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ش اإلاؽشفت العامت   ظشوس ظالبي اإلال. د: ومذًشة الخدٍش

ش   نىس الذًن خيرػ. د: معاعذ مذًش الخدٍش

 :الخٗغي٠

 جهضع مد٨مت صوليت  ٖلميت مجلت

 البدث حيل مغ٦ؼ ًٖ صوعًيا

 اإلاٗم٣ت اإلا٣االث وكغ حؿتهضٝ الٗلمي

: ال٣اهىهيت الٗلىم مجاالث مسخل٠ في

 بةقغاٝ ،"والخاؿ العام اللانىو "

 ؤؾاجظة مً مك٩لت جدغيغ هيئت

 مً جخإل٠ ٖلميت وهيئت وباخثحن

 جد٨يم وهيئت الباخثحن مً هسبت

 .ٖضص ٧ل في صوعيا جدك٩ل

 الباخثحن مسخل٠ بؾهاماث اإلاجلت جدىاو٫ل

 ما ؾىاء ال٣اهىهيت الٗلىم بمجا٫ واإلاهخمحن

 الؿاٖت ب٣ًايا ؤو الىٓغرل بالغنيض حٗل٤

ما٫ بترحمت ؤو  الٗلميت ألاهميت طاث ألٖا

 .بها اإلاٗتٝر

 لخغم ج٨غيؿا الٗلميت الضوعيت هظه حٗض

 اإلاجهىص و ألابدار حصجي٘ ٖلى اإلاغ٦ؼ

لى الٗلمي،  عنيضه بزغاء في ؤلاؾهام ٖو

 وال٣يمت، الجاّصة الضعاؾاث بيكغ الٗلمي

ل
ً
يت ٖلميت مٗايحر بلى اؾدىاصا  مىيٖى

 .وص٢ي٣ت

: العلمُت اللجنتسبِغ 
ظُذي بلعباط الجضابش  -حامعت حُاللي لُابغ  فُاللي بىمذًن . د.أ

ش : أظشة الخدٍش
 ، ألاسدو العلىم ؤلاظالمُت العاإلاُتسابذ مدمذ فلُذ النمش  حامعت . د

عاكلي فضُلت، حامعت باجنت، الجضابش . د

الععُذ ولُىاث حامعت مدمذ بىضُاف باإلاعُلت،الجضابش  . د

 الجضابش معخغانم،حامعت عبذ الحمُذ بن بادٌغ، وهـُـبت سابـــــذ، . د

 جىنغ، ولُت الحلىق بففاكغعلي كخاث  الباخث 

 وهشاو، حامعت نعُمت أماٌ خُفشي،. أ

 :العلمُت الخدىُمُت للعذداللجنت  
عذناو خلف خمُذ البذساني  . د

(لالٗغا١)عثيـ ٕٞغ الٗال٢اث الضوليت بجامٗت اإلاىنل 

س ي امُنت  . د دَس

ل(الجؼاثغ)حامٗت حياللي ليابـ ؾيضر بلٗباؽ لالخ٣ى١ و الٗلىم الؿياؾيت٧ليت 

ظفُاو ظىالم  . د 

ل(الجؼاثغ)ؾى١ ؤهغاؽ ل-حامٗت مدمض الكغي٠ مؿاٖضيت 

مدمذ بلحاج الفدص ي . د

(لاإلاٛغب)٧ليت الخ٣ى١ بجامٗت اإلال٪ ؾٗضر َىجت 

  خير الذًن لُاط. د

 حامٗت ٖبض الغخمان محرة بجايت
ل

 :الخذكُم اللغىي 
ظماح بن خشوف، حامعت البؽير ؤلابشاهُمي، الجضابش . أ

ضة خىفاف. أ حامعت مدمذ بىضُاف اإلاعُلت، الجضابش ، لٍى

 

Lebanon - Tripoli / Abou Samra Branche P.O.BOX  8    + 961/71053262  -  www.jilrc-magazines.com -      law@jilrc-magazines.com 

 

 

http://jilrc.com/
http://jilrc.com/
http://jilrc.com/


 2016  ماًى  3العذد  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مشهض حُل البدث العلمي 
  

 

 
 5 

  

  

 

 

 

 

 

الت فيها وجخىافش واإلانهجُت، اإلاىضىعُت جلتزم التي واإلالاالث ألابدار اإلاجلت جلبل  ألـا

 :الخالُت النؽش كىاعذ وجدترم والجذًت والذكت العلمُت

 : للملاالث بالنعبت 

 آلاجُت الؽشوط حعخىفي التي اإلالاالث اإلاجلت جنؽش : 

 واإلاىضىعُت العلمُت باإلاعاًير الالتزام  ٌ  اإلادىمت، الذوسٍاث في دولُا بها اإلاعمى

 . العلمي البدث لؽشوط حعخجُب والتي 

 اإلاششحت العلمُت اإلاىاد جدىُم في واإلاىضىعُت الحُاد مبذأ  الخدىُم هُئت حعخمذ 
 بمبادا معاظها أو الفىشي  الخعشف من ألاعماٌ خلى على الحشؿ مع للنؽش

 . ألانؽمت أو باألشخاؿ

 مدل جىىو  ال وأو بالجذًت جدعم أو اإلاجلت في للنؽش اإلالترخت اإلالاالث في ًشاعى 

 . ملخلى أعماٌ، أو مزهشة من ملخعف أو ظابم نؽش

 اإلاجلت اخخفاؿ ضمن اإلالذمت اإلاىاضُع جىىو  أو . 

 20 العمل حجم ًخعذي ال أو و ، اللغىٍت العالمت وكىاعذ الذكت اإلالاالث جلتزم أو 

 . البدث مالخم و هىامؾ،مفادس اخدعاب مع ـفدت

 اللغاث بئخذي آخش و البدث بلغت بملخق مشفم ملف في العلمُت اإلاادة جشظل :

ت أو الفشنعُت العشبُت،  (.البدث لغت خعب) الانجليًز

 : اإلاترحمت لألعماٌ بالنعبت  

 اإلاجلت باخخفاؿ جخفل التي جلً اإلاترحمت ألاعماٌ من جلُل. 

 ت,  ،الفشنعُت العشبُت:  إلى و من اإلاترحمت ألاعماٌ جلبل   .ألاإلاانُت أو الانجليًز

 أعاله اإلازهىسة اللغاث في مخخفيو جشحمانُيو الظدؽاسة اإلالاالث جخضع . 

  ٌ  خعب  العلمُت الخبرة روي  من أظاجزة إلى اإلالاالث  اإلالذمت ألاعماٌ جدى

 . اإلالالت اخخفاؿ

 حعلمها من دكابم 5 بعذ مادجه بخللي اإلاشظل الباخث ًبلغ . 
 

 كىاعذ النؽش
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 :الخدىُم ظُاظت 

 من جمىُنها من أظبىع  ضىو  في اللشاس اجخار و الشأي بئبذاء الخدىُم هُئت جلتزم 
ت مشاعاة مع للنؽش، اإلالترخت اإلاادة  الخدىُم في الخامت العٍش

 للنؽش اإلالذمت اإلاىاد على حعذًالث إكشاس ضشوسة اسجأث أو الخدىُم لهُئت ًدم . 

 اإلاشظل الباخث ٌعلم  ٌ خ ٌعلم أو على للنؽش مادجه بلبى  سصنامت خعب نؽشها بخاٍس

 .اإلاجلت

 :النؽش ؼشوط

 ؼيل  العشبُت باللغت:   الىخابت ؼيل Traditional Arabic  14 حجم. 

 ؼيل ألاحنبُت للغاث بالنعبت Times New Roman 12 حجم       . 

 مففلت علمُت راجُت بعيرة مادجه الباعث الباخث ًشفم. 

 لت خعب البدث معلىماث تهمؽن ىُت ؼُيا ى ظٍش  ًدبع  حعلعلي بترجِب ألامٍش

 . البدث متو

 ـفدت ول نهاًت في اإلاعلىماث هىامؾ جشجب. 

 :التهمِؾ نمىرج 

 النؽش، داس الىخاب، عنىاو اإلِاؤلف، اظم و للب :ألاحنبُت أو العشبُت باللغت الىخب .1

 .العبعت النؽش،سكم ظنت النؽش، بلذ

عُت النفىؿ .2  . الفذوس  النق،ظنت النق،مضمىو  البلذ،نىع  :الدؽَش

 الياجب،عنىاو اظم و للب الذوسٍت، أو اإلاجلت عنىاو :الذوسٍاث و اإلاجالث .3

خ اإلالالت،عذد  . الاكخباط الفذوس،ـفدت اإلاجلت،جاٍس

 اإلازهشة،مؤظعت دسحت ، اإلازهشة العالب،عنىاو اظم و للب :الجامعُت الشظابل .4

 . الاكخباط الجامعُت،ـفدت الخخفق،العنت اإلازهشة،ولُت حسجُل

ش .5 ش، إـذاس حهت  :الشظمُت الخلاٍس ش،مياو مىضىع الخلٍش ش، نؽش الخلٍش  ظنت الخلٍش

ش إـذاس  .الاكخباط ـفدت ، الخلٍش

     :الالىترونُت اإلاشاحع .6

ٌ   اإلاشحع ًىزم   وامال ؤلالىتروني   الشابغ  معلىماث بزهش ” ؤلانترنذ”  ؼبىت  عن اإلانلى

خ اإلانؽىسة، اإلاادة ـاخب رهش   مع  اسة وجاٍس   .اإلاىكع ٍص

 على عنىاو اإلاجلت .7
ً
 :جشظل اإلاعاهماث بفُغت الىترونُت خفشا
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 الفهشط
 الففدت 

 9 الافخخاخُت 

 صابش أظخار ظاًل اإلافعفى.د ألانترنِذ عبر اإلاخعاكذًن خماًت في آلامن ؤلالىتروني الخىكُع أهمُت 

 -اإلاغشب  –مىناط إظماعُل مىالي حامعت ، بالشؼُذًت الخخففاث اإلاخعذدة باليلُت

11 

 ت الؽشواث  ولُت  مداضشة أظخارة فاظُمت خمُذي الذهخىسة الاحخماعي الضماو وهُئاث الخجاٍس

 (الجضابش) معخغانم حامعت العُاظُت والعلىم الحلىق 

21 

 دهخىساة الشابعت العنت في باخث عمش خّماط العُذ الخاؿ اللعاع في اإلاالي الفعاد من الىكاًت 

  -جلمعاو  -بللاًذ بىش أبي حامعت العُاظُت والعلىم الحلىق  ولُت لألعماٌ حناةي كانىو  جخفق

   (الجضابش)

31 

 ع  ولُت/ باخث أظخار بىهـــــالٌ العالم عبذ.د  الغاباث على اإلادافؽت في ودوسه اإلاغشبي الغابىي  الدؽَش

 (اإلاغشب) مىناط إظماعُل مىالي حامعت ؤلانعانُت، والعلىم آلاداب

43 

 الحلىق  بيلُت  أظخارة  خفُؽــت كاًذ.  أ الجضابشي  اللانىو  في البُئُت ألاضشاس عن اإلاذنُت اإلاعؤولُت 

 (الجضابش) معخغانم، حامعت ، العُاظُت والعلىم

53 

  ع دوس  نىس  خيرػ. د: بالجضابش الفناعي اإلاجاٌ في اإلاباؼش ألاحنبي الاظدثماس اظخلعاب في الدؽَش

 (الجضابش) معخغانم حامعت  مدمذ عمىس  الباخث و  الذًن

63 

 حامعت النمش، فلُذ مدمذ سابذ. د: ملاسنت دساظت:  الفناعُت والنمارج للشظىم اإلاذنُت الحماًت 

 (ألاسدو) العاإلاُت ؤلاظالمُت العلىم

77 

 

ت  ش اإلاجلت معؤولُتها عن أي انتهان لحلىق اإلالىُت الفىٍش جخلي أظشة جدٍش

 ال حعبر آلاساء الىاسدة في هزا العذد بالضشوسة عن سأي إداسة اإلاشهض

 2016© حمُع الحلىق مدفىؼت إلاشهض حُل البدث العلمي 
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 الافخخاخُت

 

 الفالحاث جخم بفضله الزي العاإلايو سب هلل والحمذ الشخُم الشخمن هللا بعم

 

 ألابدار حُل مجلت من الثالث العذد اللانىنُت العلىم في الباخثيو جفشف جدذ نضع أو ٌععذنا
 آلامن ؤلالىتروني الخىكُع همعألت بالغت أهمُت لها مىاضُع إلى جعشق  والزي اإلاعملت اللانىنُت

. الفناعُت والنمارج للشظىم اإلاذنُت الحماًت إلى وهزلً ألانترنِذ؛ عبر اإلاخعاكذًن وخماًت

ٌ  هما ع ودوس  الخاؿ؛ اللعاع في اإلاالي الفعاد من الىكاًت مىضىع العذد جناو  اظخلعاب في الدؽَش
ت والؽشواث بالجضابش الفناعي اإلاجاٌ في اإلاباؼش ألاحنبي الاظدثماس  الاحخماعي الضماو وهُئاث الخجاٍس

. الجضابشي  اللانىو  في البُئُت ألاضشاس عن اإلاذنُت اإلاعؤولُت وهزلً

ٌ  كُمت دساظت هنان وانذ وكذ ع خى . الغاباث  على اإلادافؽت في ودوسه اإلاغشبي الغابىي  الدؽَش

. به ٌعخعاو علمُا مشحعا لخىىو  والخاؿ العام اللانىو  بيو العذد هزا مىاضُع جنىعذ للذ عمىما
 لجندنا إلى لالنضمام أو اإلالبلت ألاعذاد في للمعاهمت الجادًن الباخثيو ول نذعى اإلاناظبت وبهزه

.  العلمُت

ش هُئت أؼىش أو باألخير ًفىجني وال هما ت اللجنت وأعضاء الخدٍش  واإلاذكلخيو للعذد الاظدؽاٍس

ٌ   الجباس اإلاجهىد على اللغىٍخيو  .اإلابزو

 

 وآلاخش ٌألاو في اإلاىفم وهللا

 

ش ومذًشة العامت اإلاؽشفت  اإلال ظالبي ظشوس. د / الخدٍش
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. عبر ألانترنِذ خماًت اإلاخعاكذًنأهمُت الخىكُع ؤلالىتروني آلامن في 

 –،حامعت مىالي إظماعُل مىناط اإلافعفى ظاًل أظخار صابش باليلُت اإلاخعذدة الخخففاث بالشؼُذًت .د

 -اإلاغشب

 

 

: ملخق

 بلى الخٗغى زال٫ مً وطل٪ ألاهترهيذ، ٖبر اإلاخٗا٢ضيً خمايت في آلامً الال٨ترووي الخى٢ي٘ ؤهميت صعاؾت بلى البدث يهضٝ
 بلى البدث هظا ج٣ؿيم زال٫ مً وطل٪ ؤلال٨تروهيت، باإلاهاص٢ت اإلا٩لٟت والهيئاث بوكاثه، وآليت آلامً الال٨ترووي الخى٢ي٘

.  وزاجمت ومُلبحن م٣ضمت

 

Résumé : 

La recherche vise à étudier l'importance de la signature électronique sécurisée pour protéger 

les entrepreneurs et les consommateurs via Internet, et pour ce là on va traiter  la signature 

électronique sécurisée et le mécanisme sécurisé pour sa création en premier lieu, et les 

organes chargés de la ratification électronique en deuxième lieu, selon une introduction, deux 

axes, et une conclusion. 

 

:  ملذمت

 ؾلٗهم لٗغى واإلاا٫ الخجاعة لغحا٫ ميؿغا ؤمغا ألاهترهيذ قب٨ت زال٫ مً الٗاإلايت الؿى١ل ٖلى الاهٟخاح ؤنبذ 
 التي اإلاىاٞؿت ْل في الاثخمان بإًٞل والخضماث الؿلٗت هظه  ا٢خىاء في الازخياع بد٤ للمؿتهل٨حن ؾمذ ٦ما وزضماتهم،

ها . ؤلال٨تروهيت الخجاعة حٗٞغ

ه الظر ال٨بحر الخىّؾ٘ بلى بالىٓغ  اإلاؿتهل٨حن مً مهّمل ٖضص َٝغ مً الخجاعة هظه ٖلى ؤلا٢با٫ ؤن ٚحر  مجا٫ ٖٞغ
الت ٢اهىهيت بترؾاهت مىا٦بتها بلى صٞ٘ الخجاعيت، اإلاٗامالث ّٗ  هظه ٖمضث خيث والضوليت، الىَىيت الدكغيٗاث لضن مً ٞ

ت وي٘ بلى الدكغيٗاث . الا٢خهاصر ألامً وجد٣ي٤ ال٣اهىوي ألامً حٗؼيؼ بٛيت ال٣اهىهيت والكغوٍ الًماهاث مً مجمٖى

اع هظا في جم ؤلال٨تروهيت الخجاعيت اإلاباصالث في وألامان الث٣ت مبضؤ ولخد٣ي٤   ؤلال٨ترووي، الخى٢ي٘ بماؾؿت الاهخمام ؤلَا
 باإلاهاص٢ت اإلا٩لٟت الجهاث خّضص زم إلوكاثه، آمىت آليت له ووي٘ ألامان، قغوٍ مً بجملت اإلاكٕغ ؤخاَه خيث

اث بزباث في وحّجت مامىا ابل٨ترووي جى٢يٗا اٖخباعه ؤحل مً ؤلال٨تروهيت،  الخجاعة في اإلاخٗا٢ضيً بحن ال٣اهىهيت الخهٞغ

. ؤلال٨تروهيت
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مئىان، ألامان  اإلاؿتهل٪ وزانت اإلاخٗا٢ضة لؤلَغاٝ يُٗي آلامً ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ بن  ٖلى بيجابا يى٨ٗـ مما والَا
غها التي ال٣ىيت ال٣اهىهيت الدجيت بلى بالىٓغ الخجاعيت اإلاباصالث  واإلاًمىنل إلوكاثه، آليت بلى اإلاؿدىض الخى٢ي٘ هظا يٞى

ض وؾالمخه صخخه  جىضح التي ؤلال٨تروهيت  اإلاهاص٢ت بكهاصة
ّ
 1.ال٣اهىهيت حجيخه وجا٦

 اإلاخٗا٢ضيً خمايت في آلامً ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ ؤهميت ٖلى يىهب اإلاىيٕى لهظا صعاؾدىا في الجىهغرل ؤلاق٩ا٫ ٞةن ولظل٪

 .ألاهترهيذ ٖبر

 و٦ظا بوكاثه بأليت اإلاديُت الًماهاث هي وما وقغوَه؟ ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ ماهيت ًٖ الدؿائ٫ل بلى يضٞٗىا ما وهظا
 اإلاهاص٢ت م٣ضمي ؤخض الُبيعي الصخو اٖخباع يم٨ً وهل ؤلال٨تروهيت؟ باإلاهاص٢ت اإلا٩لٟت الهيئاث ؤو الجهاث

  ؤلال٨تروهيت؟

 إلوكاثه اإلاسههت ال٣اهىهيت وآلاليت آلامً، ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ في البدث ٖليىا يدّخم هضعؾه الظر اإلاىيٕى ؤهميت بن

 الخهميم جبّني زال٫ مً وطل٪ ،(الثاوي اإلاُلب) ؤلال٨تروهيت باإلاهاص٢ت اإلا٩لٟت الهيئاث ًٖ الخضيث زم ،(ألاو٫ل اإلاُلب)
: الخالي

.  بوكاثه وآليت آلامً ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘: ألاو٫ل اإلاُلب

.   ؤلال٨تروهيت باإلاهاص٢ت اإلا٩لٟت الهيئاث: الثاوي اإلاُلب

ٌ  اإلاعلب .   إنؽابه وآلُت آلامن ؤلالىتروني الخىكُع:  ألاو

غ   يخٟى١ل خيث اإلاٟخىخت، ؤلال٨تروهيت ألاؾىا١ زال٫ مً والجهض الى٢ذ للمؿتهل٪ ؤلال٨تروهيت الخجاعة جٞى

 ٖمل اإلاٛغبي اإلاكٕغ ؤن ٚحر 3وؾغيٗت، جل٣اثيت بهىعة الخجاعيت اإلاٗامالث ججغرل وبظل٪ 2ألاًٞل، بالؿٗغ ألاحىص اإلاىخىج

 يغوعة ٖلى 4ؤلال٨ترووي الخباص٫ ٢اهىنل هو لظل٪ وألامان، الث٣ت لخد٣ي٤ الًماهاث مً بجملت الخجاعة هظه بخاَت ٖلى
غ خباعه ألامان نٟت إليٟاء مدضصة قغوٍ ٖلى ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ جٞى  ،(ألاولى ال٣ٟغة) الٛحر مىاحهت في ٢اهىهيت حجت اٖل
 ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ إلوكاء ماّمىت آليت وي٘ ٖلى ٦ظل٪ اإلاكٕغ ٖمل ؤلال٨تروهيت الخجاعة في والًبِ الاخخياٍ مً وإلاؼيض
 زانت وؤلال٨تروهيت ٖامت الخجاعة في اإلاٟتريت والث٣ت ألامان ٖىهغ ٖلى يازغ  مدخمل جؼويغ ؤو اخخيا٫ ل٩ل جٟاصيا

(. الثاهيت ال٣ٟغة)

 

 

 
                                                           

. 74 :، ص2005شتنرب  29السنة  3رللة احلقوق الكويتية، ملحق العدد  اإللكًتونيةخالد سعد زغلول، احلماية القانونية للتجارة  - 
. 09: ، ص2005، سنة 25، البيئة االقتصادية للمشروعات التجارية، رللة اإلشعاع، العدد اإللكًتونيةزلمد زلبويب وىشام لعبودي، التجارة  -2
مار، كلية  قانون األعمال واالستثيفوحدة التكوين والبحث  زلمد ادلاحي، التجارية اإللكًتونية وآليات محايتها، دبلوم الدراسات العليا ادلعمقة، -3

. 4 : ، ص2007/2008: العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة زلمد األول وجدة، السنة اجلامعية
ادلتعلق بالتبادل اإللكًتوين للمعطيات القانونية، جريدة  53.05بتنفيذ القانون رقم  2007نونرب  30صادر يف  29 .07. ظهَت شريف رقم  -4

. 3879 :، ص2007دجنرب  6 بتاريخ 5584رمسية عدد 



 2016  ماًى  3العذد  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مشهض حُل البدث العلمي 
  

 

 
 13 

. آلامن ؤلالىتروني الخىكُع: ألاولى الفلشة 

 هىا٥ خيث بليه، مجها يىٓغ التي الؼاويت بازخالٝ مخبايىت بخٗغيٟاث ؤلال٨ترووي، الخى٢ي٘ حٗغي٠ بلى ال٣اهىوي ال٣ٟه اججه
ه مً ه آلازغ والبٌٗ ويٗه، في اإلاؿخٗملت الىؾيلت بلى بالىٓغ ٖٞغ اث٠ زال٫ مً ٖٞغ  بيٟاء في بها يُل٘ التي الْى

. 1ؤلال٨تروهيت واإلادغعاث ال٣ٗىص ٖلى الدجيت نٟت

 ق٩ل طر مٗالجت هٓام ؤو ؤنىاث ؤو عمىػل ؤو ؤع٢ام ؤو خغوٝ ٧ل: "بإهه ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ ال٣ٟه بٌٗ ٖٝغ ول٣ض 
٘ شخو بخدضيض يؿمذ مخّٟغص َاب٘ لها وي٩ىنل ٚحرها، ؤو بل٨ترووي

ّ
 اإلاى٢٘ عياء ًٖ حٗبر بديث ٚحره، ًٖ ويمحزه اإلاى٢

 2".ؾالمخه وجًمً الخهٝغ بمًمىنل

ت ٖلى ؤلال٨ترووي الخباص٫ ٢اهىنل مً الؿاصؾت اإلااصة زال٫ مً اإلاٛغبي اإلاكٕغ هو   الًىابِ مً مجمٖى
ت ال٣اهىنل هظا جًّمً خيث الٛحر، مىاحهت في حجيت آلامً ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ يهبذ ختى جىاٞغها الىاحب  مً مجمٖى

٘ زانا ي٩ىنل ؤن ييبغي ؤهه طل٪ باآلمً، اإلاىنٝى ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ هظا في اؾخجماٖها يخٗحن التي الكغوٍ
ّ
 باإلاى٢

٘ ججٗل وآلياث بىؾاثل بوكائه يخم وؤن وخضه،
ّ
 م٘ خهغيت، وبهٟت الخانت مغا٢بخه جدذ به الاخخٟاّ ٖلى ٢اصعا اإلاى٢

 ؤصزل الخ٤ حٛيحر ؤر ٦ك٠ بم٩اهيت ججٗل بُغي٣ت ؤلال٨ترووي، بالخى٢ي٘ اإلاخهلت بالىزي٣ت اعجباٍ وحىص يمان يغوعة

ه ؤو مهضعه ٧ان ٦يٟما الىزي٣ت هظه ٖلى . هٖى

 اإلاُاب٣ت، بكهاصة مثبخت نالخيتها ج٩ىنل وؤن إلوكاثه، آليت بىاؾُت ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ يىي٘ ؤن يخٗحن طل٪ بلى بياٞت

. آلامىت ؤلال٨تروهيت الكهاصة في آلامً الخى٢ي٘ هظا مً الخد٤٣ّ مُٗياث بلى ؤلاقاعة يغوعة م٘

 الخى٢ي٘ بكإن 3ألاوعوبي، الخىحيه في الىاعصة اإلا٣خًياث ببٌٗ اؾخٗان ٢ض اإلاٛغبي اإلاكٕغ ؤن ؾب٤ مما ويخطح

 ٧اإلاكٕغ اإلا٣اعهت، الدكغيٗاث بٌٗ يىا٤ٞ ٦ما ؤلال٨تروهيت، للخجاعة 1الىمىطجي، ألاووؿترا٫ ٢اهىنل و٦ظا ؤلال٨ترووي

                                                           
. 25 : ، ص2005لورنس زلمد عبيدات، إثبات احملرر اإللكًتوين، دار الثقافة للتوزيع والشركات، الطبعة األوىل  - 
احلكومة   -اإللكًتونيةالتجارة ) اإللكًتونيةمدنيا بتزويره، مؤ٘تر ادلعامالت  واالدعاءأسامة رويب عبد العزيز، حجية التوقيع اإللكًتوين يف اإلثبات  -2

أبو  االسًتاتيجية، جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة، مركز الدراسات والبحوث 20/5/2009  –9 ، أعمال ادلؤ٘تر السنوي السابع عشر، (اإللكًتونية
. 509: ظيب، ص

:  ٓتصوص التعريفات يراجع 
 .35: ، ص2000دار النهضة العربية، القاىرة  األنًتنيتحسن عبد الباسط مجيعي، إثبات التصرفات اليت يتم إبرامها عن طريق  -
ماي  2 -0 مدى حجيتو يف اإلثبات، مؤ٘تر األعمال ادلصرفية اإللكًتونية بُت الشريعة والقانون  –تعريف : التوقيع اإللكًتوين: صلوى أبو ىيبة -

 .442: العربية ادلتحدة، ص ، جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة، اجمللد األول، منشورات جامعة اإلمارات2003
القانونية أمحد شرف الدين، التوقيع اإللكًتوين قواعد اإلثبات ومقتضيات األمان يف التجارة اإللكًتونية، اجلديد يف أعمال ادلعارف من الوجهتُت  -

يف التقنيات ادلصرفية، منشورات احلليب احلقوقية، واالقتصادية، أعمال ادلؤ٘تر العلمي السنوي لكلية احلقوق ّتامعة بَتوت العربية، اجلزء األول اجلديد 
 .324: ، ص2002الطبعة األوىل 

مايو  3- ، واألنًتنتزلمد ادلرسي زىرة، الدليل الكتايب وحجية سلرجات الكمبيوتري اإلثبات يف ادلواد ادلدنية والتجارية، مؤ٘تر القانون والكمبيوتر  -
: ، ص2004ت العربية ادلتحدة، اجمللد الثالث، منشورات جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة، الطبعة الثالثة ، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارا2000
8 4 .

. 77: ، ص 200، السنة 84احلسُت ادلالكي، التجارة اإللكًتونية قراءة قانونية، رللة احملاكم ادلغربية، العدد  -3
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 اإلاكٕغ مً ٧ل ؤيًا ٖليه ؾاع ما وهى 2الخ٣ليضر، والخى٢ي٘ ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ بحن الدجيت في ؾىيل الظر ألامغي٩ي

 3.الخىوس ي و٦ظا والٟغوس ي، وألاإلااوي البلجي٩ي

٘، ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ جالػم اقتراٍ زال٫ مً اإلاٛغبي اإلاكٕغ ؾعي يخطح ؤٖاله اإلابيىت الكغوٍ زال٫ مً
ّ
 يمان باإلاى٢

 اقتراٍ بلى الخاحت صونل بخى٢يٗه، ملؼما ل٩ىهه ٚحره، ًٖ جميحزه ٖلى وال٣ضعة الخى٢ي٘ مهضع لهىيت الض٢ي٤ الخدضيض

 جضويً يضويا يخم ؤن يكتٍر ال: "بإهه الٟغوس ي الى٣ٌ ٢ًاء ًٖ وعص طل٪ وفي ومهضعه، الخى٢ي٘ بحن اإلااصر الاجها٫
٤ جيخج ؤن يجب وبهما اإلالتزم، الصخو ٢بل مً وبالخغوٝ باألع٢ام وال٨ميت اإلابلٜ  آلياث مً اإلاؿخٗملت الضٖامت َبيٗت ٞو

٘ ؤن بخإ٦يض حؿمذ آليت ؤيت مً ؤو ؤلال٨ترووي، الخى٢ي٘ جغاعي التي ال٣ىاٖض ٖلى اإلاىُب٣ت الخٗغي٠
ّ
 بهظه اإلالتزم هى اإلاى٢

 4".والخغوٝ ألاع٢ام

 عؾم ًٖ ٖباعة ألازحر ٞهظا الٗاصر، الخى٢ي٘ ًٖ ممحزة وبغمجياث مُٗياث اؾخسضام يخُلب ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ ٞةهجاػ
 يهٗب ٖلم خ٣ي٣خه في هى الظر ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ ٨ٖـ ج٣ليضه ؤو جؼويغه مٗه يؿهل مما مٗحن شخو به ي٣ىم

 5.جؼويغه

اع هظا وفي ٘ هىيت مً والىزى١ل الخإ٦ض ؤن ال٣اهىوي ال٣ٟه بٌٗ اٖخبر ؤلَا
ّ
 ال٣ً اؾخسضام يخم ٖىضما بل٨تروهيا اإلاى٢

 ًٖ ومخٟى٢ا مخمحزا ألازحر هظا يجٗل ؤلال٨ترووي، الخى٢ي٘ صخت في البدث بٛيت هؼإ خضور بلى الخاحت وصونل الؿغر،

. ؤلال٨تروهيت الخجاعة في للمؿتهل٪ وخمايت يماهت ؤ٦ثر ؤزغيل حهت ومً  6حهت، مً ؤلازباث مىٓىمت في الٗاصر الخى٢ي٘

. آلامن ؤلالىتروني الخىكُع إنؽاء آلُت:  الثانُت الفلشة

 مىه الثامىت اإلااصة في وعص خيث ؤلال٨ترووي، الخى٢ي٘ بوكاء آلليت مهّما حٗغيٟا ؤلال٨ترووي الخباص٫ ٢اهىنل جًّمً 

ي٠ مجها الٛغى ي٩ىنل والتي مٗا، هما ؤو البرمجياث ؤو اإلاّٗضاث جل٪: "ؤنها ٖلى  ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ بوكاء مُٗياث جْى

٘، الخانت اإلامحزة الٗىانغ جخًمً التي
ّ
." ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ إلوكاء لضهه مً اإلاؿخسضم الخام الكٟغة ٦مٟخاح باإلاى٢

                                                                                                                                                                                     
العلوم القانونية  كلية ،قانونية لإلنسان من سلاطر ادلعلوميات، أطروحة لنيل الدكتوراه يف احلقوقاحلماية ال: عبد الكرمي غايل، قانون ادلعلومات - 

. 66: ، ص2002  – 200واالقتصادية واالجتماعية أكدال، جامعة زلمد اخلامس الرباط ،السنة اجلامعية 
. ادلادة الثانية يف فقرهتا الثانية من مقتضيات التوجيو األورويب -2
الدويل بتاريخ دة السادسة يف فقرهتا الثالثة  من القانون النموذجي بشأن التوقيعات اإللكًتونية الذي اعتمدتو جلنة األمم ادلتحدة للقانون التجاري ادلا -3
 . 2002يونيو  5
 www.legifrance.gouv.fr à la، 2008/ 3/0 صادر بتاريخ  7534   –06زلكمة النقض الفرنسية، الغرفة األوىل، قرار رقم  -4

date du 13/03/2016. 
صادية جابر الشحري، آفاق اإلثبات والتوثيق يف ادلغرب وسلطة عمان، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون اخلاص ،كلية العلوم القانونية واالقت -5

.  27: ، ص2009  –2008اجلامعية واالجتماعية جامعة زلمد األول وجدة، السنة 
النظم والقواعد إبراىيم بن شايع احلقيل وسليمان بن زلمد بن الشدي، التوقيع اإللكًتوين وآثره يف إثبات احلقوق وااللتزامات بُت الشريعة اإلسالمية و -

 2006يونيو   ماي  29ة بادلعهد العايل للقضاء، الرباط، أيام ، تطبيقاتو فنيا وقضائيا، ادلقاماإللكًتوينالقانونية، ورقة عمل مقدمة إىل ندوة التوقيع 
. 53 :ص بشراكة مع جامعة الدول العربية، وادلنظمة العربية للتنمية ووزارة العدل بادلملكة ادلغربية،

. 46: ، ص2000ة، الطبعة األوىل حسن عبد الباسط مجيعي، إثبات التصرفات القانونية اليت يتم إبرامها عن طريق األنًتنيت، دار النهضة العريب -6

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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ت وي٘ بلى هٟؿه ال٣اهىنل مً الخاؾٗت اإلااصة في اإلاٛغبي اإلاكٕغ اججه ٦ما  ألامان نٟت  إليٟاء الالػمت الكغوٍ مً مجمٖى
غ وحىب ٖلى هو خيث ؤلال٨ترووي، الخى٢ي٘ بوكاء آليت ٖلى  وبحغاءاث ج٣ىيت وؾاثل بىاؾُت آلاليت لهظه الًمان جٞى

 مغة مً ؤ٦ثر بٖضاصها بم٩اهيت ٖضم زال٫ مً ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ بةوكاء الخانت اإلاُٗياث خمايت ييبغي ٦ما مالثمت،
غ مما مؿخديال، الاؾخيباٍ َغي٤ ًٖ بلحها الضزى٫ل يجٗل مما الخامت، ؾغيتها ويمان واخضة،

ّ
 ؤلال٨ترووي للخى٢ي٘ يٞى

٘ لضن مً  آلامً ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ بوكاء مُٗياث خمايت بم٩اهيت بلى بياٞت مدخمل 1جؼويغ ٧ل مً مىاٖت
ّ
 بك٩ل اإلاى٢

. مؿدبٗضا ؤمغا الٛحر َٝغ مً اؾخٗمالها يجٗل ٧اٝ

 ٖلى اإلاٛغبي اإلاكٕغ خغم مضي لىا يخطح ؤلال٨ترووي، للخباص٫ اإلاىٓم ال٣اهىنل في الىاعصة الكغوٍ هظه صعاؾت زال٫ مً
 الخجاعة ٖلى اإلاىٟخذ اإلاؿتهل٪ خمايت زال٫ مً الا٢خهاصر ألامً جد٣ي٤ زم ومً ؤلال٨ترووي، للخى٢ي٘ الخام ألامان جد٣ي٤

 الخى٢ي٘ بةوكاء الخانت اإلاُٗياث ازترا١ بم٩اهيت صونل جدى٫ل وآلياث وؾاثل وي٘ بلى ؾعى اإلاٛغبي ٞاإلاكٕغ ؤلال٨تروهيت،

. لتزويغه وجٟاصيا ألمىه جد٣ي٣ا ؤلال٨ترووي

٘ هىيت مً الخد٤٣ّ ٧ان ٞةطا
ّ
ياع، ٢بل مً جؼويغ ؤو جالٖب ٧ل يمى٘ بل٨تروهيا اإلاى٢ ٘ بعاصة اؾخدًاع ٞةن ألٚا

ّ
لمه اإلاى٢  ٖو

غها الىاحب اإلاهمت الكغوٍ ؤخض يٗض ؤلال٨تروهيت الىزي٣ت بمًمىنل . آلامً ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ بوكاء آليت في جٞى

 اإلاغاص ؤلال٨تروهيت الىزي٣ت مدخىيل جبضيل ؤو حٛيحر ٖضم بلى مىه حؼء في يىهٝغ ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ بوكاء آليت ٞضوعل
ل جى٢يٗها،

ّ
إل صونل يدى٫ل ٖاث٣ا آلاليت هظه حك٩ل وؤال

ّ
 الىزي٣ت ومدخىياث بمًامحن الخى٢ي٘ ٢بل بل٨تروهيا اإلاى٢٘ وبإلاام اَ

. ؤلال٨تروهيت

 ٢غاءتها زال٫ مً ؤلال٨تروهيت الىزي٣ت جخًّمىه بما الٗلم في اإلاى٢٘ بد٤ّل ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ بوكاء آليت حؿمذ وبظل٪
٘ بعاصة يجٗل مما ؤلال٨ترووي، بخى٢يٗه زخمها ٢بل وجضّبغها

ّ
 يخجلى هام مبضؤ بظل٪ ويخد٤٣ بليه اججهذ ٞيما ؾليمت اإلاى٢

 2.ٖليه الخى٢ي٘ جّمل ما م٘ اإلاى٢٘ بعاصة جُاب٤ في

الت ٢ضعة له ؤلال٨ترووي ٞالخى٢ي٘ ّٗ  بالخ٣ىياث ٖليه ويخّٟى١ل بل اليضور، الخى٢ي٘ بها يًُل٘ التي هٟؿها اإلاهام ؤصاء ٖلى ٞ
 ال٣اهىوي الىٓام في اإلاٗخمضة ؤلازباث وؾاثل ؤخض بىنٟه به ألازظ بلى يٗمض اإلاٛغبي اإلاكٕغ حٗل مما إلوكاثه، اإلاؿخسضمت

ؿم ل٩ىهه اإلاٛغبي
ّ
غها الىاحب الكغوٍ هظه ازخال٫ ؤن ٚحر باألمان، يد  ٖلى بؿيُت و٢غيىت ٖاصيا، جى٢يٗا مىه يجٗل جٞى

 ٨ٖ.3ؿها بزباث اإلاضعي

فت الهُئاث: الثاني اإلاعلب
ّ
. ؤلالىترونُت باإلافادكت اإلايل

 بلى اإلاٛغبي اإلاكٕغ ٖمض طل٪ يخد٤٣ ول٩ي 4اإلاغؾل، ًٖ الهاصعة ؤلال٨تروهيت للغؾالت جىزي٣ا ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ يّٗضل
 ؤمغ ؤؾىض والتي اإلاهاص٢ت، قهاصة مىذ زال٫ مً ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ ٖلى اإلاهاص٢ت ٖمليت جخىلى بٗيجها هيئاث جسهيو

                                                           
. 53: ، ص2008للمعطيات القانونية، ادلطبعة الوراقة الوطنية، الطبعة األوىل،  اإللكًتوينالعريب جنان، التبادل  - 
.  47: ، ص2008سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عرب اإلنًتنيت، دار الكتب القانونية، الطبعة األوىل  -2
 قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية واالقتصادية يف، رسالة لنيل دبلوم ادلاسًت اإللكًتونيةمانات القانونية يف العقود زلمد مزوزي، الض -3

. 67: ، ص  20-0 20واالجتماعية جامعة زلمد األول وجدة، السنة اجلامعية 
. 5 2: ، ص2003دولة اإلمارات العربية ادلتحدة، دار الفكر اجلامعي، طبعة  عبد الفتاح بيومي حجاري، النظام القانوين للتجارة اإللكًتونية يف -4
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ىيت هيئت بلى حؿليمها  الخى٢ي٘ ٖلى والدجيت اإلاهضا٢يت مً مؼيض وإليٟاء ،(ألاولى ال٣ٟغة) اإلاىانالث بخ٣ىحن حٗنى َو
 الخجاعيت اإلاباصالث وؾالمت صخت مً الخإ٦ض ؤلال٨تروهيت اإلاهاص٢ت زضماث إلا٣ضمي اإلاٛغبي اإلاكٕغ ؤو٧ل ؤلال٨ترووي

 (.الثاهيت ال٣ٟغة) ؤلال٨تروهيت الخجاعة في وألامان الث٣ت إلابضؤ جد٣ي٣ا

. ؤلالىترونُت للمفادكت الىظنُت الهُئت: ألاولى الفلشة

٤ لل٣اهىنل بنضاعه ٖىض ؤلال٨تروهيت للمهاص٢ت الىَىيت الهيئت ٖلى اإلاٛغبي اإلاكٕغ هو
ّ
 ؤلال٨ترووي بالخباص٫ اإلاخٗل

 هيئت بةخضار ي٣م لم ؤهه ٚحر الهيئت، هظه بخضار ٖلى ال٣اهىنل هظا مً 15 اإلااصة ههذ خيث ال٣اهىهيت، للمُٗياث
 الىَىيت الى٧الت بلى ؤلال٨تروهيت اإلاهاص٢ت مغا٢بت اٖخماص في واإلاخمثلت ألازحرة لهظه اإلاى٧لت اإلاهمت مىدذ وبهما حضيضة،

 2الازخهاناث جىؾي٘ جم خيث 1واإلاىانالث، للبريض اإلاىٓم ال٣اهىنل ٖلى حٗضيالث بصزا٫ زال٫ مً اإلاىانالث لخ٣ىحن
ت . الىَىيت الى٧الت بهظه اإلاىَى

 مً بها ال٣يام الىاحب الازخهاناث خضص وبهما الهيئت، لهظه حٗغيٟا يِٗ لم اإلاٛغبي اإلاكٕغ ؤن هى بليه ؤلاقاعة ججضع وما
خماص هٓام إلاٗايحر ا٢تراخها زال٫ مً وطل٪ لضنها،  الخضابحر اجساط م٘ الخ٩ىمت، ٖلى ؤلال٨تروهيت باإلاهاص٢ت الخام الٖا

 ٖلى لئلقغاٝ وطل٪ وكاَها، ومغا٢بت ؤلال٨تروهيت اإلاهاص٢ت زضماث م٣ضمي اٖخماص حاهب بلى 3لخٟٗيلها، الًغوعيت
ض ٖملهم

ّ
 4.لبىىصه والامخثا٫ الترزيو ب٣غاع التزامهم مضي مً والخإ٦

 واؾدكاعيت ا٢تراخيت مهمت لها ج٩ىنل ؤن الهيئت هظه مً ؤعاص اإلاٛغبي اإلاكٕغ ؤن الازخهاناث هظه زال٫ مً يؿدك٠ ما
 جىا٦ب ال و٢ض حضا، يي٣ت ازخهاناتها حٗل مما والخهغ، الخدضيض ؤؾلىب ههجه بلى بياٞت مهام، مً بلحها ؤؾىض ما في

ت الخُىعاث م ؤلال٨تروهيت اإلاباصالث ميضان في اإلادؿاٖع  م٣ضمي وكاٍ ومغا٢بت اٖخماص في صوعها ٖلى الخىهيو مً بالٚغ

. الخضماث

                                                           
كما مت تغيَته وتتميمو ادلتعلق بالربيد وادلواصالت  24-96بتنفيذ القانون رقم  8 4 ربيع اآلخر  2صادر يف   -97-62 ظهَت شريف رقم  - 

ؤتقتضى القانون  79-99الصادر بتنفيذ القانون رقم (  200يونيو  22) 422 ربيع األول  29بتاريخ   - 0-23 ٔتقتضى الظهَت الشريف رقم 
الصادر  29-06وكذا القانون رقم ( 2004نوفمرب  4) 425 رمضان   2بتاريخ   -04-54 الظهَت الشريف رقم الصادر بتنفيذه  55- 0رقم 

 بتاريخ  -07-43بتنفيذه الظهَت الشريف رقم 
. 9 3 : ، ص2007أبريل  26بتاريخ  5520، جريدة رمسية عدد (2007أبريل  7 ) 428 ربيع األول  28
. من قانون ادلتعلق بالربيد وادلواصالت كما مت تغيَته وتتميمو 29من ادلادة  3 و 2 البندين  -2
. من قانون الربي وادلواصالت 29ادلادة  -3
. للمعطيات القانونية اإللكًتوينمن قانون التبادل  5 ادلادة   
، أعمال ادلؤ٘تر العلمي (اإللكًتونيةاحلكومة  –التجارة اإللكًتونية )طارق كميل، حجية شهادات ادلصادقة اإللكًتونية األجنبية، دراسة مقارنة،  -4

. 583: العربية ادلتحدة أبو ظيب، ص اإلمارات، مركز الدراسات والبحوث االسًتاتيجية، جامعة 2009ماي  20-9 السنوي السابع عشر، يومي 
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 ومىذ بدمايت حٗنى مهمت هيئاث ؤخضزذ ٢ض هجضها اإلا٣اعهت، الدكغيٗاث في الىاعصة ال٣اهىهيت اإلا٣خًياث بلى هٓغها وبطا
 ومىدها اإلاٗلىماث، ج٨ىىلىحيا نىاٖت جىميت هيئت بوكاء بلى اإلاهغرل اإلاكٕغ طهب ٣ٞض ؤلال٨تروهيت، للمٗامالث الث٣ت

 1.اإلاٗلىماث ج٨ىىلىحيا جُىيغ بلى مجملها في تهضٝ مهمت ازخهاناث

م  الجهت ٧ىنها بلى بالىٓغ بالٛت ؤهميت طاث اإلاٛغبي ال٣اهىنل في ؤلال٨تروهيت اإلاهاص٢ت لها اإلاى٧لت الهيئت جب٣ى طل٪ ٧ل ٚع
 للمُٗياث ؤلال٨ترووي الخباص٫ ٢اهىنل مً الؿاصؾت اإلااصة بم٣خط ى اإلاُاب٣ت قىاهض بنضاع مغا٢بت لها اإلاسىلت الىخيضة

. ال٣اهىهيت

 نالخيتها ج٩ىنل ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ إلوكاء آليت بىاؾُت آلامً ؤلال٨ترووي الخى٢ي٘ يىي٘ ؤن اإلاٛغبي اإلاكٕغ ؤلؼم ٦ما 

. ؤلازباث في الدجيت الخى٢ي٘ لهظا يخد٤٣ ختى اإلاُاب٣ت بكهاصة مثبخت

الت خمايت جد٣ي٤ بلى اإلاٛغبي اإلاكٕغ ٖمض وبظل٪  ّٗ  يهحر ل٩ي اإلاُاب٣ت  قهاصة ٖلى الخإ٦يض زال٫ مً ؤلال٨ترووي للخى٢ي٘ ٞ
غه ما بلى بالىٓغ اإلاٗخمضة ؤلازباث وؾاثل في بم٩اهت ويدٓى مامىا، ؤلال٨ترووي بالخى٢ي٘ اإلاظيل ؤلال٨ترووي اإلادغعل  هظه جٞى

 خهى٫ل وبالخالي للمٗلىماث ؤلال٨ترووي الخباص٫ ؾالمت يًمً مما مدا٧اة، ؤو جؼويغ ؤر صونل جدى٫ل يماهاث مً الكهاصة

 2.ؤلال٨ترووي ال٣ٗض ؤَغاٝ بحن وألامان الث٣ت

 وهى 3ؤلال٨ترووي، اإلايضان جُىيغ مهمت به جىاٍ ومدايض مؿخ٣ّلل حهاػ بوكاء بإًٞليت ال٣ى٫ل بلى الباخثحن بٌٗ طهب 
ه ما بلى بالىٓغ ؾضيضا ؤعاه عؤر ، جُىعل مً اإلاٗلىماث ج٨ىىلىحيا مجا٫ يٗٞغ  طاث مؿخ٣لت هيئت يخُلب مدؿإع

. ع٢مي ا٢خهاص زل٤ في  واإلاؿاهمت ؤلال٨تروهيت اإلاٗامالث حصجي٘ مجا٫ في مهمت ازخهاناث

. ؤلالىترونُت اإلافادكت خذماث ملذمى: الثانُت الفلشة

 مما جضاولها، ؤزىاء اإلاساَغ لكتى مّٗغيت يجٗلها ؤلال٨ترووي للخباص٫ بزًاٖها ٖلى  والٗمل  بل٨تروهيا الىزاث٤ نضوعل بن
 اإلاٗامالث ٧ل بزًإ بلى الىَىيت الدكغيٗاث ٧ل ٖمضث ولظل٪ وحجيتها، صختها ومضي مهضا٢يتها في يٟٗا يؿبب ٢ض

 الخى٢ي٘ ٖلى والدجيت اإلاهضا٢يت بيٟاء ؤحل مً ؤلال٨تروهيت اإلاهاص٢ت زضماث م٣ضمي إلاغا٢بت ؤلال٨تروهيت الخجاعيت
 مً الخد٤٣ حاهب بلى الخى٢ي٘، لهظا اإلاًمىت ؤلال٨تروهيت الىزي٣ت جدخىيه وما مهضعه، ًٖ ال٨ك٠  زال٫ مً ؤلال٨ترووي

  5ال٣ٗض ًٖ ومؿخ٣لت مدايضة حهت ؤلال٨تروهيت اإلاهاص٢ت زضماث م٣ضمى يّٗضل وبظل٪ 4خغة، بةعاصة ناخبها ًٖ نضوعها
. الخٗا٢ضيت الٗال٢ت ؤَغاٝ بحن الغابِ

                                                           
 قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية يفرسالة لنيل دبلوم ادلاسًت  –دراسة مقارنة  –يف اإلثبات  اإللكًتونية احملرراتحجية . سليمان مقداد - 

. 69 :ص ،2009-2008واالقتصادية واالجتماعية جامعة زلمد األول وجدة، السنة اجلامعية 
. 62 :ص2009الطبعة الثانية  -عقد البيع، مطبعة الكرامة الرباط األولعبد القادر العرعاري الوجيز يف النظرية العامة للعقود ادلسماة الكتاب   -2
من طرف الكلية اليوم الدراسي ادلنظم  أشغالللمعطيات القانونية،  اإللكًتوينادلتعلق بالتبادل  53.05ادليلود بوطريكي، مالحظات حول قانون  -3

.   : ، ص4 28/05/20ادلتعددة التخصصات  بالناظور حول موضوع الثورة ادلعلوماتية وانعكاساهتا على القانون يوم 
. 70: س، ص.سليمان ادلقداد م  -4

5 - Valérie sedallian : ‘’preuve et signature électronique ‘’, revue du droit des technologies de 

l’information, mai 2000 N° :38 P : 05 . 
. 75 :ص ،2006الطبعة الثانية  دار اجلامعة اجلديدة للنشر، حجيتو يف اإلثبات، صوره، ماىيتو،: اإللكًتوينالتوقيع  أورده سعيد السيد قنديل، -
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 الخباص٫ ٢اهىنل مً 22 اإلااصة في ؤقاع وبهما ؤلال٨تروهيت، اإلاهاص٢ت زضماث م٣ضمي حٗغي٠ بلى اإلاٛغبي اإلاكٕغ يٗمض لم

