب٣ائها ، اللظة جدهيل هي ْألازحرة ، اإلاىٟٗت هي:  ٞاإلاهلخت

ٓبل ٣ٞض ال٨غيم ال٣غان في ؤما    ٓلّ مثل ، بالٟؿاص مغة الهالح ٢ ْا ال: ))  حٗالى ٢  ْجاعة ،(3) (( بنالخِا بٗض ألاعى في جٟؿض

ٔل ٓلّ مثل بالؿصئت ؤزغ ن: ))  حٗالى ٢ ٓا ْآزْغ ٓبهم اٖتٞر ٓازل بظه . (4) (( ؾصئا ْآزغ نالخا ٖمال َ

ل الثاني الكشع ىالح في باإلافلخت الخػٍش  الـا

ِا ٣ٞض ، الخإمحن مجا٫ في اإلاهلخت إلاٗنى ال٣ِٟاء حٗغيٟاث ْحٗضصث ازخلٟذ ل٣ض     التي اإلااليت ال٣يمت'' :  بإجها البٌٗ ٖٞغ

ِا ٢ْض ،(5) ''الخإمحن ٖليّ يغص ما َْٓ ٖحنم ش يء ْبحن لّ اإلاامً  خو بحن ْالٗال٢ت ، مٗحن ش يء ٖلى الشخو يمل٨ِا  ٖٞغ

ٓهيت اإلااؾؿت ؤْ الٟغص خ٤'' :  بإجها آزغ ٣ٞيّ ٓنل ؤن ْيكتٍر الخإمحن في ال٣اه ٓهيت ٖال٢ت َىا٥ ج٩  ْالص يء الٟغص بحن ٢اه
ٕٓ ليت ؤْ زؿاعة الٟغص يخدمل ؤن يٗني َْظا ، الخإمحن مٓي ٓهيت مؿْا  ْٕمٓى للص يء زؿاعة ؤْ يغعل خضْر هديجت ٢اه

. (6) ''ٖليّ َٓ ما ٖلى ب٣اثّ هديجت ماصيا ييخٟ٘ ْؤن الخإمحن

ٓوي الخ٤:"  بإجها الخإميييت اإلاهلخت حٗغي٠ يم٨ً ٦ما    ٓهيت ماليت ٖال٢ت مً الىاش ئ الخإمحن في ال٣اه  الشخو بحن ٢اه

ٕٓ ْالص يء  .(7) "الخإمحن مٓي

                                                                                                                                                                                           
دار النهضة العربٌة ،  –الجزء السابع  –المجلد الثانً  –عقد التأمٌن  –عبد الرزاق السنهوري ، الوسٌط فً شرح القانون المدنً ، عقود الغرر  -2

 .1964الطبعة السادسة ، مصر ، 
 .حمد حسن قاسم ، محاضرات فً التأمٌن ، الدار الجامعٌة للطباعة والنشر ، بدون سنة نشرم -3
 . 1979خمٌس خضر ، العقود المدنٌة الكبٌرة ، البٌع والتأمٌن واإلٌجار ، دار النهضة العربٌة ، الطبعة األولى ،  -4
 -2001العامة لعقد التأمٌن ، مكتبة دار القلم بالمنصورة ، الطبعة الثانٌة ،  أٌضا فتحً عبد الرحٌم عبد هللا ، التأمٌن ، قواعده أسسه والمبادئ -5

2002.
 

1
 . 2480  –2479، دار المعارف ، ص  36لسان العرب البن منظور ، المجلد الرابع ، الجزء : اُنظر   -

 المقاالت : خامسا 
، مجلة الشرٌعة "دراسة مقارنة فً ظل القانون المدنً األردنً " الحٌاة رشا محمد تٌسٌر حطاب ونسرٌن محاسنة ، المصلحة فً عقد التأمٌن على  -

  . 2011والقانون ، العدد الثامن واألربعون ، أكتوبر 
 الدراسات غير المنشورة : سادسا 

 رسائل الماجيستير  -أ
، رسالة ماجٌستٌر ، كلٌة الحقوق ، جامعة "قارنة دراسة م" ناصر محمد سعٌد أبو حلٌمة ، مدى أهمٌة المصلحة فً عقد التأمٌن البري والبحري  -1

 .2010األزهر ، غزة ، فلسطٌن ، 
-2011، خالد احمد عداد الطعانً ، المصلحة فً عقد التأمٌن وفقا للقانون األردنً ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة القانون ، جامعة الٌرموك ، األردن  -2

 .108ص . 2012
 . 2011ات ، المصلحة فً التأمٌن البحري ، رسالة ماجٌستٌر ، كلٌة الحقوق ، جامعة الشرق األوسط ، فلسطٌن ، عالء عبد الحفٌظ نوٌران المهٌر -3
 أطروحات الدكتوراه  -ب
عة ، جامتكاري هٌفاء رشٌدة ، النظام القانونً فً عقد التأمٌن دراسة فً التشرٌع الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة  -1

 . 2012مولود معمري ، تٌزي وزو ، الجزائر ، 
2

، رسالة ماجٌستٌر "دراسة مقارنة " ناصر محمد سعٌد أبو حلٌمة ، مدى أهمٌة المصلحة فً عقد التأمٌن البري والبحري  : -راجع على الخصوص  -

 . 10، ص  2010، كلٌة الحقوق ، جامعة األزهر ، غزة ، فلسطٌن ، 
ٌظ نوٌران المهٌرات ، المصلحة فً التأمٌن البحري ، رسالة ماجٌستٌر ، كلٌة الحقوق ، جامعة الشرق األوسط ، فلسطٌن ، وكذلك ، عالء عبد الحف

 .  26ص .  2011
 
3

 .56سورة األعراف االٌة  - 

 
4

 .102سورة التوبة اآلٌة  -

 
5

 .11ناصر محمد سعٌد أبو حلٌمة ، مرجع سابق ، ص: انظر  - 

 
6

 . 29وأٌضا ، عالء عبد الحفٌظ نوٌران المهٌرات ، رسالة سابقة ، ص . 12سعٌد أبو حلٌمة ، مرجع نفسه ، ص  ناصر محمد: أنظر - 
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ٓنل ؤن ٖلى ٦ضاما حاء ٢ض ألا٫ْل الخٗغي٠ ؤن يدبحن الخٗغيٟاث َظٍ زال٫ ْمً     ْبظل٪ ،( ماليت) ماصيت ٢يمت طاث اإلاهلخت ج٩
ٓنل ٫ٓل م٘ ؾاع ٢ض ي٩ ٓص يىٟي الظر ال٣  آلازغ الخٗغي٠ ؤما ، اإلااصيت اإلاهلخت الهخٟاء ألا خام ٖلى الخإمحن في اإلاهلخت ْح
ٓهيت الٗال٢ت َظٍ ؤن بحن ٣ٞض ٓنل ْْاخِا ْؤ٦ضَا ؤْحضَا ؤر ٢اه ٓنل ٦إن ال٣اه ٓهيت ْليتمؿا ؤْ مل٨يت ٖال٢ت ج٩  جغبُّ ٢اه

.  الخإمحن ٣ٖض مىٍٓ هي ٞاإلاهلخت ، الخإمحن ٣ٖض مدل باإلاا٫

ٓاهب م٘ ييسجم الظر الخٗغي٠ ؤن بال ٓهيت الج  حضيت ٞاثضة ْؤ مىٟٗت ٧ل: "   ؤجها َٓ الخإمحن لٗمليت ْالخُبي٣يت ال٣اه
ٖت ٫ٓل  لّ اإلاامً ؤْ اإلاؿخإمً حهضٝ ْمكْغ  ٖليها للخإمحن صٞٗخّ التي ْهي ، مىّ ناإلاام الخُغ جد٤٣ ٖضم مً ٖليها الخه

."  مهلخت بال جإمحن ال بط ، زُغ مً يتهضصَا مما

ٓاٞغ ْحٓب حٗني اإلاهلخت بإن ، الخٗغي٠ َظا زال٫ مً لىا ْيخضر      ألاقياء ٖلى اإلاداٞٓت في لّ اإلاامً لضٔ الخغم ج
ٕٓ ؤن بديث ، لضيّ مٗيىت ٢يمت يمثل َْظا ، خياتهم ٖلى اإلاامً ألا خام ؤْ ٖليها اإلاامً  اإلااليت طمخّ بلى يس يء الًغعل ٢ْ

ٓعٍ يمـ ما ؤْ ، لؤلقياء باليؿبت ٓهيت اإلاهلخت هي ٖليها الخإمحن يم٨ً التي اإلاهلخت ؤن ٦ما.  لؤل خام باليؿبت قٗ  ال٣اه
ٓاء ٓػل ؤر مباقغة ٚحر ؤْ مباقغة ٧اهذ ؾ .  مباقغة ٚحر مهلخت بهٟتها ؤيًا اإلاىخٓغ الغبذ ٖلى الخإمحن يج

ل:  الثالث الكشع   للمفلخت الهانوني الخػٍش

ٓنل في  الخإمي ٣ٖض جىٓيم بهضص َْٓ اإلاكٕغ ْي٘ ل٣ض    ل اإلاضوي ال٣اه
ً
ل جىٓيما

ً
ٓص ؤخض باٖخباٍع زانا ل ، اإلاؿماة ال٣ٗ

ً
 لّ حٗغيٟا

 اإلاامً بلى ياصٔ ؤن بم٣خًاٍ اإلاامً يلتزم ٣ٖض محنالخإ ؤن )): ٖلى حؼاثغرل مضوي (619)  اإلااصة جىو خيث ٖليّ اإلاترجبت آلازاع ْجدضيض ؤَغاّٞ بيان زال٫ مً

ل لهالخّ الخإمحن اقتٍر الظر اإلاؿخٟيض بلى ؤْ لّ
ً
ل بيغاصا ؤْ اإلاا٫ مً مبلٛا

ً
ٕٓ خالت في آزغ مالي ٖٓى ؤر ؤْ مغجبا  ماليت صٞٗت ؤيت ؤْ ٢ؿِ هٓحر ْطل٪ ، بال٣ٗض اإلابحن الخُغ جد٤٣ ؤْ الخاصر ٢ْ

ٔل  ((.مًللما لّ اإلاامً ياصحها ؤزغ

َٓغيت ؤْ ألاؾاؾيت الٗىانغ بيان جًمً الخٗغي٠ ِٞظا    غاٝ خيث مً ، الخإمحن ل٣ٗض الج  ْمً( لّ ْاإلاامً اإلاامً) ألَا
ٓاء اإلاؿخٟيض خيث ل ٧ان ؤم لّ اإلاامً َٓ ؤ٧ان ؾ

ً
ل  خها

ً
ل ال٣ٗض في ٖحن زالثا

ً
 بخُٛيت اإلاامً التزام  خيث ْمً ، مؿخٟيضا

عة ٖلى آزغ حاهب في الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤ٦ض ٦ما.  ألا٢ؿاٍ بضٞ٘ ٫ٌ اإلاامً ْالتزام مىّ، اإلاامً الخُغ ٓاٞغ يْغ  آزغ ٖىهغ ج

ٓنل ْالظر اإلاهلخت ٖىهغ َْٓ ٕٓ ؾي٩ ٓنل مً 621 اإلااصة ههذ خيث ، صعاؾدىا مٓي ٓنل: ))  آلاحي ٖلى اإلاضوي ال٣اه ل ج٩
ّ
 مدال

ٖت ا٢خهاصيت مهلخت ٧ل ، محنؤللذ ٓص مكْغ ٕٓ صْنل مً الشخو ٖلى حٗ  هالخٔ اإلااصة َظٍ زال٫ ْمً   . (1)(( مٗحن زُغ ٢ْ
ٓاٞغ ْحٓب ٖلى ؤ٦ض ٢ض اإلاكٕغ بإن ٓنل ٢ض اإلاهلخت َْظٍ ، الخإمحن ٣ٖض لصخت الخإميييت اإلاهلخت ج  ٚحر ؤْ مباقغة ج٩

 . مباقغة

ٓنل مً 29 اإلااصة ههذ ٦ما       في مباقغة ٚحر ؤْ مباقغة مهلخت لّ  خو ل٩ل يم٨ً: ))  ؤهّ ٖلى هو خيث الخإميىاث ٢اه
ٕٓ ٖضم ؤْ ما٫ خٟٔ  .(( يامىّ ؤن زُغ ٢ْ

                                                                                                                                                                                           
7

، جامعة تكاري هٌفاء رشٌدة ، النظام القانونً فً عقد التأمٌن دراسة فً التشرٌع الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة   -

  .   95، ص  2012وزو ، الجزائر ، مولود معمري ، تٌزي 
ٌكون محال للتأمٌن كل : " مدنً مصري تنص على أنه  749، حٌث نجد مثال  المادة  تباٌنت مواقف التشرٌعات العربٌة من المصلحة فً التأمٌن -1

ٌقع : " دنً الكوٌتً على ما ٌلً من القانون الم 776، وتنص المادة " مصلحة اقتصادٌة مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع  خطر معٌن 
ٌجوز أن ٌكون محال : " مدنً عراقً على أنه  984كما تنص ."  التأمٌن من األضرار باطال ، إذا لم ٌكن للمؤمن له مصلحة اقتصادٌة مشروعة 
 "للتأمٌن كل شًء مشروع  بعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معٌن 
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ٓنل في ي٣ضم لم الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤن ؾب٤ مما لىا ْيدبحن     ٓنل في ؤْ (2) اإلاضوي ال٣اه  في للمهلخت حٗغيٟا ، (3)الخالي الخإميىاث ٢اه
َِا بحن بل الخإمحن ٓنل مً 29 ْ مضوي 621 اإلااصجحن هو زال٫ مً قْغ ٓنل مً 621 اإلااصة هو في. الخإميىاث ٢اه  اإلاضوي ال٣اه

ٓنل: )) يلي ما ٞيها حاء ْالتي ٖت ا٢خهاصيت مهلخت ٧ل ، للخإمحن مدال ج٩ ٓص مكْغ ٕٓ ٖضم مً الشخو ٖلى حٗ  زُغ ٢ْ
.((   مٗحن

 الخأمُنُت اإلافلخت ؼشألاه:  الثاني اإلاىلب

ٓنل ال       ٓهيت اجهٟذ بطا بال اٖخباع مدل الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت ج٩ ٖت ؤْ بال٣اه ٓنل ْؤن  اإلاكْغ  ، ا٢خهاصيت آْ ماصيت ج٩

حن بلى اإلاُلب َظا ج٣ؿيم جم لظل٪  : آلاحي الىدٓ ٖلى ٖٞغ

ٓنل ؤن:  ألا٫ْل الٟٕغ ٖت حضيت اإلاهلخت ج٩ .  ْمكْغ

ٓنل ؤن:  الثاوي الٟٕغ .  ا٢خهاصيت اإلاهلخت ج٩

ُ  الكشع   ألامؽشألاغت حذًت اإلافلخت جٌوو  أو:  ألاألا

ٓنل اقتراٍ  بن   ٖت الـخإمحن في اإلاهلخت ٧ ٓاٖض جمليّ ؤمغ َٓ مكْغ ٓنل طل٪ ٖلى هو ٢ْض الٗامت ال٣  ْمسخل٠ الجؼاثغرل ال٣اه

 .(1) الـخإمحن ٣ٖض هٓمذ التي الدكغيٗاث

ٓنل ؤن ي٨ٟي ال خيث    ٓنل ؤن يجب بل ، الخإمحن ٣ٖض الو٣ٗاص مهلخت لّ للمامً ي٩ ٖت اإلاهلخت َظٍ ج٩ سل ال ؤر  مكْغ
ُ
 ج

٢اث ٖلى جإمحنا٫ يصر ال بط ، الٗامت ْآلاصاب الٗام بالىٓام ٖٓاث اإلاؿْغ ل ْاإلامى
ً
م ، مثال ٓص ٞٚغ  الخإمحن لُالب مهلخت ْح

ا ال مهلخت ؤجها بال ، اإلامخل٩اث َظٍ ٖلى الخإمحن في ٓنل بها يٗتٝر ؤْ ُي٣َغ  .ال٣اه

ٖت ٚحر ٖليها اإلاامً اإلاهلخت ٧اهذ ٞةطا ٖٓت ألا٢ؿاٍ عص ْحٗحن ، باَال الخإمحن ٢ْ٘ مكْغ  ب٣ي مما لّ اإلاامً ْبٖٟاء اإلاضٞ

.  الخُغ جد٤٣ ٖىض الخامحن مبلٜ بضٞ٘ التزامّ مً اإلاامً ْجدلل ، منها

  انخفادًت اإلافلخت جٌوو  أو:  الثاني الكشع

ٓنل ؤن ، الا٢خهاصيت باإلاهلخت ي٣هض    ٓيم ٢ابلت ؤر ماليت ج٩ ٓص للخ٣ ٓنل بالى٣  بط ، (2)ألايغاع مً الخإمحن في صاثما ٦ظل٪ ْج٩
ل الخإمحن َالب يؿخٟيض ؤن البض ؤهّ ؤر ، اإلااليت بال٣يمت صاثما ج٣ضع

ً
 ْيخًغعل ٖليها، اإلاامً اإلامخل٩اث ْب٣اء ؾالمت مً ماصيا

ل
ً
ٓم اإلااصيت اإلاهلخت ٖلى ألامثلت ؤْار مً ْلٗل.  اإلامخل٩اث َظٍ بًغعل ماصيا  مهلخت َٓ الخإميييت اإلاهلخت في ؤؾاؽ ٦م٣

.  يمل٨ِا التي اإلامخل٩اث في الشخو

                                                           
2

 . ، المتضمن القانون المدنً ، المعدل والمتمم  1975برسبتم 26المؤرخ فً  58 -75األمر  -

 . 13، ٌتعلق بالتأمٌنات المعدل والمتمم ، الجرٌدة الرسمٌة رقم  1995جانفً  25المؤرخ فً  07  –95األمر رقم  -3
 

 
 

 
1

بوعات الجامعٌة ، االسكندرٌة ، مصر ، ، دار المط" دراسة فً نطاق التأمٌن البري الخاص " فاٌز أحمد عبد الرحمن ، المصلحة فً التأمٌن  - 

 .08، ص  2006
 
2

 -2011، خالد احمد عداد الطعانً ، المصلحة فً عقد التأمٌن وفقا للقانون األردنً ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة القانون ، جامعة الٌرموك ، األردن  - 

 .108ص . 2012
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ٓنل ، الخغي٤ زُغ مً مجزلّ ٖلى يامً ٞمً     ؤن ٦ما للمجز٫، اإلااليت ال٣يمت هي اإلااليت ٢يمتها مهلخت ٖلى ؤمً ٢ض ي٩
ل للمؿخإحغ

ً
ٓنل عبما ْالظر اؾخإحٍغ الظر اإلاجز٫ل ؾالمت في ماصيت مهلخت ؤيًا ال ؾي٩  خالت في ؤلانالح ج٩الي٠ صٞ٘ ًٖ مؿئ

ٓنل للًغعل اإلاجز٫ل حٗغى ل ٖليّ ْؾي٩
ً
ليخّ ٖلى يامً مً ؤما .للؿ٨ً نالر ٚحر ػ٫لاإلاً ٧ان لٓ ختى ؤلايجاع صٞ٘ ؤيًا  مؿْا

ليخّ جد٣٣ذ بطا طمخّ في يترجب الظر للضيً اإلااليت ال٣يمت هي اإلااصيت ٢يمتها مهلخت ٖلى يامً ِٞٓ اإلاضهيت  .(3) مؿْا

ٓيت اإلاهلخت ج٨ٟي ِٞل     ٓاٞغ ما ٚالبا ْالتي الخإمحن الو٣ٗاص ، ألاصبيت ؤْ اإلاٗى  اإلاهلخت ؤن ؤما. ألا خام ٖلى الخإمحن في جخ
ٕٓ َظا في الػمت الا٢خهاصيت .  الالخ٤ الٗغى في ٖىّ ؾىجيب ما َْٓ ؟ الخإمحن مً الى

  الخأمُنُت اإلافلخت أهمُت:  الثالث اإلاىلب

عة بعحإ ْيم٨ً    ٓاٞغ يْغ  : الخاليت لؤلؾباب الخإميييت اإلاهلخت ج

ُ  الكشع . منه اإلاؤمن الخىش إخذار حػمذ من اإلاعخكُذ أألا له اإلاؤمن جمنؼ اإلافلخت:  ألاألا

ْعا اإلاهلخت جلٗب    ٓيت الخُغ مازغاث مً  الخض في َاما ص مىا ٞلٓ ألازالقي، الخُغ مً الخض آزغ بمٗنى ؤْ ، اإلاٗى
َّ
 بٗضم ؾل

عة ٓص يْغ ٓص في الخإميييت اإلاهلخت ْح ٓعل ؾيؿمذ بظل٪ ٞةهىا الخإمحن، ٣ٖ  ممخل٩اث ٖلى الخإمحن يمحٍر ٖليّ ُيملي مً بِٓ
ٓا٣ٞتهم ٖلمِم نصْ ٚحٍر ٫ٓل بها، الًغعل بلخا١ بييت ، ْم ٖت ٚحر م٩اؾب ٖلى ْالخه  يٗمض ٣ٞض ، طل٪ ْعاء مً مكْغ

ٓص ش يء ٖلى الخإمحن بلى ما  خو ٓم زم ْمً ، آزغ لشخو مل٨يخّ حٗ ٫ٓل ؤحل مً بٚغا٢ّ ؤْ بدغ٢ّ ي٣ ٓيٌ ٖلى الخه  حٗ

ٓاعر بخضار حٗمض زكيت َْٓ ، الٗام الىٓام يمليّ ؤمغ اإلاهلخت اؾخلؼام ٧ان لِظا . الخإمحن قغ٦ت مً  ، اإلا٣امغة ْمى٘ ال٩
ٓاعر مً ٞالخكيت  ٖلى الخإمحن خالت في يٗٓيّ ما بال يخ٣اض ى ال ، ال٩اعزت مً لّ اإلاامً يؿخٟيض آال ج٣خط ي اإلاخٗمضة ال٩

ٓنل ؤن ٦ظل٪ ج٣خط ي ٦ما ، ألايغاع  الخإمحن مً وىيؿدث ْٖليّ.  ال٩اعزت جد٤٣ ْٖضم الص يء خٟٔ في مهلخت لّ للمامً ي٩

 .(1) الٗمضيت الشخهيت ألازُاء

.  ألاالشهاو اإلاهامشة ألا الخأميو بيو باغذث اإلافلخت: الثاني الكشع

عة يدخم الظر بن     ٓاٞغ يْغ ٓص في الخإميييت اإلاهلخت ج  اإلاهلخت ٞثبٓث  ٞيها اإلاغاَىت ؤْ اإلا٣امغة مى٘ َٓ ، الخإمحن ٣ٖ

ٓص في الخإميييت عرل الخإمحن ٣ٖ ٓص ٖضم ْل ٟٞي ،(2) اإلاغاَىت ؤْ اإلا٣امغة لياثٖم إلاى٘ يْغ  اإلاجا٫ ؾُيٟسر اإلاهلخت َظٍ ْح

٫ٓل  بطا ؤهّ طل٪. الٗام بالهالر ْيًغ الكغي٠ صييىا ؤخ٩ام يسال٠ مما ، ْاإلا٣امغة اإلاغاَىت مً ؾاخت بلى الخإمحن ٣ٖض ليخد
.  ٖليّ ؾيًاعب ٞةهّ اإلاامً حهم ال الص يء َال٥ ٧ان

ٓص مً البض ْٖليّ     الشخو جضٞ٘ التي هي اإلاهلخت ِٞظٍ ، ٖليّ اإلاامً اإلاا٫ ؾالمت مً لّ اإلاامً لشخو مهلخت ْح

٫ٓل ْطل٪ الخإمحن ٣ٖض إلبغام لّ اإلاامً ٓيٌ الخإمحن مبلٜ ٖلى للخه  . (3) يضٍ اإلاامً الخُغ جد٤٣ بدا٫ لّ ٦خٗ
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 .12 .28ناصر محمد سعٌد أبو حلٌمة ، مرجع سابق ، ص  - 
 

 
1

الناتجة عن خطأ غٌر متعمد من ...تعوٌض الخسائر واألضرار  -1: ٌلزم المؤمن : " من قانون التأمٌنات الجزائري على ما ٌلً  12تنص المادة  - 

....(.المؤمن له 
 

 
من القانون  612المادة  حظر المشرع الجزائري عقدي القمار والرهان على اعتبار أنهما من األعمال المحرمة من الناحٌة الدٌنٌة حٌث نصت  -2

 .ٌحظر القمار والرهان : " المدنً على أنه 
 ."غٌر أن األحكام الواردة فً الفقرة السابقة ال تطبق على الرهان الخاص بالمسابقة والرهان الرٌاضً الجزائري 

 
3

 :راجع فً هذا الخصوص   – 
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.   الخػوٍن نُمت جدذًذ في حعاغذ اإلافلخت:  الثالث الكشع

ٓاٞغ اقتراٍ بن    ٓيٌ ٢يمت جدضيض في يؿاَم ، الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت ج  خحن لّ للمامً بضّٞٗ اإلاامً يلتزم الظر الخٗ
ٕٓ ٓنل الخإمحن ٞمبلٜ اإلاؿخٟيض َٓ الخغي٤ زُغ يض ٖليّ اإلاامً اإلاجز٫ل ناخب ٧ان ٞلٓ ، الخُغ ٢ْ ْص في ي٩  اإلاجز٫ل ٢يمت خض

ٓنل محنالخإ ٞمبلٜ مثال اإلاغتهً الضاثً َٓ اإلاؿخٟيض ٧ان لٓ ؤما ، ْص في ي٩ .  الضيً مبلٜ خض

.  الخأميو غهذ في اإلافلخت غنفش جىبُو نىام من الكهه مونل:  الثاني اإلابدث

٫ٓل ال٣ِٟاء بحن ْاؾ٘ ٣ٞهي حض٫ زاع ل٣ض     ٖلى الخإمحن في جُلبّ ْٖضم ألايغاع جإمحن ٖلى اإلاهلخت قٍغ ا٢خهاع خ

ْل بلى يظَب آزغ  ْاججاٍ ( . ألا٫ْل اإلاُلب)  ألا خام ٓاٞغ عةيغ ٓإ حمي٘ في اإلاهلخت ج ( .  الثاوي اإلاُلب)  الخإمحن ؤه

ُ  اإلاىلب .  قهي ألالشاس من الخأميو في سينا اإلافلخت ٌػخبر الزي الاججاه:  ألاألا

 يكتٍر ال ألا خام ٖلى الخإمحن ؤما ، (4)٣ِٞ ألايغاع مً الخإمحن ٣ٖض في ع٦ً اإلاهلخت ؤن بلى الغؤر َظا ؤههاع يظَب   
ٓاٞغ ٞيّ  ٖلى الشخو ؤمً ما بطا ما خالت في بال ألا خام ٖلى الخإمحن في اإلاهلخت ؤَميت جِٓغ ال ، اإلاهلخت ههغٕ ج

ٓاٞغة الخالت َظٍ في اإلاهلخت ألن ، مؿخٟيضا هٟؿّ ْٖحن خياجّ عة مخ  جد٤٣ ٖضم في مهلخت الشخو ٞلِظا ، بالًْغ

 . لىٟؿّ اإلآث يخمنى ال الٗاصر الشخو ألن مىّ اإلاامً الخُغ

ٕٓ َظا في اإلاهلخت اقتراٍ ؤَميت جِٓغ ال ْٖليّ     مؿخٟيض لهالر خياجّ ٖلى الشخو ؤمً بطا خالت في بال ، الخإمحن مً الى

عرل مً ٧ان بطا ٖما الدؿائ٫ل يم٨ً ْخضَا الخالت َظٍ ٟٞي.  الٛحر خياة ٖلى الخإمحن  خالت في ؤْ آزغ ٓنل ؤن الًْغ  للمامً ي٩

.  ٌ خياث ٖلى اإلاامً ب٣اء في مهلخت لّ

ٓاٖض بٌٗ ٢غعل خيث ، اإلاكٕغ لّ اخخاٍ الظر ألامغ َْٓ      في لّ اإلاامً خغمان طل٪ ْمً خياجّ ٖلى اإلاامً لخمايت ال٣
 خياة ٖلى اٖخضٔ َٓ بن الخإمحن مبلٜ مً آزغ إلاهلخت  خو خياة ٖلى الخإمحن في اإلاؿخٟيض ؤْ ، الٛحر خياة ٖلى الخإمحن
ٓنل مً 73 اإلااصة ههذ خيث. اإلاهلخت ٍقغ ًٖ ٚنى َظا ْفي خياجّ ٖلى اإلاامً  في اإلااعر 95/07 ع٢م الجؼاثغرل الخإميىاث ٢اه

ٓنل ٖىضما: ))  ؤهّ ٖلى ْاإلاخمم اإلاٗض٫ 1995 حاهٟي 25 ٕٓ اإلاؿخٟيض ي٩  اإلابلٜ يؿخد٤ ال ، لّ اإلاامً  ٢خل بؿبب خ٨م مٓي

ٓٞاة خالت في"  اإلاامً ........(( .   ال

ٕف مجغص الشخو َظا مً ٢ْ٘ ٞةطا    ٓٞاة بخضار في ْع  آزغ بشخو اإلاؿخٟيض يؿدبض٫ ؤن في الخ٤ الخإمحن لُالب ٧ان ال

ٓنل مً 77 اإلااصة مً الثاهيت ال٣ٟغة جىو خيث ،  جإمحن مً إلاهلخخّ اقتٍر ما ٢بل ٢ض اإلاؿخٟيض ٧ان ْلٓ  الخإميىاث ٢اه

٫ٓل بٗض ْلٓ ، الاؾخٟاصة ببُا٫ خ٤ مماعؾت يؿخُي٘ اإلاخٗا٢ض ؤن ٚحر: " يلي ما ٖلى الجؼاثغرل  َظا خا٫ْل بطا ، اإلاؿخٟيض ٢ب
" .  لّ اإلاامً اٚخيا٫ ألازحر

                                                                                                                                                                                           
 .11فاٌز أحمد عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص  -
 . 13لطعانً ، رسالة سابقة ، ص خالد احمد عداد ا -
 
4

من أنصار هذا الرأي بعض الفقهاء فً مصر ، عبد الرزاق السنهوري ، حٌث افترض وجود ركن المصلحة فً التأمٌن من األضرار ، أما التأمٌن  – 

ٌن اقتصادٌة ، فافترض أن على األشخاص فال ٌشترط فٌه المصلحة ، وهذا ألن المشرع المصري نص صراحة على أن تكون المصلحة فً التأم
المجلد الثانً  –عقد التأمٌن  –المصلحة االقتصادٌة ال تقوم إال بالتأمٌن على األضرار ، راجع مؤلفه ، الوسٌط فً شرح القانون المدنً ، عقود الغرر 

.1153ص  564، فقرة  1964دار النهضة العربٌة ، الطبعة السادسة ، مصر ،  –الجزء السابع  –
 

مٌس خضر ، العقود المدنٌة الكبٌرة ، وأٌضا خ 
 .438، ص  279، فقرة  1979البٌع والتأمٌن واإلٌجار ، دار النهضة العربٌة ، الطبعة األولى ، 
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ٓا٣ٞت ْحٓب الٛحر خياة ٖلى الخإمحن خالت في اقتٍر خياجّ ٖلى اإلاامً خياة ٖلى ْخغنا الاخخياٍ في ْػياصة     الٛحر طل٪ م

ٓنل مً 86 اإلااصة ٞخىو.  الخإمحن ٣ٖض ببغام ٖلى ٦خابت ٓص مً ٣ٖض ؤر يبُل: " يلي ما ٖلى الخإميىاث ٢اه  خالت في الخإمحن ٣ٖ
ٓا٤ٞ لم بطا لّ اإلاامً ْٞاة ٓا٣ٞخّ طل٪ في بما ٦خابت ٖليّ ي  ."ٖليّ اإلاامً اإلابلٜ ٖلى م

ٓنل مً 621 اإلااصة بإن ٢يل ْبطا     جُب٤ التي الٗامت ألاخ٩ام يمً ْعصث ْؤجها ْمُل٣ت ٖامت حاءث ٢ض الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اه

ٓإ حمي٘ ٖلى ٓلِم الاججاٍ َظا ؤههاع ٖليها عص الخإمحن ؤه :  ب٣

ٓنل مً 621اإلااصة هو ؤن -1  الا٢خهاصيت ْاإلاهلخت...((  ا٢خهاصيت مهلخت ٧ل))  الخإمحن مدل حٗل الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اه
ٓم ال الغؤر لِظا ٣ْٞا ٓاٞغ ؤن ٢هض الجؼاثغرل ٞاإلاكٕغ ْبالخالي ، ٚحٍر صْنل ٣ِٞ ألايغاع مً الخامحن مجا٫ في بال ج٣  جخ

ٓنل التي ألايغاع مً الخإمحن في إلاهلختا ٓنل الظر ألا خام ٖلى الخإمحن صْنل ا٢خهاصيت صاثما اإلاهلخت ٞيّ ج٩  ٞيّ ج٩

ٓيت اإلاهلخت .  مٗى

 ًٖ يخ٩لم ِٞٓ ألايغاع جامحن ًٖ ال٨الم نضع في اإلاهلخت ٖىهغ اؾخلؼم الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤن الاججاٍ َظا يضٖم ْما

ٓنل مً 29 اإلااصة ههذ خيث. اإلاا٫ ْؤ الص يء ٖلى اإلاداٞٓت في اإلاهلخت  حاهٟي 25 في اإلااعر 95/07 ع٢م الجؼاثغرل الخإميىاث ٢اه
ٕٓ ٖضم ؤْ ما٫ خٟٔ في مباقغة ٚحر ؤْ مباقغة مهلخت لّ  خو ل٩ل يم٨ً'' :  ؤهّ ٖلى ْاإلاخمم اإلاٗض٫ 1995  ؤن زُغ ٢ْ

. ''. يامىّ

ْص ًٖ ؤما -2 ٓإ حمي٘ ٖلى جُب٤ حيا٫ الٗامت ألاخ٩ام يمً مضوي 621 اإلااصة هو ْع ٫ٓل الخإمحن ؤه  ؤن طل٪ ، صخيذ ٚحر ٢
ٓنل الٗجرة ٓنل في الٗامت ألاخ٩ام يمً ْعص 623 اإلااصة هو َىا٥ ؤن ٦ما ، حِت مً بم٩اهّ ْلصـ الىو بمًم  اإلاضوي ال٣اه

ٓيًيت بالهٟت ْيخٗل٤ ،  الجؼاثغرل ٫ٓل ل٣ّٟا مً يسخل٠ ؤخض ال ، ٣ِٞ ألايغاع جإمحن في يُب٤ الخإمحن إلابلٜ الخٗ  َظا خ

م(1) اإلابضؤ ْص ٚع ٓإ حمي٘ ٖلى جُب٤ التي الٗامت ألاخ٩ام يمً الىو َظا ْع  . الخإمحن ؤه

ٓيًيت الهٟت ْمبضؤ اإلاهلخت ٞةن الغؤر لِظا ٣ْْٞا ٓم عثصؿيان مبضآن الخٗ .  ٣ِٞ ألايغاع مً الخإمحن ٖليهما ي٣

.  الخأميو اعأنو حمُؼ في سينا اإلافلخت ٌػخبر الزي الاججاه:  الثاني اإلاىلب

ٓعل يظَب     .(2) مٗا ألا خام ٖلى ْالخإمحن ألايغاع مً الخإمحن مدل ٖىانغ مً ٖىهغ اإلاهلخت ؤن بلى ال٣ّٟ حمِ
ٓنل مً 621 اإلااصة بىو الاججاٍ َظا ْيؿدكِض ٓنل: )) يلي ما ٖلى جىو ْالتي اإلاضوي ال٣اه  مهلخت ٧ل ، للخإمحن مدال ج٩
ٖت ا٢خهاصيت ٓص مكْغ ٕٓ ٖضم مً الشخو ٖلى حٗ (( .   مٗحن زُغ ٢ْ

ا مً يجٗلِا مما ، للخإمحن الٗامت ألاخ٩ام بحن اإلاهلخت ْعصث خيث  ٖلى الخإمحن ْفي ألايغاع مً الخإمحن في ٖاما قَغ

 ٖليّ حغث ما طل٪ في مسالٟا. (1)٣ِٞ ألايغاع محنؤث ٖلى ٢هٍغ يجب ال ْلِظا.  مُل٣ا حاء الىو ؤن ٦ما ، مٗا ألا خام

ٓاهحن بٌٗ ٔلألا ال٣ .  (2)سألايغا مً بالخإمحن الخانت ألاخ٩ام يمً الىو َظا مثل بيغاص مً زغ

                                                           
 
1

ال ٌلتزم المؤمن فً تعوٌض المؤمن له ، إال عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر : " من القانون المدنً الجزائري على ما ٌلً  623تنص المادة  -

 ."لمؤمن منه ، بشرط أن ال ٌجاوز ذلك قٌمة التعوٌض ا
و .171محمد حسن قاسم ، محاضرات فً التأمٌن ، الدار الجامعٌة للطباعة والنشر ، بدون سنة نشر ، ص : ٌعتبر من أنصار هذا االتجاه كال من  -2

، ص  2002 -2001ن ، مكتبة دار القلم بالمنصورة ، الطبعة الثانٌة ، فتحً عبد الرحٌم عبد هللا ، التأمٌن ، قواعده أسسه والمبادئ العامة لعقد التأمً
 . 19وكذلك فاٌز أحمد عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص . 190
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ٓنل ٢ض ألا خام ٖلى الخإمحن في ْاإلاهلخت    ٓيت ؤْ ا٢خهاصيت ج٩  621 اإلااصة في الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٢غعل ٦ما ألانل ٧ان ْبطا ، مٗى

ٓنل ؤن مضوي ٓنل ؤن يمى٘ ال َظا ل٨ً ، ا٢خهاصيت اإلاهلخت ج٩ ٓيت جإمحنا٫ في اإلاهلخت ج٩  اقتراٍ مً الٛغى ؤن طل٪.  مٗى
بت َٓ اإلاهلخت ٫ٓل ؤن في الٚغ ٕٓ في لّ اإلاامً حؿبب ؤن صْنل جد ٓيت اإلاهلخت ؤن ق٪ ال ، الخُغ ٢ْ  إلاى٘ حضا ٧اٞيت اإلاٗى

ٓلّ  . خه

٫ٓل ْزالنت      ٓاء اإلاهلخت ؤن ال٣ ٓيت ؤْ ماصيت ٧اهذ ؾ  محنؤالذ بحن ل٪ط في جٟغ٢ت ال الخإمحن ؤع٧ان مً ٖاما ع٦ىا حٗخجر مٗى
 ؤْ لّ اإلاامً يجٗل الخإمحن في اإلاهلخت ْاوٗضام ، مهلخت بال جإمحن ال ٞةهّ ٢يل ٦ْما ، ألا خام ٖلى الخامحن ؤْ ألايغاع مً

 مىّ يجٗل الخإمحن في اإلاهلخت اوٗضام ؤن ٦ما.  الٗام الىٓام م٘ يخٗاعى َْظا مىّ اإلاامً الخُغ جد٣ي٤ بلى يؿعى اإلاؿخٟيض
 ألايغاع مً الخإمحن في اقتراَِا مً ؤَم ألا خام ٖلى الخإمحن في اإلاهلخت اقتراٍ ؤن بلى باإلياٞت َظا َىتمغا ؤْ ٢ماعا

 ٢ض اإلاؿخٟيض ؤْ لّ اإلاامً ٞةن ألا خام ٖلى الخإمحن في مهلخت َىا٥ ي٨ً لم ٞةطا ، ما٫ ؤر مً ؤَم ؤلاوؿان خياة ألن
ٓا٣ٞت اقتراٍ يٛني ال فيي٪ ال ، بنابخّ ؤْ خياجّ ٖلى اإلاامً ٢خل بلى يٗمض  ٣ٖض ببغام ٖلى ٦خابت خياجّ ٖلى اإلاامً م

 ؤْ خياجّ ٖلى اإلاامً اإلاؿخٟيض ؤْ لّ اإلاامً ٢خل بطا الخإمحن مبلٜ مً اإلاؿخٟيض ؤْ لّ اإلاامً خغمان ي٨ٟي ال ٦ما ، الخإمحن
ٓا٣ٞت قٍغ ألن ، ٢خلّ ٖلى خغى ٫ٓلالر يم٨ً الخإمحن ٣ٖض ببغام ٖلى خياجّ ٖلى اإلاامً م ٓلت ٖليّ ن  ما٫ م٣ابل بؿِ
 خياجّ ٖلى اإلاامً ٢خل اإلاؿخٟيض حٗمض بزباث ؤن ٦ما ، الخاحت يِٛ جدذ خياجّ ٖلى للمامً اإلاؿخٟيض ؤْ لّ اإلاامً يضّٞٗ

ٓنل ؤن ْحب ٕٓ ي٩ ٓنل ٢ض مؿإلت ْهي خ٨م مٓي .  ٢ْخا ْجخُلب ألاخيان بٌٗ في نٗبت ج٩

 في ٧اٞيا يٗض ال ، الخإمحن مبلٜ مً خياجّ ٖلى اإلاامً ٢خل في اإلادؿبب اإلاؿخٟيض ؤْ لّ اإلاامً خغمان ٞةن طل٪ بلى ؤي٠   
ّٖٓ بٗض مىّ اإلاامً الخُغ يٗالج ألهّ ، خياجّ ٖلى اإلاامً خياة خمايت  الخإمحن في اإلاهلخت اقتراٍ مً البض ٧ان لظل٪ ٢ْ

ٓنل مىّ ئمًالم الخُغ بخضار حٗمض مً اإلاؿخٟيض ؤْ لّ اإلاامً بمى٘ ال٨ٟيلت ألجها ، ألا خام ٖلى  اإلاؿخٟيض ؤْ لّ اإلاامً ٧
ٓاٖض ؤَميت مً ه٣لل ؤن صْنل َظا ، خياجّ ٖلى اإلاامً خياة اؾخمغاع في مهلخت لّ ا التي ال٣  في اإلاخمثلت الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤ٢َغ

ٓا٣ٞت  في خياجّٔ ٖل اإلاامً ٢خل حٗمض بطا الخإمحن مبلٜ مً اإلاؿخٟيض ْخغمان ، الٛحر خياة ٖلى الخإمحن في خياجّ ٖلى اإلاامً م

. الٛحر إلاهلخت الخياة ٖلى الخإمحن في ؤْ الٛحر خياة ٖلى الخإمحن

  جخلكها ألاأزش غلى الخأميو في اإلافلخت جواقش ألانذ:  الثالث اإلابدث

ٓاٞغ ٢ْذ الى اإلابدث َظا في ؾيخُغ١ل    ٓاٞغ ٢ْذ ٦ْظا ،( ألا٫ْل اإلاُلب)  جسلِٟا ْؤزغ ألايغاع ٖلى الخامحن في اإلاهلخت ج  ج
( .  الثاوي اإلاُلب)  جسلِٟا ْؤزغ الا خام ٖلى الخإمحن في اإلاهلخت

ُ  اإلاىلب  جخلكها ألاأزش ألالشاس غلى الخأميو في اإلافلخت جواقش ألانذ:  ألاألا

 ٖلى اإلا٣اعهت الدكغيٗاث مً الٗضيض ههذ ٢ْض ، الخإمحن في اإلاهلخت ٚياب خالت في حؼاء ؤر ٖلى الجؼاثغرل اإلاكٕغ يىو لم     
ٓٞغ ال الظر الخإمحن ٣ٖض بُالن  ، ال٣ٗض ًٖ اهخٟذ بطا اإلاهلخت بإن طل٪ مجرعة ، ال٣ٗض ببغام ٢ْذ اإلاهلخت ٖىهغ ٞيّ يخ

.  الخإمحن ٣ٖض إلبغام ؤؾاؾيا ٖىهغا يٗخجر الخُغ ؤن الٗلم م٘ للخإمحن، ال٣ابل الخُغ ٖىهغ ٞيّ اهخٟى

                                                                                                                                                                                           
 

1
 .مدنً مصري 749فً القانون المدنً حرفٌا من نص المادة  621وقد سبقه فً ذلك المشرع المصري حٌث نقل المشرع الجزائري نص المادة  - 

كل شخص له مصلحة فً " والتً تنص على أنه  1930من قانون  32نون المدنً الفرنسً شرط المصلحة فً تأمٌن األضرار فً المادة ٌنظم القا -2
 "  المحافظة على شًء ٌجوز له أن ٌؤمن علٌه ، وكل مصلحة مباشرة أو غٌر مباشرة فً عدم تحقق خطر ما ٌجوز أن تكون محال للتأمٌن 
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ان ؤْ ٢ماع ؤهّ ٖلى نٝغالذ َظا ال٣اض ي ْي٨ي٠ ، اإلاهلخت ٖىهغ ال٣ٗض في يىٗضم ٖىضما ْٖليّ        َظا مثل ٞةن ، َع

ان ؤْ ال٣ماع بةحغاء لّ يؿمذ ال اإلاامً ألن يىٟظ ؤن يم٨ً ال الاجٟا١ ٓنل ال٣ٗض َظا ٞةن ْبالخالي ، الَغ  ع٦ً ؤن ٦ما . باَال ي٩
 ٖضم ٖلى بْيترث ، ٦ظل٪ ْاؾخمغاٍع بضايت ال٣ٗض الو٣ٗاص ٦كٍغ مخُلب َْٓ ، الٗام الىٓام مً الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت

ٓص ٓاٞغ جصدخّ ال ، الخإمحن ٣ٖض بُالن الخٗا٢ض ٢ْذ اإلاهلخت ْح  مُل٤ البُالن َْظا ، الخإمحن او٣ٗاص بٗض اإلاهلخت ج
ٓػل هٟؿِا جل٣اء مً اإلاد٨مت بّ ج٣ط ي الٗام بالىٓام لخٗل٣ّ ٓاٞغث ْبطا بّ الخمؿ٪ مهلخت طر ل٩ل ْيج  بٗض اإلاهلخت ج
 جد٤٣ ٖضم في مهلخت ؤيت لّ ْلصـ يمل٨ّ ال مجز٫ل ٖلى  خو ؤمً ٞةطا الباَل صال٤ٗ يصدر ال طل٪ ٞةن ال٣ٗض او٣ٗاص

ٔل طل٪ بٗض زم مىّ، اإلاامً الخُغ  مهلخت َىا٥ ج٨ً لم بطا ؤما ،.  باَال صاثما يٓل ال٣ٗض ٞةن اؾخإحٍغ ؤْ اإلاجز٫ل َظا اقتر
ٓنل ٞةهىا ، َايض اإلاامً ألازُاع مً ٖليّ اإلاامً اإلاا٫ ٖلى اإلاداٞٓت في لّ للمامً عابُت ؤْ  ْلصـ م٣امغة ٣ٖض ؤمام ؾى٩

ٓنل َىا ْمً ، ي٣٘ لم بطا ْيسؿغ ، يضٍ اإلاامً الخُغ ٢ْ٘ بطا لّ اإلاامً يغبذ بديث ، جإمحن ٣ٖض ٕٓ مهلخخّ ج٩ ٢ٓ  الخُغ ب

.  جد٣٣ّ بٗضم ْلصـ

ٓاٞغث بطا ؤما     ٢ٓذ في ييخهي الخإمحن ٞةن طل٪ بٗض ػالذ زم ، الخإمحن او٣ٗاص ٖىض اإلاهلخت ج ٫ الظر ال  ٞةطا اإلاهلخت ٞيّ جْؼ
 اإلاامً مهلخت الهتهاء الخالت َظٍ في ييخهي الخإمحن ٞةن الؿياعة، َظٍ لّ اإلاامً بإ زم الؿغ٢ت مً ؾياعجّ ٖلى  خو ؤمً

ليخّ مً اإلاؿخإحغ ؤمً بطا ؤيًا.  الخإمحن في لّ  ٞةن اإلااحغة الٗحن اإلاؿخإحغ جغ٥ طل٪ بٗض زم اإلااحغة الٗحن خغي٤ ًٖ مؿْا

٢ٓذ في ييخهي جإمحنا٫ .  ؤلايجاع ٣ٖض ٞيّ ييخهي الظر ال

ٓص ْيكتٍر ، الخإمحن ٣ٖض في ؤؾاؾيا ٖىهغا يٗض الخإميييت اإلاهلخت ٖىهغ ٞةن ْمىّ         او٣ٗاص ٖىض اإلاهلخت َظٍ ْح
 مهلخت ْنلبض ال٣ٗض او٣ٗض ٞةطا ْاؾخمغاعيت بضء قٍغ حٗض ؤجها ؤر مىّ اإلاامً الخُغ يخد٤٣ ْختى ؾغياهّ ْؤزىاء ال٣ٗض
 ، الخإمحن مبلٜ بضٞ٘ يلتزم ال الخُغ جد٤٣ ْبطا لّ للمامً ألا٢ؿاٍ اإلاامً يغص بديث مُل٣ا بُالها بُالهّ طل٪ ٖلى جغجب

ٓعر بإزغ جسلِٟا ٢ْذ مً يىٟسخ ال٣ٗض ٞةن ال٣ٗض ؾغيان ؤزىاء اإلاهلخت جسلٟذ بطا ؤما  باأل٢ؿاٍ اإلاامً يدخٟٔ بديث ٞ
 الخإمحن مبلٜ يضٞ٘ ال اإلاهلخت جسل٠ جلذ التي الٟترة ًٖ ؤ٢ؿاَا يإزظ ال اإلاهلخت لخسل٠ الؿاب٣ت الٟترة ًٖ صٞٗذ التي

 . يضٍ اإلاامً الخُغ جد٤٣ خا٫

  جخلكها ألاأزش ألاشخاؿ غلى الخأميو في اإلافلخت جواقش ألانذ:   الثاني اإلاىلب

ا يلؼم ْبالخالي ، الخإمحن في ع٦ً اإلاهلخت       ٓاَٞغ ا يكتٍر ا٦م ال٣ٗض او٣ٗاص خالت ج  مىّ اإلاامً الخُغ جد٤٣ لخحن اؾخمغاَع

ٓاٞغ ٞيجب ، (1) صخيدا الخإمحن ٣ٖض يٓل ل٩ي  ٞةطا ، مىّ اإلاامً الخُغ جد٤٣ خحن بلى ، ال٣ٗض ٢يام ٖىض اإلاهلخت ع٦ً ج
 مُل٣ا هابُال الخالت َظٍ في ْالبُالن ، اإلاهلخت ع٦ً لخسل٠ البضايت مىظ ، باَال ال٣ٗض ٢ْ٘ الخٗا٢ض ًٖ اإلاهلخت جسلٟذ
عة اؾخلؼام الن طل٪ ، الٗام بالىٓام ألامغ لخٗل٤ ٓاٞغ يْغ  ٖلى الـخإمحن في زهٓنا ألا خام ٖلى الخإمحن في اإلاهلخت ج
ٓٞاة الخعجيل ؤْ ، خياجّ ٖلى اإلاامً خياة ٖلى اإلاغاَىت ؤْ اإلا٣امغة مى٘ طل٪ مً بّ ي٣هض بهما الٛحر خياة  خياجّ ٖلى اإلاامً ب
ٓاٞغ اقتراٍ ٞةن ْلظل٪ ، الخامحن مبلٜ ٖلى اإلاؿخٟيض ْؤ لّ اإلاامً يدهل ختى  ال٣ٗض او٣ٗاص ٖىض الخإمحن في اإلاهلخت ع٦ً ج

 البُالن َظا ٖلى ْيترجب.  مُل٣ا بُالها باَال ال٣ٗض ٢ْ٘ ال٣ٗض او٣ٗاص ٖىض الخإمحن في اإلاهلخت جسلٟذ ْبطا َاما ؤمغا يٗض

                                                           

 
1

، مجلة الشرٌعة "دراسة مقارنة فً ظل القانون المدنً األردنً " طاب ونسرٌن محاسنة ، المصلحة فً عقد التأمٌن على الحٌاة رشا محمد تٌسٌر ح -

 .463، ص  2011والقانون ، العدد الثامن واألربعون ، أكتوبر 
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ٓوي ألاؾاؽ الوٗضام لّ للمامً عصَا ٖليّ يجب بل ٖليها نلح التي الخإمحن بإ٢ؿاٍ الاخخٟاّ يمل٪ ال اإلاامً ؤن  ال٣اه

.  الخٗا٢ض ٢بل ٖليها ٧اها التي الخالت بلى اإلاخٗا٢ضيً بٖاصة ي٣خط ي البُالن ؤن خيث ألا٢ؿاٍ َظٍ الؾخد٣ا١

ٓاٞغث بطا ؤما     طل٪ بٗض نلختالم جسلٟذ بطا ْل٨ً ، صخيدا يى٣ٗض الخإمحن ٞةن ال٣ٗض ٢يام خالت الخامحن في اإلاهلخت ج
حت ؤمىذ ٞةطا ، اإلاهلخت اهتهاء ٖىض للمؿخ٣بل باليؿبت ييخهي الخإمحن ٞةن ال٣ٗض ؾغيان ْؤزىاء حِا خياة ٖلى الْؼ  ْػ

حيت الٗال٢ت اهتهذ زم لهالخِا ٢ٓذ في ييخهي الخإمحن ٞةن ، بالُال١ بينهما الْؼ  اإلاامً ب٣اء في اإلاهلخت ٞيّ جيخهي الظر ال
٢ٓذ في ؤر خياةا٫ ٢يض ٖلى خياجّ ٖلى حيت عابُت ٞيّ جيخهي الظر ال  باليؿبت الخإمحن ييخهي الخالت َظٍ ْفي ، بينهما الْؼ

ٓنل ، اإلااض ي ٖلى الاهتهاء ازغ ييسخب ال للمؿخ٣بل  اإلاضة ًٖ لّ اإلاؿخد٣ت الخإميييت باأل٢ؿاٍ الاخخٟاّ اإلاامً خ٤ مً ٞي٩
حيت عابُت اهتهاء ختى ال٣ٗض او٣ٗاص مً ج بحن ؤر ْاإلاؿخٟيض خياجّ ٖلى اإلاامً بحن الْؼ حت الْؼ  ؤ٢ؿاٍ حؿخد٤ ال ، ْالْؼ

٢ٓذ مً ؤر للمؿخ٣بل باليؿبت الخإمحن حيت عابُت باهتهاء اإلاهلخت ٞيّ ػالذ الظر ال  بالخإمحن يخٗل٤ ٞيما ألاخ٩ام َْظٍ.  الْؼ

٫ٓل ْل٨ً.  اإلاهلخت باهتهاء ييخهي ال الخإمحن ٞةن الٛحر لهالر الخياة ٖلى الخإمحن ؤما ، الٛحر خياة ٖلى  جإمحن بلى الخإمحن يخد
ٓنل ، خياجّ ٖلى اإلاامً لهالر ٓػل ٦ما.  ْعزخّ ههصب مً الخإمحن مبلٜ ٞي٩  ؤمً ٞةطا ، آزغ مؿخٟيضا يٗحن ؤن لّ للمامً يج
حخّ ْٖحن خياجّ ٖلى  خو حيت الغابُت اهتهذ زم الخإمحن َظا مً مؿخٟيضا ْػ ٓٞاة ؤْ بالُال١ الْؼ  ال ةالخا٫ َظٍ ٟٞي ، ال

ٓجّ ؤْ اإلاؿخٟيض مهلخت باهتهاء الخإمحن ييخهي ٓػل طاجّ خياجّ ٖلى اإلاامً ؤر لّ اإلاامً لهالر الخإمحن يؿخمغ بل بم  ؤن لّ ْيج

حخّ ٚحر آزغ مؿخٟيضا يٗحن ٓٞيذ ؤْ َل٣ذ التي ْػ .  ج

:  خاجمت

ٕٓ ؤزاع ل٣ض    ٓهيت مؿإلت ، البدث مٓي ْعل ألاَميت مً ٚايت في ٢اه ٫ٓل جض ٠٢ٓ جٓييذ خ  هو زال٫ مً الجؼاثغرل اإلاكٕغ م

ٓنل مً 621 اإلااصة ٓهّ الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت اقتراٍ مً ، اإلاضوي ال٣اه ٓهيت َبيٗتها خضص ٧ ٓنل بإن ال٣اه .  ا٢خهاصيت ج٩

٠٢ٓ َظا زال٫ مً يم٨ىىا خيث      ٓنل ألايغاع ٖلى للخإمحن باليؿبت الػم اإلاهلخت قٍغ بإن هسلو ؤن اإلا  ٞيّ  اإلاهلخت ٧
ٓنل ٓنل ألا خام ٖلى الخإمحن في البؿاَت بهظٍ لصـ ألامغ ل٨ً ، ا٢خهاصيت اٚالب ج٩ ٓنل ٞيّ اإلاهلخت ٧ ٓيت ٚالبا ج٩  ؤْ مٗى

ٓيت اإلاهلخت ٦ٟايت مضٔ  ًٖ الدؿائ٫ل يؿخضعي ما َْٓ. ؤصبيت ٓنل ، ألا خام ٖلى الخإمحن ٣ٖض الو٣ٗاص ألاصبيت ؤْ اإلاٗى  ؤر ٧
ٕٓ َظا في اإلاهلخت قٍغ اؾدبٗاص ًٖ خضيث ان اإلا٣امغة صاثغة في يضزلّ ْٚحٍر الخإمحن مً الى .  باَال ٣ٖضا مىّ ْيجٗل ْالَغ

:  اليها زلهىا التي ْالا٢تراخاث الىخاثج ؤَم يلي ما في هبحن طل٪ ْٖلى

:      النخابج

ٓهيت اإلاىٟٗت ؤْ الٟاثضة هي الخإمحن في اإلاهلخت:  أألاال ٓص التي ال٣اه  اإلاامً الخُغ جد٤٣ ٖضم مً اإلاؿخٟيض ؤْ لّ اإلاامً ٖلى حٗ
ٓنل ٢ض اإلاىٟٗت ؤْ الٟاثضة َْظٍ ، مىّ ٓيت ؤْ ماصيت ج٩ ٓنل ؤن يجب ٦ما ، مٗى ٖت اإلاهلخت َظٍ ج٩ . مكْغ

 في اقتراَِا ؤن ٦ما ، مىّ اإلاامً الخُغ بخضار حٗمض مً الخإمحن مً اإلاؿخٟيض ؤْ لّ اإلاامً جمى٘ الخإمحن في اإلاهلخت : زانُا
ان ٢امغةالم ْبحن الخإمحن بحن يباٖض الخإمحن .  ْالَغ

ْعل ْالخإمحن الخإمحن بلى الضاٞ٘ الباٖث هي حٗخجر اإلاهلخت : زالثا ٓصا يض  ٖىض اإلاهلخت جسلٟذ ٞةطا ، اإلاهلخت م٘ ْٖضما ْح
 البُالن َظا ْيغجب ، الٗام بالىٓام اإلاهلخت ع٦ً ؤْ قٍغ لخٗل٤ مُل٣ا بُالها باَال ي٣٘ الخإمحن ٞةن الخإمحن ٣ٖض ببغام



 2016  ماسط   1الػذد  –مجلت حُل ألابدار الهانونُت اإلاػمهت   -مشيض حُل البدث الػلمي 
  

 

 
61 

ا يلؼم اإلاهلخت ؤن ٦ما ، الخٗا٢ض ٢بل ٖليها ٧اها التي الخالت بلى اإلاخٗا٢ضيً بٖاصة بينها مً ، ؤزاٍع حمي٘  مضة َيلت اؾخمغاَع

.  الخإمحن ٣ٖض ؾغيان

ا يجب الخإمحن في اإلاهلخت:  سابػا ٓاَٞغ ٓإ حمي٘ في ج ٓاء ، الخإمحن ؤه  ٞاإلاهلخت ، ألا خام جإمحن ؤْ ألايغاع جإمحن ؾ
ا ٓص التي لٟاثضةا ؤْ اإلاىٟٗت باٖخباَع ٓنل ٢ض ، مىّ اإلاامً الخُغ جد٤٣ ٖضم مً اإلاؿخٟيض ؤْ لّ اإلاامً ٖلى حٗ  ؤر ا٢خهاصيت ج٩

ٓيم ج٣بل ٓنل التي اإلاهلخت ْهي باإلاا٫ الخ٣ ٓنل ٦ما. ٚالبا ألايغاع مً الخإمحن في ج٩ ٓيت ج٩  ٖلى الخإمحن في ؤصبيت ؤْ مٗى
 ، ألاخيان بٌٗ في ألايغاع مً الخإمحن في ؤَميتها ج١ٟٓل ٢ض زامألاف ٖلى الخإمحن في ؤَميتها ل٨ً ، الٛالب في ألا خام

ٓنل ٣ٞض ،(  الٛحر إلاهلخت الخياة ٖلى الخإمحن ؤْ الٛحر خياة ٖلى الخإمحن)  ألاٞغاص بدياة العجباَِا  اإلاخمثلت ألاصبيت اإلاهلخت ج٩

 ؤن ٦ما.  الا٢خهاصيت اإلاهلخت مً ؤَم خياجّٔ ٖل اإلاامً م٘ اإلاؿخٟيض ؤْ لّ اإلاامً جغبِ التي الّغخم نلت ؤْ ال٣غابت عابُت في
ٓنل ٢ض ألا خام ٖلى الخإمحن في اإلاهلخت ٓنل ٖىضما ا٢خهاصيت ج٩  ؤْ لّ اإلاامً ٖلى بالى٣ٟت ملؼما خياجّ ٖلى اإلاامً ي٩

.  مضيىّ خياة ٖلى الخإمحن في الضاثً مهلخت ؤْ اإلاؿخٟيض

م ٞةن ْٖليّ ٓاٞغ لْؼ ٓاء امألا خ ٖلى الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت ج ٓيت ؤْ ا٢خهاصيت ٧اهذ ؾ ٓم ؤمغ مٗى  بلى باإلياٞت مدخ

ٓاٖض ا التي الاخخياَيت ال٣ ٓا٣ٞت اإلاكٕغ ؤ٢َغ ٓبت ٧اإلا .  خياجّ ٖلى للمامً اإلا٨خ

ٓعة الىخاثج مً اهُال٢ا:  الانتراخاث ٓنل مً 621 اإلااصة في الىٓغ بٖاصة الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٖلى ه٣ترح ، ؤٖالٍ اإلاظ٧  اإلاضوي ال٣اه
ٓاعص ٓإ حمي٘ ٖلى جُب٤ التي الٗامت ألاخ٩ام يمً ةْال :   آلاحي الىدٓ ٖلى الخإمحن ؤه

ٓنل"  ٓهيت مهلخت ٧ل ، للخإمحن مدال ج٩ " .  مىّ اإلاامً الخُغ جد٤٣ ٖضم مً مؿخمغة ٢اه

ٓنل"  ؤْ ٓهيت مهلخت اإلاؿخٟيض ؤْ لّ للمامً ي٨ً لم بطا باَال الخإمحن ي٩ ".  هّم اإلاامً الخُغ جد٤٣ ٖضم مً مؿخمغة ٢اه

 اإلاشاحؼ نابمت

م الهشاو:  أألاال   الٌٍش

  اإلاػاحم: زانُا

ٓعل البً الٗغب لؿان -1  . 2480  –2479 م ، اإلاٗاٝع صاع ، 36 الجؼء ، الغاب٘ اإلاجلض ، مىٓ

  ألاالهانونُت الشظمُت الوزابو:  زالثا

ٓنل اإلاخًمً ، 1975ؾبخمجر 26 في اإلااعر 58-75 مغألا -1 .  ممْاإلاذ اإلاٗض٫ ، اإلاضوي ال٣اه

. 13 ع٢م الغؾميت الجغيضة ، ْاإلاخمم اإلاٗض٫ بالخإميىاث يخٗل٤ ، 1995 حاهٟي 25 في اإلااعر 07  –95 ع٢م ألامغ -2

 الٌخب:  سابػا

ٖٓاث صاع ،"  الخام الجررل الخإمحن هُا١ في صعاؾت"  الخإمحن في اإلاهلخت ، الغخمً ٖبض ؤخمض ٞايؼ -1  ، الجامٗيت اإلاُب

  .2006 ، مهغ ، الاؾ٨ىضعيت

ٓعر الغػا١ ٖبض -2 ٓنل قغح في الٓؾيِ ، الؿنه ٓص ، اإلاضوي ال٣اه   –الؿاب٘ الجؼء  –الثاوي اإلاجلض  –الخإمحن ٣ٖض  –الٛغعل ٣ٖ

 .1964 ، مهغ ، الؿاصؾت الُبٗت ، الٗغبيت النهًت صاع
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. وكغ ؾىت بضْنل ، ْاليكغ للُباٖت الجامٗيت الضاع ، الخإمحن في مدايغاث ، ٢اؾم خؿً مدمض -3

ٓص ، زًغ زمصـ -4 ْلى الُبٗت ، الٗغبيت النهًت صاع ، ْؤلايجاع ْالخإمحن البي٘ ، ال٨بحرة اإلاضهيت ال٣ٗ .  1979 ، ألا

ٓاٖضٍ ، الخإمحن ، هللا ٖبض الغخيم ٖبض ٞخخي ؤيًا -5 ٓعة ال٣لم صاع م٨خبت ، الخإمحن ل٣ٗض الٗامت ْاإلاباصت ؤؾؿّ ٢  ، باإلاىه

 .2002 -2001 ، الثاهيت الُبٗت

  اإلاهاالث:  اخامغ

ٓنل ْل في م٣اعهت صعاؾت"  الخياة ٖلى الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت ، مداؾىت ْوؿغيً خُاب جصؿحر مدمض عقا -  اإلاضوي ال٣اه
ٓنل الكغيٗت مجلت ،" ألاعصوي ٓنل الثامً الٗضص ، ْال٣اه ٓبغ ، ْألاعبٗ   . 2011 ؤ٦خ

  اإلانؽوسة ؾير الذساظاث:  ظادظا

  اإلااحِعخير سظابل -أ

 ماحصؿخحر عؾالت ،" م٣اعهت صعاؾت"  ْالبدغرل الجررل الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت ؤَميت مضٔ ، خليمت ؤبٓ ؾٗيض مدمض هانغ -1

غ حامٗت ، الخ١ٓ٣ل ٧ليت ، . 2010 ، ٞلؿُحن ، ٚؼة ، ألاَػ

ٓنل ٣ْٞا الخإمحن ٣ٖض في اإلاهلخت ، الُٗاوي ٖضاص اخمض زالض -2  حامٗت ، نال٣اهٓ ٧ليت ، ماحؿخحر عؾالت ، ألاعصوي لل٣اه
 .108 م. 2012-2011 ، ألاعصن ، الحرم٥ٓ

ٓيغان الخٟئ ٖبض ٖالء -3  الكغ١ل حامٗت ، الخ١ٓ٣ل ٧ليت ، ماحصؿخحر عؾالت ، البدغرل الخإمحن في اإلاهلخت ، اإلاِحراث ه
.  2011 ، ٞلؿُحن ، ألاْؾِ

  الذيخوساه أوشألاخاث -ب

ٓوي الىٓام ، عقيضة َيٟاء ج٩اعرل -1 خت ، الجؼاثغرل الدكغي٘ في صعاؾت الخإمحن ٣ٖض في ال٣اه ٓعاٍ ؤَْغ  الخ١ٓ٣ل ٧ليت ، ص٦خ

ٓم ٓص حامٗت ، الؿياؾيت ْالٗل ٓل .  2012 ، الجؼاثغ ، ْػْ جحزرل ، مٗمغرل م
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 الػمومُت النكهاث جنكُز غلى اإلاالي اإلاشانب سنابت
ًاب أمُنت. أ - جلمعاو –بلهاًذ بٌش أبي حامػت س

 

 

 مهذمــــــــت

ٓميتا الّى٣ٟاث حٗخجر ٓم التي ألاؾاؾيت الٓؾيلت لٗم ل ٖليها ي٣
ّ
ْلت جضز  ْالاحخماٖيت الا٢خهاصيت اإلاياصيً حمي٘ في الض

ٓمت ؾياؾت جترحم ْالتي ْالؿياؾيت،  ٖلى ْج٣ؿيمِا الى٣ٟاث َبيٗت زال٫ مً يخجلى الظر بغهامجِا هجاٖت ْمضٔ الخ٩

. اإلاسخلٟت ال٣ُاٖاث

ٓعل ًٖ هاجج جمغمـ جؼايض في ؤيخى الى٣ٟاث َظٍ حجم ؤّنل ٚحر ٓجي الخُ ٓل  مً يٟغيّ ْما الٗالم، في اإلادؿإع الخ٨ى
ٓا٫ ْلت ٖهغهت ؤحل مً اخمت ؤم ٓاَىيها خاحياث جلبيت ٖلى ل٣ضعتها الض  لؿياؾتها ٣ْٞا اإلاجاالث قتى في اإلاتزايضة م