. قغ٦ت ق٩ل ٖلى ج٩ىنل ؤن يغوعة بلى ال٣اهىهيت للمُٗياث ؤلال٨ترووي

 مهاص٢ت، طاث قهاصاث في ويخهٝغ ويؿلم يدضر مٗىىرل ؤو َبيعي شخو ٧ل ب٩ىنها ّٞٗغٞها الخىوس ي اإلاكٕغ ؤما
 شخو ٧ل ب٩ىنها الجهاث هظه ألاوعوبي الخىحه ّٖغٝ خحن في ؤلال٨ترووي، بالخى٢ي٘ ٖال٢ت طاث ؤزغيل زضماث وي٣ّضم
 ٖال٢ت لها زضماث بؾضاء ؤو للمخٗاملحن، بل٨تروهيت قهاصاث بخ٣ضيم ي٣ىم اٖخباعيا ؤم َبيٗيا ٧ان ؤ ؾىاء ٢اهىوي

. ؤلال٨ترووي باإلمًاء

ت ؤلال٨تروهيت اإلاهاص٢ت زضماث م٣ضمي ٞمهمت لظل٪   الخجاعة في للمخٗا٢ضيً ال٩املت الهىيت بزباث بحن وجخىػٕ مخىٖى
 ؤو ٚل ٧ل مً ؾالمتها ومضي ؤلال٨تروهيت الىزي٣ت مدخىيل مً الخد٤٣ وبحن للخٗا٢ض، ؤهليتهم وجدضيض ؤلال٨تروهيت

 مً اإلاؿلمت ؤلال٨تروهيت الكهاصة بنضاع هي هظا ب٩ل بال٣يام وال٨ٟيلت آلامىت الىخيضة ٞالىؾيلت  وبظل٪ 1اخخيا٫،

 2.اإلاهاص٢ت زضماث م٣ضمي

اع هظا في اإلاٛغبي اإلاكٕغ ٖلى يٗاب ما   الُبيعي، صونل اإلاٗىىرل الصخو بلى ؤلال٨تروهيت اإلاهاص٢ت مهمت ؤؾىض ؤهه هى ؤلَا
م  ؤخاٍ ٢ض اإلاكٕغ ماصام ؤلال٨ترووي، ال٣ٗض لُغفي يغعل ؤر ٖجها يترجب ال ألازحر هظا ٢بل مً اليكاٍ هظا مماعؾت ؤن ٚع
غ ؤن بًغوعة ؤلال٨تروهيت اإلاهاص٢ت زضماث م٣ضمي بلؼام ومجها مهمت، بًماهاث اإلاهاص٢ت هظه  الخضمت هظه في  جخٞى

. ؤلال٨ترووي بالخى٢ي٘ اإلاخٗل٣ت اإلاُٗياث ؾغيت ٢اَ٘ وبك٩ل جًمً مدضصة قغوٍ

 بلى الُبيعي للصخو ؤلال٨تروهيت اإلاهاص٢ت زضمت بؾىاص مجا٫ في الىَىيت الدكغيٗاث بٌٗ بليه اججهذ ما ؤن ؤٖخ٣ض 
 الخضماث، مً الىٕى هظا ٖلى لالهٟخاح البكغيت واإلااهالث للُا٢اث ومدٟؼا بيجابيا ؤمغا يّٗضل اإلاٗىىر، الصخو حاهب

ت اإلاٗىىيحن ألاشخام ٖلى الا٢خهاع صونل الخضمت لهظه اإلاسهو الٗغى جىٕى في يؿاهم مما
ّ
 الخضمت هظه ؤن بٗل

خباعيت لؤلشخام بال جخد٤٣ ال  مٗخبرة وبكغيت ج٣ىيت وماهالث مخُىعة وؤحهؼة ضخمت بم٩اهياث جخُلب  3.الٖا

 مً جغزيو ٖلى الخهى٫ل َغي٤ ًٖ جخم ٢اهىها اإلادضصة إلاهمتهم ؤلال٨تروهيت اإلاهاص٢ت زضماث م٣ضمي مباقغة بن
 الىاحب الكغوٍ جد٤٣ يمان ٖلى اإلاكٕغ خغم ؤ٦ثر يىضح مما ؤلال٨تروهيت، باإلاهاص٢ت اإلا٩لٟت الىَىيت الؿلُت
 الخجاعة في الا٢خهاصر ألامً وجد٣ي٤ الخٗا٢ضيت اإلاٗامالث ؾالمت يمان ؤحل مً الخضمت هظه م٣ضمي في جىاٞغها

 .ؤلال٨تروهيت

 

 

 

                                                           
بُت الشريعة  اإللكًتونيةومسؤولية جهة التوثيق ٕتاه الغَت ادلتضرر، مؤ٘تر األعمال ادلصرفية   اإللكًتونيةإبراىيم الدسوقي أبو الليل، توثيق ادلعامالت   - 

. 86 : جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة،  اجمللد اخلامس منشورات جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة ص 2003ماي    -0 والقانون 
 قانون األعمال يفوحدة التكوين والبحث  لنظرية والتطبيق، دبلوم الدراسات العليا ادلعمقة،بُت ا اإللكًتوينأدين علي حسن احلويت، التوقيع  -2

. 34: ، ص2007/2008: واالستثمار، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة زلمد األول وجدة، السنة اجلامعية
القانوين واجباهتم ومسؤولياهتم ، رللة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، اجمللد  التنظيم: اإللكًتونيةطارق كميل، مقدمو خدمات ادلصادقة   -3

 .4 2: ص 2008 أكتوبر ،3اخلامس، العدد 
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: خاجمت

ل
ّ
 بدىاٞؿيت وزي٣ا اعجباَا جغجبِ يغوعيت وؤصاة الا٢خهاصر، للىمى عاٞٗت واإلاٗلىمياث الاجهاالث ج٨ىىلىحيا اؾخٗما٫ ق٩

ؼػل اإلاخاحغة، ؤلال٨تروهيت اإلاىا٢٘ حٗضص في ؾاهم ٦ما زهىنا، الخام ال٣ُإ  واإلاؿتهل٨حن الا٢خهاصيحن الٟاٖلحن ز٣ت ٖو

. الغ٢مي الا٢خهاص هجاٖت في الؿىاء ٖلى

 الغ٢مي الخدى٫ل لدؿغي٘ حضيضة اؾتراجيجيت بعؾاء ؤحل مً الٗمل مً اإلاؼيض بلى ويدخاج ٧اٝ، ٚحر يب٣ى طل٪ ؤن ٚحر   

. الغ٢ميت ال٨ٟاءاث وجإهيل الخ٩امت مٟهىم جبني يغوعة م٘ ؤلا٢ليمي، الهٗيض ٖلى ع٢مي ٦مدىعل م٩اهخه وحٗؼيؼ للمٛغب،

 في ٞٗا٫ بك٩ل للمؿاهمت الخدؿيؿيت الخمالث حاهب بلى والخىٓيميت، ال٣اهىهيت ؤلاحغاءاث مً اإلاؼيض اجساط يخٗحن ٦ما   
 خ٣ى١ل جًمً ع٢ميت مضوهت ق٩ل جخسظ ٢اهىهيت بترؾاهت الغ٢مي الخُىعل مىا٦بت م٘ ؤلال٨تروهيت، بالخجاعة الجهىى

. واإلاؿتهل٨حن اإلاىعصيً
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ت وهُئاث الضماو الاحخماعي  الؽشواث الخجاٍس

( الجضابش) حامعت معخغانم   -ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت، أظخارة مداضشة ب، خمُذي فاظُمت. د

 

 

 

 اإلالذمت

ليه ٖمله، مماعؾت ؤزىاء جهيبه ٢ض التي اإلاساَغ مً اإلاٗىىرل ؤو الُبيعي للصخو جإميىا الاحخماعي الًمان يٗخبر  ٖو
 ٦يانها تهّضص ا٢خهاصيت ٣ٖباث مً خياتها َيلت حٗاوي بضوعها التي الخجاعيت الكغ٧اث بلى باليؿبت بالٛت ؤهميت ي٨دس ي ٞةهه

حر م٩لٟت هيئاث الجؼاثغرل اإلاكٕغ خضص ألاؾاؽ هظا ٖلى. بها الٗما٫ ومهحر  ٧ان مهما للٗما٫ الاحخماعي الًمان بخٞى
ني الهىضو١ل في جخمثل والتي اإلاؿخسضمت، الهيئت به ج٣ىم الظر اليكاٍ  الهىضو١ل لؤلحغاء، الاحخماعي للًمان الَى
ني ني الهىضو١ل للخ٣اٖض، الَى ني الهىضو١ل البُالت، ٖلى للخإمحن الَى ت للُٗل الَى  ًٖ الىاحمت والبُالت الاحغ اإلاضٖٞى

ني والهىضو١ل والغرل الٗمىميت وألاقٛا٫ البىاء ٢ُاٖاث في الجىيت ألاخىا٫ ؾىء . ألاحغاء لٛحر الاحخماعي للًمان الَى
حر في الخجاعيت الكغ٧اث صوعل جىييذ ٖلى يغج٨ؼ الضعاؾت هظه مىيٕى ٧ان وإلاا  زال٫ مً لٗمالها الاحخماٖيت الخمايت جٞى

 هظه وماصامذ اإلاىُل٤ هظا ٞمً لها، ال٣اهىنل خضصها التي لاللتزاماث وجىٟيظها ؤٖاله، اإلاظ٧ىعة ثاثالهي ؤخض بلى اهدؿابها
ني الهىضو١ل بلى ٢اهىهيا جىدؿب ٞةنها ججاعيت ؤٖماال جماعؽ ألازحرة  الجهاػ باٖخباعه ألاحغاء لٛحر الاحخماعي للًمان الَى

حر اإلا٩ل٠ .  الخجاعرل اليكاٍ بيجها مً وكاَاث، ٖضة يباقغون الظيً لؤلشخام الاحخماٖيت الخضماث بخٞى

غها التي الاحخماٖيت الخضماث مً الاؾخٟاصة الخجاعيت الكغ٧اث لٗما٫ يم٨ً ال ني الهىضو١ل يٞى  الاحخماعي للًمان الَى

ظث بطا بال ألاحغاء لٛحر ّٟ  اإلاخٗل٤ 1983 يىليى 2 في اإلااعر 14-83 ع٢م ال٣اهىنل لها خّضصها التي الالتزاماث ألازحرة هظه ه

مبر10 في اإلااعر 17-04 بال٣اهىنل واإلاخمم اإلاٗض٫ الاحخماعي الًمان مجا٫ في اإلا٩لٟحن بالتزاماث : في جخمثل وهي 2004 هٞى
 والخهغيذ الاقترا٧اث بضٞ٘ الالتزام وبإحىعهم، بالٗما٫ بالخهغيذ الالتزام واإلاضازيل، باليكاٍ بالخهغيذ الالتزام

 الخجاعيت الكغ٧اث ٞاهدؿاب زم ومً. بإصائها ؤلازال٫ خالت في ٢ًاثيت ومخابٗت ٚغاماث ٞغى َاثلت جدذ الٗمل بدىاصر
 الاحخماٖيت الىاخيت مً بالٛت ؤهميت ي٨دس ي الاحخماعي والًمان والٗمل الدكٛيل لىػاعة الخابٗت الهيئاث ؤخض بلى

 الخجاعيت الكغ٧اث ٖلى يؿخىحب التي الالتزاماث ماهي: الخاليت ؤلاق٩الياث َغح ٖليه يترجب الظر ألامغ والا٢خهاصيت،
ني الهىضو١ل بػاء بها ال٣يام ليه لها؟ مسالٟتها ٖلى اإلاترجبت آلازاع ماهي زم ؟ ألاحغاء لٛحر الاحخماعي للًمان الَى  ٖو

: الخاليت للى٣اٍ الخُغ١ل  الضعاؾت حؿخضعي

ٌ  اإلابدث ت الؽشواث التزاماث: ألاو  ألاحشاء لغير الاحخماعي للضماو الىظني الفنذوق  إصاء الخجاٍس

ت الؽشواث مخالفت عن اإلاترجبت آلازاس: الثاني اإلابدث  اللتزاماتها الخجاٍس
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ٌ  اإلابدث ت الؽشواث التزاماث: ألاو . ألاحشاء لغير الاحخماعي للضماو الىظني الفنذوق  إصاء الخجاٍس

 بالٓغوٝ جخإزغ حماٖيت ماؾؿاث ل٩ىنها وهٓغا 1ججاعيت، بإٖما٫ ال٣يام جخىلى مٗىىيت ؤشخانا الخجاعيت الكغ٧اث حٗخبر
حر واحبها مً ٧ان بمهالخها، جًغ مساَغ ٖجها جيخج ٢ض والتي بها اإلاديُت الا٢خهاصيت ًائها الاحخماٖيت الخمايت جٞى  أٖل

 ألاحغاء، ٚحر للٗما٫ الخضماث بخ٣ضيم مسخهت هيئت 2الجؼاثغرل اإلاكٕغ خضص ألاؾاؽ هظا ٖلى. ؾىاء خض ٖلى والٗما٫
ني الهىضو١ل في جخمثل ٠  حهت، مً ألاحغاء لٛحر الاحخماعي للًمان الَى

ّ
 بدىٟيظ الخجاعيت الكغ٧اث ؤزغيل حهت مً و٧ل

 بالخهغيذ الالتزام الؿىىيت، واإلاضازيل باليكاٍ بالخهغيذ الالتزام في واإلاخمثلت 3الٗمىميت اإلااؾؿت هظه ججاه التزاماتها
 .الٗمل بدىاصر بالخهغيذ والالتزام الاقترا٧اث بضٞ٘ الالتزام وؤحىعهم، بالٗما٫

ٌ  اإلاعلب ت الؽشواث:  ألاو فت والهُئت الخجاٍس
ّ
. ألاحشاء  ير للعماٌ الاحخماعُت الحماًت بخىفير اإلايل

 الخىميت جد٣ي٤ في الؼاويت حجغ باٖخباعها الخجاعيت الكغ٧اث ٖلى الٗالم صو٫ل مٗٓم ٚغاع ٖلى الجؼاثغ جغج٨ؼ

الن وحىصها يغجبِ خيث 4الا٢خهاصيت،  بد٣ى١ل ألاشخام حمي٘ بمىحبه اؾخٟاص الظر 5ؤلاوؿان، لخ٣ى١ل الٗالمي باإٖل

ت 6والهىاٖت الخجاعة خغيت بيجها مً ٖضيضة، وخغياث  باألولى وي٣هض الاؾدثماع، وخغيت اإلااّؾؿت خغيت بلى بضوعها اإلاخٟٖغ
 ؤو جاحغ ٧ل خ٤ الثاهيت حٗني بيىما ٧املت، بدغيت ونىاٖيت ججاعيت بإٖما٫ ال٣يام في مٗىىرل ؤو َبيعي شخو ٧ل خ٤

ب، ٦ما ماؾؿخه وحؿيحر ؤوكإه الظر ٖمله مخابٗت في ناو٘  وبن ختى خياتها في الهامت ال٣غاعاث حمي٘ باجساطه وهظا يٚغ

ما٫ ٖالم ؤؾاؽ اليىم ؤنبدذ الخغيت هظه ؤن ٦ما. ج٩ىيجها َغي٣ت حٗضصث  ٣ِٞ ليـ ليكمل 7هُا٢ه احؿ٘ الظر ألٖا

                                                           
 
فيفري  6ادلؤرخ يف  02-05ادلتضمن القانون التجاري وادلعدل وادلتمم بالقانون رقم  975 سبتمرب  26ادلؤرخ يف  59-75من األمر رقم  4و 3و 2ادلواد   

 .8، صفحة   ، عدد 2005فيفري  9، اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف 2005
يتضمن الوضع القانوين لصناديق الضمان االجتماعي والتنظيم اإلداري وادلايل للضمان  992 جانفي 4ادلؤرخ يف  07-92ادلادة األوىل من ادلرسوم التنفيذي رقم  2

 .64، صفحة 2، عدد 992 جانفي 8االجتماعي، اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف 
، 28، عدد 983 يوليو 3اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف ادلتعلق بالتزامات ادلكلفُت يف رلال الضمان االجتماعي،  983 يوليو 2ادلؤرخ يف  4 -83القانون رقم  3

 .8 8 صفحة 
، 2003ي، النشر الثاين فرحة زراوي صاحل، الكامل يف القانون التجاري اجلزائري، األعمال التجارية، التاجر، احلريف، األنشطة التجارية ادلنظمة، السجل التجار  4

ٕتاري قد يسر، ذلدف التنمية االقتصادية وسرعة التعهدات، إنشاء القرض بفضل عدة تسهيالت خاصة إن القانون ال": 2 .، ص7.نشر وتوزيع ابن خلدون، ف
 ."يف الدول ادلتقدمة

5
 D.Legeais, Droit commercial et des affaires, 18

éme
 éd., SYREY, 2009, n°61, p.29 : « Le droit commercial est 

dominé par le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, énoncé par le décret d’Allarde des 2 et 17 

mars 1791.De ce texte se déduit le principe de la liberté d’entreprendre ». 
6
 M. Pedaman, Droit commercial, commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce, 

2
éme 

éd., 2000,Dalloz, n°432, p.363 : « …la liberté du commerce et de l’industrie, on le sait , c’est d’abord la 

liberté d’entreprendre, c’est-à-dire le droit pour toute personne physique ou morale de se livrer aux activités 

commerciales ou industrielles de son choix soit en créant une entreprise nouvelle soit en faisant l’acquisition ou 

en prenant le contrôle d’une entreprise existante …mais …c’est aussi la liberté d’exploitation, c’est –à-dire le 

droit pour tout commerçant ou industriel de conduire son affaire comme il l’entend, de gérer son entreprise 

comme il le désire.. ». 
7
 Y. Guyon, Droit des affaires, Droit commercial général et Sociétés, Tome1, 9

ème
 éd., Economica, 1996,n°2, 

p.3 : « Ces activités de production de distribution et de services obéissent à des règles qui ne sont pas toujours 

celles du droit civil. On appelle ces règles droit commercial ou encore droit des affaires ». 
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 م٩ىهت حماٖيت ماؾؿت بىنٟها الخجاعيت الكغ٦ت ْهغث وبمىحبها والخضماث، والخىػي٘ ؤلاهخاج وكاَاث وبهما الخجاعة

.  الٛحر ؤمىا٫ باؾدثماع الثروة جد٣ي٤ هى مكتر٥ هضٝ يجمٗهم ؤٞغاص، ٖضة مً

ّغٞه اإلااليت اإلاٗامالث مجا٫ في الجضيض ال٨يان بهظا اهخم الجؼاثغرل ٞالدكغي٘ لظا  ال٣اهىنل مً اإلاٗضلت 416 اإلااصة بمىحب ٖو

 بخ٣ضيم مكتر٥ وكاٍ في اإلاؿاهمت ٖلى ؤ٦ثر ؤو اٖخباعيان ؤو َبيٗيان شخهان يلتزم بم٣خًاه ٣ٖض الكغ٦ت: "1اإلاضوي
 مىٟٗت طر ا٢خهاصر هضٝ بلٙى ؤو ا٢خهاص جد٣ي٤ ؤو ييخج ٢ض الظر الغبذ ا٢دؿام بهضٝ ه٣ض، ؤو ما٫ ؤو ٖمل مً خهت

 ق٩ل ب٩ل اإلاخٗل٤ ال٣اهىوي الىٓام 2 الخجاعرل ال٣اهىنل خضص ٦ما". طل٪ ًٖ جىجغ ٢ض التي الخؿاثغ يخدملىنل ٦ما. مكتر٦ت
 وقغ٦ت مدضوصة مؿاوليت طاث قغ٦ت جًامً، قغ٦ت الؼمىيت الخ٣بت هظه في جًم ٧اهذ والتي الخجاعيت الكغ٧اث مً

. ؤلاصاعة مجلـ طاث اإلاؿاهمت

 جىنيت قغ٦ت ؤياٝ  19933 ؾىت ؤولها مغاث، ٖضة الخضزل بلى اإلاكٕغ صٞ٘ الؿى١ل ا٢خهاص لىٓام الجؼاثغ ازخياع ل٨ً
 ؤخ٩اما خضص 19964 ؾىت زاهحها اإلاغا٢بت، ومجلـ اإلاضيغيً مجلـ طاث اإلاؿاهمت وقغ٦ت باألؾهم جىنيت قغ٦ت بؿيُت،

 هظه للبالص ألاؾمى ال٣اهىنل صٖم هٟؿه الؿيا١ وفي. مدضوصة مؿاوليت وطاث واخض شخو طاث باإلااؾؿت جخٗل٤
 بَاع في جماعؽ مًمىهت، والهىاٖت الخجاعة خغيت: "ب ج٣ط ي التي  19965صؾخىعل مً 37 اإلااصة بمىحب الخٗضيالث

". ال٣اهىنل

ها ؤو ق٩لها ٧ان مهما الخجاعيت الكغ٦ت جدٓى ، هٟؿه اإلاُاٝ وفي   والا٢خهاصيت الخجاعيت اإلاٗامالث في بإهميت مىيٖى

 ي٨دؿب مٗىىيا شخها حٗخبر بط ألامىا٫، بحن للٟهل ج٣ىيت الكغ٦ت حٗخبر 6ال٣اهىوي اإلايضان ٟٞي مجاالث، ٖضة بلى بالىٓغ
 الكغ٧اء وعزت بلى اإلااؾؿت الهخ٣ا٫ ؾهلت وؾيلت ؤنها ٦ما بها، ًٖى قغي٪ ؤر طمت ًٖ مىٟهلت ماليت طمت ال٣اهىنل ب٣ىة

                                                           
، اجلريدة الرمسية 988 مايو  3ادلؤرخ يف  4 -88وادلتضمن القانون ادلدين ادلعدل وادلتمم ٔتوجب القانون رقم  975 سبتمرب  26ادلؤرخ يف  58-75األمر رقم   

 .749، الصفحة 8 ، العدد 988 مايو  4ادلؤرخة يف 
،  0 ، العدد975 ديسمرب  9 وادلتضمن القانون التجاري، اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف 975 سبتمرب 26ادلؤرخ يف  58-75القددية من األمر رقم  544ادلادة  2

 ."حيدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها ":073 الصفحة 
 ."شركات ادلسامهة وشركات ذات ادلسؤولية احملدودة وشركات التضامن: تعد شركات بسبب شكلها مهما كان موضوعها

ادلؤرخ  08-93وادلتضمن القانون التجاري ادلعدل وادلتمم ٔتوجب ادلرسوم التشريعي رقم  975 سبتمرب  26ادلؤرخ يف  58-75معدلة من األمر رقم  544ادلادة   3
 ."ا أو موضوعهاحيدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلو": 3، الصفحة 27، العدد 993 ابريل  27، اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف993 ابريل 25يف 

 ."تعد شركات التضامن وشركات التوصية وشركات ذات ادلسؤولية احملدودة وشركات ادلسامهة، ٕتارية ْتكم شكلها ومهما يكن موضوعها
-96٘تم ٔتوجب األمر رقم وادلتضمن القانون التجاري ادلعدل وامل 975 سبتمرب 26ادلؤرخ يف  58-75األمر رقم معدلة من  564ادلادة  الفقرة األوىل والثانية من4

تؤسس الشركة ذات ادلسؤولية احملدودة من شخص واحد  ":4، الصفحة 77، العدد 996 ديسمرب  9، اجلريدة الرمية ادلؤرخة يف  996 ديسمرب  9ادلؤرخ يف  27
 ."أو عدة أشخاص ال يتحملون اخلسائر إال يف حدود ما قدموا من حصص

تسمى ىذه الشركة مؤسسة ذات الشخص الوحيد  "كشريك وحيد"دودة ادلؤسسة طبقا للفقرة السابقة، ال تضّم إال شخصا واحدا إذا كانت الشركة ذات ادلسؤولية ادلح
 ."وذات ادلسؤولية احملدودة

، اجلريدة الرمسية  996 نوفمرب  28يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور ادلصادق عليو يف استفتاء  996 ديسمرب  7ادلؤرخ يف  438-96ادلرسوم الرئاسي رقم  5
 . 6، الصفحة  76، العدد996 ديسمرب  8ادلؤرخة يف 

6
 M. Salah, Les sociétés commerciales,  Les règles communes, La société en nom collectif, La société en 

commandite simple, Tome1, EDIK, 2005, n°8, p.8 : « Lorsqu’ une société est dotée de la personnalité morale, 

elle bénéficie d’un patrimoine propre, distinct, en principe, de celui de chacun des associés ». 
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 لخمىيل ج٣ىيت حٗخبر ٞهي 1اإلاالي، اإلاجا٫ في ؤما.  بيجهم واؾخمغاعها اإلاؿاهمت قغ٦ت و مدضوصة مؿاوليت طاث قغ٦ت في
 حضيضة ؾىضاث بنضاع ؤو مالها عؤؽ بؼياصة الجماٖيت للماؾؿت اإلاخاخت ال٣اهىهيت الىؾاثل بلى حؿدىض خيث مكاعيٗها،

 الٟغصيت اإلااؾؿت ه٣يٌ ٖلى وكاَها، وجد٣ي٤ للكغ٦ت ج٩ىيجهم في بإمىالهم يكتر٧ىنل الظيً ألاشخام ٖضص بلى بالىٓغ

 .بغامجها لطخامت ؤزغيل قغ٧اث م2٘ ججميٗها ؤيًا يؿخُيٗىنل ٦ما. لىخضه اإلااليت ؤػماتها خّلل مال٨ها يؿخُي٘ ال التي

 ألاعباح يًم الظر ؤلاحمالي الضزل ٖلى يغيبت بإصاء يلتزم الٟغصيت اإلااؾؿت ناخب ٞةن 3الًغيبي اإلاجا٫ في بيىما

 قغ٧اث بلى ال٣ٟهي جهييٟها خؿب الخجاعيت الكغ٧اث ٖلى الًغيبت جٟغى بيىما. اإلاّضزغة ؤو اإلاىػٖت والخجاعيت الهىاٖيت
 هى الكغ٧اث ؤعباح ٖلى الًغيبت هٓام ٞةن ألامىا٫ قغ٧اث ؤما الخاحغ، ٖلى اإلاُب٤ الجبايت لىٓام ٞخسً٘ ؤشخام،

 يغيبت صٞ٘ بلى باإلياٞت باألؾهم، الخىنيت وقغ٦ت مؿاهمت قغ٦ت مدضوصة، مؿاوليت طاث قغ٦ت بإصاثه جلتزم الظر

. ٖلحهم ألاعباح وػٖذ بطا قغي٪ ٧ل ياصيها ؤلاحمالي الضزل ٖلى

م ٞٗلى  بلى و٢ّؿمها ؤيًا جضزل 4ال٣ٟه ؤن بال ؤٖاله، اإلاظ٧ىعة الخجاعيت الكغ٦ت ألق٩ا٫ الخجاعرل ال٣اهىنل جدضيض مً الٚغ
 جًامجهم مغاٖاة م٘ بيجهم ٞيما اإلاخباصلت والث٣ت الكغ٧اء شخهيت ٖلى 5ألاو٫ل الهى٠ يٗخمض. وألامىا٫ ألاشخام قغ٧اث

 ي٣ضمه الظر اإلاا٫ ٖلى 6الثاوي الهى٠ ي٣ىم بيىما جًامً، قغ٦ت طل٪ ومثا٫ مدضوصة، ٚحر حّٗضل التي اإلاؿاوليت في
 وؾُيت قغ٧اث بيجهما وجىحض اإلاؿاهمت، قغ٧اث في وجخمثل مؿاوليتهم، جدضيض م٘ الكغ٦ت بلى الاهًمام ٖىض الكغ٧اء

. الخىنيت وقغ٧اث اإلادضوصة اإلاؿاوليت طاث قغ٧اث جًم

ما٫ ٦ثرة بن  ألامغ يخٗل٤ الكغ٦ت، وبحن بيجها الخميحز بلى الًغوعة صٖذ التي اإلاهُلخاث بٌٗ ؤْهغث اإلاا٫ عحا٫ بحن ألٖا

 ٚحر ؤو مدضصة إلاضة حٗا٢ضر ؤؾاؽ ٖلى مٗىىيحن ؤو/و َبيٗيحن ؤشخانا ججم٘ بإنها" حّٗغٝ والتي 7بالجمٗيت بضء طر باصت

                                                           
1
 D. Gibirila, Droit des sociétés, 2éme éd., ellipses, n°12, p.13 : « En général, la société peut trouver plus 

aisément des capitaux que l’entreprise individuelle. Ainsi, peut-elle faire appel aux ressources des différents 

associés qui sont souvent plus importantes que celles d’une seule personne ». 
2
 Ph. Merle, Droit commerciale, Sociétés commerciales, 6éme éd., Dalloz, n°3, p.4 : «  La société par action 

permet également d’assurer facilement des rapprochements entre sociétés (prises de participations, fusions) et la 

constitution de groupes (société mère et filiales).Les plus importants d’entre eux dominent l’économie 

mondiale ». 
3
 M. Salah, op.cit., n°13, p.12 :« Dans l’entreprise sociétaire, la fiscalité diffère selon la forme de société 

adoptée. Les sociétés commerciales dites " de personne", comme la S.N.C et la S.C.S, relèvent, en principe, 

comme les entreprises individuelles, de l’I.R.G. : les bénéfices réalisés sont directement imposés entre les mains 

des associés. La possibilité est cependant offerte à ces sociétés d’opter pour l’imposition à l’impôt sur les 

bénéfices des sociétés. Dans les sociétés dites " de capitaux", comme les S.P.A, les S.C.A. et les S.A.R.L.  les 

bénéfices sont d’abord soumis à l’impôt sur les sociétés (-I.S.-), aux taux de 30%, avec ce pondant un taux  

réduit de 15% pour les bénéfices réinvestis... ». 
 .، غَت منشورة 200-2000فرحة زراوي صاحل، زلاضرات السنة الثالثة الليسانس، كلية احلقوق، جامعة وىران،   4
. ، ص 759.، ف2008ة، ىاين دويدار ، القانون التجاري، التنظيم القانوين للتجارة، ادللكية التجارية والصناعية، الشركات التجارية، منشورات احلليب احلقوقي 5

من الشركاء مسامها يف مشروع شركات األشخاص ىي تلك اليت تقوم على االعتبار الشخص للشركاء، ٔتعٌت أن كل شريك يعول على وجود واستمرار غَته ":  267
 ."الشركة

الصناعية، الطبعة األوىل، مصطفى كمال طو، أساسيات القانون التجاري ، دراسة مقارنة، األعمال التجارية، التجار، ادلؤسسة التجارية، الشركات التجارية، ادللكية  6
فال يعتد فيها بشخصية الشريك . ى االعتبار الشخصي بل على االعتبار ادلايلال تقوم ىذه الشركات عل" :362.، ص348.، ف2006منشورات احلليب احلقوقية، 

  ."بصفة رئيسية، بل العربة فيها ٔتا يقدمو كل شريك من مال
 .33 ، الصفحة02، العدد2 20يناير  5 يتعلق باجلمعيات، اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف  2 20يناير  2 ادلؤرخ يف  06-2 من القانون رقم  2ادلادة  7
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هم حسخحر في ألاشخام هاالء ويكتر٥. مدضصة ا، ووؾاثلهم مٗاٞع  ألاوكُت جغ٢يت ؤحل مً مغبذ ٚحر ولٛغى جُٖى

".  وؤلاوؿاوي والخحررل والبيئي والغياض ي والث٣افي والتربىرل والضيني والٗلمي والاحخماعي اإلانهي اإلاجا٫ في الؾيما وحصجيٗها،

ليه  ٞدؿعى مجهما، واخضة ٧ل بليه تهضٝ الظر بالٛغى يغجبِ والجمٗيت الخجاعيت الكغ٦ت بحن ال٣اثم الازخالٝ ٞىحه ٖو

. مغبذ ٚحر وكاٍ ؤر ب٢امت ٖلى الثاهيت جغج٨ؼ بيىما الغبذ جد٣ي٤ بلى ألاولى

 ٦خابيا، بيجهم ٞيما ياؾؿىا ؤن ؤ٦ثر ؤو مٗىىيحن لصخهيحن يجىػل" بمىحبه والظر 1الخجم٘ ٞيسو الثاوي اإلاهُلح ؤما
ًائها الا٢خهاصر اليكاٍ لدؿهيل اإلاالثمت الىؾاثل ٧ل لخُبي٤ ججمٗا مدضوصة ولٟترة  هظا هخاثج وجدؿحن جُىيغه ؤو أٖل

 .الغبذ جد٣ي٤ خيث مً ؤيًا والخجم٘ الكغ٦ت مهُلح بحن واضح ٞالٟغ١ل". وجىميخه اليكاٍ

 الٛحر، م٘ مٗامالتها في الكٟاٞيت ٖلحها يٟغى الا٢خهاصيت الخياة في الخجاعيت الكغ٧اث جلٗبه الظر الٟٗا٫ الضوعل بن
ني الهىضو١ل بيجها مً والتي الخ٩ىميت، الهيئاث بػاء وباألزو  الهيئت يٗض الظر ألاحغاء، لٛحر الاحخماعي للًمان الَى

اة العجؼ، ألامىمت، باإلاغى، اإلاخٗل٣ت اإلاساَغ مً 2الخإميىاث خى٫ل ألاحغاء ٚحر الٗما٫ لٟئت زضماث بخ٣ضيم اإلا٩لٟت  الٞى
 مايى 15 في اإلااعر 119-93 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم خضص بط. اإلادضص ألاحل في اإلاؿخٟيضونل يضٞٗها اقترا٧اث م٣ابل والخ٣اٖض

 بلحها يغمؼ اإلاالي والاؾخ٣ال٫ اإلاٗىىيت بالصخهيت جخمخ٘ 3ٖمىميت ماؾؿت ٞهى ؤلاصاعر، وؾحره وجىٓيمه ازخهاناجه 1993
ني الهىضو١ل بصاعة يخىلى ٧ان. ؤ.ٙ.ؤ.م بالخغوٝ بلحها  23 مً م٩ىنل بصاعة مجلـ ألاحغاء لٛحر الاحخماعي للًمان الَى

ل. 1991 ٞيٟغرل 16 في اإلااعر 46-91 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم بم٣خط ى                   ًٖىا

 بمىحب  ًٖىا 21  ؤنبذ بيىما 1992 حاهٟي 4 في اإلااعر 07-92  ع٢م  الخىٟيظر اإلاغؾىم بم٣خط ى ًٖىا 29  بلى اعجٟ٘ زم
 للمهً اإلاماعؾحن ٞئت يمثل بط ، ألاوكُت مسخل٠ بحن مىػٖحن  41993 مايى 15 في اإلااعر 119-93 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم

ني، اإلاؿخىيل ٖلى جمثيال ألا٦ثر اإلاىٓماث حّٗيجهم ؤشخام، 6 الخجاعرل  ممثلحن 4 الؼعاٖيت باإلاهً ال٣اثمىنل بيىما الَى
ني، اإلاؿخىيل ٖلى جمثيال ألا٦ثر اإلاىٓماث حّٗيجهم  جمثيال ألا٦ثر اإلاىٓماث حّٗيجهم ممثلحن 4 الخغة باإلاهً ال٣اثمىنل وؤما الَى

ني، اإلاؿخىيل ٖلى يت للمهً ممثلحن 4 ويلحهم الَى ني اإلاؿخىيل ٖلى جمثيال ألا٦ثر اإلاىٓماث حٗيجهم الخٞغ  ممثلحن زم ، الَى
ني اإلاؿخىيل ٖلى جمثيال ألا٦ثر اإلاىٓماث حٗيجهم الهىاٖيت اإلاهً ًٖ  حّٗيىه الهىضو١ل إلاؿخسضمي واخض ممثل وؤزحرا ، الَى

. اإلاؿاهمت لجىت

                                                           
 .ج.ت.ق 796ادلادة   
تغطي التأمينات ": اليت تنص 792 ، صفحة 28، عدد 983 يوليو 3ادلتعلق بالتأمينات االجتماعية، اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف    -83من القانون رقم  2ادلادة2

 :االجتماعية ادلخاطر التالية
 ادلرض، -
 الوالدة ، -
 العجز ، -
 ."والوفاة -

التامُت التقليدي بُت األسس الطيب مسايت، اإلطار القانوين للتأمينات االجتماعية يف التشريع اجلزائري ومشاكلو العملية، مداخلة بندوة مؤسسات التامُت التكافلي و 3
 .32، صفحة   20افريل 26يف، النظرية والتجربة التطبيقية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيَت، جامعة فرحات عباس بسط

الذي حيدد اختصاصات الصندوق الوطٍت للضمان االجتماعي اخلاص بغَت  993 مايو 5 ادلؤرخ يف  9  -93من ادلرسوم التنفيذي رقم 4ادلادة   4
 .6، صفحة33، عدد 993 ماي  9 األجراء وتنظيمو اإلداري، اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف
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 ألاشخام الاحخماٖيت بالخإميىاث اإلاخٗل٤ 11-83 ع٢م ال٣اهىنل في ألاحغاء ٚحر لٟئت اإلاىخمحن ألاشخام الجؼاثغرل اإلاكٕغ خّضص
يا ؤو ججاعيا ؤو نىاٖيا خّغا وكاَا الخام لخؿابهم بالٟٗل يماعؾىنل الظيً 1ألاحغاء ٚحر الُبيٗيحن  ؤر ؤو ٞالخيا ؤو خٞغ

م ٞٗلى. آزغ وكاٍ . نغاخت جبّيجهم لم ؤنها٫ بال ال٣اهىنل لهظا الخ٣ت جىٟيظيت ههىم وحىص مً الٚغ

ت الؽشواث التزاماث: الثاني اإلاعلب  .ألاحشاء لغير الاحخماعي للضماو الىظني الفنذوق  إصاء الخجاٍس

 مؿاوليت طاث قغ٧اث بؿيُت، جىنيت قغ٧اث جًامً، قغ٧اث 2الجؼاثغرل الخجاعرل ال٣اهىنل يىء ٖلى ججاعيت قغ٧اث حٗخبر
ني الهىضو١ل بػاء م٩لٟحن مٗىىيحن ؤشخام حّٗضل بط. باألؾهم جىنيت قغ٧اث مؿاهمت، قغ٧اث مدضوصة،  للًمان الَى

 صٞ٘ وبإحىعهم، اؾخسضمتهم بطا بالٗما٫ الخهغيذ الؿىىيت، وباإلاضازيل بيكاَها بالخهغيذ 3ألاحغاء لٛحر الاحخماعي
:  آلاحي الىدى ٖلى وهظا الٗمل بدىاصر الخهغيذ و٦ظا الاقترا٧اث

ت الؽشواث التزام - ذ الخجاٍس ت وباإلاذاخُل بالنؽاط بالخفٍش  :العنٍى
 بالخهغيذ التزام ٖلحها ي٣٘ زم ومً ججاعيت بيكاَاث ال٣يام حماٖيت ماؾؿاث باٖخباعها الخجاعيت الكغ٧اث جخىلى ٢ض

ني الهىضو١ل ؤمام 4بيكاَها  اإلا٩ّىهحن لؤلًٖاء الخضماث بخ٣ضيم اإلاسخهت الهيئت ألهه ألاحغاء؛ لٛحر الاحخماعي للًمان الَى

ل لم ؤو 5واخضا ٖامال اؾخسضمذ وبن ختى الٗما٫ ؤو لها
ّ
 مماعؾت في للكغوٕ اإلاىاليت ؤيام الٗكغة زال٫ وهظا 6ٖماال، حكٛ

. وكاَها

 يخدهل بمىحبه الظر 7لالهدؿاب َلب بمثابت الخجاعيت للكغ٧اث ال٣اهىوي اإلامثل به ي٣ىم الظر باليكاٍ الخهغيذ ويٗخبر

 بمباصعة جل٣اثيا ال٣يض يجغرل ٢ض الالتزام هظا بدىٟيظ الخجاعيت الكغ٧اث جباصع ال التي الخالت وفي ؤهه ٚحر  1جغ٢يم، ٖلى اإلاهغح
 2.اإلاؿخٟيض مً بُلب ؤو الاحخماعي الًمان هيئت مً

                                                           
 
يستفيد من األداءات العينية األشخاص الطبيعيون غَت ": ادلتعلق بالتأمينات االجتماعية السالف الذكر، اليت تنص   -83قم القانون رمن  4ادلادة   

 ."بو األجراء الذين ديارسون بالفعل حلساهبم اخلاص نشاطا حرا صناعيا أو ٕتاريا أو حرفيا أو فالحيا أو أي نشاط شلاثل وفق التشريع ادلعمول
2
 .حيدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها" :ج اليت تنص.ت.ق 544ادلادة   

 ."تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات ادلسؤولية احملدودة وشركات ادلسامهة، ٕتارية ْتكم شكلها ومها سكن موضوعها
3
وادلتعلق بادللتزمُت ادلكلفُت يف  983 يوليو 2ادلؤرخ يف  4 -83ادلعدل وادلتمم للقانون  2004نوفمرب  0 ادلؤرخ يف  7 -04من القانون رقم  3ادلادة  

 يعترب كأصحاب ":واليت تقضي ب 6، صفحة 72، عدد 2004نوفمرب  3 رلال الضمان االجتماعي، اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف 
احدا أو أكثر، أيا كانت الطبيعة القانونية لعالقة العمل ومدهتا وشكلها، كما ىي عمل مكلفُت األشخاص الطبيعيون أو ادلعنويون الذين يستخدمون عامال و

 ."زلددة يف التشريع والتنظيم ادلتعلقُت بعالقات العمل
من ىذا القانون، وكذلك  3يتعُت على أصحاب العمل ادلكلفُت ادلذكورين يف ادلادة  ":السابق الذكر اليت تنص 7 -04القانون رقم من  6ادلادة  4

الضمان االجتماعي ادلختصة تصرحيا بالنشاط يف ظرف العشرة أيام ادلوالية للشروع يف   من ىذا القانون، أن يوجهوا إىل ىيئة 5األشخاص ادلذكورين يف ادلادة 
 ."شلارسة النشاط

 .السابق الذكر 7 -04ن رقم القانومن  3ادلادة  5
خيضع كذلك ألحكام ىذا القانون األشخاص الذين ديارسون حلساهبم اخلاص نشاطا مهنيا أو " :السابق الذكر اليت تقضي 7 -04القانون رقم  5ادلادة  6

 ."عماال أجراءصناعيا أو ٕتاريا أو فالحيا أو حرفيا، أو حرا أو يف أي فرع أو قطاع نشاط أخر، حىت وإن مل يستخدموا 
من ىذا  5يعترب التصريح بالنشاط طلبا لالنتساب بالنسبة لألشخاص ادلذكورين يف ادلادة " :السالف الذكر اليت تنص 7 -04من القانون  0 ادلادة   7

 ."القانون
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 هظه جضٞٗها التي الاقترا٥ ٢يمت جدضيض يخّمل ختى بمضازلحها الخجاعيت اإلااؾؿاث هظه جهغح ؤن بض ال هٟؿه الؿيا١ وفي

 3الًغاثب بصاعة ٞةن بظل٪ ألازحرة هظه ج٣م لم وبن وختى. خياتها تهّضص ٢ض التي اإلاساَغ مً الخمايت مً لالؾخٟاصة ألازحرة
 وؤل٣ابهم ألاحغاء ٚحر للًغاثب الخايٗحن ؤؾماء زانت جخًمً التي اإلاٗلىماث الاحخماعي الًمان لهيئت ؾىىيا ج٣ضم

ىاويجهم، . ؤٖمالهم ٞغ٢م ي٨ً لم وبن وصزلهم ومهجهم ٖو

ت الؽشواث التزام - ذ الخجاٍس  :وبأحىسهم بالعماٌ بالخفٍش

 ج٣اٖؿذ وبطا حكٛيلهم، جاعيش مً ؤيام ٖكغة مضة زال٫ بهم جهّغح ؤن 4ٖماال اؾخسضمذ بطا الخجاعيت الكغ٧اث ٖلى البض

 ؤن اإلاؿخسضمت الهيئت ٖلى يجب ٦ما. بظل٪ جباصع ؤن بلحها ييخمي التي للى٣ابت يم٨ً ؤو بىٟؿه الخهغيذ للٗامل يم٨ً ٞةهه
 جلي التي يىما زالزحن مضة زال٫ 10 مً ؤ٦ثر الٗما٫ ٖضص ي٩ىنل ؤن بض ال الخالت هظه وفي قهغيا، بما الٗما٫ بإحىعل ؤيًا جهغح

 الٟهل جلي التي يىما 30 زال٫ 9 بلى 1  مً الٗما٫ ٖضص يهل ؤن بض ال الىيٗيت هظه وفي ٞهليا، الخهغيذ ي٩ىنل ؤو الكهغ،
 يبحن ؾىىيا جهغيدا الاحخماعي الًمان لهيئت ي٣ّضم بإن الٗمل ناخب ؤيًا يلتزم الخهغيدحن هظيً بلى باإلياٞت  وؤزحرا

. جلحها التي يىما زالزحن زال٫ مضهيت ؾىت ٧ل ٣ٖب الٟٗليت الٗمل ومضة يخ٣ايىنها التي وألاحىعل للٗما٫، الاؾميت ال٣اثمت ٞيه

ت الؽشواث التزام - ذ الاؼتراواث بذفع الخجاٍس  :العمل بدىادر والخفٍش

 مً باإلااثت 12 وؿبت 1985 ٞيٟغرل 9 في اإلااعر 35-85 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم بمىحب الخجاعيت للكغ٧اث الجؼاثغرل اإلاكٕغ خضص

 الهىضو١ل لضي لالقترا٥ ٖليه يٗخمض ؤؾاؾا ي٩ىنل ختى الًغاثب هيئت لضي به اإلاهغح 5للًغيبت الخاي٘ الؿىىرل الضزل

ني  بحن اليؿبت هظه جخىػٕ بط ، صج ؤل٠ 100 ب اإلا٣ضع ألا٢ص ى خضه يخّٗضي ؤن صونل ألاحغاء لٛحر الاحخماعي للًمان الَى
 الضزل جدضيض ٖضم خالت في ؤهه ٚحر. باإلائت6 ب اإلادضصة الاحخماٖيت الخإميىاث ووؿبت باإلائت6 ب واإلا٣ضعة الخ٣اٖض مىدت

                                                                                                                                                                                           
ص قانون األعمال،  كلية احلقوق والعلوم باديس كشيدة،  ادلخاطر ادلضمونة وآليات فض النزاعات يف رلال الضمان االجتماعي، مذكرة ماجستَت ، ٗتص  

يقع على عاتق كل خاص ديارس نشاطا حرا غَت مأجور سواء كان فردا أو شريك ":  46، صفحة 0 20-2009السياسية، جامعة احلاج خلضر باتنة، 
ادلصرح لدى ىيئة التأمُت االجتماعي وترقيمو، ويتضمن التزام بالتصريح بالنشاط لدى الصندوق الوطٍت لغَت األجراء ويتم بناء على ىذا التصريح اخنراط 

نسخة من السجل التجاري أو ادلهٍت أو احلريف، شهادة بداية النشاط تسّلمها لو إدارة الضرائب، عقد احملل التجاري، : التصريح بالنشاط الوثائق التالية
 ."لشركاءشهادة احلالة ادلدنية، إضافة ذلذه الوثائق يقدم نسخة من عقد الشركة ل

2
ادلتعلق بالتزامات ادلكلفُت يف رلال الضمان االجتماعي، اجلريدة الرمسية  983 يوليو  2ادلؤرخ يف  4 -83الفقرة األوىل من القانون رقم  2 ادلادة   

 0 ال احملددة يف ادلادتُت عندما ال يتم توجيو طلب االنتساب من قبل ادلكلفُت يف اآلج" :اليت تنص 8 8 ، صفحة 28، عدد983 يوليو 3ادلؤرخة يف 
نظمة أعاله، جيرى ىذا االنتساب حكما من قبل ىيئة الضمان االجتماعي إما ٔتبادرة منها أو بناء على طلب من ادلعٍت أو من ذوي احلقوق أو امل   و

 ."النقابية أو أي شخص أخر
لق بالضمان االجتماعي لألشخاص غَت األجراء الذين ديارسون نشاطا مهنيا، ادلتع 985 فرباير  9ادلؤرخ يف  35-85التنفيذي رقم من ادلرسوم  4 ادلادة  3

 . 0 2، صفحة 9، عدد  985 فرباير  24اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف 
انتهاء كل  يتعُت على كل صاحب عمل أن يوجو يف ظرف ثالثُت يوما اليت تلي" :السابق الذكر واليت تنص 4 -83الفقرة األوىل من القانون   4 ادلادة  4

ثة أشهر وكذا مبلغ سنة مدنية إىل ىيئة الضمان االجتماعي ادلختصة، تصرحيا امسيا باألجور واألجراء يبُت األجور ادلتقاضاة بُت أول يوم وآخر يوم من الثال
 ."االشًتاكات ادلستحقة

 :ادلذكور أعاله، وتوزع حسب األيتبادلائة من الدخل  2 ٖتدد نسبة االشًتاك ب " :الفقرة الثانية اليت تنص 3 ادلادة  5
 بادلائة بعنوان التقاعد، 6 -

 ."بادلائة بعنوان التأمينات االجتماعية 6 -
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ما٫ ع٢م ٖلى باإلااثت 15 وؿبت جُبي٤ يم٨ً 1للًغيبت الخاي٘ الؿىىرل  ال٣اثمحن لؤلشخام للًغيبت الخاي٘ الجباجي ألٖا

ما٫ ع٢م ٖلى باإلااثت 30  وؿبت و٦ظا البًاج٘، بي٘ بخجاعة  ليكاٍ اإلاماعؾحن لؤلشخام للًغيبت الخاي٘ الجباجي ألٖا
ما٫ وع٢م للًغيبت، الخاي٘ الؿىىرل الضزل يخىاٞغ لم بطا 2زالثا خال ال٣اهىوي الىو مىذ ٦ما. الخضماث  الجباجي ألٖا

ني لؤلحغ اليىمي اإلابلٜ في يخمثل للًغيبت الخاي٘ . مغة 180 في مًغوب اإلاًمىنل ألاصوى الَى

مبر30 في اإلااعر 434-96 الخىٟيظر اإلاغؾىم بمىحب حٗضيالث ٖليه َغؤث ؤٖاله اإلاظ٧ىعل الىو هظا ؤن ٚحر ٗذ بط 19963 هٞى  ٞع

 مخٗل٣ت 7.5 بحن مىػٖت الؿاب٤ الىو في باإلااثت 12 مً بضال باإلااثت15 بلى 4صٞٗها اإلا٩لٟحن ٖلى يجب التي الاقترا٥ وؿبت
 للًغيبت الخاي٘ الؿىىرل الضزل زال٫ مً اليؿبت هظه خؿاب يخم خيث. بالخ٣اٖض مخٗل٣ت 7.5و الاحخماٖيت بالخإميىاث

ني لؤلحغ الؿىىرل اإلابلٜ مغاث 8 يخجاوػل ؤن صونل اإلادضص  الخاي٘ الؿىىرل الضزل يدضص لم بطا بيىما. اإلاًمىنل ألاصوى الَى

ما٫ ع٢م ٖلى باإلااثت 15 وؿبت جُبي٤ يخم للًغيبت  البًاج٘ بي٘ ججاعة يماعؾىنل والظيً للًغيبت للخايٗحن الجباجي ألٖا
ما٫ ع٢م ٖلى باإلااثت30 ووؿبت  ؤؾاؽ جدضيض يخم لم وبطا. الخضماث وكاٍ يباقغون الظيً للًغيبت للخايٗحن الجباجي ألٖا