. ْالؿ٨ً ْالخٗليم الٗالج ٦مجاهيت اإلاىخهجت،

ا ؾٓء ًٖ الىاجج ْؤلاؾغاٝ لخبظيغْا للخالٖب ٖغيت جهبذ ٢ض اإلاتزايضة الى٣ٟاث ِٞظٍ  ْبالخالي بهٟا٢ِا، ؤزىاء حؿيحَر
ْلت ا٢خهاص يهبذ ٢ض ا، بلى ْبالخالي بٞالؾِا بلى ياصر ٢ض مدض١، زُغ في الض  ؤحِؼة بٓي٘ ألازحرة َظٍ ؤلؼم مما اجهياَع

ٖٓت مِا اإلااليت، الغ٢ابت في ْمخسههت مخى ّٖ ٓاهحن بٓي٘ اإلاكٕغ ص ٓا٫ لخمايت جىٓمِا ٢ . بهٟا٢ِا ْجغقيض لٗامتا ألام

ٓحيّ حؿيحر خؿً مً الخإ٦ض هي اإلااليت الغ٢ابت ْٖليّ ٓاِٖا ؤّنل بال ْهؼاَت، قٟاٞيت ب٩ل الى٣ٟت ْج ٓعَا جسخل٠ ؤه  ْن
ٓنل ؤن يم٨ً بط جدبايً؛  مسخهت، ع٢ابيت ؤحِؼة زال٫ مً الخىٟيظ ؤزىاء ؤر آهيت، ْع٢ابت بٗضيت ْع٢ابت ٢بليت ع٢ابت ق٩ل في ج٩
ٓميت، الى٣ٟاث مغا٢بت مِمتها ٓحض الغ٢ابيت ألاحِؼة َظٍ بحن ْمً الٗم  اإلاغا٢ب في يخمثل ال٣بليت الغ٢ابت في يخسهو حِاػ ي

. اإلاالي

ْعل َٓ ما لظل٪، ْجبٗا .  الٗامت؟ الى٣ٟاث ٖلى الغ٢ابت في اإلاالي اإلاغا٢ب ص

ٕٓ َظا ج٣ؿيم ؾصخم الدؿائ٫ل َظا ٖلى ْلئلحابت : بلى اإلآي

ٓهيتال٤ ألاخ٩ام: ألا٫ْل اإلاُلب ٓميت الى٣ٟاث ٖلى الغ٢ابت اإلاالي اإلاغا٢ب إلاماعؾت اه . الٗم

ٓميت الى٣ٟاث ٖلى اإلاالي اإلاغا٢ب ع٢ابت هخاثج: الثاوي اإلاُلب . الٗم

 

ُ  اإلاىلب ٍام: ألاألا : الػمومُت النكهاث غلى الشنابت اإلاالي اإلاشانب إلاماسظت الهانونُت ألاخ

ٓميت الى٣ٟاث جىٟيظ ٖلى الؿاب٣ت الغ٢ابت بن ْلت الٗامت باإلاحزاهيت اإلاخٗل٣ت الٗم ٔل ْاإلاحزاهياث للض  ٣ْٞا جماعؽ ألازغ

ٓهيت ألخ٩ام ٓعي بالجاهب مخٗل٤ َٓ ما منها جىٓمِا، ٢اه (.  زان ٕٞغ) الك٨لي بالجاهب مخٗل٤ َٓ ما ْمنها( ؤ٫ْل ٕٞغ) اإلآي
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ُ  الكشع : الػمومُت النكهاث غلى سنابخه اإلاالي اإلاشانب إلاماسظت اإلاولوغُت الؽشألاه: ألاألا

ٓميت، الى٣ٟاث جىٟيظ ٖلى ع٢ابخّ اإلاالي اإلاغا٢ب إلاماعؾت ٓنل ؤن يكتٍر الٗم ال) مٗحن مجا٫ يمً ج٩ ٓنل ْؤن ،(ؤ  ج٩

(.  زاهيا) مدضصة ٖىانغ ٖلى ع٢ابخّ

: سنابخه اإلاالي اإلاشانب مماسظت مجاُ: أألاال

اليت اإلاغ٦ؼيت ؤلاصاعة لضٔ الغ٢ابيت مِامّ اإلاالي اإلاغا٢ب يماعؽ  اإلااؾؿاث محزاهياث مً ٦ال يغا٢بٝ ْالبلضيت، ْال

: الخاليت

ْلت الخابٗت ْؤلاصاعاث اإلااؾؿاث محزاهياث -  بّ الخانت محزاهصخّ ْػاعرل ٢ُإ ل٩ل ؤهّ خيث ْػاعة؛ ٧ل محزاهيت ؤر: للض

ْلت الخابٗت ْؤلاصاعاث الِيئاث بلى باليؿبت هٟؿّ ألامغ ٦ْظا ه٣ٟاجّ، ٞيّ جدّضص . للض

ت اإلالخ٣ت، باإلاحزاهيت اإلاخٗل٣ت الى٣ٟاث ٖلى ال٣بليت الغ٢ابت إلحغاء اإلاالي اإلاغا٢ب يٗمل َْىا: اإلالخ٣ت اإلاحزاهياث -  ْاإلاٗٞغ

ٓنل مً 44 اإلااصة هو ٤ْٞ ٓجها ،84/171 ٢اه ْلت، إلاهالر اإلااليت الٗملياث ب٩ ٓنل يًٟي ْالتي الض  الشخهيت ٖليها ال٣اه
خباعيت، ْعل لِا ْالتي الٖا ذ ٢ْض الثمً، ٖتمضٞٓ زضماث بهخاج ؤْ زضماث ج٣ضيم ص ٓإ ٖضة الجؼاثغ ٖٞغ  اإلاحزاهياث مً ؤه

ٔل منها يب٤ ْلم اإلالخ٣ت ٓانالث، بالجريض اإلالخ٣ت اإلاحزاهيت ؾٓ ا ؤما ،1963 ؾىت مىظ اؾخدضزذ التي ْاإلا  اإلاحزاهياث مً ٚحَر

. الؼمً مً ٞترة بال جِٓغ ٞلم اإلالخ٣ت

ٓنل مً 48 اإلااصة ٤ْٞ حكمل ْهي: هتبالخؼرل الخانت بالخؿاباث ْاإلاخٗل٣ت بها اإلالتزم الى٣ٟاث - ٓعل 84/17 ٢اه  ؤٖالٍ اإلاظ٧
:   يلي ما

. الخجاعيت الخؿاباث* 

. الدؿبي٣اث خؿاباث* 

ٓيت خؿاباث*  ٓماث م٘ الدؿ . ألاحىبيت الخ٩

ى خؿاباث*  . ال٣ْغ

ٔل ٓا٫ لبٌٗ جدهيال َىا٥ ؤن للخؼيىت الخانت الخؿاباث َظٍ ْٞدٓ ْلت، الٗامت الخؼيىت لهالر ألام  يجتهذ للض
حا الٗامت الخؼيىت حسجل ٢ض ٦ما الٗامت، ؤلايغاصاث ٢بيل مً حٗخجر ال زانت ٖملياث ٓا٫ لبٌٗ زْغ ا صْنل ألام  اٖخباَع
ْلت، محزاهيت في جضعج ؤن صْنل زانت خؿاباث في عنضَا مً البض ٧ان َظا ألحل ٖامت، ه٣ٟاث ِٖٓا مً يمى٘ ال َْظا الض  زً

. اإلاؿب٣ت اإلاالي اإلاغا٢ب لغ٢ابت

اليت محزاهيت ه٣ٟاث - اليت الخانت ْالى٣ٟاث لئليغاصاث ج٣ضيغ حض٫ْل ًٖ ٖباعة ْهي: ْالبلضيت ال  ْهي ْالبلضيت، بال
ٔل .  اإلاالي اإلاغا٢ب لغ٢ابت زايٗت ألازغ

                                                           
. 984 يوليو  0 مؤرخة في  28.ع.ر.يتعمق بقوانين المالية، ج 984 يوليو  7مؤرخ في  7 -84قانون رقم  -  
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ٓميت اإلااؾؿاث محزاهياث طل٪ بلى ْبياٞت - ٓميت اإلااؾؿاث ْمحزاهياث ؤلاصاعر، الُاب٘ طاث الٗم  الُاب٘ طاث الٗم

ٓميت اإلااؾؿاث ْمحزاهياث ْاإلانهي، ْالث٣افي الٗلمي   1.اإلامازلت ؤلاصاعرل الُاب٘ طاث الٗم

: اإلاالي اإلاشانب لشنابت الخالػت الػناـش: زانُا

ٓم مً 9 اإلااصة بّييذ ل٣ض  ٖلى مدضصة ْهي اإلاالي، اإلاغا٢ب لغ٢ابت جسً٘ التي الٗىانغ 92/414 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾ

: يلي ٞيما ْجخمثل الخهغ ؾبيل

ٓهيتال٤ نٟت - ال بالى٣ٟت الالتزام ٖمليت يىٟظ الظر بالهٝغ آلامغ ٧ان بطا مّما الخإ٦ض يخم َْىا: بالهٝغ لآلمغ اه َّ  ما
ٓها ٕٓ زال٫ مً طل٪ ْيخم الٗمليت، بهظٍ لل٣يام ٢اه ٓص ْؤلامًاء للٗمليت، اإلاىٟظة بالِيئت الخانت الضمٛت بلى الغح ٓح  في اإلا

ٓنل مً 23 اإلااصة ّٖغٞخّ ٢ْض ْنٟخّ، بالهٝغ آلامغ ْل٣ب اؾم يبحن الظر الالتزام بُا٢ت ؤؾٟل ٓميت اإلاداؾبت ٢اه : بإهّ 2الٗم

ل  خو ٧ل ٓها مَا ٓحيّ ؤْ الخهٟيت ؤْ بالى٣ٟت الالتزام ٖملياث بدىٟيظ لل٣يام ٢اه .  بالضٞ٘ ؤمغ ج

ٓاهحن الالتزام لبُا٢ت الخامت اإلاُاب٣ت - ٫ٓل ْالخىٓيماث لل٣  مً ب٣غاع جدضص لتزامالا بُا٢ت ق٩لياث ؤن خيث: بها اإلاٗم

ٓعة بالبياهاث يخٗل٤ ٞيما ْطل٪ اإلااليت، ْػيغ ٓم مً 8 اإلااصة بلى اؾدىاصا ْطل٪ ٞيها، اإلاظ٧  اإلاخٗل٤ 92/414 الخىٟيظر اإلاغؾ
. بها اإلالتزم الى٣ٟاث ٖلى الؿاب٣ت بالغ٢ابت

ٓٞحر - خماصاث ج ٕٓ ْطل٪: اإلااليت ْاإلاىانب الٖا ْهت بلى بالغح  بضايت ٖىض ؤهّ خيث اإلاٗني، ال٣ُإب الخانت اإلاحزاهيت مض
ْهت بٖضاص يخم ماليت ؾىت ٧ل ٓػي٘ ٞيها يخم التي اإلاحزاهيت مض خماصاث ج ٓاب خؿب الٖا ٓاص، ألاب  َٝغ مً ٖليها ْيهاص١ ْاإلا

ْهت ْجخسظ للمحزاهيت، الٗامت اإلاضيغيت . اإلااليت ْْػيغ اإلاٗني ال٣ُإ ْػيغ بحن مكتر٥ ْػاعرل ٢غاع ق٩ل اإلاض

ت ْٖليّ ٓص إلاٗٞغ خماصاث ْح ٕٓ ي٨ٟي ماليت بٗمليت الخانت الٖا ْهت بلى الغح  مبلٜ بم٣اعهت ْطل٪ البضايت، في اإلاحزاهيت مض
ٓنل الظر اإلاخب٣ي الغنيض حسجيل الالتزام بُا٢ت في يخم خيث ٖمليت، ب٩ل الخام ؤلاحمالي اإلابلٜ م٘ بالى٣ٟت الالتزام  اإلاغح٘ ي٩

. الالخ٣ت للٗمليت الغثصس ي

خماص زم ْمً ٓهيت الغزهت َٓ اإلاالي الٖا ٓان حؿمذ التي ال٣اه ٓلت بالٗملياث ال٣يام بدىٟيظ اإلا٩لٟحن لؤلٖ ٧ٓ  لظا بليهم، اإلا
خماص طل٪ بلى يؿدىض ؤن بالى٣ٟت التزامّ ٖىض بالهٝغ آلامغ ٞٗلى ٓح اإلاالي الٖا ْص في اإلاٟخ  لظاث اإلاسههت اإلاحزاهيت خض

 3.الٛغى

ٓوي الخسهيو - ٓص ي٨ٟي ال: للى٣ٟت ال٣اه خماص ْح ٓحِت يلتزم ؤن بالهٝغ آلامغ ٖلى البض بل الٖا  ؤن ؤر الى٣ٟت، ب

ض
ّ
ٓح اٖخماص ٧ل يُٛي ؤن مً يخإ٦ ل مٗيىت، ه٣ٟت مٟخ

ّ
. لّ مسههت ٚحر ه٣ٟت ما اٖخماص يُٛي ْبإال

ٓزاث٤ في اإلابصىت للٗىانغ الالتزام مبلٜ مُاب٣ت - ٓزاث٤ ْجخمثل: اإلالخ٣ت ال  التي ٞتاإلاسخل ؤلازباث ْزاث٤ في اإلالخ٣ت ال

٣ِا ٠، حٗيحن ٢غاع: اإلاثا٫ ؾبيل ٖلى ْهظ٦غ اإلاالي، للمغا٢ب ْي٣ضمِا الالتزام بُا٢ت م٘ بالهٝغ آلامغ يٞغ ٓعة مْٓ  ق٩ليت، ٞاج
ٓعة ... ن٣ٟت ٣ٖض جهاثيت، ٞاج

                                                           
 4 4-92، المعدل والمتمم لممرسوم التنفيذي رقم2009نوفمبر  6 مؤرخ في  374-09من المرسوم التنفيذي رقم  2م -  

.  67.ع.ر.والمتعمق بالرقابة السابقة لمنفقات التي يمتزم بها، ج 992 نوفمبر  4 المؤرخ في 
. 990 غشت  5 مؤرخة في  35.ع.ر.العمومية، جالمتعمق بالمحاسبة  990 غشت  5 مؤرخ في   2-90قانون  - 2
 .29، ص 200حسين مصطفى حسين، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 3
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ٓم ٓعة اإلابالٜ بمغا٢بت الٗمليت َظٍ في اإلاالي اإلاغا٢ب ْي٣  إلابال٫ٜ مُاب٣تها مضٔ مً ْالخإ٦ض الالتزام، ْزي٣ت في اإلاظ٧
ٓعة ٓزاث٤ في اإلاظ٧ ٤ بطا ٞمثال اإلالخ٣ت، ال

ّ
 جدضيض ْجم ممغ٦ؼة، ٚحر ؤلاصاعة مؿخسضمي مً بمؿخسضم زانت بى٣ٟت الالتزام حٗل

ٓم صج 15.000: ب الكِغرل اإلاغجب مبلٜ . الالتزام بُا٢ت في اإلادضص اإلابلٜ َظا مُاب٣ت مً بالخإ٦ض اإلاالي اإلاغا٢ب ي٣

ٓص - ٓص مً الخإ٦ض ؤر: اإلاؿب٣ت ْآلاعاء الخإقحراث ْح متها التي اإلاؿب٣ت ْآلاعاء ْالترزيهاث الخإقحراث ْح
ّ
 الؿلُت ؾل

لت ؤلاصاعيت ٓها اإلاَا ٓنل هو ما بطا الٛغى لِظا ٢اه ٓميت اله٣ٟاث بسهٓم َظا ْيخٗل٤ بلؼاميتها، ٖلى ال٣اه  يخُلب التي الٗم

ٓميت، اله٣ٟاث للجىت اإلاؿب٣ت الخإقحرة جىٟيظَا ٓص صمٕ خالت ْفي الٗم . اله٣ٟت جىٟيظ يم٨ً ال الخإقحرة ْح

ٓنل الخإقحرة مىذ ٖضم ؤْ مىذ ٞةن ْٖليّ ع بٗض ي٩  ْاخضة منها بالخإ٦ض ْطل٪ الظ٦غ، الؿاب٣ت الٗىانغ بمسخل٠ اإلاْغ

ٔل بٗض . ألازغ

يٟت لّ اإلاالي اإلاغا٢ب ؤن َىا ْاإلاالخٔ ْحت؛ ْْ  ٖضم ؤْ بالخإقحر جسخو التي اله٣ٟاث لجىت في ًٖٓ ِٞٓ مؼص

٫ٓل ٖلى ؤقحرالذ ٢ٓذ في ؤهّ ٦ما اله٣ٟت، ٢ب  1.ٖليها ْياقغ بها اإلالتزم الى٣ٟاث يغا٢ب طاجّ ال

: الػمومُت النكهاث غلى سنابخه اإلاالي اإلاشانب إلاماسظت الؽٍلُت الؽشألاه: الثاني الكشع

ٓٞغ مجغص ي٨ٟي ال ٍ ج ٖٓيت الكْغ ٍ َىا٥ بل ع٢ابخّ، اإلاالي اإلاغا٢ب إلاماعؾت اإلآي  بالخ٣يض مغألا ْحب ق٩ليت قْغ

ٓاحب ؤلاحغاءاث في ْجخمثل بها، ال) بجباِٖا اإلاالي اإلاغا٢ب ٖلى ال (. زاهيا) بغ٢ابخّ اإلاالي اإلاغا٢ب ٢يام ْآحا٫ ،(ؤ

: اإلاالي اإلاشانب بها ًهوم التي الشنابت إحشاءاث: أألاال

ٕٓ ٓم ؤخ٩ام بلى بالغح ٓحب اإلاٗض٫ 414-92ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾ ٓم بم  التي الغ٢ابت ؤن هجض ،374-09 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾ
ٓم اإلاالي اإلاغا٢ب يماعؾِا ٓعيً ٖلى ج٣ : َما ؤؾاؾيحن مد

: اإلاالي اإلاشانب لخأؼيرة بالنكهت الالتزام نشاساث خموع -أ

ٓم ٖٓت ٣ْٞا اإلاالي اإلاغا٢ب بها ي٣ ٍ، مً إلاجم ْلت محزاهيت في اإلاسجلت بالى٣ٟت الالتزاماث ٧ل ؤن خيث الكْغ  يجب الض
ٓا٫ مً خا٫ ؤر في يم٨ً ال ْٖليّ اإلاالي، للمغا٢ب اإلاؿب٣ت للخإقحرة جسً٘ ؤن ٓص صْنل مٗيىت بى٣ٟت الالتزام ألاخ  جإقحرة ْح

ٓم مً 6ْ 5 اإلااصجان ٖليّ ههذ ما َْظا اإلاالي، للمغا٢ب مؿب٣ت  اإلاخًمىت ال٣غاعاث ٧ل جسً٘ خيث الظ٦غ، الؿال٠ اإلاغؾ

٢ٓي٘ ٢ْبل مؿب٣ا، بالى٣ٟت التزاما : في ال٣غاعاث َظٍ ْجخمثل اإلاالي، إلاغا٢با لخإقحرة ٖليها الخ

ٟحن اإلاِىيت بالخياة اإلاخٗل٣ت ْالخثبيذ الخٗيحن ٢غاعاث - ٓعَم للمْٓ . صعحاث في التر٢يت باؾخثىاء ْؤح

. ماليت ؾىت ٧ل ٚل٤ ٖىض حّٗضل التي الاؾميت الجضا٫ْل -

. اإلااليت الؿىت زىاءؤ جُغؤ التي ألانليت ْالجضا٫ْل الؿىت، بضايت في حّٗضل التي ألانليت الجضا٫ْل -

ٓميت اله٣ٟاث مكاعي٘ ٦ْظل٪ - . ْاإلاالخ٤  الٗم

: اإلاالي اإلاغا٢ب لخإقحرة يسً٘ ٦ما

ٓعة ؤْ َلب بؿىض مضٖم التزام ٧ل - ٓميت اله٣ٟت مبلٜ اإلابلٜ يخّٗضٔ ال ٖىضما ق٩ليت ٞاج . الٗم

                                                           
. 33، ص2003رضا شاللي، تنفيذ النفقات العمومية، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق، بن عكنون،  -  
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ٓػاعيت ال٣غاعاث ٧ل - اهاث، اإلاخٗل٣ت ال ٓيٌ باإٖل خماصاث جٟ ٓيل ؤْ ؤلالخا١ ؤْ الٖا خماصاث جد . الٖا

ٓيٌ اإلاخٗل٣ت الالتزاماث ٧ل - ٓاجحر اإلاثبخت الى٣ٟاث بلى بياٞت اإلالخ٣ت، ْالخ٩الي٠ اإلاهاعي٠ بخٗ .  جهاثيت بٟ

: بالنكهت الالتزام مداظبت -ب

خماصاث مً اإلاىٟظ الالتزام مبلٜ جدضيض بلى حهضٝ الالتزاماث مداؾبت مؿ٪ بن  ْالغنيض اإلاحزاهيت في اإلاسجلت الٖا

ٓحب لخٓت ٧ل في جب٣يالم ٓم 19م بم . الظ٦غ الؿال٠ 374-09 ع٢م جىٟيظر مغؾ

ٓم التي الالتزام مداؾبت بن ٓنل اإلاالي اإلاغا٢ب بمؿ٨ِا ي٣ . الخجِحز ؤْ الدؿيحر مجا٫ في ج٩

ٓم مً 28 اإلااصة ٖليها ههذ: الدعُير بنكهاث اإلاخػلهت الالتزام مداظبت إلى بالنعبت  414-92 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾ
: حلْحـ

خماصاث - ٓخت الٖا ٓاب خؿب اإلآٟيت ؤْ اإلاٟخ ٓاص ألاب . ْاإلا

خماصاث عبِ - . الٖا

ٓيل - خماصاث ْه٣ل جد . الٖا

ٓيٌ - خماصاث جٟ ٓخت الٖا ٓيحن بالهٝغ لآلمغيً اإلامى . الثاه

. اإلاىٟظة الالتزاماث -

.  اإلاخب٣يت ألاعنضة -

ٓم مً 20 اصةالم هو في حاء :الخجهيز بنكهاث اإلاخػلو الالتزام ًخق قُما أما : ْحسجل ،374-09 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾ

. مغة ٧ل في اإلاخخالي ج٣ييمِا ْبٖاصة  الجرهامج عزو -

ٓيٌ - . الجرهامج عزو جٟ

.  اإلاخب٣يت ألاعنضة -

: اإلاالي للمشانب اإلاعبهت الشنابت إغماُ آحاُ: زانُا

ٓزاث٤ ٧ل ْمغاحٗت جٟدو في اإلاالي اإلاغا٢ب يكٕغ  10 ؤحل في بالهٝغ آلامغ ٢ضمِا ْالتي بها، إلالتزما بالى٣ٟت اإلاخٗل٣ت ال
ٓما 20 بلى ألاحل َظا جمضيض ْيم٨ً الالتزام، الؾخماعة اإلااليت اإلاغا٢بت مهالر اؾخالم جاعيش مً اٖخباعا ؤيام،  ح٣ّٗض خا٫ في ي

بها اإلالٟاث
ّ
 ل٨ً ،414-92 ع٢م الخىٟيظر ماإلاغؾٓ مً 14 اإلااصة ؤ٦ضجّ ما َْظا اإلاالي، اإلاغا٢ب مً م٨ثٟت ْمغاحٗت لضعاؾت ْجُل

ٓحب ألازحر َظا حٗضيل بٗض ٓم بم  ْطل٪ الخمضيض خالت بلى يكغ ْلم ؤيام 10 ؤحل ٖلى اإلاكّغٕ ؤب٣ى 374-09 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾ

ٓحب . مىّ 9 اإلااصة بم

: الػمومُت النكهاث غلى اإلاالي اإلاشانب سنابت نخابج: الثاني اإلاىلب

ٓنل الغ٢ابت بٗمليت ال٣يام بٗض : الىديجخحن بخضٔ بلى يهل ؤن اإلاالي للمغا٢ب ي٩

ٓاهحن الٗمليت مُاب٣ت خالت - ٫ٓل ْالخىٓيماث لل٣ . بهما اإلاٗم
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ٓاهحن اإلاُاب٣ت ٖضم خالت - . ْالخىٓيماث لل٣

ٓصة ْطل٪ ٓم مً 10 اإلااصة بلى بالٗ  خيث بها؛ اإلالتزم الى٣ٟاث ٖلى الؿاب٣ت بالغ٢ابت اإلاخٗل٤ 92/414 الخىٟيظر اإلاغؾ
ٓنل ؤن بما بها اإلالتزم الى٣ٟاث ٖلى الغ٢ابت نؤ ٖلى جىو ٓاص مُاب٣ت ج٩ ٓعة للم ٓم مً 9 اإلااصة في اإلاظ٧ ٓنل ؤْ هٟؿّ اإلاغؾ  ٚحر ج٩

. مُاب٣ت

ُ  الكشع : للؽشألاه بالنكهت الالتزام مىابهت: ألاألا

ٓم الخالت َظٍ في ٓزاث٤ ْٖلى الالتزام بُا٢ت ٖلى الخإقحرة بٓي٘ اإلاالي اإلاغا٢ب ي٣  ٖلى صليال حٗخجر حيْا٫ ؤلازباجيت، ال
ٓالت ؤْ بالضٞ٘ ألامغ يمّغعل ؤن بالهٝغ لآلمغ يم٨ً الخالت َظٍ ْفي الى٣ٟت، ؾالمت ٓمي للمداؾب الضٞ٘ خ  ٖمليت إلحغاء الٗم
. الضٞ٘

: للؽشألاه بالنكهت الالتزام مىابهت غذم: الثاني الكشع

ٓنل َْىا ٌ خالتي ؤمام ه٩ ٓاهحن اب٣تاإلاِ ٚحر الٗملياث بلى ٞباليؿبت ْالخٛاض ي، الٞغ ٫ٓل ْالخىٓيماث لل٣  بها اإلاٗم

ٓنل ٖٓا الٗمليت ج٩ ٌ مٓي . الخالت خؿب النهاجي ؤْ اإلاا٢ذ للٞغ

ٌ خالت ْفي ليخّ جدذ بالخٛاض ي ال٣يام بالهٝغ لآلمغ يم٨ً النهاجي الٞغ ل، ٢غاع َغي٤ ًٖ مؿْا
ّ
 ؤن ْيجب مٗل

ٌ مظ٦غة جدخٓرل عيت، اإلاالخٓاث حمي٘ ٖلى الٞغ . اإلاىجؼة بالٗمليت اإلاخٗل٣ت الىهٓم مً اإلاغاح٘ بلى بياٞت الًْغ

ٓامل ْاخضة مغة في بالهٝغ آلامغ يٗلم ؤن ْيجب . الخإقحرة مىذ ٖضم في اإلادؿببت الٗ

: اإلاؤنذ الشقن خاالث: أألاال

ٓم مً 11 اإلااصة بّييذ ل٣ض ٌ خاالث 92/414 اإلاغؾ : الخالي الىدٓ ٖلى اإلاالي اإلاغا٢ب مً اإلاا٢ذ الٞغ

٫ٓل للخىٓيم بمسالٟاث مكٓب ل٨ّىّ ٣ٞت،بً التزام ا٢تراح خالت - ّ ٚحر بّ، اإلاٗم
ّ
. جصخيدِا يم٨ً ؤه

ٓزاث٤ اوٗضام ؤْ ٦ٟايت ٖضم - ٓبت بالى٣ٟت لاللتزام اإلاثبخت ال ٓها ْاإلاُل . ٢اه

ٓزاث٤ في الِامت البياهاث ؤخض وؿيان - ٣ت ال . بااللتزام اإلاٞغ

ٌ ؾبيال البياهاث َظٍ ؤخض جسل٠ يٗخجر ْبهظا  ٚحر اإلاسالٟاث َظٍ ْحّٗضل اإلاالي، اإلاغا٢ب مً الخإقحرة إلاىذ اإلاا٢ذ للٞغ
َٓغيت؛ ٓاعص الخلل ْجصخيذ بالى٣ٟت الالتزام لخٗضيل ٞغنت بالهٝغ لآلمغ جضٕ ق٩ليت بحغاءاث جمثل بط ح . ال

ٌ ؤن ٦ما . بها اإلالتزم الى٣ٟاث ٖلى اإلاؿب٣ت الغ٢ابت جُبي٤ آحا٫ حٗلي٤ بلى ياصر اإلاا٢ذ الٞغ

: النهاةي الشقن خاالث: زانُا

ٓم مً 12 اإلااصة في مبصىت ْهي : الخالي الىدٓ ٖلى طاجّ اإلاغؾ

ٓاهحن م٘ بااللتزام الا٢تراح جُاب٤ ٖضم - ٫ٓل الؿاعيت ْالخىٓيماث ال٣ . اإلاٟٗ

ٓٞغ ٖضم - خماصاث ج . اإلااليت اإلاىانب ؤْ الالػمت الٖا

ٓصة اإلاالخٓاث بالهٝغ آلامغ اخترام ٖضم - ٓح ٌ مظ٦غة ٖلى اإلا . الٞغ
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َٓغيت ألاؾاؾيت ؤلاحغاءاث مً الخاالث طٌٍ ْحّٗضل  يم٨ىّ ال ْبهظا جصخيدِا، بالهٝغ لآلمغ يم٨ً ال التي ْالج
ًّ يجرع ؤن اإلاالي اإلاغا٢ب ٖلى ؤيًا يكتٍر ؤهّ ٚحر بالى٣ٟت، الالتزام جصخيذ ٓنل ال ختى الخإقحرة إلاىذ النهاجي ٞع  في مخٗؿٟا ي٩

. الغ٢ابي ازخهانّ

: الخؿاض ي خالت: زالثا

ٓم مً 12 اصةالم خؿب ٓم ؤن يم٨ً بالهٝغ آلامغ ٞةن 374-09 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾ ٌ خالت في ؤلاحغاء بهظا ي٣  الٞغ
٘ الخالت َظٍ ْفي بالى٣ٟت، الالتزام ٖمليت ٖلى الخإقحرة لٓي٘ اإلاالي للمغا٢ب النهاجي ليت جٞغ ٓم اإلاالي، اإلاغا٢ب مؿْا  ْج٣

ليت . بالهٝغ آلامغ مؿْا

ٓم . اإلااليت ْػيغ يٗلم ؤن ٖليّ ْيجب مٗلل، ٢غاع َغي٤ ًٖ ٚاض يبالذ بالهٝغ آلامغ ْي٣

: الخاليت لؤلؾباب بالخٛاض ي ال٣يام يم٨ً ال

ٓهيت بالهٟت بالهٝغ آلامغ جمّخ٘ ٖضم - لّ التي ال٣اه . بالٗمليت لل٣يام جَا

غ ٖضم -
ّ
ٞٓ خماصاث ج . اإلااليت اإلاىانب ؤْ الٖا

ٓنل في اٖليّ اإلاىهٓم اإلاؿب٣ت ْآلاعاء الخإقحراث ٚياب - ٫ٓل ْالخىٓيم ال٣اه . بهما اإلاٗم

ٓزاث٤ ٚياب - . بااللتزام اإلاخٗل٣ت ؤلازباجيت ال

ٓوي ٚحر الخسهيو - ٓاء لاللتزام ال٣اه ْػل ٧ان ؤ ؾ خماصاث بخجا ا ؤم الٖا . بخٛيحَر

ٓحبّ يخم الظر الالتزام بن ّٓحّ الخٛاض ي بم ٕٓ م٘ الخؿبان في ألازظ بخإقحرة ٖليّ للخإقحر اإلاالي اإلاغا٢ب بلى ي  بلى الغح

. الخٛاض ي ْع٢م جاعيش

ٓم ٓيل اإلاالي اإلاغا٢ب ي٣ . لئلٖالم اإلااليت ْػيغ بلى الالتزام مل٠ مً وسخت بخد

. الخٛاض ي مل٠ مً وسخت ٖلى الغ٢ابت في اإلاخسههت اإلااؾؿاث جخدهل الؿاب٣ت الخاالث ٧ل في

 خاجمــــــــــت

ْعا اإلاالي للمغا٢ب ؤن ؾب٤ مما ُيؿخيخج  مً الى٣ٟت جىٟيظ ٖلى الغ٢ابت ٖمليت في ٖىّ الاؾخٛىاء نيم٪ ال ؤؾاؾيا ص
ٕٓ بالهٝغ آلامغ ْججىصب ٖليها، الؿاب٣ت الغ٢ابت ٖمليت زال٫ ٢ٓ  ألامان نمام اإلاالي اإلاغا٢ب يٗخجر خيث ألازُاء، في ال

ٓبيت اؾدكاعة زال٫ مً ْطل٪ بليّ، باليؿبت . بدىٟيظَا ملؼم ْح

ٓباث بٌٗ الخٓىا َظا ْعٚم ٕٓ ٦ثرة: منها مِامّ، ؤصاء ؤزىاء اإلاالي اإلاغا٢ب احّجٓ التي الهٗ  ؤلاهٟا١ ٖملياث ْجى
ٓاحب ًِا ؤْ صختها خالت في ٖليها بالخإقحر بما ْطل٪ مغا٢بتها، ٖليّ ال ًا ٞع  ببضاء م٘ صختها، ٖضم خالت في ما٢خا ٞع

ٓاحب اإلاالخٓاث  ٦بحريً ْحِضا ٢ْخا يخُلب مما ،ْمدّضص ٢هحر ٢ْذ في َظا ٧ْل لخصخيدِا، مغاٖاتها بالهٝغ آلامغ ٖلى ال

ٕٓ بلى يّٗغيّ ٢ض ٖليّ، قّ٪ل بال ٦بحر يِٛ زل٤ بلى ياصر مما اإلاالي، اإلاغا٢ب ٖىض ٢ٓ  .مِامّ ؤصاء في الخ٣هحر في ال
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ٍام لوء في(leasing)  ؤلاًجاسي  الاغخماد لػهذ الهانونُت الىبُػت ؼ أخ   الجضابشي  الدؽَش

ت، ألا الانخفادًت الػلوم ًلُت بومذًن قُاللي. د.أ  الجضابش بلػباط، ظُذي -لُابغ حُاللي حامػت الخجاٍس

 

  

 اإلالخق

ٖاث مكا٧ل بن ا الجؼاثغ في الخام ؤْ الٗام لل٣ُإ الخابٗت الا٢خهاصيت اإلاكْغ  مؿإلت ؤؾاؾيت بهٟت جخهضَع

ٓيل، مهاصع ًٖ البدث ٓيل َغي٣ت اإلاالي ال٨ٟغ ا٢خبـ الٛغى َظا ْلخد٣ي٤ للخم خماص في جخمثل وؿبيا حضيضة جم  الٖا

ٓيل َغ١ل حاهب بلى(leasing)  ؤلايجاعرل ة يمثل ألازحر َظا ٞإنبذ الخ٣ليضيت، الخم ٓعل طْع ٓوي الخُ ٓيليت للهيٜ ال٣اه  التي الخم
ٕ جد٤٣ ٫ٓل بم٩اهيت الا٢خهاصر للمكْغ ٫ٓل ٖلى الخه  الخ٩لٟت ؤْ ال٣يمت ٧امل ؤصاء بلى يًُغ ؤن صْنل الغؤؾماليت، ألان

.  لظل٪ الالػمت

ٕٓٞم خماص ٣ٖض ْي ٫ٓل بيجاع ألانل في َٓ بطن  ؤلايجاعرل الٖا  ُيؿمذ ٦ما ؤحغة، ج٣ضيم م٣ابل ٣ٖاع ؤْ مى٣

 َٓ .إلاال٨ّ اإلاا٫ عص ؤْ ؤلايجاع ٣ٖض ججضيض ؤْ اإلااّحغ اإلاا٫ قغاء: في جخمثل زالزت بسياعاث ؤلايجاع مضة جهايت في ٞيّ للمؿخإحغ
ٓهيت ج٣ىيت بطن ٫ٓل الا٢خهاصيت للمكاعي٘ حؿمذ ٢اه ا صٞ٘ صْنل ْاؾخٗمالِا ال٣ٗاعاث ختى ؤْ اإلاٗضاث ٖلى بالخه  في ؾَٗغ

  .الخا٫

خماص ٣ٖض يخمحز ٦ما اث مٛايغة زانت طاجيت جمىدّ زهاثو بٗضة ؤلايجاعرل الٖا  مً َْظا لّ، اإلاكابهت للخهٞغ
ٓهّ بلى باإلياٞت جهايخّ، ٖىض للمؿخإحغ يمىدِا التي الخياعاث خيث خباع ٖلى ٢ْيامّ عالاؾدثما ْؾاثل مً ْؾيلت ٧  الٖا

. الشخص ي

ِا الخهاثو َظٍ ؤن ق٪ ال
ّ
غ ٧ل

ّ
ٓهيت الُبيٗت ٖلى ؾخاز ٓص، مً ٚحٍر ًٖ ْجمحٍز ال٣ٗض لِظا ال٣اه  جضزل ٦ما ال٣ٗ

ٓيً في ٧ٓالت،: ْهي الخ٣ليضيت الٗىانغ بٌٗ اإلاغ٦ب ال٣ٗض َظا ج٩ ٖٓض ؤلايجاع، ال ِا جسغج ل٨نها ،ْالبي٘ بالبي٘ ال
ّ
 ًٖ ٧ل

مت متالٗا ألاخ٩ام
ّ
. لِا اإلاىٓ

 

Résumé 

  Le problème majeur des projets économiques relevant du secteur public ou du secteur privé en 

Algérie, réside principalement dans la recherche de sources de financement. Pour résoudre cette difficulté 

le monde de la finance a adopté le leasing comme une technique financière relativement nouvelle pour 

notre pays. Considérée comme  prouesse juridique, cette technique de financement permet aux projets 

économiques sans recourir à des immobilisations supplémentaires du capital, d’acquérir des biens de 

production. L’entreprise par le biais du leasing peut donc, acheter des biens sans pour autant, s’acquitter 

de leur valeur dans l’immédiat.   

L’objet du leasing consiste donc, à louer un bien meuble ou immeuble  en échange d’une location; il 

permet aussi au locataire à la fin du contrat de choisir entre trois options, acheter le bien loué en 
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s’acquittant du prix d'achat ou de renouveler le bail de location ou enfin remettre le bien à son 

propriétaire.  

Autrement dit le leasing est une technique juridique qui permet aux projets économiques d'obtenir des 

équipements ou des locaux afin de les utiliser sans avoir à en payer le prix dans l’immédiat. 

Le contrat de leasing possède donc, des caractéristiques particulières qui lui donne une singularité qui 

le différencie totalement par rapport à certains contrats semblables de par les options qu’il attribue au 

locataire d’une part, d’autre part il demeure  comme un moyen très efficace d’investissement pour les 

entreprises économiques. 

Il ne fait aucun doute, que toutes ces caractéristiques auront une incidence sur la nature juridique de 

ce contrat afin  de le distinguer des autres contrats similaires. Il reste entendu, que des  éléments 

traditionnels tel que la procuration, la location, la promesse de vente et la vente s’ingère tous,  dans la 

formation de ce contrat complexe, mais ces éléments perdent leur caractéristiques d’une manière générale 

puisqu’ils ne sont plus sujet aux dispositions générales qui les régissent.  

 

:مهذمت  

ى
ّ
ٓل خماص عي٠ح٘ الجؼاثغرل اإلاكّغٕ ج ْلى اإلااصة في ؤلايجاعرل الٖا  خيث(1) 1996يىايغ 10في اإلااعر 09 . 96ع٢م ألامغ مً ألا

خماص ؤّنل"  :ٖلى هّهذ  قغ٦ت ؤْ اإلااليت، ْاإلااؾؿاث البى٥ٓ َٝغ مً جد٣ي٣يها يخم ْماليت، ججاعيت ٖمليت َٓ ؤلايجاعرل الٖا
لت جإححر ٓها مَا  َبيٗيحن ؤ خانا ألاحاهب، ؤْ الجؼاثغيحن الا٢خهاصيحن املحناإلاخ٘ م٘ (2) الهٟت بهظٍ نغاخت ْمٗخمضة ٢اه
ٓا ٓيحن ؤم ٧اه ٓنل جابٗحن مٗى  ."الخام ؤْ الٗام لل٣اه

خماص ٣ٖض يخمحز ْٖليّ ٓحي زهاثو بٗضة ؤلايجاعرل الٖا اث مٛايغة زانت طاجيت لّ ج  مً َظا  لّ، اإلاكابهت للخهٞغ
ٓهّ بلى ياٞتباإل جهايخّ، ٖىض للمؿخإحغ يمىدِا التي الخياعاث خيث خباع ٖلى ٢ْيامّ الاؾدثماع ْؾاثل مً ْؾيلت ٧  الٖا

. الشخص ي

ٓهيت الُبيٗت ٖلى ؾخازغ َا٧ّلل الخهاثو َظٍ ؤن الق٪ ٓص مً ٚحٍر ًٖ ْجمّحٍز ال٣ٗض، لِظا ال٣اه  ما َظا. ال٣ٗ
ال يضٞٗىا ٓيىّ ٝر الضازلت الخ٣ليضيت الٗىانغ جدضيض في زاهيا وكٕغ زم ال٣ٗض، َظا طاجيت ببغاػ بلى ؤ حِا ج٩  ألاخ٩ام ًٖ ْزْغ

. الٗامت

. ؤلاًجاسي  الاغخماد غهذ راجُت:أألاال

خماص ٣ٖض ٞةن الظ٦غ الؿال٠ الخٗغي٠ مً اهُال٢ا ٓنل ألخ٩ام َب٣ا الايجاعرل الٖا  ؤن يم٨ىّ ال الجؼاثغرل ال٣اه

ل بظل٪ يخه٠
ّ
ّٖٓ ٧ان بطا بال : حؿمذ ْااخت بُغي٣ت مدّغعا مٓي

. ال٣ٗض في مؿب٣ا مدّضصة ؤحغة م٣ابل لئللٛاء ٢ابلت ٚحر ٞترة زال٫ اإلااّحغ باإلاا٫ جٟإْالان الاؾخٗما٫ بد٤ّل للمؿخإحغ -

                                                           
 3ٌجاري الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة العدد المتضمن االعتماد اإل 1996ٌناٌر  10المؤرخ فً   09-96األمر رقم  (1)

 1996جانفً  14المؤرخة فً 
(2) Règlement de la Banque d’Algérie n°96-06 du 3 juillet 1996 fixant les modalités de constitution des 

sociétés de crédit-bail et les conditions de leur agrément.  
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ْعيت بهٟت ألاحغة َظٍ ٢بٌ للماّحغ يًمً ٦ما - ٓا٫ ص  بال اإلاضة َظٍ بّبان ال٣ٗض بمٟغصٍ يّدل ؤن لّ يد٤ّل ال ؤلايجاع، مضة َ

. اإلاؿخإحغ م٘ مؿب٤ اجٟا١ َىا٥ ٧ان بطا

 ؤْ اإلااّحغ اإلاا٫ قغاء: في ألاخيان ؤٚلب في ْاإلاخمثلت ؤلايجاع مضة اهتهاء بٗض لّ اإلا٣غعة الثالزت بالخياعاث للمؿخإحغ يؿمذ ٦ما  -

.  إلاال٨ّ اإلاا٫ عصّل ؤْ ال٣ٗض ججضيض

ضة الظ٦غ الؿالٟت الخهٓنيت َظٍ  
ّ
خماص ل٣ٗض ي٣يم ما َْظا ،09. 96 ع٢م ألامغ مً الٗاقغة اإلااصة في ما٦  الٖا

ٓص ؤخض باٖخباٍع انتر طاجيت ؤلايجاعرل مّ بٗضما "contract named" اإلاؿماة ال٣ٗ
ّ
ٓحب الجؼاثغرل اإلاكٕغ هٓ ٓن، بم  ٞإنبذ ٢اه

ٓص ًٖ مؿخ٣ال ٣ٖضا ٔل ال٣ٗ ٓاٖضٍ لّ ألازغ ٓنل في زام هّول بكإهّ يغص لم ما ؤما اإلامحزة، ٢ ٦غ الؿال٠ ال٣اه
ّ
 مً مّٟغل ٞال الظ

ٕٓ ٓاٖض بلى الخالت َظٍ في الغح . الٗامت ال٣

خماص ٣ٖض بدىٓيم اإلاكّغٕ ٢ام ابٗضم   ٓنل ؤلايجاعر، الٖا ٓهيت َبيٗخّ ّخض ٢ض ي٩  َبيٗت طا بيجاع ٣ٖض باٖخباٍع ال٣اه
ٓٞت لخل٪ مٛايغة ؤٚغاى جد٣ي٤ في الؾخسضامّ هٓغا زانت،  ٖمليت الخهٓم ْحّ ْٖلى الخ٣ليضر، ؤلايجاع ٣ٖض في اإلاإل

ٓيل ٫ٓل ا٢خىاء جم . ؤلاهخاحيت ألان

خماص ل٣ٗض ْي٘ خيث اإلاهغرل اإلاكٕغ ٢بل مً ؤيًا جبىاٍ ٢ض اإلا٣اعهت، ؾبيل ٖلى اإلاؿل٪ َظا  جىٓيما ؤلايجاعرل الٖا

ٓحب بّ زانا ٓنل بم  .1995 .07. 02  في الهاصع 95 ع٢م ال٣اه

٫ٓل يم٨ً الُغي٣ت َظٍ ٤ْٞ   حن بن ال٣  زالٞاث مً الٟغوس ي ْال٣ًاء ال٣ّٟ في يثاع ما ججّىبا ٢ض الٗغبيحن اإلاكٖغ

٫ٓل . خحن بٗض الخٟهيل مً بص يء بليّ ؾيخُغ١ل ما َْظا (3)ؤلايجاعرل ٖخماصالا ٣ٖض ج٨يي٠ خ

ؼ ل٣ض
ّ
 في اإلاخمثل اإلااّحغ بحن الٗال٢ت يىٓم باٖخباٍع اؾخ٣اللّ مبضب ٖلى ال٣ٗض لِظا جىٓيمّ في الجؼاثغرل اإلاكٕغ ع٦

ٓلت، اإلااؾؿت ٕ في اإلاخمثل ْاإلاؿخإحغ اإلام ٔل ٖال٢اث جىٓم التي ْصال٤ٗ مً ٚحٍر ًٖ الاثخمان، مً اإلاؿخٟيض اإلاكْغ  هاقئت ؤزغ

خماص ٖمليت ًٖ  .ؤلايجاعرل الٖا

ٔل الٗال٢اث َظٍ ٓعص م٘ الخٟاْى في للمؿخإحغ اإلااّحغ ٧ْالت ٣ٖض في جخمثل ألازغ  ؤْ (4)اإلاٗضاث الزخياع اإلاىخج ؤْ اإلا

 (5).ْاإلا٣ا٫ْل اإلااحغ بحن الٗال٢ت يىٓم الظر اإلايكأث بىاء ٣ٖض ؤْ قغائها ٣ٖض

خماص ٣ٖض اؾخ٣الليت ججرػ  ٓص ًٖ ؤلايجاعرل الٖا ض خيث الىو؛ بهغيذ حليا ٖىّ الىاقئت الخهّغٞاث ؤْ ال٣ٗ
ّ
 يا٦

ٓنل خماص ٣ٖض ٖلى ؤزاع ؤّيت جترجب ؤال ٖلى ال٣اه اث بؿبب ؤلايجاعرل الٖا ٓم التي الخهٞغ  اإلااحغ ًٖ ٦ْيال بهٟخّ اإلاؿخإحغ بها ي٣

ٓهيت الٗملياث في خماصبا ْاإلاغجبُت الٛحر، م٘ ْالخجاعيت ال٣اه               (6). ؤلايجاعرل اٖل
                                                           

(3)Filareto, M.C. ," Décision du crédit bail – Emprunt bancaire et risque moral: étude des Interactions 

offre et demande de financement", Thèse de doctorat, Université de Droit et de la Santé, Lille II, 

novembre 2001. 

 جياري لألصول ادلنقولة اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقمكيفيات إشهار عمليات االعتماد اإلحيدد  2006 فرباير 20 ادلؤرخ يف 90-06 ادلرسوم التنفيذي رقم (4)

 . 2006فرباير  26 ادلؤرخة يف 10

صول غًن ادلنقولة اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية جياري لألكيفيات إشهار عمليات االعتماد اإلحيدد  2006 فرباير 20 ادلؤرخ يف 91-06 ادلرسوم التنفيذي رقم (5)
 . 2006 فرباير 26 ادلؤرخة يف 10 رقم
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ٓنل ؤن بالظ٦غ الجضيغ ْمً خماص هٓم ٢ض الجؼاثغرل ال٣اه يٟت ياصر بيجاع ٣ٖض ؤهّ ؤؾاؽ ٖلى ؤلايجاعرل الٖا  مً ْْ

ٕٓ . اثخماهيت َبيٗت طاث زام ه

ٕٓ قابّ ٢ض الخىٓيم َظا ؤن الخٓىا ؤهىا بال  في ةزام اإلاهُلخاث بٌٗ اؾخسضام في الّض٢ت ْٖضم الٛمٓى مً ه
ٛت الىو

ّ
ٓهيت ٢ْاج٘ ًٖ للخٗبحر الٗغبيت، بالل  مً ٖاليت صعحت جخُلب آزاع ٖليها جترجب ْالتي ال٣ٗض، َظا في َامت حّضل ٢اه

. الخظع

 زال٫ اإلااّحغ باألنل ْالاهخٟإ الاؾخٗما٫ للمؿخإحغ يًمً...":يلي ما ٖلى 2 ٣ٞغة 10 اإلااصة جىو اإلاثا٫ ؾبيل ٖلى
 بال لئللٛاء ال٣ابلت ٚحر الٟترة ٖلى للخٗبحر " الضهيا الٟترة" ٖباعة الىو ٞاؾخسضم. "ألانل َظا ل٨يتم ناخب ٦ْإهّ... صهيا ٞترة

حن، باجٟا١ ٓحي ٢ض مما الُٞغ ٓحض بإهّ لل٣اعتل ي ٔل صهيا ٞترة ج ٔل ْؤزغ  .لل٣ٗض ٢هٓ

 مل٨يت ناخب ابّ يخمخ٘ التي الخ١ٓ٣ل ْمً. "ألانل مل٨يت ناخب ٦ْإهّ... اإلاؿخإحغ... "حٗبحر الىو اؾخٗمل ٦ما
ىّ، ؤْ َبخّ ؤْ ببيّٗ ٞيّ الخهٝغ خ٤: ألانل  ل٣ٗض ألاؾاؾيت اإلاباصت زال٠ ْبال بّ، ال٣يام اإلاؿخإحغ يؿخُي٘ ال ما َْظا َع

خماص .  ؤلايجاعرل الٖا

 يم٨ً ال...إلاضة...مٗحن مبلٜ ٢بٌ للماحغ يًمً "بإن الثالثت ٣ٞغتها في ٦ظل٪ الظ٦غ الؿالٟت اإلااصة في حاء ٦ما

 باإلعاصة ال٣ٗض ٞسخ بلى لئلقاعة ؤلايجاع ببُا٫ حٗبحر الجؼاثغرل اإلاكّغٕ اؾخٗمل إلااطا هضعرل ال. "...ؤلايجاع ببُا٫ زاللِا

١ هٓغا َْظا( اإلااحغ َٝغ مً) اإلاىٟغصة َٓغيت للْٟغ  (7). اإلاهُلخحن بحن ال٣اثمت الج

ٓهيت الُبيٗت جدضيض في الٟغوؿيحن ْال٣ًاء ال٣ّٟ ازخالٝ بسهٓم ؤما خماص ل٣ٗض ال٣اه  عاح٘ ِٞظا ؤلايجاعر، الٖا
ٓنل ٖلى يازغ ال الخالٝ َظا ٧ان ْبن ؤؾباب، لٗضة ؤؾاؾا ٓيل حضيضة ْؾيلت الا٢خهاصيت الىاخيت مً ال٣ٗض َظا ٧  لخم

ٖاث  (8) .ْالهىاٖيت الخجاعيت اإلاكْغ

ٓوي الىٓام اؾخ٣غاع ٖضم ط٦غ يم٨ً ألاؾباب َظٍ بحن مً ٓص، مً الجضيض الك٩ل لِظا ال٣اه ٓعل زانت ال٣ٗ  وكإتها ٞ

ٓهيت الٗال٢اث حكاب٪ بلى بياٞت ٞغوؿا، في ضة ال٣اه
ّ
ٓل  يم٨ً ٦ما (9) .جىٟيظَا في  خهحن مً ؤ٦ثر جضازل ٦ْظل٪ ٖنها، اإلاخ

ٕٓ َظا خضازت في يخمثل آزغ ؾبب بياٞت ٓص مً الى ٓعة ؤن خيث وؿبيا؛ ال٣ٗ ٓصٍ النهاثيت اله  ْٚحر مخ٩املت ٚحر ػالذ ما لبى

                                                                                                                                                                                           
ل ادلالك ح للمستأجر بالتصرف بصفتو وكيمبسبب أن العقد يس... أي تقييد أو حتديد...ال يقبل حق ملكية ادلؤجر... ":تنص 09. 96 من األمر رقم 27 ادلادة (6)

ال  ":...يف مصر على 1995 لسنة 95من القانون رقم    فقرة  22 كما تنص ادلادة ."جياريير ادلرتبطة بعمليات االعتماد اإللقانونية مع الغايف العمليات التجارية و
 ."..ادلستأجرة بٌن ادلؤجر ومر على العقود ادلربأثر بٌن ادلؤجّج ادلربم بٌن ادلورد أو ادلقاول و يرتتب عن احلكم بالبطالن أو الفسخ للعقد

 26المؤرخ فً  58. 75من القانون المدنً الجزائري الصادر بموجب األمر رقم  105إلى  99تراجع فً خصوص البطالن المواد   (7)

 .من نفس القانون المعدل و المتمم 121إلى  119، و المواد 1975. 09. 
(8) Garrido, E. "Le cadre économique et réglementaire du crédit-bail". Tome 1, Revue Banque Edition, 

Paris, 2002. 

(9) Valschaerts, M.C.  De Clippele, O. "Leasing immobilier", Edition Larcier, 2004  
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اث ٞةن طل٪ بلى ةبياٝ (10). مدضصة ٓص َظٍ بسهٓم ؤزحرث التي اإلاىاٖػ ٓعل لٓي٘ لل٣ّٟ الٟغنت حِٗ لم وكإتها مىظ ال٣ٗ  جه

ٓص مً الجضيضة ألاق٩ا٫ َظٍ لخ٨يي٠ ٧امل  .(11)الخجاعيت ال٣ٗ

خماص ٣ٖض جدليل بلى الٟغوس ي ال٣ّٟ مً حاهب اججّ ٣ٞض ٓهيت ألاخ٩ام مً زليِ ؤهّ ٖلى ؤلايجاعرل الٖا  ل٣ٗضر ال٣اه

خماص ٣ٖض بحن الخ٣غيب الخدليل َظا ٖلى جغجب ٢ْض (12). ْالبي٘ حاعؤلار  ل٨ً   hire purchase" "ؤلايجاعرل البي٘ ٣ْٖض ؤلايجاعرل الٖا

خماص ل٣ٗض ألاؾاؾيت الٗىانغ بٌٗ ؤٟٚل ٢ض الغؤر َظا ٓيً في حكتر٥ ْالتي ؤلايجاعر، الٖا ٓوي الِي٩ل ج٩  .ألازحر لِظا ال٣اه

ٓوي الخ٨يي٠ ؤن ٖلى الٟغوؿيان ْال٣ًاء ال٣ّٟ اؾخ٣غ ٣ٞض ال٨ٗـ ٖلى خماص ل٣ٗض ال٣اه ٓنل ؤلايجاعرل الٖا  يخ٩

ٓاٖض مً ٓهيت ؤهٓمت مً مؿخمضة ٢ ٖٓض: ْهي مؿخ٣غة ٢اه حن اإلالؼم ال ٧ٓالت، باإليجاع، للُٞغ  في البي٘ ؤزحرا زم ْؤلايجاع ْال

٫ٓل جمل٪ اإلاؿخإحغ ازخياع خالت  (13) . اإلااحغة ألان

خماص ٣ٖض ؤن ج٣ضم مما اؾخسالم وؿخُي٘ ال ل٨ً   ٓوي الىٓام جدذ يضزل ؤن يم٨ً ؤلايجاعرل الٖا  لِظٍ ال٣اه
ٓص م ٖلى ٖنها باؾخ٣اللّ يدخٟٔ ِٞٓ الخ٣ليضيت، ال٣ٗ ٓوي للىٓام اإلاخٗا٢بت مغاخلّ مً مغخلت ٧ل في يسً٘ ؤهّ مً الٚغ  ال٣اه

ٓص َظٍ ألخض . ال٣ٗ

ٓيىّ، في زلتالضا الخ٣ليضيت الٗىانغ َظٍ ببغاػ في ؾيكٕغ طل٪، لخٓييذ حِا ْمضٔ ج٩ .  الٗامت ألاخ٩ام ًٖ زْغ

. ؤلاًجاسي  الاغخماد غهذ جٌوٍن في الذاخلت الخهلُذًت الػناـش:زانُا

ل بينها ٞيما جخٟاٖل التي الٗىانغ ؤَم بن 
ّ
خماص لدك٩ ٧ٓالت،: هي ؤلايجاعرل الٖا ٖٓض ؤلايجاع، ال  يم٨ً ْما. ْالبي٘ بالبي٘ ال

خماص ٖمليت بَاع في (14) زهاثهِا مً حاهبا ٣ٞضث ٢ض صيتالخ٣لي الٗىانغ َظٍ ؤن مالخٓخّ  ؾيخُغ١ل ما َْظا ؤلايجاعر، الٖا

            .     الخٟهيل مً بص يء بليّ

ًالت  -أ . الو

٧ٓالت حّٗغٝ ٓنل في ال ل لخؿاب ش يء بٗمل لل٣يام آزغ  خها  خو يٟٓى بم٣خًاٍ ٣ٖض": ؤجها ٖلى اإلاضوي ال٣اه
ّ
٧ٓ  ْ اإلا

٧ٓي (15). باؾمّ ٓوي ٖمل بإصاء ؤؾاؾيت بهٟت يلتزم ٫ٞال  اإلاؿخإحغ ؤن هالخٔ ؤن يم٨ً طل٪ ْم٘ ْلخؿابّ، ألانيل باؾم ٢اه
خماص في ٓم ؤلايجاعرل الٖا ٫ٓل ٧ازخياع ماصيت، بإٖما٫ ي٣ ٓانٟاتها ْجدضيض ؤلاهخاحيت ألان ٍ ْمىا٢كت الٟىيت، م  اله٣ٟت قْغ

                                                           
(10) C.N.C.F(Chambre Nationale des conseillers financiers en France) : "Le leasing nouvelle formule d' 
équipement", Paris, 1965, p 20.   
(11) Kohl, B. Le bail et le leasing immobilier, Edition Anthémis, 2009  
(12) CALON, J.F : " La location des biens d’équipement ou leasing", Dalloz, 1964, p. 98. 

(13)  GIOVANOLI, M : " le crédit-bail (leasing) en Europe, développement et nature juridique" ; Librairie 
technique, Paris 1980 ; BIRBES, H : " les aspects juridiques du crédit- bail immobilier" ; Tribunal de 
Toulouse, 7 mars 1970, J.C.P, 1970, 16481, note BEY.  

 

 
 1992و ما بعدها، القاهرة، 52الشمس، ص القانونٌة لعملٌات البنوك، مكتبة عٌن  ألسسا: علً سٌد قاسم (14)

 .ادلعدل و ادلتمم القانون ادلدين اجلزائري من 571نص ادلادة  (15)

 .409، ص  1982البنوك التجارٌة، اإلسكندرٌة،  تقود و عمالٌاالع: يعلً البار ود (16)
(17)

        .54المرجع السابق، ص : علً سٌد قاسم  

http://orbi.ulg.ac.be/browse?type=author&value=Kohl%2C+Beno%C3%AEt+p002368
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ٓعص م٘ ٓاٖيض الثمً الؾّيما اإلا٣ا٫ْ، ؤْ اإلا يً الهياهتْ الدؿليم ْم ّٓ ٢ٓذ في .ْحض بن ْالخ٩ ٓم هٟؿّ ال  بإٖما٫ ٦ظل٪ ي٣

ٓهيت ٫ٓل يدؿلم ٖىضما ٢اه ٕٓ ألان ٓيليت الٗمليت مٓي ٓعص مً الخم لت اإلااؾؿت لخؿاب اإلا ّٓ  (.اإلااحغ) اإلام

٫ٓل حؿائال يثحر ما َظا ٕٓ بم٩اهيت خ ٧ٓالت، ٣ٖض ٚحر آزغ ل٣ٗض اإلااصيت لؤلٖما٫ ؤصاثّ ٖىض اإلاؿخإحغ زً  ٣ٗ٦ض ال

ْلت ٣ٖض ؤْ ملال٘ غاٝ بعاصة ؤن يٟترى الغؤر َظا ْعاء الاوؿيا١ .اإلا٣ا ما٫ بحن الٟهل بلى اججِذ ٢ض اإلاخٗا٢ضة ألَا  ألٖا
ما٫ اإلااصيت ٓهيت، ْألٖا ٓم ؤخضَما مسخل٠؛ لخىٓيم منهما ٧ل ْبزًإ ال٣اه ٧ٓالت، ٣ٖض ٖلى ي٣  ٣ٖض ٖلى ياّؾـ ْالثاوي ال

ْلت ؤْ الٗمل   (16) .اإلا٣ا

 مً اإلاؿخٟيضة اإلااؾؿت) ْاإلاؿخإحغ( اإلااحغ) اإلااليت اإلااؾؿت بحن اإلاٗامالث ْا٢٘ في ؤنال لّ هجض ال ما َظا
ٓيل ٓاحباث بحن الٟهل يهٗب خيث ،(الخم ٓاحباث اإلااصيت ال ٓهيت ْال ٦ٓيل بها يلتزم التي ال٣اه  ألازحر َظا ألن ؛(اإلاؿخإحغ) ال

٫ٓل يسخاع ٓانٟاتها ْيدّضص ؤلاهخاحيت ألان ْعَا( اإلااحغ) اإلااليت اإلااؾؿت ؤما َٓ، احاجّلر ٣ْٞا الٟىيت م ٓيلي، ٞض  ما ٚالبا جم

 .آلاالث ؤْ اإلاّٗضاث زمً صٞ٘ ٖلى ي٣خهغ

ليت اإلاؿخإحغ يخدّمل الخالت َظٍ في ، مؿْا ٫ٓل ٞيدؿلم ازخياٍع ٓعص ؤْ اإلا٣ا٫ْل مً ؤلاهخاحيت ألان  ًٖ هيابت اإلا

ا اقترتها التي( ألانيل) اإلااليت اإلااؾؿت  (17) .ج٩الي٠ مً اإلاكتررل ج٨ّبضٍ ما يُٛي بيجاع م٣ابل بها،ٕ لييخ٠ لّ لخاحَغ

٧ٓالت لظل٪ ٔل ماصيت بإٖما٫ ال٣يام ٖليّ جٟغى اإلااّحغ ًٖ اإلاؿخإحغ ٞ ٓهيت، ْؤزغ ٕٓ ٦ثحر الٛغى َْظا ٢اه ٢ٓ  في ال
ٓنل صاثغة ما٫، ٢اه  خالت في ؾخٛاللِاال الؿاهدت الٟغم بلى ْبعقاصٍ الٗمل عّبل لخؿاب اإلاؿلمت البًاٖت ٖلى ٧اإلاداٞٓت ألٖا

٧ٓالت ٓلت ال ٓهت البًاٖت ٖلى باإلاداٞٓت الغّبان آزغ مثل في يلتزم ٦ما. بالٗم ٫ٓل ٣ْٞا الؿٟيىت، ٢ْياصة اإلاشخ  الٟىيت لؤلن

  (18) .البدغيت اإلاالخت في اإلاّخبٗت

خماص ٖمليت في اإلاؿخإحغ ؤّنل يالخٔ ٧ل ًٖ الىيابت بهٟت البضايت مً يخمخ٘ ال ؤلايجاعرل الٖا ّٓ  يٗمل ألهّ ،(اإلااّحغ) اإلا

ٓعص يّخهل الخاالث ؤٚلب في ٞاإلاؿخإحغ. ؤنال ٧ْالت صْنل ٍ مّٗ ْيىا٢ل مباقغة اإلا٣ا٫ْل ؤْ باإلا  يٗغى طل٪ ْبٗض البي٘، قْغ

ٕٓ ٓيل منها يُلب اإلاخسّههت اإلااليت اإلااؾؿاث بخضٔ ٖلى اإلآي ٓا٤ٞ ؤن في الخياع لِا ألازحرة َظٍ. اله٣ٟت جم ٌ ؤْ ج  جٞغ
ٓيل ٖمليت . الخم

٫ٓل ٞةّنل طل٪ م٘ ٓيل اإلااليت اإلااؾؿت ٢ب ٓنل الالخ٤ ٞاإل٢غاع اإلاؿخإحغ، بّ ٢ام إلاا ب٢غاع بمثابت يّٗضل اله٣ٟت لخم  في ي٩
٦ٓيل خ٨م ٓنل ْبالخالي الؿاب٤، الخ ٦ٓيل نٟت اإلاؿخإحغ ٖلى ؤيٟذ ٢ض اإلااليت اإلااؾؿت ج٩  ٧ْالت ْهي عحعي، بإزغ ٖنها ال

  (19) .اجٟا٢يت ٧ْالت ال ازخياعيت

ٓعص اإلاؿخإحغ بحن للٗال٢ت باليؿبت اؤمّل   ٓص خؿب ٞخخدّضص اإلا٣ا٫ْل ؤْ ْاإلا  البي٘ ٧ان ٞةطا بليّ؛ جٓنال الظر الاجٟا١ بى
ٓا٣ٞت قٍغ ٖلى مٗل٣ا ٓيل، ج٣ضيم ٖلى اإلااليت اإلااؾؿت م ليت جترجب ٞال الخم ٠ ٖىض اإلاؿخإحغ ٖاج٤ ٖلى مؿْا

ّ
 َظا جسل

ٓا٠٢، الكٍغ ٓنل ال٨ٗـ ٖلى ال ليخّ ج٩ ض ألخ٩ام ٣ْٞا ة٢اثم مؿْا ِّ  بحن الاجٟا١ ٧ان بطا  ،promise for others " "الٛحر ًٖ الخٗ

ٓعص اإلاؿخإحغ ٓا٠٢ الكٍغ َظا ٖلى نغاخت يىّول ال ْاإلا ًذ زم ال ٓيل ج٣ضيم اإلااليت اإلااؾؿت ٞع  .اإلاُلٓب الخم

                                                           
  .102، ص  1995القانون البحري الجدٌد، اإلسكندرٌة، : مصطفى كمال طاه (18)

 
 

 
 .19ص  1952اء التراث العربً ، بٌروت،الوسٌط فً شرح القانون المدنً، الجزء السابع، دار إحً: عبد الرزاق السنهوري (19)
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ٓم ؤن الخالت َظٍ في ييبػي  ٓيٌ اإلاخِٗض اإلاؿخإحغ ي٣ ٓعص بخٗ  مً بّ لخ٣ذ التي عاعألاى ًٖ مّٗ حٗاَض الظر اإلا

و ؤن ْيؿخُي٘ التزامّ، جىٟيظ ٖضم حّغاء
ّ
ٓيٌ مً ٦ظل٪ يخسل   (20) .بّ حِٗض الظر الالتزام بدىٟيظ ٢ام ما بطا الخٗ

ٍ يجّرع الظر الؿبب اإلااّحغ ًٖ اإلاؿخإحغ ٧ْالت حّٗضل ٦ما ليت مً ألازحر َظا حٟٗي التي الكْغ  ًٖ الىاقئت اإلاؿْا

. الخٟيت الٗيٓب بًمان الالتزام جىٟيظ ًٖ ٦ْظل٪ ،بالدؿليم بااللتزام ؤلازال٫

ٓنل ال ْبالخالي ٓعص بلى يغح٘ ؤن بال اإلااّحغ ًٖ ٦ْيال بهٟخّ اإلاؿخإحغ ؤمام ي٩  بالدؿليم بياٍ مُالبا اإلا٣ا٫ْل ؤْ اإلا

ٓعص اإلااحغ بحن اإلاجرم البي٘ ٣ٖض ًٖ الىاقئحن الخٟيت الٗيٓب ْبًمان ٦ٓيل التزام بإن ٢يل لظا. ْاإلا  التزام الخالت طٌٍ في ال
ٕٓ في خ٣ّّ ؾ٣ٍٓ ٧ْالخّ جىٟيظ في زُئّ ٖلى ْيترجب ٖىايت، ببظ٫ التزاما ْلصـ "  "obligation of resultهديجت بخد٣ي٤  ٖلى الغح

 .٦ماّحغ التزامّ بدىٟيظ يُالبّ ل٩ي( اإلااليت اإلااؾؿت) ألانيل

ظ ٖىضما ّٟ ٔل الظر اإلااّحغ لخؿاب طل٪ يٟٗل ٞةهّ ٧ْالخّ، اإلاؿخإحغ يى ٫ٓل لّ اقتر ٓعص، مً ألان  ينهٌ ؤهّ ٦ما اإلا

٫ٓل بهظٍ ْاإلاىخٟ٘ اإلاؿخٗمل بٓنّٟ ْلخؿابّ إلاهلخخّ ؤيًا بظل٪  .ألان

حن إلاهلخت ٧ْالت هي اإلاُاٝ جهايت في ٦ٓيل: الُٞغ ٢ٓذ في ْألانيل ال ٧ٓالت ، هٟؿّ ال  يم٨ً اإلااحغ ًٖ اإلاؿخإحغ ٞ
ٓنل ؤن خماص ٣ٖض في ٖليها الىو جم متى نغيدت ج٩ ٓنل ٢ْض بينهما، اإلاجرم يجاعرلؤلا الٖا ٓنل مً اؾخسالنِا ٞيخم يمىيت ج٩  مًم

 .مىّ ْالٛايت ال٣ٗض َظا

خماص ٣ٖض في اإلاؿخإحغ ٧ْالت ممحزاث ٞةن ج٣ضم ما ٖلى بىاء  :آلاجيت الى٣اٍ في جلخيهِا يم٨ً ؤلايجاعرل الٖا

٦ٓيل ٢يام جخًمً_  ٓهيت ؤٖما٫ بإصاء ال ٔل ٢اه . ْلخؿابّ ألانيل باؾم ماصيت ْؤزغ

. حٗا٢ضيت ْلصؿذ ازخياعيت ٧ْالت هي_ 

٦ٓيل ٖلى جٟغى_  . ٖىايت بظ٫ مجغص ال هديجت بخد٣ي٤ التزاما ال

ٓنل ٢ض_  . يمىيت ؤْ نغيدت ٧ْالت ج٩

حن إلاهلخت ٧ْالت الخاالث ٧ل في بجها_  ٓاء ٖلى ْاإلااحغ اإلاؿخإحغ الُٞغ  .الؿ

٧ٓالت َظٍ النهايت في حا جخًمً ال ٧ٓالت جىٓم حيا٫ الٗامت ألاخ٩ام بٌٗ ٖلى زْغ حا اإلاضهيت، ال  الُبيٗت ٞغيخّ زْغ

خماص ل٣ٗض اإلاغ٦بت ٓهيت ٦إصاة ؤلايجاعرل الٖا .  لالثخمان حضيضة ٢اه

 ؤلاًجاس غهذ -ب

ً بإن اإلااحغ بم٣خًاٍ يلتزم ٣ٖض: الٗامت اإلاباصت خؿب ؤلايجاع
ّ
 مٗيىت إلاضة مدّضص بص يء الاهخٟإ مً اإلاؿخإحغ يم٨

ٓمت ؤحغة م٣ابل ٢ٓذ ْفي (21). مٗل ٓعل َٓ ؤلايجاع ٣ٖض هٟؿّ ال خماص ٖمليت مد ا ؤلايجاعرل الٖا ٓوي ْٖىهَغ َٓغرل ال٣اه . الج

                                                           
(20) CALAIS-AULOY : « le contrat de leasing, nouvelles techniques contractuelles, thèse, Montpellier, 
1971, p 137.   