ما٫ ع٢م وال للًغيبت الخاي٘ الؿىىرل بالضزل الاقترا٥ ني لؤلحغ الؿىىرل باإلابلٜ خؿابه يخم ٞةهه الجباجي ألٖا  ألاصوى الَى

 ٧ل مً ماعؽ ؤو٫ل في باإلااثت 15 بيؿبت اإلا٣ضعة 5الاقترا٧اث صٞ٘ الخجاعيت للكغ٧اث ال٣اهىهيىنل اإلامثلىنل يخىلى بط. اإلاًمىنل
. هٟؿها الؿىت مً مار ؤو٫ل خلى٫ل ٢بل ويضٞ٘ ؾىت،

 الخابٗحن الٗما٫ مماعؾت ؤزىاء جُغؤ ٢ض التي 6الٗمل بدىاصر جهّغح ؤن ججاعرل ليكاٍ اإلاماعؾت اإلاؿخسضمت الهيئاث ٖلى بض ال

 .٢اهىهيا مدضصة ٚغامت صٞ٘ َاثلت جدذ الخاصر بى٢ٕى الىبإ ونى٫ل مً ؾاٖت 48 مضة زال٫ لٗملهم لها

 

ت الؽشواث مخالفت على اإلاترجبت آلازاس: الثاني اإلابدث  لغير الاحخماعي للضماو الىظني الفنذوق  ججاه اللتزاماتها الخجاٍس

. ألاحشاء

ني الهىضو١ل ججاه بالتزاماتها ؤزلذ بطا الخجاعيت الكغ٧اث يض ٣ٖىباث الجؼاثغرل اإلاكٕغ عجب  لٛحر الاحخماعي للًمان الَى
 الخام، ؤو الٗام ال٣ُإ مً مٗها اإلاخٗاملحن م٘ ٖال٢اتها ٖلى ؾلبا يازغ الىاحباث لهظه جىٟيظها ٖضم ؤن ٦ما ألاحغاء،

. الاؾدثماع بىابت حّٗضل التي الٗمىميت اله٣ٟاث مجا٫ في زانت

 
                                                           

 .الفقرة الثانية من القانون نفسو 3 ادلادة   
 .الفقرة الثالثة من القانو نفسو  3 ادلادة  2
3
 .7 ، صفحة 74، عدد 996 ديسمرب   ادلتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غَت األجراء الذين ديارسون عمال مهنيا، اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف   
 .ادلذكور أعاله 434-96من ادلرسوم التنفيذي رقم  7ادلادة   4
 .ادلذكور أعاله 434-96من ادلرسوم التنفيذي رقم  8ادلادة   5
6
، عدد 983 يويليو2يتعلق ْتوادث العمل واألمراض ادلهنية، اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف  983 يوليو 2ادلؤرخ يف  3 -83من القانون رقم  3 ة ادلاد  

 :جيب التصريح ْتادث العمل من قبل ": اليت تنص 809 ، صفحة 28
 .اىرة وال ٖتسب أيام العطلساعة ماعدا حاالت القوة الق 24ادلصاب أو من ناب عنو لصاحب العمل يف ظرف  -
 .ساعة، وال ٖتسب أيام العطل 48صاحب العمل اعتبارا من تاريخ ورود نبأ احلادث إىل علمو، ذليئة الضمان االجتماعي يف ظرف  -
 ."ىيئة الضمان االجتماعي على الفور دلفتشية العمل ادلشرف على ادلؤسسة أو للموظف الذي ديارس صالحياتو ٔتقتضى تشريع خاص -
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ٌ  اإلاعلب ت الؽشواث على اإلافشوضت العلىباث: ألاو   بالتزاماتها إخاللها ندُجت الخجاٍس

 مؿخسضمت هيئت ماصامذ بها ال٣يام الخجاعيت الكغ٧اث ٖلى يجب التي الالتزاماث ال٣ى٫ل ؤؾلٟىا ٦ما الجؼاثغرل اإلاكٕغ ّٖضص
 بالخهغيذ الاحخماعي الًمان هيئت بػاء م٩لٟت ويجٗلها ال٣اهىنل يىٓمه مإحىعل ٚحر ٖمال جباقغ ؤن ٞاإلاهم ال، ؤم ٖماال حكٛل

 هظه مً التزام ٩ٞل الاقترا٧اث، وصٞ٘ الٗمل بدىاصر بالخهغيذ وؤحىعهم، بالٗما٫ بالخهغيذ الؿىىيت، واإلاضازيل باليكاٍ

ب الالتزاماث
ّ
: آلاحي الىدى ٖلى ٣ٖىباث ال٣اهىنل ٖليه عج

 بلحها جًاٝ جإزحر يىم ٧ل ًٖ صج ؤالٝ 5 ٢ضعها ماليت ٚغامت صٞ٘ بلى ؤيام 10 ْٝغ في بيكاَه يهغح لم1 م٩ل٠ ٧ل يخٗغى
 به يهغح لم ٖامل ٧ل ًٖ صج1000 ٢ضعها ٚغامت جٟغى هٟؿه الؿيا١ وفي ؤهه ٦ما. جإزحر قهغ ٧ل ًٖ باإلائت20 وؿبت

 2.الٗمل ناخب
 الاحخماعي الًمان هيئت جخىلى اإلادّضصة آلاحا٫ في 3باألحىعل الخهغيذ ًٖ اإلاؿخسضمت الهيئت ج٣اٖؿذ ما بطا خالت وفي ؤهه ٦ما

ت الاقترا٧اث ؤؾاؽ ٖلى الاقترا٧اث جدضيض ما٢خت بهٟت اإلاسخهت  ٖلى الؿاب٣ت الؿىت ؤو ؤقهغ الثالزت ؤو الكهغ في اإلاضٖٞى

 ٖلى ألازحرة هظه جٟغى الىيٗيت هظه وفي. الاحخماعي الًمان هيئت لٟاثضة باإلااثت 5ب ج٣ضع ػياصة بلحها وجًاٝ حؼافي، ؤؾاؽ
. باإلااثت 5 ٢ضعها ػياصة بلحها جًاٝ الاقترا٧اث مبلٜ مً باإلااثت 15ب ج٣ضع ماليت ٚغامت اإلا٩ل٠

 ٧ل ًٖ صج بإل٠ م٣ضعة ٚغامت صٞ٘ ٖليه يترجب بها اإلاهغح ألاحىعل مبالٜ خى٫ل4 إلاٛالُاث اعج٩ابه ؤو الٗمل ناخب بٟٚا٫ بن 

 بٛغامت ويٗا٢ب لل٣اهىنل مسالٟا يّٗضل ألهه بالٗما٫ الخانت الاقترا٧اث ؤ٢ؿاٍ يدخجؼ ؤن له يجىػل وال. الخالخحن ٧لخا في ٖامل
. ٖامل ٧ل ًٖ صج 1000 ٢ضعها ماليت

 ماليت ٚغامت ؾيضٞ٘ ألازحر هظا ٞةن وبال اإلادضصة آلاحا٫ في 5الٗمل بدىاصر الخهغيذ واحب اإلاؿخسضم ٖاج٤ ٖلى ي٣٘ ؤهه ٦ما
 الًمان هيئت لٟاثضة باإلااثت 0.1 ٢ضعها ػياصة بلحها وجًاٝ ؤقهغ 3 زال٫ الٗامل يخ٣اياها التي ألاحغة مً باإلااثت 20 ٢ضعها

. جإزحر يىم ٧ل ًٖ الاحخماعي

مبر 10 في اإلااعر 17-04 ع٢م ال٣اهىنل بن  اإلاسالٟاث ومٗايىت باإلاغا٢بت ال٣يام لها يجىػل التي اإلااؾؿاث هُا١ مً وّؾ٘ 2004 هٞى
ني الهىضو١ل بػاء اإلا٩لٟحن َٝغ مً اإلاغج٨بت  مٗها جخٗامل ٖمىميت بصاعة ٧ل بلى 6ألاحغاء لٛحر الاحخماعي للًمان الَى

المها 7الٗمل مٟدكيت بلى باإلياٞت . الالػمت الخضابحر اجساط ٢هض إٖل
ني الهىضو١ل بن  الاحخماعي والًمان والدكٛيل الٗمل لىػاعة الخابٗت الهيئاث مً ٦ٛحره ألاحغاء لٛحر الاحخماعي للًمان الَى

 اإلاسالٟحن بزُاع واحبه مً لظا ال٣ًاء، بلى اللجىء ٢بل اإلا٩لٟحن وبحن بيىه الجزإ لدؿىيت 1الىصيت بالُغ١ل ال٣يام ٖلى مجبر

                                                           
دج تضاف  500يًتتب عن عدم التصريح بالنشاط من طرف ادلكلف، دفع غرامة قدرىا  ":السالف الذكر اليت تنص 7 -04من القانون رقم  6ادلادة   

 .بادلائة عن كل شهر تأخَت20إليها نسبة 
 ."توقع ىيئة الضمان االجتماعي ىذه الغرامة وٖتصلها

من ىذا القانون، غرامات توقعها  0 تًتتب على عدم انتساب يف اآلجال احملددة يف ادلادة  ":الذكر اليت تنصالسالف  7 -04من القانون رقم  9ادلادة  2
 ."دج عن كل عامل مل يتم انتسابو000 ىيئة الضمان االجتماعي على اذليئة ادلستخدمة قدرىا 

3
 .السالف الذكر 7 -04من القانون رقم  0 ادلادة   

4
 .السالف الذكر 7 -04قم من القانون ر 2 ادلادة   
 .السابق الذكر 4 -83من القانون رقم   27و 26ادلادتُت   5
 .السالف الذكر 7 -04من القانون  20ادلادة  6
 .السالف الذكر 7 -04من القانون    2ادلادة  7
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٘ يم٨ىه ألاحل هظا مغوع وبٗض مؿخد٣اجه، لخدهيل ؤقهغ 3 مضة زال٫  اإلاؿخد٣ت اإلابالٜ الؾترصاص اإلاد٨مت ؤمام صٖىيل ٞع

غى . صج ؤل٠ 20 بلى صج آال10ٝ بحن ٚغاماث ٞو
 ؤل٠ 20و صج آالٝ 10 بحن ما جتراوح بٛغامت بٗمالهم الخهغيذ ًٖ امخىٗىا الظيً اإلاؿخسضمحن ٖلى ال٣ٗىباث اإلاكٕغ قضص ل٣ض

  2.الٗىص خالت في ال٣ٗىباث وجًا٠ٖ ال٣ٗىبخحن هاجحن بةخضي ؤو ؤقهغ، 6 بلى قهغيً مً وبالخبـ صج،
 

 . الغير مع معامالتهم على اإلايلفيو من اإلاشجىبت اإلاخالفاث جأزير: الثاني اإلاعلب
ني للهىضو١ل الاقترا٧اث صٞ٘ ًٖ ج٣اٖؿذ التي الخجاعيت الكغ٧اث حؿخُي٘ ال  جبرم ؤن ألاحغاء لٛحر الاحخماعي للًمان الَى

 مجا٫ في اإلا٩لٟحن بالتزاماث اإلاخٗل٤ ال٣اهىنل خؿب الخام ؤو الٗام لل٣ُإ الخابٗت اإلااؾؿاث م٘ 3ٖمىميت ن٣ٟاث

ٌ بمىحبه الظر 4الٗمىميت لله٣ٟاث اإلاىٓم ال٣اهىنل و٦ظا الاحخماعي، الًمان  ٢ض اإلاخٗامل ٧ان بطا ٖمىميت ن٣ٟت ؤيت جٞغ
.  الاحخماعي والًمان الٗمل لدكغي٘ زُحرة مسالٟت اعج٨ب

 ع٢م لها ي٨ً لم بطا 5اإلاهىيحن والخهيي٠ الخإهيل قهاصة ٖلى الخهى٫ل َلب ج٣ضيم يم٨جها ال ججاعيت ماؾؿت ؤيت ؤن ٦ما
 اإلااصيت وال٣اثمت اإلاٗىيت اإلااؾؿت ما٫ عؤؽ لضيها، بهم اإلاهغح للٗما٫ ؤلاحمالي والٗضص الاحخماعي، الًمان هيئت لضي اقترا٥

. جضزل ؤر ٖىض اإلاؿخٗملت
 

 خـاجمت
 وباألزو ال٣ىاهحن مسخل٠ اخترام ٖلى حٗمل ؤن آزغ وكاٍ ؤر ؤو ججاعرل وكاٍ مماعؾت ازخاعث التي اإلااؾؿاث ٖلى يجب

 اإلاخٗاملحن مسخل٠ م٘ ٖال٢تها اؾخمغاعيت يًمً بما خياتها جىٓيم ٖلى حؿهغ باٖخباعها الاحخماعي، بالًمان اإلاخٗل٤ الدكغي٘

ها مً ج٣اٖـ ؤر ٞةن لظا. لٗمالها الاحخماٖيت الخمايت وجد٣ي٤ مٗها  لىػاعة الخابٗت الهيئاث بػاء واحباتها جىٟيظ في َٞغ
 التي الٗمىميت اله٣ٟاث مً ب٢هائها ًٖ هاججت ٖجها، ٚنى في هي حمت زؿاثغ ي٩لٟها الاحخماعي والًمان والٗمل الدكٛيل

 الخجاعيت الؿاخت ٖلى بم٩اهتها اإلاؿاؽ وبالخالي والخام، الٗام ال٣ُاٖحن في اؾدثماعاث ٖلى لخهىلها ؤؾاؾا حٗض

 .والا٢خهاصيت

  

                                                                                                                                                                                           
 .السالف الذكر 7 -04من القانون رقم  22ادلادة   
 . السالف الذكر 7 -04من القانون رقم  24ادلادة  2
 .السابق الذكر4 -83من القانون  39ادلادة  3
ادلتعلق بالصفقات العمومية، اجلريدة  236-0 ادلعدل للمرسوم الرئاسي رقم  2 20جانفي 8 ادلؤرخ يف  23-2 من ادلرسوم الرئاسي رقم  52ادلادة  4

 2 ، صفحة 4عدد،  2 20جانفي 8 الرمسية ادلؤرخة يف 
الذي يوجب على ادلؤسسات وٕتمعات ادلؤسسات اليت تعمل يف إطار  4 20ابريل  20ادلؤرخ يف  39 -4 من ادلرسوم التنفيذي رقم  8و 5ادلادتُت  5

 .اصلاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون ذلا شهادة التأىيل والتصنيف ادلهنيُت
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 الىكاًت من الفعاد اإلاالي في اللعاع الخاؿ

ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت باخث في العنت الشابعت دهخىساة جخفق كانىو حناةي لألعماٌ العُذ خّماط عمش 

 (الجضابش)  -جلمعاو -حامعت أبي بىش بللاًذ 

 

 

:   ملخق

ما٫ ٖالم في اإلاالي الٟؿاص مك٩لت حٗخبر      ػاص لهظا ، والكغ٧اث اإلااؾؿاث مً الٗضيض مجها حٗاوي التي الٓىاهغ ؤزُغ مً ألٖا
 ال٣ُإ ٦ياهاث حمي٘ وفي اإلااؾؿاث مسخل٠ ٖلى ؾيئت آزاعا جسل٠ وؤنبدذ اهدكغث خيث  ألازحرة آلاوهت في بها الاهخمام
 لخمايت الجؼاثغرل اإلاكٕغ َٝغ مً اإلاٗخمضة الى٢اثيت ؤلاحغاءاث بلى هخُغ١ل ؤن البدثيت الىع٢ت هظه زال٫ مً وهغيض ، الخام

.  اإلاجا٫ هظا في اإلاداؾبت ومٗايحر الخىٓيميت الخضابحر وؤهميت صوعل جىييذ زال٫ مً وطل٪ اإلاالي الٟؿاص مً ال٣ُإ هظا

. الخام ال٣ُإ ، اإلاالي الٟؿاص ، الى٢ايت:  اإلافخاخُت اليلماث

 

Résumé :  

L’objectif de cet article est d’étudier les procédures préventives adoptées par le législateur 

algérien pour limiter la corruption financière dans le secteur privé , puisque ce phénomène est en 

pleine expansion , car il est devenu parmi les plus grands problèmes rencontrés par les 

entreprises et les sociétés et a provoqué de nombreux effets néfastes dans les différentes 

entreprises et dans tous les entités de secteur privé. 

Mots clés : La prévention , corruption financière , secteur privé . 

 

   :   ملّذمت

ه خيث ، الضيم٣غاَيت ألاهٓمت ٖلى زُغا الٟؿاص يٗض      
ّ
 ألازال٢يت وال٣ّيم و٢يمها الضيم٣غاَيت ماّؾؿاث ي٣ّىى ؤه

 ، الٟؿاص إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم اجٟا٢يت م٣ّضمت خؿب هظا للخُغ؛ ال٣اهىنل وؾياصة اإلاؿخضامت الخىميت ويّٗغى ، والٗضالت
ٟا٢يت حٗتٝر ٦ما

ّ
 الا٢خهاصر، ، الؿياس ي الاؾخ٣غاع ٖلى للٟؿاص اإلاّضمغة باآلزاع وم٩اٞدخه الٟؿاص إلاى٘ ؤلاٞغي٣ي الاجداص اج

يت ي٠ًٗ الٟؿاص ؤّنل الضولي البى٪ ؤقاع ٦ما.  ؤلاٞغي٣يت للضو٫ل والث٣افي الاحخماعي .  1 الضولت قٖغ

                                                           
1
 Test des théories fonctionnalistes dans les démocraties africaines , Afrique contemporaine , 

Lavallée Emmanuelle, Corruption et confiance dans les institutions politiques , France , N° 220 , 
2006/4 , P.163. 
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٠  ٢بل مً ؾلبي ؤو بيجابي جهٝغ ؤو ؾلى٥ ٧ل -ٖامت بهٟت -بالٟؿاص وي٣هض       بسضمت ي٩ل٠ شخو ؤر ؤو ٖام مْى
 ٖلى آزغيً ألشخام ؤو لىٟؿه ؾىاء احخماٖيت ؤو مٗىىيت ؤو ماصيت شخهيت مهالح جد٣ي٤ بلى يهضٝ ، زانت ؤو ٖامت

اث ؤٞٗا٫ ٦ظل٪ ويكمل. الٛايت لهظه اإلاٟتريت ؤو الٟٗليت ؾلُاجه اؾدثماع ؤو واؾخٛال٫ الٗامت اإلاهلخت خؿاب  وجهٞغ

.  1 طل٪ في يخىؾِ ؤو يكتر٥ مً و٧ل اإلاىاٞ٘ هظه مثل ي٣ّضم ؤو يٗغى الظر آلازغ الُٝغ

ل ٣ٞض صعاؾدىا مىيٕى هى الظر اإلاالي الٟؿاص يسو ٞيما ؤّما ـّ  مجمل في ويخمثل زانت ؤم ٧اهذ ٖاّمت ال٨ياهاث مسخل٠ م
 ومسالٟت وماؾؿاتها الضولت في واإلاالي ؤلاصاعرل الٗمل ؾحر جىٓم التي اإلااليت وألاخ٩ام ال٣ىاٖض ومسالٟت اإلااليت الاهدغاٞاث
 الخ٩ىمت وؤمىا٫ خؿاباث ومغا٢بت بٟدو اإلاسخو اإلااليت للغ٢ابت اإلاغ٦ؼرل ٧الجهاػ اإلااليت الغ٢ابت بإحهؼة الخانت الخٗليماث

 الٟؿاص مً الى٢ايت ٢اهىنل ؤحى الخُحرة الٓاهغة هظه وجٟاصر ججىب ؤحل ومً ،2والكغ٧اث الٗامت واإلااؾؿاث والهيئاث
 الضعاؾت هظه زال٫ مً ونهضٝ ، والخام الٗام ال٣ُإ ٦ياهاث ؤوؾاٍ في الٟؿاص مً للى٢ايت جىححهيت بسٍُى وم٩اٞدخه

 مً الٗضيض اهدكاع يؿهل ّمما هل، ألازحر هظا ؤّنل باٖخباع ، ٣ِٞ الخام ال٣ُإ في اإلاالي الٟؿاص ٖلى الًىء حؿليِ

.  صازله اإلااليت ؤلاحغاميت الؿلى٧اث

ليه ٌ  ظشح ًمىن ٖو : آلاحي الدعاا

 هظا ًٖ ولئلحابت ؟ الخاؿ اللعاع في اإلاالي الفعاد من للىكاًت الجضابشي  اإلاؽشع أكشها التي الخذابير فاعلُت مذي ما  
 ال٣ُإ صازل اإلاكٕغ ويٗها التي الخىٓيميت الخضابحر ألاو٫ل اإلابدث في ؾىدىاو٫ل خيث ، مبدثحن بلى البدث ٢ّؿمىا الدؿائ٫ل
 الٟؿاص مً الى٢ايت في ألازحرة هظه حؿاهم بط ، الخؿاباث وجض٢ي٤ اإلاداؾبت إلاٗايحر زههىاه الثاوي اإلابدث ؤّما ، الخام

.  ال٣ُإ هظا صازل

ٌ  اإلابدث   الخاؿ اللعاع داخل الخنؽُمُت الخذابير:  ألاو

 ومؿخسضمحها الٗامت ؤلاصاعة ٖلى يخٗحن والتي الٗام ال٣ُإ في الٟؿاص مً للى٢ايت اإلاكٕغ عنضها التي الخضابحر بلى بياٞت       
 وم٩اٞدخه الٟؿاص مً الى٢ايت ٢اهىنل ؤّنل خيث ، الى٢اثيت ؤلاحغاءاث جل٪ مّؿخه ٢ض آلازغ هى الخام ال٣ُإ ٞةّنل ، مغاٖاتها

غ ٢ض
ّ
ه إلاى٘ جضابحر ال٣ُإ لهظا ؾُ  وعصٖيت ومالثمت ٞٗالت جإصيبيت حؼاءاث ٖلى الا٢خًاء ٖىض والىو ، الٟؿاص في يلٖى

( . الثاوي اإلاُلب) الخام ال٣ُإ ٦ياهاث ٖلى للخٟاّ بحغاءاث وي٘ بلى بياٞت ،( ألاو٫ل اإلاُلب) مسالٟتها ٖلى جترجب

ٌ  اإلاعلب ض:   ألاو   الخاؿ اللعاع وهُاناث واللمع الىؽف أحهضة بيو الخعاوو  حعٍض

                                                           
ية نايف العربية للعلوم األمنية ، أْتاث ادلؤ٘تر العريب الدويل ميزء الثاين ، أكادالبصول زلمد أنور ، جهاز الضبط اجلنائي ودوره يف مكافحة الفساد ، اجل 2

 . 0 .، ص 2003دلكافحة الفساد ، الرياض ، 
 

واإلداري ، يومي  نقماري سفيان ، اإلطار الفلسفي والتنظيمي للفساد اإلداري وادلايل ، ادللتقى الوطٍت حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ادلايل 3
. 3.، جامعة بسكرة ، اجلزائر ، ص 2 20ماي  07و  06
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 الخام ال٣ُإ في للجغاثم الى٢اثيت ؤلاحغاءاث ؤهّمل مً الخام ال٣ُإ و٦ياهاث ال٣م٘ و ال٨ك٠ ؤحهؼة بحن الخٗاونل يٗخبر    

ت يباٍ يماعؽ خيث 1 الٟؿاص ل٣م٘ اإلاغ٦ؼرل بالضيىان يؿّمى ما مازغا اإلاكٕغ اؾخدضر ول٣ض ،  الخابٗىنل ال٣ًاثيت الكَغ
ني التراب ٧امل مؿخىيل ٖلى مهامهم له .  الَى

 الكٗبي لـلمجا ناص١ ٞٗالت م٩اٞدت الٟؿاص حغاثم م٩اٞدت لًمان اإلاخسههت ال٣اهىهيت آلالياث جضٖيم بَاع ٟٞي     

ني لبيت الَى  لل٣اهىنل واإلاخمم 2010 ؤوث 26 في اإلااعر 05-10 ع٢م ألامغ ٖلى اإلاىا٣ٞت يخًمً الظر ال٣اهىنل مكغوٕ ٖلى باأٚل

ني صيىان الؾخدضار وم٩اٞدخه الٟؿاص مً بالى٢ايت اإلاخٗل٤ 01-06 ع٢م  م٩اٞدت بلى يهضٝ والظر الٟؿاص ل٣م٘ مغ٦ؼرل َو
ت بىاؾُت الٟؿاص .  الٟؿاص حغاثم ًٖ والخدغرل البدث بمهمت حٗنى مخسههت ٢ًاثيت قَغ

:   يلي ٞيما بها اإلاىٍى اإلاّهمت بَاع في الضيىان وي٩ل٠

.  وم٩اٞدتها الٟؿاص ؤٞٗا٫ ًٖ بال٨ك٠ حؿمذ مٗلىمت ٧ل حم٘ -

م خيث ، اإلاسخهت ال٣ًاثيت الجهت ؤمام للمثى٫ل مغج٨بحها وبخالت الٟؿاص و٢اج٘ في بخد٣ي٣اث وال٣يام ألاصلت حم٘ - ّٖ  اإلاكٕغ ص
.  مباقغة الٗمىميت الضٖىيل جدغي٪ بأليت الضيىان

 في للضيىان اإلاكٕغ ؾمذ بط ، الجاعيت الخد٣ي٣اث بمىاؾبت اإلاٗلىماث وجباص٫ الٟؿاص م٩اٞدت هيئاث م٘ الخٗاونل جُىيغ -
 الخد٣ي٤ بمىاؾبت اإلاٗلىماث وجباص٫ اإلاجا٫ هظا في اإلاخسههت الضوليت الهيئاث م٘ بالخٗاونل الٟؿاص م٩اٞدت ؾبيل

ت م٘ وزهىنا ت مىٓمت ؤ٦بر وهي( ألاهتربى٫ل) الضوليت الجىاثيت الكَغ  مً م٩ىهت 1923 ٖام في ؤوكئذ صوليت قَغ
ت ٢ىاث  هُا١ ؤوؾ٘ ٖلى اإلاخباص٫ الخٗاونل وجىميت جإمحن ٖلى حٗمل بٟغوؿا ليىنل مضيىت في الغثيس ي وم٣غها ، صولت 190 لـ الكَغ

ت ؾلُاث ٧اٞت بحن ت ؤًٖاء وجدباص٫ الجىاثيت الكَغ  بيجهم ٞيما يخٗاوهىنل ، الضوليحن اإلاجغمحن ًٖ اإلاٗلىماث الضوليت الكَغ

دت في
َ
ًاء ويؿاٖضونل2 الضوليت، الجغاثم بسجالث اإلاىٓمت ؤٞغاص ويدخٟٔ ، الضوليت الجغاثم م٩اٞ  ، الٗمليت الىىاحي في ألٖا

مل بخضعيب وي٣ىمىنل ت ألٞغاص اؾدكاعاث ٖو  زاعج بلى تهغيبها جّمل التي الٟؿاص حغاثم ٖاثضاث جدب٘ ؤحل مً وهظا 3 الكَغ

ً  .  الَى

.  اإلاسخهت الؿلُاث ٖلى يخىالها التي الخدغياث ؾحر خؿً ٖلى اإلاداٞٓت قإهه مً بحغاء ٧ل ا٢تراح -

 الخاؿ اللعاع هُاناث على للحفاػ إحشاءاث وضع: الثاني اإلاعلب

 ويٗتها التي للمباصعة جلبيتها يمان ؤحل مً لخىٟيظها الخُىاث مً ؾلؿلت ما ماؾؿت في الٟؿاص مٗالجت جخُلب     

 ٢يام ؤحل مً الؿلى٥ ٢ىاٖض مضوهاث ٖلى وم٩اٞدخه الٟؿاص مً الى٢ايت ٢اهىنل في الجؼاثغرل اإلاكٕغ هو ول٣ض.  اإلااؾؿت

 الؿلى٥ ٢ىاٖض مضوهاث ؤهىإ وجخٗضص.   4 وؾليمت وهؼيهت ٖاصيت بهىعة وكاَاتها بمماعؾت الهلت طاث اإلاهً و٧ل اإلااؾؿاث
ٟحن الخانت الؿلى٥ ٢ىاٖض مضوهاث بحن  ٢ىاٖض مضوهاث بلى بياٞت ، ال٣ًاء بؿل٪ اإلاخٗل٣ت جل٪ و٦ظا الٗمىميحن باإلاْى

                                                           
  0-06، الذي يتمم القانون رقم  0 20أوت  26مؤرخ يف  05-0 من األمر رقم   مكرر  24مكرر وادلادة  24أنشئ الديوان ٔتقتضى ادلادة  4

  . 6 .، ص 0 20سبتمرب   يف جريدة رمسية مؤرخة ،  50ادلتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ، العدد 
2
   

 / منظمة الشرطة اجلنائية الدولية ar.wikipedia.org/wiki5 6 20مارس 3،يوم 
، جريدة رمسية مؤرخة  4 وادلتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ، العدد  2006فرباير  20ادلؤرخ يف   0-06من القانون رقم  3 الفقرة الثانية من ادلادة  6

 . 7.ص،   2006مارس  8يف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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 بحغاءاث في زانت ؤهميت جدخل الؿلى٥ ٢ىاٖض مضوهاث ؤنبدذ خيث. الخام ال٣ُإ في الٗاملحن ٖلى اإلاُب٣ت الؿلى٥
ٟحن مهام واحؿا١ بىيىح جبّحن ل٩ىنها الٟؿاص مً الى٢ايت  ، الخ٩ىمي ال٣ُإ مً ٧ل صازل واحباتهم وجدضص ، اإلاْى

.  1الخام ال٣ُإ وماؾؿاث

 باإلا٣اييـ بٗيجها قغ٦ت التزام ٖلى جا٦ض خيث الكغ٧اث هؼاهت بغهامج لىجاح ألاؾاس ي الٗىهغ ٖمىما الؿلى٥ مضوهت وحّٗضل     
يت اإلاضوهاث هظه مثل ؤّنل وبما ، ألازال٢يت واإلاماعؾاث واإلاٗايحر  خيث بها نياٚتها جخم التي ال٨يٟيت في ٦بحر حٛايغ ٞهىا٥ ، َٖى

ت وحٗالج مسخلٟت نيٛا الكغ٦ت حؿخسضم  و٢ض والالتزاماث الخ٣ى١ل طل٪ في بما ، الٗمل بم٩ان اإلاغجبُت ال٣ًايا مً مجمٖى
ت وال٣ىاٖض اإلاٗايحر بحن اإلاضوهاث ججم٘  ، للكغ٦ت ألاؾاؾيت للمباصت جٟهيال بيغاصها بلى بياٞت اإلااؾؿاث بحن اإلاىيٖى

 . ال٨بريل الكغ٧اث في متزايض بك٩ل الىُا١ واؾٗت الؿلى٥ مضوهاث ؤنبدذ و٢ض بها الخانت الٗمل وؤَغ ، و٢يمها

ت ٢ًايا اليىم واإلاباصت ال٣يم مضوهاث وجدىاو٫ل  ، للجيـ َب٣ا بالخميحز اإلاغجبُت وال٣ًايا الٗمل بيئت حكمل ، مخىٖى

.   اإلاهالح وحٗاعى ، الٟؿاص ، اإلااليت واإلاماعؾاث ، اإلاىخج وؾالمت الهضايا، وجىػي٘ والخ٣اعيغ، والاجهاالث

ا ألا٦ثر الؿلى٥ ٢ىاٖض مضوهاث بحن ومً :   الخام ال٣ُإ في قيٖى

:   للٗامل الٗاصلت اإلاٗاملت -

ض٫ بمؿاواة واإلااؾؿاث الكغ٦ت ٖاملي ٧اٞت يٗامل ي٠ ٖلى الكغ٦ت حٗمل ٦ما جميحز، صونل وبههاٝ ٖو  الٗمل َالبي جْى

... صيىه ؤو ٖغ٢ه ؤو الاحخماٖيت خالخه ؤو الٗمل َالب حيؿيت ٖلى ٢غاعاتها في حؿدىض ولً إلااهالتهم اؾدىاصا

 . باإلاداباة ؤو الىؾاَت زال٫ مً ٞغص ألر جًٟيليت مٗاملت ج٣ضيم ًٖ الكغ٦ت امخىإ بلى بياٞت

:   الٗمل وم٩ان الٗامل ؾالمت -

حر بلى بياٞت ، الٗامل صخت جدؿحن ٖلى الكغ٦ت حٗمل خيث      لضاثغة ٖمل بناباث ًٖ ليبلٛىا للٗاملحن بباٙل هٓام جٞى

.  والضوليت اإلادليت والؿالمت الصخت ٢ىاهحن جُبي٤ و٦ظا ، البكغيت اإلاىاعص

:   والخضماث اإلاىخج مٗلىماث -

 واإلاىعصيً للٗمالء خيجها في ص٢ي٣ت بياهاث لخ٣ضيم مم٨ً حهض ٧ل الخام ال٣ُإ في واإلااؾؿاث الكغ٧اث جبظ٫ بط     
غة ؤو ج٣ضمها التي وزضماتها مىخجاتها ٧اٞت خى٫ل الٗام وال٣ُإ حر ؤو جؼويض ٖلى ؾخٗمل خيث ألاؾىا١ ٧اٞت في للبي٘ اإلاخٞى  جٞى

.  الخضماث ؤو اإلاىخجاث هظه ج٣ضيم ؤو

 ؤر في مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بهىعة مساصٖت ؤو مًللت بياهاث ج٣ضيم ٖضم لًمان ؤلاحغاءاث ٧اٞت الكغ٦ت ممثلى ويخسظ    

الن والضٖايت الدؿىي٤ طل٪ ويخًمً ؤٖمالها ؤوكُت ٧اٞت في ؤو .  البي٘ وؤصبياث وؤلٖا

 

 

 

                                                           
.  0 .، ص 4 20، القاىرة ، مصر ،  جتماعيعابدين سيد أمحد ، الدليل العريب التفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد ، مركز العقد اال 7

 



 2016  ماًى  3العذد  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مشهض حُل البدث العلمي 
  

 

 
35 

:   الؿغيت اإلاٗلىماث خمايت -

 ٖلى بلحها يكاع َاإلاا اإلاٗلىماث لهظه به اإلاهغح ٚحر الىنى٫ل وجدٓغ الؿغيت اإلاٗلىماث حمي٘ خمايت ٖلى الكغ٦ت حٗمل     
 ومىدىا اإلاٗلىماث جل٪ لهم ؤجيدذ للكغ٦ت ممثلحن ٢بل مً اإلاٗلىماث لهظه الىنى٫ل يم٨ً.  الكغ٦ت هظه ٢بل مً ؾغيت ؤّنها

.  لؤلٖما٫ اؾخسضامها ٖلى طل٪ ي٣خهغ ؤن ٖلى بلحها الىنى٫ل امخياػاث

:   بالضولت الخام ال٣ُإ ماؾؿاث ٖال٢ت -

 بهىعة مىٟٗت ٖلى زالله مً جدهل ؤن يم٨ً ؤزغي، ؤَغاٝ م٘ بالخىاَا ؤو مىٟغصة ، وكاٍ ؤر في الكغ٦ت حكاع٥ ال    
 في اإلاكاع٦ت ٢بل ؤو ؤزىاء ؤزغيل قغ٧اث خؿاب ٖلى مىٟٗت ٖلى جدهل ألن بكغ٦ت جاّصر ؤن ؤو ، مباقغة ٚحر ؤو مباقغة

.  الخٗا٢ضيت الٗمليت

:   والٟؿاص الغقاويل -

 بٗغى ، مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بهىعة ؾىاء ، يىاػيه ما ؤو ، ؤلاصاعة ومجلـ واإلاؿاولىنل واإلاضعاء الٗاملىنل ي٣ىم ال ؤن يجب
لى ٖليه الخهى٫ل مداولت ؤو مالي مبلٜ صٞ٘ ؤو  بهىعة الخإزحر، جداو٫ل ؤو جازغ ٢ض زضمت ؤيت ج٣ضيم ؤو ٢بىلهما ؤو هضيت ؤيت ٖو

ما٫ يخهل ٞهل خ٨م ؤو ٢غاع ٖلى ، مباقغة ٚحر ؤو مباقغة لى شخص ي م٨ؿب ؤو جًٟيليت إلاٗاملت ياصر ٢ض والظر باأٖل  ٖو

.  ال٣ًيت هظه مٗالجت ؤحل مً الٟؿاص ؤو الغقىة خاصزت بباٙل الٗما٫

 ال٣ُإ في الٗاملحن ؤخض ؤو قغ٦ت ؤر مً مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بهىعة ؾىاء هضايا ؤر ٢بى٫ل يجىػل ال طل٪ بلى بياٞت     
 ال٣ُإ في مضيغ ؤو مؿخسضم خ٨م ؤو ٢غاع ٖلى لخإزحر بلى ياصر ألن يؿعى ؤو ياصر ٢ض والظر ؤزغيل هيئت ؤر ؤو الخام
حر ٢اهىهيت ٚحر ؤق٩ا٫ ؤيت ٢بى٫ل ؤو ٖغى ٖلى الٗمل ؤو بُٖاء ؤو ٖغى ؤو ٦خ٣ضيم الخام  والتي مؼايا ؤو لهضايا مىاؾبت ٚو

 . الخام ال٣ُإ في مضيغ ؤو مؿخسضم خ٨م ؤو ٢غاع ٖلى مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بهىعة للخإزحر حؿعى

 ٞحها يدهل التي الىيٗيت في ألازحرة هظه جخمثل خيث ، اإلاهالح حٗاعى مً الى٢ايت في الؿلى٥ ٢ىاٖض مضوهاث حؿاهم ٦ما   
 ٖلى جازغ ٢ض ؤّنها يٓهغ ؤو جازغ ؤن قإنها مً التي اإلاهالح ٖلى شخهيت بهٟت زانت ؤو ٖمىميت ماؾؿت في اإلاؿخسضم

.  بها اإلاىٍى ومؿاولياجه مهامه مؼاولت ٦يٟيت

 في ي٩ىنل بط ال٣غاع، اجساط في الاؾخ٣الليت و والخجغص الخياص قغوٍ اإلاضيغ ؤو اإلاؿخسضم في يٟخ٣ض خحن جخًاعب ٞاإلاهالح    
 ؤو للىْيٟت الجيض ألاصاء ٖلى يازغ بما ، ؤنض٢اثه ؤو ؤ٢غباثه ؤخض مهالح ؤو ، الصخهيت مهلخخه يٛلب ججٗله ويٗيت

خباعاث بها اإلا٩ل٠ اإلاهمت . مباقغة ٚحر ؤو مباقغة ، شخهيت اٖل

 في جخجلى اإلاماعؾت مؿخىيل ٖلى ٖاصة عنضها يخم مٓاهغ ٖضة ي٨دس ي ٢ض اإلاهالح جًاعب ؤّنل يدبحن ، اإلاىُل٤ هظا ومً     
 ؤو اإلاضيغ حٗا٢ض ؤو قغاء ؤو وجٟاوى ، زانت ؤٚغاى لخد٣ي٤ ماليت ؤو بصاعيت ٢غاعاث واجساط وؤلا٦غامياث الهضايا ٢بى٫ل

. 1...  والىاؾُت ، ألا٢اعب وحٗيحن ، مهلخت ٞيه له َٝغ م٘ اإلاؿخسضم

 ؤّنها ٖلى الكٟاٞيت وحٗٝغ ، الخام ال٣ُإ ٦ياهاث بحن الكٟاٞيت ج٨غيـ يغوعة ٖلى اإلاكٕغ هو طل٪ ٖلى ٖالوة       
ت، بُغي٣ت الخٗٝغ و اإلاٗلىماث ج٣اؾم ْاهغة ًٖ ٖباعة ٞهي ، وآلالياث للبياهاث الىاضح والخهغيذ الٗالهيت  بديث م٨كٞى

.  1 الجمي٘ مخىاو٫ل في اإلاٗلىماث مً واؾٗت ؾلؿلت جً٘

                                                           
.  0 .، ص 2 20ديسمرب ادلملكة ادلغربية ، أرضية أولية دلعاجلة تضارب ادلصاحل ، ، يئة ادلركزية للوقاية من الرشوة الو 8
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 بىاصع حٗخبر لظل٪ و ، اإلاٗخمضة وؤلاحغاءاث الخٗليماث و ألاهٓمت و ال٣ىاٖض مسخل٠ ًٖ ال٨ك٠ الكٟاٞيت مخُلباث ومً

 .  الخام ال٣ُإ في الٟؿاص ْاهغة مً الخسلو في مّهما ماقغا الكٟاٞيت

 الخانت و الٗامت ال٣ُاٖاث مسخل٠ في و الٗاإلايت ؤو اإلادليت اإلاؿخىياث مسخل٠ ٖلى الٟؿاص بم٩اٞدت اإلاتزايض ٞاالهخمام    
 ؤوكئذ والتي الضوليت الكٟاٞيت مىٓمت بوكاء بلى الضٖىة م٘ هظا جؼامً و ألازحر ال٣ٗض زال٫ مىٓم ق٩ل ٖلى يٓهغ بضؤ

ٗذ ٢ض و الغبذ ؤحل مً حٗمل ال خ٩ىميت ٚحر هيئت باٖخباعها 1993 ؾىت بالٟٗل  جدذ لها قٗاعا الضوليت اإلاىٓمت هظه ٞع

   اإلاضوي، جم٘لمجا ٢ياصة ج٣ىيت ٖلى حٗمل هي و الٟؿاص مً للخّضل حهىصها ج٨غؽ"  الٟؿاص يّضل الٗالمي الاجداص " حؿميت
ما٫ صواثغ يًم و اإلاضوي جم٘لمجا ي٣ىصه جدال٠ وجهٙى  مً ٢اٖضة بىاء ٖلى حٗمل ٦ما والخ٩ىماث الخام وال٣ُإ ألٖا

ت .  الٟاٖلحن مسخل٠ بحن الجزاهت وج٨غيـ والث٣اٞت اإلاٗٞغ

 

  اإلاداظبت معاًير:  الثاني اإلابدث

 اإلاا٫ ؤؾىا١ واهٟخاح الٗىإلات ْل في و٦ظا ، الٗالم صو٫ل مسخل٠ قهضتها التي اإلااليت وألاػماث الا٢خهاصيت الانهياعاث بٗض     
خماص بلى بياٞت الٗاإلايت  مٗايحر وي٘ الًغوعرل مً ؤنبذ ، الا٢خهاصر الىمى مّٗضالث لؼياصة الخام ال٣ُإ ٦ياهاث ٖلى الٖا

.    2 ال٣ُإ صازل مٗخبرة زؿاثغ جدض١ ٢ض التي اإلااليت الاهدغاٞاث ومسخل٠ اإلاسالٟاث مً للخّضل وطل٪ حضيضة وؤؾـ

( . الثاوي اإلاُلب) اإلاالي الٟؿاص م٩اٞدت في وصوعها ،( ألاو٫ل اإلاُلب) اإلاداؾبت مٗايحر مٟهىم اإلابدث هظا في وؾىضعؽ   

 

ٌ  اإلاعلب   اإلاداظبت معاًير مفهىم:  ألاو

ه اإلاداؾبي اإلاٗياع يّٗغٝ     
ّ
 لها الجّيض والٟهم اإلاداؾبيت الضٞاجغ مؿ٪ ؤؾاليب جدؿحن بلى تهضٝ للمداؾبت ٢اٖضة بإه

. مخ٩امل مداؾبي بَاع في جىضمج التي وألاؾاليب وال٣ىاٖض اإلاباصت مً اإلاداؾبيت اإلاٗايحر وجخ٩ىنل.  ٖلحها والغ٢ابت

 والخض٢ي٤ اإلاداؾبت في الٗمليت اإلاماعؾت جىحيه بلى جاّصر ٖاّمت بعقاصاث ؤو هماطج بإّنها ؤيًا اإلاداؾبت مٗايحر حٗغي٠ يم٨ً

.  3 ٖلحها الغ٢ابت و٦ظا وجغقيضها

ت بّٗضاص Solomons يكبهه و٦ما  حٗل بىاؾُت الخىاصر زٌٟ يم٨ً ؤو ؾياعاث ؾاث٣ي ؾلى٥ في يازغ بط الؿياعة في الؿٖغ

ت ي٣غؤ الٗضاص  هخاج هى اإلاداؾبيت اإلاٗايحر وي٘ بإّنل Horngren ي٣ى٫ل هاخيخه ومً بيجابيا جإزحره وي٩ىنل الخ٣ي٣ت مً ؤ٦ثر الؿٖغ
 الىاؽ ؾلى٥ ٖلى ٢يىصا جً٘ واإلاٗايحر احخماعي ٢غاع اإلاٗايحر وي٘ ٖمليت ألّنل مى٣ُي ٖمل هى مما ؤ٦ثر ؾياؾيت ٖمليت

                                                                                                                                                                                           
 اقتصادية دراسة مكافحتو زماتيمكان ٖتليل و الفساد قياس" ،  القادر عبد علي وخليل خلفي، السياسية  و واالقتصادية القانونية للعلوم اجلزائرية اجمللة 9

  . 247.، ص 2009اجلزائر ، ، ادلطبعية ، العدد الثاين  للفنون الوطنية ، ادلؤسسة" اجلزائر حول
، ، العدد السادس  ، ادلخالفات احملاسبية وأثرىا يف تفشي ظاىرة الفساد ادلايل واإلداري نادية شاكر حسُت، رللة النزاىة والشفافية للبحوث والدراسات  0 

.  98.، ص 3 20، العراق ،  واالقتصادقسم احملاسبة ، كلية اإلدارة 
:  يف العلوم التجارية ، ٗتصص يربُت ادلعايَت احملاسبية الدولية وادلعايَت األمريكية وآفاق التقارب بينهما ، مذكرة ادلاجست االختالفجودي إديان ، أثر    

. 44.، ص 3 20-2 20والتجارية وعلوم التسيَت ، جامعة سطيف ، اجلزائر ،  االقتصاديةدراسات مالية وزلاسبية معمقة ، كلية العلوم 
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غاٝ مً ي٣بل ؤن ويجب  واإلاٟاهيم ألاهضاٝ ٧ل مً حكخ٤ ٖامت ٢غاعاث ٢ىاٖض ٖلى يٗخمض اإلاداؾبي ٞاإلاٗياع.  1 به اإلاخإزغة ألَا

.   اإلاداؾبيت ألاؾاليب جُىعل يىحه والظر للمداؾبت الىٓغيت

  

  الخاؿ اللعاع داخل اإلاالي الفعاد من الىكاًت في اإلاداظبت معاًير دوس :  الثاني اإلاعلب

 وجُىيغ واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث وجىميت لضٖم مؿخ٣بليت عئيت عؾم ؤّنل بط ، ٦بحرة ؤهميت اإلاداؾبيت إلاٗايحر بن     
 ، اإلااؾؿاث مً الىٕى هظا ومخُلباث زهىنيت جغاعي مداؾبيت ؤهٓمت وحىص صونل ي٨خمل ؤن يم٨ً ال ، الا٢خهاصر صوعها

ت وه٣و الخمىيل ٖلى والخهى٫ل الدؿيحر في نٗىباث بلى ياصر اإلااليت اإلاٗلىماث ًٖ وال٨ك٠ الكٟاٞيت بلى ٞاالٞخ٣اع  اإلاٗٞغ
 ؤهميت ج٨مً بط ، واإلاىاٞؿت الاؾخمغاع ٖلى ال٣ضعة ٖضم زم ومً ، والخ٨ىىلىحيت الا٢خهاصيت الخُىعاث إلاىا٦بت الالػمت

 الؿياؾيت لل٣ىة هام مهضع ٞهي ، اإلاهلخت ألصخاب ج٣ضمها التي اإلااليت اإلاٗلىماث زال٫ مً بلحها والخاحت اإلاداؾبت

ساط ٖلى ٚحرهم مً ؤ٢ضع ي٩ىهىنل اإلاٗلىماث يمخل٩ىنل الظيً ألاٞغاص وؤن والا٢خهاصيت
ّ
 . ماؾؿاتهم وحؿيحر ٢غاعاتهم اج

 اإلااليت الىخاثج ًٖ بمٗلىماث اإلاهلخت ؤصخاب لتزويض مٗضة بل ، الجهايت وال الهضٝ ليؿذ بها اإلاهغح اإلااليت اإلاٗلىماث بّنل    
 ٖلى ًٞال ، حضواه مضي وما الخجاعرل وكاَها َبيٗت صخيذ بك٩ل يٟهمىا ؤن مً جم٨يجهم ؤحل مً للماؾؿت والدكٛيليت

ت  . مؿخ٣بال جُىيغها ٖلى الٗمل زّمل ومً اإلااؾؿت لٗملياث الغاهىت الخالت مٗٞغ

ني الا٢خهاص وجىميت جدغي٪ في ؤيًا ؤؾاؾيا صوعا اإلااليت اإلاٗلىماث وجلٗب       .اإلاسخلٟت الىٓم ْل في الاؾدثماعاث وجىميت الَى

 التي ألاؾاؾيت الٗىانغ ؤخض اإلاٗلىماث هظه حٗخبر خيث الخغ، الا٢خهاص ٞلؿٟت الضولت جيخهج ٖىضما ألاهميت هظه ٞتزصاص

 مكغوٖاث في الاؾدثماعاث بلى ألاٞغاص مضزغاث جدىيل زاللها مً يم٨ً التي ال٣ىاة اإلاا٫ ؾى١ل ويٗخبر. اإلاا٫ ؾى١ل ٖلحها يغج٨ؼ

ني الا٢خهاص جىميت في حؿاهم مسخلٟت .  2 الَى

 ؤّنل خيث ، ٖلحها الغ٢ابت و٦ظا اإلااليت الضٞاجغ مؿ٪ جدؿحن بلى تهضٝ اإلاداؾبت مٗايحر ٞةّنل آهٟا ؤقغها و٦ما طل٪ بلى بياٞت     
 إلاغا٢بت ٞٗا٫ هٓام بٖضاص ي٣خط ي الخضبحر ٞهظا ، ٦كٟها و الٟؿاص ؤٞٗا٫ مى٘ ٖلى حؿاٖض صازليا الخؿاباث مغاحٗت

ملياث الخ٣اعيغ زال٫ مً طل٪ و ، الخام ال٣ُإ ٦ياهاث باقي و الخجاعيت الكغ٧اث مداؾبت  مً الخّضل وبهضٝ.  الخٟخيل ٖو
 مضيغرل ًٖ مؿخ٣ل هدى ٖلى للخؿاباث صازلي جض٢ي٤ بحغاء  جًمً ؤن الكغ٧اث بصاعاث مجالـ ٖلى ييبغي ، الٟؿاص

 خا٫ وفي ، الخؿاباث مض٣٢ي م٘ مىخٓم جىانل ٖلى اإلاجلـ ي٩ىنل ؤن الًغوعرل مً هٟؿه الى٢ذ في .الخىٟيظيحن الكغ٦ت
هم ييبغي ، للخؿاباث الضازلي الخض٢ي٤ زال٫ زُإ هاالء اعج٩اب    .ؾىاه صونل اإلاجلـ مىا٣ٞت ٖلى بىاءا مىانبهم مً نٞغ

يت ييبغي ٦ما     ل الٟؿاص ٖبء ؾيخدّمل الجمي٘ بإّنل وبٖالمهم ، مىاٞ٘ مً الكٟاٞيت ججلبه ؤن يم٨ً بما اإلاؿاهمحن جٖى ٌّ  بٛ
 والكغ٧اث ، الخىٟيظيحن اإلاضعاء يُا٫ الظر الٟؿاص مً ؾيٗاهىنل ٦ظل٪ اإلاؿاهمحن وؤّنل ، الكغ٦ت حجم ؤو ال٣ُإ ًٖ الىٓغ

.    الخابٗت والكغ٧اث ، ألام

                                                           
ادلايل يف  سعيدي حيِت و أوصيف خلضر ، أمهية تطبيق معايَت احملاسبة الدولية يف ٖتسُت جودة اإلفصاح احملاسيب ، ملتقى دويل حول النظام احملاسيب 2 

  . 6.، ص   20ديسمرب  4 قتصادية وعلوم التسيَت ، جامعة البليدة ، اجلزائر، يومي ، كلية العلوم االمواجهة ادلعايَت الدولية ومعايَت الدولية للمراجعة 
مع اإلشارة لتجربة ) النامية فرصة وٖتدي للدول : وادلتوسطة الصغَتة للمؤسسات ادلالية للتقارير الدويل ادلعيار،  أمال ومهاوةعمر عزاوي  ، رللة الباحث 3 

  . 98.ص،  2 20قتصادية والتجارية وعلوم التسيَت ، جامعة ورقلة ، اجلزائر ، كلية العلوم اال،    ، عدد ( اجلزائر
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الت ؤصاة ؤنبدذ التي الخى٦مت ًٖ للخضيث يجّغها هظا ٧ل     ّٗ ً خيث ، الخام ال٣ُإ في الٟؿاص إلاداعبت ٞ
ّ
 مً آلياتها جم٨

 جل٪ مىانلت ٖلى ال٣ضعة ٖضم بلى يٟط ي الظر ألامغ ، مكغوٖت ٚحر ُٖايا ؤو مبالٜ صٞ٘ بم٣خًاها يخّمل ٖملياث ؤيت ٦ك٠

.  الٟاؾضة اإلاماعؾاث

 ٖلى يؿاٖض ما ٧ل وحٗني الٗمل ؤزال٢ياث ٖلى ال٣اثم الهالح الخ٨م مٟهىم بلى (الخى٦مت) اإلاهُلح هظا حظوعل وحٗىص     

 وطل٪ ، ؤنٗب الغقىة بجٗل الٟؿاص ٞغم مً ج٣لو ؤن الخى٦مت وحؿخُي٘.   1 والضيم٣غاَيت واإلاؿاءلت الكٟاٞيت جد٣ي٤
ما ، ؤزالقي ٚحر ؾلى٥ مجغص ليـ بجٗلها

ّ
 بؿً و٦ظل٪ ، ي٣ضمها إلاً باليؿبت الخ٩لٟت ٖاليت ؤيًا ٢اهىوي ٚحر ؾلى٥ وبه

.  ال٣اٖضة جل٪ اهتها٥ ٖلى صازليت ٣ٖىباث

 والًغوعاث آلالياث ألاولى بالضعحت حٗني وللكغ٧اث الخام لل٣ُإ الجّيضة ؤلاصاعة ؤو الجّيض الخ٨م ٞةّنل طل٪ بلى بياٞت     
اث اإلاىاَىىنل يدبّنى بىاؾُتها التي اإلا٣ٗضة واإلااؾؿاث والٗال٢اث  وي٣ىمىنل خ٣ى٢هم ويماعؾىنل مهالخهم واإلاجمٖى
 اإلاجاالث خيث مً ال٣اهىنل اخترام زال٫ مً و٦ظال٪ اإلاؿاءلت و الكٟاٞيت و باإلاكاع٦ت يخد٤٣ الجّيض الخ٨م و بىاحباتهم

حها التي
ّ
اث٠ ويسل٤ ألاعباح ييخج الظر هى الخام ٞال٣ُإ ، الخام ال٣ُإ وزانت يُٛ .  2 الْى

 خى٦مت حكمل التي والكٟاٞت الٗاصلت الٗملياث الخا٫ بُبيٗت هي الٟؿاص م٩اٞدت في الخام ال٣ُإ إلاكاع٦ت َغي٣ت وؤهّمل

حره الٗمل وؤزال٢ياث الكغ٧اث ت الجؼاثغرل اإلاكٕغ زً٘ؤ و٢ض.  3  ٚو  ، ماليت مداؾبت بمؿ٪ جلؼم التي ال٨ياهاث مً مجمٖى
 للؿل٘ اإلاىخجىنل اإلاٗىىيىنل ؤو الُبيٗيىنل ألاشخام الخٗاوهياث، ، الخجاعرل ال٣اهىنل ألخ٩ام الخايٗت الكغ٧اث في واإلاخمثلت

حر الخجاعيت الخضماث ؤو  ألاشخام و٧ل مخ٨غعة ٖملياث ٖلى مبييت ا٢خهاصيت وكاَاث يماعؾىنل ٧اهىا بطا الخجاعيت ٚو

 . 4 جىٓيمي ؤو ٢اهىوي هو بمىحب لظل٪ الخايٗحن اإلاٗىىيحن ؤو الُبيٗيحن

 ، يىميا صٞترا حكمل مداؾبيت صٞاجغ بمؿ٪ الظ٦غ الؿاب٣ت ال٨ياهاث بحباع ٖلى ال٣اهىنل طاث مً 20 اإلااصة ههذ ٦ما    
باء الخانت وألامىا٫ والخهىم ألانى٫ل خغ٧اث اليىمي صٞتر في حسجل خيث ، حغص وصٞتر ، ٦بحرا وصٞترا  ومىخجاث وألٖا

 وخؿاب اإلاحزاهيت الجغص صٞتر في وجى٣ل اإلاٗىيت الٟترة زال٫ الخؿاباث خغ٧اث مجمٕى ال٨بحر الضٞتر يخًمً ٦ما ال٨يان،

 ؾىت ٧ل ٢ٟل جاعيش مً ابخضاء ؾىىاث 10 إلاضة الثبىجيت الىزاث٤ جل٪ بدٟٔ ال٨ياهاث هظه وجلؼم. بال٨يان الخانان الىخاثج
. مداؾبيت ماليت

                                                           
الفساد والوقاية منو يف الشركات  ظاىرة مكافحة يف دورىا وتقييم احلوكمة قواعد ، فيصل زلمود الشواورة، والقانونية  االقتصاديةرللة جامعة دمشق للعلوم  4 

 .  25 .، ص2009جامعة مؤتة ، األردن ،  ، كلية إدارة األعمال، ، العدد الثاين  25اجمللد ادلسامهة العامة األردنية ، 
البَتوقراطية واجلردية ادلنظمة وعالقتها  :الفساد ، احملور الثالث عبد اهلل ، الفساد وأثره على القطاع اخلاص ، ادلؤ٘تر العريب الدويل دلكافحة حلسن بونعامة  5 

.     .، ص 2003  ية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، السعودية ، ميبالفساد ، مركز الدراسات والبحوث ، أكاد
 ادلشروعات مركز، ، العدد التاسع الفساد  يف مواجهة اإلعالم ادلدين ووسائل واجملتمع األعمال مجعيات ، دورمارك ماكورد ،  االقتصادياإلصالح رللة  6 

. 2.، ص 2003اخلاصة ، القاىرة ، مصر ، جويلية  الدولية
،  2007نوفمرب  25جريدة رمسية مؤرخة يف ،  74، العدد  يتضمن النظام احملاسيب ادلايل 2007نوفمرب 25ادلؤرخ يف    -07من القانون رقم  4ادلادة  7 
.  3.ص
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 صٞتر ال٨ياهاث هظه جمؿ٪ خيث الخؼيىت مداؾبت حؿمى مبؿُت إلاداؾبت الهٛحرة ال٨ياهاث جسً٘ طل٪ بلى بياٞت    

 ٧ل ٢ٟل جاعيش مً ابخضاء ؾىىاث 10 إلاضة الثبىجيت الىزاث٤ بدٟٔ وجلؼم. 1(بيغاصاث وصٞتر ه٣ٟاث صٞتر ؤو وخيض صٞتر) الخؼيىت
  . 2 الهامل بلى ه٣ل ؤو ٧ان هٕى ؤر مً حٛيحر ؤو بياى جغ٥ بضونل اإلاداؾبيت الضٞاجغ جل٪ جمؿ٪ ٦ما ، مداؾبيت ماليت ؾىت

خماص ؤّنل بلى ؤلاقاعة وججضع  مخابٗت ٖلى واإلاؿاهمحن اإلاؿدثمغيً ٢ضعة جدؿحن بلى طل٪ ياصر اإلاداؾبت مٗايحر ٖلى الٖا
غ بط ، اإلااؾؿت  خى٦مت مخُلباث ؤهّمل مً يٗخبران واللظان والكٟاٞيت ؤلاٞهاح مً ٖاليت صعحت اإلاداؾبيت اإلاٗلىماث جٞى

. 3 الخام ال٣ُإ في الٟؿاص وم٩اٞدت الى٢ايت في حؿاهم بضوعها ألازحرة وهظه ، اإلااؾؿاث

 

:   الخاجمت

 ألازحر هظا ٢ام ؤخ٩امها ججؿيض في مىه وعٚبت الٟؿاص إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم اجٟا٢يت ٖلى الجؼاثغرل اإلاكٕغ إلاهاص٢ت هٓغا     
 ال٣ُإ ؤوؾاٍ في الٟؿاص مً بالى٢ايت مخٗل٤ حؼء مًمىهه في خمل والظر وم٩اٞدخه الٟؿاص مً الى٢ايت ٢اهىنل بةنضاع
ه جمى٘ وجضابحر مباصت ج٨غيـ َغي٤ ًٖ ، صازله اإلاالي الٟؿاص ج٣ليو ؤحل مً و٢اثيت بخضابحر ؤخاَه خيث الخام  في يلٖى

.   الٟؿاص

ل
ّ
ه بال

ّ
ه هى اؾخيخاحه يم٨ً ما ؤه

ّ
م ؤه  آلاٞت لهظه مؿخمغا وجؼايضا همىا هالخٔ ؾاب٣ا اإلاظ٧ىعة الى٢اثيت آلالياث بصعاج مً بالٚغ

:   يلي ما بؿبب وطل٪ ال٣ُإ هظا ؤوؾاٍ في

 . وؤلاحغاءاث الخضابحر جل٪ واخترام جُبي٤ ٖضم -1

 . والخاعحيت الضازليت الغ٢ابت ؤحهؼة ي٠ٗ -2
 اإلاىاٞؿت ٢لت هيس ى ؤن صونل ، والكغ٧اث اإلااؾؿاث مضيغرل لضي اإلاؿاوليت عوح و٦ظا والكٟاٞيت الجزاهت مباصت ٚياب  -3

.     للٟؿاص زهبت ؤعييت مىه يجٗل ّمما الخام ال٣ُإ ٦ياهاث بحن

:   الخاليت بالخىنياث هسلو ؤن ويم٨ىىا

املي مؿاولي ٖلى يجب -1  . والكٟاٞيت الجزاهت ، ألازال٢يت ، الضيييت بال٣يم الخدلي الخام ال٣ُإ ٖو

 هظه ؤّنل خيث ، وم٩اٞدخه الٟؿاص مً للى٢ايت الىَىيت والهيئت الخام ال٣ُإ ؤحهؼة بحن الخٗاونل ج٨ثي٠ الًغوعرل مً -2
 . الخام ال٣ُإ في اهدكاعه يمى٘ ّمما مىه الى٢ايت جسو جىححهاث وج٣ضم الٟؿاص مً للى٢ايت قاملت ؾياؾت ج٣ترح ألازحرة

                                                           
 2007نوفمرب 25ادلؤرخ يف    -07يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم  2008ماي  26ادلؤرخ يف  56 -08من ادلرسوم التنفيذي رقم  43ادلادة  8 

 . 5 .، ص 2008ماي  28جريدة رمسية مؤرخة يف ،  27وادلتضمن النظام احملاسيب ادلايل ، العدد 
واقع : الوطٍت حول  اسيب ادلايل مع ادلعايَت احملاسبية الدولية بشأن ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ، ادللتقىبراق زلمد وقمان عمر ، مدى توافق النظام ادلح 9 

والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة  االقتصادية، كلية العلوم  3 20ماي  6و5وآفاق النظام احملاسيب ادلايل يف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر يومي 
.   9.اجلزائر ، صالوادي ، 

 يف العلوم التجارية يرللمعايَت الدولية للمحاسبة وادلعلومة ادلالية كإطار لتفعيل حوكمة ادلؤسسات ، مذكرة ماجست االنتقالحسياين عبد احلميد ، أمهية  20
.   69.، ص 0 20-2009،  3والتجارية وعلوم التسيَت ، جامعة اجلزائر  االقتصاديةٗتصص زلاسبة وتدقيق ، كلية العلوم 
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حر م٘ الٟؿاص ٢ًايا و٦ك٠ جبليٜ ٖلى الخام ال٣ُإ في الٗاملحن حصجي٘ -3 اث ٧ل مً لهم الالػمت الخمايت جٞى  الًَٛى

 2015 حىيليت 23 في اإلااعر 02-15 ع٢م ألامغ مً 19 م٨غعل 65 اإلااصة في الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٖليه هو ما وهظا ، والتهضيضاث
 . الجؼاثيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل واإلاخًمً 155-66 ع٢م ألامغ وجخميم حٗضيل واإلاخًمً

ه بط الًغيبي ؤلانالح و٦ظا اإلاداؾبت مٗايحر جدؿحن مً البض -4
ّ
ٕغ ٧لما ومث٣ال م٣ٗضا الًغيبي الىٓام ٧ان ٧لما ؤه  جٖغ

 . واهدكغ الٟؿاص

 وطل٪ ما بلض في الخىميت هجاح ٖلى حؿاٖض التي الغثيؿيت الٗىانغ ؤخض هي الجماع٥ بصاعة ؤّنل خيث الجمغ٧ي الىٓام بنالح -5
 .   الًغاثب وصٞ٘ الخاعحيت الخجاعة م٘ مباقغة حٗاملها زال٫ مً

 

:   اإلاشاحع كابمت

عُت النفىؿ:  أوال   الدؽَش

 في ماعزت عؾميت حغيضة ، 14 الٗضص ، وم٩اٞدخه الٟؿاص مً بالى٢ايت واإلاخٗل٤ 2006 ٞبرايغ 20 في اإلااعر 01-06 ع٢م ال٣اهىنل -1

.  2006 ماعؽ 8

مبر 25 في اإلااعر 11-07 ع٢م ال٣اهىنل  -2  25 في ماعزت عؾميت حغيضة ، 74 الٗضص اإلاالي، اإلاداؾبي الىٓام يخًمً 2007هٞى

مبر .  2007 هٞى

مبر 25 في اإلااعر 11-07 ع٢م ال٣اهىنل ؤخ٩ام جُبي٤ يخًمً 2008 مار 26 في اإلااعر 156-08 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم  -3  2007هٞى
 .  2008 مار 28 في ماعزت عؾميت حغيضة ، 27 الٗضص ، اإلاالي اإلاداؾبي الىٓام واإلاخًمً

 50 الٗضص ، وم٩اٞدخه الٟؿاص مً بالى٢ايت اإلاخٗل٤ 01-06 ع٢م ال٣اهىنل يخمم الظر ، 2010 ؤوث 26 في ماعر 05-10 ع٢م ألامغ  -4
.  2010 ؾبخمبر 1 في ماعزت عؾميت حغيضة ،

 

   الىخب:  زانُا

 ، مهغ ، ال٣اهغة الاحخماعي، ال٣ٗض مغ٦ؼ ، الٟؿاص إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم الجٟا٢يت الٗغبي الضليل ، ؤخمض ؾيض ٖابضيً  -1
2014  .

:  الثالث اإلادىعل ، الٟؿاص إلا٩اٞدت الضولي الٗغبي اإلااجمغ ، الخام ال٣ُإ ٖلى وؤزغه الٟؿاص ، هللا ٖبض لخؿً بىوٗامت  -2
ال٢تها اإلاىٓمت والجغيمت البحرو٢غاَيت  ، ألامىيت للٗلىم الٗغبيت هاي٠ ؤ٧اصيميت ، والبدىر الضعاؾاث مغ٦ؼ ، بالٟؿاص ٖو

 . 2003 ، الؿٗىصيت ، الغياى

 ، الٟؿاص إلا٩اٞدت الضولي الٗغبي اإلااجمغ ؤبدار ، الٟؿاص م٩اٞدت في وصوعه الجىاجي الًبِ حهاػ ، ؤهىعل مدمض البهى٫ل  -3
 .  2003 الغياى، ، ألامىيت للٗلىم الٗغبيت هاي٠ ؤ٧اصيميت ، الثاوي الجؼء
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  اإلالاالث: زالثا

  العشبُت باللغت -أ

 جدليل و الٟؿاص ٢ياؽ"  ، ال٣اصع ٖبض وزليل ٖلي زلٟي ، الؿياؾيت و والا٢خهاصيت ال٣اهىهيت للٗلىم الجؼاثغيت اإلاجلت  -1
.  2009 ، الجؼاثغ ، الثاوي الٗضص ، اإلاُبٗيت للٟىىنل الىَىيت اإلااؾؿت ،" الجؼاثغ خى٫ل ا٢خهاصيت صعاؾت م٩اٞدخه مي٩اهؼماث

 وجدضر ٞغنت:  واإلاخىؾُت الهٛحرة للماؾؿاث اإلااليت للخ٣اعيغ الضولي اإلاٗياع ، ؤما٫ ومهاوة ٖمغ ٖؼاورل ، الباخث مجلت  -2
لىم والخجاعيت الا٢خهاصيت الٗلىم ٧ليت ، 11 ٖضص ،( الجؼاثغ لخجغبت ؤلاقاعة م٘) الىاميت للضو٫ل  ، وع٢لت حامٗت ، الدؿيحر ٖو

.  2012 ، الجؼاثغ

 م٩اٞدت في صوعها وج٣ييم الخى٦مت ٢ىاٖض ، مدمىص ٞيهل الكىاوعة ، وال٣اهىهيت الا٢خهاصيت للٗلىم صمك٤ حامٗت مجلت -3
ما٫ بصاعة ٧ليت ، الثاوي الٗضص ، 25 اإلاجلض ، ألاعصهيت الٗامت اإلاؿاهمت الكغ٧اث في مىه والى٢ايت الٟؿاص ْاهغة  حامٗت ، ألٖا

.  2009 ، ألاعصن ، ماجت

ما٫ حمٗياث صوعل ، ماع٥ ما٧ىعص ، الا٢خهاصر ؤلانالح مجلت -4 الم ووؾاثل اإلاضوي واإلاجخم٘ ألٖا  ، الٟؿاص مىاحهت في ؤلٖا

.  2003 حىيليت ، مهغ ، ال٣اهغة ، الخانت الضوليت اإلاكغوٖاث مغ٦ؼ ، الخاؾ٘ الٗضص

 الٟؿاص ْاهغة جٟش ي في وؤزغها اإلاداؾبيت اإلاسالٟاث ، هاصيت خؿحن قا٦غ ، والضعاؾاث للبدىر والكٟاٞيت الجزاهت مجلت  -5
.  2013 ، الٗغا١ ، والا٢خهاص ؤلاصاعة ٧ليت ، اإلاداؾبت ٢ؿم ، الؿاصؽ الٗضص ، وؤلاصاعرل اإلاالي

 

  الفشنعُت باللغت -ب

- Test des théories fonctionnalistes dans les démocraties africaines  , Afrique contemporaine , 

Lavallée Emmanuelle, Corruption et confiance dans les institutions politiques , France , N° 220 , 

2006/4 . 

   الجامعُت والشظابل اإلازهشاث:  سابعا

 في اإلااحؿخحر مظ٦غة ، بيجهما الخ٣اعب وآٞا١ ألامغي٨يت واإلاٗايحر الضوليت اإلاداؾبيت اإلاٗايحر بحن الازخالٝ ؤزغ ، بيمان حىصر  -1

لىم والخجاعيت الا٢خهاصيت الٗلىم ٧ليت ، مٗم٣ت ومداؾبيت ماليت صعاؾاث:  جسهو ، الخجاعيت الٗلىم  حامٗت ، الدؿيحر ٖو
.  2013-2012 ، الجؼاثغ ، ؾُي٠

 ، اإلااؾؿاث خى٦مت لخٟٗيل ٦ةَاع اإلااليت واإلاٗلىمت للمداؾبت الضوليت للمٗايحر الاهخ٣ا٫ ؤهميت ، الخميض ٖبض خؿياوي  -2
لىم والخجاعيت الا٢خهاصيت الٗلىم ٧ليت ، وجض٢ي٤ مداؾبت جسهو الخجاعيت الٗلىم في ماحؿخحر مظ٦غة  حامٗت ، الدؿيحر ٖو

.   2010-2009 ، 3 الجؼاثغ
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  العلمُت اإلالخلُاث:  خامعا

 الهٛحرة اإلااؾؿاث بكإن الضوليت اإلاداؾبيت اإلاٗايحر م٘ اإلاالي اإلاداؾبي الىٓام جىا٤ٞ مضي ، ٖمغ و٢مان مدمض بغا١  -1

ني اإلالخ٣ى ، واإلاخىؾُت  6و5 يىمي الجؼاثغ في واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث في اإلاالي اإلاداؾبي الىٓام وآٞا١ وا٢٘:  خى٫ل الَى
لىم والخجاعيت الا٢خهاصيت الٗلىم ٧ليت ، 2013 مار  . الجؼاثغ ، الىاصر حامٗت الدؿيحر، ٖو

 ملخ٣ى ، اإلاداؾبي ؤلاٞهاح حىصة جدؿحن في الضوليت اإلاداؾبت مٗايحر جُبي٤ ؤهميت ، لخًغ ؤوني٠ و يديى ؾٗيضر  -2
لىم الا٢خهاصيت الٗلىم ٧ليت ، للمغاحٗت الضوليت ومٗايحر الضوليت اإلاٗايحر مىاحهت في اإلاالي اإلاداؾبي الىٓام خى٫ل صولي  ٖو

 . 2011 صيؿمبر 14 يىمي الجؼاثغ، ، البليضة حامٗت ، الدؿيحر

اع ، ؾٟيان ه٣ماعرل  -3 ني اإلالخ٣ى ، واإلاالي ؤلاصاعرل للٟؿاص والخىٓيمي الٟلؿٟي ؤلَا  للخض ٦أليت الكغ٧اث خى٦مت خى٫ل الَى

.  الجؼاثغ ، بؿ٨غة حامٗت ، 2012 مار 07 و 06 يىمي ، وؤلاصاعرل اإلاالي الٟؿاص مً

  

ش:  ظادظا   الخلاٍس

 . 2012 صيؿمبر ، اإلاٛغبيت اإلامل٨ت ، اإلاهالح جًاعب إلاٗالجت ؤوليت ؤعييت ، الغقىة مً للى٢ايت اإلاغ٦ؼيت هيئتا٫  -1

  

  ؤلالىترونُت اإلاىاكع: ظابعا

ت مىٓمت  1-   wiki/ar.wikipedia.org/ الضوليت الجىاثيت الكَغ
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ع الغابىي اإلاغشبي ودوسه في اإلادافؽت على الغاباث  الدؽَش

ولُت آلاداب والعلىم ؤلانعانُت، حامعت مىالي إظماعُل مىناط / أظخار باخث، عبذ العالم بىهـــــالٌ.د

 

  

 

: ملخق

 ؤؾاؾيت بهٟت مىػٖت وهي ه٨خاع، ماليحن 9 مً ؤػيض ؤر اإلاٛغب مؿاخت مجمٕى مً 12.7% الٛابت حُٛحها التي اإلاؿاخت ج٣ضع
ها اإلاٛغبيت الٛابت جخمحز .الجبليت اإلاىا٤َ في اث ي٩ّىنل وؤٚلبها ال٨بحر، بدىٖى  ألازًغ البلٍى مثل مسخلُت ؤو مخجاوؿت مجمٖى

غ والهىىبغ وألاعػل الٟلحن وبلٍى غ ٞهي هامت، وبيئيت واحخماٖيت ا٢خهاصيت ؤصواعا الٛاباث جلٗب ٦ما. ؤع٧ان وشجغ والٖٗغ  جٞى
 ًٖ بما الٛابىرل اإلال٪ باؾخٛال٫ ج٣ىم ألاؾغ مً مهم ٖضصا ؤن ٦ما الهىاٖاث، مً الٗضيض في اإلاؿخٗملت الخام ألاوليت اإلاىاص
 َبيعي مىار وزل٤ الهىاء وجى٣يت الجى جلُي٠ ٖلى الٛاباث حؿاٖض طل٪ بلى وباإلياٞت ال٨غاء، ؤو الخغر ؤو الغعي َغي٤

خباعاث، لهظه .الاهجغاٝ مً التربت ٖلى واإلاداٞٓت ألامُاع حؿا٢ِ في يؿاهم  بيجاص اإلاكٕغ ٖلى الًغوعرل مً ٧ان ٣ٞض اٖل

. الٛابىرل اإلال٪ ٖلى للخٟاّ الًغوعرل ال٣ىاهحن

ع الغاباث، : اإلافخاخُت اليلماث . اإلاغشب اللانىو، الغاباث، على اإلادافؽت الغابىي، الدؽَش

 

: ملذمت

ىيت زغوة الٛابت وحٗخبر ه٨خاع، مليىنل 9ًٖ جؼيض مؿاخت اإلاٛغبي الٛابىرل اإلاجا٫ يُٛي  مً الٗضيض جلبيت في بٟٗاليت حؿاهم َو
 الخىاػهاث لٟاثضة ٣ٖالهيت بُغ١ل واؾدثماعها وجُىيغها نياهتها يدخم مما اإلاؿخ٣بل، عهاهاث و٦ؿب الخايغ، مخُلباث

 الخدضياث مً الٗضيض ببالصها الٛابىيت الثروة وا٢٘ يُغح ٦ما .اإلاؿخضامت للخىميت زضمت والبيئيت، والا٢خهاصيت الاحخماٖيت
 :يــــلي ٞيما الخدّضياث هظه ؤهم وجدثمل. الثروة هظه تهضيض ٖىامل اؾخمغاع م٘ خضة جؼصاص والتي

 ؤلاخياجي الخىٕى خيث ومً اإلاؿاخت، خيث مً الٛابىرل اإلاجا٫ جغاح٘ جدضر .
 غافي الًِٛ جدضر . اإلاخىانل الضيمٚى

 حر والٗكىاثيت اإلاىخٓمت ٚحر الدؿا٢ُاث بٟٗل الجٟاٝ هدى هؼوٕ) اإلاىازيت الخ٣لباث جدضر (. ال٩اٞيت ٚو

 ت ألاعاض ي جىؾ٘ جدضر ىيت الٛابىيت ألاعاض ي خؿاب ٖلى الخٗمحر وػخ٠ اإلاؼعٖو . والٖغ
 م٣ل٣ت ْاهغة ؤنبذ الظر الخصخغ جدضر .

 للٛاباث الٟٗليت ال٣ضعاث يخجاوػل الظر اإلاىٓم ٚحر الّغعي الخغاث٤؛: اإلا٣ٗلىت ٚحر البكغيت الؿلى٧اث بٌٗ جٟا٢م جدضر .
 .البضيلت الُا٢اث في الىاضح الى٣و بٟٗل الُا٢ت بهخاج في الٛابىيت اإلاىاعص اؾخٗما٫ للخُب؛ اإلاٍٟغ الا٢خإل
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 :ؤلاؼيالُت

 الؿليم الخُبي٤ بالًغوعة ج٣خط ي باإلاٛغب الٛاباث ٖلى واإلاداٞٓت الظ٦غ الؿاب٣ت الخدضياث مً الخسٟي٠  مؿإلت بّنل

: آلاجيت الدؿائالث َغح يم٨ً وبظل٪.  الٛابىرل للمل٪ اإلاىٓمت ال٣اهىهيت للىهىم

 ٖىض الىهىم هظه حؿدثحرها التي الهٗىباث وما باإلاٛغب؟ الٛابىرل للمل٪ اإلاىٓمت ال٣اهىهيت الىهىم ؤهم هي ما 
 الٛابىيت؟ الثروة ٖلى اإلاداٞٓت عهاهاث ٦ؿب  يم٨ً و٦ي٠ الىا٢٘؟ ؤعى ٖلى جُبي٣ها

 

 :البدث أهذاف

 بها؛ اإلاغجبُت ولئلق٩االث باإلاٛغب الٛابىرل اإلال٪ ويبِ لخىٓيم نضعث التي الدكغيٗاث ؤهم عنض 

 الىا٢٘ ؤعى ٖلى جُبي٣ها حٗترى التي وللهٗىباث الٛابىرل اإلال٪ جدضيض مؿُغة إلاغاخل الخُغ١ل .
 الٛابىيت الثروة ٖلى اإلاداٞٓت عهاهاث ٦ؿب بلى تهضٝ التي الا٢تراخاث بٌٗ ج٣ضيم. 

 

I .خُت إلادت  :باإلاغشب الغابىي  للملً اإلاؤظشة اللانىنُت النفىؿ عن جاٍس

 لؤلصواع وهٓغا ،اإلادلي الهٗيض ٖلى الٗمل بها الجاعرل والخ٣اليض لؤلٖغاٝ الاؾخٗماع ٢بل يسً٘ باإلاٛغب الٛابىرل اإلال٪ ٧ان

بر ٞاجذ بخاعيش الضولت وحهذ للمجخم٘ باليؿبت الٛاباث جلٗبها ٧اهذ التي والبيئيت والاحخماٖيت الا٢خهاصيت  ؤو٫ل 1912 هٞى
 ال التي ألامالن بعض جىحذ“ٖلى هّهذ والتي اؾخٛاللها، ومى٘ الٛاباث ٖلى للخٟاّ وال٣ًاة وال٣ياص، الٗما٫ بلى صوعيت

ٌ  بعذ إال فيها الخفشف ًمىن  ."… اإلاشاكبت خلىق  أو عليها اإلالىُت خلىق  له ألو اإلاخضو  من معبم جشخُق على الحفى
  .مى٢ٗها ٧ان مهما الٛاباث زم الجماٖيت وألاعاض ي ألامال٥ هظه بحن مً وط٦غث

يض ؤحل ومً  ؤن ألخض ي٨مً ال التي ال٣ٗاعاث جٟىيذ جىٓيم بكإن 1914 يىليىػل 17 في الكغي٠ الٓهحر نضع اإلابضؤ، هظا جَى
. الخُب ؤو بالغعي ؾىاء لها اإلاجاوعة لل٣باثل ؤُٖي الظر الاؾخٛال٫ خ٤ بب٣اء م٘ الٛاباث بيجها مً جٟىيتها وال بخمل٨ها يىٟغص

 وال٣ؿمت والهبت البي٘ وب٢غاع ٚابىيت، ؤعاض ي مل٨يت بزباث يم٨ً بىاؾُتها التي الغزو بُٖاء وال٣ياص الٗما٫ ٖلى مى٘ ٦ما

. واإلا٣ايًت

 لخدضيض زهىنيت جىٓيماث جإؾيـ ٦يٟيت بلى ؤقاع الظر1916 يىايغ 3 ْهحر نضع اإلاسؼهيت ال٣ٗاعاث مٟهىم ج٨غيـ وبٛيت
 خ٣ى١ل خٟٔ بهضٝ لها اإلاجاوعة ألامال٥ م٘ هؼإ ي٣٘ ال ختى ألامال٥ لهظه واضخت خضوص وي٘ وؤوحب اإلاسؼهيت ألامال٥

 . الٛابىرل للمل٪ نهاثيت خضوص وعؾم ال٣ٗاع ماصة قإن في الضولت

ٌ  ـذس رلً بعذ   بٗض حاء زم. مغاث ٖضة ٖض٫ الظر ،1917 أهخىبش 10 ًىم اإلاغشب في الغابىي  اإلالً بدنؽُم خاؿ نق أو
. الٛابىرل الا٢خهاص جىميت في الؿ٩ان مؿاهمت بدىٓيم اإلاخٗل1976٤ قدىبر 20 ْهحر طل٪

 

 



 2016  ماًى  3العذد  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مشهض حُل البدث العلمي 
  

 

 
45 

II .بها اإلاشجبعت وؤلاؼياالث اإلاغشبي الغابىي  للملً اإلانؽمت اللانىنُت النفىؿ أهم .

 واظخغاللها الغابت على باإلادافؽت اإلاخعلم 1917 أهخىبش 10 ؼهير. 1.

 ٖضة بلى وزً٘. ٞهال 84 جًمً و٢ض اإلاٛغب، في الٛابىرل اإلال٪ يىٓم زام هو ؤو٫ل ال٣اهىهيت الىاخيت مً الٓهحر هظا يٗخبر
٘ ؤو ٞحها الدكضيض ؤو خبؿيت ٣ٖىباث ب٢غاعو الٛابىيت اإلاسالٟاث يبِ وهمذ حٗضيال 20خىلي بلٛذ حٗضيالث  ٢يمت مً الٞغ

 الباخثحن بٌٗ حمٗها ؤنىاٝ 9 في الٛابىرل اإلال٪ خ٤ في جغج٨ب التي اإلاسالٟاث نّى٠ ٧ىهه به حاء ما ؤهم .اإلااليت ال٣ٗىباث
اث زمـ في : 1مجمٖى

اث بٌٗ: ألاولى اإلاجمىعت -  ؾياحها وبجالٝ الٛابت ٖالماث ٦خضمحر الٛابىرل باإلال٪ اإلااؾت الخهٞغ

اث يبحن: الثانُت اإلاجمىعت -  وخغر الٟدم ونىاٖت ألازكاب ٣٦ُ٘ الٛابىيت واإلاىخىحاث باإلادهىالث اإلااؾت الخهٞغ

 .الٛابت

 .الغعي هٓام مسالٟاث: الثالثت اإلاجمىعت -

 .الىاع بيغام مسالٟاث: الشابعت اإلاجمىعت -

 .للؿ٨نى زيام ؤو بىاءاث بخضار مسالٟاث: الخامعت اإلاجمىعت -

 ٖلى باألؾاؽ اعج٨ؼث ٣ٞض ٖليه اإلاضزلت الخٗضيالث بٗض اإلاظ٧ىعل الٓهحر ٖلحها هو التي بال٣ٗىباث يخٗل٤ ٞيما ؤما

غى ،"الٛغاماث"  اؾخٛال٫ ٧ل مً ومىخىحاتها الٛابت خمايت ويغوعة. الٛابىيت الجىذ بٌٗ ٖلى خبؿيت ٣ٖىباث ؤيًا ٞو

ت ويباٍ والٛاباث اإلاياه عحا٫ بلى ومٍٟغ ٖكىاجي . اإلاٗايىاث وبحغاء اإلادايغ بهجاػ ٞغنت ومىدهم ال٣ًاثيت الكَغ

يتها جخىػٕ. مدًغا 30.000و 25.000 بحن ما ٖجها الخبليٜ يخم التي الؿىىيت واإلاسالٟاث الجىذ ٖضص ويتراوح : ٧2اآلحي هٖى

كاب وبػالت ل٣ُ٘ باليؿبت 37% - . ألٖا

. الخاصة للدكىيهاث % 30 -

. الغعي ل٣ًايا 13%  -

. ال٣ًايا لباقي20% -

 التي الٗضيضة الخٗضيالث وعٚم للمٛغب، الاؾخٗماعيت الخ٣بت بضيت في نضع ٢ضيم ٢اهىنل ؤهه هى ال٣اهىنل هظا ٖلى يٗاب وما
 يىاصونل ٞةنهم زم ومً اإلاجخم٘، في خضزذ التي الٗضيضة الخُىعاث يلبي ال ؤنبذ ؤهه يغون الباخثحن ٞإٚلب ٖليه ؤصزلذ

. حظعرل بك٩ل مغاحٗخه ؤو بخٛيحره

 

 
                                                           

من طرف اجلمعية ادلغربية لقانون البيئة  988 ابريل  6 و 5 الغابة والعدالة، أشغال األيام الدراسية ادلنظمة بتاريخ (: 989 )عمر دومو   
 36ص. بتعاون مع كلية احلقوق بالدار البيضاء

 ، اجلنح الغابوية والشرطة اإلدارية داخل اجملال0 20غشت 0 ببيان اليوم عدد   2
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 الغابىي  الاكخفاد جنمُت في العياو معاهمت بدنؽُم اإلاخعلم1976 ؼدنبر 20 ؼهير. 2.

: 1ق٣حن في الٓهحر هظا به حاء ما ؤهم جلخيو يم٨ً

. اؾخضامتها يًمً الظر بالش يء الٛابىرل اإلال٪ مً الاؾخٟاصة في الؿ٩ان بقغا٥ -

 .هٟىطها بمىا٤َ جخىاحض التي الٛاباث جىميت حؿيحر ميضان في ؾلُاث اإلادليت الجماٖاث بُٖاء -

 اؾخٟاصة ؤر اإلاؿخضامت، الخىميت جخىخى م٣اعبت ٖلى ييبني والظر الٛابىرل للمل٪ حضيض جىٓيم بلى يؿعى بظل٪ ٞال٣اهىنل

. جضمحرها في اإلاؿاهمت صونل مجها اإلاجاوعيً الؿ٩ان

 ؼشوط ًدذد»  اإلاجلـ ؤن ٖلى   36 اإلااصة مً الثالثت ال٣ٟغة في حاء بط ألازحر الجماعي اإلايثا١ في هظا ٖلى الخإ٦يض جم و٢ض 

 هظه 2«اللانىو  بمىحب له اإلاخىلت الاخخفاـاث خذود في واظدثماسه واظخغالله الغابىي  اإلالً على اإلادافؽت
: 3وهي ،13 ،11،12 ،10 ٞهىله في مىه الغاب٘ الجؼء في 1976 قدىبر 20 ْهحر ٖلحها هو التي هي الازخهاناث

. الٛابىرل للمل٪ اإلاا٢ذ باالخخال٫ اإلاخٗل٣ت الُلباث -

 .واإلااجي البررل الهيض خ٤ بةيجاع اإلاخٗل٣ت الُلباث -

 .اإلاؿخٗملحن َٝغ مً واإلا٣ضمت مسخلٟت مىاص مً الٛابت جيخجه بما اإلاخٗل٣ت الُلباث -

 .الٛابىيت اإلاغاعي اؾخٛال٫ جىٓيم -

٣ا مدهىلها وجٟىيذ ألازكاب ب٣ُ٘ الخانت البرامج جدضيض -  .الٟالخت وػيغ ي٣غعها التي للم٣خًياث ٞو

 اإلاٗىيت الجماٖت ٖلحها جدهل التي اإلاىاعص مً ج٣خُ٘ الٛابت نياهت ججاه بحباعيت بى٣ٟاث الجماٖاث اإلاظ٧ىعل الٓهحر يلؼم ٦ما

 وخّضصث الٛابت، ٖلحها جظعه مما ألا٢ل ٖلى %20 ه٤ٟ في الجماٖت اإلاكٕغ ؤحبر الهضص هظا وفي. الٛابىرل اإلاىخىج اؾخٛال٫ مً
: ؤهىإ ؾخت في الٓهحر مً 15 الٟهل في ؤلاحباعيت الى٣ٟاث

. ألاعاض ي حصجحر -

 .واإلاغاعي الٛاباث جدؿحن -

غاؾت التهيئت -  .اإلاثمغة ألاشجاع ٚو

 .اإلااء ه٣ِ تهيئت ؤو الٗيىنل ًٖ الخى٣يب -

                                                           
1 Faÿ, G. )1984( : Un projet agro-sylvo-pastoral pour le Rif Occidental . R.G.M., n° 8 
nouvelle série. p  6 

 8 ز التوثيق للجماعات احمللية، ص، منشورات مرك2002ادليثاق اجلماعي (: 2003)ادلديرية العامة للجماعات احمللية 2
من  988 ابريل  6 و 5 الغابة ومالية اجلماعات احمللية القروية بادلغرب، أشغال األيام الدراسية ادلنظمة بتاريخ (: 989 )أسعد عبد اجمليد  3

 8ص. اءضة احلقوق بالدار اليبفطرف اجلمعية ادلغربية لقانون البيئة بتعاون مع كا
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 .اإلاؿال٪ ؤو الجماٖيت اإلاسابئ تهيئت -

 .الُبيٗيت اإلاىاْغ وخمايت الخًغاء اإلاؿاخاث بوكاء -

 مىاعص وهي اإلااليت اإلاىاعص مً% 80 مً الاؾخٟاصة مً الضولت ٚاباث هٟىطها بتراب جىحض التي ال٣غويت الجماٖاث م٨ً خحن في

 .محزاهياتها في مهمت حض حٗخبر

م ل٨ً ها هٓغا مدضوصة حض جب٣ى ٞةنها الهالخياث، هظه مً بالٚغ  خيث الٟالخت، وػاعة جماعؾها التي الىنايت لؿلُت لخًٖى

 قدىبر 20 ْهحر مً 12 الٟهل) الٟالخت وػيغ َٝغ مً جإقحرها بٗض بال للخىٟيظ ٢ابلت جهبذ ال الجماعي اإلاجلـ م٣غعاث بن
1976.) 

م الٛابىرل اإلال٪ جدضيض بالًغوعة يخُلب الٛابىيت الدكغيٗاث إلاسخل٠ والؿليم الٟٗلي الخُبي٤ بن  بق٩االث مً يثحره ما ٚع

 

III.جثيرها التي والفعىباث الغابىي  للملً ؤلاداسي  الخدذًذ مععشة 

 اإلادليت الؿا٦ىت م٘ الٗال٢اث وجدؿحن لؤلعاض ي ال٣ٗاعرل الىٓام ويبِ جىييذ بلى تهضٝ ٖمليت الٛابىرل اإلال٪ جدضيض يٗض

 جًمً التي الٗمليت وهي. الخىام وؤمال٥ للضولت الٛابىرل اإلال٪ بحن وواضخت ٢اعة خضوص بعؾاء ٖبر للٛاباث، اإلاجاوعة
 للضولت الٛابىيت وألامال٥ الخانت ألاعاض ي صازل الاؾدثماع إلوٗاف اإلاالثمت الٓغوٝ بتهيئت وحؿمذ الخانت اإلال٨يت خ٣ى١ل

 يهضص مما والاخخال٫ بالخغر الٛابىيت ال٣غيىت ومدى الٛابىرل اإلال٪ ٖلى الترامي لخاالث الخهضر مً وجم٨ً ؾىاء، خض ٖلى
 والتربت اإلاياه جضهىعل في وحؿبب الُبيٗيت باإلاىاعص جسل بالخىاػهاث جًغ ازخالالث في ويدؿبب البيئيت الىٓم صيمىمت

. والاهجغاٝ

 

ف. 1  الخدذًذ بمععشة الخعٍش

ت الٛابىرل للمل٪ ؤلاصاعرل الخدضيض بمؿُغة ي٣هض  ومؿاخت خضوص يبِ بهضٝ ؤلاصاعة بها ج٣ىم التي ؤلاحغاءاث مً مجمٖى

حر نهاجي بك٩ل وبصعاحه مٗحن ٣ٖاع . لخدٟيٓه ؤولي بحغاء وهى الٛابىيت، ألامال٥ صاثغة في للجزإ ٢ابل ٚو

 بخدضيض اإلاخٗل٤ 1916 يىايغ 3 ْهحر ؤولهما ْهحريً يمً الدكغيٗيت مغحٗيتها الٛابىرل للمل٪ ؤلاصاعرل الخدضيض مؿُغة وججض

 يىايغ 3 ْهحر ٖلى الٛابىرل اإلال٪ جدضيض بكإن ؤخا٫ والظر ؤٖاله، بليه اإلاكاع 1917 ؤ٦خىبغ 10 ْهحر وزاهحهما اإلاسؼهيت؛ ألامال٥

ت جمغ الخدضيض مؿُغة ج٨خمل ول٩ي ،1916 . اإلاغاخل مً بمجمٖى

 

 وإؼهاسه العلب جلذًم.2

ُت الاداسة ظشف من العلب جلذًم. أ  الـى

 بُلب الٛابىرل للمل٪ ؤلاصاعرل الخدضيض بحغاءاث في يكٕغ ٞةهه بليه ؤلاقاعة الؿاب٤ 1916 يىايغ 3 ْهحر مً ألاو٫ل للٟهل َب٣ا
 والٛاباث للمياه الؿامي اإلاىضوب وهى عثيؿها شخو في الٛابىرل ال٣ُإ ٖلى الىنيت ؤلاصاعة َٝغ مً الخ٩ىمت بلى ي٣ضم
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 خ٣ى١ل مً ٞيه يضزل وما وخضوصه به يكتهغ الظر والاؾم جدضيضه اإلا٣هىص ال٣ٗاع الُلب في ويظ٦غ. الخصخغ ومداعبت

. الخدضيض ٖملياث في 1بالكغوٕ مغؾىما جهضع الخ٩ىمت َٝغ مً ٖليه واإلاىا٣ٞت الُلب هظا صعاؾت وبٗض ومغا٤ٞ،

 

 وإؼهاسه الخدذًذ مشظىم ـذوس . ب

 بةقهاع الخدضيض ٖمليت وجبضؤ الخدضيض، بحغاءاث في الكغوٕ يخم نضوعه بمجغص ٞةّنل ؤلاصاعرل الخدضيض عؾىملم باليؿبت
لب الخدضيض مغؾىم الن بسهىنه اإلا٣ضم ؤلاصاعة َو  ٦ٟالت بهضٝ وطل٪ الخدضيض ٖمليت ٖلى الؿاب٤ الكهغ زال٫ ٖجها وؤلٖا

 هّول و٢ض الخدضيض، مىيٕى ال٣ٗاع ٖلى ٖيييت بد٣ى١ل اصٖائهم خالت ٖلحها ويخٗغيىا اإلاؿُغة بجغيان وال٩اٞت الجحران ٖلم

 ٖمليت بقهاع وؾاثل بسهىم ؤما  1949-08-17 بٓهحر حٗضيله و٢٘ ٦ما 1916 يىايغ 03 ْهحر مً الغاب٘ الٟهل ؤلاحغاء هظا ٖلى
: ؤهه ٖلى يىّول والظر اإلاظ٧ىعل الٟهل هٟـ بلحها ؤقاع ٣ٞض الخدضيض

. مدضصة ؤما٦ً في الخٗلي٤ وزاهحهما الجغاثض، في اليكغ ؤولهما َغي٣خحن زال٫ مً يخم الُلب وملخو الخدضيض مغؾىم بقهاع

 

لت  النؽــش ظٍش

 ال بديث اليكغ، ٖمليت بمًمىنل ال٩اٞت ٖلم ٖلى ٢غيىت ؤ٢ام اإلاكٕغ ألن لئلقهاع، وؾيلت ؤ٢ىيل الغؾميت بالجغيضة اليكغ يٗض
 مىحه ٚحر بٖالن بهضص ؤهىا َاإلاا الدكغي٘ هٓغ وحهت مً َبيعي ألامغ وهظا الغؾميت، بالجغيضة وكغ إلاا بجهله ؤخض يٗظع

لى. ٞغص ل٩ل زام جبليٜ يخم ؤن ٖمليا يخهىعل ال ٞةهه جم ومً ال٩اٞت، بلى مىحه بل بظاجه، لصخو م ٖو  ٣ٞض طل٪ مً الٚغ
ت ٞىحهذ  ٧اٞت بم٣ضوعل ليـ الىؾيلت هظه ؤن اٖخباع ٖلى الغؾميت الجغيضة في اليكغ اإلاكٕغ ال٢خهاع الاهخ٣اصاث مً مجمٖى

إل اإلاىاَىحن  وؤياٝ. ٖضصها يدبحن لم ؤزغيل بجغاثض اليكغ الغؾميت الجغيضة في اليكغ حاهب بلى اقتٍر لظل٪ ٖلحها، الَا

. الخٗلي٤ ج٣ىيت

 

لت  الخعلُم ظٍش

ت لضي الخٗلي٤ ج٣ىيت زال٫ مً الخدضيض بٗمليت ألاٞغاص ٖلم ٦ٟالت خاو٫ل اإلاكّغٕ بن  وال٣ًاثيت، ؤلاصاعيت الجهاث مً مجمٖى
 ألامال٥ ٖلى وباإلاداٞٓت الخصخغ ومداعبت والٛاباث للمياه الؿاميت اإلاىضوبيت وم٣غ وال٣ياصة اإلاد٨مت هي الجهاث وهظه

 ٞةهه الُغ١ل هظه حاهب وبلى اإلاظ٧ىعة، الجهاث ًٖ ناصعة قهاصاث بىاؾُت بالخٗلي٤ ال٣يام بزباث ويخم والغهاهاث، ال٣ٗاعيت

 .اإلاجاوعة وال٣غيل ألاؾىا١ في الخدضيض بٗمليت اإلاىاصاة يخم

الن بحغاءاث ج٩ىنل ؤن ٞةما ٞغييخحن، ؤمام ه٩ىنل ٞةهىا الخدضيض، بحغاء ًٖ ٞيه اإلاٗلً الخاعيش خّلل وبطا  الخدضيض ًٖ ؤلٖا
ض بلى الخدضيض بحغاءاث جإحيل يخم ٞهىا جدترم، لم اإلاظ٧ىعل  ؤلاقهاع مؿُغة اخترام يخم ل٩ي قهغ ًٖ مضجه جؼيض الخ٤ مٖى

                                                           
، مطبعة ادلعارف اجلديدة، الرباط، 9الدليل العملي لتدبَت ادللك الغابوي، سلسلة إعالم وتبصَت ادلستهلك رقم (: 2 20)ميادالعريب زلمد   
 6ص
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الن مؿُغة ج٩ىنل ؤن وبما الخدضيض، ٖمليت ٖلى الؿاب٤ الكهغ وهى ؤحلها واخترام  يخم وهىا اخترمذ، ٢ض الخدضيض ًٖ ؤلٖا

. بال٣ٗاع الخام الخدضيض بحغاء وهي اإلاىاليت اإلاغخلت بلى اإلاغوع

 

 العلب على النهابُت واإلافادكت بالعلاس الخاـت الخدذًذ إحشاءاث. 3

  الخدذًذ إحشاءاث

٠ ،1916 يىايغ 9 ْهحر مً الثاوي الٟهل خؿب وهي الخدضيض، بٗمليت ج٣ىم التي اللجىت حك٨يلت اإلاكٕغ خضص و٢ض  يمثل مْى
ٟي وؤخض اإلاغا٢بت، بصاعة  ومً بإقيازها مًٗضا ال٣بيلت ٢اثض ومً الخصخغ، ومداعبت والٛاباث للمياه الؿاميت اإلاىضوبيت مْى

 .الا٢خًاء ٖىض ٖضلحن

الهاث، في اإلاٗيىت واإلادل والؿاٖت اليىم في الخدضيض ؤٖما٫ مباقغة في ؤٖاله بدك٨يلتها اإلاظ٧ىعة اللجىت حكٕغ ٦ما  وجخسظ ؤلٖا
 يخم طل٪ وبٗض للخّٗغياث، ؤولي ومدًغ الخضوص وي٘ لها يم٨ً ختى اللجىت بىنى٫ل الىاؽ بٖالم قإنها مً التي الىؾاثل

 .الغؾميت الجغيضة في طل٪ وكغ زال٫ مً وطل٪ والخ٣غيغ الخغيُت بىي٘ الىاؽ ٖمىم بٖالم

 ج٣ىم التي اللجىت ؤمام بما وطل٪ ٖليه يخٗغى ؤن ؤلاصاعرل الخدضيض مىيٕى ال٣ٗاع ٖلى خ٣ا يضعي مً ل٩ل اإلاكٕغ ؤُٖى و٢ض
 بخًمحن ملؼمت الخٗغى بلحها اإلا٣ضم الجهت ج٩ىنل الخالخحن وفي  اإلاٗىيت ؤلاصاعة ؤمام وبما اإلا٩ان، بٗحن هٟؿها الخدضيض بٗمليت