 .عة المدنٌة الفرنسٌةمن المجمو 1709المادة من التقنٌن المدنً المصري و 577 مثٌلتهامن القانون المدنً الجزائري و 467المادة  (21)
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ً ختى
ّ
يٟخّ ال٣يام مً الخ٣ليضر ؤلايجاع ٣ٖض يخم٨ ٓيل ٧ٓؾيلت الجضيضة بْٓ ٓهيت ْؤصاة الاؾدثماعاث لخم  مً ٢اه

ْاث ٍ بم٣خط ى ؤخ٩امّ حٗضيل الالػم مً ٧ان الاثخمان، ؤص ٓاٖض ْؤن ؾّيما ال ؤلاعاصة، نؾلُا مبضب بلى حؿدىض قْغ  الٗامت ال٣

ٓاٖض مً ؤلايجاع ل٣ٗض اإلاىٓمت ٓػل التي اإلاّٟؿغة ؤْ اإلا٨ملت ال٣   (22) .مسالٟتها ٖلى الاجٟا١ يج

ٍ َظٍ ٞةصعاج خماص ٣ٖض في  الكْغ ٓنل عؾمِا التي الٗامت ألاخ٩ام ًٖ يسغج حٗلخّ ؤلايجاعرل الٖا  ل٣ٗض اإلاضوي ال٣اه
ٓوي الٓن٠ يٗض لم ؤلايجاع ٣ٖض بإن الخ٨م بلى ال٣ّٟ بٌٗ احع ختى الخ٣ليضر، ؤلايجاع خماص لٗمليت الصخيذ ال٣اه  الٖا

ٍ َظٍ ْتهضٝ (23) .ؤلايجاعرل خماص ٣ٖض في بياٞتها ٖلى اإلاخٗا٢ضان يخ٤ٟ التي الخانت الكْغ :   بلى ؤلايجاعرل الٖا

. اإلاذة جدذًذ -

٫ٓل للمؿخإحغ جاحغ اإلااليت اإلااؾؿت ٓانٟاث ٣ْْٞا َلبّ لىٕ بىاء ؤلاهخاحيت ألان  مٗيىت إلاضة َْظا خضصَا، التي للم

٫ٓل الؾتهال٥ ٧اٞيت ؤيًا هي اإلاضة َظٍ. اإلاٗضاث لِظٍ الا٢خهاصر الٗمغ ٖاصة هي جغرل ؤؾاؾِا ٞٗلى ماليا، ألان
ُ
 اإلااؾؿت ج

ٔل مً ْجخإ٦ض الا٢خهاصيت خؿاباتها اإلااليت خماص ٖمليت حضْ  ْالا٢خهاصر اإلاالي ابالخـ ؤصاة بطن هي ْخهيلتها، ؤلايجاعرل الٖا

ٓيليت للٗمليت   (24) .الخم

خماص ٣ٖض ٞةن لظل٪ ٓص مً ٖضصا يخًمً ؤلايجاعرل الٖا  اإلاخ٤ٟ مضجّ اه٣ًاء خحن بلى اؾخمغاعيخّ ج٨ٟل التي البى
َا جٟغى بالخالي ٖليها،  .مضجّ اهتهاء ٢بل ألازحر َظا ؤخضَما ٞسخ خالت في ال٣ٗض َغفي ٖلى حؼاثيت قْغ

م مً ٦ظل٪
ّ
ً ؤلايجاع ٣ٖض ؤن بّ اإلاؿل

ّ
 ال البي٘ ٣ٖض زالٝ ٖلى َْٓ اإلااحغة، بالٗحن الاهخٟإ مً اإلاؿخإحغ يم٨

  .للمؿخإحغ اإلااّحغ الص يء مل٨يت يى٣ل

خماص ٣ٖض اؾخسضام ؤن بال ٓيل ٧ٓؾيلت ؤلايجاعرل الٖا  بلى يى٣ل البي٘ ٣ٖض ٧ان ٞةطا البي٘، ٣ٖض مً ي٣ترب يجٗلّ للخم
لّ ؤر ؛اإلابي٘ الص يء مل٨يت اإلاكتررل ّٓ ٓهيت ؾلُت يس خماص ٣ٖض اؾخسضام ٞةن ماصجّ، ٖلى مؿيُغا ججٗلّ ٢اه  مً ؤلايجاعرل الٖا

٫ٓل الا٢خهاصيت ال٣يمت يى٣ل ؤن قإهّ  ؤما اإلاؿخإحغ، بلى الا٢خهاصيت اإلال٨يت يى٣ل آزغ ب٨الم ؤْ اإلااحغة، ؤلاهخاحيت لؤلن

ٓهيت اإلال٨يت ٫ٓل لىب البٌٗ صٞ٘ ما َظا .اإلااحغ ؤيضر في ٞخب٣ى ال٣اه خماص ل٣ٗض اإلامحز اإلاٗياع بإن ال٣  في يخمثل ؤلايجاعرل الٖا

غاٝ بعاصة اججاٍ  .اإلاؿخإحغ بلى اإلااّحغ مً الص يء ماصة ه٣ل بلى ٞيّ اإلاخٗا٢ضة ألَا

خماص ٣ٗٞض  يد٤٣ّ يجٗلّ الظر ألامثل الاؾخسضامَنل اإلااّحغة اإلاٗضاث اؾخسضام مً اإلاؿخإحغ يّم٨ً ؤلايجاعرل الٖا
ٓٞاء اخّ،ؤعب ْػياصة ؤٚغايّ ً ٦ما هاخيت، مً بالتزاماجّ ْال

ّ
ٓا٫ اإلااّحغ يم٨  ْما اإلاٗضاث َظٍ زمً اؾترصاص مً ؤلايجاع مضة َ

ٟخّ
ّ
ٔل حِت مً ؤعباح جد٣ي٤ بلى يؿعى مهاعي٦،٠ما مً ٧ل ٓص مً بطن ي٣ترب ال٣ٗض ِٞظا .ؤزغ  يجّرع مما للمل٨يت الىا٢لت ال٣ٗ

.  "Industriel time sale"ألامغي٨يت حؿميخّ

 

 

 

                                                           
 .177المرجع السابق، الجزء السادس، رقم : عبد الرزاق السنهوري (22)

(23)  GOYET,CH: " le louage et la propriété à l’épreuve du crédit bail et du bail superficiaire, thèse, 
Strasbourg, 1983, p. 254.  

  .58 المرجع السابق، ص: علً سٌد قاسم (24)
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ألاس  جأيُذ - لي الذّد ش الخمٍو : للمؤحّد

ٓيليت، بالٗمليت اإلاغجبُت الا٢خهاصيت اإلاساَغ ججىب ٖلى( اإلااحغ) اإلااليت اإلااؾؿت جدغم ما ٖاصة    في ٞخضعج الخم
خماص ٣ٖض َا ؤلايجاعرل الٖا ٓهيت الالتزاماث مً حٟٗيها قْغ ْعَا ٞي٣خهغ ٦ماحغ، طمتها في جهب التي ال٣اه  ؤصاء ٖلى بطن ص

يٟت ٓيليتث ْْ ٓا٫ ج٣ضيم في جخمثل بدخت م ا اإلاٗضاث لكغاء الالػمت ألام .  للمؿخإحغ ْجإححَر

ْعل َظا   ٖٓا الؿلبي الض ٫ٓل ييخٟ٘ اإلاؿخإحغ جغ٥ مجغص ٖلى ي٣خهغ اإلااّحغة اإلااليت للماؾؿت ما ه  التي اإلااحغة باألن
ا مِا بىٟؿّ ازخاَع

ّ
ٓعص مً ْحؿل ٫ٓل َٓ يٗىيها ما ٧ّلل ٖنها، هيابت اإلا ْعيت، ألاحغة ؤ٢ؿاٍ ٖل الخه  الٗيٓب جًمً ٞال الض

٠ ال الخٟيت،
ّ
٫ل اإلال٨يت ٞد٤ّل. اإلاؿخإحغ بلى الِال٥ جبٗت ْجى٣ل الهياهت، بإٖما٫ ج٩ل ّٓ  يًمً ٖيني جإمحن مجغص بلى بطن يخد

ٓا٫ اؾترصاص للماّحغ . اله٣ٟت لخىٟيظ ج٨ّبضَا التي ألام

 جً٘ ٖىضما التزاماتها ب٩ل جٓفي اإلااّحغة اإلااليت ةاإلااؾـ ؤن "الٟغوؿيت الى٣ٌ مد٨مت ٢غعث ألاؾاؽ َظا ٖلى

          (24) .اإلاؿخإحغ جهٝغ جدذ ألاقياء

ٓاٖض ههج زالٝ ٖلى  ٖليّ يخّٗحن بط بيجابيت، التزاماث اإلااّحغ ٖلى جٟغى ْالتي الٗاصر ؤلايجاع ٣ٖض في الٗامت ال٣
ػمت، الهياهت ْبحغاء الخٟيت الٗيٓب يمان

ّ
ْعل ٞي٣خهغ اإلااّحغة، بالٗحن الاهخٟإ مً اإلاؿخإحغ جم٨حن بلى بياٞت الال  َظا ص

خماص ٣ٖض في اإلااّحغ ٫ٓل ييخٟ٘ اإلاؿخإحغ جغ٥ مجغص ٖلى ؤلايجاعرل الٖا  .ٞدؿب ؤلاهخاحيت باألن

 :بالبُؼ ألاالوغذ البُؼ غهذ -ج

خماص ٖمليت  ببي٘ جخِٗض اإلااحّغة ةاإلاالي ٞاإلااؾؿت (25).اإلااّحغ َٓ ْاخض لجاهب ملؼما بالبي٘ ْٖضا جخًمً ؤلايجاعرل الٖا
٫ٓل ٓاٖض، مً حضيض لغياء خاحت ال ْبالخالي اإلاؿخإحغ، بلى ألان بت ج٨ً لم بطا ؤما ال ٖٓض ؾصؿ٣ِ الكغاء، في للمؿخإحغ ٚع  ال

. التزامِا مً اإلااحغة اإلااليت اإلااؾؿت ْجخدّغعل بالبي٘

 اإلاىهٓم للبي٘ الٗامت ألاخ٩ام ًٖ زاٍعآ في ال زهاثهّ في يسغج ال ألازحر َظا ٞةن البي٘، ٣ٖض ببغام خالت في ل٨ً
ٓنل في ٖليها خباع في يإزظ ؤن يجب بط الثمً، ج٣ضيغ  باؾخثىاء (26) ،ال٣اه خماص ٣ٖض في جدضيضٍ ٖىض الٖا َٕنل ؤلايجاعرل الٖا  مجمٓ

ْعيت ٦إحغة صٞٗذ التي اإلابالٜ   (27).ؤلايجاع مضة ؤزىاء ص

خماص ٣ٖض في ٞاألحغة لئلقاعة  جد٤٣ ٦ما الاؾتهال٥ م٣ابل ؤيًا جخًمً خيث الاهخٟإ، بلم٣ا ج١ٟٓل ؤلايجاعرل الٖا

. اإلااليت للماؾؿت عبذ وؿبت

ٓاٖض ٞدؿب ٖٓض ؤلايجاع ٣ٖض ا٢ترنل بطا الٗامت، ال٣ ٓهيا جهّغٞا يٗخجر ألازحر َظا ٞةن بالبي٘، ب ل ٢اه
ّ
 ًٖ مؿخ٣ال

  (28) .ألا٫ْل

                                                           
(24) Cass. com., 10 décembre, 1976, Gazette de Paris, 1977, p 644, note BEY ; Cass. com., 3 janvier, 1972, 
Dalloz 1972, note TROCHU. 

 ."...حق الخٌار بالشراء الممنوح للمستأجر... ٌجاريٌجب أن ٌشٌر عقد االعتماد اإل ":09. 96من األمر رقم  11المادة  (25)
 1688إلى  1582 الموادمن القانون المدنً المصري و 481 إلى 418مثٌلتها الجزائري ومن القانون المدنً  360إلى  351واد الم  (26)

 .من المجموعة المدنٌة الفرنسٌة
(27)

   .ما بعدهاو 70المرجع السابق، ص : سٌد قاسمعلً  
(28) Cass. Civ., 16 juillet 1951, Dalloz 1951, p 620 :" une promesse de vente et le bail auquel elle est 
adjointe ne sont pas indivisibles".  
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خماص ٣ٖض ؤما ٓهيت ٖمليت ِٞٓ ؤلايجاعرل الٖا ٓهيت ٞالٗىانغ لخاليْبا مالي، ٚغى طاث ٢اه ٓينها في الضازلت ال٣اه  ال ج٩

ٖٓض ؤلايجاع ٣ٗٞض الخجؼثت، ج٣بل الن بّ اإلا٣ترنل بالبي٘ ْال
ّ
  (29). الخجؼثت ج٣بل ال ْاخضة ْخضة يك٨

٠ ٞةطا ٖليّ بىاء  
ّ
ٖٓض جسل ٖٓض بيجاعر، اٖخماص بإجها الٗمليت ْن٠ اهخٟى ْاخض لجاهب اإلالؼم بالبي٘ ال  بالبي٘ ٞال

ٓص اإلاؿخإحغ يٓل بصىما بّ، جهاثيا يلتزم بط للماّحغ؛ ملؼم ال٣ٗض َظا ٖىانغ مً ٦ٗىهغ ٖٓ ٌ ؤْ البي٘ يجرم ؤن في خّغا اإلا  يٞغ

ٓٞغ بديث طل٪، خماص ٣ٖض في اإلا٣غعة الثالزت الخياعاث لّ جخ  . ؤلايجاعرل الٖا

 

: الخاجمت

خماص زهاثو ؤن قّ٪ل ال  ٕٓ مً بيجاع ٢ضٕ باٖخباٍع زانت، طاجيت ٖليّ جًٟي ؤلايجاعرل الٖا  في يخجّؿض زام، ه

ٓنل بهخاحيت، ْماؾؿاث ماليت ماؾؿاث بحن جخم ْماليت، ججاعيت ٖمليت ٫ٓل ا٢خىاء منها الِضٝ ي٩ . بهخاحيت ؤن

نل ٦ما  ّٓ بت الخانت الُبيٗت طْ ال٣ٗض َظا يخ٩
ّ
ٓيىّ في جضزل ج٣ليضيت ٖىانغ مً ْاإلاغ٦ ٧ٓالت، :ْهي ج٩  ؤلايجاع، ال

ٖٓض ِا جسغج ألجها  زهاثهِا؛ مً حاهبا ٣ٞضث ٢ض الخ٣ليضيت الٗىانغ َظٍ ؤن مالخٓخّ يم٨ً ْما. ْالبي٘ بالبي٘ ال
ّ
 جدذ ٧ل

خماص جإزحر .  جىٓمِا التي الٗامت ألاخ٩ام ًٖ ؤلايجاعرل الٖا
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ل

ٍام الفادسة لذ ألاوكاُ الجانديو ؼ الجضابشي  ألاخ  في الدؽَش

ًاًل سلُت أظخارة معاغذة، ًلُت الخهوم ألا الػلوم العُاظُت، حامػت مولود مػمشي جيزي ألاصألا.أ . بش

  

 

 ملخق

ٟا٫ ّٖىض ؤلاحغام مك٩لت الجؼاثغرل اإلاكٕغ يٗالج  لم  ٧ان ٞةطا البالٛحن، بحغام بّ ٖالج خحن طاجّ الّىدٓ ٖلى ألَا
ليت لخدمل ؤَال مّىّ يجٗل الازخياع ْخغيت بالخميحز البالٜ جمخ٘ ل ْ ٧املت الجؼاثيت اإلاؿْا

ً
 ؤحغم، بطا ٖليّ ال٣ٗاب لخُبي٤ ٢ابال

ل يٟغى الازخياع خغيت ْ محزالذ مً الخضر ههصب اهخ٣ام ٞةّنل
ً
َٓغًيا حٗضيال ليت في ح  الفذد هزا في ألا ،حؼاثّ ْ مؿْا

 مذى ألا الجضابُت معؤألالُتهم مجاُ في الجانديو ألاوكاُ لخماًت الجضابشي  اإلاؽشع نشسها التي الخماًت أألاحه غن ندعاءُ
 
َت

ٍام ميزث   ؟البالؿيو إحشام مجاُ في الفادسة جلَ غن لذهم الفادسة ألاخ

ٓإ بلى مضازلخىا زال٫ مً هخُغ١ل ؾٝٓ الدؿائ٫ل َظا ًٖ ؤلاحابت يلؾب ْفي  مجا٫ في الهاصعة الجؼاثيت ألاخ٩ام ؤه
ٓح ٟا٫، حى ٓجها خيث مً جسخل٠ ألاخ٩ام َظٍ ؤّنل هجض بط ألَا  التهظيب ْ الخمايت الخضابحر يؿمى ما جخًمً ؤن يم٨ً بط مًم

 مبدث) الخهغ ؾبيل ٖلى الجؼاثغرل اإلاكٕغ خضصَا ْالتي لبالٛحنا ٢ًاء ًٖ ألاخضار ٢ًاء بها يخمحز التي الخضابحر ْهي

 ُ ٓباث اإلاخًمىت ألاخ٩ام اؾخثىاءا هجض ٦ما ،(أألا  اإلاغج٨بت الجغيمت ج٨يي٠ ٦ْظا الخضر لؿً جبٗا جسخل٠ ْالتي الجؼاثيت لل٣ٗ
ٓاء مىّ  الجم٘ ؤْ التهظيب ْ الخمايت عجضابي بحن ْ بينها الازخياع إلابضؤ جسً٘ ؤّجها ٦ما حىايت، ؤْ حىدت ؤْ مسالٟت ٧اهذ ؾ

ٓباث َظٍ جسٟي٠ مبضؤ خيث مً البالٛحن بحغام مجا٫ في الهاصعة جل٪ ًٖ جسخل٠ ْ بينهما،  ٦يٟيت خيث مً ٦ظا ْ ال٣ٗ

  (.زاني مبدث)جىٟيظَا

 

  مهذمت

ٓنل الُٟل بٞغاص بلى للض٫ْل الضازليت الدكغيٗاث ؤٚلبيت اججِذ خضاءاث مسخل٠ مً يدميّ بّ زام ب٣اه  ٢ض التي الٖا
دغاّٞ ْاَغة مً الخّضل ٦ْظا ٖلّيّ ج٣٘

ّ
ل َغي٤ ًٖ اه ًّ ٓاهحن ؾ ٓح ْاَغة لخىامي هًٓغا ْ ْجغبصخّ، بّنالخّ قإجها مً ٢  الُٟل حى

خضاءاث مسخل٠ ٦ْظا ٓا٢ٗت الٖا ٓنل بةنضاع مازًغا الجؼاثغ ٢امذ ٖليّ، ال لُت 15 في اإلااعر 12-15ع٢م ال٣اه  اإلاخػلو 2015 حٍو

ٓاب زمؿت في حاء ْالظر الىكل، بدماًت ٓهيت بدمايت الُٟل زاللِا مً ؤٞغص ،1ؤب ٓاهب، مسخل٠ مً زانت ٢اه  مّنها الج

ٓان جدذ حاء ْالظر مّىّ، الثالث الباب زال٫ مً الجاهدحن لؤلَٟا٫ الجؼاثيت بالخمايت اإلاخٗل٤ الجاهب  الهواغذ:" ٖى

". الجانديو باألوكاُ الخاـت

ل الخمايت َظٍ ججرػ 
ً
 التي الجغاثم في ْالٟهل بالّىٓغ يسخو ،"ألاخذار نماء":زام ب٣ًاء صٍبٞغا زال٫ مً زانت

ٓجها خمحزة حغاءاثإل ٣ًْٞا يغج٨ب ٓاء البالٛحن يغج٨بها التي الجغاثم في جٟهل التي ال٣ًاثيت الجِاث ؤمام اإلاخبٗت جل٪ ًٖ مٌك  ؾ

                                                           

   .  0 , 9 ج ر عدد  يتعلق بحماية الطفل،,   0 / 8/07 مؤرخ يف  ،12-15قانون رقم   - 
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ٓهيتال٣ا بالخمايت زهّ ٢ض اإلاكٕغ ٧ان ْبطا اإلادا٦مت، ؤْ الخد٣ي٤ ؤْ اإلاخابٗت زال٫ ٔل مغاخل مسخل٠ في ه ٓميت، الضٖٓ  الٗم
ٍام مجاُ في اإلاهشسة الخماًت هزه أألاحه غن ندعاءُ قئننا  غن مخميزة حػخبر قهل ؟اإلاجاُ هزا في الفادسة الهمابُت ألاخ
 ألاأ لعنهم جبػا الجانديو لألوكاُ الجضابُت اإلاعؤألالُت جذسج مبذأ قيها جشاعى ألاهل ؟البالؿيو إحشام مجاُ في الفادسة جلَ

  وشقهم؟ من اإلاشجٌبت الجشابم وبُػت

٣غ الدؿائ٫، َظا ًٖ ْلئلحابت
ُ
ٓنل بازخالٝ  -مبضثًيا -ه  َظا في هجض بط ألاخضار، ٢ًاء ًٖ الهاصعة ألاخ٩ام مًم

ُ  اإلابدث) ْالتهظيب الخمايت لخضابحر اإلاخًمىت ألاخ٩ام الهضص ٓباث اإلاخًمىت ألاخ٩ام زم ،(ألاألا  جسً٘ ْالتي حؼاثيت ال٣ٗ

مالِا مسخلٟت ألخ٩ام  .(الثاني اإلابدث) إٖل

ُ  اإلابدث ٍام: ألاألا  التهزًب ألا الخماًت جذابير اإلاخممنت ألاخ

 اؾدبٗاص جخجّ الخضيثت الجىاثيت الؿياؾت ٞةّنل الازخياع ْخغيت ْؤلاصعا٥ الّخمحز مً الخضر ههصب الهخ٣ام هًٓغا
ٓباث جُبي٤  مجا٫ في الهاصعة ألاخ٩ام بها جخمحز التي الخضابحر ْهي ةالخمار ْ تهظيب جضابحر مدلِا ْبخال٫ ٖليّ، الجؼاثيت ال٣ٗ
ٟا٫ بحغام ل ْجغبصخّ، بنالخّ بلى جغمي بط البالٛحن، بحغام مجا٫ في الهاصعة جل٪ ًٖ ألَا

ّ
ٓنل ال بهظٍ الّى٤ُ بال ل ي٩

ّ
 مجا٫ في بال

ٓاء جُبي٣ِا يم٨ً ْ اإلاسالٟاث، صْنل ْالجىذ الجىاياث ْح الظر الُٟل ٖلى ؾ ٓاث 10 مً ؾىّ يترا  ؾىت 13 مً ؤ٢ل بلى ؾى

ٓنل مً 2قهشة 49 للماصة َب٣ًا ٓباث ٢اه ْح الُٟل ؤْ ال٣ٗ ٓنل مً 3 قهشة49 للماصة َب٣ًا 18 ؾىت بلى 13 مً ؾىّ يترا  ال٣اه
ٓنل خضص ٦ما هٟؿّ، ٓإ الُٟل بدمايت اإلاخٗل٤ 12-15 ع٢م ال٣اه  مُلب)بها الّى٤ُ ألاخضار ل٣اض ي  يم٨ً التي الّخضابحر ؤه

ٓحب جدضيضَا مث ْمتى ،(ؤ٫ْل ٫ٓل الخضابحر َظٍ زهاثو ؤَم جدضيض ٖليىا يخ  (.زاوي مُلب)اإلاجا٫ َظا في بها اإلاٗم

ُ  اإلاىلب هزًب ألا الخماًت جذابير أنواع :ألاألا  التّد

ٓنل مً 85 اإلااصة خهغث ٓإ الُٟل خمايت ٢اه  ال بديث الخضر يّضل جخسظ ؤن يم٨ً التي ْالتهظيب الخمايت جضابحر ؤه
ٍّل جّخسظ ؤن يم٨ً ل يض

ّ
 ٕٞغ) الٓي٘ جضابحر مً بّخضبحر الّى٤ُ ،(ؤ٫ْل ٕٞغ) الدؿليم :آلاجيت الّخضابحر مً ؤ٦ثر ؤْ ْاخضا جضبحرا بال

 .1 (زالث ٕٞغ) اإلاغا٢بت الخغيت هٓام جدذ الُٟل يً٘ ؤن لل٣اض ي يم٨ً الا٢خًاء ّْٖىض ،(زاوي

ُ  الكشع   الدعلُم: ألاألا

ٓلى الظر الشخو ؤْ لٓنيّ ؤْ ْلضيّ بلى الخضر حؿليم الدؿليم، بخضبحر ي٣هض  حضيغ  خو ؤر ؤْ خًاهخّ يخ
ْلت في الٓؾاثل ؤًٞل مً الخضبحر َظا ْيٗخجر بالث٣ت خباع تهظيبّ ْ الُٟل، بنالح مدا اليت لِم مً ؤْ ألاَل اٖل  ٖلى ال
ٔل الُٟل ٓميّ، ؤْ ْبنالخّ جغبصخّ ٖلى ألا٢ضع ْ بمهلخخّ ؤصع ٝ في ج٨يّٟ بٖاصة ٞغنت للخضر يديذ بط ج٣  بٗض بيٗيتٍ ْْغ
ٓنل ،2الاحخماٖيت البصئت م٘ ج٨يّٟ ٖضم مً الخإ٦ض ٓلي الخضر حؿليم :بلى ٖاصة الدؿليم ْي٩ ال) الكغعي اإلامثل ؤْ لل  حؿليم ،(ؤ

(. زاهيا) حضيغ  خو بلى الخضر

 

 

 

                                                           
 ., معدل و متمم966 , 48, ادلتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية, ج ر عدد 966 /08/06, مؤرخ يف     -66مر رقم من األ  فقرة  444ادلادة  -1
 . 8  ص   ,0 0 , 06, جامعة زلمد خيضر, بسكرة , العدد رللة ادلنتدى القانوينتدابًن اخلاصة ادلقررة لألحداث, شهًنة بوحلية, اإلجراءات و ال - 2



 2016  ماسط   1الػذد  –مجلت حُل ألابدار الهانونُت اإلاػمهت   -مشيض حُل البدث الػلمي 
  

 

 
85 

 الؽشعي اإلامثل أألا للولي الخذر حعلُم: أألاال

ٓالضيّ الخضر بدؿليم يإمغ ؤن ألاخضار لل٣اض ي  في ْيكتٍر ٖمّ ؤْ ٦جّضٍ الكغعي ْليّ ؤْ ٣ِٞ، ؤخضَما ؤْ ل
ٓٞغ ؤن َاالء بلى الُٟل حؿليم ٓنل ؤن ْ ألازال٢يت الًماهاث ٞيهم جخ ٓنل يكتٍر ال الُٟل، جغبيت بةم٩اجهم ي٩ ٫ٓل ال٣اه  ٢ب

ٓالضيً ّٓجهما الٓص ي ؤْ ال ٓنل ٧ ًٓها ملؼم ايخّ ٢اه . بٖغ

لُم: زانُا  بالثهت حذًش شخق إلى الخذر حعّد

ٓز١ٓل ألؾغة ؤْ ماجمً  خو ٖلى الخضر بدؿليم ألاخضار ٢اض ي يإمغ  بلى الُٟل حؿليم يخٗظع التي الخاالث في بها م

ٓليّ ؤْ ْلضيّ ٓص ٖضم بؿبب بّما طل٪ ْ ؤؾغجّ، ؤٞغاص ألخض ؤْ الكغعي، ل  ٖضم بؿبب ؤْ" هجغة ؤْ ْٞاة" َاالء مً ؤر ْح
ٓاحب لل٣يام نالخياتهم ايت ب ٓيت َتالؿل ؾٓء" الجاهذ بالُٟل ْالٗىايت الٖغ  الّخضبحر َظا ج٣غيغ الخالت َظٍ ْفي ،" ألاب

ٓحب اهاث جدضيض ال٣اض ي ٖلى يخ ايخّ لالػمت اإلااليت ؤلٖا . 1لٖغ

ٓنل ؤن بليّ الخضر حؿليم جم الظر الشخو في ْيكتٍر  الجضاعة، َظٍ ي٣ضع الظر َٓ ْال٣اض ي بالث٣ت، حضيغا ي٩
ٓنل ٓيت ؤلام٩اهياث لّ ٞخ٩ لّ مما اإلاٗى ربيت يَا

ّ
ٓنل ال الخضر، لت ٓلّ ملؼًما الخضر مؿخلم ي٩  ؤْ يؿخلمّ ؤن الخياع ٞلّ ب٣ب

،ًّ ب٣ا يٞغ ْػل ؤن يجب ٞال الىكل بدماًت اإلاخػلو 12-15 سنم الهانوو  من قهشة 85 للماصة َْ  الخاعيش الّخضبحر َظا ُمّضة يخجا

. الجؼاجي الغقض ّؾً الخضر ٞيّ يبلٜ الظر

ظام جدذ الولؼ: الثاني الكشع
ّد
ت ن  بتاإلاشام الخٍش

ٓام جدذ الٓي٘ جضبحر يخمثل
ّ
 ؤْ ْالضيّ بلى بدؿليمّ الخ٨م بٗض الجاهذ الُٟل ٖلى الغ٢ابت حٗؼيؼ في اإلاغا٢بت الخغيت ه

٢ْاث اؾخسضامّ ْخؿً ْصخخّ جغبصخّ خؿً ٖلى ْالغ٢ابت ؤلاقغاٝ َغي٤ ًٖ بالث٣ت، حضيغ  خو ؤْ الكغعي ممثلّ  أل
ّٞ ٦ْظا ٞغاّٚ ٓيت، ْ اإلااصيت ْْغ ل الّخضبحر َظا بلى ال٣اض ي حإيل ال اإلاٗى

ّ
ٓنل التي الخاالث في بال  ٖلى الخايً ع٢ابت ٞيها ج٩

 . ج٣هحر ٞيها ؤْ ها٢هت الُٟل

ٓاص ٞدضصجّ الخذبير هزا جنكُز يُكُت غن أما ٓنل مً 105 إلى 100 مً اإلا  بط الُٟل، خمايت اإلاخٗل٤ 12-15 ع٢م ال٣اه

ّ ٖلى 100 اإلااصة جىو
ّ
ٓا٫ ٧ل في ؤه ٓام ٞيها عيخ٣ّغل التي ألاخ

ّ
 َظا بُبيٗت الكغعي ْممثلّ الُٟل بزُاع يجب اإلاغا٢بت الخغيت ه

ْبحن ٢بل مً طل٪ ْ يٟغيِا التي ْالالتزاماث مّىّ ْالٛغى الّخضبحر ْبحن ْ صاثمحن مىض ٖٓحن مىض . مخُ

ٓنل يسخاع ْب ٓنل اإلاىض ن في اإلاخسّههحن اإلاغبحن بحن مً 102 للماصة َب٣ا الضاثم ٓلت، قْا  ٢اض ي اعيسذ بصّىما الُٟ

ْبحن ألاخضار ٖٓحن اإلاّىض م يبلٜ الظيً ألا خام بحن مً اإلاخُ ٓنل الظيً ألا٢ل ٖلى ؾىت (21) ْٖكغيً بخضٔ ٖمَغ ٓه  ي٩

٣ت حضيغيً
ّ
ٟا٫، بةعقاص لل٣يام بالث ٝ ٖلى بالغ٢ابت 103 للماصة َب٣ًا مِامِم ْجخمثل ألَا ٓيت اإلااصيت الْٓغ  للُٟل ْاإلاٗى

ٓنل ْ ٞغاّٚ، ٢ْاثأل اؾخسضامّ ْخؿً ْجغبصخّ ْصخخّ ل ج٣غيًغا ي٣ضم
ً
 ؤقِغ، (3) زالزت ٧ل ألاخضار ل٣اض ي مِمتهم ًٖ مٟهال

ٓنل ٦ما ٓعًيا ج٣غيًغا لّ ي٣ضم  في ٦ْظل٪ ٖليّ، ي٣٘ بيظاء ٧ل ًْٖ بضوي ؤْ مٗىٓرل لخُغ حٗغى ؤْ الُٟل ؾل٥ٓ ؾاء ٧لما ٞ
ٓنل التي الخاالث ٓباث ٞيها يخٗغي  في حٗضيل بحغاء حؿخضعي خالت ؤْ خاصزت ٧ل في ٖامت ْبهٟت إلاِامِم ؤصاءَم حٗغ٢ل لهٗ

                                                           
 ., ادلتعلق حبماية الطفل  -  رقم  من القانون 80ادلادة  -1
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 بٛحر ٚيابّ ؤْ ب٢امخّ مدل حٛيحر ؤْ زُحًرا مغًيا مغيّ ؤْ الُٟل ْٞاة خالت في ْفي ألاخضار، ٢اض ي َٝغ مً اإلاّخسظ الّخضبحر

ًٓعا ألاخضار ٢اض ي يسُغ ؤن الٗمل ناخب ؤْ الكغعي ممثلّ ٖلى يخّٗحن بطن ٞ1 .

ٓنل اهخ٣ا٫ مهاعي٠ جضٞ٘  ْب ٓنل اإلاىض ٟا٫ بغ٢ابت اإلا٩لٟ  ٧اهذ إلاا الجؼاجي، ال٣ًاء مهاعي٠ مً 105للماصة َب٣ًا ألَا
ٔل جخًمً ال اإلاغا٢بت َظٍ ٓحيّ ؤلاقغاٝ ؾٓ ٓنل الّىٓام َظا ٞةّنل لظل٪ ْالخ ل ي٩

ً
 ٖليّ ههذ إلاا ٣ْٞا ٢ْذ ؤر في لئللٛاء ٢ابال

ٓنل مً 85 اإلااص . الُٟل بدمايت اإلاخٗل٤ 12-15 ع٢م ال٣اه

بير وبُوث: الثالث الكشع  الولؼ جذابير من جذّد

 خ٨مّ، زال٫ مً ألاخضار ٢اض ي يّٗينها التي اإلاضة زال٫ مٗحن م٩ان في باإل٢امت الخضر بلؼام في الٓي٘ جضبحر يخمثل

ل "الولؼ"جضابحر بلى اللجٓء يخم ال
ّ
 خغيت هٓام جدذ الٓي٘ ؤْ الدؿليم بخضابحر الّى٤ُ ٞاثضة ٖضم مً ال٣اض ي جإ٦ض بٗض بال

ٝ هًٓغا اإلاغا٢بت،  جضابحر مً بخضبحر بةٞاصجّ حؿمذ ال ْالتي اعج٨بّ الظر الجغم َبيٗت ؤْ  خهصخّ ؤْ الجاهذ الُٟل لْٓغ
ٓام جدذ الٓي٘ ؤْ الدؿليم

ّ
ٓح مجا٫ في اإلا٣غعة ْالتهظيب الخمايت جضابحر ؤ٢س ى مً الخضبحر َظا يٗخجر ْ اإلاغا٢بت، خغيت ه  حى

ٟا٫، خباٍع ْطل٪ ألاؾغرل ْؾُّ ًٖ ب٢هاثّ ْ الخضر يتخغ هٕؼ مً ٖليّ يترجب إلاا هًٓغا ألَا . للخغيت ؾالبا اٖل

اع َظا ْفي  مً 85 اإلااصة يمً الٓي٘ جضابحر جّىٟيظ بَاع في الُٟل باؾخ٣با٫ اإلا٩لٟت ْاإلاهالر اإلاغا٦ؼ جدضيض جم ؤلَا

ٓنل ٓلت بمؿاٖضة م٩لٟت مٗخمضة ماؾؿت في بّما ْيّٗ في جخمثل بديث الُٟل، بدمايت اإلاخٗل٤ 12-15 ع٢م ال٣اه ال) الُٟ  ،(ؤ
ٓاء نالخت صازليت مضعؾت ؤْ ٟا٫ إلي ٟا٫ خمايت في مخسهو مغ٦ؼ في ؤْ ،(زاهيا) الضعاؾت ؾً في ألَا (. زالثا) الجاهدحن ألَا

 الىكولت بمعاغذة مٍلكت مػخمذة مؤظعت في الولؼ: أألاال

ٓاء مؿاٖضجّ ج٣خط ي الُٟل ْيٗيت ٧اهذ بطا الخضبحر َظا بلى يلجإ ْ  .الىٟؿيت ؤْ اإلااصيت ٖيتالٓى في ؾ

 الذساظت ظن في ألاوكاُ إلًواء ـالخت داخلُت مذسظت في الولؼ: زانُا

ٓاء نالخت صازليت مضعؾت في الُٟل ْي٘ بخضبحر الخ٨م مً الِضٝ يٗخجر ٟا٫ إلي  الُٟل بنالح الضعاؾت ؾً في ألَا

ٓيت ٖلميت بُغ١ل ٓبت، ًٖ بٗيًضا جغب ؽ ْجل٣يىّ ال٣ٗ ٓيً الخٗليم بغامج يخل٣ى بديث ،2يتْالتربٓ الضيييت الضْع  ْالتربيت ْالخ٩
يهيت الغياييت ْألاوكُت ايت مً يؿخٟيض ٦ما ْ خهصخّ ْحيؿّ ؾىّ م٘ جدىاؾب  التي ْالتٞر   ْالىٟؿيت الصخيت الٖغ

. اإلاؿخمغة

  الجانديو ألاوكاُ خماًت في مخخفق مشيض في الولؼ: زالثا

ٓنل زال٫ مً اإلاغ٦ؼ َظا ٖلى الّىو جم ٓنل زال٫ مً الُٟل بدمايت اإلاخٗل٤ 12-15 مع١ل ال٣اه  الٟهل الغاب٘، ال٨خاب ٢اه

ٓان جدذ مّىّ، ألا٫ْل ال٣ؿم ألا٫ْ،  ؤن ٖلى 116 اإلااصة جىو بديث ،"الىكل خماًت في اإلاخخففت اإلافالح ألا اإلاشايض في"  ٖى

ٓم ٓػاعة ج٣ ني بالخًامً اإلا٩لٟت ال  ٦ما ،"الجانديو ألاوكاُ بدماًت اـتالخ اإلاشايض" ...الخاليت اإلاغا٦ؼ ْحؿحر بةخضار الَٓ
٢ٓحن، لؤلَٟا٫ زانت ؤحىدت اإلاغا٦ؼ َظٍ صازل جسهو ل اإلاغ٦ؼ َظا في الٓي٘ يخم ال اإلاٗ

ّ
ٓحب بال  ٢اض ي مً ؤمغ بم

.  ألاخضار
                                                           

 ., ادلتعلق حبماية الطفل  -  رقم  من القانون 04 ادلادة  -1
ص  ,006 مذكرة لنيل شهادة ادلاجستًن يف القانون, جامعة باجي سلتار, عنابة,  العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري,فريد راىم, تدابًن األمن يف قانون   -2

80. 



 2016  ماسط   1الػذد  –مجلت حُل ألابدار الهانونُت اإلاػمهت   -مشيض حُل البدث الػلمي 
  

 

 
87 

ٓلت خمايت في اإلاخسههت اإلاغا٦ؼ جخًمً ْ  مغ٦ؼ في ي٣٘ الظر ألاخضار ٢اض ي يترؤؾِا ،"التربوي  للػمل لجنت" الُٟ

ٟا٫ مٗاملت بغامج جُبي٤ ٖلى بالّؿِغ اللجىت َظٍ ْجخ٨ٟل ،1نهّجش صاثغة ٓلى ٦ما جغبيتهم، ْ ألَا ٓعل صعاؾت جخ  ٧ل خالت جُ
ٕٓ َٟل سظَا، التي الّخضابحر في الّىٓغ بٖاصة ألاخضار ٢اض ي ٖلى ٢ْذ ؤر في ج٣ترح ؤن ْلِا اإلاغ٦ؼ، في مٓي

ّ
 ٖلى يجب ْ اج

ٓم ؤن ألاخضار ٢اض ي ٓا٢٘ اإلاغ٦ؼ َظا بؼياعة ٢ْذ ؤر في ي٣ ٓم ال٣يام لّ ٦ما ازخهانّ، صاثغة في ال  ْيٗيت بمخابٗت ي٣

ٟا٫ ًٓبا ْيدًغ اإلاغا٦ؼ، َظٍ صازل بٓيِٗم ٢ط ى الظيً ألَا .  ملٟاتهم  في جّىٓغ ّٖىضما التربٓرل الٗمل لجىت احخماٖاث في ْح

 ًلي مما الجانديو ألاوكاُ بدماًت الخاؿ اإلاشيض داخل اإلاولوغوو  ألاخذار ٌعخكُذ :

ٓيً الخٗليم بغامج - يهيت الغياييت ْألاوكُت ْالتربيت ْالخ٩  مً يؿخٟيض ؤن ْ ْ خهصخّ ْحيؿّ ؾىّ م٘ جدىاؾب التي ْالتٞر
ايت .  اإلاؿخمغة ْالىٟؿيت الصخيت الٖغ

 ؤْ جّٖاثل ؤٞغاص ؤخض ؤْ الكغعي ممثلّ ْٞاة بمىاؾبت أًام( 3)زالزت إلاضة "بالخشألاج إرو منذ" مً اؾخثىاثيت بهٟت الاؾخٟاصة -
 2الغابٗت الضعحت بلى ؤ٢اعبّ ؤخض

ت غىلت"مً الاؾخٟاصة بم٩اهيت - ٓجها" ظنٍو ْػل ال إلاضة ٖاثالتهم لضٔ ي٣ً ٓا٣ٞت ًوما( 45) ألاأسبػيو خمعت جخجا  الٗمل لجىت بم
ٟا٫ يب٣ى بصىما التربٓر، ْا لم الظيً ألَا ٓيت الُٗلت مً يؿخٟيض ليت جدذ الؿى  يسهو ؤن يم٨ىّ الظر اإلاغ٦ؼ مضيغ مؿْا

ٓا٣ٞت بٗض للدؿليت ْوكاَاث ْعخالث الُٗل مسيماث في ؤلا٢امت لِم  اإلاغ٦ؼ يخدمل الهضص َظا ْفي ،3التربٓرل الٗمل لجىت م

ٓلّ ّٖىض الُٟل ه٣ٟاث ج ؤلاطن ٖلى خه . 4ألاؾغة زاعج ُٖلت ٖلى ؤْ بالخْغ

 ٖليهم ٞي٣٘ ،الخضر بليّ ِٖض ْالظر الجانديو ألاوكاُ بدماًت الخاؿ اإلاشيض مذًش معؤألالُاث غن أما :

ّ ٚحر الخضر، ًٖ الخسلي ٖضم التزام -
ّ
ٓعًيا ج٣غيغا ي٣ضم ؤن يم٨ىّ ؤه  الّخضبحر حٗضيل  ب٣هض جهتلمسا ال٣ًاثيت الجِت بلى ٞ

.  الُٟل اؾخ٣با٫ اؾخدالت ؤؾباب ٞيّ يظ٦غ ْ اإلا٣غع،

 ؤْ قٟاثّ ؤْ اإلاؿدكٟى ْلّصر ؤْ مغيّ خا٫ في الُٟل ْيٗيت حٛيحر قإهّ مً ما ب٩ل جولمسا ألاخضار ٢اض ي بٖالم -

بّ . ْٞاجّ ؤْ َْغ

ٓحب الٓي٘ مضة اه٣ًاء ٢بل ؼهشا ألاخضار ٢اض ي بباٙل -  ما بكان التربٓرل الٗمل لجىت عؤر ْ اإلاؿبب عؤيّ يخًمً ج٣غيغ بم

ٓحب  5.الّخضبحر مّضة جهايت في ج٣غيٍغ يخ

  التهزًب ألا الخماًت جذابير خفابق :الثاني اإلاىلب

ٖٓت التهظيب ْ الخمايت جضابحر جخمحز  ٦ْظا( ألا٫ْل ٕٞغ) ؤلانالحي الُاب٘ زانيت ؤَمِا لّٗلل ْ الخهاثو مً بمجم
ْعَا هًٓغا اإلاا٢ذ الُاب٘ زانيت ْػل ال الؼمً مً مدضصة لٟترة لهض ٓٙ جاعيش جخجا  بم٩اهيت ٦ْظا الجؼاجي الغقض ؾً الخضر بل

ٝ اؾخضٖذ متى مغاحٗتها (. ويزا ٕٞغ.)ٖاعيت مؿاثل ْحضث متى ؤْ طل٪ الْٓغ

                                                           
 ".طريق التنظيم عن سًنىا  و كيفيات اللجنة  تشكيلة حتدد: ", ادلتعلق حبماية الطفل على أن  -  رقم  القانون من 4فقرة  118تنص ادلادة  - 
 ., ادلتعلق حبماية الطفل  -  رقم  من القانون  فقرة      دلادة ا -2
 ., ادلتعلق حبماية الطفل  -  رقم  من القانون    ادلادة  -3
 ., ادلتعلق حبماية الطفل  -  رقم  من القانون    ادلادة  -4
 ., ادلتعلق حبماية الطفل  -  رقم  من القانون 7  ,6  ,    ادلواد   -5



 2016  ماسط   1الػذد  –مجلت حُل ألابدار الهانونُت اإلاػمهت   -مشيض حُل البدث الػلمي 
  

 

 
88 

ُ  الكشع الحي الىابؼ :ألاألا  التهزًب ألا الخماًت لخذابير ؤلـا

ٓة ؤَضاٝ زال٫ مً الجاهدحن لؤلَٟا٫ اإلا٣غعة ْالتهظيب الخمايت لخضابحر ؤلانالحي الُاب٘ يدبحن  ْعاءَا، مً اإلاغح
ؾا جخمثل ْالتي

ً
ٓبت اؾدبٗاص في ؤؾا ا ْ ال٣ٗ  الٗاصيت الخياة اعؾتمم ٞغنت لّ جديذ بديث الُٟل، هٟؿيت ٖلى الؿصئت آزاَع

ٓٞغ ٓحيّ لّ ْج ٓيم ْاإلاؿاٖضة الّخ ٦ّٓ لخ٣   .اإلاجخم٘ في بصماحّ ْ جإَيلّ بٖاصة ْ اإلاىدٝغ ؾل

ٓلي الخضر حعلُم الىكل حعلُم جذبير يٗخجر الهضص، َظا في  مً بالث٣ت حضيغ  خو بلى ؤْ الكغعي اإلامثل ؤْ لل
ْلت في الٓؾاثل ؤًٞل خباع ْتهظيبّ الُٟل بنالح مدا اليت لِم مً ؤْ ألاَل اٖل ٔل الُٟل ٖلى ال  ٖلى ألا٢ضع ْ بمهلخخّ، ؤصع
ٓميّ، ؤْ ْبنالخّ جغبصخّ ٝ في ج٨ييّٟ بٖاصة ٞغنت للخضر يديذ بط ج٣  البصئت م٘ ج٨يّٟ ٖضم مً الخإ٦ض بٗض َبيٗيت ْْغ

. الاحخماٖيت

ت جدذ الولؼ نظام يهذف نكعه ؤلاواس في دابما ْ  الغ٢ابت حٗؼيؼ م٘ ألاؾغرل َّْؽ في الُٟل بب٣اء اإلاشانبت الخٍش
 الٓي٘، جضابحر مً جضبحر جُبي٤ خالت في لِا يخٗغى ٢ض التي الىٟؿيت آلاالم ْججىصبّ الُبيعي ْؾُّ في بنالخّ بهضٝ ٖليّ

ل
ّ
ّ بال

ّ
ٓعة ٦ْظا الجاهذ الُٟل لشخهيت هًٓغا اإلاؿخٗهيت، الخاالث في اه  لجٓء بنالخّ ي٣خط ي ٣ٞض اعج٨بها التي ألاٞٗا٫ زُ

ٓيض َٓ الٓي٘ جضابحر مً ألاؾاس ي الِضٝ يخمثل ْ، الولؼ جضابحر مً جضبحر بلى ال٣اض ي ٟا٫ حٗ  ْالخضعيب الّىٓام ٖلى ألَا
ٓاهحن اخترام ٦ْظا الٗمل ٖلى ٓيً، ْ التهظيب جد٣ي٤ ب٣هض ال٣ ٓنل ْ الخ٩  َظا جد٣ي٤ ٞيها يم٨ً ال التي الخاالث في طل٪ ي٩

. ألاؾغرل ْؾُّ في الُٟل بب٣اء زال٫ مً الِضٝ

 التهزًب ألا الخماًت لخذابير اإلاؤنذ الىابؼ :الثاني الكشع

ٓنل مً 4 قهشة 85 اإلااصة خضصث ٓإ الُٟل بدمايت اإلاخٗل٤ 12-15 ع٢م ٢اه سظَا يم٨ً التي الّخضابحر ؤه
ّ
 بنالح بٛغى اج

ٓعة بالخضابحر الخ٨م ؤن ٖلى ههذ بديث الخضر، ا اإلاظ٧ ًٟ ٓنل آه ْػل ال مدّضصة إلاّضة "ي٩  ؾً الُٟل ٞيها يبلٜ رالظ الخاعيش جخجا

ٓاص ههذ ٦ما ،"الجؼاجي الغقض ٓنل مً 99 إلى 96 مً اإلا  اؾخضٖذ متى الخضابحر َظٍ حٛحر ْ مغاحٗت بم٩اهيت ٖلى هٟؿّ، ال٣اه

ٝ ال) طل٪ الْٓغ (. زاهيا) ٖاعيت مؿاثل ْحضث متى ؤْ ،(ؤ

ٍانُت: أألاال  لَر الظشألاف اظخذغذ متى التهزًب ألا الخماًت جذابير حؿير ألا مشاحػت إم

ٓنل مً 96 اإلااصة جىو  ؤر ْالتهظيب الخمايت جضابحر مغاحٗت ؤْ حٛيحر بم٩اهيت ٖلى الُٟل بدمايت اإلاخٗل٤ 12-15 ع٢م ٢اه
 ج٣غيغ ٖلى بىاء ؤْ الٗامت الىيابت َلب ٖلى بىاء ٢ْذ ؤر في اإلاغا٢بت خغيت هٓام جدذ الٓي٘ ؤْ الٓي٘ ؤْ الدؿليم جضابحر

ٓح الٓؾِ مهالر ّ ٚحر بها، ؤمغث التي ال٣ًاثيت الجِت ٧اهذ مِما هٟؿّ جل٣اء مً ؤْ اإلاٟخ
ّ
 ؤن ألاخضار ٢اض ي ٖلى يخّٗحن ؤه

٘  ؤْ الكغعي مثلّ ؾلم الظر الُٟل قإن في الٓي٘ جضابحر مً جضبحر الجساط مدل َىا٥ ٧ان بطا ألاخضار ل٣ؿم ألامغ يٞغ

. بالث٣ت حضيغيً ٖاثلت ؤْ لشخو

ٓػل ٦ما ٓنل مً 97 ةللماص َب٣ا للىكل الؽشعي للممثل يج ٓم ؤن الُٟل خمايت اإلاخٗل٤ 12-15ع٢م ٢اه  َلب بخ٣ضيم ي٣

ايخّ بلى الُٟل بعحإ  ٖلى أؼهش (6) ؾخت ؤؾغجّ زاعج ْيّٗ ؤْ الُٟل بدؿليم ٢ط ى الظر الخ٨م جىٟيظ ٖلى مًذ بطا ٖع
ايت بلى بعحاّٖ َلبر ؤن للُٟل يم٨ً ٦ما ألازحر، َظا ؾل٥ٓ جدؿً ْزبٓث الُٟل لتربيت ؤَليخّ بزباث بٗض ْطل٪ ألا٢ل،  ٖع
خباع بٗحن يازظ الهضص َظا ْفي الكغعي، ممثلّ ٌ خالت ْفي مغاحٗت، ؤْ الخضبحر حٛيحر ّٖىض الُٟل ؾً الٖا  ال الُلب ٞع

ٌ جاعيش مً ؤقِغ (3) زالزت اه٣ًاء بٗض بال ججضيضٍ يم٨ً  .الٞغ
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ٍانُت: زانُا  اسلتع معابل ألاحذث متى ألاالتهزًب الخماًت جذابير حؿير ألا مشاحػت إم

ٝ ٢يام الٗاعيت باإلاؿاثل ي٣هض  بةٖاصة يلؼمّ ْالظر ألاخضار ٢اض ي َٝغ مً اإلاخسظ الّخضبحر جىٟيظ ؤزىاء َاعثت ْْغ
ل ألانلي، الخضبحر في الّىٓغ

ً
ٓعل الخالت َظٍ ًٖ مثال ْلياء ِْ  ال٣اض ي ؤمغ ؤن بٗض الجاهذ بالُٟل بالخ٨ٟل اؾخٗضاصَم ألا

ٓص لٗضم هٓغا خمايت مغ٦ؼ في بٓيّٗ ٓنل مً 98 اإلااصة خضصث اإلاجا٫ َظا ْفي ،1الجاهذ الُٟل يكٝغ نم ْح  12-15 ع٢م ال٣اه
 في ؤْ الٗاعيت اإلاؿاثل في بالٟهل ازخهام لِا يغح٘ التي ال٣ًاثيت للجِت ؤلا٢ليمي الازخهام الُٟل بدمايت اإلاخٗل٤

ٓنل:" يلي ما ٖلى ههذ بط اإلاغاحٗت ؤْ الخٛحر َلباث لباث الٗاعيت اإلاؿاثل ي٘حم في بالٟهل ب٢ليميا مسخها ي٩  حٛيحر َْ

 : الُٟل قإن في  اإلاخسظة الخضابحر

زإ في ٞهل الظر ألاخضار ٢ؿم ؤْ ألاخضار ٢اض ي- 
ّ
 .ؤنال الج

ً ازخهانّ بضاثغة ي٣٘ الظر ألاخضار ٢ؿم ؤْ ألاخضار ٢اض ي-  ً ؤْ للُٟل الكغعي اإلامثل مَٓ  ؤْ الٗمل ناخب مَٓ
ٓيٌ ْطل٪ ال٣ًاء مً بإمغ ٞيّ الُٟل ْي٘ الظر اإلاغ٦ؼ  في ؤنال ٞهل الظر ألاخضار ٢ؿم ؤْ ألاخضار ٢اض ي مً بخٟ

زإ
ّ
 . الج

ٓيٌ  ْطل٪ خبؿّ ؤْ الُٟل ْي٘ م٩ان ازخهانّ بضاثغة ي٣٘ الظر ألاخضار ٢ؿم ؤْ ألاخضار ٢اض ي-   ٢اض ي مً بخٟ
تالـ ج٣خط ي ال٣ًيت ٧اهذ بطا ؤهّ ٚحر الجزإ، في ؤنال ٞهل الظر ألاخضار ٢ؿم ؤْ ألاخضار  ألاخضار ٢اض ي يم٨ً ٖع

. اإلاىاؾبت اإلاا٢خت الخضابحر باجساط يإمغ ؤن خبؿّ ؤْ الُٟل ْي٘ م٩ان ازخهانّ صاثغة في ي٣٘ الظر

ٍام: الثاني اإلابدث  الجضابُت للػهوباث اإلاخممنت ألاخ

ٓباث جسخل٠ ٓح مجا٫ في الهاصعة ال٣ٗ ٟا٫ حى  بها ٢ام التي الجغيمت ج٨ي٠ ٦ْظا الخضر لؿً جبٗا ألَا

ٓباث َظٍ ٖلى ،(ؤ٫ْل مُلب)صرالر ٖٓت جخمحز ال٣ٗ . اإلابدث َظا مً( الثاوي مُلب)في بليها هخُغ١ل الخهاثو مً بمجم

ُ  اإلاىلب   الجانديو لألوكاُ اإلاهشسة الػهوباث أنواع :ألاألا

ٓح مجا٫ في الهاصعة الجؼاثيت ألاخ٩ام جسخل٠  بحن همحز الهضص َظا ْفي الجغيمت، لخ٨يي٠ جبٗا ألاخضار حى

ٓاص في الهاصعة جل٪ زم( ؤ٫ْل ٕٞغ) اإلاسلٟاث مجا٫ في الهاصعة اثال٣ٗٓب  ٕٞغ) ألاخضار َٝغ مً اإلاغج٨بت ْالجىذ الجىاياث م
(. زاوي

ُ  الكشع   اإلاخالكاث مواد في الفادسة الػهوباث: ألاألا

ٓاص في الهاصع الخ٨م يسخل٠ ْح ؾىّ ٧ان ٞةطا ؾىّ، بازخالٝ الجاهذ الخضر يّضل اإلاسالٟاث م ٓاثؽ 10 مً يترا  بلى ه

ٓنل ٞال ؾىت 13 مً ؤ٢ل ل ي٩
ً

ل مدال
ّ
ٓبيش بال ٓنل مً 2 قهشة 49 للماصة َب٣ًا للخ ٓباث، ٢اه ْح ؾىّ ٧ان بطا ؤما ال٣ٗ  13بحن ما يترا

ٓبيش بّما يّضٍ ٞي٣ط ى ظنت 18 بلى ؾىت ٓبت ْبما بالخ ٓنل مً 51 للماصة َب٣ا الٛغامت ب٣ٗ ٓباث ٢اه  ٧ل بلى هخُغ١ل ْٖليّ ،2ال٣ٗ
ٓبت مً ٓبيش ٣ٖ ال) الخ ٓبت زم( ؤ (. زاهيا) اإلااليت الٛغامت ٣ٖ

                                                           
  .8  , ص  0 , مذكرة لنيل شهادة ادلاجستًن يف القانون, جامعة منتوري, قسنطينة,السياسة الجنائية تجاه األحداثفيظ أوفروخ, عبد احل - 
 ,966 /08/06, مؤرخ يف 6  -66أمر رقم  من   , ادلتعلق حبماية الطفل قانون زتاية الطفل إىل ادلادة   -  رقم  القانون من 1فقرة  87أحالت ادلادة  - 

  ., معدل و متمم49يتضمن قانون العقوبات, ج ر عدد 
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وبُخ: أألاال
ّد
 الخ

ٓبيش يخمثل ٓحيّ في الخ ٓم اإلاد٨مت ج ٓصة مً جدظيٍغ ْ مّىّ نضع ما ٖلى الخضر بلى الخإهصب ْ الل  الؿل٥ٓ َظا بلى الٗ
، مغة ٓبيش ؤزٔغ ٓيم في ٞٗالت ْؾيلت يٗخجر اإلاٗنى بهظا ْالّخ  ٧ان ما ٦ثحًرا بط ٞؿّ،ن في نضٔ مً يدضزّ إلاا الخضر ْتهظيب ج٣
ٕٓ ٖضم في جخمثل ٞاثضة الّخضبحر لِظا ٓا ممً ؤخض ٢ْ ٓح في الّخضبحر بهظا خ٨م ، مغة الجغيمت حى  ٖلى جإزحر مً لّ إلاا هًٓغا ؤزٔغ

ِم الظر الخّضل بلى ألاخضار ٓح، ؤلاحغام ًٖ يهٞغ ٓبت َظٍ الجؼاثغرل اإلاكٕغ ْيُب٤ ْالجى  الجىذ صْنل اإلاسلٟاث مجا٫ في ال٣ٗ

: هي لي قُما جخمثل ؼشألاه الخذبير ألالهزا. اياثْالجً

 ٓبيش يهضع ؤن ٔل في يىٓغ  الظر ال٣اض ي مً الخ . قٟاَت طل٪ يخم ؤن ْ الخضر صٖٓ
 عة ٓعل يْغ ٓعل ؤن يم٨ً ال بديث اإلادا٦مت، حلؿت الخضر خً ٓنل ؤن يخه ٓبيش ي٩  .ٚيابيا الخ

 عة ل يؿل٪ بإن هصخّ ْ اعج٨بّ الظر الخُإ صعحت للخضر ال٣اض ي جٓييذ يْغ
ً
ًٓيا ؾبيال ْصة مً يىظٍع ْ ؾ . طل٪ مٗا

 ٓبيش، بها يخم التي ٖباعاثلل ألاخضار ٢اض ي ازخياع بلؼاميت ٓنل ال ؤن يجب بديث الخ  بالٗى٠، ْمدؿمت ٢اؾيت ٖباعجّ ج٩

ٓة ْالٛحر ؾلبيت هخاثج بلى بظل٪ ٞياصر الُٟل، هٟؿيت ٖلى ؾلبي او٩ٗاؽ لتر٥ ججىًبا ٓيم ٖمليت مً اإلاغح . 1ْؤلانالح الخ٣

 اإلاالُت بالؿشامت الخٌم: نُازا

٢ٓي٘ بم٩اهيت ٖلى الجؼاثغرل اإلاكٕغ هو ٓبت ج ْح الظر الجاهذ الُٟل ٖلى اإلاسالٟاث مجا٫ في اإلااليت الٛغامت ٣ٖ  يترا

ٓبيش م٘ ؤْ مىٟغصة بما بها ٞي٣ط ى ظنت، 18 بلى ؾىت 13 بحن ما مً يبلٜ بحن ما ؾىّ .  البؿيِ الخ

ٔل الخهٓم، َظا في ٓبت حٗخجر ال ٖليها اإلاّىهٓم اإلااليت الٛغامت ؤّنل ال٣ّٟ مً حاهب يغ  ٖلى م٣ّغعة حؼاثيت ٣ٖ
ما اعج٨بّ، الظر الٟٗل ؤحل مً الخضر

ّ
ٓا٢٘ في هي ْبه  في الخضر اؾخمغاع في ؾاَم الظر ؤمٍغ ْلي بَما٫ ٖلى ٢غيىت مجغص ال

٫ٓل ٞةّنل الٗمليت الىاخيت ْمً ٞٗلّ، اعج٩اب بلى بّ ؤصٔ مما اهدغاّٞ ٓم مً َٓ اإلاضوي اإلاؿئ ٓم الٛغامت بدؿضيض ي٣  بها اإلاد٩

ٓنل الخضر، ٖلى ٓا٫ الجاهذ الُٟل يمل٪ ال ألاخيان ٚالب في ؤّنل ٧ . زانت ؤم

  ألاالجنذ الجناًاث مواد في الفادسة الػهوباث: الثاني الكشع

ٓاص في الهاصعة الجؼاثيت ألاخ٩ام جخمثل  الٛغامت ؤْ الخبـ مً ٧ل في ألاخضار َٝغ مً اإلاغج٨بت ْالجىذ الجىاياث م

ال) اإلااليت ٓبت زم( ؤ  (.زاهيا) الٗام للىٟ٘ الٗمل ٣ٖ

 الخبغ أألا الؿشامت غهوبت: أألاال

ٟا٫ ٞئت ْجسو  َظٍ في لل٣اض ي بط ْالجىذ، الجىاياث مجا٫ في ؾىت 18بلى ؾىت 13 الٗمغ مً البالٛحن الجاهدحن ألَا
ٓبت ؤٖالٍ بليها الخُغ١ل ؾب٤ التي َظيبْالّذل الخمايت جضابحر يؿخ٨مل ؤْ يؿدبض٫ ؤن اؾخثىاثيت ْبهٟت الخالت  ؤْ الٛغامت ب٣ٗ

ٓنل ٦ما ،2الخبـ ٓبت بحن الازخياع في الؿلُت لّ ج٩  ْهًٓغا خ٨مّ، حؿبصب ٖليّ ٞيجب ٧ل ْٖلى الخبـ، ؤْ اإلااليت الٛغامت ٣ٖ
ٓبت لخُغ٢ىا ٓبت بالّخُغ١ل ه٨خٟي ٞةهىا ؾاب٣ًا الٛغامت ل٣ٗ ّ بط الخبـ، ل٣ٗ

ّ
 ألاخضار ٢اض ي ٞيها ميد٪ التي الخاالث في ؤه

ٓبت ٓنل مً 50 اإلااصة في اإلادضصة لل٨يٟياث َب٣ًا ٣ْٞا يخم طل٪ ٞةّنل الخبـ ب٣ٗ ٓباث ٢اه  بطا »  :يلي ما ٖلى جىو التي ال٣ٗ

ٓبت ٞةن حؼاجي لخ٨م 18 بلى 13 مً ؾىّ يبلٜ الظر ال٣انغ يسً٘ بإن ر٢ٌ ٓنل ٖليّ جهضع التي ال٣ٗ  : ٧اآلحي ج٩

                                                           
. 49, ص  0 مذكرة لنيل شهادة ادلاجستًن يف القانون, جامعة قصدي مرباح, ورقلة, الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري،بلقاسم سويقات,  - 
 ., ادلتعلق حبماية الطفل  -  رقم  من القانون 86ادلادة  -2
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ٓبت ٧اهذ بطا ضام هي ٖليّ عىج٠ التي ال٣ٗ ٓبت ٖليّ يد٨م ٞةهّ اإلاابض السجً ؤْ ؤلٖا ٓاث ٖكغ مً الخبـ ب٣ٗ  بلى ؾى

. ؾىت ٖكغيً

ٓبت ٧اهذ ْبطا ْرل إلاضة بالخبـ ٖليّ يد٨م ٞةهّ اإلاا٢ذ الخبـ ؤْ السجً هي ال٣ٗ  الخ٨م حٗحنر ٧ان التي اإلاضة هه٠ حؿا