ليه. ج٣غيغها في ٖليه اإلاخٗغى الخ٤ وماهيت اإلاخٗغى نٟت الخٗغى  ال٣ٗاع الؾخد٣ا١ صٖىيل ؤو مُالبت هى ٞالخٗغى ٖو
ي بك٩ل الخدضيـض مىيٕى

ّ
 .ٖليه ٖيني خ٤ اؾخد٣ا١ ؤو حؼجي ؤو ٧لـ

مىما  وبٗض الغؾميت، بالجغيضة ؤلاصاعرل الخدضيض وكغ لٗمليت اإلاىاليت الثالزت ألاقهغ زال٫ مٟخىخا يٓل الّخٗغى آحل ٞةن ٖو
 في صٖىيل ؤو حٗغى ؤر مىه ي٣بل وال ؤلاصاعر، الخدضيض مىيٕى ال٣ٗاع ٖلى خ٣ا يضعي مً ٧ل خ٤ يؿ٣ِ ألاحل هظا اههغام

 .ال٣ٗاع

 ي٨ٟي ٞال ل٣بىله، بحغاثيت زهىنيت يٗٝغ ،1916يىايغ 03 1ْهحر مً 6 الٟهل خؿب ؤلاصاعرل الخدضيض مؿُغة في والخّٗغى
 ؤن اإلاخٗغى يلؼم بل الغؾميت، الجغيضة في وكغه لٗمليت اإلاىاليت ؤقهغ الثالزت ؤحل صازل الخدضيض ؤٖما٫ ٖلى الخٗغى مجغص
 ج٣ضيم ؤحل الههغام اإلاىاليت ؤقهغ الثالزت ؤحل صازل وطل٪ الخدضيض، مىيٕى ال٣ٗاع لخدٟئ مُلب بخ٣ضيم حٗغيه يايض

 ؤٟٚل هى ٞةن ،http://revue-jurismaroc.com/ct-menu-item-12/ct-menu-item-16.html - _ftn138الخٗغى
ليه يلغى، حٗغيه ٞةن ؤلاحغاء بهظا ال٣يام  ما وهى ؤلاحباعر، الخدٟئ خاالث مً خالت ؤمام يجٗلىا هىا اإلاؿُغة ٞك٩ل ٖو

 . ازخياعرل َاب٘ له ؤن مً الخدٟئ ٢ىاٖض في اإلا٣غعل الٗام اإلابضؤ ًٖ زغوحا يك٩ل

مىما  ؤلاصاعة ج٣بل ؤن ؤولهما لخياعيً، اإلاجا٫ يٟخذ طل٪ ٞةن هٓاميت، بُغي٣ت ؤلاصاعرل الخدضيض ٖلى الخٗغى ٢ضم ٞةطا ٖو
 يب٣ى الخياع وهظا ال٨لي، الخٗغى ٢بى٫ل خالت في ؤؾاؽ طر ٚحر يهبذ ؤلاصاعرل الخدضيض ٞةن وهىا حؼثيا، ؤو ٧ليا الخٗغى
 هى الىا٢٘ بلى ألا٢غب الخياع ليب٣ى الخدضيض، ٖمليت وجلغي بظل٪ ؤلاصاعة حٗتٝر ؤن ٖمليا يهٗب بط الىا٢٘ في حضا مؿدبٗضا

. ؤلاصاعرل الخدضيض ٖمليت مً ٖليه اإلاخٗغى الجؼء بزغاج يخم وهىا الجؼجي، بالخٗغى ؤلاصاعة اٖتراٝ بم٩اهيت

                                                           
، مطبعة 9الدليل العملي لتدبَت ادللك الغابوي، سلسلة إعالم وتبصَت ادلستهلك رقم (: 2 20)العريب زلمد مياد: أنظر نص الظهَت منشور يف 

 7 ، ص.يدة، الرباطادلعارف اجلد

http://revue-jurismaroc.com/ct-menu-item-12/ct-menu-item-16.html#_ftn138
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ٌ ؤن هى الخياعيً وزاوي  الخدضيض ٖمليت يض اإلا٣ضم الخٗغى الخصخغ ومداعبت والٛاباث للمياه الؿاميت اإلاىضوبيت جٞغ
 الابخضاثيت اإلاد٨مت ٖلى اإلاخٗغى َٝغ مً اإلا٣ضم الخدٟئ مُلب بةخالت ال٣ٗاعيت ألامال٥ ٖلى اإلاداٞٔ ي٣ىم وهىا ؤلاصاعر،

. الخٗغى صخت مضي في للبذ ال٣ٗاع مى٢٘ لها الخاب٘

 

 اإلافادكت. ب

 مً 7 الٟهل م٣خًياث مً يؿخٟاص خؿبما وطل٪ بمغؾىم، ٖليه اإلاهاص٢ت هي ؤلاصاعرل الخدضيض بحغاءاث في ألازحرة اإلاغخلت

 ٖليه للمهاص٢ت الخ٩ىمت ٖلى الخ٣غيغ يدا٫ الؿاب٣ت اإلاؿُغيت ؤلاحغاءاث مً الاهتهاء بٗض يىّول الظر 1916 يىايغ 03 ْهحر
: الخاليت الكغوٍ مً جخإ٦ض ؤن بٗض وطل٪ مغؾىم بىاؾُت

 الكغي٠ الٓهحر مً 7و 5و 4 الٟهى٫ل في ٖلحها اإلاىهىم الخدضيض ٖملياث ح٣ٗب والتي حؿب٤ التي ؤلاحغاءاث اخترام-1

 الجهاث ًٖ ناصعة بصاعيت قهاصاث زال٫ مً ط٦غ ما ويثبذ اإلادضصة، باآلحا٫ الخ٣يض جم و٢ض ،1916 يىايغ 03 بخاعيش الهاصع
. اإلاٗىيت

 اإلا٣ضم للخٗغى جإييضا بسهىنه مُلب ؤر ي٣ضم ولم الخدضيض مىيٕى لل٣ٗاع الخدضيض ٖمليت ٢بل جدٟئ ؤر ي٣٘ لم ؤهه-2
 ال٣ٗاعرل اإلاداٞٔ يؿلمها قهاصة في طل٪ ويثبذ

 مىيٕى اإلال٪ يهى٠ بديث ؤلاصاعر، الخدضيض ٖلى باإلاهاص٢ت مغؾىما الخ٩ىمت ؤنضعث الكغوٍ هظه اخترمذ ٞةطا
 اإلال٪ ٖلى لؤلٞغاص ؤلاصاعة بها حٗتٝر التي الخ٣ى١ل هٟؿه اإلاغؾىم يدضص ٦ما للضولت، الٛابىرل اإلال٪ يمً نهاثيا الخدضيض

. 1الغؾميت الجغيضة في الخدضيض ٖلى اإلاهاص٢ت مغؾىم ييكغ طل٪ وبٗض الٛابىر،

 

 خاجمت

ني، التراب جىاػنل م٩ىهاث يمً ؤؾاس ي م٩ىنل باإلاٛغب الٛابىرل اإلاجا٫ بن  الا٢خهاصيت ألاصواع في ج٨مً ٞإهميخه الَى
غ ٞهى يلٗبها، التي الهامت والبيئيت والاحخماٖيت  والىع١ ٧الٟلحن الهىاٖاث مً ٖضص في اإلاؿخٗملت الخام ألاوليت اإلاىاص يٞى

 وهى الخغر، ؤو ال٨غاء ؤو الغعي َغي٤ ًٖ بما الٛابىرل اإلال٪ باؾخٛال٫ ج٣ىم ألاؾغ مً ٖضصا ؤن ٦ما والىجاعة، والٟدم
 ٖلى واإلاداٞٓت ألامُاع حؿا٢ِ في يؿاهم َبيعي مىار زل٤ و٦ظل٪ الهىاء وجى٣يت الجى جلُي٠ ٖلى يؿاٖض لظل٪ باإلياٞت

. الاهجغاٝ مً التربت

 ؤن يم٨ً إلاا جٟاصيا وجدضيضه الٛابىرل اإلال٪ ٖلى للخٟاّ الالػمت ال٣ىاهحن بيجاص اإلاكٕغ ٖلى الًغوعرل مً ٧ان ٣ٞض ولظل٪،

اث مً بكإهه يُغؤ . بهخاحيت ألا٦ثر ال٣ٗاعاث زاهت يمً اإلال٪ هظا يضمج وختى ألاٞغاص، م٘ مىاٖػ

 

: اإلالترخاث

: الٛابىيت الثروة ٖلى اإلاداٞٓت عهاهاث ٦ؿب ٫ يغوعيت هغاها اجلي اإلا٣ترخاث بٌٗ يلي ٞيما هىعص

                                                           
 6مرجع سابق، ص(: 2 20)العريب زلمد مياد  
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 هظا في الجضيضة الخدضياث واؾديٗاب اإلاخجضصة، للخاحاث اؾخجابتها يمان ٢هض وجدييجها الٛابىيت الدكغيٗاث جُىيغ 

. اإلاجا٫
 للثروة اإلاهضصة الؿلبيت البكغيت الؿلى٧اث م٣اومت ؤحل ومً الٛاباث، ٖلى اإلاداٞٓت ؤحل مً اإلادلي اإلاضوي اإلاجخم٘ حٗبئت 

. الٛابىيت
 الٛابىرل اإلال٪ خمايت حؿتهضٝ التي واإلاسُُاث البرامج وي٘ في للٛابت اإلاجاوعيً اإلادليحن الؿ٩ان بقغا٥ .

 الٛابىيت للمىاعص الجيضة الخ٩امت جد٣ي٤ ٢هض اإلاىضمجت اإلا٣اعبت جُبي٤ .
 ٘الخىاػنل وبٖاصة الخٗغيت، م٩اٞدت وحٗؼيؼ اإلاخضهىعة، البيئيت اإلاىٓىماث جإهيل ؤ٤ٞ في الدصجحر بٖاصة وجحرة حؿغي 

ىرل –الٛابىرل . الٖغ
 ٘ت خيث مً الٗمىميت الؿياؾاث لخىىيغ آليت باٖخباعه الٗلمي البدث حصجي  واؾديٗاب الٛابىيت، الثروة ؾماث مٗٞغ

.... وجُىيغها ججضيضها ؤؾاليب اؾدكغاٝ و٦ظا ومساَغها، ب٦غاهاتها
 الىَىيت الٛابىيت الثروة جضهىعل بلى اإلااصيت والٗىامل اإلآاهغ ٧اٞت م٩اٞدت. 

 

: اإلاشاحع البدت

 15 بخاعيش اإلاىٓمت الضعاؾيت ألايام ؤقٛا٫ باإلاٛغب، ال٣غويت اإلادليت الجماٖاث وماليت الٛابت(: 1989) اإلاجيض ٖبض ؤؾٗض 

. البيًاء بالضاع الخ٣ى١ل ٧ليت م٘ بخٗاونل البيئت ل٣اهىنل اإلاٛغبيت الجمٗيت َٝغ مً 1988 ابغيل 16و

 ت الٛابىيت الجىذ ،2010 ٚكذ10 ٖضص اليىم بيان حغيضة  .اإلاجا٫ صازل ؤلاصاعيت والكَغ

 اإلاٗاٝع مُبٗت ،9 ع٢م اإلاؿتهل٪ وجبهحر بٖالم ؾلؿلت الٛابىر، اإلال٪ لخضبحر الٗملي الضليل(: 2012)مياص مدمض الٗغبي 
. الغباٍ الجضيضة،

 اإلاٛغبيت الجمٗيت َٝغ مً 1988 ابغيل 16و 15 بخاعيش اإلاىٓمت الضعاؾيت ألايام ؤقٛا٫ والٗضالت، الٛابت(: 1989) صومى ٖمغ 

. البيًاء بالضاع الخ٣ى١ل ٧ليت م٘ بخٗاونل البيئت ل٣اهىنل

 18م اإلادليت، للجماٖاث الخىزي٤ مغ٦ؼ ميكىعاث ،2002 الجماعي اإلايثا١(: 2003) اإلادليت للجماٖاث الٗامت اإلاضيغيت 

 Faÿ, G. )1984( : Un projet agro-sylvo-pastoral pour le Rif Occidental. R.G.M., n° 8 nouvelle 

série. 
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  اإلاعؤولُت اإلاذنُت عن ألاضشاس البُئُت في اللانىو الجضابشي 
 (الجضابش)أظخارة  بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت ، حامعت معخغانم،   كاًذ خفُؽــت.  أ

 
 

: اإلالخق 
 في ؤيغه مً بخٗىيٌ مكغوٕ ٚحر ٖمال ؤو زُإ اعج٨ب مً ٧ل بم٣خًاه يلتزم ٢اهىهيا هٓاما  اإلاضهيت اإلاؿاوليت حٗخبر    

 لخٗىيٌ زانت بهٟت ج٣غعل لم والتي اإلاضوي، ال٣اهىنل في الٗامت ال٣ىاٖض بَاع في جخم التي اإلاؿاوليت وهي وماله، هٟؿه
 ومً ألاقياء، خغاؾت ًٖ ؤم اإلاكغوٕ، ٚحر الٗمل ًٖ ؾىاء  الخ٣هحريت، اإلاؿاوليت ٢ىاٖض حهت مً ٞهي البيئيت، ألايغاع

 جىٟيض بمىاؾبت الًغعل وي٣٘ ٣ٖضيت بٗال٢ت مغجبُان واإلاؿاو٫ اإلاًغوع ٧ان متى ال٣ٗضيت اإلاؿاوليت ٢ىاٖض زاهيت  حهت

. ألاخ٩ام؟ هظه مً الاؾخٟاصة الجؼاثغيت البيئت حؿخُي٘ و٦ي٠ الضعاؾت، هظه في الًىء ٖليه ؾيؿلِ ما هظا ال٣ٗض،
 

.  اإلاساَغ -الهٗىباث -ال٣ٗضيت -الخ٣هحريت اإلاؿاوليت -البيئت: اإلافخاخُت اليلماث
 

: ملذمـــــت
 هٟؿه في ؤيغه مً بخٗىيٌ مكغوٕ ٚحر ٖمال ؤو زُإ اعج٨ب مً ٧ل بم٣خًاه يلتزم ٢اهىهيا هٓاما اإلاضهيت اإلاؿاوليت حٗخبر  

 الالتزام يٟغى الظر وهى واإلاًغوع اإلاؿاو٫ بحن ال٣اهىهيت الغابُت ييش ئ الظر هى الًاع الٟٗل ٞةن وبالخالي وماله،

. 1ؤيغاع مً للٛحر يؿببه ما بخٗىيٌ

                                                           

1

عتبارها العمود الفقري اب من المحاور األساسٌة للقانون المدنً، ونشٌر إلى أن القواعد العامة للمسؤولٌة المدنٌة تعتبر  - 

الناجم عن أي تصرف قانونً ٌلحق ضرراً بالغٌر  ،لكل المعامالت المدنٌة خصوصا وأنها ترتكز على فكرة تعوٌض الضرر
التً ٌعتبرها كل الفقهاء والشراح والممارسٌن األساس  124التعوٌض فً مادته  أوٌؤكد القانون المدنً الجزائري على مبد

لى من البنٌة ع"من طرف الضحٌة، طبقا لقاعدة  أوالبد حسب القانون أن ٌثبت الخط ،للتعوٌض عن الخطأ الشخصً القانونً
ٌاء فً حالة صدور تصرف مادي بسبب ضرراً شوالمسؤولٌة المدنٌة تشمل أٌضاً المسؤولٌة عن الحٌوان ، واأل ،"...دعى ا

التً تجد مرتكزها فً قانون العقوبات المجرم لألفعال ذات الطبعة الجزائٌة  وهً تختلف عن المسؤولٌة الجزائٌة، للغٌر
، ٌتحمل تبعاتها ضمن نطاق المسؤولٌة الجزائٌةفعال مجرما ف( الجانح أو الجانً)الشخص حٌنما ٌقترف  تقوم والتً ،والجنائٌة

وٌتفق كل الفقهاء على أن دعائم المسؤولٌة المدنٌة هً الخطأ ، الضرر والعالقة السببٌة حٌث ٌبرزون فً كل مؤلفاتهم 
لإلشارة لكل متهم بمجال المسؤولٌة القانونٌة وٌة ، لتزامات والمسؤولٌة بنوعٌها التقصٌرٌة والعقدالقانونٌة حول العقود واال

سنة كاملة حسب المادة  19ٌكون الشخص مسؤوال مدنٌا ، فال بد أن ٌبلغ سن ٌجب أن ٌتوافر على شروط قانونٌة معٌنة، كأن 
سنة  13ٌكون معتوها أو محجوزا علٌه على أن ٌكون الشخص ممٌزا بدءا من سن  من القانون المدنً الجزائري وال 42

أما التعوٌض عن الضرر الناجم عن المسؤولٌة المدنٌة فٌنقسم الى ضرر مادي وضرر معنوي فاألول ٌتضرر منه ، كاملة
،أما الثانً ٌصٌب شعور اإلنسان وكرامته وشرفه بسبب واقعة ما ( واقعة مادٌة مثال ، كحادث مرور)الشخص مباشرة 

فإن المتضرر ٌستحق التعوٌض هذا  وفً كلتا الحالتٌن من الضرر،( ٌةكالقذف والتشهٌر والمساس بحرمة الحٌاة الشخص)
وبقدر ما حّمل القانون اإلنسان ، المسؤولٌة عن  ،طبعا بعد رفع دعوى قضائٌة المستوفٌة لكل الشروط الشكلٌة والموضوعٌة

الفرصة للشخص لٌدافع عن نفسه بكل  فإن القوانٌن اإلجرائٌة تتٌح" ال أحد ٌعذر بجهله للقانون"أفعاله وتصرفاته طبقا لقاعدة 
.  الطرق كالشهادات والوثائق



 2016  ماًى  3العذد  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مشهض حُل البدث العلمي 
  

 

 
54 

 ألامغ ٞةن ؾهال، بها والٗمل مؿخ٣غة ؤنبدذ ال٣اهىهيت ألاهٓمت في اإلاضهيت للمؿاوليت الٗامت ألاخ٩ام بإن مٗغوٞا ٧ان وبطا   
 يؼا٫ ال البيئي للمجا٫ باليؿبت طاجه خض في اإلاؿاوليت مبضؤ وحىص وخى٫ل البيئيت، ألايغاع ًٖ اإلاؿاوليت مجا٫ في ٦ظل٪ ليـ

 ال٣ىاٖض َياتها في جدمل باٖخباعها اإلاضهيت اإلاؿاوليت ٖلى الى٢ٝى البدث ويؿخضعي  ال٣اهىهيت، الىاخيت مً الٗهض خضيث

 ألايغاع جلخ٤ التي ال٣ًايا ٧اٞت في بلحها الغحٕى يم٨ً ؤهه بال ،1البيئيت ألايغاع لخٗىيٌ زانت بهٟت ج٣غعل لم والتي الٗامت،
  .والٗام بالخام

 ؾىاء الٗامت اإلاباصت ج٣غعها ٦ما الخ٣هحريت، اإلاؿاوليت ٢ىاٖض جخًمً حهت مً اإلاضهيت ٞاإلاؿاوليت ص٢ت، ؤ٦ثر وبمٟهىم    
 اإلاًغوع ٧ان متى ال٣ٗضيت اإلاؿاوليت ٢ىاٖض جخًمً زاهيت حهت ومً ألاقياء، خغاؾت ًٖ بما اإلاكغوٕ، ٚحر الٗمل ًٖ

. ال٣ٗض جىٟيض بمىاؾبت الًغعل وي٣٘ ٣ٖضيت بٗال٢ت مغجبُان واإلاؿاو٫
 الخ٣هحريت بهىعها اإلاضهيت اإلاؿاوليت ٢ىاٖض مً الاؾخٟاصة بم٩اهيت خى٫ل ال٣اهىوي، ؤلاق٩ا٫ هُغح اإلاُٗياث هظه يىء وفي 

 هي وما البيئي؟ اإلاجا٫ في اإلاؿاوليت هظه ؤؾـ هي وما البيئيت؟، ألايغاع ًٖ الخٗىيٌ يم٨ً و٦ي٠ البيئت، لخمايت وال٣ٗضيت

. البيئت؟ في جىاحهها التي الهٗىباث
 
 اإلاؿاوليت ألاو٫، اإلابدث في هدىاو٫ل مُلبحن، بلى مبدث و٧ل مبدثحن، بلى اإلا٣الت ٢ؿمىا اإلاىيٕى بهظا ؤلاخاَت ؤحل ومً 

: الخالي الىدى ٖلى وطل٪ ال٣ٗضيت، البيئيت اإلاؿاوليت وؿخٗغى الثاوي اإلابدث وفي الخ٣هحريت، البيئيت
 
: الخعت  

 .ملذمت

ٌ  اإلابدث ت اإلاــذنُت اإلاعــــؤولُت: ألاو  الخلـــــــفيًر

ٌ  اإلاعلب  اإلاــذنُت للمعــؤولُت اإلاخخـــــلفت ألاظـغ: ألاو

ت اإلاعؤولُت جعبُم ـعىباث: الثاني اإلاعلب  البِئت خماًت في الخلفيًر

 البُئُت ألاضشاس عن العــلذًت اإلاذنُت اإلاعــؤولُت: الثاني اإلابدث

ٌ  اإلاعلب  العــلذًت اإلاعـؤولُت علُه جلـىم الزي ألاظــاط: ألاو

ل ؼـشط خىــم:  الثاني اإلاعلب  آخــش دوو  ظــشف على اإلاخـاظش جدٍى

. خاجــمـت
 
 

                                                           
المتعلق   17/09/2003المؤرخ فً   10-03من القانون رقم  38وفً إطار التعوٌض عن األضرار البٌئة نصت المادة    1

: وبشكل صرٌح بأنه. 2003ٌولٌو  20، الصادرة بتارٌخ 42بحماٌة البٌئة فً إطار التنمٌة المستدامة، الجرٌدة الرسمٌة، العدد 
من هذا القانون، وإذا ما فوضها على األقل شخصان طبٌعٌان معنٌان أن ترفع  35ٌمكن لكل جمعٌة معتمدة بمقتضى المادة " 

 .بأسمائهما دعوى التعوٌض أما أٌة جهة قضائٌة المقصود هنا إحالة دعوى التعوٌض على الجهة المدنٌة
انونٌة القائمة وعلى من ذلك فإن المشرع المصري أحال مسألة التعوٌض عن األضرار البٌئٌة صراحة على القواعد الق  -

ٌقصد : " التعوٌض على اآلتً" من المادة األولى من قانون البٌئة المصري والتً جاءت تحت عنوان 28حٌث نصت الفقرة 
به التعوٌض عن األضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على تطبٌق األحكام الواردة فً القانون المدنً واألحكام 

، للمزٌد حول الموضوع راجع، الجٌالنً عبد السالم أرحومة، .." ٌة الدولٌة للمسؤولٌة المدنٌةالموضوعٌة الواردة فً االتفاق
 .42-41.ص.2013حماٌة البٌئة بالقانون، دراسة مقارنة للقانون الفرنسً، دار النشر والتوزٌع، 
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ٌ  اإلابدث      ت اإلاذنُت اإلاعؤولُت: ألاو : الخلفيًر
 ؤو ؤوالىٟاياث البيئت، جضهىعل ًٖ ؾىاء ٖام، بىحه البيئيت ألايغاع ًٖ للمؿاوليت الٗاصر الىي٘ الخالت هظه جمثل       

. ٣ٖ1ضيت ٖال٢ت واإلاًغوع اإلاؿاو٫ بحن ج٣ىم ال خيث والًىياء، والهىاجي واإلااجي، الخيىر،:  اإلاسخلٟت بإهىاٖه الخلىر
    

ٌ  اإلاعلب  : اإلاذنُت للمعؤولُت اإلاخخلفت ألاظغ: ألاو
 مىخجت الًاعة، الىٟاياث ؤو البيئت جضهىعل ؤو جلىر بؿبب ماله، ؤو شخهه في بيئيا، يغعا جدمل بإهه شخو يضعي ٖىضما    
 اإلاًغوع هظا جهٝغ جدذ جً٘ الىيعي لل٣اهىنل الخ٣ليضيت ال٣ىاٖض ٞةن آزغون، يؿخٗملها ؤو مى٣ىلت ؤو مسؼهت ؤو

ت .  2ؤلازبار مً يٟٗيه وآلازغ الخُإ، بزبار يؿخلؼم وبًٗها الًغع، مدضر ٖلى للغحٕى الىؾاثل مً بمجمٖى
 

: ؤلازبار واحب الخعأ أظاط على اإلاعؤولُت:  أوال     

 البيئيت ألايغاع ٖلى للخُبي٤ ٢ابلخان ج٩ىهان بٗمىميتهما، 3اإلاضوي ال٣اهىنل مً 1383و1382 اإلااصجحن ؤن الٟغوس ي ال٣ٟه ي٣ّضع     
 حضيضة ؤهٓمت يمً الىاعصة الخانت الىهىم ٖلى ويغصونل ،4اإلاؿخ٣بل في صوعهما يتزايض ؤن اإلام٨ً مً بهه بل ٖام، بىحه

 قإنها مً والتي ،5الىٟاياث وخاثؼرل مىخجي ٖاج٤ ٖلى ج٣٘ التي جل٪ مثل البيئت خمايت بهضٝ مدضصة التزاماث جٟغى ومخٗضصة
 اإلااصة في وعصث التي الهاعمت بالٗباعاث الهضص هظا في ويؿدكهضونل ٢بل، مً ؤ٦ثر اإلاسُئحن مغ٦ؼ في آلازغيً هاالء ججٗل ؤن

 ْغوٝ في هٟاياث، يدىػل ؤو ييخج شخو ٧ل: "  بلى يكحر ٞال٣اهىنل   6الىٟاياث باؾدبٗاص اإلاخٗل٤ 15/07/1975 ٢اهىنل مً الثاهيت
 جىلض ؤو اإلااء، ؤو الهىاء جلىر ؤو اإلاؼإع ؤو اإلاى٢٘ جضهىعل بلى جاصر ؤو الىباث، ؤو الخيىان ؤو لؤلعى آزاعا جىلض ؤن قإنها مً

 له يامً ؤو له ي٨ٟل بإن ملؼما وي٩ىنل والبيئت، ؤلاوؿان لصخت يغعا جدضر بإن ٖامت، وبُغي٣ت عواثذ ؤو الًىياء

". 7آلازاع هظه مثل ججىب قإنها مً التي الٓغوٝ وفي الخالي، ال٣اهىنل لىهىم َب٣ا اؾدبٗاصها
 مدضر زُإ اإلاًغوع، ؤزبث متى البيئيت ألايغاع ٖلى جىُب٤ ،8اإلاضوي ال٣اهىنل مً 124 اإلااصة ؤن الق٪ الجؼاثغرل ال٣اهىنل وفي  

 ؤوكإث التي الخانت الدكغيٗيت الىهىم بلى وبالىٓغ يغع، مً لخ٣ه وما الخُإ بزبار ٞغم ؾتزيض ؤيًا وهىا الًغع،
 هظه م٣ضمت في ويإحي بالبيئت، يغعل بخضار في جدؿبب ٢ض وكاَاث يماعؾىنل إلاً باليؿبت مدضصة ٢اهىهيت التزاماث

 الظر مىه الؿاصؽ الٟهل وزانت اإلاؿخضامت، الخىميت بَاع في البيئت بدمايت اإلاخٗل٤ 10-03 ال٣اهىنل الخانت الدكغيٗاث
                                                           

 .123، ص 2002جامعة المنصورة، محسن عبد الحمٌد البٌه،  المسؤولٌة المدنٌة عن األضرار البٌئٌة، كلٌة الحقوق، . د - 1
 .157.، ص 2007نبٌلة إسماعٌل رسالن، المسؤولٌة المدنٌة عن األضرار بالبٌئة، دار الجامعة الجدٌدة، . د - 2

3 - Article 1382 Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui 
par la faute duquel il est arrivé à le réparer, code civil Français,  édition, Dalloz. 2003, p 193. 
- Article 1383 Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, 
mais encore par sa négligence ou par son imprudence, code civil Français, édition  Dalloz, 2003 
p.194. 
4 - Gille j. Martin, la responsabilité civile du civile du fait des déchets en droit français, 
R.I.D.C.1992.p .66. 

 .1996نور الدٌن هنداوي، الحماٌة الجنائٌة للبٌئة، دار النهضة العربٌة، القاهرة،   - 5
6  Michel, Prieur, droit de l’environnement, op.cit. p504. Et  Loi n° 75-633 du 15/07/1975, J.O. 
DU 15/07/1975 ،P7279. 
7 - Art. 2. De la loi du 15/07/1975. 

، والمتضمن القانون المدنً المعدل والمتمم  26/09/1975بتارٌخ  58-75القانون المدنً الجزائري، الصادر باألمر   - 8

 .20/07/2005المؤرخ فً  10-05بمقتضى القانون رقم 
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اع البيئت خمايت بَاع في الجماٖيت باإلاهالح مباقغ ٚحر ؤو مباقغا يغعا جلخ٤ التي ألاٞٗا٫ ًٖ الخٗىيٌ بمبضؤ ؤ٢غ  وؤلَا

.  1اإلاٗيش ي
 الخىميت بَاع في  ال٩ىاعر وحؿيحر ال٨بريل ألازُاع مً بالى٢ايت واإلاخٗل٤ 25/12/2004 في اإلااعر 02-04 ال٣اهىنل و٦ظل٪    

 مً ال٩ىاعر بطخايا الالخ٣ت ألايغاع ًٖ الخٗىيٌ قغوٍ الدكغي٘ ٖلى ؤخالذ والتي مىه 67 اإلااصة وزانت ،2اإلاؿخضامت

. بخضاها والىىويت ؤلاقٗاٖيت ألازُاع حٗخبر والتي ال٣اهىنل هظا في اإلاظ٧ىعة ألازُاع ؤخض حغاء
 اإلاؿاوليت اإلايكإة إلاؿخٛل بةؾىاصه اإلاامىت الٛظاثيت اإلاىاص جىاو٫ل زُغ مً اإلاؿتهل٪ الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤمً الكإن هظا وفي   

 اإلاخٗل٣ت الضوليت ٧االجٟا٢يت الجؼاثغ بلحها اهًمذ التي الاجٟا٢ياث طل٪ بلى ويًاٝ. 3الخإمحن ٖمليت ًٖ الىاحمت ألايغاع ًٖ

 الضوليت والاجٟا٢يت ،29/11/1960 في ٖلحها اإلاى٢٘ باإلادغو٢اث الخلىر ًٖ اإلاؿخد٣ت الخٗىيًاث خى٫ل اإلاضهيت باإلاؿاوليت
 في ببرو٦ؿل واإلاى٣ٗضة اإلادغو٢اث بؿبب الخلىر ًٖ اإلاترجبت ألايغاع ًٖ للخٗىيٌ صولي نىضو١ل بةخضار إلاخٗل٣ت

18/12/1971  .
م   غها التي اإلاؼايا هظه مً وبالٚغ  مً جًٟيال ؤ٢ل طل٪ م٘ جٓل ؤنها بال للمخًغع، الخُإ ٖلى اإلااؾؿت اإلاضهيت اإلاؿاوليت جٞى

. الخُإ بزبار حؿخىحب التي اإلاؿاوليت صاثما هاالء يًٟل خيث البيئيت، ألايغاع مجا٫ في زانت اإلاًغوعيً ٢بل
 
 

: الؽُئُت البُئُت اإلاعؤولُت: زانُا   
٣ا وطل٪ البيئيت ألايغاع مجا٫ في الكيئيت اإلاؿاوليت بلى اللجىء بم٩اهيت ؤيًا  الٟغوس ي  ال٣ٟه مً حاهب يثحر       للماصة ٞو

 ٖىايت بلى جدخاج زُحرة ؤقياء ؤنها ٖلى ونٟها يٛلب والتي الؿامت، الىٟاياث أليغاع باليؿبت زانت 4ألاولى ال٣ٟغة 1384
 الىٟاياث، جل٪ ٖلى الش يء ون٠ بيٟاء اليؿحر مً ي٩ىنل الخاالث مً ٦ثحر في ؤهه ًٖ ًٞال وخٟٓها، خغاؾتها في زانت

 الش يء ًٖ اإلاؿاو٫ زُإ بزبار مً بٖٟاثه في جخمثل خ٣ي٣يت، محزة اإلاًغوع يجض ؾٝى الهضص هظا ٟٞي

 باإلاؿاوليت الخانت ،5اإلاضوي ال٣اهىنل مً 138 اإلااصة جُبي٤ يجىػل خيث جماما، مم٨ً طل٪ ؤن وٗخ٣ض الجؼاثغرل ال٣اهىنل وفي    
 في للبيئت جلىزا ؤو جضهىعا حؿبب والتي البيئيت، ألايغاع مهاصع مً ٦ثحر ٖلى زانت ٖىايت بلى جدخاج التي ألاقياء خغاؾت ًٖ

 َب٣ا زانت، ٖىايت بلى خغاؾتها جدخاج التي ألاقياء خاعؽ بمؿاوليت الخمؿ٪ للمًغوعيً يم٨ً ٦ما اإلاسخلٟت، ٖىانغها

                                                           
 .منه 38إلى  35خاصة المواد من  10-03الفصل السادس من القانون رقم   - 1
 .29/12/2004، بتارٌخ 84أنظر الجرٌدة الرسمٌة، العدد   - 2
، المتعلق بتأمٌن المواد الغدائٌة، الجرٌدة الرسمٌة 11/04/2005، بتارٌخ 118-05من  المرسوم الرئاسً رقم  08المادة   - 3

 .13/04/2005تارٌخ ، ب27عدد
4 Article 1384 : On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre 
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des 
choses que l’on a sous sa garde Toutefois, celui qui détient , à un titre quelconque, tout ou partie 
de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissances ne sera 
responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il 
doit être attribué à sa faute ou à la  faute des personnes dont il est responsable. Code civil 
Français, op. cit. p 194. 

كل من تولى حراسة شًء وكانت له قدرة االستعمال والتسٌٌر : " مدنً جزائري على ما ٌلً 1/ 138تنص المادة    -5

 .24، ص 2007القانون الجزائري،  منشورات بٌرتً، ..." والرقابة ٌعتبر مسؤوال عن الضرر الذي ٌحدثه
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 زُإ بةزبار ي٩لٟىا ؤن صونل بهم، لخ٣ذ التي ألايغاع ًٖ ال٩امل بالخٗىيٌ اإلاُالبت ؤحل مً اإلاضوي، ال٣اهىنل مً 138 للماصة

. 1ؤلازبار هظا مً يٟٗحهم اإلاؿاوليت مً الىٕى هظا بن خيث اإلاؿاو٫،

ت اإلاعؤولُت جعبُم ـعىباث: الثاني اإلاعلب . البِئت خماًت في الخلفيًر
 الهىاٖاث اؾخدضجثها التي البيئيت ألايغاع جل٪ ٖلى اإلاضهيت  للمؿاوليت الخ٣ليضيت ال٣ىاٖض جُبي٤ يمثل ط٦غه ؾب٤ ما بن    

 بال البيئيت، اإلاساَغ إلاىاحهت الالػمت ال٣اهىهيت للىٓم الغثيؿت الثىابث جمثل ال٣ىاٖض هظه ؤن وعٚم الخضيثت، والخ٨ىىلىحياث

: 2مجها بٖمالها حٗترى خ٣ي٣يت نٗىباث ؤن
 
: العببُت عالكت: أوال  
غعل ؤن الىا٢٘ يثبث     ًّ  وحىص إلزبار خ٣ي٣يت نٗىبت يسل٤ الظر ألامغ مباقغ، ٚحر يغعا ألاخىا٫ ؤٚلب في ي٩ىنل البيئي ال

. الخاصر والًغعل ال٣اثم اليكاٍ بحن مباقغة، ؾببيت عابُت

: الضشس : زانُا       
 ًٞال ج٣ضيغه، وبزبار بخٗغيٟه جغجبِ ٖضيضة نٗىباث ٖام بك٩ل اإلاضهيت للمؿاوليت حىهغرل ٦ٗىهغ طاجه الًغعل يثحر     
 جضهىعل ؤو الخلّىر مً اإلاًغوع ؤن ال٣ى٫ل يم٨ً ؤلاياٞيت، الهٗىباث بٌٗ جسل٤ البيئيت ألايغاع زهىنيت ٞةن طل٪ ًٖ

 ًٖ ألازغيل ألايغاع مجا٫ في ج٣ابل التي جل٪ ًٖ مسخلٟت مكا٧ل جىحض ٞلً  ؤمىاله في ؤو شخهه في يغعل لخ٣ه بطا البيئت،

. 3ال٣ًاء صوعياث بها جٟيٌ والتي البيئيت

 :للمعؤولُت اإلالضم البُئي الضشس  ًفشضها التي الفعىباث  - ؤ

 :ألاولى الفعىبت  

 ختى ٖضيضة ؾىىاث ٖلى ؤو قهىعل ٖلى ٞيخىػٕ واخضة، صٞٗت وليـ بالخضعيج، ألاخيان ؤٚلب في البيئي الًغعل ؤن في جخمثل     

حرها، اإلابيضاث بٟٗل الٛظاثيت، واإلاىاص الؼعاٖيت للمىخجاث ال٨يمياجي الخلىر ؤو الىىور باإلقٗإ ٞالخلىر 4ؤٖغايه جٓهغ  ٚو
اث جغ٦حز صعحت جهل ختى يُى٫ل و٢ذ بلى جدخاج بل ٞىعيت بُغي٣ت واإلامخل٩اث باألشخام الًاعة آزاعه جٓهغ ال  الجٖغ

 الاجٟا٢ياث بٌٗ ههىم زال٫ مً اإلاٗنى هظا ويخإ٦ض الٓهىع، في الًغعل ؤٖغاى جإزظ وبٗضها مٗحن خض بلى ؤلاقٗاٖيت
 اإلاُالبت في الخ٤ اه٣ًاء مضة ججٗل خيث ؤلاقٗاعي، الخلىر ؤيغاع ًٖ اإلاضهيت اإلاؿاوليت مك٨الث حٗالج التي الضوليت

. 5للًغعل اإلاىلض اليكاٍ ؤو الخاصر و٢ٕى جاعيش مً ؾىىاث ٖكغ بلى جهل ٢ض وؿبيا َىيلت بالخٗىيٌ

  

                                                           
 .143، ص 2009بوعات الجامعٌة، ماجد راغب الحلو، قانون حماٌة البٌئة فً ضوء الشرٌعة، دار المط 1

2 -  M.Despax, la pollution des eaux  et ses problèmes juridiques, litec, 1996, p 21-22. 
، 2008محمد سٌد أحمد الفقً، المسؤولٌة المدنٌة عن أضرار التلوث البحري بالزٌت، دار المطبوعات الجامعٌة، . د - 3

 .123ص
 .325، ص 1995ة، نظام حماٌة البٌئة، بحث تأصٌلً مقارن، القاهرة أحمد عبد الكرٌم سالم  - 4
حول المسؤولٌة المدنٌة اتجاه الغٌر فً مجال الطاقة النووٌة،  29/09/1960من االتفاقٌة المبرمة فً  07مثال المادة   - 5

 .ة عن األضرار النووٌةالمتعلقة بالمسؤولٌة المدنً 21/05/1963من اتفاقٌة فٌٌنا المنعقدة فً  06وكذلك المادة 
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: الثانُت الفعىبت   

 ؤو الخيىان ؤو ؤلاوؿان جهيب ال مباقغة ؤيغاع ج٩ىنل ٢ض البيئي الخضهىعل ًٖ ؤو الخلىر ًٖ الىاحمت ألايغاع في ج٨مً     
 ٚؼول ببان البترو٫ آباع اخترا١ ٣ٖب خهل الظر ٧الخلىر  والهىاء ٧اإلااء البيئت م٩ىهاث مً وؾاثِ جخضزل بل ألاقياء،

. 1والجى والبدغ البر في الخلىر ٖم بط لل٩ىيذ الٗغا١

:  الذعىي  في الففت: زالثا

 يلخ٣ها التي البيئت ٖىانغ ؤن وطل٪ ؾببه ٧ان ؤيا البيئي الًغعل مؿاثل ٧ل في مكتر٦ت مك٩لت الضٖىيل في الّهٟت جمثل     

: َاثٟخحن بلى وجى٣ؿم الخلىر،

: ألاولى العابفت   
 ؤو شخص ي، خ٤ ؤو اهخٟإ ؤو ٦مل٨يت ٖيني، زام، بد٤ ٖلحها يخمخ٘ ٖاما ؤو زانا مٗيىا شخها جدب٘ التي الٗىانغ هي    

 .اإلااحغة الٗحن وؾالمت الب٣اء في شخهيت مهلخت

 :الثانُت العابفت   

 واإلاديِ البدغ، ومياه ٧الهىاء آلازغيً، مى٘ ألخضهم ي٩ىنل ؤن صونل اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٧اٞت بها ييخٟ٘ مكتر٦ت ٖامت ٖىانغ هي    
٘ نٟت له ج٩ىنل مً جدضيض في ؤهميت له الخميحز وهظا الىباحي  لؤلهٓمت ُٞب٣ا البيئيت، ألايغاع ًٖ اإلاؿاوليت صٖىيل ٞع

٘ الظر في يلؼم الىيٗيت ال٣اهىهيت غعل ؤنابه  ٢ض ي٩ىنل ؤن بالّخٗىيٌ اإلاُالبت ؤحل مً الّضٖىيل يٞغ ًّ  يدمحها مهلخت في ال
٘ في نٟت ؤهه يٗني اإلاهلخت هظه ٞخىاٞغ ال٣اهىن،  الهٟت لضيه جخىاٞغ ؤن يجب اإلاّضعي ؤن اإلاٗلىم ٞمً اإلاؿاوليت، صٖىيل ٞع

.  "مفلحت بال دعىي  ال"  ؤهه مبضؤ ج٣غعل هىا ومً الضٖىي، هظه في ٖجها يضاٞ٘ وشخهيت زانت مهلخت له ج٩ىنل بإن

: حماعُت أو عامت مفلحت عن دفاعا الذعىي  في الففت: سابعا 

حر ٖلى ج٣خهغ ال ال٣اهىنل مهمت ؤن اإلاٗلىم مً       اإلاهالح خمايت ؤيًا حكمل بل والٟغصيت الخانت للخ٣ى١ل الخمايت جٞى
 اإلاكتر٦ت اإلاهلخت بها ٞي٣هض الجماٖيت اإلاهلخت ؤما بإؾغه، اإلاجخم٘ تهم التي هي الٗامت واإلاهلخت الجماٖيت، ؤو الٗامت

ت ٤ ؤو اإلاغؤة خ٣ى١ل ًٖ ٧الضٞإ ٚغيا يؿتهضٞىنل ؤو اإلاداماة، ؤو الُب ٦مهىت مٗيىت مهىت ججمٗهم ألاٞغاص مً إلاجمٖى  الٞغ
 هظه ًٖ ال٣اهىنل ٧لٟها التي للهيئت جخبث الضٖىيل في الّهٟت ٞةن ٖامت ؤو حماٖيت مهلخت ٖلى اٖخضاء خضر ٞةطا ، بالخيىان

. 2الٗامت للىيابت للمجخم٘ الٗامت اإلاهالح ًٖ بالضٞإ ال٣اهىنل ٖهض و٢ض اإلاهالح،

يما     غعل يخٗل٤ ٞو ًّ  ؤمىاله ؤو الجؿضيت ؾالمخه ٖلى البيئي الًغعل اههب متى الهٟت له ج٩ىنل اإلاضعي ؤن ٞالثابث البيئي بال
 والخيىان ٧األعى مٗيىا، شخها جدب٘ التي جل٪ ؤر بالبيئت، الخانت للٗىانغ باليؿبت يخ٣غعل هٟؿه والخ٨م الخانت،
 لهاخبها ٧ان للبيئت، ملىزت ؤوكُت بؿبب يغعل الٗىانغ هظه ؤخض ؤناب ٞمتى الخانت، وآلاباع ال٣ىىاث واإلاياه والُيىعل

٘ نٟت ٣ا وطل٪ اإلاؿاو٫ مىاحهت في اإلاؿاوليت صٖىيل ٞع . 3اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل في ؤلاحغاثيت الٗامت لل٣ىاٖض ٞو

 

                                                           
 . 123، ص .2006سعٌد السٌد قندٌل، آلٌات تعوٌض األضرار البٌئٌة، الدار العربٌة للنشر والتوزٌع،   - 1
، ص 2013الجٌالنً عبد السالم أرحومة، حماٌة البٌئة بالقانون، دراسة مقارنة للقانون الفرنسً، دار النشر والتوزٌع،   - 2

158. 
 .586، ص 2008العزٌز، الصحة والبٌئة، الهٌئة المصرٌة للكتاب، الطبعة الثانٌة،  محمد كمال عبد  - 3
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: البُئُت ألاضشاس عن العلذًت اإلاذنُت اإلاعؤولُت: الثاني اإلابدث   

 ٖلى بكضة جازغ خ٣ي٣يت، نٗىباث مً حٗاهيه وما البيئيت، ألايغاع جىٓم التي الخ٣ليضيت الخ٣هحريت اإلاؿاوليت ًٖ ًٞال    
٘ بم٩اهيت لهم جخىاٞغ ٢ض الٛحر هظا ضخايا ٞةن ألايغاع، مً اإلاخُىعل الىٕى هظا مىاحهت في ٦ٟاءتها  اإلاؿاوليت صٖىيل ٞع

 مٗالجت ؤو لى٣ل آزغ م٘ يخٗا٢ض ٢ض الىٟاياث خاثؼ ؤو ٞمىخج اإلاى٠٢، لهظا ؤمثلت ٞحها جىحض التي الٟغوى وجخٗضص ، ال٣ٗضيت
 حٗىيٌ صٞ٘ بلى اإلاٗالجت اإلايكإة ناخب ؤو الىا٢ل وايُغ للبٌٗ، يغعا الىٟاياث هظه ؾببذ ما ٞةطا الىٟاياث، هظه

. 1ال٣ٗضيت اإلاؿاوليت ٢ىاٖض بم٣خط ى وطل٪ الىٟاياث مىخج ٖلى يغح٘ ؤن هىا مؿدبٗضا ٞليـ للمًغوعيً،

ٌ  اإلاعلب     : العلذًت اإلاعؤولُت علُه جلىم الزي ألاظاط: ألاو

 ؤو جىٟيظ في الخإزغ ؤو جىٟيظ ٖضم في يخجؿض الظر ال٣ٗضر، الخُإ في ي٨مً ال٣ٗضيت للمؿاوليت الجىهغرل ألاؾاؽ بن    
 ولظل٪ اإلاًغوع، ٖلى ؤلازبار ٖبء جظليل اإلاٟيض مً ي٩ىنل البيئيت، ألايغاع مجا٫ في ؤهه بال ال٣ٗضر لاللتزام اإلاٗيب الخىٟيظ

 الىٟاياث جىلضه ما زانت البيئيت ألايغاع بد٣ي٣ت ال٣ٟه هاصي ولهظا طل٪، له يد٤٣ ما ال٣اثمت ال٣ىاٖض في هلخمـ ؤن يم٨ً
غ الظر اإلابإ، للش يء الخٟيت الٗيىب آليت ٖليه حؿغرل ؤن يم٨ً الًاعة، ؤو الؿامت م للمًغوع، ما٦ضة مؼايا يٞى  ما بالٚغ
الم الالتزام اإلاجا٫ هظا في يثاع ؤن يم٨ً ٦ما ونٗىباث، ٢يىص مً يديُه  ال٣ًاء ٞٗال به جمؿ٪ الظر بالىهيدت، ؤو باإٖل

. 2الىٟاياث في اإلاخهٝغ مىاحهت في الٟغوس ي

 

: الخفُت العُىب ضماو: أوال    

 ٖيىب مً اإلابإ بالش يء يىحض ما بؿبب بالًمان يلتزم الباج٘ ؤن ٖلى 3 الٟغوس ي اإلاضوي ال٣اهىنل مً 1641 اإلااصة ههذ ل٣ض  
 ي٨ً لم بديث الاؾخٗما٫، هظا مً ٦ثحرا يى٣و الظر ؤو له ؤٖض الظر لالؾخٗما٫ نالح ٚحر ججٗله ؤن قإنها مً زٟيت،

.  يٗلمه لى٧ان ؤ٢ل، زمىا يضٞ٘ ؤو لي٨ؿبه اإلاكتررل

 ،1الكإن هظا في الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اهىنل ههىم ؤن بال الخهىم، هظا في الجؼاثغرل لل٣ًاء ؤخ٩ام وحىص ٖضم وعٚم  
حر لل٣ًاء حؿمذ  الجؼاثغيت ال٣اهىهيت الىهىم ٞؿغث متى ال٣اهىهيت، آلالياث بظاث الىٟاياث إلاخًغعر الخمايت طاث بخٞى

. اإلاغوهت مً ٧اٝ ب٣ضع
                                                           

مع مراعاة أن المضرور ٌستطٌع أن ٌرجع فً نفس الوقت على منتج النفاٌات والناقل والمعالج بالمسؤولٌة التضامنٌة،   - 1

 .لمدنً المصريمن القانون ا 169من القانون  المدنً الجزائري، والمادة  126طبقا للمادة 
 .198، ص 2012نبٌل أحمد حلمً، الحماٌة القانونٌة للبٌئة من التلوث، دار النهضة  العربٌة،  - 2

3 Article 1624 -1 Le vendeur d’un immeuble à constituer ne peut être déchargé, ni avant 
l’expiration d’un délai mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de 
construction alors apparents.Il n’y aura pas lieu à résolution  du résolution du contrat ou à 
diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice. Code civil Français. Op. cit. p 194.  