ل ٧ان بطا بها ٖليّ
ً

. «بالٛا

 جن ؤلاغذام غهوبت أو جهذم مما ٌعخخلق ذ ألاالسّد  اؾدبض٫ بديث الجانديو، ألاوكاُ غلى جىبو ال اإلاؤبّد

ٓبت اإلاكٕغ ضام" ْهي ألانليت ال٣ٗ ٓبت ْاؾدبضلِا "اإلاابض السجً" ؤْ" ؤلٖا ٓبت لِظٍ ؤصوى خض ْحٗل" الخبغ" ب٣ٗ  َْٓ ال٣ٗ

ٓاث 10 ٖكغة  ؤزىاء ج٣ضيغيت بؿلُت ةالخا٫ َظٍ في ألاخضار ٢اض ي يخمخ٘ ْٖليّ ؾىت، 20 ٖكغيً ًٖ يؼيض ال ؤ٢ص ى خّضل ْ ؾى
ٓبت، الخ٨م  .ألا٢ص ى ْ ألاصوى الخضيً ًٖ الؿلُت َظٍ جسغج ال ؤن بكٍغ بال٣ٗ

٢ٓي٘ مً ْالخ٨مت ٓبت ج ّ ا٦خمل، ٢ض جميحٍز ؤّنل في جخمثل اإلاغخلت َظٍ في الخضر ٖلى الٗاصيت ال٣ٗ
ّ
 ؤن اإلادخمل مً ْؤه

ٓنل ٓامل بٌٗ ج٩ ب٘ هٟؿّ، في جإنلذ ٢ض ؤلاحغام ٖ ٓعة ب٘بُا  خهصخّ َْ ٢ٓ٘ بإن حضيغ ِٞٓ زم ْمً ؤلاحغاميت، الخُ  ج
ٓباث ٖليّ ٓج ْٖضم بىصخّ، ي٠ٗ بلى بالّىٓغ يؿخد٣ّ ما ٧ْل الٗاصيت ال٣ٗ ٓباث اؾدبٗاص َٓ ْزجرجّ هٟؿصخّ هً  التي ال٣ٗ

ٓة جدؿم ؤْ الاؾدئها٫، بلى ْتهضٝ ؤلانالح مً اليإؽ جٟغى ٓبت مثل الخىٟيظ في بال٣ؿ ضام ٣ٖ . 1ؤلٖا
 ٓبت جسٟي٠ الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤ٢غ بط ألانص ى، الخذ نفل ًخجاألاص  ال بما ألاخذار غلى الخبغ غهوبت جونُؼ ٣ٖ 

ٓا الظيً ألاخضار ٖلى اإلاا٢ذ الخبـ ؤْ السجً ٓبت لِا عنض ْ الجغاثم اعج٨ب  مٗحن خّضل بخدضيض ٢ام ٦ما الخبـ، ٣ٖ
ْػٍ، ال بديث ال٣اض ي بّ يخ٣يض الظر للخسٟي٠ ٓبت جل٪ ْاٖخجر يخجا  بطا بها ٖليّ الخ٨م ييبػي ٧ان التي اإلاضة ٝبىو ال٣ٗ

ا، ٧ان
ً
ا ؤْ مٗياًعا الخضر ؾً طل٪ في ْاٖخجر بالٛ

ً
ما٫ يابُ ٓبت، لخل٪ الخسٟي٠ إٖل ٓعل الؿً َْظا ال٣ٗ  الثالثت بحن ما مده

. ظنت 18 ٖكغة الثامىت ْ ظنت 13 ٖكغة

  ٍانُت غذم ىو إم
ّد
ٓنل مً 9 إلااصةا يمً ٖليها اإلاىهٓم الخٌمُلُت بالػهوباث خهه في الن ٓباث ٢اه  مً ٧اإلاّى٘ ال٣ٗ

٢ّٓ بٌٗ مباقغة مً ْالخغمان جدضيضَا ؤْ ؤلا٢امت ٓبت بكإجهم الى٤ُ يم٨ً ال ٦ما ،خ٣  للماصة َب٣ا البضوي ؤلا٦غاٍ ب٣ٗ

ٓنل مً 600  .الجؼاثيت ؤلاحغاءاث ٢اه

 ت، العالبت الػهوبت هزه جنكُز غن أما ٓاص ٦يٟتها خضصث ٣ٞض للخٍش ٓنل مً 132 إلى 128 مً اإلا  اإلاخٗل٤ 12-15 ع٢م ال٣اه
ٓبت جّىٟيظ يخم بديث ،الُٟل بدمايت ٓم الُٟل بةيضإ للخغيت الؿالبت ال٣ٗ  ألاإدماج جشبُت إغادة مشايض في ٖليّ اإلاد٩

ذ أألا ألاخذار
ّد

 .2بالبالٛحن الخانت الػهابُت باإلاؤظعاث لألخذار ـفتلمخا ألاحندت في اللضألام غن

ٓصٕ الُٟل يؿخٟيض -  باإلااؾؿاث لؤلخضار نهتلمسا ألاحىدت ْفي ألاخضار ْبصماج جغبيت ٖاصةب مغ٦ؼ صازل اإلا
ٓصجّ جدًحر حؿتهضٝ التي الترجصباث مً ال٣ٗابيت ٓيً الخٗليم بغامج ٦خل٣ي جم٘،لمجْا ألاؾغة خياة بلى ٖ  ْالتربيت ْالخ٩

يهيت الغياييت ْألاوكُت  . خهصخّ ْ ْحيؿّ ؾىّ م٘ جدىاؾب التي ْالتٞر

ّ الٗمليت، َظٍ حؿِيل ؤحل ْمً -
ّ
ٟحن ازخياع يجب ٞةه ٟا٫ م٘ الٗاملحن اإلآْ  الخانت ْألاحىدت اإلاغا٦ؼ َظٍ صازل ألَا

ٓا ؤن يجب ٦ما ْالخجرة ال٨ٟاءة ؤؾاؽ ٖلى ال٣ٗابيت باإلااؾؿاث باألخضار ٓيًىا يخل٣  الُٟل م٘ الخٗامل ب٨يٟيت زاًنا ج٩

. اإلاغا٦ؼ َظٍ صازل

                                                           
, دراسة مقارنة, رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون, جامعة اجلزائر, المعاملة الجنائية لألحداث المنحرفين في القانون اليمنين رلاىد اجلمرة, عبد الرزتا  - 

 . 7 , ص   0 
 ., ادلتعلق حبماية الطفل  -  رقم  من القانون 8  ادلادة   -2
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كؼ الػمل غهوبت: زانُا
ّد
 الػام للن

ٓبت الجؼاثغرل قٕغالم اؾخدضر غ الٗام للىٟ٘ الٗمل ٣ٖ
ّ
ٓنل حٗضيل بز ٓباث ٢اه ٓحب ال٣ٗ ٓنل بم  25 في اإلااعر 01-09 ال٣اه

ٓاهّ م٨غعل ؤ٫ْل بٟهل ألا٫ْل ال٨خاب مً ألا٫ْل الباب جخميم مىّ 2 اإلااصة جًمىذ خيث ،2009 ٞيٟغرل  "الػام للنكؼ الػمل" ٖى

ٓاص ٖلى يدخٓرل ّ ما م٘ جماقًيا ،"6مٌشس  5 إلى 01مٌشس  5" اإلا كغيٗاث حٗٞغ
ّ
 مٌشس  5 اإلااصة ههذ ٢ْض الخضيثت، اإلا٣اعهت الد

ٓبت َظٍ جُبي٤ بم٩اهيت ٖلى مّىّ 1 قهشة  مً 2 الكهشة ؤياٞذ ٦ما ألا٢ل، ٖلى ؾىت 16 الٗمغ مً يبلٜ الظر الخضر ٖلى ال٣ٗ

 300 ًٖ جؼيض ال ؤن ْ ظاغت 20 ًٖ ج٣ل ؤن يجب ال ال٣انغ خ٤ في بها اإلاى١ُٓل الٗام للّىٟ٘ الٗمل مضة بإّنل اإلااصة هٟـ

ٓبت لّخُبي٤ ألاصوى الؿً جدضيض مً الخ٨مت لّٗلل ْ ،ظاغت  َٓ الٗمل حكغي٘ ؤّنل بلى جغح٘ ؾىت 16 ب الٗام للّىٟ٘ الٗمل ٣ٖ
. الٗمل ٣ٖض إلبغام ؤصوى ٦ؿً الؿً َظا جدضيض بلى ٖمض الظر

ٓبت َظٍ جُبي٤ ؤحل مً ْ ٓٞغ مً البّضل الخضر ٖلى البضيلت ال٣ٗ ٓنل مً 1مٌشس  5 اإلااصة في اإلاىهٓم ٍْالكغ ج  ٢اه
ٓباث : ْهي ال٣ٗ

 ٓنل ال ؤن ٢ٓا ي٩  .٢ًاثيا مؿب

 ٓبت ٧اهذ بطا ْػل ال اإلاغج٨بت الجغيمت ٣ٖ ٓاث 3 جخجا  .خبؿا ؾى
 ٓباث ٧اهذ بطا ْػل ال بها اإلاّى١ُٓل ال٣ٗ  .خبؿا ؾىت ججا

ٓبت لخُبي٤ مجا٫ ٞال ْٖليّ،  ْججضع الّتهظيب، ْ الخمايت جضابحر مً صبحربذ بٞاصجّ ال٣اض ي ٢غعل بطا الٗام للّىٟ٘ الٗمل ٣ٖ
ْحب اإلاّتهم ؤمامِا يمثل التي ال٣ًاثيت الجِت ؤن ْهي مِمت ه٣ُت بلى ؤلاقاعة ٓنل ٖليها ؤ ٫ٓل في بد٣ّ بٖالمّ ال٣اه ٓبت ٢ب  ال٣ٗ
ًِا ؤْ البضيلت ا اإلاّتهم ٧ان ٞةطا بها، الّى٤ُ ٢بل ٞع

ً
ل ؤْ خًضزا ٧ان بطا ؤما يُغح، ال ؤلاق٩ا٫ ٞةّنل بالٛ

ً
 يثحر ألامغ َظا ٞةن َٟال

ٓنل مً 15 اإلااصة ْؤّنل زانت لضيّ، ْؤلاصعا٥ الخميحز مؿإلت ل٤ ال٣اه ّٗ ي٠ يدٓغ الٗمل بٗال٢اث اإلاخ  عزهت صْنل ال٣انغ جْٓ
غعي ْنيّ مً

ّ
. الك

 الجانديو ألاوكاُ لذ الفادسة الػهوباث خفابق: الثاني اإلاىلب

ٓباث جخمحز ٟا٫ يض الهاصعة الجؼاثيت ال٣ٗ  13 الٗمغ مً ْالبالٛحن اإلاغج٨بت الجىذ ْ الجىاياث مجا٫ في حاهدحنا٫ ألَا

 خاـُت" هي بها جخمحز زانيت ؤَم حٗخجر خيث البالٛحن، بحغام مجا٫ في الهاصعة جل٪ ًٖ مخمحزة بسهاثو ؾىت 18بلى ؾىت

ٓنل مً 86 اإلااصجحن ٖليّ ههذ إلاا ٣ْٞا ألا" الاظخثناةي الىابؼ ٓنل مً 445 اإلااصة ٦ْظا َٟلا٫ خمايت اإلاخٗل٤ 12-15 ع٢م ٢اه  ٢اه
 ؤن يم٨ً ْاؾخثىاًءا ْالتهظيب الخمايت بخضابحر ألاخضار ٢اض ي يى٤ُ ؤن الخالت َظٍ في ألانل ؤّنل بط ،1الجؼاثيت ؤلاحغاءاث

ٓبت ال٣اض ي يؿدبضلِا ٓبت" ْالتهظيب الخمايت" الخضابحر َظٍ يؿخ٨مل ؤن ؤْ( ؤ٫ْل ٕٞغ) الٛغامت ؤْ الخبـ بال٣ٗ  بال٣ٗ

 (.زاوي ٕٞغ.)الجؼاثيت

 

                                                           
 أو تستكمل تستبدل سنة, أن (18) عشرة ذتاين  إىل سنة  (13) عشرة  ثالث من العمر من  ية بالنسبة البالغاستثنائ بصفة احلكم جهة ميكن »  : 86ادلادة  - 

ادلادة  .-«يف احلكم ذلك تسبب أن على العقوبات قانون من 50 يف ادلادة احملددة للكيفيات وفقا احلبس أو الغرامة  بعقوبة أعاله 85 ادلادة يف عليها ادلنصوص التدابًن
نائية بالنسبة لألحداث البالغٌن من العمر أكثر من ثالث عشرة سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابًن ثجيوز جلهة احلكم بصفة إست »: من قانون اإلجراءات اجلزائية  44

لك ضروريا نظرا لظروف أو لشخصية اجملرم احلدث من قانون العقوبات إذا ما رأت ذ 0 بعقوبة الغرامة أو احلبس ادلنصوص عليها يف ادلادة  444ادلنصوص عليها يف ادلادة
 .«على أن يكون ذلك بقرار توضح فيو أسبابو خصيصا بشأن ىذه النقطة
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ُ  الكشع  الجضابُت ألاالػهوبت ألاالتهزًب الخماًت جذبير بيو الاخخُاس: ألاألا

ٓبت ْ ْالتهظيب الخمايت جضبحر بحن الازخياع بم٩اهيت الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٢غعل  ْالجىذ الجىاياث مجا٫ في الجؼاثيت ال٣ٗ

ٟا٫ مً اإلاغج٨بت  ال٣اض ي يخمخ٘ بديث ؾىت، 18 ٖكغة الثامىت ْ ؾىت ٖكغ الثالثت 13 ؾً مابحن مً الٗمغ مً البالٛحن ألَا
ٓعة مً ي٣ضٍع إلاا ٣ًْٞا اإلاالثمت الٓؾيلت ازخياع في ج٣ضيغيت بؿلُت ألاخضار ٝ الُٟل زُ ْغ  لّ جبحن ٞمتى للجغيمت اعج٩ابّ ْْ

ٓعة ؤّنل ْصة الُٟل زُ  جضابحر مً يغبخضب ٢ط ى ٢اثًما، ماػا٫ بنالخّ في ألامل ْؤن بٗض ج٨خمل لم الخياة في زجرجّ ْؤّنل مدض
 ًٖ جىم ٢ض الُٟل ؤٞٗا٫ ؤّنل ٞيها يدبحن التي الخاالث في ؤما بنالخّ، ؤحل مً هٍٓغ في ألاحضٔ يٗخجٍر الظر ْالخمايت التهظيب
ٓعة ٓنل ْ ْالتهظيب، الخمايت بالخضابحر الّى٤ُ مّٗ يىٟ٘ ال ِٞىا هٟؿّ، في جإنلذ ٢ض بحغاميت زُ ٓبت جُبي٤ ي٩  اإلاسٟٟت ال٣ٗ
ل الخالت َظٍ في يهلخّ ٢ض بط ْيميت،لخ٤ ْؾيلت ؤحضٔ

ّ
ٓبت ؤلم بال  الخ٣ضيغيت، ال٣اض ي لؿلُت متر٥ْ ألامغ َْظا الٗاصيت، ال٣ٗ

 .اإلادا٦مت بلى الُٟل ج٣ضيم يؿب٤ الظر الٟدو بيخاثج طل٪ في ْيؿخٗحن

ٍانُت: الثاني الكشع  الجضابُت ألاالػهوبت التهزًب ألا الخماًت جذبير بيو الجمؼ إم

ٓنل مً 86 اإلااصجحن زال٫ مً الجؼاثغرل اإلاكٕغ هو ٓنل مً 445 اإلااصة ٦ْظا الُٟل خمايت ٢اه  الجؼاثيت ؤلاحغاءاث ٢اه
ٓبت ْالتهظيب الخمايت جضبحر بحن الجم٘ بم٩اهيت ٖلى . الجؼاثيت ْال٣ٗ

ٌ بلى ال٣ّٟ مً حاهب يظَب الهضص، َظا في ٓبت الجم٘ مبضؤ ٞع  بينهما الجم٘ ؤّنل طل٪ في ْيؿدىضْنل ْالخضابحر، ال٣ٗ
ْاج ٖلى ْم١ر ٕٓ زاللّ مً يجرػ ْ الخضر، عصٕ ْ المرب نٟت ٞيّ حٛلب الخ٨م مً حؼءا ؤّنل خيث ،الخضر مٗاملت في اػص  ه

ٓعة مً ٓباث جُبي٤ يؿخضعي مما الخضر اعج٨بّ الظر الٟٗل زُ  نٟت الثاوي الجؼء ٖلى يٛلب بصىما ٖليّ، مسٟٟت ٣ٖ
ٓبتال٘ بحن الجم٘ زُت ٞةّنل ْبالخالي التهظيب، ْ ؤلانالح ٓخضة مٗاملت جُبي٤ م٘ٔ هاٝثث ْالتهظيب الخمايت ْجضابحر ٢  تهضٝ م

ٓم جإَيل بلى ٓباث مً اإلابضؤ َظا يثحٍر ما ٦ْظل٪ ٖليّ، اإلاد٩ ٫ٓل الخُبي٤ في نٗ ٓيت خ ْل ٓبت الخىٟيظ ؤ  ْ ؤلانالح جضبحر ؤم ال٣ٗ
. التهظيب

ٔل بصىما ٓص ٖضم ال٣ّٟ مً ؤزغ اججاٍ يغ ٓبتْال٘ الخضبحر، بحن للجم٘ ماو٘ ْح  ؤؾلٓب ال٣ٗاب جُبي٤ ؤّنل َاإلاا ٢
ل ال٣اض ي بليّ يلجإ ال اؾخثىاجي

ّ
ٍ اؾخثىاثيت خاالث في بال ٓبت جسلّٟ إلاا  هًٓغا زانت ْبكْغ  هٟؿيت في ؾصئت آزاع مً ال٣ٗ

ٓص الِضٝ ًٖ جبٗضٍ الُٟل ٓنل مً 444 اإلااصة ؤ٦ضجّ ما َْظا اإلاجخم٘، في بصماحّ بٖاصة ْ التهظيب في اإلاخمثل ْ اإلايك  ٢اه
. 1الجؼاثيت ؤلاحغاءاث

 خاجمت

ٟا٫ بٟئت اإلاكٕغ اَخمام لىا جبحن صعاؾدىا، زال٫ مً ٓنل زال٫ مً الجاهدحن ألَا  بدمايت اإلاخٗل٤ 12-15 ع٢م ال٣اه
ٓنل ٦ظا ْ الُٟل ٓباث ٢اه ٓنل ْ ال٣ٗ  جل٪ ًٖ مخمحزة ٢ًاثيت ؤخ٩ام الٟئت لِظٍ اإلاكٕغ عنض بديث الجؼاثيت، ؤلاحغاءاث ٢اه

ٓيت احخماٖيت ؾياؾت مىخهًجا البالٛحن بحغام مجا٫ في الهاصعة  الؼحغ، ْ بالغصٕ اإلادؿم الخ٣ليضر ال٣ٗاب صاثغة ًٖ بٗيًضا جغب
ٕٓ زال٫ مً حلًيا يِٓغ ما ْطل٪ ا جسخل٠ ؤّجها هجض بط اإلاجا٫، َظا في الهاصعة ألاخ٩ام جى ًٗ ٓعجّ ْ الخضر لؿً جب  زُ

ٓاء مّىّ اإلاغج٨بت الجغيمت ج٨يي٠ ٦ْظا ؤلاحغاميت، ٓجها خيث مً جسخل٠ ٦ما حىايت، ؤْ حىدت ؤْ مسالٟت ٧اهذ ؾ  بط مًم
ٓباث اؾخ٨مالِا ؤْ اؾدبضالِا يم٨ً ْاؾخثىاء التهظيب ْ الخمايت الخضابحر يؿمى ما جخًمً ؤن يم٨ً  اإلاخمثلت الجؼاثيت بال٣ٗ

ٓباث في . اإلااليت الٛغاماث ؤْ للخغيت الؿالبت ال٣ٗ
                                                           

 .6  , ص 006 رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون, جامعة احلاج خلضر, باتنة, علي قصًن, احلماية اجلنائية للطفل يف التشريع اجلزائري,  -1
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 حؿليم جضبحر مً ٧ل في جخمثل بديث الخهغ ؾبيل ٖلى اإلاكٕغ خضصَا ص٤ٞ التهظيب ْ الخمايت لخضابحر ٞاليؿبت
 مً بخضبحر الّى٤ُ ؤْ اإلاغا٢بت، الخغيت هٓام جدذ الٓي٘ بالث٣ت، حضيغ  خو ؤر ؤْ الكغعي ممثلّ ؤْ ْلضيّ بلى الُٟل
ٓلت بمؿاٖضة م٩لٟت مٗخمضة ماؾؿت في الٓي٘ جضابحر ٓاء نالخت صازليت مضعؾت في ؤْ الُٟ  ؤْ الضعاؾت، ؾً في ٞا٫ألٍا إلي
ٟا٫ خمايت في مخسهو مغ٦ؼ ٓبت اؾدبٗاص بلى الخضابحر َظٍ تهضٝ ْ الجاهدحن، ألَا ا ْ ال٣ٗ  الُٟل، هٟؿيت في الؿصئت آزاَع

ٓٞغ ْ الٗاصيت الخياة مماعؾت ٞغنت لّ جديذ بديث ٓحيّ لّ ج ٓيم ْاإلاؿاٖضة الخ ٦ّٓ لخ٣  ْ جإَيلّ بٖاصة ْ اإلاّىدٝغ ؾل

. اإلاجخم٘ في بصماحّ

ٓباث باليؿبت ؤما ٓح مجا٫ في الهاصعة الجؼاثيت لل٣ٗ ٟا٫ حى ا جسخل٠ ٞهي ألَا ًٗ  ج٣خهغ بديث الجغيمت، لخ٨يي٠ جب
ٓبيش ٖلى  اإلااليت، الٛغامت بلى بياٞت الجىذ ْ الجىاياث مجا٫ في حكمل بصىما اإلاسالٟاث، مجا٫ في اإلااليت الٛغامت ؤْ الخ

ٓباث ل للخغيت الؿالبت ال٣ٗ
ّ
ل َب٤ث ال ؤّجها بال

ّ
ٟا٫ ٖلى بال  باؾدبٗاص جخمحز ؤّجها ٦ما ؾىت، 18بلى ؾىت 13 الٗمغ مً البالٛحن ألَا

ٓبت ضام ٣ٖ ٓبت ْاؾدبضلِا اإلااّبض ْالّسجً ؤلٖا ٓبت لِظٍ ؤصوى خض ْحٗل" الخبغ" ب٣ٗ ٓاث 10 ٖكغة َْٓ ال٣ٗ  خّضل ْ ؾى

ٓباث جسٟي٠ بمبضؤ جخمحز ٦ما ؾىت، 20 ٖكغيً ًٖ يؼيض ال ؤ٢ص ى ٓبت هذ٧ا ٞةطا. ال٣ٗ  الخبـ ؤْ السجً هي اإلا٣غعة ال٣ٗ
، ٧ان بطا بها ٖليّ الخ٨م حٗحنر ٧ان التي اإلاضة هه٠ حؿاْرل إلاضة بالخبـ ٖليّ يد٨م ٞةهّ اإلاا٢ذ

ً
 َظٍ جىٟيظ ؤّنل ٦ما بالٛا

ٓبت ٓبت جىٟيظ يخم ال٣ٗ ذ أألا ألاخذار ألاإدماج جشبُت إغادة مشايض في ال٣ٗ
ّد

 لألخذار ـفتلمخا ألاحندت في اللضألام غن

. بالبالٛحن الخانت الػهابُت اإلاؤظعاثب

ٓح مجا٫ في الهاصعة الجؼاثيت ألاخ٩ام مؿإلت جىٓيم في بٗيض خض بلى ٤ْٞ الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤّنل بلى هسلو ٖليّ  حى
َٟا٫

ّ
ل الخضر، مٗاملت في الخضيثت ألاؾاليب إلجباّٖ ألا

ّ
 إلبٗاص ج٨ٟي ال الجاهدحن لؤلَٟا٫ إلاٗاملت الجىاثيت الؿياؾت ؤّنل بال

ٟا٫ ايت اإلاسخهت الؿلُاث ٖلى يجب بط الاهدغاٝ، ًٖ ألَا ٟا٫ بٖغ  التي ألاؾباب ٖلى ال٣ًاء ٖلى الٗمل ْالكباب ألَا
ٟا٫ جاصر ٓح بلى باأَل ٟا٫ جضٞ٘ ْالتي ألاؾغ مّنها حٗاوي التي اإلاؼعيت الاحخماٖيت ْألاْيإ ٧البُالت الجى  الاهدغاٝ هدٓ باأَل

ٓٞحر ٖلى الٗمل ٦ْظا ٢ْاث ٢ًاء ؤحل مً ْالكباب لؤلَٟا٫ زانت ًٞاءلذ ج ْعل" ٞيها ٞغاِٚم ؤ " ْاإلاالٖب الكباب ص

ْعل ْجٟٗيل ٖٓيت ؤحل مً الجمٗياث َغي٤ ًٖ اإلاضوي اإلاجخم٘ ص ٓعة ٦ْظا ألاؾغ ج ٟا٫ ٖلى ْاَغة بسُ . اإلاجخم٘ ْ ألَا
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ت الشنابت   جونغ في الاحخماعي المماو بػنواو ألاحوس  من الدجض غلى ؤلاداٍس
جونغ بفكانغ، الخهوم  ًلُت  نخاث غلي   ألاظخار  

 

  

   :اإلالخق

ٓعل مً الدجؼ ٖلى ؤلاصاعيت الغ٢ابت صعاؾت بلى البدث حهضٝ ٓان ألاح  بلى الخٗغى  زال٫ مً ْطل٪ الاحخماعي الًمان بٗى
ٔل ْصيت عنض ْ الغ٢ابت َظٍ مدخٓ ٓاػنل جد٣ي٤ في ٞٗاليتها مدض ٓمت، َظٍ في اإلاخضزلحن ٧ل اؾخد٣ا٢اث بحن الخ  ْللٛايت اإلاىٓ

م ٣ٞض
ّ
.  بساجمت لييخهي ْمبدثحن م٣ضمت بلى البدث َظا  ج٣ؿيم ج

ٓعل حجؼ، بصاعيت، ع٢ابت،:   الذالت الٍلماث   ؤح

 

Abstract:  

   The aim of this study was to identify the public administration control of wages social security discount, his ineffectiveness 
in achieving the balance between the benefits of all actors in this system. In fact, this study was divided to an introduction, 
two sections and finally a conclusion.  

Keywords : control, administration, discount, wages. 

 

 :مهذمت

ٓعل ٖلى ؤلاحباعرل الدجؼ ٖلى ال٣اثمت الاحخماعي للًمان بؿماع٥ ألاإلااوي إلاؿدكاعا بم٣اعبت الٗمل ب٢غاع مىظ     ٓان ألاح  بٗى
٣ا الاحخماعي الًمان بصاعة ؤنبدذ الاحخماٖيت، اإلاؿاَماث ٓميا مٞغ ْلت، ٖليّ حكٝغ ٖم غاٝ م٘ بالخيؿي٤ ْحؿحٍر الض  ألَا
، الاحخماٖيت ٓم خيث ألازٔغ ْلت ؤحِؼة ج٣ تي اإلاؿاَماث ْبصاعة اؾخسالم خؿً ٖلى بالّؿِغ الكإن َظا في الض

ّ
 يخّمل ال

يِٟا ٓعل ٖلى جْٓ ٓػيِٗا زّمل ألاح   .  1ْالخ٩لٟت الخُغ مٗاصلت ٤ْٞ الخ٣ا ج

                                                           
1
 www.cairn.info, Gérard de Pouvourville,29 février 2016. 
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ٓلِا خامذ ؤجها بال الٗالم، ؤهداء في ْاؾٗا اهدكاعا خ٣٣ذ اإلا٣اعبت َظٍ ؤن ْم٘   ٓا٠٢ ٖضيض  خ  ؤن طل٪ اإلاخًاعبت، اإلا
ٓعل مً ٕالا٢خُا ؤن اٖخجرْا اإلااؾؿاث ؤصخاب ٓان ألاح  ٢ضعاتهم مً ْي٣لو ؤلاهخاج ج٩الي٠ يث٣ل الاحخماعي الًمان بٗى

ٓاػر، الا٢خهاص ْاَغة جىامي ْل في زانت الؿ١ٓ، في  الخىاٞؿيت  خ٣ّا يّٗضل الاحخماعي ٞالًمان ألاحغاء بلى  باليؿبت ؤما اإلا

٢ِٓم مً ٓاهحن اإلاًمىت ألازُاع مً زُغ ألر حّٗغيِم ٖىض ٦غامتهم لِم يًمً الٗمل في ألاؾاؾيت خ٣  ْبحن ،1الَٓىيت بال٣
٠٢ٓ َظٍ ٓماث ٞةن ْجل٪ اإلا لت هٟؿِا ْحضث اؾخثىاء صْنل الض٫ْل خ٩  ي٣لو ؤن يغيض مً بحن مٗاصلت بةيجاص ْملؼمت مؿْا
 ٧اَلّ جث٣ل ؤْ ٢ضعاجّ ْحٗي٤ لِا يخٗغى ؤن يم٨ً التي ألازُاع مً هٟؿّ خمايت بلى يؿعى مً ْبحن ؤلاهخاج ج٩الي٠ مً

ٓمت ْبصاعة الخهٝغ بخ٩ام ٞةن لظل٪ بياٞيت، عي٠بمها عة هي الاحخماعي الًمان مىٓ ٓوؿيت البالص ٖليها عاَىذ يْغ  الخ
ٔل حِت ْمً ْالا٢خهاصر، الاحخماعي لالؾخ٣غاع جد٣ي٣ا حِت مً باٖخباٍع الاؾخ٣ال٫ مىظ ٓنل ؤن يم٨ً ؤزغ اٞض مً عاٞضا ي٩  ْع

ٓيل ٓاثٌ الاحخماعي الًمان ؤهٓمت خ٣٣ذ ما بطا زانت ْصّٞٗ الاؾدثماع جم   2.الى٣ٟاث ٖلى ٞ

اع َظا في ْ  ٓنل في زانت ؤَميت بيالء جّمل ؤلَا ٓوس ي ال٣اه  الٟالحي ْال٣ُإ الٟالحي ٚحر بال٣ُإ ألاحغاء ؤهٓمت بصاعة بلى الخ
ْعَما  اٖخباعا م ال٣اٖضر لض ْتهما ٚع ٓيل في جٟا ني الهىض١ْل جم  ٖلى الدجؼ  مىإػ بال يؿاَم الاحخماعي،خيث للًمان الَٓ
ٓعل ٓة عج٤ في ألاح ٓوس ي اإلاكٕغ ؤزًِٗا ٣ٞض لظا٥ ْجإ٦يضا. ْاإلاضازيل الى٣ٟاث بحن الٟج ْحت إلاغا٢بت الخ  َيا٧ل َٝغ مً مؼص

ٓصة اإلاٗاصلت جد٣ي٤ بلى مىّ ؾٗيا (ألا٫ْل اإلابدث) الٗمل بصاعة  ب٣يذ ٖمليا ل٨ً بصاعتهما، ٖمليت ؤخ٩ام مً ْاإلاؼيض اإلايك

ْصة اإلاغا٢بت بحغاءاث (. الثاوي اإلابدث) الٟاٖليت مدض

ُ  اإلابدث ت الشنابت اصدألااحُت: ألاألا  :الاحخماعي المماو بػنواو الدجض غلى ؤلاداٍس

ٍ مخٗل٤ اجٟا١ َٓ الكٛل ٣ٖض ٞةن 3الكٛل مجلت مً( حضيض) 6 الٟهل مى١ُٓل ٤ْٞ  ؤخض بم٣خًاٍ يلتزم الٗمل بكْغ

حن ٓص .ماحغا يؿمى آزغ  خو ْجهٝغ صاعةب جدذ ْطل٪ ؤحغ، م٣ابل زضماجّ بخ٣ضيم ٖامال ْيؿمى الُٞغ ٓح  ٖال٢ت ٞ

ٓعة َظٍ ٖلى قٛليت ا ُيّٗضل اله ٕٓ ؤؾاؾيا قَغ ٓنل الٗامل لخً ٓنل الكٛل ل٣اهــــــ  4،هٟؿّ آلان في  الاحخماعي مانــــــالٌ ٢ْاه
ٓيلِا يخّمل التي الاحخماٖيت بالخُٛيت يخمّخ٘ ؤن في الٗامل خ٤ّل بينها مً الخ١ٓ٣ل ٖضيض ٖىّ جىجغ ، م٘ قاع٥بالذ جم  ْطل٪ ماحٍغ

ا ٢ُاٖيت ؤهٓمت بَاع في ني الهىض١ْل يضيَغ ٤ ٞيما زاّنت الكٛل ج٣ٟضيت بمؿاٖضة الاحخماعي للًمان الَٓ
ّ
 بمغا٢بت  يخٗل

ٓعل ْالخهغيذ الدجؼ  .باألح

ٓعل ْالخهغيذ الدجؼ ٖمليت ؤَميت بلى  ْهٓغا غاٝ ل٩ل باليؿبت باألح لت ألَا
ّ
ٓمت في اإلاخضز  ٣ٞض الاحخماعي، الًمان مىٓ

ٓوس ي اإلاكٕغ ؤزًِٗا ْحت، بصاعيت مغا٢بت بلى الخ ْلى ال٣ٟغة( الاحخــماعي الًمان مغا٢بي إلاغا٢بت جسً٘ حِت مً ٞهي مؼص  ، )ألا
ٔل حِت ْمً . )الثاهيت ال٣ٟغة(الكٛل مخ٣ٟضر إلاغا٢بت ؤزغ

 

                                                           

 .9,ص  00 ,  عدد  , النوري مزيد, التقرير التمهيدي ألعمال ادللتقى حول القاضي وقانون الضمان االجتماعي,رللة دراسات قانونية      
2 Tiers-Monde, Euzéby Alain , Le rôle de la sécurité sociale dans la dynamique du développement, N° 
72,Vol.18,1977, p 763-778 . 