ٌكون البائع ملزما إذا لم ٌشتمل المبٌع : " من القانون المدنً الجزائري التً تنص على   379، المادة وٌقابل هذه المادة _ 
على الصفات التً تعهد بوجودها وقت التسلٌم إلى ، أو إذا كان بالمبٌع عٌب ٌنقص من قٌمته، أو من االنتفاع به بحسب الغاٌة 

بٌعته أو استعماله، فٌكون البائع ضامنا لهذه العٌوب ولو لم المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البٌع، أو حسبما ٌظهر من ط
 .ٌكن عالما بوجودها

غٌر أن البائع ال ٌكون ضامنا للعٌوب التً كان المشتري على علم بها وقت المبٌع، أو كان فً استطاعته أن ٌطلع علٌها لو   
ع أكد له خلو المبٌع من تلك العٌوب أو أنه أخفاها غشا أنه فحص المبٌع بعناٌة الرجل العادي، إال إذا أثبث المشتري، أن البائ

  .64، القانون المدنً الجزائري، المرجع السابق، ص "منه
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: والنصح باإلعالم الالتزام:  زانُا   

الم التزام وحىص بًغوعة الخضيث ال٣ٟه يغيل      وه٣ل بمٗالجت اإلاخٗل٣ت الاجٟا٢اث مجا٫ في ؤيًا وبالىهيدت بل باإٖل
 اإلاؿاوليت وجى٣ٗض ه٣لها، ؤو إلاٗالجتها الىٟاياث بهظه آلازغ اإلاخٗا٢ض بلى يٗهض مً ٖاج٤ ٖلى الالتزام هظا ي٣٘ بديث الىٟاياث،

. يغعل الٛحر ؤو الىا٢ل ؤناب ؤو الالتزام، هظا مسالٟت زبدث بطا لؤلو٫، ال٣ٗضيت

 بلى ال٣ًاء يضٞ٘ ؤن قإهه مً الظر ألامغ مخسههحن، مهىيحن بحن يخم الخُغة واإلاىاص الىٟاياث في الخٗامل ؤن ويالخٔ   
 الخضعج هظا ؤن طل٪، بلى ويًاٝ زُغة، مىاص ؤو هٟاياث ٚحر يؿلم مً ٖاج٤ ٖلى صعحاجه بإ٢ص ى الالتزام هظا بىحىص الدؿليم

الم الالتزام قضة في . اإلاخٗا٢ضيً ؤخض هيت ؾىء خالت في يسخٟي باإٖل

 وبػالتها، ومغا٢بتها الىٟاياث بدؿيحر يخٗل٤ 192-01 ال٣اهىنل هى الخىٓيم هظا ٖلى صليل، ؤًٞل ؤن هجض الجؼاثغرل ال٣اهىنل وفي  

. اإلاجا٫ هظا في ٖضة حىاهب هٓم والظر

ل ؼشط خىم:  الثاني اإلاعلب    : آخش دوو  ظشف على اإلاخاظش جدٍى

 ال٣ٗض هظا يخًمً ؤن الىٟاياث هظه ه٣ل ؤو بمٗالجت ي٣ىم ومً الىٟاياث مىخج بحن ٣ٖض يبرم ٖىضما ٢اهىها، الجاثؼ مً   
 ٖما الٛحر حٗىيٌ في جمثلذ ؾىاء ماليت، ؤٖباء مً الىٟاياث هظه حؿببه ؤن يم٨ً ما مساَغ اإلاىخج يخدمل بم٣خًاه بىضا،

 اهخ٣ا٫ إلاى٘ الًغوعيت الاخخياَاث اجساط ؤحل مً ؤلاصاعيت الؿلُت جٟغيها ماليت التزاماث ؤو ؤيغاع، مً بؿببها يلخ٣هم
 بٗىايت جهاٙ ؤن بيجابيت، هديجت ال٣ٗضيت البىىص هظه جد٤٣ ؤن وي٨ٟي ٖليه، ٧اهذ ما بلى الخا٫ بٖاصة ؤو اإلاى٢٘، بلى ؤلانابت
ب الىٟاياث ناخب ؤو اإلاىخج وؤن زانت بليه، اإلادا٫ به يلتزم بما اإلاديل يٗٝغ ؤن يم٨ً ختى بالٛت، وبض٢ت  جدىيل في يٚغ

. الهٗىباث مً الٗضيض جثحر ٣ٞض ومدضصة واضخت البىىص ج٨ً لم ٞةطا آلازغ، اإلاخٗا٢ض بلى اإلاساَغ هظه

غاٝ ٖال٢ت في ٞٗاليت للبىض وج٩ىنل     بىيىح نياٚخه جخم ٖىضما الىٟاياث مً جيكإ التي اإلاساَغ لخدىيل باليؿبت ال٣ٗض ألَا
حن جغاض ي ي٩ىنل خيث وص٢ت،  الؿاب٣ت الٟترة في بض٢ت ألامىعل ٧ل خضصث بطا بال طل٪ يدؿنى ولً جماما، وواضخا صخيدا الُٞغ

 الٗاصيت، الٓغوٝ في اإلادضص الثمً ًٖ مىسًٟا ٖاصة ي٩ىنل الظر الثمً، جدضيض ٖىض طل٪ ٖلى ؾحرا بديث الخٗا٢ض، ٖلى

  C.E.F ألاوعوبي الخىحه مً وطل٪ الدكغيعي الىا٢٘ بلى ألاماوي مغخلت مً الخدى٫ل الٟغوس ي، ال٣ٟه ٞيه يُمذ الظر الخل هظا
. 3الىٟاياث ًٖ باإلاؿاوليت اإلاخٗل٤

: خاجمــــــت      

 ألايغاع مىاحهت ل٨يٟيت مٟيضة مداولت جمثل البيئيت ألايغاع ًٖ اإلاضهيت اإلاؿاوليت بإن ال٣ى٫ل يم٨ً ج٣ضم ما زال٫ ومً    
 طل٪ ٧ان ؾىاء ألايغاع، مً الىٕى هظا إلاىاحهت جُىيغها م٘ الخ٣ليضيت وال٣ىالب ال٣اهىهيت ال٣ىاٖض طاث باؾخسضام البيئيت،
 ال٣ٗضيت اإلاؿاوليت ؤؾاؽ ٖلى ؤو ل٣يامها، حىهغرل ٦غ٦ً الخُإ ٖلى جخإؾـ التي اإلاكغوٕ ٚحر الٗمل ًٖ اإلاؿاوليت ب٣ىاٖض

 ٧ان الظر ال٣ٗضر بااللتزام بزال٫ اإلاخٗا٢ضيً ؤخض بلى ييؿب ؤن ؤم٨ً متى البيئيت، ألايغاع هظه ًٖ البيئيت ألايغاع هظه ًٖ

                                                                                                                                                                                           
 .65و 64من القانون المدنً الجزائري، المرجع السابق، ص   383إلى  379انظر المواد من  - 1
 .09، ص2001دٌسمبر  15المؤرخة فً  77الجرٌدة الرسمٌة رقم   - 2
. ،ص2008علً سعٌدان، حماٌة البٌئة من التلوث بالمواد اإلشعاعٌة والكٌمٌائٌة فً القانون الجزائري، دار الخلدونٌة،  .د - 3

353. 

- ANZLOTTI, La responsabilité internationale des états à raison des dommages soufferts par des 
étrangers, rev. G.D.I.P. 2003.P154. 
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٨غة ألايغاع، هظه خضور وعاء  صعاؾاث بلى جدخاج البيئيت ألايغاع ًٖ اإلاضهيت اإلاؿاوليت بإن الا٢خىإ جىلض التي اإلاؿاوليت ٞو
 ال٣اهىهيت ال٣ىاٖض ؤن بط واؾديٗابها، للبيئت اإلاضمغة ألايغاع وحؿامت جخالءم حضيضة ٢ىاٖض نياٚت بٖاصة يدؿنى ختى مٗم٣ت

 هي اإلاضهيت اإلاؿاوليت ٢ىاٖض جب٣ى طل٪ وعٚم ألايغاع، مً الىٕى هظا اخخىاء بىؾٗها حٗض لم اإلاضهيت للمؿاوليت  الخ٣ليضيت
 حؿخُي٘ طل٪ مً وؤ٦ثر بل حضيض، مً جإهيلها وبٖاصة للبيئت الخضيثت الًاعة اإلاماعؾاث جخلٟه ما بنالح بٖاصة ٖلى ال٣اصعة

ٗاال و٢اثيا صوعا جاصر ؤن . 1الخُغة اإلاًاع مً البيئت خمايت في ٞو

:  اإلاشاحع كابمت

 : اللانىنُت النفىؿ_  1

 بم٣خط ى واإلاخمم اإلاٗض٫ اإلاضوي ال٣اهىنل واإلاخًمً ، 26/09/1975 بخاعيش 58-75 باألمغ الهاصع الجؼاثغر، اإلاضوي ال٣اهىنل -1 
. 20/07/2005 في اإلااعر 10-05 ع٢م ال٣اهىنل

 ،42 الٗضص الغؾميت، الجغيضة اإلاؿخضامت، الخىميت بَاع في البيئت بدمايت اإلاخٗل٤  17/09/2003 في اإلااعر  10-03 ع٢م ال٣اهىنل-2
. 2003 يىليى 20 بخاعيش الهاصعة

 بخاعيش ،27ٖضص الغؾميت الجغيضة الٛظاثيت، اإلاىاص بخإمحن اإلاخٗل٤ ،11/04/2005 بخاعيش ،118-05 ع٢م الغثاس ي اإلاغؾىم -3 
13/04/2005 .

: الىخب  –2

 .1996 ال٣اهغة، الٗغبيت، الجهًت صاع للبيئت، الجىاثيت الخمايت هىضاور، الضيً هىعل_  1

 .2002 اإلاىهىعة، حامٗت الخ٣ى١، ٧ليت البيئيت، ألايغاع ًٖ اإلاضهيت اإلاؿاوليت البيه، الخميض ٖبض مدؿً_  2

 .2006 والخىػي٘، لليكغ الٗغبيت الضاع البيئيت، ألايغاع حٗىيٌ آلياث ٢ىضيل، الؿيض ؾٗيض_3

 2007 الجضيضة، الجامٗت صاع بالبيئت، ألايغاع ًٖ اإلاضهيت اإلاؿاوليت عؾالن، بؾماٖيل هبيلت_4

اث صاع بالؼيذ، البدغرل الخلىر ؤيغاع ًٖ اإلاضهيت اإلاؿاوليت ال٣ٟي، ؤخمض ؾيض مدمض_  5   20086 الجامٗيت، اإلاُبٖى

 ،2008 الثاهيت، الُبٗت لل٨خاب، اإلاهغيت الهيئت والبيئت، الصخت الٗؼيؼ، ٖبض ٦ما٫ مدمض_-6

.     2008 الخلضوهيت، صاع الجؼاثغر، ال٣اهىنل في وال٨يمياثيت ؤلاقٗاٖيت باإلاىاص الخلىر مً البيئت خمايت ؾٗيضان، ٖلي_ 7

اث صاع الكغيٗت، يىء في البيئت خمايت ٢اهىنل الخلى، عاٚب ماحض_ 8                      .2009 الجامٗيت، اإلاُبٖى

 2012. الٗغبيت،  الجهًت صاع الخلىر، مً للبيئت ال٣اهىهيت الخمايت خلمي، ؤخمض هبيل_ 9

. 2013 والخىػي٘، اليكغ صاع الٟغوس ي، لل٣اهىنل م٣اعهت صعاؾت بال٣اهىن، البيئت خمايت ؤعخىمت، الؿالم ٖبض الجيالوي  -10

: الذوسٍاث -3

 1995. ال٣اهغة م٣اعن، جإنيلي بدث البيئت، خمايت هٓام ؾالمت، ال٨غيم ٖبض ؤخمض_ 

                                                           
1

 .355ان، حماٌة البٌئة من التلوث بالمواد اإلشعاعٌة والكٌمٌائٌة فً القانون الجزائري، المرجع السابق الذكر، ص علً سعٌد 
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 :  الفشنعُت باللغت اإلاؤلفاث  -4

1- Gille j. Martin, la responsabilité civile du fait des déchets en droit français, R.I.D.C.1992  .  

 2 _  Michel, Prieur, droit de l’environnement, op.cit. p504. Et  Loi n° 75-633 du 15/07/1975, J.O. 

DU 15/07/1975 , P7279. 

3_ M.Despax, la pollution des eaux  et ses problèmes juridiques, litec, 1996. 

4 ANZLOTTI, La responsabilité internationale des états à raison des dommages soufferts par des 

étrangers, rev. G.D.I.P. 2003.  
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ع في اظخلعاب الاظدثماس ألاحنبي اإلاباؼش في اإلاجاٌ الفناعي بالجضابش  دوس الدؽَش

لعمىس مدمذلللللللللللللللللللللللللولللللللللللللللللللللخيرػ نىس الذًن

ص٦خىعاه في الخ٣ى١                                   باخث في الض٦خىعاه في الخ٣ى١ 

جسهو ٢اهىن بحغاجي                                 جسهو ٢اهىن صولي لؤلٖما٫ 

و١ و الٗلىم الؿياؾيت ٧ليت الخ٣ى١ و الٗلىم الؿياؾيت                             ٧ليت الخ٤

 حامٗت مؿخٛاهم                                               حامٗت مؿخٛاهم

 

 

 ملذمت

 هاجج ٖلى جبنى الجؼاثغ في الخىميت مكاعي٘ مسخل٠ بن بط ، 1الىِٟ ؤؾٗاع ج٣لباث عهيىت الجؼاثغرل الا٢خهاص ؤنبذ      
 اإلاضيىهيت مً والخسلو الهٝغ اخخياَاث واعجٟإ الا٢خهاصر الىمى في اإلادغو٢اث ٢ُإ مؿاهمت وعٚم ، اإلادغو٢اث
ني الا٢خهاص بييت حٛيحر في الخ٨ٟحر مً البض ؤهه بال ، الخاعحيت  ٖلى يبنى خ٣ي٣ي ا٢خهاص ًٖ والبدث ، مىاعصه بخٛيحر الَى

 ألؾٗاع واإلاخ٨غعل اإلاٟاجئ التراح٘ بٗض الؿاٖت ٢ًايا مً ال٣ًيت هظه ٞإنبدذ ، الىُٟيت الٗاثضاث ٖلى مىٟهل ؤؾاؽ
 والخ٨ٟحر ٖىه لالؾخٛىاء بضايت وهىا٥ ، ؤؾىصا ؾيب٣ى بل طهبا يٗض لم ألاؾىص الظهب ؤن ألازهاثيحن ٢ى٫ل خض ٖلى ، الىِٟ

 لخىميت اإلا٣ترخت ؤلاؾتراجيجيت َغي٤ ًٖ الا٢خهاص لهظا بضيل ًٖ البدث خخميت ٞإنبدذ ، واإلاخجضصة الىٓيٟت الُا٢اث في

 مؼايا مً ألازحر لهظا وما الهىاعي ال٣ُإ في زانت اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع حصجي٘ و٦ظا 2واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث

. 3الا٢خهاصيت الخىميت لٗمليت والخعجيل الخجاعة جض٣ٞاث في الخىؾي٘ و٦ظا الخ٨ىىلىحيا ه٣ل

ل ٖلى الجؼاثغ ٖملذ ولهظا     ًّ ت ؾ  ، الهىاعي اإلاجا٫ في الاؾدثماع مىار جلُي٠ ؤحل مً الدكغيٗاث مً مٗخبرة مجمٖى
 بخإَحر جخ٨ٟل لهيئاث وبوكاء ويماهاث مدّٟؼاث مً الدكغيٗاث هظه جًمىخه ما َغي٤ ًٖ ألاحاهب اإلاؿدثمغيً ز٣ت و٦ؿب

م الدكغيٗاث هظه ، الاؾدثماع  هٓغا ، الهىاعي اإلاجا٫ في الاؾدثماعاث مً مٗخبرة ػياصاث بلى جهل لم الجؼاثغ ؤن بال ٦ثرها ٚع
ىاث٤ بق٩االث لٗضة  الدؿائ٫ل َغح بلى بىا ؤصي ما هظا ، الهىاعي ال٣ٗاع مىذ بق٩اليت م٣ضمتها في اإلاؿدثمغ ؤمام ج٠٣ ٖو

: آلاحي

                                                           
1

داود سعد هللا ، أثر تقلبات أسعار النفط على السٌاسة المالٌة فً الجزائر، مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماجٌستٌر فً العلوم  
     14ص  2012  -2011عة الجزائر سنة  ، جام اقتصادي،تخصص تحلٌل  االقتصادٌة

2
جمال خرشوش و حمزة العوادي ، نحو إرساء إستراتٌجٌة متكاملة لتنمٌة صادرات المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ، مجلة  

 43، ص  2014الواحات للبحوث والدراسات ، المجلد السابع ، العدد الثانً لسنة 
3

، نظرة تحلٌلٌة للمكاسب والمخاطر، مجلة  انتقالاألجنبً المباشر فً البلدان التً تمر بمرحلة  االستثمارزٌدان محمد ،  
 135شمال إفرٌقٌا ، العدد األول ،ص  اقتصادٌات
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عاث إًجابُت مذي ما         ؟ بالجضابش  الفناعي اإلاجاٌ في ألاحنبُت الاظدثماساث حزب في الحالُت والخنؽُماث الدؽَش

اع ألاو٫ل اإلادىعل في ؾىدىاو٫ل خيث ، مداوعل زالزت ٖلى اٖخمضها ؤلاق٩اليت هظه ًٖ ولئلحابت       ألاحىبي لالؾدثماع اإلاٟاهيمي ؤلَا
اع الثاوي وفي ، اإلاباقغ  ما زال٫ مً بالجؼاثغ الهىاعي اإلاجا٫ في اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع لخىاٞؼ والخىٓيمي الدكغيعي ؤلَا

 الهىاعي اإلاجا٫ في اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع وا٢٘ الثالث ؤما ، اإلااليت ٢ىاهحن و٦ظا واإلاخمم اإلاٗض٫ 01/03 ألامغ جًمىه
. بالجؼاثغ

 

 اإلاباؼش ألاحنبي لالظدثماس اإلافاهُمي ؤلاظاس:  أوال

 ط٦غ و ال٣اهىوي ال٣ٟه و٦ظا الجؼاثغرل الدكغي٘ يمً اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع لخٗغي٠ بلى اإلادىعل هظا في ؾيخٗغى     

.  ؤهميخه بلى ؤلاقاعة م٘ جهييٟاجه

ف  -1  اإلاباؼش ألاحنبي الاظدثماس حعٍش

  جهييٟاجه بلى و اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع حٗغي٠ الى الجاهب هظا في ؾيخُغ١ل

ف  -1/ 1 ع حعٍش   اإلاباؼش ألاحنبي لالظدثماس الجضابشي  الدؽَش

 نغيذ حٗغي٠ ؤر يغص لم ، واإلاخمم اإلاٗض٫ الاؾدثماع بخُىيغ اإلاخٗل٤ 2001 ؤوث 20 في اإلااعر 01/03 ألامغ نضوعل ٢بل      

 في اإلااعر 277/ 63 ال٣اهىنل يمً جُبي٣ه مجا٫ بخدضيض ا٦خٟى بل ، الثىاثيت الاجٟا٢ياث ٨ٖـ ٖلى اإلاباقغ ألاحىبي لالؾدثماع
 عؤؽ جضزل هٓيمث و٦ظا"   ألامىا٫ عئوؽ اؾدثماع"  ٖباعة باؾخٗما٫ وهظا الاؾدثماعاث، ٢اهىنل اإلاخًمً 1966 حىيليت 26

ني الا٢خهاص في ألاحىبي اإلاا٫  ٦ما ، و٦ظا الاؾدثماعاث ٢اهىنل اإلاخًمً 1966 ؾبخمبر 15 في اإلااعر 66/284 ألامغ يمً وهظا الَى
 باإلاٟهىم الاؾدثماع بتر٢يت اإلاخٗل٤ 1993 ؤ٦خىبغ 05 في اإلااعر 93/12 الدكغيعي اإلاغؾىم ْل في الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤيًا ا٦خٟى

ه ٧اهذ إلاا هٓغا جُبي٣ه جىؾي٘ وججىب له، الخ٣ليضر .   وؤػماث نٗىباث مً للجؼاثغ الا٢خهاصيت الىيٗيت حٗٞغ

 ؤيًا ؾمذ والظر ، الىَىيت ٦ظا و ألاحىبيت الاؾدثماعاث جُبي٣ه مجا٫ قمل ، واإلاخّمم اإلاٗض٫ 01/03 ألامغ وبهضوعل      
.  إلاؼاولتها عزهت ٖلى الخهى٫ل بٗض الضولت ٖلى خ٨غا ٧اهذ التي ال٣ُاٖاث في باالؾدثماع

:  يإحي ما ألامغ هظا مٟهىم في باالؾدثماع ي٣هض"  ؤهه ٖلى مىه 02 اإلااصة ههذ بط

 . الهي٩لت بٖاصة ؤو الخإهيل بٖاصة ؤو ، ؤلاهخاج ٢ضعاث جىؾي٘ ؤو ، حضيضة وكاَاث اؾخدضار بَاع في جىضعج ؤنى٫ل ا٢خىاء -1

 ، ٖيييت ؤو ه٣ضيت مؿاهماث ق٩ل في ماؾؿت ما٫ عؤؽ في اإلاؿاهمت -2

 ." . ٧ليت ؤو حؼثيت زىنهت بَاع في اليكاَاث اؾخٗاصة -3

 

ف  -1/2 :  اإلاباؼش ألاحنبي لالظدثماس الفله حعٍش

 في الاؾدثماعاث ٧ل ؤو لجؼء اإلا٣يمحن ٚحر اإلااؾؿاث ؤو ألاٞغاص امخال٥ ؤهه ٖلى اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع حٗغي٠ يم٨ً       
غ عبذ وعاء ؾٗيا وطل٪ ، بصاعجه في ال٩املت الؿيُغة ؤو اإلاكغوٕ هظا بصاعة في اإلاكاع٦ت في الخ٤ م٘ مٗحن مكغوٕ  ٖمالت ؤو ؤٞو
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 والخبرة ، والخ٨ىىلىحيت اإلااليت اإلاىاعص مً ٦ميت بخدىيل ألاحىبي اإلاؿدثمغ ٢يام ٖلى ًٞال ، حضيضة ؤؾىا١ لٟخذ ؤعزو

. 1اإلاًيٟت الضو٫ل بلى اإلاجالث حمي٘ في الٟىيت

 مىٟٗت ػياصة ؤو ال٢خىاء اإلاىحهت الاؾدثماعاث جل٪ هي اإلاباقغة ألاحىبيت الاؾدثماعاث بإن الضولي الى٣ض نىضو١ل يٗخبر بط     
 الىٟىط مً ٦بحرة بضعحت اإلاباقغ اإلاؿدثمغ بها يخمخ٘ والتي آزغ لبلض الا٢خهاصر ؤلا٢ليم في بيكاَاتها ج٣ىم ماؾؿت في صاثمت

.  2والٟٗاليت والغ٢ابت

 

: جفنُفاجه -2

ت مً يم٨ىىا ٖامل ؤهم بن       ق٩لحن يإزظ الكإن ٞبهظا اإلال٨يت ٖامل هى اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ونىعل ؤق٩ا٫ مٗٞغ

 . اإلاكتر٦ت الاؾدثماعاث وهي الثاهيت والهىعة ألاحىبي للمؿدثمغ بال٩امل اإلاملى٦ت الاؾدثماعاث وهما  مهمحن

:  ألاحنبي للمعدثمش واملت ملىُت ألاحنبُت الاظدثماساث  -أ

 في اإلاباقغ باالؾدثماع ألاحىبي اإلاا٫ عؤؽ بمىحبها يىٟغص والتي ، الخانت اإلاباقغة ألاحىبيت باالؾدثماعاث ؤيًا وحؿمى      
 طاث ؤو الىاخضة الجيؿيت طاث ألاحىبيت الكغ٧اث ٞغوٕ مً ٕٞغ ق٩ل في ؤو زام، هٓام طو اؾدثماعرل مكغوٕ نىعة

 ؤو لئلهخاج ٞغوٕ بوكاء نىعة جإزظ وهي اإلاؿدثمغة ألاحىبيت الكغ٧اث لضي جًٟيال ألاهىإ ؤ٦ثر وهي اإلاسخلٟت الجيؿياث
 وؤوكُت الاؾخسغاحيت ألاوكُت في الاؾدثماع ٖلى جغج٨ؼ ٞهي ال٨بحر الٗاثض طاث ألاوليت اإلاىخجاث ٢ُإ في زانت الدؿىي٤

.  الخجاعة

 ؤر وبضونل مُل٣ت بهٟت به والخد٨م وحؿيحره وبصاعجه للمكغوٕ ال٩املت اإلال٨يت بد٤ ألاحىبي اإلاؿدثمغ جمخ٘ يٗني ٞهى      
 مً الك٩ل هظا ؤن بال ، حٛغاٞيا الخض٤ٞ في يخد٨م الظر هى ألازحر هظا بتر٦حزه عبذ ؤ٢ص ى جد٣ي٤ بلى يهضٝ ما صاثما بط ٢يىص

ا ، اإلاًيٟت الضو٫ل َٝغ مً ؤخياها وعًٞه الترصص ي٩ىنل ما َاإلاا الاؾدثماع  للمؿدثمغ يُٗي ٧ىهه والخبٗيت الاخخ٩اع مً زٞى
 ٩ٞاهذ جاعيسيت ألؾباب ٧اهذ ألاحىبي الاؾدثماع مً الهىعة هظه بلى الك٪ ٞىٓغة ال٣غاع اجساط في ال٩املت الؿلُت ألاحىبي

 ٞةن اإلا٣ابل وفي ، جسلٟها في الغثيس ي الؿبب وهى اإلاخ٣ضمت، الضو٫ل با٢خهاصاث ال٢خهاصاتها وجبٗيت عبِ ؤهه ٖلى بليه جىٓغ
ؼ ق٩ل بظل٪ ٞيإزظ ألاحىبي الاؾدثماع وحظب الؾخ٣ُاب ٧ىؾيلت جيخهجه اإلاًيٟت الضو٫ل بٌٗ ّٟ .   ألاحىبيت للكغ٧اث اإلاد

 

: اإلاؽترهت اإلاباؼشة ألاحنبُت الاظدثماساث  -ب

 ونيٜ نىعل زال٫ مً ألاحىبي واإلاؿدثمغ اإلاًيٟت الضو٫ل بحن ي٩ىنل والظر ، اإلاكاع٦ت َغي٤ ًٖ الاؾدثماع ؤيًا وحؿمى      
 ٖلى الاؾديالء ؤحل مً بؾتراجيجي جدال٠ ؤهه ٖلى بليه يىٓغ ٩ٞان ،  ومل٨يخه اإلاكغوٕ حؿحر في بسانت َٝغ ٧ل صوعل جىضح

.  الضوليت ألاؾىا١

                                                           
الدولٌة ، دار التعلٌم الجامعً  االقتصادٌةاألجنبً المباشر فً ظل المتغٌرات  االستثمارعصام عمر منذور ، محددات 1

  11ص  2010والتوزٌع ، طبعة للطباعة والنشر 
2

األجنبٌة وطرق تقٌٌمها ، دراسة حالة الجزائر ، مجلة الباحث ، العدد  االستثماراتبولرباح غرٌب ، العوامل المحفزة لجذب  
 99، ص  2010العاشر، سنة 
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٪ مً الىاميت الضو٫ل لضي الؿاثض الخسٝى بن      
ّ
 بلى جلجإ صاثما حٗلها ٖليه وؾيُغجه اإلاكغوٕ، ل٩ليت ألاحىبي اإلاؿدثمغ جمل

ني اإلاؿدثمغ بقغا٥ وحىب ٖلى الخانت ٢ىاهيجها في بالىو وطل٪ ، اإلاكتر٦ت اإلاكغوٖاث  في ٖاما ؤو زانا ٧ان ؾىاء الَى

.  الضازليت ال٣ىاهحن يمً اإلاكاع٦ت وؿبت جدضيض ٚالبا ويخم ألاحىبي اإلاكغوٕ ما٫ عؤؽ

ني، ألاحىبي اإلاؿدثمغ بحن اإلاكغوٕ ومل٨يت بصاعة جخىػٕ الثىاثيت الاؾدثماعاث ٞبمىحب         الاؾدثماعاث ؤهم مً وحٗخبر والَى
 وال٣ىاهحن اإلادلي بالّؿى١ل ٦بحرة صعايت ٖلى ج٩ىنل اإلادليت ٞالكغ٧اث الثاوي الُٝغ زبراث مً الاؾخٟاصة َٝغ ل٩ل جديذ ٧ىنها

 اإلاؿدثمغيً ؾيُغة ٖلى الخٟاّ وبحن ألاحىبي لالؾدثماع اإلامىىخت الخىاٞؼ مجمٕى بحن الخىاػنل حٗل بلى بياٞت ،  الضازليت
ىيحن ني، الا٢خهاص ٖلى الخام ؤو الٗام ال٣ُإ مً ؾىاء الَى  الٟىيت الخبرة ألاحىبيت الكغ٧اث ج٣ضم وباإلا٣ابل الَى

ني اإلاا٫ عؤؽ مكاع٦ت ٖلى الاؾدثماعرل اإلاكغوٕ يخإؾـ وبهظا ، وؤلاصاعيت والخ٨ىىلىحيت  ٧ان ؾىاء ألاحىبي اإلاا٫ لغؤؽ الَى
 اؾخ٣ُاب خىاٞؼ بحن الخىاػنل ٖلى خٟاْا اإلاًيٟت للضو٫ل الاؾدثماع ٢ىاهحن مً جدضها ما خؿب وهظا ٖاما، ؤو زانا

ني الا٢خهاص م٣ىماث وبحن ألاحىبي الاؾدثماع .     الَى

 ال٣ُإ ؤو الٗام ال٣ُإ بلى بما ، اإلاؿاهمحن اهخماء بدؿب ال٣اهىوي الك٩ل اإلاكتر٦ت ألاحىبيت الاؾدثماعاث وجخسظ"     
ىيحن ألاحاهب اإلاؿاهمحن حمي٘ ٧ان ٞةطا ، الخام  الىَىيت الكغ٦ت ق٩ل اإلاكغوٕ يإزظ الخام ال٣ُإ بلى ييخمىنل والَى
 طل٪ ٞيخم ال٣اهىوي الك٩ل ٖلى اإلاًيٟت الّضو٫ل ٢ىاهحن جًمً ٖضم خالت وفي ، اإلاًي٠ البلض ٢ىاهحن ٖلحها جىّول التي الٗاصيت

.  "اإلاؿاهمحن ؤو الكغ٧اء باجٟا١

 ق٩ل ؤيًا ٞخإزظ الخام ألاحىبي واإلاؿدثمغ الخ٩ىمت بحن اإلاكغوٕ ما٫ عؤؽ في مسخلُت اإلاكاع٦ت ٧اهذ بطا ما خالت وفي    
 ٞهىا طاتها الخ٩ىمت ؤو ؤحىبيت لخ٩ىمت جابٗت ٖامت هيئت بحن قغ٦ت هىال٪ ٧اهذ بطا ما خالت في ؤما ، الٗاصيت الىَىيت الكغ٦ت

 َغي٤ ًٖ ؤو  الضوليت الاجٟا٢ياث َغي٤ ًٖ ق٩لها جإزظ صولي ا٢خهاصر وكاٍ مماعؾت ب٣هض صوليت قغا٦ت ؤمام ه٩ىنل

غاٝ اجٟا١ .   اإلاكتر٦ت ألَا

 الخضعيجي الاوسخاب طو بال٣ٗض يضعى ٣ٖض َغي٤ ًٖ جيكإ قغ٧اث ق٩ل اإلاباقغة ألاحىبيت الاؾدثماعاث جإزظ ؤن ويم٨ً    

 إلخضي بخدىيله ال٣ٗض بمىحب يخٗهض ؤن ٖلى ؤ٦ثر ؤو اإلاا٫ عؤؽ مً باإلااثت 50 ليؿبت بامخال٥ اإلاكغوٕ بضايت ٞيه وج٩ىنل
.    الضولي الدؿىي٤ بمؼايا الجهاجي الاوسخاب جد٤٣ خالت في ؤيًا الاؾخٟاصة يم٨ىه ٦ما ، الىَىيت اإلااؾؿاث

 بصاعة بما ٞخ٩ىنل بصاعجه بق٩اليت جثاع ما صاثما اإلاكتر٦ت الاؾدثماعاث نىعة اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع يإزظ ٖىض ؤهه ٦ما    
 اإلاضيغ ي٩ىنل ؤر اإلاؿخ٣لت ؤلاصاعة َغي٤ ًٖ بصاعجه ؤو اإلاكغوٕ خهو ؤٚلبيت يمل٪ مً َٝغ مً ؤلاصاعة مماعؾت ؤو مكتر٦ت

.  اإلاكتر٦ت الاؾدثماعاث بصاعة بضاثل ؤهجح مً ؤلاصاعة مً الىٕى هظا ويٗخب خياصر شخو للمكغوٕ الٗام

 

: أهمُخه -3

ت وػياصة ، الدكٛيل في جخمثل هامت ؤهضاٝ جد٣ي٤ في ؤؾاؾا جخمثل اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ؤهميت بن      ؤلاصاعيت اإلاٗٞغ
 ؤلاهخاج في مؿاهمتها مً ويؼيض ، اإلاًيٟت للضو٫ل الا٢خهاصيت الخىميت بضٖم ي٣ىم ؤهه ٦ما ، الخ٨ىىلىحيا وه٣ل الٗما٫ ومهاعة

 اإلاخمثلت الخ٣ليضيت اإلاهاصع مدل ألاحىبي الاؾدثماع خل خيث الخاعجي الخمىيل مهاصع ؤهم مً يٗخبر ٦ما ، 1الضوليت والؿى١ل

                                                           
1

ة الشفافٌة ونجاعة األداء أهمً"األجنبٌة المباشرة ، لملتقى الدولً  االستثماراتبلعوج بلعٌد ، تأثٌر الشفافٌة على جذب  
 2003جوان  30-28جامعة الجزائر  االقتصادكلٌة " العالمً االقتصادالفعلً فً  لالندماج
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حرها الخجاعيت البىى٥ مً وال٣غوى الثىاثيت ال٣غوى في  مٗضالث في ػياصة وجد٣ي٤ اإلادليت اإلاىاعص ٞجىة لؿض مهضع وهى. 1ٚو

. 2الخهضيغ لٗمليت ألاؾاس ي اإلادغ٥ ؤيًا يٗخبر ٦ما ، اإلادلي الىاجج همى

 

عي ؤلاظاس:  زانُا : بالجضابش الفناعي اإلاجاٌ في اإلاباؼش ألاحنبي الاظدثماس لحىافض والخنؽُمي الدؽَش

 لٗمليت اإلاىٓمت ألاحهؼة بلى باإلياٞت اإلااليت ٢ىاهحن وفي الجؼاثغ، في الاؾدثماع ل٣ىاهحن اإلاؿخمغ الخٗضيل بلى هخُغ١ل ؾٝى      

. بالجؼاثغ الهىاعي اإلاجا٫ في الاؾدثماع

 

ع اإلاعخمش الخعذًل -1  باالظدثماس اإلاخعلم للدؽَش

 جمخ٘ بلى باإلياٞت ألاحىبي الاؾدثماع لٗملياث حيضة ٞغم وحىص ٖلى يٗخمض اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع اؾخ٣ُاب بن     

ني الا٢خهاص حٗغى ؤن ٞبٗض  ،3والاحخماعي والؿياس ي الا٢خهاصر باالؾخ٣غاع الضولت م ، 1986 ؾىت اإلااليت لؤلػمت الَى  ؤٚع
ني باالؾدثماع اإلاخٗل٤ 1988 حىيليت 12 في اإلااعر 88/25 ال٣اهىنل زال٫ مً طل٪ وج٨غؽ الاؾدثماع في الخ٨ٟحر ٖلى الؿلُت  الَى

 للظهىيت وحٛيحرا ألاحىبي لالؾدثماع وجدٟحزا ،5وال٣غى بالى٣ض اإلاخٗل٤ 1990 ؤٞغيل 14 في اإلااعر 90/10 وال٣اهىنل ،4الخام
 1993ؤ٦خىبغ 05 في اإلااعر 93/12 الدكغيعي اإلاغؾىم بمىحب الاؾدثماع ٢ىاهحن حٗضيل في الجؼاثغرل اإلاكٕغ قٕغ ، الؿاب٣ت

 ؤعى ٖلى به اإلاىٍى الضوعل ؤصاء وفي ، الاؾدثماع جغ٢يت في ال٣اهىنل هظا ٞكل ًٖ الخضيث بضايت وم٘.  6الاؾدثماع بتر٢يت اإلاخٗل٤

 جُىيغ ب٣اهىنل اإلاخٗل٤ 2001ؤوث 22 في اإلااعر 01/03 ألامغ بمىحب خضر ما وهى ، له بضيل ًٖ الخضيث اهخهى الىا٢٘
 حهت مً للمؿدثمغ  الخغيت مىذ َغي٤ ًٖ اإلاسخلٟت الىيٗياث جصخيذ ال٣اهىنل هظا جًمً بط ،7واإلاخمم اإلاٗض٫ الاؾدثماع

. 8ؤزغيل حهت مً الاؾدثماع ؤهٓمت وجسٟي٠ وجبؿيِ

يا جُىعا ق٩ل واإلاخّمم اإلاٗض٫ 01/03 ألامغ ؤن بلى هىا ؤلاقاعة وججضع       مىحه ٞهى ؛ ألاحىبيت الاؾدثماعاث مٗاملت في هٖى
 في واإلاخمثلت جًمجها التي والًماهاث لالمخياػاث باإلياٞت هظا ، مىه الثاهيت اإلااصة لىو َب٣ا والىَىيت ألاحىبيت لالؾدثماعاث

 2006 حىيليت 15 في اإلااعر 06/08 ألامغ في واإلاخمثلت ال٣اهىن، هظا ٖلى َغؤث التي الخٗضيالث ؤّنل بال ،9اؾخثىاجي وهٓام ٖام هٓام
 و٦ظا 20091 لؿىت الخ٨ميلي اإلااليت ٢اهىنل اإلاخٗل٤ 2009 حىيليت 22 في اإلااعر 09/01 ألامغ و٦ظا ،10الاؾدثماع بخُىيغ اإلاخٗل٤

                                                           
1

األجنبً المباشر وسبل تفعٌله فً الجزائر، الملتقى العلمً الدولً  االستثماربن عماري عمار وبوسعدة سعٌد ، معوقات  
 01ص  2005نوفمبر  15  –14الثانً 

2
 11مر منذور، مرجع سابق ، صعصام ع 
3

، األكادٌمٌون للنشر " نظرٌا وتطبٌقٌا"فً الوطن العربً  االقتصادٌة أحمد ٌوسف دودٌن ، أساسٌات التنمٌة اإلدارٌة و 
 342، ص  2014والتوزٌع ، الطبعة األولى سنة 

4
  28العدد  1988جوٌلٌة  12لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
5

  16لعدد ا 1990أفرٌل 14لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
6

  64العدد  1993أكتوبر  10لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
7

  47العدد  2001أوت  22لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
8

 2006، األنشطة العادٌة وقطاع المحروقات ، دار الخلدونٌة ، طبعة لالستثمارعجة الجٌاللً ، الكامل فً القانون الجزائري  
 08، ص

9
 71، ص  2012األجنبٌة فً القانون الجزائري ، دار هومة ، طبعة   االستثماراتعٌبوط محند وعلً ،  
10

  47العدد  2006جوٌلٌة  19لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
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 2012 صيؿمبر 26 في اإلااعر 12/12 ٢اهىنلوا٫ ، 20102 لؿىت الخ٨ميلي اإلااليت ٢اهىنل اإلاخٗل٤ 2010 ؤوث 26 في اإلااعر 10/01 ألامغ

 و٦ظا ، 20134 لؿىت اإلااليت ٢اهىنل اإلاخًمً 2013 صيؿمبر 31 في اإلااعر 13/08 ال٣اهىنل ٦ظا و 20133 لؿىت اإلااليت ٢اهىنل اإلاخًمً
ذ 20155  لؿىت اإلااليت ٢اهىنل اإلاخًمً 2014 صيؿمبر 30 في اإلااعر 14/10 ال٣اهىنل .  الخ٣ا بليت هخُغ١ل ؾٝى الخ٣ييض بٌٗ ٖٞغ

 والا٢خهاصيت، ال٣اهىهيت ألاخىا٫ اؾخ٣غاع في ؤؾاؾا جخمثل الخهغ ال ؤلاحما٫ ؾبيل ٖلى الاؾدثماع خىاٞؼ ٞةن وبظل٪     
، ؤؾٗاع اؾخ٣غاع و٦ظا  ؤ٦ثر مؼايا يُٗي وال الاؾدثماع جمىيل ٖلى يصج٘ يغيبي هي٩ل وحىص وحىب بلى بياٞت الهٝغ

ت جًمىذ هجضها الدكغيٗاث هظه بلى وبالغحٕى.   6بالعجؼ للخمىيل  اإلاٗاملت يمان في ؤؾاؾا جمثلذ الخىاٞؼ مً مجمٖى
ني واإلاؿدثمغ ألاحىبي اإلاؿدثمغ بحن باإلاثل،  التي اإلاٗاملت هٟـ ألاحىبي للمؿدثمغ اإلاًيٟت الضولت حٗامل بها ي٣هض والتي ، الَى
ني اإلاؿدثمغ بها حٗامل اصلت  مىهٟت اإلاٗاملت ج٩ىنل ؤن هظا ٖلى ويترجب ، الَى  هٟـ وجدمل الخ٣ى١ل بىٟـ الخمخ٘ ؤر ، ٖو

. 7الىاحباث

 اإلاٗض٫ الاؾدثماع بخُىيغ اإلاخٗل٤ 01/03 ألامغ مً 15 اإلااصة لىو َب٣ا ؤلالٛاءاث ؤو اإلاغاحٗاث جُبي٤ ٖضم بلى باإلياٞت    
بت ٖلى بىاء واؾخثىاء ، الاؾدثماع بَاعه في ؤوكإ الظر ال٣اهىنل جُبي٤ ؤر ، 8واإلاخمم  ٖىضما ٖاصة هظا وي٩ىنل ، اإلاؿدثمغ ٚع

. 9ؤًٞل ومؼايا يماهاث ٖلى الجضيض ال٣اهىنل يدخىرل

 و٦ظا بٗيجها، ألامىا٫ عئوؽ جدىيل في ألاحىبي لالؾدثماع ال٩املت الخغيت في جمثلذ مهّمت خىاٞؼ ال٣ىاهحن هظه جًمىذ ٦ما     

 اإلاٗض٫ وال٣غى بالى٣ض اإلاخٗل٤ 2003 ؤوث 26 في اإلااعر 03/11 ال٣اهىنل مً 126 اإلااصة جًمىخه ما وهظا ألامىا٫ هظه ٖاثضاث

. 10واإلاخمم

 الٓاهغة ول٩ىنل وؤيًا ، اإلاكاعي٘ بهجاػ ٞتراث خؿب جسخل٠ هامت يغيبيت خىاٞؼ جًّمىذ ال٣ىاهحن هظه ؤن ٦ما    
يضة الجمغ٦يت  الؿياؾت صعحت بىٟـ مهامها بخضي ج٣ليضيا حٗض الجمغ٦يت الؿياؾت ؤن ٧ىنل الضولت هيا٧ل بخُىعل الاعجباٍ َو

 ٢ىاهحن بمىحب زانت حٗضيلها ٖلى والٗمل مهمت حمغ٦يت وحؿهيالث بٖٟاءاث حٗل بلى الجؼاثغرل اإلاكٕغ طهب ، 11الخاعحيت

. اإلااليت

 وحىص خالت في والخد٨يم اإلاهالخت بلى اللجىء بم٩اهيت هي بلحها ؤلاقاعة يم٨ً التي هٓغها في الدكغيٗيت الخىاٞؼ ؤهم ومً   

 اإلاٗض٫ الاؾدثماع بخُىيغ اإلاخٗل٤ 01/03 ال٣اهىنل مً 17 اإلااصة بمىحب ٖليت الىو جم ما وهظا ، الجؼاثغ و اإلاؿدثمغ بحن زالٝ

                                                                                                                                                                                           
1

  44العدد  2009جوٌلٌة  26لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
2

  49العدد  2010أوت  29لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
3

  72العدد   2012دٌسمبر  30لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
4

  68العدد  2013دٌسمبر 31لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
5

  78العدد 2014دٌسمبر 31لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
6

 
شمال إفرٌقٌا ،  اقتصادٌاتاألجنبً المباشر ، مجلة  االستثمارطالبً محمد ، أثر الحوافز الضرٌبٌة وسبل تفعٌلها فً جذب  6

 317ص  العدد السادس،
7

 455عجة الجٌاللً، مرجع سابق ، ص 
8

 2001لسنة 47جرٌدة رسمٌة العدد  
9

األجنبً فً الجزائر ، مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً القانون  لالستثمارلعماري ولٌد ، الحوافز والحواجز القانونٌة  
 19جامعة الجزائر ص  2008 -2007، فرع فرع قانون أعمال سنة 

10
  52العدد  2003أكتوبر  26لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
11

 10، ص  2003، طبعة   Iticisرك فً العالقات التجارٌة الدولٌة ، دار النشر نتارٌل ، دور الجما إلٌزابٌث 
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 ونٟذ التي 2وؤلاصاعيت اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل اإلاخًمً 2008 صيؿمبر 12 في اإلااعر 08/09 ال٣اهىنل ؤخ٩ام و٦ظا ، 1واإلاخمم
 ٖبض الض٦خىعل الهيئت عثيـ ٞاٖخبره ، ال٣اهىنل بهظا ؤقاصث للخد٨يم الٗغبيت ٞالهيئت ، مؿخىياث ٖضة ٖلى باإليجابيت ؤخ٩امه
ت ؤنضعث للخد٨يم الٗغبيت الهيئت ؤن الؿيا١ هظا في مبرػا ٖهغرل ال٣اهىنل هظا ؤن ٖلى ألاخضب الخميض  الخد٨يم مىؾٖى

. 3الجؼاثغرل وؤلاصاعيت اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل جسو ٦ملخ٤ نٟدت 150 بها وؤصعحذ الٗغبيت الضو٫ل ل٩ل

 ألاحىبي الاؾدثماع حصجي٘ بكإن صوليا التزمذ ٢ض الجؼاثغ ٞةن الخاعجي اإلاؿخىيل ٖلى ؤما ، الضازلي اإلاؿخىيل ٖلى هظا     

 لبى٪ الُىيلت الخجغبت مً لالؾخٟاصة ، 2003 حىان 30 في الضوليت الدؿىياث بى٪ بلى الجؼاثغ اهًمام في طل٪ وججؿض
غاٝ اإلاخٗضصة والاجٟا٢ياث الثىاثيت الاجٟا٢ياث يمً و٦ظا ، البىى٥ ٖلى والغ٢ابت ؤلاقغاٝ مجا٫ في الدؿىياث  جهب التي ألَا

 ألاحىبي الاؾدثماع بدصجي٘ زانت اجٟا٢يت 41 مجها ، 4الًغيبي الاػصواج مى٘ و٦ظا ألاحىبي الاؾدثماع وجغ٢يت خمايت مجا٫ في

 والخإَحر الخىٓيم بوكائها مً الهضٝ ألحهؼة زل٣ا جًمىذ الدكغيٗاث هظه ؤن بلى بياٞت. 5الًغيبي الاػصواج إلاى٘ اجٟا٢يت 24و

. الخالي الٟٕغ في بازخهاع وٗالجها ؾٝى لالؾدثماع ال٣اهىوي

 

 :بالجضابش الفناعي اإلاجاٌ في الاظدثماس لعملُت اإلانؽمت ألاحهضة -2

ني اإلاجلـ يّٗضل        الهىاعي اإلاجا٫ في الاؾدثماع لٗمليت واإلاىٓمت اإلاؿحرة، ألاحهؼة ؤهم مً الىَىيت والى٧الت لالؾدثماع، الَى
 وجغ٢يت اإلاى٢٘ جدضيض ٖلى اإلاؿاٖضة ولجىت ال٣ٗاعر، والًبِ للىؾاَت الىَىيت الى٧الت بلى باإلياٞت الجؼاثغ، في

. ال٣ٗاع ويبِ الاؾدثماعاث

: لالظدثماس الىظني اإلاجلغ -أ

ني اإلاجلـ ؤوش ئ       م٩ل٠ وهى الخ٩ىمت عثاؾت و ؾلُت جدذ ووي٘ الاؾدثماع، بتر٢يت اإلا٩ل٠ الىػيغ لضي لالؾدثماع الَى
 اإلاغؾىم نالخياجه هٓم بط الاؾدثماع، اجٟا٢ياث ٖلى واإلاىا٣ٞت ، صٖمها وؾياؾت الاؾدثماع بةؾتراجيجيت اإلاخهلت باإلاؿاثل

. 20066ؤ٦خىبغ 09 في اإلااعر 06/355 الخىٟيظر

ش الىظنُت الىوالت -ب : الاظدثماس لخعٍى

 09 في اإلااعر 06/356 الخىٟيظر اإلاغؾىم نالخياتها هٓم التي ألاحهؼة ؤبغػل مً الاؾدثماع لخُىيغ الىَىيت الى٧الت حٗخبر    
٣ي مغ٦ؼرل ال ٖام مٗىىرل شخو الى٧الت وحٗخبر ، 20097 ؤ٦خىبغ  حؿمى الؿاب٤ في ٧اهذ والتي ووْيٟي بصاعرل َاب٘ طو مٞغ

                                                           
1

  47العدد  2001أوت  22لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
2

  21العدد  2008أفرٌل  23لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
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منتدى القانون ، ،مجلة  08/09منى مٌمون ، التحكٌم التجاري الدولً وفقا لتعدٌالت قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة رقم  
 163ص  07العدد 

4
، دار الخلدونٌة،طبعة (2006  –1999)وهٌبة دالع ، دور العوامل الخارجٌة فً صناعة السٌاسة الخارجٌة الجزائرٌة  

 110-109ص  2014
5

األزمة األجنبٌة المباشر فً ظل تداعٌات  االستثماراتراٌس خدة وكرامة مروة ، تقٌٌم التجربة الجزائرٌة فً مجال جذب  
 73، ص  2012واإلدارٌة ، العدد الثانً دٌسمبر  االقتصادٌةالمالٌة العالمٌة ، دراسة تحلٌلٌة ، مجلة األبحاث 

6
  64العدد  2006أكتوبر  11لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
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  64العدد   2006أكتوبر  11لٌوم  جرٌدة رسمٌة 



 2016  ماًى  3العذد  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مشهض حُل البدث العلمي 
  

 

 
70 

 الى٧الت صوعل ويخمثل ، 19941 ؤ٦خىبغ 17 في اإلااعر 94/319 الخىٟيظر اإلاغؾىم بمىحب اإلايكإة الاؾدثماعاث ومخابٗت جغ٢يت و٧الت
ىيحن اإلاؿدثمغيً زضمت في الاؾدثماع لخُىيغ الىَىيت  بةَال١ اإلاخٗل٣ت ؤلاصاعيت زانت ال٣ٗباث وبػالت ، وألاحاهب الَى
 وهظا ، الىخيض الكبا٥ في باالؾدثماع اإلاٗىيت والهيئاث ؤلاصاعاث ججمي٘ مهامها ؤهم ومً ، 2اإلااؾؿاث وبوكاء ، اإلاكاعي٘

. 3واإلاخمم اإلاٗض٫ الاؾدثماع بخُىيغ اإلاخٗل٤ 01/03 ألامغ مً 01 ٣ٞغة 23 اإلااصة لىو اؾدىاصا

ني اإلاغ٦ؼ هي الىخيض الكبا٥ في باالؾدثماع اإلاٗىيت الهيئاث وؤهم  تهيئت ، الخٗمحر الجماع٥، ، الًغاثب الخجاعر، للسجل الَى
 الكٗبي اإلاجلـ ، ؤما٦جها وجدضيض الاؾدثماعاث جيكيِ ولجىت ، لالؾدثماع اإلاىحه بال٣ٗاع اإلا٩لٟت الهيئاث ، والبيئت ؤلا٢ليم
. والًغاثب الخؼيىت ٢ابًاث ملخ٣اث البلضر،

. ٦4ظل٪ حٗض ماال ومجها وػاعيت لضواثغ جابٗت ج٩ىنل ما مجها الٗمىميت الهيئاث هظه ؤن واإلاالخٔ

 صوليت قب٩اث صازل م٩اهت الاؾدثماع جغ٢يت مجا٫ في وخى٨تها زبرتها بد٨م الاؾدثماع لخُىيغ الىَىيت الى٧الت يمىذ ٦ما

 الى٧الت حٗمل ٦ما ، و٧الت 150 مً ؤ٦ثر حكمل التي الاؾدثماع جغ٢يت لى٧االث الٗاإلايت الجمٗيت ؤهمها الاؾدثماع جغ٢يت لى٧االث
٣ا زضماث ج٣ضيم ٖلى  والخبرة لالؾدكاعة CNUCED مثل مسخلٟت  صوليت وهيئاث ماؾؿاث م٘ الضوليت واإلا٣اييـ للمٗايحر ٞو

 مكاعي٘ ج٣ييم مىاهج خى٫ل الى٧الت بَاعاث وبج٣ان لخضعيـ ONUDIو ، الجؼاثغ في الاؾدثماع ؾياؾت ٞدو بمىاؾبت
 بَاع في الخدؿحن بخضابحر زانت وا٢تراخاث ، اإلااؾؿاث بوكاء ؾيا١ جض٢ي٤ ؤحل مً الٗالمي البى٪ و٦ظا ، الاؾدثماع

ما٫ ال٣يام بغهامج .   5باأٖل

 :العلاسي  والضبغ للىظاظت الىظنُت الىوالت -ج

ه إلاا وهٓغا      وبضونل ، الاؾدثماعيت اإلاكاعي٘ اهُال١ بضايت ؤؾاؽ بهٟخه ٢اهىهيت بق٩االث مً لالؾدثماع اإلاىحه ال٣ٗاع يٗٞغ
 ؤن قإنها مً حكغيٗيت ههىم بنضاع بلى الجؼاثغرل اإلاكٕغ لجإ ، الٗمىم ٖلى اؾدثماعرل مكغوٕ ؤر اهُال١ يم٨ً ال ؤعييت
غة ال٣ٗاعيت للخاٞٓت مىخٓم حؿيحر بًمان حؿمذ ٢اهىهيت ٢اٖضة حك٩ل  الى٧الت بوكاء جم ، الاؾدثماع لتر٢يت واإلاىحهت اإلاخٞى

 اإلاغؾىم بمىحب بوكائها جم وججاعرل نىاعي َاب٘ طاث ٖمىميت ماؾؿت وهي ، ال٣ٗاعرل والًبِ للىؾاَت الىَىيت

 الى٧الت ٞةن 23،09،02 اإلاىاص الؾيما اإلاغؾىم هظا ؤخ٩ام ٞدؿب ، 6واإلاخمم اإلاٗض٫  2007 ؤٞغيل 23 في اإلااعر 07/119 الخىٟيظر
 ؤلاصاعة ٖلى اإلاُب٣ت لل٣ىاٖض ٞخسً٘ اإلاالي والاؾخ٣ال٫ اإلاٗىىيت بالصخهيت جمخٗها بلى ،باإلياٞت ال٣ٗاعرل اإلاغقي بهٟت جخمخ٘

 :في مهامها وجخمثل الٛحر م٘ ٖال٢تها في جاحغة وحٗض ، الضولت م٘ ٖال٢تها في

 ال٣ٗاعيت خاٞٓتها وجغ٢يت حؿيحر  
 بيجها مبرمت اجٟا٢يت ؤؾاؽ ٖلى ؤهىاٖها ب٩ل لل٣ٗاعاث اإلاال٨حن لخؿاب ٣ٖاعيت ؤمال٥ حؿحر ؤن يم٨جها ؤنها بديث الىؾاَت 

.  ال٣ٗاعاث هظه مال٪ وبحن

 الا٢خهاصر بال٣ٗاع مخٗل٤ مٗلىماث بى٪ ج٩ىيً في اإلاؿاهمت زمت ومً الا٢خهاصر الُاب٘ طو ال٣ٗاعرل الؿى١ل مخابٗت .
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  67العدد  1994أكتوبر  19لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
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 78، مرجع سابق ، ص  لعماري ولٌد 
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  47العدد  2001أوت  22لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
4

 93عٌبوط محند وعلً ، مرجع سابق ،ص  
5
 www .andi.dz le 05.05.2015 

6
  27العدد  2007أفرٌل  25لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
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 آٞا٢ه و الؿى١ل وجُلٗاث ال٣ٗاعرل بالٗغى اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث ووكغ حٗميم  .