تفاقية يلتزم مبقتضاىا أحد الطرفٌن ويسمى عامال أو أجًنا بتقدمي خدماتو للطرف اعقد الشغل ىو ( : جديد )  6لفصل ا "اجلمهورية التونسية, قانون,  3
 .996 ,"ومبقابل أجر األخًناآلخر ويسمى مؤجرا وذلك حتت إدارة ومراقبة ىذا 

4 G. Casale, A. Sivananthiran, Les fondamentaux de l’administration du travail, Bureau international du Travail, 

Genève, 2011,p19. 
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 :جماغُتالاج اإلاعاهماث بػنواو ألاحوس  غلى للدجض الاحخماعي المماو مشانبي سنابت: ألاألالى الكهشة

ٓمت للخايٗحن ْالا٢خهاصر الاحخماعي ألامً لًمان      ٓاػهاث ْجد٣ي٤ حِت، مً الاحخماعي الًمان إلاىٓ  اإلااليت الخ
ني للهىض١ْل ، حِت مً الاحخماعي للًمان الَٓ ٓوس ي اإلاكٕغ خغم ؤزٔغ ْلى ألاؾـ ْي٘ مىظ الخ ٓمت ألا  الًمان إلاىٓ
ٓنل جُبي٤ ٖلى الؿِغ مِمت لّ َضح٘ ٞني حِاػ بٗث ٖلى الخام بال٣ُإ الاحخماعي ٓنل ٞبم٣خط ى اإلاجا٫، َظا في ال٣اه  ال٣اه

 الاحخماعي الًمان إلاغا٢بي ؤؾىضث الخام ال٣ُإ في الاحخماعي الًمان بإهٓمت اإلاخٗل٤  1960 صيؿمجر 11 في اإلااعر 30 ٖضص
ٓاء الىٓام، َظا بخُبي٤ يخٗل٤ بدث ؤْ جد٣ي٤ ٧ل بحغاء مِمت  1.بّ للمىخٟٗحن ؤْ الىٓام لِظا للخايٗحن باليؿبت ؾ

ٓنل م٨نهم جضزالتهم ٞاٖليت ْلخد٣ي٤   ٖىض ْنالخياث يماهاث مً ْؤجمخّ ه٣دخّ التي ْالىهٓم ؤٖالٍ بليّ اإلاكاع ال٣اه
٫ٓل ْخ٤ الٗضليت الًابُت بهٟت الاحخماعي الًمان مغا٢بٓ يخمخ٘ الظ٦غ ؾبيل ٞٗلى إلاِامِم، ؤصائهم  اإلااؾؿاث صز

ٓعيت ٦ْيل بلى ْعِٞٗا طل٪ في الخ٣اعيغ ْجدغيغ اإلاسالٟاث في للبدث الزخهانِم الخايٗت  .الجمِ

ٓص ٞةن ْبالخإ٦يض    ٢ٓ٘ َظا ْفي الهٟت َظٍ ٖلى مغا٢بحن ْح  الٗمل ٖال٢اث َاعب في زانت ألاَميت ٖملِم ؾي٨ؿب اإلا

ٓيت الخابٗت باء حٗض خيث الكٛل، مجلت مً 6 الٟهل م٣خًياث جدذ اإلاىً  ال٣ٗض طل٪ جىٟيظ ًٖ اإلاىجغة الاحخماٖيت ألٖا

ال ْاحبا ٓبا ْخ٣ا اإلااؾؿت ٖلى مدم ني الهىض١ْل ْمً ألاحغاء مً مُل  َظٍ بحن مٗاصلت ْلخد٣ي٤ .الاحخماعي للًمان الَٓ
ٓاحباث، الخ١ٓ٣ل ٓوس ي اإلاكٕغ ؤزً٘ ْال ٓعل ٖلى الدجؼ الخ ٓان ألاح  ٢ْاجي بٗض طاث ؾاب٣ت مغا٢بت بلى الاحخماعي الًمان بٗى
ٓم ٞهي الؿاب٣ت ٞإما ػحغر، ٖضب طاث الخ٣ت ْمغا٢بت  الهىض١ْل ججاٍ بالتزاماتهم لئليٟاء اإلااحغيً َٝغ مً مباصعة ٖلى ج٣

ني ٓنل م46ً الٟهل مى١ُٓل ٤ْٞ ْطل٪ ، الاحخماعي للًمان الَٓ  يخٗحن ؤهّ ٖلى نغاخت هّول الظر. 1960 لؿىت 30 ٖضص ال٣اه

ني الهىض١ْل ؤقِغ زالزت ٧ّلل في يبلٜ" ؤن اإلاؿخإحغ ٖلى ٢ٓذ في الَٓ  ال ؤحل في ؤر الاقترا٥ مٗاليم  ٞيّ يضٞ٘ الظر هٟؿّ ال
ْػل ٓم يخجا  2".ٖكغ الخامـ الي

ٓيت في اإلااحغيً َٝغ مً اإلاباصعة ْاوٗضمذ الالتزام ٚاب بطا ل٨ً    ميضاهيت هي ْالتي الالخ٣ت اإلاغا٢بت جإحي ْيٗياتهم حؿ
ٓم خيث باألؾاؽ ب يذالخهغ ؤحل اه٣ًاء بٗض الاحخماعي الًمان مغا٢بٓ ي٣ ٓنل اإلاًْغ  الضيً ٧ان بطا باالجٟا١ ؤْ بال٣اه

ْلت، مٓي٘ لب اإلااؾؿاث بؼياعة حض ٓزاث٤ َْ عيت ال ٓة الًْغ ٓعل بلى اإلااحغيً ْصٖ  ٖمال ْطل٪ الهىض١ْ، بم٩اجب الخً

ٓنل مً 47 الٟهل بإخ٩ام ٓعل جهغيدّ بةزباث اإلااحغ يلؼم الظر 1960 لؿىت 30 ٖضص ال٣اه  3.الخالم لبُا٢اث ْمُاب٣تها باألح

                                                           

ىم مهمة ميكن للرئيس ادلدير العام أن يسند إىل أعوان زللفٌن مصادقا علي: "960 لسنة  0 من القانون عدد   6  الفصل اجلمهورية التونسية,قانون,   
 960 ...."أجراء كل حتقيق أو حبث يتعلق بتطبيق نظام الضمان االجتماعي سواء بالنسبة للخاضعٌن ذلذا النظام أو للمنتفعٌن بو 

 يتعٌن على ادلستأجر أن يبلغ يف كل ثالثة أشهر للصندوق القومي يف : "960  لسنة 0 من القانون عدد  46 الفصل ,قانون, اجلمهورية التونسية    
 حل أجلها إعالما يف نفس الوقت الذي يدفع فيو معاليم االشرتاك أي يف أجل ال جتاوز اليوم اخلامس عشر من الشهر ادلوايل للثالثة أشهر ادلعنية باألمر واليت

 . 960 , "مقدار األجور ادلدفوعة يف حبر الثالثة أشهر الفارسة مثبتا دلعاليم االشرتاك ادلطالب هبا
يتعٌن على ادلستأجر ادلنخرط يف الصندوق القومي أن يثبت كلما طلب  "960 لسنة  0 من القانون عدد  : 47الفصل   ,قانون,لتونسية اجلمهورية ا   

 .960 , "بطاقة اعالماتو باألجور لبطاقة خالص األجور جلميع الوثائق ودفاتر احلساب التابعة دلؤسستو -منو ذلك 
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ٓنل يدًغ ؤن يم٨ً اإلايضاهيت الؼياعة َظٍ بزغ ْٖلى ني الهىض١ْل م٣غاث بلى اإلاٗىي ٓيت ْج٣٘ الَٓ  مباقغة ْطل٪ ْيٗياتهم حؿ

ْلت ؤْ ٓيت ي٣م ْلم اإلاسال٠ ْجماصٔ جسل٠ بطا ؤما .بظممِم جسلض ما بجض  الاحخماعي الًمان إلاغا٢بي ٞةن ْيٗيخّ بدؿ
٘ نالخيت ٓعل ٦ْيل بلى مسالٟت مدًغ ٞع ٓنل ٤ْٞ ٢ًاجي جدب٘ لي٣٘ جغابيا اإلاسخو يتالجمِ . الٗمل بّ الجاعرل ال٣اه

  الاحخماغُت اإلاعاهماث بػنواو ألاحوس  غلى للدجض الؽؿل مخكهذي سنابت :  الثانُت الكهشة

ٓم ٓوؿيت الكٛل مجلت ؤن مٗل ٓنل بم٣خط ى 1966 ؤٞغيل 30 في نضعث الخ ٓلّ ٢ْ٘ ْالظر 1966لؿىت 27 ٖضص ال٣اه  الخسلي بمٟٗ
ٓمتا ًٖ  ْج٣ٟض الخغة، ْاإلاًِ ْالهىاٖت الخجاعة ب٣ُإ الكٛل ج٣ٟض بحن الخميحز ٖلى ال٣اثمت الكٛل لخ٣ٟض ال٣ضيمت إلاىٓ

ٓخيُضَما الٟالحي بال٣ُإ الكٛل ٓمت يمً ْج ٓخضة حكغيٗيت مىٓ  ٖليها اإلاىهٓم ال٣ُاٖاث ٧ل حكمل الكٛل لخ٣ٟض م
 ألا خام خيث مً الكٛل ج٣ٟض حِاػ الزخهام قاملت اعبتم٤ ٖلى اإلاداٞٓت م٘ اإلاجلت، َظٍ مً ألا٫ْل الٟهل يمً

 . ْالخ١ٓ٣ل

ٓنل َظا بم٣خط ى جّمل ٢ْض ٝ مغا٢بت مِّمخّ ٞني بصاعرل ٦ِي٩ل الكٛل لخ٣ٟضيت اإلاجلت جل٪ مً الغاب٘ الباب جسهيو ال٣اه  ْْغ

ٍ ٓان" ؤن ٖلى 170 الٟهل هو خيث الٗمل، ْقْغ ٓنل الكٛل ج٣ٟض ؤٖ ٓهيت ألاخ٩ام جُبي٤ ٖلى بالؿِغ م٩لٟ  ال٣اه

 ."1 الىاججت ؤْ الكٛل لٗال٢اث الًابُت ْالخٗا٢ضيت ْالترجيبيت

ٓص ًٖ ييخج ٢ض ما ل٩ّلل قاملت الكٛل مخ٣ٟضر مِّمت ٞةن الٟهل َظا ْبم٣خط ى  جدمل ٢ض ْْاحباث خ١ٓ٣ل مً الكٛل ٣ٖ

ٓعل ٖلى الدجؼ مجا٫ بالخإ٦يض لدكمل ألاححر، ؤْ اإلااحغ ٖلى ٓان ألاح  .الاحخماعي الًمان بٗى

ٓعل ٖلى الدجؼ ألَميت ْغاْنل ْلت ْألاحغاء للماحغيً باليؿبت ألاح ٓوس ي اإلاكٕغ ٞةن ، ْالض ْعل ٢بل خغم ٢ض الخ  مجلت نض

ٓنل ؤن ٖلى الكٛل ٓيب الكإن لِظا ي٩ ٓنل زاعج ختى نغيذ جب ٓنل مً 96 الٟهل هو خيث الكٛل، ٢اه  لؿىت 30 ٖضص ال٣اه
ٓعل 1960 ٓم " ؤن ٖلى آهٟا اإلاظ٧ ٓنل َظا مسالٟاث في الخ٣اعيغ بخدغيغ ي٣ ت يباٍ ٖلى ػياصة ال٣اه ٓان الٗضليت الكَغ  ألٖا

ٓنل ٓنل الكٛل بخ٣ٟض اإلا٩لٟ ٓنل ْاإلاغا٢ب ٓنل اإلاسلٟ ٓمي للهىض١ْل الخابٗ   2"ال٣

ٓنل هو في بالظ٦غ الكٛل مخ٣ٟضر ٞخ٣ضيم ْعَم ؤَميت بيالئهم ٖلى اإلاكٕغ خغم ٖلى ج٣ضيغها ٤ْٞ يض٫ ال٣اه  جٟٗيل في لض
ٓنل  الٗال٢اث في َامت بم٩اهت يدٓى حٗلّ ْيماهاث نالخياث مً الؿل٪ َظا بّ يخمخ٘ ما خيث الاحخماعي، الًمان ٢اه
 .الخاعيش ٖجر اإلاِىيت

ٓوس ي اإلاكٕغ ٖليّ هو ما ٤ْْٞ ٓان َم الكٛل مخ٣ٟضر ٞةن الخ ٓنل ؤٖ ٓمي ٓنل الٗضليت الًابُت نٟت لِم ٖم  يخمخٗ
لذ إلاِامِم، ؤصائهم زال٫ ْالخياصيت باالؾخ٣الليت ّٓ ٫ٓل الكٛل مجلت لِم ز  في للبدث الزخهانِم الخايٗت اإلااؾؿاث صز

  3(.بٗضٍ ْما الكٛل مجلت مً 174 الٟهل) قإجها في مدايغ ْجدغيغ اإلاسالٟاث

                                                           

 والتعاقدية والرتتيبية القانونية األحكام تطبيق على بالسهر الشغل مكلفون تفقد أعوان: "من رللة الشغل 70 الفصل , قانون   ,يةتونساجلمهورية ال   
 .966 ."أو الناجتة الشغل لعالقات الضابطة

انون زيادة على ضباط الشرطة يقوم بتحرير التقارير يف سلالفات ىذا الق  "960 لسنة  0 من القانون عدد   96الفصل   ,قانون,لتونسية اجلمهورية ا  
 . 960 , " .العدلية األعوان ادلكلفون بتفقد الشغل وادلراقبون ادلخلفون التابعون للصندوق القومي

 .966 من رللة الشغل و مابعده,  74 الفصل ), قانون ,  اجلمهورية التونسية    
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 ٖلى اإلا٩ان ٖحن ٖلى بما لالَإل ٞغنت الزخهانِم الخايٗت للماؾؿاث الكٛل إلاخ٣ٟضر اإلايضاهيت الؼياعاث حّٗضل ْٖمليا
ٓعل ْالخهاعيذ الخالم بُا٢اث ٓة ؤْ باألح ٓعل عؾميا اإلااحغيً صٖ ٣حن ٖملِم بم٣غاث لضحهم للخً ٓزاث٤ بخل٪ مٞغ  اإلاُالبحن ال

ٓنل مً 47الٟهل م٣خًياث ٤ْٞ ْطل٪ بها، ٓمي الهىض١ْل في اإلاىسٍغ اإلاؿخإحغ ٖلى يخٗحن: " 1960 لؿىت 30 ٖضص ال٣اه  ال٣
ٓعل بٖالماجّ بُا٢ت  -طل٪ مىّ َلب ٧لما يثبذ ؤن ٓعل زالم لبُا٢ت باألح ٓزاث٤ حمي٫٘ ألاح  الخابٗت الخؿاب ْصٞاجغ ال

 ". إلااؾؿخّ

ٓزاث٤ بخل٪ بخٓنلِم ْ ٓم ال ٓان الدجؼ اخدؿاب ٢اٖضة مً بالخثبذ الكٛل مخ٣ٟضْ ي٣  ٖلى اإلاثّبخت الاحخماعي الًمان بٗى
ٓنل م٣خًياث ٤ْٞ ْطل٪ الخالم، بُا٢اث  ٖلى ٚلالل مجلت ؤْ ؤلا٢ُاٖيت باالجٟا٢يت بّما ْاإلاًّمً الٗمل بّ الجاعرل ال٣اه

ني الهىض١ْل مهالر لضٔ بّ الخهغيذ جم بما م٣اعهتها زم اإلاٗىيت، اإلااؾؿت وكاٍ خؿب  . الاحخماعي للًمان الَٓ

ٓنل ؤلاصاعيت الغ٢ابت بحغاء ٖمليت ٞةن ج٣ضيغيت ؾلُت مً الكٛل مخ٣ٟض بّ يخمخ٘ ما ٖلى ْبىاء ٖٓت ج٩  ال٣غاعاث بإخض مكٟ

 :الخاليت

ٓم ؤن يم٨ً خيث - ٓجّ باألمغ اإلاٗني ٖلى بالخىبيّ ي٣ ٓيت بلى ْصٖ  ْج٣ضيم الدجؼ، طل٪ اخدؿاب ٢اٖضة بمغاحٗت ْيٗيخّ حؿ

ني الهىض١ْل مهالر لضٔ ج٨ميلي جهغيذ  .الاحخماعي للًمان الَٓ

ٔل اإلاسال٠ يؿخجب لم بطا ؤما - ٓيت يباصع ْلم الخىبيّ لٟدٓ ني الهىض١ْل ججاٍ ْيٗيخّ بدؿ  آلاحا٫ في الاحخماعي للًمان الَٓ
بت ٓم باإلال٠ اإلاخِٗض الكٛل مخ٣ٟض ٞةن ٌ،٫ اإلاًْغ ٓعيت، ٦ْيل بلى يدا٫ الٛغى في مدًغ بخدغيغ ي٣  ؤن لّ يم٨ً ٦ما الجمِ

ٓم ني الهىض١ْل مهالر بةٖالم ي٣ ْػاث بخل٪ جغابيا اإلاسخو الاحخماعي للًمان الَٓ  بُا٢اث ٖلى اإلاثبخت ْالى٣اثو الخجا

ٓع، ْالخهاعيذ الخالم  .مٗا ؤلاحغاءيً جٟٗيل ؤْ باألح

ْعل ل٨ً  قإجها، في مدايغ ْجدغيغ اإلاسالٟاث بغنض ْطل٪ ال٨ثحريً، عؤر بليّ يظَب ٦ما الغصٕ ٖلى ٣ِٞ ي٣خهغ ال اإلاخ٣ٟض ص
ني الهىض١ْل بقٗاع ؤْ ٓعل الخهغيذ ؤْ الدجؼ مجا٫ في باإلزالالث الاحخماعي للًمان الَٓ ْعل لّ بل ، باألح  ؤ٢غجّ ٢ْاجي ص

ٓوؿيت الكٛل مجلت ٓحيّ في يخمثل الخ ٓنل لخُبي٤ الُغ١ل ؤهج٘ بلى ْألاحغاء اإلااحغيً بعقاصْ ج  ٞيكغ الكإن، َظا في ال٣اه
 ؤْ اإلايضاهيت ػياعتهم زال٫ ْبعقاصاث ههاثذ مً الكٛل مخ٣ٟضْ ي٣ضمّ ما ٖجر خخما يمغ ألازُاع مً ْالؿالمت الٗمل ز٣اٞت

ٓعل بزغ  لؤلحغاء الاحخماٖيت الخُٛيت جىميت في ق٪ بضْنل يؿاَم الؾترقاص الكٛل ج٣ٟضيت بم٣غاث ألاحغاء ؤْ اإلااحغيً خً

ٓاء  .ممثليهم ؤْ ألاحغاء مً بمُالبت ؤْ اإلااحغيً مً بمباصعة ؾ

ت اإلاشانبت قاغلُت مذى :الثاني اإلابدث  :الاحخماغُت اإلاعاهماث بػنواو الدجض غلى ؤلاداٍس

ْلت بليّ جهبٓ ما     ليتها بحن مٗاصلت عؾم ٖجر جضزلِا هجاٖت جد٣ي٤ َٓ الض  اإلااحغيً ْْاحباث ْخ١ٓ٣ل حِت مً مؿْا

، حِت مً ْألاحغاء ٓان  الدجؼ ٖلى ؤلاصاعيت اإلاغا٢بت ٞاٖليت جمِٓغاث هي ٞما ؤزٔغ ْلى ال٣ٟغة( الاحخماعي الًمان بٗى  (ألا

ْصيتها ؤؾباب ْماهي  .(الثاهيت ال٣ٟغة) مدض

ت الشنابت قاغلُت جمظهشاث: ألاألالى الكهشة   :ماعيالاحذ المماو بػنواو الدجض غلى ؤلاداٍس

ني الهىض١ْل بّ يمغ ما ؤن بلى البٌٗ يظَب ٢ض ٓص نٗبت ماليت ْيٗيت مً الاحخماعي للًمان الَٓ  جغاح٘ بلى باألؾاؽ يٗ
 لضٔ اإلاسجلت الؿلبيت الىخاثج ؤن ْالخا٫ اإلاجا٫، َظا في الاحخماعي الًمان ْمغا٢بي قٛل مخ٣ٟضر مً اإلاغا٢بت ؤحِؼة ؤصاء
 بل خضٍ، ٖلى هٓام ٧ل ْيٗيت ح٨ٗـ ال ٞهي الى٣ٟاث ْجىامي ؤلايغاصاث لتراح٘ جميتح هديجت هي ٧اهذ ْبن اإلااؾؿت َظٍ
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ٓاء ألاهٓمت بحن جبايىا جسٟي ٔل ٖلى ؾ باء، ؤْ الخُٛيت مؿخٓ ٓاع١ل جل٪ ؤن ٦ما 1ألٖا  التي ال٣ُاٖاث ْيٗيت ٣ِٞ جترحم ال الٟ
٢ِٓم، اإلاُالبت في ْجمغؾِم ؤحغائها ْعي ٦ْظل٪ اإلااؾؿاث منها جىدضع ليت جىامي ؤن رحي بد٣  لضٔ الاحخماٖيت اإلاؿْا

باء بضٞ٘ ملتزمت ججٗلِا الٗضيضة اإلااؾؿاث ٓنل م٣خًياث ٤ْٞ الاحخماٖيت ألٖا  خّلل ٧لما جباصع ٞهي الٗمل، بّ الجاعرل ال٣اه
ٓان حجٍؼ جم ما بضٞ٘ ألاحل ٓٞغ ْل٨ً ، مهضٍع ٧ان مِما جيبيها ؤْ بٖالما جيخٓغ ال الاحخماعي الًمان بٗى ليتالم ز٣اٞت ج  ؾْا
ْعل يذجب ال ال٣ُاٖاث ٧ل في مخجظعة ٖماليت ْز٣اٞت اإلااحغيً لضٔ ٓم الظر اإلاِم الض  الخُٛيت حٗميم في الٗمل بصاعة بّ ج٣

٘ الاحخماٖيت ٓاء الاحخماعي الًمان ؤهٓمت جد٣٣ّ ما ؤن طل٪ الاؾخسالم، وؿب في ْالٞغ  ال٣ُإ ؤْ الٟالحي ٚحر بال٣ُإ ؾ
ْعل ْٞاٖليت حضيت ًٖ باَىّ في مىإػ صْنل نيجٍر هخاثج مً اإلادؿً الٟالحي  الًمان ْمغا٢بي قٛل مخ٣ٟضر مً الغ٢ابت ص

ٓعل الخهغيذ في الزخهانِا الخايٗت اإلااؾؿاث صٞ٘ في الاحخماعي  .بظمتها جسلض ْما ٖملتها بإح

٫ٓل نالخياث مً اإلاغا٢بت ؤحِؼة بّ جخمخ٘ ما ٞةن ْبالخإ٦يض ٫ٓل لِا يس  في للبدث الزخهانِا الخايٗت اإلااؾؿاث صز

إل اإلاسالٟاث، ٓزاث٤ ٧ل ٖلى ْالَا ٓػة هي التي ال  .اإلايضاهيت الؼياعاث زال٫ خ٣اث٤ مً بليّ الخٓنل جم ما ْم٣اعهت اإلااحغ بد

٧ْل ٣ٞض اإلاسخهت ال٣ًاثيت الؿلُت بلى ْبخالتها اإلادايغ جدغيغ ٖلى ال٣اثم الغصٕ حاهب ْبلى  بصاعة مغا٢بي بلى اإلاكٕغ ؤ
ْعا الٗمل ٓحيهيا اؾدكاعيا ص  ججاٍ ؤلاصاعة جخسظٍ ٢ض بحغاء ؤبٌٛ َٓ حِت مً الؼحغ ؤن بلى اٖخباعا إلاِامِم ؤصائهم زال٫ ْج

يت ي٨ٗـ ال حِت مً َْٓ الاحخماٖيحن الكغ٧اء  .ؤصائهم في ٞكلِم ًٖ يىم بل الٗمل بصاعة مغا٢بي خٞغ

ٓان الدجؼ ٖلى اإلاغا٢بت لىجاٖت للخإؾصـ ط٦ٍغ جم ٧لما ل٨ً  ْاليؿب ٞاألع٢ام ه٣ض، مدل يب٣ى ٢ض عيالاحخما الًمان بٗى

ْصيت مً ال٨ثحر ْعاءَا جسٟي  . ألاحِؼة َظٍ ٖمل في ْؤلازٟا١ اإلادض

ت الشنابت قاغلُت مدذألادًت أظباب :  الثانُت الكهشة  :الاحخماعي المماو بػنواو الدجض غلى ؤلاداٍس

٫ٓل اإلاسجلت ْاليؿب ألاع٢ام ؤن اإلاا٦ض مً ٓاء ؤلاحغاء هٓام خ  اإلادؿً الٟالحي ؤْ الٟالحي ؤْ الٟالحي يغٙ بال٣ُإ ؾ
ٓا٢٘ ح٨ٗـ ال ل٨نها ْمض٣٢ت، صخيدت ٓص اٖخباعا ٞٗليا ال ٓح ٓػل التي الٗغا٢يل ٖضيض ل  مً ْجدض اإلاغا٢بت ؤحِؼة ٖمل حٗ

ٔل ْْْاثِٟا اإلاغا٢بت بهيا٧ل جخٗل٤ ؤؾباب بلى جهييِٟا يم٨ً خيث ٞاٖليخّ،  .ٞيّ جيكِ الظر الخاعجي باإلاديِ ْؤزغ

 :ألاألاظابكها اإلاشانبت بهُاًل جخػلو بأظبا -

م ٖلى ْلت خغم مً الٚغ ٓنل ؤن ٖلى الض ٓمت ٞةن اإلاجخم٘، ٖليّ َٓ ما ٖلى ؤلاصاعة ج٩ ٓان الدجؼ ٖلى ؤلاصاعيت الغ٢ابت مىٓ  بٗى
٫ٓل صّرل بن بل خالِا ٖلى ب٣يذ الاحخماعي الًمان غ١ل ؤلام٩اهياث خيث مً جغاحٗذ ٞهي ال٣  صاثغة ج٣غيغ ١ٓٞل الٗمل، َْ

ٓٞغ ال م٩اجب 05 ْ  مداؾبحن مغا٢بحن بلى جٟخ٣ض الاحخماعي للًمان م٨خبا 16 ٞةن 2014 لؿىت  اؾباثاإلاذ ٓنل لضحها يخ  مغا٢ب

ٓنل ٔل ٞىي ٓٞغ ال ْؤزغ ٓنل ختى ٞيها يخ ٓنل مغا٢ب   2.ميضاهي

ٔل حِت ْمً ٓان ج٩لي٠ ٞان ؤزغ ٓاء الغ٢ابت ؤٖ  ؤز٣ل ٢ض بياٞيت بمِام الاحخماعي الًمان مغا٢بي ؤْ 3الكٛل مخ٣ٟضر ؾ
يٟتهم ٢ٓايت جضزلِم ْهجاٖت ٢ضعاتهم يؿدىٟظْنل ْحٗلِم الغ٢ابيت ْْ  ْالخهغيذ الدجؼ مجا٫ في ْعصِٖا اإلاسالٟاث مً لل
ٓع، ٓيت باإلاهالخت الكٛل مخ٣ٟضْ ي٩ل٠ ٞمثلما باألح  ؤهٓمت بةصاعة الاحخماعي الًمان مغا٢بٓ ي٩ل٠ اإلاِىيت الجزاٖاث ْحؿ

                                                           
 
 0  -49  ص, 4 0 ,تونس, –اسبات دائرة احملاسبات , الصندوق الوطين للضمان االجتماعي, دائرة ادلح  

 .8   ص,4 0 تونس,  –دائرة احملاسبات  الجتماعيادائرة احملاسبات , الصندوق الوطين للضمان     
 .4 0 دور ادارة العمل يف تسوية النزاعات الشغلية ,علي قتات ,كلية احلقوق بصفاقس, تونس   
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 نىض١ْل في بالخهٝغ ج٩ليِٟم مثال طل٪ مً الاحخماعي، الًمان مغا٢بي ازخهام لىب بهلت جمذ ال البٌٗ يغاَا احخماٖيت

اهاث ْبؾىاص الُال١ ْحغايت الى٣ٟت يمان ٓػة الٗاثالث لٟاثضة ؤلٖا  1.اإلاٗ

 اإلاغا٢بت هجاٖت مً يدّضل ٢ض الٗمل بصاعة َيا٧ل بحن الخيؿي٤ ٚياب ٞةن اإلاِام ْحكغطم الٗضصر الى٣و َظا بلى ْباإلياٞت
ٓان الدجؼ ٖلى يتؤلاصاع ٓهيت ؤؾـ بٓي٘ اإلاكتر٥ للٗمل اإلاؿاعي بٌٗ ْحضث ٞلئن الاحخماعي، الًمان بٗى  لّ مغحٗيت ٢اه

ْصا؛ ب٣ي ؤهّ بال ا جم ْبن التي الاجها٫ بُا٢ت ؤن خيث مدض ٓزاث٤ يمً وكَغ ٓػاعة الغؾميت الضازليت ال ن ل  الكْا
ٓوي ؾىضَا ؤن بال الاحخماٖيت ٓنل الكٛل مخ٣ٟضر حٗل مما يٗي٠، ال٣اه ً ٓنل ْ مىاؾباث ٖضة في الٗمل يٞغ  ًٖ يمخىٗ

ني الهىض١ْل مغا٢بي م٘ الخيؿي٤ . الاحخماعي للًمان الَٓ

 :الخاسجي باإلادُي جخػلو أظباب -

ٓعل ٖلى الدجؼ مجا٫ في اإلاغا٢بت َيا٧ل بن   ٓان ألاح  الخاعجي، مديُِا ًٖ مٗؼ٫ل في جيكِ ال الاحخماعي الًمان بٗى
 جىامي ؤن مثال طل٪ مً حٛحراث، مً ْالخ٣ني ْالاحخماعي الا٢خهاصر الٓي٘ يٗصكّ بما عجباٍالا ؤقّضل مغجبُت ٞىجاٖتها
ٓعل الٗمل ٢اٖضة في جٓؾ٘ مً عا٣ّٞ ْما اإلاِي٩ل ٚحر الا٢خهاص ٟا٫ لضٔ زانت بّ اإلاهغح ٚحر اإلاإح  طْرل ْالٗما٫ ْاليؿاء ألَا

ْصة، ال٨ٟاءة ل ٞاٖليت مً ٢لو ٢ض 2اإلادض
ّ
 التي اإلاِي٩لت اإلااؾؿاث ؤصخاب لضٔ ْالخٝٓ الامخٗاى ماْنل 3الِيا٧ل، جل٪ جضز

ة ؤن بلى اٖخباعا مِّضصة، الخىاٞؿيت ٢ْضعتها اؾخمغاعيتها ؤنبدذ ّٓ  اإلااؾؿاث ْؤن زاّنت حّضا ٦بحرة ؤلاهخاج ج٩لٟت في الٟاع١ل َ

ٓوؿيت ٓم  ؤنبدذ الخ ٓاحِت في الي ٫ٓل م٘ ألاحىبيت هٓحرتها م٘ خخميت م ٓوـ صز ْبي الاجداصٕ م قغا٦ت اجٟا٢يت ج ْع  .ألا

ٓباث َاثلت جدذ بها ؾيل٣ي اإلاِي٩لت اإلااؾؿاث جل٪ ٢ضعاث جغاح٘ ؤن ٞيّ قّ٪ل ال ْمما  ْيجٗلِا الّٟىيت، ؤْ الا٢خهاصيت الهٗ
ٖٓت ْاإلاالي الاحخماعي الٓي٘ ٖلى ؾلبا يازغ ما َْٓ ٖملتها، ٧ّلل ؤْ حؼء ًٖ جهاثيا جخسلى  ؾي٣ٟض خيث الَٓىيت، للمجم

ٓاًَ الٗما٫ ٓا الاحخماٖيت ْخمايتهم لتهمٖم م ٔل الٟئاث بلى ليىًاٞ ْص، الّضزل ْطْرل الٗاَلحن مً ألازغ  جث٣ل ْالتي اإلادض
ني الهىض١ْل ٧اَل ٓم ؤصث بياٞيت، بى٣ٟاث مباقغة ٚحر ؤْ مباقغة بهٟت الاحخماعي للًمان الَٓ  ؤػمت بلى مىإػ بضْنل الي

ٓاػهاجّ في خ٣ي٣يت  .اإلااليت ج

 : خاجمت

ٓعل ٖلى الدجؼ مجا٫ في ؤلاصاعيت الغ٢ابت ؤن ٖليّ الخإ٦يض يم٨ً ما ٓان ألاح  ل٩ل ؤَميتها ْاػصاصث مِمت الاحخماعي الًمان بٗى
ْلت جًمً حِت مً ٞهي الاحخماٖيحن، الكغ٧اء  حِت ْمً ْجضٖمّ، الاؾدثماع مىار ْجدؿً ْاإلاالي الاحخماعي الاؾخ٣غاع للض

ٔل  .مٓيّٗ خؿب ٫ّل٥ حهضصَا ٢ض ما ٧ل مً  ْٖمالِا اإلااؾؿاث جدمي ؤزغ

ب اإلاٗاصلت َظٍ جد٣ي٤ ؤن في قّ٪ل ال
ّ
ٓصا يخُل ْلت، مً مجِ ا الض ٫ الغثصـ الٟاٖل باٖخباَع  الاحخماعي اإلاىار ًٖ ْاإلاؿْا

ٓاهحن ؤ٢لمت ْٖلى اإلاجا٫ َظا في اإلاخضزلحن ٧ل بحن الخيؿي٤ مً مؼيض بلى ْيضِٞٗا الا٢خهاصر، ٓاهحن م٘ الَٓىيت ال٣  ال٣
ْليت ٓحيت ْالاحخماٖيت الا٢خهاصيت الخدضياث جىامي ّْلل في زانت هجاٖتها الا٢خهاصيت اإلااؾؿت لخ٨ؿب الض ٓل  ْالخ٨ى

٫ٓل ٓوـ ْصز عبي الاجداص م٘ حضيضة قغا٦ت اجٟا٢يت في ج   .ألاْع
                                                           

1
 www.kadhanews.com,2016-01-01 ,السماوي  بدر 

2
 L’extension de la protection sociale à l’économie informelle à l’épreuve, Nidhal Ben Cheikh, Centre de 

Recherches et d’Etudes,2013. 
3
 Education ouvrière, Hoferlin Isabelle, L’inspection du travail à l’heure de l’austérité, numéro 140-141, 2005, p36. 
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