 الامخياػ خ٤ وؤجاويل الا٢خهاصيت ٧األؾٗاع ال٣يم جدضيض في مغح٘ ي٩ىنل ؤن يم٨ً ألاؾٗاع حضو٫ل بٖضاص .
 1الجضيضة اإلاىا٤َ تهيئت نالخيت  

ني مغنض الى٧الت ج٩ىنل ؤن هظا ٧ل مً وؤهم  ج٩ىيً و٦ظا لالؾدثماع اإلاىحه بال٣ٗاع اإلاخٗل٣ت اإلاُٗياث مجا٫ في خ٣ي٣ي َو

. بالكٟاٞيت يخمحز ٣ٖاعرل ؾى١ل وببغاػ

: العلاس وضبغ الاظدثماساث وجشكُت اإلاىكع جدذًذ على اإلاعاعذة لجنت -د

 اإلاىحه ال٣ٗاع إلق٩اليت خله في ٣ِٞ ال٣ٗاعرل والًبِ للىؾاَت الىَىيت الى٧الت بةوكاء ي٨خ٠ لم الجؼاثغرل اإلاكٕغ بن بط    
 اإلااعر 10/20 الخىٟيظر اإلاغؾىم بمىحب اإلالغى 20072 ؤٞغيل 23 في اإلااعر 07/120 الخىٟيظر اإلاغؾىم بمىحب ٞإوكإ لالؾدثماع،

 َب٣ا لها ألاؾاؾيت اإلاهام وجخمثل ال٣ٗاع ويبِ الاؾدثماعاث وجغ٢يت إلاى٢٘ا جدضيض ٖلى اإلاؿاٖضة لجىت 20103 حاهٟي 12 في

: يلي ٞيما اإلاغؾىم هظا مً الثاهيت اإلااصة لىو

 مكاعيٗهم إل٢امت اإلاىاؾبت ألاعاض ي حٗيحن في اإلاؿدثمغيً مؿاٖضة .
 ٘الؾخ٣با٫ ومىحهت مهيإة ؤعاض ي بةوكاء والخانت الٗمىميت ال٣ٗاعيت بالتر٢يت اإلاخٗل٣ت اإلاباصعاث حمي٘ حصجي 

. الاؾدثماعاث
 ألازظ م٘ الىاليت مً اإلادضصة الاؾتراجيجيت بَاع في لالؾدثماع اإلاىحه لل٣ٗاع ال٣ٗالوي والاؾخٗما٫ الًبِ في اإلاؿاهمت 

خباع بٗحن . الٗمىميت الخجهحزاث الخهىم ٖلى الٖا
 ِاإلادليت ال٣ٗاعيت الؿى١ل ؾحر قغوٍ يب .

 حضيضة وكاَاث مىا٤َ ؤو نىاٖيت مىا٤َ بوكاء ا٢تراح .

 وج٣ييمها الاؾدثماعيت اإلاكاعي٘ وبهجاػ ب٢امت مخابٗت  .

يت لجىت بلى الغحٕى يم٨ً  ٦ما        اإلاؿاٖضة للجىت اإلا٩ىهت اإلاهالح حمي٘ ًٖ ممثلي مً ٚالبا جخ٩ىنل اللجىت هظه ، ج٣ىيت ٖٞغ
 اإلاخٗل٣ت واإلاٗلىماث الخ٣ىيت الىزاث٤ حمي٘ جدًحر مهمتها والتي ال٣ٗاع ويبِ الاؾدثماعاث وجغ٢يت اإلاى٢٘ جدضيض ٖلى

 ويبِ الاؾدثماعاث وجغ٢يت اإلاى٢٘ جدضيض ٖلى اإلاؿاٖضة لجىت حؿيحر جىٓيم جم ٦ما ، اللجىت ؤمام حٗغى التي باإلاكاعي٘

٣ا ال٣ٗاع  مار 31 في اإلااعزت 02 ع٢م اإلاكتر٦ت الىػاعيت الخٗليمت و٦ظا 20104 حاهٟي 12 في اإلااعر 10/20 الخىٟيظر للمغؾىم ٞو
20125  .

 الخ٨ميلي اإلااليت ٢اهىنل اإلاخًمً 2015 حىيليت 23 في اإلااعر 01_ 15 ألامغ مً 48 اإلااصة بمىحب الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٢ام ٦ما    

  مكاعي٘ الهجاػ اإلاىحهت الضولت ألمال٥ الخابٗت ال٣ٗاعاث ٖلى الامخياػ خ٤ مىذ يسو حضيض بحغاء بؿً 6 2015 لؿىت

                                                           
1

الصادرة عن  9306رقم ، التعلٌمة  2012فٌفري 22منحت لها هذه الصالحٌة بموجب قرار مجلس الوزراء المعتمد بتارٌخ  
 .2012سبتمبر  13المدٌرٌة العامة لألمالك الوطنٌة بتارٌخ 

2
  27العدد  2007أفرٌل  25لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
3

  04العدد  2010جانفً  17لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
4

  04العدد  2010جانفً  17لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
5

 6280تحت رقم  2012جوان  13رخة فً تعلٌمة صادرة عن المدٌرٌة العامة لألمالك الوطنٌة مؤ 
6

  40العدد  2015جوٌلٌة  23لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
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 حاءث و ، 1اإلاسخو الىالي ناصع ب٣غاع بالتراض ي الامخياػ َغي٤ ًٖ الهىاعي ال٣ٗاع مىذ يغزو ؤنبذ خيث ، اؾدثماعيت

 ٖضة جًمىذ بط ، ؤٖاله اإلاظ٧ىعة اإلااصة جُبي٤ ٦يٟيت خضصث 2 2015 ؤوث 6 في اإلااعزت 1 ع٢م اإلاكتر٥ الىػاعيت الخٗليمت
 الهىاعي ال٣ٗاع مىذ بُلب الخام اإلال٠ صعاؾت بحغاءاث جسٟي٠ مجها ، الهىاعي ال٣ٗاع مىذ بسهىم حؿهيالث و خىاٞؼ

 . يىما 39 يخٗضي ال احل بلى الامخياػ خ٤ ٣ٖض مىذ و الضعاؾت ؤحا٫ ج٣ليو و

ت ؾً الجؼاثغرل اإلاكٕغ بإن وهجض      مً ؤ٦بر حجم اؾخ٣ُاب ؤحل مً هامت وبصاعيت وبحغاثيت جمىيليت الخىاٞؼ مً إلاجمٖى
٤ لم ٞةهه الىا٢٘ خيث مً ؤهه بال ألاحىبيت الاؾدثماعاث  هٓغا ألاحىبي الاؾدثماع باؾخ٣ُاب ٦ٟيلت الخىاٞؼ هظه حٗل في يٞى

. الخالي اإلادىعل في بلحها هخُغ١ل ؾٝى خىاٞؼ مً الاؾدثماع حكغيٗاث جًمىخه وما الخىاٞؼ هظه ٖلى اإلاالخٔ للى٣و

 

: الجضابش في ألاحنبي لالظدثماس الحالي الىاكع: زالثا

 اوٗضام مً جدمله إلاا ٖاث٣ا طاتها خض في حٗض اإلاباقغ ألاحىبي لالؾدثماع اإلاىٓمت ال٣ىاهحن حٗضيل بلى الجؼاثغ ؾعي ؤن هجض      

 2009 لؿىت الخ٨ميلي اإلااليت ٢اهىنل زال٫ مً الٗمىميت اإلااؾؿاث زىنهت ًٖ الجؼاثغرل اإلاكٕغ وجغاح٘ ال٣اهىوي لالؾخ٣غاع
 ؤن يم٨ً ال الخىنهت ٖمليت بَاع في الا٢خهاصيت الٗمىميت اإلااؾؿاث ما٫ عؤؽ في ألاحىبي اإلاؿدثمغ مؿاهمت ؤن بديث

 اإلاغجبت في الجؼاثغ ٞجاءث اإلاؿدثمغ جغه٤ وبحغاثيت بصاعيت ٖىاث٤ وحىص بلى بياٞت ، اإلااؾؿت ما٫ عؤؽ مً باإلااثت 49 يخجاوػل
ما٫ ؤوكُت مماعؾت ؾهىلت بسهىم صولت 189 مً 127 ما٫ مماعؾت ج٣غيغ خؿب وهظا البىاء بغزو اإلاخٗل٣ت ألٖا  لؿىت ألٖا

 لخُىيغ الىَىيت الى٧الت هٓام جىا٤ٞ ٖضم في ؤؾاؾا جخمثل ؤزغيل ٖىاث٤ بلى بياٞت ، 3الٗالمي الضولي البى٪ ًٖ الهاصع 2015
م ، الخىٟيظيت اإلاضيغياث م٘ مباقغة ٖال٢اث ؤر لها ليـ ؤهه ٧ىنل ، اإلادلي ؤلاصاعرل الخىٓيم م٘ الاؾدثماع  الكبا٥ ؤن ٞٚغ

 ألاعييت ًٖ الامخياػ إلاىذ اإلا٨غؽ ؤلاصاعرل ال٣ٗض ؤن هجض ؤن بال ، ؤلاصاعاث إلاسخل٠ ممثل ٖلى يكخمل اإلاغ٦ؼرل الىخيض

 الخابٗت ألاعاض ي ٖلى الامخياػ مىذ و٦يٟياث لكغوٍ اإلادضص 2009 ؾبخمبر 01 في اإلااعر 08/04 ألامغ بَاع في للمؿدثمغ اإلامىىخت

 ٞيخمم مباقغ جضزل ؤر صونل بحغاءاجه جخم 4واإلاخمم اإلاٗض٫ اؾدثماعيت مكاعي٘ إلهجاػ واإلاىحهت للضولت الخانت لؤلمال٥
 الىالثيت والى٧الت ألاعاض ي مسح و٧الت و ال٣ٗاعرل الخٟٔ و٦ظا الضولت ؤمال٥ بصاعة مؿخىيل ٖلى بقهاعه ٖمليت وبجمام بٖضاصه،
 ال٣ٗض بسخب ي٣ىم اإلاؿدثمغ ؤن بديث ، ألاعييت لل٣ُٗت مال٨ت ألازحرة هظه ج٩ىنل إلاا الخًغيحن ال٣ٗاعيحن والدؿيحر للخىٓيم

.  الخًغيحن ال٣ٗاعيحن والدؿيحر للخىٓيم الىالثيت الى٧الت ؤو الضولت ؤمال٥ مهالح مً بما اإلاكهغ

 وو٧الت ال٣ٗاعرل الخٟٔ مضيغيت ٚغاع ٖلى اإلاغ٦ؼرل الىخيض الكبا٥ مؿخىيل ٖلى ألازحرة هظه جمثيل ٚياب بلى باإلياٞت    

 مىه الا٢خهاصر زانت الٟؿاص بق٩اليت بلى باإلياٞت.  يغوعرل مً ؤ٦ثر لهما جمثيل وحىب ؤن هغيل التي ألاعاض ي مسح
 لخد٣ي٤ الٗامت الؿلُت اؾخسضام بةؾاءة جبضؤ والتي ؤق٩اله جخٗضص والظر  5الا٢خهاصيت وألاوكُت ألاويإ ببٌٗ اإلاغجبِ
 الٟؿاص ٢ًايا ٦ثرة ؤن بط ، والاخخيا٫ والابتزاػ ألامىا٫ وازخالؽ الغقىة ٢بى٫ل يخم اإلاىُل٤ طل٪ ومً ، شخهيت م٩اؾب

 اإلاخٗل٤ 2006 ٞيٟغرل 20 في اإلااعر 06/01 ال٣اهىنل نضوعل وعٚم ، ألاحاهب اإلاؿدثمغيً ز٣ت ٖلى ٦ثحرا ؤزغث الجؼاثغ في ألازحرة

                                                           
1

 7829تحت رقم  2015 أوت 13الدولة بتارٌخ  ألمالكالتعلٌمة الصادرة عن المدٌرٌة الوطنٌة  
2

 لألحكاملتنفٌذ الجدٌدة لوضع حٌز ا اإلجراءاتالمتضمنة  2015 أوت 6المؤرخة فً  1التعلٌمة الوزارٌة المشتركة رقم  
 الخاصة للدولة و الموجهة النجاز المشارٌع االستثمارٌة لألمالكالمتعلقة بمنح حق االمتٌاز على العقارات التابعة 

3
 Error! Hyperlink reference not valid. le 05.05.2015 

4
  49العدد   2009أوت  30لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
5

 30ص  2009طبعة   ANEPموسى بودهان ، النظام القانونً لمكافحة الفساد فً الجزائر ، منشورات  
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٣ىباث بحغاءاث وي٘ الظر 1الٟؿاص مً بالى٢ايت  اإلاخٗل٤ 19962 حىيليت 09 في اإلااعر 96/22 ألامغ و٦ظا ، الٟؿاص إلا٩اٞدت ٖو
 ال٣اهىنل و٦ظا ، واإلاخمم اإلاٗض٫ الخاعج وبلى مً ألامىا٫ عئوؽ وخغ٦ت بالهٝغ الخانحن والخىٓيم الدكغي٘ مسالٟت ب٣م٘

. ٦بحرا ب٣ي الجؼاثغ في الٟؿاص ؤن بال ، 3وم٩اٞدتهما ؤلاعهاب وجمىيل ألامىا٫ جبييٌ مً الى٢ايت مً اإلاخٗل٤ 05/01

 الٗىاث٤ ؤهم ؤن 2002 ؾىت  ؤهٟؿهم اإلاؿدثمغيً بم٣ابلت ميضاهيا الضولي البى٪ مً ٞغي٤ بها ٢ام التي الضعاؾت وخؿب     
 البييت مؿخىيل وي٠ٗ الهىاعي ال٣ٗاع ومك٩لت وج٩لٟتها ال٣غوى ٖلى الخهى٫ل نٗىبت في جخمثل الىا٢٘ ؤعى ٖلى اإلاىحىصة

 .4اإلاكغوٖت ٚحر واإلاىاٞؿت البحرو٢غاَيت وجٟش ي البكغيت اإلاىاعص جإهيل مؿخىيل وي٠ٗ ، لالؾدثماع الخدخيت

 

  خاجمت

ت ؾىه َغي٤ ًٖ ، الهىاعي اإلاجا٫ في اإلاباقغة ألاحىبيت الاؾدثماعاث الؾخ٣ُاب حاهضا يؿعى الجؼاثغرل اإلاكٕغ بن      إلاجمٖى
 ؤلاحغاءاث جسٟي٠ بلى الؿعي َغي٤ ًٖ ألاحىبي اإلاؿدثمغ ز٣ت ٦ؿب بلى ؤؾاؾا تهضٝ ٦ثحرة خىاٞؼ جًمىذ الدكغيٗاث مً

 بلى بياٞت ، وؾياس ي وا٢خهاصر ٢اهىوي اؾخ٣غاع يمان ؤحل مً والؿعي الاؾدثماع، بدىٓيم مسخهت ؤحهؼة بجٗل ؤلاصاعيت

غاٝ واإلاخٗضصة الثىاثيت الاجٟا٢اث في اإلاجؿضة الضوليت الالتزاماث .  ألَا

م ؤهه اؾخيخجىا الضعاؾت هظه زال٫ مً ؤهه بال  اإلاجا٫ في ألاحىبي الاؾدثماع مىار جلُي٠ ٖلى الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٖمل ٚع
 ألاحهؼة ؤصاء جدؿحن و٦ظا للدكغي٘ اإلاؿخمغ بالخٗضيل وهظا  مدٟؼاث مً الدكغي٘ جًمىه ما زال٫ مً بالجؼاثغ الهىاعي

.  بالجؼاثغ الاؾدثماع لٗمليت مٗي٣ا ماػا٫ الخالي الىا٢٘ ؤن بال ، لالؾدثماع اإلاؿحرة

 مسخل٠ بػالت ٖلى الٗمل بضايت يؿخىحب ، الهىاعي اإلاجا٫ في ألاحىبيت الاؾدثماعاث حظب لٗمليت صاٞٗا الدكغي٘ ولجٗل     
ني الا٢خهاص خمايت ؾياؾت ًٖ الابخٗاص َغي٤ ًٖ الخىاحؼ  وجسٟي٠ حؿهيل و٦ظا بيجابياث مً ؤ٦ثر ؾلبياث مً لها إلاا الَى

 الجؼاثغ نىعة جدؿحن ٖلى الٗمل طل٪، مً وألاهم ، الٟؿاص مً للخض الكٟاٞيت مبضؤ ب٢غاع ٖلى والٗمل ؤلاصاعيت ؤلاحغاءاث
 اؾخ٣با٫ قغوٍ وجدؿحن ال٣ًاثيت، ؤلاصاعيت ألاحهؼة مسخل٠ بحن والخيؿي٤ ، ألاحىبي اإلاؿدثمغ لضي الضولي اإلاؿخىيل ٖلى

 ، ٢اهىهيت ويماهاث  وحؿهيالث مدٟؼاث مً الجؼاثغرل الدكغي٘ جًمً ما خى٫ل الخىييداث حمي٘ وج٣ضيم اإلاؿدثمغيً
ت الٗىاث٤ بمٗالجت والخ٨ٟل ٖى ت اإلاؿدثمغيً َٝغ مً اإلاٞغ  الىزاث٤ حمي٘ ٖلى الخهى٫ل في ومغا٣ٞتهم ، اإلاُلىبت بالؿٖغ
اع وجدضيث  ، الٗمىميت ؤلاصاعة ٖهغهت و٦ظا ، ألازغيل الغزو ومسخل٠ الامخياػ مىذ ٣ٖض ،الؾيما ؤلاصاعيت  ال٣اهىوي ؤلَا

. الخاليت الدكغيٗاث جُبي٤ ٖلى الغ٢ابت آلياث وحٗؼيؼ ، بسانت ألاحىبي والاؾدثماع  لالؾدثماع واإلااؾس ي

 
                                                           

1
  14العدد  2006مارس  08لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
2

  43العدد  1996جوٌلٌة  10لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
3

  11العدد  2005فٌفري  09لٌوم  جرٌدة رسمٌة 
4

،  االقتصادٌةفً الجزائر ،  مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الدكتوراه فً العلوم  ستثماراالناجً بن حسٌن ، دراسة تحلٌلٌة لمناخ  
 282ص  2007 -2006جامعة منتوري قسنطٌنة سنة 

Tebani amel ,privatisation des entreprise publique économique en Algérie, édition 
belkise ,Alger 2011 ,p224 . Bernard lassudrie – duchene jean louis reiffers, le 
protectionnisme , economica,paris ,p 318 
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: اإلاشاحع

  العشبُت باللغت اإلاؤلفاث 

ً في والا٢خهاصيت ؤلاصاعيت الخىميت ؤؾاؾياث ، صوصيً يىؾ٠ ؤخمض .1  لليكغ ألا٧اصيميىنل ،" وجُبي٣يا هٓغيا" الٗغبي الَى
 .2014 ؾىت ألاولى الُبٗت ، والخىػي٘

 .2003 َبٗت ،  Iticis اليكغ صاع جغحمت ، الضوليت الخجاعيت الٗال٢اث في الجماع٥ صوعل ، هخاعيل بلحزابيذ .2

 َبٗت ، الخلضوهيت صاع ، اإلادغو٢اث و٢ُإ الٗاصيت ألاوكُت لالؾدثماع، الجؼاثغرل ال٣اهىنل في ال٩امل ، الجياللي عجت .3
.2006 

 الجامعي الخٗليم صاع ، الضوليت الا٢خهاصيت اإلاخٛحراث ْل في اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع مدضصاث ، مىظوعل ٖمغ ٖهام .4
.   2010 َبٗت ، والخىػي٘ واليكغ للُباٖت

لي مدىض ٖيبٍى .5    2012 َبٗت ، هىمت صاع ، الجؼاثغرل ال٣اهىنل في ألاحىبيت الاؾدثماعاث ، ٖو

.  2009 َبٗت  ANEP ميكىعاث ، الجؼاثغ في الٟؿاص إلا٩اٞدت ال٣اهىوي الىٓام ، بىصهان مىس ى .6
 .2014 َبٗت ، الخلضوهيت صاع ،(2006  –1999) الجؼاثغيت الخاعحيت الؿياؾت نىاٖت في الخاعحيت الٗىامل صوعل ، صال٘ وهيبت .7

 الجامعُت واإلازهشاث الشظابل

 الٗلىم في الض٦خىعاه قهاصة لىيل م٣ضمت مظ٦غة  ، الجؼاثغ في الاؾدثماع إلاىار جدليليت صعاؾت ، خؿحن بً هاجي .1
 2007 -2006 ؾىت ٢ؿىُيىت مىخىعر حامٗت ، الا٢خهاصيت

 الٗلىم في ماحؿخحر قهاصة لىيل جسغج مظ٦غة الجؼاثغ، في اإلااليت الؿياؾت ٖلى الىِٟ ؤؾٗاع ج٣لباث ؤزغ ، هللا ؾٗض صاوص .2
 . 2012  –2011  ؾىت الجؼاثغ حامٗت ، ا٢خهاصر جدليل ،جسهو الا٢خهاصيت

 لىيل م٣ضمت مظ٦غة ،"م٣اعهت صعاؾت"الٗغبي اإلاٛغب صو٫ل في اإلاباقغ ألاحىبي لالؾدثماع اإلامىىخت الخىاٞؼ ، بىعاعرل ؾاٖض .3
 .2008  –2007 ؾىت ، باجىت لخًغ الخاج حامٗت صولي، ا٢خهاص ٕٞغ ، الا٢خهاصيت الٗلىم في اإلااحؿخحر قهاصة

 في اإلااحؿخحر قهاصة لىيل م٣ضمت مظ٦غة ، الجؼاثغ في ألاحىبي لالؾدثماع ال٣اهىهيت والخىاحؼ الخىاٞؼ ، وليض لٗماعرل .4

 2008- 2007  الجؼاثغ حامٗت ؤٖما٫ ٢اهىنل ٕٞغ ، ال٣اهىنل

 واإلاجالث اإلالاالث

 الضولي الٗلمي اإلالخ٣ى الجؼاثغ، في جٟٗيله وؾبل اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع مٗى٢اث ، ؾٗيض وبىؾٗضة ٖماع ٖماعرل بً .1

مبر 15  –14 الثاوي  .01 م 2005 هٞى

غ١ل ألاحىبيت الاؾدثماعاث لجظب اإلادٟؼة الٗىامل ، ٚغيب بىلغباح .2  ، الباخث مجلت ، الجؼاثغ خالت صعاؾت ، ج٣ييمها َو

.  2010 ؾىت الٗاقغ، الٗضص

 ألاصاء وهجاٖت الكٟاٞيت ؤهميت" الضولي اإلالخ٣ى ، اإلاباقغة ألاحىبيت الاؾدثماعاث حظب ٖلى الكٟاٞيت جإزحر ، بلٗيض بلٗىج .3

.  2003 حىان 30-28 الجؼاثغ حامٗت الا٢خهاص ٧ليت" الٗالمي الا٢خهاص في الٟٗلي لالهضماج

 ، واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث ناصعاث لخىميت مخ٩املت بؾتراجيجيت بعؾاء هدى ، الٗىاصر خمؼة و زغقىف حما٫ .4
.  2014 لؿىت الثاوي الٗضص ، الؿاب٘ اإلاجلض ، والضعاؾاث للبدىر الىاخاث مجلت
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 ألاػمت جضاٖياث ْل في اإلاباقغ ألاحىبيت الاؾدثماعاث حظب مجا٫ في الجؼاثغيت الخجغبت ج٣ييم ، مغوة و٦غامت زضة عايـ .5

  2012 صيؿمبر الثاوي الٗضص ، وؤلاصاعيت الا٢خهاصيت ألابدار مجلت ، جدليليت صعاؾت ، الٗاإلايت اإلااليت
 مجلت واإلاساَغ، للم٩اؾب جدليليت هٓغة ، اهخ٣ا٫ بمغخلت جمغ التي البلضان في اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ، مدمض ػيضان .6

 .ألاو٫ل الٗضص ، بٞغي٣يا قما٫ ا٢خهاصياث

 قما٫ ا٢خهاصياث مجلت ، اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع حظب في جٟٗيلها وؾبل الًغيبيت الخىاٞؼ ؤزغ ، مدمض َالبي .7
  الؿاصؽ الٗضص ، بٞغي٣يا

٣ا الضولي الخجاعرل الخد٨يم ميمىن، منى .8  ال٣اهىنل مىخضي مجلت ،08/09 ع٢م وؤلاصاعيت اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل لخٗضيالث ٞو
  07 الٗضص ،

 اللانىنُـــت النفىؿ

ني باالؾدثماع اإلاخٗل٤ 1988 حىيليت 12 في اإلااعر 88/25 ال٣اهىنل.1  .1988 لؿىت 28 الٗضص عؾميت حغيضة ، الخام الَى

  .1990 لؿىت 16 الٗضص عؾميت حغيضة ، وال٣غى بالى٣ض اإلاخٗل٤ 1990 ؤٞغيل 14 في اإلااعر 90/10 ال٣اهىنل.2

 ، ألامىا٫ عئوؽ وخغ٦ت بالهٝغ الخانحن والخىٓيم الدكغي٘ مسالٟت ب٣م٘ اإلاخٗل٤ 1996 حىيليت 09 في اإلااعر 96/22 ألامغ.3

 .1996 لؿىت 43 الٗضص عؾميت حغيضة

 . 2001 لؿىت 47الٗضص عؾميت حغيضة واإلاخمم اإلاٗض٫ الاؾدثماع، جُىيغ ب٣اهىنل اإلاخٗل٤ 2001ؤوث 22 في اإلااعر 01/03 ألامغ.4

  .2003 لؿىت 52 الٗضص عؾميت حغيضة ، واإلاخمم اإلاٗض٫ وال٣غى بالى٣ض اإلاخٗل٤ 2003 ؤوث 26 في اإلااعر 03/11 ال٣اهىنل.5

 .2005 لؿىت 11 الٗضص عؾميت حغيضة ، وم٩اٞدتهما ؤلاعهاب وجمىيل ألامىا٫ جبييٌ مً الى٢ايت مً اإلاخٗل٤ 05/01 ال٣اهىنل.6

 . 2006 لؿىت   14 الٗضص عؾميت حغيضة ، الٟؿاص مً بالى٢ايت اإلاخٗل٤ 2006 ٞيٟغرل 20 في اإلااعر 06/01 ال٣اهىنل.7 

 .2006 لؿىت 47 الٗضص عؾميت حغيضة الاؾدثماع، بخُىيغ اإلاخٗل٤ 2006 حىيليت 15 في اإلااعر 06/08 ألامغ.8

 للضولت الخانت لؤلمال٥ الخابٗت ألاعاض ي ٖلى الامخياػ مىذ و٦يٟياث لكغوٍ اإلادضص 2008 ؾبخمبر 01 في اإلااعر 08/04 ألامغ.9

 . 2008 لؿىت 49 الٗضص ، عؾميت حغيضة واإلاخمم اإلاٗض٫ اؾدثماعيت مكاعي٘ إلهجاػ واإلاىحهت

 لؿىت 21 الٗضص عؾميت حغيضة وؤلاصاعيت، اإلاضهيت ؤلاحغاءاث ٢اهىنل اإلاخًمً 2008 صيؿمبر 12 في اإلااعر 08/09 ال٣اهىنل.10
2009. 

 .2009 لؿىت 44 الٗضص عؾميت حغيضة ، 2009 لؿىت الخ٨ميلي اإلااليت ٢اهىنل اإلاخًمً 2009 حىيليت 22 في اإلااعر 09/01 ألامغ.11

 .2010 لؿىت 49 الٗضص عؾميت حغيضة ، 2010 لؿىت الخ٨ميلي اإلااليت ٢اهىنل اإلاخًمً 2010 ؤوث 26 في اإلااعر 10/01 ألامغ.12

  .2012 لؿىت 72 الٗضص عؾميت حغيضة ، 2013 لؿىت اإلااليت ٢اهىنل اإلاخًمً 2012 صيؿمبر 26 في اإلااعر 12/12 ال٣اهىنل.13

 . 2013 لؿىت 68 الٗضص عؾميت حغيضة ، 2013 لؿىت اإلااليت ٢اهىنل اإلاخًمً 2013 صيؿمبر 31 في اإلااعر 13/08 ال٣اهىنل.14

 . 2014 لؿىت 78 الٗضص عؾميت حغيضة 2015 لؿىت اإلااليت ٢اهىنل اإلاخًمً 2014 صيؿمبر 30 في اإلااعر 14/10 ال٣اهىنل.15



 2016  ماًى  3العذد  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مشهض حُل البدث العلمي 
  

 

 
76 

  2015 لؿىت 40 ٖضص عؾميت حغيضة ، 2015 لؿىت الخ٨ميلي اإلااليت ٢اهىنل اإلاخًمً 2015 حىيليت 23 في اإلااعر 01_ 15 الامغ. 16

 وصٖمها الاؾدثماعاث جغ٢يت و٧الت وؾحر وجىٓيم بهالخياث اإلاخٗل٤ 1994 ؤ٦خىبغ 17 في اإلااعر 94/319 الخىٟيظر اإلاغؾىم.17
 .1994 لؿىت 67 الٗضص عؾميت حغيضة ومخابٗتها

ني اإلاجلـ لهالخياث اإلاىٓم 2006ؤ٦خىبغ09 في اإلااعر 06/355 الخىٟيظر اإلاغؾىم.18   64 الٗضص عؾميت حغيضة لالؾدثماع، الَى
 .2006 لؿىت

 عؾميت حغيضة ، الاؾدثماع لخُىيغ الىَىيت الى٧الت لهالخياث اإلاىٓم 2006ؤ٦خىبغ09في اإلااعر 06/356 الخىٟيظر اإلاغؾىم.19
 .2006 لؿىت 64 الٗضص

 والًبِ للىؾاَت الىَىيت الى٧الت بوكاء اإلاخًمً واإلاخمم اإلاٗض٫  2007 ؤٞغيل 23 في اإلااعر 07/119 الخىٟيظر اإلاغؾىم.20 

 . 2007 لؿىت 27 الٗضص عؾميت حغيضة ألاؾاس ي، ٢اهىنها ويدضص ال٣ٗاعرل

 الاؾدثماعاث وجغ٢يت اإلاى٢٘ جدضيض ٖلى اإلاؿاٖضة لجىت جىٓيم اإلاخًمً 2007 ؤٞغيل 23 في اإلااعر 07/120 الخىٟيظر اإلاغؾىم.21

 في اإلااعر 10/20 الخىٟيظر اإلاغؾىم بمىحب اإلالغى ، 2007 لؿىت 27 الٗضص عؾميت حغيضة ، وؾحرها وحك٨يالتها ال٣ٗاع ويبِ
 ، وؾحرها وحك٨يالتها ال٣ٗاع ويبِ الاؾدثماعاث وجغ٢يت اإلاى٢٘ جدضيض ٖلى اإلاؿاٖضة لجىت جىٓيم اإلاخًمً 2010 حاهٟي 12

  .2010 لؿىت 04 الٗضص عؾميت حغيضة

ت الخعلُماث  ؤلاداٍس

 .9306 ع٢م جدذ 2012 ؾبخمبر 13 بخاعيش الىَىيت لؤلمال٥ الٗامت اإلاضيغيت ًٖ الهاصعة الخٗليمت .1

 .6280 ع٢م جدذ 2012 حىان 13  بخاعيش الىَىيت لؤلمال٥ الٗامت اإلاضيغيت ًٖ الهاصعة الخٗليمت .2

  2015 اوث 6 بخاعيش 1 ع٢م اإلاكتر٦ت الىػاعيت الخٗليمت .3

  7829 ع٢م جدذ 2015 ؤوث 13  بخاعيش الىَىيت لؤلمال٥ الٗامت اإلاضيغيت ًٖ الهاصعة الخٗليمت .4

 الفشنعُت باللغت اإلاؤلفاث
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دساظت ملاسنت :  الحماًت اإلاذنُت للشظىم والنمارج الفناعُت

ألاسدو / حامعت العلىم ؤلاظالمُت العاإلاُت ، سابذ مدمذ فلُذ النمش. د

 

 

 

 ملخق

 اإلال٨يت في اإلاهمت الٗىانغ ٖلى اإلاداٞٓت وؾاثل مً وؾيلت بإنها الهىاٖيت والىماطج للغؾىم اإلاضهيت الخمايت جمخاػ      
 ٖلى اإلاداٞٓت مً ؤصخابها جم٨حن وبالخالي والخجاعيت، الهىاٖيت اإلاىخجاث جغويج في باعػل صوعل مً لها إلاا والخجاعيت، الهىاٖيت

خضاء خا٫ في خ٣ى٢هم غعل ًٖ وحٗىيًهم ٖلحها، الٖا ًّ .  الهىاٖيت وهماطحهم عؾىماتهم ٖلى بسانت بهم لخ٤ الظر ال

 

Abstract 

Advantage of the civil protection of industrial designs being and a means of maintaining the 

important elements of industrial and commercial property, including its role in the promotion of 

industrial and commercial products and thus enable their owners to maintain their rights when 

attacked and compensation for damage caused to their case of the attack on their drawings and 

industrial their models 

 

:  ملذمت

 مً الاهميت هظه وجيب٘ ، والخجاعيت الهىاٖيت للمل٨يت اإلاهمت الٗىانغ مً واخضة  الهىاٖيت والىماطج الغؾىم  حٗض         
 في اؾخسضامها او الؿلٗه ٖلى ممحز َاب٘ بيٟاء ٢هض ، بها يؿخإزغ الظر الصخو ؤو لهاخبها باليؿبت به ج٣ىم الظر الضوعل

اثضتها الٗمالء حظب بهضٝ وطل٪ اإلاىخجاث، مً ٚحره ًٖ واإلاخمحز الخام بك٩له وبْهاعه اإلاىخج نىاٖت  مجا٫ في الٗمليت ٞو
 في اإلاهلخت ؤصخاب جٟاوى و٢ض والخجاعر،  الهىاعي اإلاجالحن في ٦بحره ٖىايت ل٣يذ لظل٪ ، واإلاىخجحن الخجاع بحن اإلاىاٞؿت

.  الجمهىعل ز٣ت و٦ؿب ٖلحها للخهى٫ل الُاثلت ألامىا٫ نٝغ في و٦ظل٪ ، والىماطج الجظابت الغؾىماث ابخ٩اع

ل حمالي مٓهغ مً جٓهغه إلاا والٟىيت ألاصبيت اإلاهّىٟاث هُا١ في ؤخياها حكتر٥ ٢ض بنها بال 
ً
 الهىاٖيت والىماطج للغؾىم وؤيًا

ل ج٨دس ي الجماليت ال٣يمت طاث الجضيضة اإلابخ٨غاث ؤن بال الخجاعيت الٗالمت ًٖ جمّحزها في ؤهميت
ً
ل َابٗا

ً
ل ٞىيا

ً
 تهخم ٞهي وحماليا

 هظه ومً بالضعاؾت ٖلحها وؤجىا الهىاٖيت والىماطج الغؾىم ال٣ٟهاء مٗٓم ٖٝغ و٢ض ، الخاعجي مٓهغها خيث مً باإلاىخجاث
 ٖلى للخٍُى الجضيض والخيؿي٤ ، اإلاىخجاث ٞيه جخجؿم الظر الجضيض الخاعجي ال٣الب بإنها يغيل الظر الخٗغي٠ ، الخٗغيٟاث

. الهىاٖيت اإلاىخجاث ججميل مجها والٛغى ؤلىان بٛحر ؤو بإلىان اإلاىخجاث، ؾُذ



 2016  ماًى  3العذد  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مشهض حُل البدث العلمي 
  

 

 
78 

ها خيث الهىاٖيت والىماطج الغؾىم اؾم اإلاٛغبي اإلاكٕغ ٖلحها ؤَل٤ ٣ٞض  اإلاٛغبي 97-17 ٢اهىنل مً( 104) اإلااصه زال٫ مً ٖٞغ

غ
ّ
ل يٗخبر" ٞظ٦

ً
ل عؾما

ً
ل ويٗض ألالىان ؤو للخٍُى ججمي٘ ٧ل ال٣اهىنل هظا مضلى٫ل خؿب نىاٖيا

ً
ل همىطحا

ً
 نىعه ٧ل نىاٖيا

....".  ؤلىان ؤو زٍُى جسالُها حك٨يليت

 الهىاٖيت والىماطج الهىاٖيت الغؾىم ٢اهىنل مً الثاهيت اإلااصه في الهىاعي والىمىطج الغؾم ٞٗٝغ ألاعصوي ال٣اهىنل ؤّما       

ل اإلاىخج ٖلى يًٟي للخٍُى جيؿي٤ ؤو جغ٦يب ؤر" بإهه
ً
ل ي٨ؿبه ؤو عوه٣ا

ً
ل ق٨ال

ً
 بُغي٣ه ؤو آلت باؾخسضام طل٪ جم ؾىاء زانا

".  اإلايؿىحاث جهاميم طل٪ في بما يضويت

٣ا الهىاعي الىمىطج ٖٝغ ٦ما       ؤو بسٍُى اعجبِ  ؾىاء مجّؿم ق٩ل ٧ل"  بإهه بال٣ى٫ل ال٣اهىنل مً الثاهيت اإلااصه لظاث ٞو
ل ليُٗي يغجبِ لم ؤو ؤلىان

ً
ل مٓهغا

ً
غاى اؾخسضامه يم٨ً زانا يت ؤو نىاٖيت أٚل " .  خٞغ

 بطا ٖما الىٓغ بٌٛ ، اإلاىخج ؤو الؿلٗت ق٩ل هى ٦الهما به يٗنى ما ٞةّنل ، الىمىطج ؤو بالغؾم الامغ حٗل٤ ؾىاء ٞاهه ولهظا     
 جلٗب ،خيث وؤزغيل ؾلٗت بحن اإلاؿتهل٪ َٝغ مً اإلاٟايلت جإحي هىا ٦بحرة،ومً ٞاثضة ؤو ٖاليه حىصه طاث الؿلٗت هظه ٧اهذ

 ٦بحرة ٢يمه هىا٥ ي٩ىنل ال ٢ض خحن في بلحها اإلاؿتهل٪ اهدباه يكض عوه٣ا جل٪ ؤو الؿلٗت هظه ب٦ؿاب في مهما صوعا الغؾىم

. اإلاؿتهل٪ ٖىضها يخى٠٢ ال خيث اإلاىخج لُبيٗت باليؿبت

 وجدمل ، وججاعرل نىاعي اؾخئثاع خ٣ى١ل ًٖ حٗبر التي الهىاٖيت اإلال٨يت خ٣ى١ل ؤخض حّٗضل والىماطج الغؾىم ألن وهٓغا    
 ،لظا ٖىه اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت بضٞ٘ واإلاُالبت ممحزة، ٖالمت ؤو حضيض ابخ٩اع باؾخٛال٫ ال٩اٞت ٢بل يؿخإزغ ؤن ٖلى ناخبها

 الخ٤ حاهب بلى  اإلاٗىىرل الخ٤ ًٖ حٗبر زانت، ٢اهىهيت َبيٗت لها ؤن باٖخباع الهىاٖيت، اإلال٨يت هُا١ ًٖ جسغج ال ٞةنها

. الٗيني والخ٤ الصخص ي

 ألايغاع ٧اٞت ًٖ بالخٗىيٌ اإلاُالبت خ٤ الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم مال٪ جسى٫ل ال٣اهىهيت الخمايت ؤن بالظ٦غ والجضيغ    
 اإلاؿاوليت ٖىانغ زبدذ ما اطا حؼاثيا اإلاٗخضر مجاػاة ٖلى حٗمل انها ٞيه،٦ما خ٣ى٢ه ٖلى الخٗضر حغاء به جلخ٤ ٢ض التي

ا يٗض ال بط الجؼاثيت، غة حغيمت هىا٥ ج٩ىنل ؤن اإلاضعي ٖلى قَغ  اإلاُالبت له يدؿنى ختى ال٣اهىهيت ؤع٧انها ٧اٞت ٞحها مخٞى
 الًاع الٟٗل ًٖ الخٗىيٌ صٖىيل ؤ٢ام ما بطا به جلخ٤ ٢ض التي ألايغاع ًٖ الخٗىيٌ اإلاال٪ يؿخد٤ ٢ض ؤهه بط ، بالخٗىيٌ

.  للمٗخضر الجؼاثيت اإلاؿاوليت ٞيه جثبذ ال ٢ض الظر الى٢ذ في ختى

 

:  البدث إؼيالُت

 وبغوػ ؤلال٨ترووي الخُىعل ْل في الخجاع بحن واإلاىاٞؿت واضخت الهىاٖيت والىماطج الغؾىم ؤهميت باجذ الظر الى٢ذ في         
 مبييا الغؾىم هظه اؾخٛال٫ ٞيه يٛضو الظر الى٢ذ وفي ، اإلاؿتهل٨حن ز٣ت ٦ؿب في الجمالي الُاب٘ اإلاىخجاث ب٦ؿاء في صوعها

ه الاؾخئثاعيت بالخ٣ى١ل الدسجيل ٢ىامها ٢اهىهيه ؤؾـ ٖلى ٤ الخ٣ى١ل بإصخاب اإلاىَى  اإلال٨يت حكغيٗاث به ا٢غث ما ٞو
ت طل٪ وي٣ىصها الهىاٖيت، يت، الكغوٍ إلاٗٞغ غث وبطا  الهىاعي، للغؾم الك٩ليت والكغوٍ اإلاىيٖى  ماطا  الكغوٍ هظه جٞى

 للغؾم الُلب بيضإ ٚاب لى ماطا -هٟؿه الى٢ذ وفي  -الخمايت َاب٘ ي٨دس ي هل الهىاعي الىمىطج ؤو الّغؾم ٖلى يترجب
غ وهل ، ٖليه؟ اٖخضي بطا الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم ناخب خ٤ يًي٘ ٞهل الهىاعي؟  ٦ال في  اإلاضهيت الخمايت جخٞى

.   واإلاٛغبي ألاعصوي الدكغيٗحن
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 والىماطج الغؾىم ألهميت حضيضة نىعه ججؿيض بلى وحؿعى الظ٦غ آهٟت الدؿائالث مسخل٠ ًٖ الضعاؾت هظه ؾخجيب     
٤ الهىاٖيت  البدث مىاهج اإلاهىٟاث،وحؿهم جل٪ ٖلى للخ٣ى١ل الخماجي البٗض ،ججؿض ٞاٖلت وؤهضاٝ ؤنىليت مٗايحر ٞو

. الهضٝ هظا بىاء في الٗلمي

 

:  الذساظت منهجُت

خماص ؤن ٖلى الضاعؾحن بحمإ خى٫ل ي٣حن زمت        وا٢٘ جمـ بق٩اليت يٗالج ٖالث٣ي ٢اهىوي وؿ٤ يمً مٟغص مىهج ٖلى الٖا
 بط الضعاؾت، لهظه ال٣اهىوي الخإنيل هدى الؿعي في نضاه الغؤر لهظا ٧ان ،و٢ض اإلاىا٫ بٗيض ؤمغ باإلاٗامالث يخهل بما الدكغي٘

خضاص ملخه يغوعة ٚضا  اإلاؿخىيحن ٖلى الهىاٖيه والىماطج الغؾىم اهميت جىني٠ خحن الخدليلي الىنٟي باإلاىهج الٖا
 الخمايت في للخ٤ ال٣اهىهيت الخمايت يًمً بما مٗها الخٗاَي ٖلى الدكغي٘ صؤب التي ال٨يٟيه واؾخ٣غاء والهىاعي الخجاعرل

. البٌٗ بىٓغ مكغوٖه جبضو ٢ض التي اإلاماعؾاث ٧اٞت يض

 مباقغة بهىعه جخهل الضعاؾه ٢ًيت وؤن ؾيما ، اإلا٣اعهت الدكغيٗاث وا٢٘ اؾخ٣غاء الالػم مً بضا الٛايت، جل٪ ولخد٣ي٤
.  الضوليت بالدكغيٗاث

.   لها والخهضر الضعاؾت مك٩لت مٗالجت قاهه مً قمىلي جسغيج بلى بىا الىلىج ٖلى ٢اصع ال٨يٟيت بهظه الٗمل بإن هغيل ٦ما

 

:  الذساظت أهمُت

 اإلاىاص زال٫ مً الهىاٖيت والىماطج الغؾىم ؤخ٩ام يجض ألاعصوي الهىاٖيت والىماطج الغؾىم ل٣اهىنل اإلاخّٟدو بن        
.  ؤلايضإ  ٖضم مك٩لت مٗالجت اإلاكّغٕ ًٖ ٚاب ؤهه بال ، الجىاهب بٌٗ ٖالجذ ٢ض اإلاظ٧ىعة

 الجؼاثيت ال٣ٗىباث بلى جُغ١ل ؤهه هجض اإلاٛغبي ال٣اهىنل م٘ وباإلا٣اعهت  الخ٤؟ هظا ليدمي جُبي٣ه الىاحب ال٣اهىنل هى ٞما       

.  طل٪ في ٣ِٞ اإلاضهيت الخمايت ؤٞغص الظر ألاعصوي ال٣اهىنل بسالٝ

 

ٌ  اإلابدث  الفناعُت والنمارج للشظىم اإلاذنُت الحماًت ؼشوط: ألاو

يت قغوٍ ط٦غث ٢ض  الدكغيٗاث مسخل٠ في الهىاٖيت والىماطج الغؾىم ٢ىاهحن  بةن هالخٔ    وقغوٍ مىيٖى
 قٍغ مثل الكغوٍ بٌٗ في حكاع٦ذ ٢ض بإنها  هغيل ل٨ً اإلاسخلٟت ال٣ىاهحن بحن البؿيِ بالش يء ولى مخٟاوجت وهي ق٩ليت
يت الكغوٍ في هظا الٗامت، وآلاصاب الٗام للىٓام مسالٟت ج٩ىنل ال ؤن ؤر اإلاكغوٖيت وقٍغ والابخ٩اع الجضة  ؤما اإلاىيٖى

ى والظر  الٗامت وآلاصاب الٗام الىٓام مسالٟت في الش يء بٌٗ خّضص اإلاٛغبي الالتزاماث ْهحر ب٣اهىنل حٗل٤ ٞيما
ّ
 اإلااصة في ججل

.   والؿخىنل الثاهيت

 جىٓيميه لىاثذ ٢بل مً حُٛيتها ٞخخم هٟؿه ال٣اهىنل في حميٗها جظ٦غ ال و٢ض آلزغ بلض مً مخٟاوجت ٞهي الك٩ليت الكغوٍ ؤما

.   ألاعصوي الهىاٖيت والىماطج الغؾىم هٓام مثل زام هٓام ؤو لظل٪
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ٌ  اإلاعلب  الفناعي والنمىرج الشظم لحماًت اإلاىضىعُت الؽشوط: ألاو

 هظا في ؾىظ٦غ الخانت واإلاىانٟاث الكغوٍ بٌٗ ٖليه يىُب٤ ٧ان بطا بال بالخمايت مٗني نىاعي همىطج ؤو عؾم ٧ل ليـ

يت الكغوٍ اإلاُلب  الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم خمايت جخم ول٩ي.  الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم ٖلى الخمايت لخُبي٤ اإلاىيٖى

ل ي٩ىنل ؤن بض ال
ً
.  بهما الخام اإلآهغ ؤر زاعجي ؤزغ لهما ي٩ىنل ؤن البض بط نىاعي مىيٕى ؤر في يؿخلؼم قٍغ وهظا ، حضيضا

 ٦ما ؤو  بالجضة؛ جخمحز التي الهىاٖيت والىماطج للغؾىم الخمايت جمىذ ؤن الهىاٖيت والىماطج الغؾىم ٢ىاهحن حمي٘ ٞخخُلب
ل ٖجها يٗبر

ً
 اإلابخ٨غ إلاىذ ألاؾاؽ الؿبب الهىاٖيت والىماطج الغؾىم حضة وحك٩ل ، ٣ِٞ الدسجيل زال٫ مً باألنالت ؤخياها

.   الهىاٖيت والىماطج الغؾىم بدسجيل الخمايت زال٫ مً م٩اٞإة

 ع٢م ألاعصهيت الٗليا الٗض٫ مد٨مت  ٢غاع في ٞمثال الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم يسجل ؤن يجىػل ٞال الكٍغ هظا اهخٟى ٞةطا

 حهت مً اإلاخدغ٥ السجايغ ٖلبت ُٚاء يٗخبر ال"  1959 لؿىت اإلادامحن ه٣ابت مجلت مً 130 الهٟدت ٖلى اإلايكىعل 1959/65
ل واخضة

ً
ل ؤخض بةؾم وحسجيل ؤمخياػ مىيٕى ي٩ىنل ؤن يجىػل ال ولهظا ال٣اهىنل مً الثاهيت اإلااصة في اإلادضص باإلاٗنى عؾما

ً
 َب٣ا

".   ال٣اهىنل ألخ٩ام

 )1( ألاعصوي الهىاٖيت والىماطج, الغؾىم ٢اهىنل في هىا بالظ٦غ وؤزو الٗاإلايت ال٣ىاهحن ؤٚلب في مىحىص الجضة قٍغ ؤن ٞبما
 بحن جسخل٠ للخمايت ٦كٍغ اإلاُلىبت الجضة َبيٗت ؤن خيث ، 105 اإلااصة في ط٦غ 17/97 ع٢م اإلاٛغبي ال٣اهىنل وفي 1/ؤ/4 اإلااصة في

 والىماطج الغؾىم ي٩ىنل ؤن يجب اهه بمٗنى ٖاإلايت ؤو مُل٣ت ؤخياها اإلاُلىبت الجضة ٞخ٩ىنل ، اإلاسخلٟت الضو٫ل ٢ىاهحن
 جم ؤو ، الٗالم ؤهداء حمي٘ في اإلاىخجت ألازغيل الهىاٖيت والىماطج الغؾىم لجمي٘ باليؿبت حضيضة خمايتها اإلاُلىب الهىاٖيت

.   مٗىىيت ؤو ماصيت ٧اهذ وؾيله بإر ٖجها ال٨ك٠

 يخم ؤهه بمٗنى بالى٢ذ الخإهيل يغجبِ ٢ض الخالت هظه وفي للجضة )2( مكغوٍ مٗياع وحىص ؤخياها يُلب ٢ض ؤزغيل حهت ومً      
 بمٗنى ، باإلاى٣ُت يغجبِ ٢ض ؤو مدضص ؾاب٤ و٢ذ زال٫ اإلايكىعة الهىاٖيت والىماطج الغؾىم بلى بالغحٕى الجضة ٖلى الخ٨م

 طاث ال٣ًاثيت الازخهام مى٣ُت صازل اإلايكىعة الهىاٖيت والىماطج الّغؾىم حمي٘ بلى بالغحٕى الجضة ٖلى الخ٨م يخم ؤهه
ل ال٨ك٠ بلى باإلقاعة الجضة ج٣ييم اهه بمٗنى الخٗبحر بىؾاثل يخٗل٤ ٢ض ؤو الٗالم في آزغ م٩ان ؤر م٣ابل الٗال٢ت

ً
 ؤو ٦خابيا

ل ملمىؽ بك٩ل
ً
ل ال٨ك٠ وبلى الٗالم في م٩ان ؤر في ماصيا

ً
. الٗال٢ه طاث ال٣ًاجي الازخهام مى٣ُت صازل ٣ِٞ قٟهيا

 والىماطج الغؾىم يدّغم ال ؤن يجب خيث الجضة مٗياع وحىص جمحز التي الٗغيًت الّؿياؾت ٖلحها حٗخمض التي والدّجت       
 ؤر في والىماطج الغؾىم آزغ وكغ زال٫ مً الخمايت مً ال٣ًاجي الازخهام مى٣ُت صازل اإلاسجل الجضيضة الهىاٖيت

.  للهىاٖت اإلاخاخت الهىاٖيت والىماطج الغؾىم بلى ليًاٝ ال٣ًاجي الازخهام مى٣ُت بلى مبخ٨غة ي٣ضمه لم آزغ م٩ان

                                                           
 من الفانون الرسوم الصناعٌة والنماذج الصناعٌة األردنً  4المادة  - 1

: النموذج الصناعً قابالً للتسجٌل بتوافر الشروط التالٌة أوٌكون الرسم الصناعً  -أ
نشره بشكل ملموس سواء تم  أومكان فً العالم بأي طرٌقة كانت بما فً ذلك استعماله  أيأن ٌكون جدٌداً لم ٌكشف عنه للجمهور فً  -1

. القانون ب مقتضى الحال ووفقاً ألحكام هذاقبل تارٌخ أولوٌة الطلب حس أوالكشف قبل إٌداع طلب التسجٌل 
. أن ٌكون قد تم ابتكاره بصورة مستقلة -2
نموذج الصناعً للجمهور إذا حدث خالل االثنى عشر شهراً السابقة لتارٌخ إٌداع طلب ال أوال ٌعتد بالكشف عن الرسم الصناعً  -ب

. بسبب عمل غٌر محق من الغٌر ضده أولتارٌخ االدعاء بأولوٌة الطلب وذلك نتٌجة تصرف قام به طالب التسجٌل  أوتسجٌله فً المملكة 
فنٌة بحتة على أن ٌتخذ  أوفرضها بصورة أساسٌة اعتبارات وظٌفٌة النماذج الصناعٌة التً ت أوال ٌجوز تسجٌل الرسوم الصناعٌة  -ج

. المسجل قراره بناء على تنسٌب لجنة فنٌة ٌشكلها لهذه الغاٌة
 .اآلداب العامة أوالنماذج الصناعٌة المخالفة للنظام العام  أوٌحظر تسجٌل الرسوم الصناعٌة  -د
2

 دلٌل الواٌبو   
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ىض         خباع بٗحن يازظ الجضة ج٣ضيغ ٖو  ج٩ىنل و٢ض ، خضه ٖلى ٞيه ٖىهغ ٧ل وليـ بغمخه الهىاعي الىمىطج ؤو للغؾم الٖا
 الجىهغيت الٗىانغ ج٩ىنل و٢ض الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم مجها يخ٩ىنل التي الٗىانغ حمي٘ وحىص يؿب٤ لم ؤر ٧ليه الجضة

.  )1( ٣ِٞ حضيضة

ىض  ( TRIPS) ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ل مً بالخجاعة اإلاخهلت الجىاهب  اجٟا٢يت بإن هجض الضوليت الاجٟا٢ياث في الىٓغ ٖو

ًاء البلضان جلتزم( "  25/1) اإلااصة في الكٍغ هظا ط٦غث 1994 لؿىت  ؤو الجضيضة الهىاٖيت للخهميماث الخمايت بمىذ ألٖا
ل الغؾم ي٩ىنل ؤن اإلاكٕغ ؤعاصه ما ٞهظا...."  مؿخ٣لت بهىعة ؤهخجذ التي ألانيلت

ً
ل حضيضا

ً
 في الضو٫ل باقي ٖلى ٞيجب وؤنيال

.  )2( الكٍغ بهظا جلتزم ؤن الىَىيت الدكغيٗاث

ل ي٩ىنل ؤن"..  1/ؤ/4  اإلااصة بىو وهظا اإلاُل٣ت بالجضة ؤزظ ٢ض ألاعصوي الهىاٖيت والىماطج الغؾىم  ٢اهىنل بإن هالخٔ     
ً
 حضيضا

......... "  الٗالم في م٩ان ؤر في ، للجمي٘ ٖىه ي٨ك٠ لم

 ٞيجب,  الؿيئاث بٌٗ لها وؤيًا خؿىاتها لها اليؿبيت ؤو اإلاُل٣ت ٞالجضة,  طل٪ بلى يخُغ١ل لم اإلاٛغبي ال٣اهىنل في ل٨ً        
ل ي٩ىنل ال ؤن

ً
 ٖىانغهما ٧اٞت في الىمىطححن ؤو الخهميمحن بحن الخام بالخُاب٤ الخ٨غاع ويخىاٞغ ؾاب٤ همىطج ؤو لخهميم ج٨غاعا

ل ٧ان مهما ازخالٝ زمت وحض ٞةن
ً
 والىمىطج الغؾم ي٩ىنل ألاعصوي ال٣اهىنل ط٦غها ٦ما اإلاُل٣ت ٞالجضة, )3 (الخُاب٤ اهخٟى يؿحرا

 مغة الٓهىعل مً الؼمً مً ٞترة ٖلحها مط ى التي الغؾىم بٌٗ يدغم مما صولي مؿخىيل ٖلى حضيض الخالت هظه في  الهىاعي
٤ ي٨ً لم اإلاٛغبي ال٣اهىنل ؤما ؤزغيل صولت ؤر في ؤو الضولت هٟـ في ؾىاء ؤزغيل  بال مُل٣ت ؤو وؿبيت ؤنها يظ٦غ ٞلم طل٪ في مٞى

.  ؤًٞل بك٩ل الابخ٩اع مً اإلابخ٨غيً جدغم اليؿبيت الجضة ؾيئاث  ؤن

:  يلي ٞيما يخمثل وهظا الهىاعي الىمىطج ؤو للغؾم الخاعجي ألازغ بلى وكحر ؤن بض وال

به زاعجي مٓهغ طا ي٩ىنل بإن وطل٪ ، ٧اٞت الىاؽ ٖلم بلى الهىاعي والىمىطج الغؾم يهل ؤن (1)  لم بطا ؤما ، الىٓغ يؿخٖى
ل يٗض ال للؿياعة الضازلي الهي٩ل بن طل٪ ؤمثلت ومً,  الخمايت يؿخىحب وال له ٢يمت ٞال ٖلمهم بلى يهل

ً
، همىطحا

ً
 نىاٖيا

ما الؿياعة خمايت في وصوعه ؤهميخه ٧اهذ مهما
ّ
 ًٖ يخمحز ال الهىاعي والىمىطج والغؾم.  زاعجي مٓهغ له ي٩ىنل ؤن البض وبه

ل بب٣اثه يخد٤٣ ال الخميحز ؤن بط,  اإلاكتررل يغاه بإن بال ٚحره
ً
 . عئيخه صونل مسٟيا

ل الهىاعي والىمىطج الّغؾم ي٩ىنل ؤن (2)
ً
(  104) اإلااصه في الٛغبي ال٣اهىنل ط٦غه ما وهظا الهىاٖيت اإلاىخجاث ٖلى للخُبي٤ مٗضا

ل يٗخبر"...
ً
ل عؾما

ً
ل ط٦غ الغؾم اؾم ط٦غ خحن اإلاىاص ههىم ٧ل في ألاعصوي ال٣اهىنل ؤما..... "  نىاٖيا

ً
 اٖخبر وبال نىاعي ٧لمت جاليا

ل
ً
ل مهىٟا

ً
. 4 الٟىيت ؤو ألاصبيت وليؿذ الهىاٖيت الخ٣ى١ل مً حٗل الهىاٖيت الىماطج الغؾىم و٢اهىنل ٞىيا

 بالؿل٘ ؤر باإلاىخجاث الاعجباٍ مً ٢يمخه ؾخىحض وبهما طاجيت ٢يمه له ليؿذ الهىاعي والىمىطج الغؾم ؤن بلى ي٣ىصها وهظا  

 ٦ظل٪ ، والىماطج الغؾىم بدمايت جخمخ٘ ال وؤلاوكاءاث باإلاباوي الخانت الىماطج ٞةن ولظل٪,  الهىاٖيت اإلاكاعي٘ جيخجها التي
حرها بالبي٘ اليكغاث .  )1( وجضاولها للبي٘ ٖغيها هى ال٣هض وبهما ججميلها، يٗني ال بها(  ٦خالىج)  بٖضاص ؤو الؿل٘ وكغ ألن ، ٚو

                                                           

 . 226، ص2001يت الحكمة بغداد،  القانونية لمممكية الفكرية ، بعصمت بكر ، الحماية  - 1  
2

 .  91ص ،  2006القاهرة ،، دار النهضة العربٌة ، تطور اآللٌات الدولٌة لحماٌة حقوق الملكٌة الصناعٌة ، بالل عبدالمطلب بدوي   -
3

 .  129ص ، ب ط ، كندرٌة اإلس، المكتب الجامعً الحدٌث ، حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة ، أنور طلبة  - 
4

 .176، ص  2005 ئل ، الطبعة األولى  واقواعد الممكية الفكرية ، دار  حمد خاطر ، شرحنوري     
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ل الجمهىعل لضي لبـ ؤر وبػالت عواحه هى الهىاعي اإلاىخج ٖلى الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم وحىص مً الهضٝ وان
ً
 بلى ٢ياؾا

 اإلااصه ٖليه اعج٨ؼث ما ،وهظا)2( وحضيض ممحز ٞهى الٛغى هظا الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم يد٤٣ صام ٞما ، اإلاىخجاث مً ٚحره
.  ألاعصوي الهىاٖيت والىماطج الغؾىم ٢اهىنل مً( 4)

يت الكغوٍ ومً   اإلااصه ٖليه ههذ ما وهظا الٗام  والىٓام الٗامت باآلصاب الهىاٖيت والىماطج الغؾىم جسل ال بإن اإلاىيٖى

 باآلصاب جسل التي الهىاٖيت الىماطج ؤو الغؾم ال٣اهىنل هظا في اإلا٣غعة الخمايت مً حؿخٟيض ال"  اإلاٛغبي ال٣اهىنل مً 113
 وألاوؾمت والدؿمياث واإلاسخهغاث والكاعاث الهىعل جمثل التي الهىاٖيت الىماطج ؤو الغؾىم و٦ظا الٗام، الىٓام ؤو الٗامت

,  )3("  اإلاسخهت الؿلُاث جمىده اؾخٗمالها في ؤطن ما ٖضا ما ؤصهاه(  ؤ/ 135)  اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم والٗمالث والكٗاعاث

 الٗام للىٓام اإلاسالٟت الهىاٖيت الىماطج ؤو الهىاٖيت الغؾىم حسجيل يدٓغ( " ص/ 4) اإلااصة ههذ ألاعصوي ال٣اهىنل وفي

" .  الٗامت وآلاصاب

ا ي٩ىنل ٢ض الظر اليىم هظا مكغوٕ هى طل٪ في والؿبب وؿبيا يٗخبر ؤن يجب الكٍغ هظا بإن بغؤيي ل٨ً  اإلاؿخ٣بل في ممىٖى

ل ؤو مكغوٕ ٚحر الٗمل ي٩ىنل ٢ض,  ال٨ٗـ ؤو
ً
. اإلاؿخ٣بل في مؿمىخا ي٩ىنل و الى٢ذ هظا في لآلصاب مسالٟا

 

 الفناعي والنمىرج الشظم لحماًت الؽيلُت الؽشوط: الثاني اإلاعلب

 الخ٤ ييش ئ حسجيل ٞيىحض الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم حسجيل في ؤلاصاعة جسو قغوٍ هي الاحغاثيت ؤو الك٩ليت الكغوٍ

 الُلب بيضإ ول٨ً الُلب بيضإ ٢بل الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم لهاخب يب٣ى الخ٤ ؤن ؤر, الخ٤ ي٨ك٠ ؤزغ وحسجيل

.  للخ٤ ٧اق٠ ٣ِٞ ي٩ىنل

 وبهما الدسجيل جاعيش مً ليـ الخمايت يُلب ؤن يؿخُي٘ الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم في الخ٤ ناخب ؤن بلى ي٣ىصها ٞهظا

. الٛحر ػاخمه بطا خ٣ه ؤؾب٣يت يثبذ ؤن مً اإلاال٪ يم٨ً ما وهظا الهىاعي، الىمىطج ؤو الغؾم ليكىء الخ٣ي٣ي بالى٢ذ بضًءا
 بيض بيضاٖه ؤو حسجيله ٢بل الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم ٖاثضيت يّضعي ؤن الٛحر بةم٩ان صام ما اإلاال٪ بيض مهمت وؾيله ٞهظه

 بزباث ٖبء يخدمل طل٪ زالٝ يضعي ومً ابخ٨غه، مً وهى,  سجله إلاً هى الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم ؤن يٗني الدسجيل ؤن
. )4( ال٨ٗـ

حن ؤمام ه٩ىنل ٞةهىا الهىاعي الىمىطج ؤو للغؾم الُلب ج٣ضيم ؤو ؤلايضإ بلى هٓغها بطا ول٨ً   اإلاهم هى وهظا الخمايت مً هٖى

 ال خيث الخمايت مً الىٕى لهظا مهم قٍغ وهظا ومضهيت حؼاثيت خمايت ؤمام ه٩ىنل الُلب ج٣ضيم ٖىض خحن خيث,  ؤلايضإ في
 الغؾم، في الخ٤ ٖلى حٗضر وخهل بيضإ هىال٪ ي٨ً لم بطا ؤما الهىاعي الىمىطج ؤو للغؾم وبيضإ َلب بىحىص بال جيكإ

                                                                                                                                                                                           
1

 .651، ص 2007 ، سميحة القميوبي ، الممكية الصناعية ، دار النهضة العربية ، الطبعة السادسة   - 
2

، 2001ت وفقا التفاقٌة بارٌس ومدى مالئمتها للدول النامٌة،رسالة دكتوراة ،جامعة القاهرة،دروٌش عبدهللا دروٌش ،شروط الجده فً االختراعا  - 

 .73،ص 49ص
3

 .55دروٌش عبدهللا دروٌش ،المرجع السابق، المرجع نفسة ،ص    - 
4

 .229ص  عصمت بكر ، مرجع سابق ،   - 
،بحث منشور في مجمة دراسات عموم (دراسة مقارنة)القانون االردني سامر الداللعة،الحماية االجرائية لمرسوم والنماذج الصناعية في  -2

 .250،ص  2007، 2،العدد 34الشريعه والقانون ،المجمد 
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ل الىَىيت الدكغيٗاث ٖالجتها ٢ض ؤزغيل ٢ًيت ؤمام ه٩ىنل ٞةهىا
ً
ه خؿب ٦ال ل,  مكٖغ

ً
 اإلاٛغبي وال٣اهىنل ألاعصوي ال٣اهىنل ٞمثال

.  مكغوٖه الٛحر اإلاىاٞؿت ٢اهىنل بلى ؤخا٫

ب شخو ٧ل ٖلى يجب: "  ٢ا٫ اإلاكٕغ ؤن هجض اإلاٛغبي ال٣اهىنل مً( 114) اإلااصه ٟٞي   حسجيل قهاصة ٖلى الخهى٫ل في يٚغ

 )1 (...."  اإلا٩لٟت الهيئت لضي يىصٕ ؤن نىاعي ؤهمىطج ؤو عؾم

ل قهاصة ٖلى الخهى٫ل ٖباعة هجض الىو هظا ٞمً      
ً
,  مىحىص ٧ان  الخ٤ وبهما قهاصة ٖلى الخهى٫ل ٖىض ييكإ ال الخ٤ بطا

.  اإلال٨يت لبيان قهاصة ٖلى للخهى٫ل ٣ِٞ للخ٤ ٧اق٠ ٣ِٞ بال ؤلايضإ هى وما

 َلب يىصٕ( "  ؤ/ 6)  اإلااصه  هو في ب٣ىله ا٦خٟى وبهما الخ٣ى١؛ مً الىٕى هظا بلى يخُغ١ل لم ألاعصوي ال٣اهىنل في بيىما     

 حؿلم جاعيش يٗخبر(  " ؤ/ 7)  اإلااصه ههذ ال٣اهىنل هٟـ وفي  ،...."   الٛايت لهظه اإلاٗض الىمىطج ٖلى اإلاسجل لضي الدسجيل

..... " .  إليضاٖه جاعيسا الهىاعي الىمىطج ؤو الهىاعي الغؾم حسجيل لُلب اإلاسجل

 ال٣اهىنل مً( 2) اإلااصه هو  بلى ٖضها بطا ول٨ً ؤلايضإ بٗض بال اإلال٨يت ٞحهما هجض ال  ألاعصوي ال٣اهىنل مً ههحن ؤمام هىا ٞةهىا     

 الظر اإلاٗىىرل ؤو الُبيعي الصخو هى" الغؾم مال٪ ٖٝغ خيث,  الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم مال٪ حٗغي٠ وفي ألاعصوي،
٣ا الهىاعي الىمىطج ؤو الهىاعي الغؾم باؾمه سجل ".  ال٣اهىنل هظا ألخ٩ام ٞو

 الدسجيل ٢بل ول٨ً حسجيله و٢ذ ٣ِٞ للغؾم اإلال٨يت حٗل خيث الغؾم مال٪ ٖلى الّىُا١ جًيي٤ بلى ي٣ىصها ما وهظا    

. الثاوي اإلابدث في ؾجراه ما ٞهظا  اإلال٨يت؟ ؤو الخمايت في الٛحر مىاحهت له يد٤ وهل ي٩ىن؟ إلاً

ل الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم ٧ان ٞةطا
ً
ل اؾدبٗاصه جم ؤو حضيضا

ً
حر ؤزغ ٖمل ًٖ مؿخ٣بال يٟي بٗمل مغجبِ ٚو  وليـ )2( ْو

ل
ً
يت الكغوٍ ا٦خمل ٞي٩ىنل الٗامت آلاصاب ؤو الٗام للىٓام مسالٟا ل ٞإنبذ,  اإلاىيٖى

ً
 الك٩ليت بالكغوٍ الضزى٫ل الػما

 نضوعل بلى الخٟانيل وجغ٥ ال٣اهىنل خضصها بحغاءاث يمً الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم بدسجيل بال٣يام وطل٪ وبحغاءاتها

 قهاصة َلب ؤلايضإ ٞيٗخبر ،)3(  ؤلاحغاءاث هظه لخٟهيل جىٟيظيت الثدت هىال٪ ي٩ىنل ٢ض ألازغيل ال٣ىاهحن وفي, بكإنها هٓام
. اإلاًماع هظا في ؤلاحغاءاث ؤهم مً وهظا اإلاٛغبي ال٣اهىنل في نىاعي همىطج ؤو عؾم حسجيل

 ي٩ىنل بإن قغيُت هظا اإلاٛغبي ال٣اهىنل في ٞىجض ، مل٨يت ؾىض ٖلى لخهىله الُلب هظا بيضإ في الخ٤ ناخب هى مً ل٨ً  
ل اإلاىّصٕ َٝغ مً جم ٢ض ؤلايضإ

ً
 خالت في اإلاكتر٦حن اإلاال٥ و٧اٞت الٛغِى، لهظا اإلاٗحن الى٦يل ؤو خ٣ى٢ه طورل ؤو شخهيا

 الجضيضة للمبخ٨غاث باليؿبت ال٣اهىنل يدّضصه الظر الصخو َٝغ مً وؤما,  الهىاعي الىمىطج ؤو للغؾم اإلاكتر٦ت اإلال٨يت
(  106) اإلااصة في هجضه وطل٪ بدث، ٣ٖض ؤو اإلا٣اولت ٣ٖض ؤو الكٛل ٣ٖض بَاع في بلحها الخىنل جم التي الجماليت ال٣يمت طاث

.  ال٣اهىنل هٟـ مً(  18) اإلااصة بلى طل٪ ؤخالذ التي ال٣اهىنل هٟـ مً(  107)  واإلااصة اإلاٛغبي ال٣اهىنل مً

:  الدسجيل في الخ٤ ي٩ىنل خيث )1((  5) اإلااصه هو في طل٪ هجض ألاعصوي ال٣اهىنل وفي   

  الجمي٘ ؤو الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم خ٣ى١ل بليه جاوله مً ؤو هٟؿه للمبخ٨غ .1

                                                           
1

 من القانون المغربً 114الماده  - 
 . 178ص  حمد خاطر، مرجع سابق ،نوري   - 2
3

 . 659سميحة القميوبي ، مرجع سابق ، ص  - 
1

 .الصناعٌه األردنً وم والنماذج الرسمن قانون  5انظر المادة   - 
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  طل٪ زالٝ ٖلى اج٣ٟىا بطا بال بالدؿاورل حهضهم وي٩ىنل الىمىطج ؤو الغؾم ابخ٩اع في اإلاكتر٦حن ألاشخام .2

ل مجهم واخض ٧ل و٧ان شخو مً ؤ٦ثر ابخ٨غه بطا حسجيله َلب بيضإ في ألاؾب٤ للمبخ٨غ .3
ً
  ألازغ ًٖ مؿخ٣ال

 ٖلى ال٣ٗض يىو لم ما الابخ٩اع خ٤ بةهجاػ بمىحبه التزم ٖمل ٣ٖض جىٟيظ هديجت الٗامل ابخ٨غه بطا الٗمل لهاخب .4

 . طل٪ زالٝ

:  هي و الدسجيل مل٠ في جخىاٞغ ؤن يجب التي الكغوٍ هجض اإلاٛغبي ال٣اهىنل مً(  114)  اإلااصة ٖلى وبىاء

  الغؾم مىيٕى يخًمً ؤلايضإ َلب .1

 ؤو الخُيت اإلاؿخيسخاث مً ٖىىان و٦ظا الهىاٖيت الىماطج ؤو للغؾىم مهىعل ؤو زُي مؿخيسخ مً وسخ زالر .2
  للمبخ٨غاث مىحؼ ون٠ وم٘ بها اإلاخٗل٣ت اإلاهىعة

ل و٦يله ؤو اإلاىصٕ يؿلم الُلب وي٘ وبمجغص صٞٗها، جم ٢ض الغؾىم بن يثبذ بما ؤلاصالء .3
ً
 الىزاث٤، ج٣ضيم جاعيش يثبذ ونال

يت للكغوٍ مؿخٝى الُلب وهل وصعاؾخه الُلب بٟدو اإلاٛغبي الدسجيل م٨خب ي٣ىم طل٪ وبٗض  وهل والك٩ليت؟ اإلاىيٖى
.  ال؟ ؤم م٨خملت البياهاث

ل حسجيل َلب بةيضإ الخ٤ ناخب ي٣ىم ؤهه خضصث )1((  6) اإلااصه ٟٞي ألاعصوي ال٣اهىنل في ؤما      
ً
ل اإلاىخج هٕى ٞيه مبيىا

ً
٣ا  ومٞغ

غاٞيت والهىعل الغؾىماث به .  الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم جىضح التي ؤلايًاخيت والبياهاث الٟىجٚى

 ؤن يجىػل اإلاٛغبي ال٣اهىنل في ؤما) 2( واخض نى٠ مً ج٩ىنل ؤن يجب ول٨ً عؾم، مً ؤ٦ثر ٖلى الُلب يكخمل ؤن ويجىػل       

ل زمؿحن ٖلى الُلب يكخمل
ً
ل ؤو عؾما

ً
ل همىطحا

ً
. )3(  الىٕى هٟـ مً ي٩ىنل ؤن يكتٍر ل٨ً نىاٖيا

 بٟٗل ال٨ك٠ ٧ان لى ٦ما الهىاعي، الىمىطج ؤو الغؾم جاعيش مً ؾىت زال٫ ي٩ىنل ألاعصوي ال٣اهىنل في الدسجيل وو٢ذ  
 اإلاىاؾب الى٢ذ يسخاع ؤن ٞله الدسجيل، َالب ٖىه ي٨ك٠ لم بطا ؤما الٛحر، مً مكغوٕ ٚحر بٟٗل ؤو الدسجيل َالب

 الؿغيت بكٍغ هىا ألاعصوي اإلاكّغٕ جإزغ و٢ض الخمايت ٖىه حؿ٣ِ الؿاب٣ت ألاؾباب بٛحر ٖىه ال٨ك٠ جم وبطا. إليضاٖه

.  الازتراٖاث خمايت ٢اهىنل في اإلاٗغوٝ

 الفناعي والنمىرج للشظم الحماًت عن اإلاترجبت آلازاس: الثاني اإلابدث

 ٞىجض الضٖىيل ناخب ي٣يمها ؤن يجب التي الخمايت َبيٗت جدضيض في ؤهميت الهىاعي والىمىطج للغؾم الدسجيل بن         
 الدكغيٗاث خؿب وطل٪ الجؼاثيت ؤو اإلاضهيت الضٖىيل ب٢امت بم٩اهيت الهىاعي، الىمىطج ؤو الغؾم للُلب ؤلايضإ بٗض

                                                           
 من القانون األردنً للرسوم الصناعٌة  6المادة  1

: النموذج الصناعً على النحو التالً أوٌتم تسجٌل الرسم الصناعً 
فوتوغرافٌة ٌودع طلب التسجٌل لدى المسجل على األنموذج المعد لهذه الغاٌة مبٌناً فٌه نوع المنتج ومرفقاً به الرسومات والصور ال -أ

. النموذج أووالبٌانات اإلٌضاحٌة التً تمثل الرسم 
مجموعة  أوتكون جمٌعها من صنف واحد  أننموذج صناعً على  أوٌشتمل طلب التسجٌل على أكثر من رسم صناعً  أنٌجوز  -ب

نموذج  أوم المقرر عن كل رسم صناعً تركٌب واحد وفقاً ألحكام االتفاقٌات الدولٌة ذات العالقة وٌستوفى فً هذه الحالة الرس أوواحدة 
 .صناعً

2
 .من قانون الرسوم والنماذج الصناعٌة األردنً ( ب /  6)نص المادة  انظر  - 
3

 .68،ص1983صالح الناهً ،الوجٌز فً الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة ، دار الفرقان ،عمان ،  - 
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 بهظا جديِ زانت ْغوٝ ْل في ول٨ً اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت صٖىيل ب٢امت حؿخُي٘ حسجيل هىال٪ ي٨ً لم وبطا الىَىيت

.   ألاو٫ل اإلاُلب في ؾىدىاوله ما وهظا ال٣اهىنل

ٌ  اإلاعلب  اإلاؽشوعت اإلانافعت ير دعىي  :ألاو

 هظه في ٞىلجإ الخ٤ ٖلى اٖخضاء ؤر خهل ٞةطا الُلب بيضإ جاعيش مً جبضؤ الهىاٖيت والىماطج للغؾىم الخمايت بن        
 وبطا اإلاثا٫، ؾبيل ٖلى الجؼاءاث ٢اهىنل في ال٣ٗىباث مثل حىاثيت حؼاءاث مً ٞيه يىحض بما الغؾىم ٢اهىنل هٟـ بلى الخالت
 ٢اهىنل بلى هلجإ ؤن البض و٧ان ، الخ٤ هظا ٖلى اٖخضاء ؤر ؤو ا٢تراٝ ٖلى حؼاثيت ٣ٖىباث هجض ال ألاعصوي الغؾىم ٢اهىنل الخٓىا

 جإؾيـ في جمحز ؤن ٞدؿخُي٘.  اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت صٖىيل زال٫ مً اإلاٗخضر يض الّضٖىيل ب٢امت مً هخم٨ً ختى آزغ
 هظه خمايت ل٣ىاٖض باليؿبت ٖامه ٢ىاٖض حٗض التي الًاع الٟٗل و٢ىاٖض اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت ٢ىاٖض بحن الخمايت هظه

 )1(.الخانه ب٣ىاهيجها الخ٣ى١ل

:  اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت ب٣ىاٖض الخ٤ خمايت ًٖ ؤوال ؾيخ٩لم        

ل الخ٤ ٧ان ولى الهىاٖيت اإلال٨يت خ٣ى١ل لخمايت اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت ٢ىاٖض بلى اللجىء يم٨ً
ً
 ال٣اهىنل بمىحب مدميا

.  الدسجيل ٚياب ٖىض اإلاال٠ خ٤ ٢اهىنل ؤو الخام

ضم         جىو التي الهىاعي والىمىطج الغؾم خ٤ لخمايت الاؾدىاص يم٨ً  ، اإلاال٠ خ٤ ٢اهىنل بمىحب الخمايت بم٩اهيت ٖو

 اإلاىاٞؿت ٢ىاٖض بلى وؿدىض ، الخُبي٤ واحبت ٧اهذ ولى الخانت ٢ىاهيجها خمايتها جامً لم وبطا,  الخانت ٢ىاهيجها خمايتها ٖلى
 )2(. الخ٤ هظا لخمايت بها الاؾخٗاهت يم٨ً التي اإلاكغوٖت ٚحر

ل اؾخٛالله"  ٖلى حك٩ل بط
ً
ل وكاَا

ً
ل ؤوؾ٘ حٗض ال٣ىاٖض هظه ج٣ضمها التي والخمايت )3("  الخجاعة خغيت ٖلى ججاوػل في ججاعيا

ً
 هُا٢ا

خضاء ؤٞٗا٫ ٧اهذ بطا بال بلحها اللجىء يجىػل ال التي و الخانت ٢ىاهيجها بمىحب ال٣اهىهيت الخمايت مً  خ٤ ٖلى وا٢ٗت الٖا
يت الك٩ليت الكغوٍ ا٦خما٫ مثل ال٣اهىهيت ٖىانغه بجمي٘ م٨خمل  ٚحر اإلاىاٞؿت ٢ىاٖض ؤن بلى الخىبيه ويجب ،  واإلاىيٖى

ل بظاتها الحٗض اإلاكغوٖت
ً
 ٚحر وؾاثل اؾخسضام مً الخ٣ى١ل هظه لخمايت وؾيله هي بل ، ال٨ٟغيت اإلال٨يت ٖىانغ مً ٖىهغا

ها مكغوٖه ." الجمهىعل لضي لبـ بخضار بلى اؾخسضامه ياصر ٨ٞغرل خ٤ مىيٖى

 ٚحر اإلاىاٞؿت بن:  ي٣ى٫ل مً ٞهىال٪ ، الخ٣هحريت اإلاؿاوليت م٘ اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت ٖال٢ت في الاججاهاث وجخٗضص  
 بن ؤو,  اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت في اإلاؿاوليت ل٣يام ٧افي الاحخماعي الًغعل بن بال,  الًاع الٟٗل جُبي٣اث مً حٗض اإلاكغوٖت

. طاتها الثاهيت الضٖىيل ؤع٧ان هي ألاولى الضٖىيل ٞاع٧ان الخ٣هحريه اإلاؿاوليت ؤؾاؽ ٖلى ج٣ام اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت

                                                           
1

 "ٌلزم فاعله التعوٌض ولو كان غٌر ممٌز كل اضرار بالغٌر"من القانون المدنً االردنً  56الماده  - 
2

،حاالت االفعال المخالفه وهً اللبس،واالدعاءات الكاذبة  2000لسنة  14حدد قانون المنافسه غٌر المشروعه واالسرار التجارٌة االردنً رقم  - 

 .تضلٌل الجمهور،المساس بالسمعه والشهره، حٌث وردت فً المادة الثانٌة من نفس القانون
،  2001البيت ،  خاطر ، حماية الرسوم والنماذج الصناعية بقواعد الممكية الفكرية ، بحث في مجمة المنارة ، جامعة آل حمد ورين  -3

 .  21ص 
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 الخمايت ٞإؾاؽ وبالخالي ، ؤلاوؿان لهٟت اإلاالػمه الصخهيت الخ٣ى١ل مً يٗض اإلاىاٞؿت خ٤ بإن يغيل ؤزغ اججاه وهىال٪
 اإلاؿاوليت ؤخ٩ام ؤؾاؾها وليـ الصخهيت الخ٣ى١ل مً يٗخبر الخىاٞؿيت ال٣يم في الصخص ي الخ٤ وحىص للمىاٞـ ال٣اهىهيت

: )1( ه٣ُخحن بلى ؤلاقاعة يجب طل٪ وم٘,  اإلاضهيت

ما٫ الخجاعيت وألاؾغاع اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت ٢اهىنل ٖض  باعيـ اجٟا٢يت خضصث ٦ما ، اإلاكغوٖه ٚحر اإلاىاٞؿت حٗض التي ألٖا

 ٢ض مماعؾه ؤر الخهىم وحه ٖلى وخضصث اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت بٖما٫ وحٗضيالتها  1883 لؿىت الهىاٖيت اإلال٨يت لخمايت

ل جدضر ؤو اإلاىخج قهغة مً جىا٫
ً
 ٚحر اإلاىاٞؿت ٢اهىنل مً )3((  ب/2) اإلااصة ٞىهذ,  )2( الخاعجي بمٓهغه يخٗل٤ ٞحها لبؿا

 اإلال٨يت في مؿخٗمله ججاعيه بٗالمت مخٗل٣ت اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت ٧اهذ بطا"  اهه ٖلى  ألاعصوي الخجاعيت وؤلاؾغاع اإلاكغوٖت

"  ٖلحها الثاهيت اإلااصه مً(ؤ) ال٣ٟغة ؤخ٩ام ٞخُب٤ الجمهىعل جًليل بلى جاصر مسجله ٚحر ؤم مسجله ٧اهذ ؾىاء

ل ٧اهذ ؾىاء اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت ؤؾاؽ ؤو َبيٗت جدضيض مؿإلت بن
ً
ل ٞٗال

ً
 هاخيت مً ٦بحرة بضعحه يهمىا ال طل٪ ٚحر ؤم ياعا

ل عؾم اإلاكٕغ ألن ، الخُبي٤ الىاحب ال٣اهىنل جدضيض
ً
ل َغي٣ا

ً
 ٚحر الالتزاماث ٧اٞت ٖلى الخُبي٤ الىاحب ال٣اهىنل لخدضيض واخضا

. الخٗا٢ضيه

 الغؾم في الخ٤ مال٪ قاء ٞةطا ، الخانت ٢ىاٖضها بمىحب الهىاٖيت والىماطج الغؾىم خ٤ خمايت يم٨ً لم ٞةطا بظل٪  

.  اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت صٖىيل بمىحب خمايتها ٞيم٨ً

 الىاحبت ال٣ىاهحن جدضيض في ؤهميت مؿخ٣لت ٢ىاٖض ؤم ياع ٞٗل بنها في اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت ؤؾاؽ لخدضيض ليـ ول٨ً  

 مً(  22)  اإلااصه جُبي٤ بلى ياصر مما ، الخٗا٢ضيت ٚحر الالتزاماث حمي٘ ٖلى الىاحب ال٣اهىنل خّضص اإلاكٕغ ألن وطل٪ الخُبي٤
ل مهضعها ي٩ىنل ال التي الالتزاماث ٧اٞت ٖلى ألاعصوي اإلاضوي ال٣اهىنل

ً
 ٚحر مهضعها اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت بن وبما ، ٣ٖضيا

.  )4( الًاع الٟٗل جد٨م بنها ٦ما اإلااصة هظه ٞخد٨مها حٗا٢ضر
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 . 338ص ،  2004الطبعة األولى ، عمان ، دار وائل ، تنازع القوانٌن فً الملكٌة الفكرٌة ، عبدالكرٌم محسن أبو دلو   - 
 .باريس  من اتفاقية(  2/ ثانيًا  10)  انظر المادة  2

 
 . يسري عمى االلتزامات غير التعاقدية قانون البمد الذي وقع فيه الفعل المنشي لاللتزام"  1من القانون المدني األردني  22نص المادة  - 4

وال تسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى االلتزامات الناشئة عن الفعل الضار عمى الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون .  2     
  0 " الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعه في البمد الذي وقعت فيه األردنيةمشروعه في المممكة 
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اع والٟٗل اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت ٢ىاٖض في الخمايت وؤهميت      ًّ  في ال٣ىاهحن جىإػ هاخيت مً ال٨ٟغيت اإلال٨يت ٢ىاٖض صونل ال
 بيىما ، الخمايت َلب بلض ٢اهىنل ؤخ٩ام جُبي٤ بلى ياصر ال٨ٟغيت اإلال٨يت ٢ىاٖض بمىحب الخمايت ُٞلب ، الخٗضر خاالث

 ٞحها و٢٘ التي الضولت ٢اهىنل جُبي٤ بلى ياصر ال٨ٟغرل الخ٤ لخمايت الًاع والٟٗل اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت ٢ىاٖض بلى الاؾدىاص

.  الالتزام اإلايكإ الٟٗل

ل يلخ٤ اٖخضاء ٧ل بخإزيم الكهحرة  ألاعصوي اإلاضوي ال٣اهىنل مً( 256) اإلااصة ؤهميت ؤيًا جيس ى وال       
ً
 ٞاٖله ٞخلؼم بالٛحر يغعا

 وحض ٞمتى )2( بيجهما الؿببيت والٗال٢ت والًغعل الًاع الٟٗل مً يخد٤٣ ؤن ال٣اض ي ٖلى ويجب, )1( بالًمان ممحز ٚحر ولى
ل ي٩ىنل ٢ض الظر بالخٗىيٌ الخ٨م بلى يلجإ ال٣اض ي طل٪

ً
، ؤصبيا

ً
 ؤر مً ٧ان ؤر ؤو طل٪ في اإلاخٗضر بجيؿيت ٖال٢ت وال وماصيا

.  بلض

 ال٣اهىنل زالٝ وطل٪ اإلاكغوٖت الٛحر اإلاىاٞؿت ٢اهىنل بلى ؤقاع ٢ض ال٣اهىنل هٟـ بإن هجض اإلاٛغبي ال٣اهىنل حاهب مً ؤما

ل اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت ٢اهىنل حٗل الظر ألاعصوي
ً
(  185) واإلااصة(  184) اإلااصة هو في طل٪ ط٦غ اإلاٛغبي ال٣اهىنل في ؤما,  مؿخ٣ال

ل ي٩ىنل الخجاعرل ؤو الهىاعي اإلايضان في الكٝغ وؤٚغاى يدىافى ٖمل ٧ل حٗل خيث
ً
 بهٟت وط٦غ قغيٟت ٚحر مىاٞؿت مىاٞؿا

ما٫ بٌٗ زانت :   وهي ال٣بيل هظا مً حٗض التي ألٖا

ما٫ حمي٘ ها ٧ان ٦يٟما ألٖا  ؤو مىخجاجه ؤو اإلاىاٞؿحن ؤخض ماؾؿت م٘ زلِ الىؾاثل مً وؾيلت بإيت ٖلحها يترجب ٢ض التي هٖى

.  الخجاعرل ؤو الهىاعي وكاَه

 وكاَه ؤو مىخجاجه ؤو اإلاىاٞؿحن ؤخض ماؾؿت ؾمٗت بلى حس يء ؤن قإنها مً ٧ان بطا الخجاعة مؼاولت في ال٩اطبت الاصٖاءاث
.  الخجاعرل ؤو الهىاعي

 َغي٣ت ؤو البًاج٘ َبيٗت في الجمهىعل مٛالُت الخجاعة مؼاولت في اؾخٗمالها قإن مً ي٩ىنل التي الاصٖاءاث ؤو البياهاث ؤما

 ال اإلاٛغبي ال٣اهىنل في اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت صٖىيل بإن الظ٦غ ويجب.  ٦ميتها ؤو لؤلؾخٗما٫ ٢ابليتها  ؤو ممحزاتها ؤو نىٗها

ما٫ لى٠٢ مضهيت بضٖىيل بال ج٣ام .  بالخٗىيٌ اإلاُالبت صٖىيل ٖلحها ج٣ىم التي ألٖا

 الفناعي والنمىرج للشظم اإلاذنُت الحماًت: الثاني اإلاعلب

ل الخ٤ مدل ٖلى ي٣٘ الظر الًغعل م٣ضاع ٖلى ٦بحر بك٩ل ع٦ؼث الٗغبيت ال٣ىاهحن في اإلاضهيت الخمايت بن       
ً
(  256) اإلااصه ٞمثال

 لهاخب اإلاىاؾب الخٗىيٌ بضٞ٘ ي٣ىم ؤن ٖليه ويجب اإلاٗخضر مً ي٣٘ الظر الًغعل حبر ٖلى ع٦ؼث ألاعصوي اإلاضوي ٢اهىنل مً

.  الخ٤

ل لها الخمايت َغ١ل جًمىذ ؤنها هجض ال٨ٟغيت اإلال٨يت في الخانت ال٣ىاهحن في هٓغها بطا ل٨ً       
ً
 حٗلذ مً ٞمجها خضه ٖلى ٦ال

لى.  اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت ٢اهىنل بلى جُغ٢ذ وألازغيل اإلاضهيت الخمايت حٗلذ ومجها الجؼاثيت الخمايه  ال٣اهىنل ٞان الٗمىم ٖو
 ؤؾاؾيحن ع٦ىحن ٖلى اإلاضهيه الخمايه ٞجٗل طل٪ هٓم الظر الاجداصر و٢اهىنل الهىاٖيت والىماطج الغؾىم ٢اهىنل في ألاعصوي

. اإلاٗىىرل والٗىهغ اإلااصر الٗىهغ وهما

                                                           
  .من القانون المدنً االردنً 256راجع المادة   - 1
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 .  87ص ،  2002الطبعة األولى  ، اإلسكندرٌة ، دار الفكر الجامعً ، التعوٌض المدنً فً ضوء الفقه والقضاء ، منٌر قزمان    - 
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ل الاؾخيؿار ٧ان ؾىاء الهىاعي والّىمىطج للغؾم الخ٣ليض ٞضٖىيل          
ً
ل ؤو حؼثيا

ً
 حغيمت حٗض الخ٤ ناخب مىا٣ٞت بضونل ٧ليا

 اإلااصة في طل٪ هٓم اإلاٛغبي ال٣اهىنل في ؤما )1(. جىػيٗه ؤو اؾخحراصه ؤو للبي٘ اإلاىخج بٗغى طل٪ ٧ان ؾىاء الخ٤ ناخب خ٤ في
:  وهي اإلاكّغٕ ط٦غها خاالث 124

.  اؾخٛالله ألحل الهىاعي الىمىطج ؤو للغؾم الاؾخيؿار-1 

. بيٗه ؤو للبي٘ ٖغيه ؤو اإلادمي الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم ًٖ مؿخيسخ مىخج اؾخحراص-2

.  بُعه أو للبُع عشضه ألحل اإلانخج هزا خُاصة-3

ل حٗخبر الخاالث ٞهظه          
ً
ل ع٦ىا

ً
 هظا في اإلاكٕغ ألن الضٖىيل ج٣ام ال الغ٦ً هظا ٞبضونل,  الخ٤ ٖلى الخٗضر لجغيمت ماصيا

حر ويجب للخمايت، آزغ َغي٤ اجساط وحب وبال الخٗضر ٞحها ي٣٘ التي الخاالث هي ما خضص ال٣اهىنل  الضٖىيل في آزغ ع٦ً جٞى
ل ي٩ىنل وطل٪ الاؾخيؿار ؤو الخ٣ليض صٖىيل في اإلاٗىىرل الغ٦ً وهى ، ج٣ام ختى

ً
خضاء ي٩ىنل ؤن في مخمثال غاى الٖا  ؤو ججاعيه أٚل

ل ٧ان وهظا نىاٖيت
ً
.  ألاعصوي اإلاكٕغ م٘ مخىا٣ٞا

 وط٦غث,  ال٨ٟغيت اإلال٨يت بد٣ى١ل مؿاؽ ٧ل التزيي٠ حٗلذ خيث 201 اإلااصة هو بلى حٗىص خيىما طل٪ ؤؾاؽ ؤما        
 خاالث مً الخاالث جل٪ لخجٗل 124 اإلااصه ٖلى 201 اإلااصه ؤخالذ طل٪ وبٗض الخ٣ى١ل هظه مً الّهىاٖيت الىماطج الغؾىم

ل ط٦غث التي وهي التزيي٠؛
ً
 ألحل مىخج خياػة ؤو مؿخيسخ مىخج الاؾخحراص ؤو الىمىطج ؤو للغؾم اؾخيؿار ٧ان ؾىاء,  ؾاب٣ا

.  التزيي٠ بٖما٫ مً ٞجميٗها البي٘

 اإلاؼي٠ اإلاىخج ناو٘ ٚحر وهى اؾخٗمله ؤو اإلاؼي٠ اإلاىخج ٖغى شخو ٧ان بطا ٞيما اإلاٛغبي ال٣اهىنل مً  201  اإلااصة  بييذ و٢ض
. مؼي٠ اإلاىخج بان يٗلم ي٨ً لم بطا ٖليه مؿاوليت ال

 يجىػل وؤيًا اإلاٛغبي ال٣اهىنل مً 202 اإلااصة ٖليه ههذ ما وهظا الخ٤ مال٪ ٖاج٤ ٖلى ج٩ىنل الضٖىيل ب٢امت ومؿاوليت 

.   اإلاؿخٟيض له يىحهه بهظاع بٗض الضٖىيل ب٢امت في الاؾخئثاعرل الخ٤ لهاخب

٘ ٖىضما اإلاد٨مت لغثيـ ويد٤ ل يٗخبر الظر الٗمل يى٠٢ مؿخعجل ؤمغ بةحغاء ي٣ىم بإن التزيي٠ صٖىيل بليه جٞغ
ً
 ؤن ٖلى جؼيٟا

، اصٖاثه ٧ان بطا ٞيما ٖليه للمضعي يماهاث بضٞ٘ الخ٤ ناخب ي٣ىم
ً
 في حضيه ج٩ىنل ؤن بالضٖىيل يكتٍر ول٨ً باَال

ها . ٖليه بىاء الُلب ؤؾـ التي باألٞٗا٫ اإلاال٪ ٞيه ٖلم الظر اليىم مً يىما 30 ًٖ يؼيض ال ؤحال جخجاوػل وؤال  ، مىيٖى

ً لها الخاب٘ اإلاد٨مت هي الضٖىة لهظه اإلاسخهت اإلاد٨مت ،بما )2( 203 اإلااصة هو في ٖليه مىهىم ٧له وهظا      اإلاضعي مَى
  ال٣ًيت ج٩ىنل ؤال ٖلى,  )3( و٦يله ؤو الخ٣ي٣ي ٖليه

 الضٖىيل ٞخ٩ىنل الضٖىيل ي٣يم ؤن اإلاضة هظه مط ي بٗض الخ٤ لهاخب يد٤ ٞال ؾىىاث 3 وهي الخ٣اصم ػمً ٖلحها ؾغيل ٢ض
 للىمىطج ؤو الغؾم الدسجيل بٗض بال 207 اإلااصة هو خؿب الضٖىيل ب٢امت يجىػل ال بإهه الٗلم م٘. )4( الخ٣اصم بد٤ ؾ٣ُذ

                                                           
1

   172-171، ص  1991كامل السعٌد ، شرح قانون العقوبات األردنً ، الجرائم الواقعه على االموال ، مكتبة دار الثقافه للنشر والتوزٌع ،عمان،  - 
2

 . من القانون المغربً  203نص المادة  أنظر   - 
3

 .من القانون المغربً  204نص المادة   أنظر  -
4

 . من القانون المغربً  205نص المادة  أنظر   -
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 ي٩ىنل الضٖىيل هظه في اإلاٗىىرل للغ٦ً آلازغ الكُغ ؤما.  ال٨ٟغيت اإلال٨يت في اإلا٩لٟت الهيئت جمؿ٨ها التي السجالث في الهىاعي

ل
ً
خضاء مغج٨ب صٞ٘ بطا بال مٟتريا ٞي٩ىنل الخ٣ليض مغج٨ب لضي الىيت بؿىء مخمثال .  )1( طل٪ يثبذ بما ؤصلىا ؤن الىيت بدؿً الٖا

 في الًٗىيت خ٤ مً ٖلحهم اإلاد٩ىم ألاشخام بدغمان ي٩ىنل بضايت الٟٗل هظا مغج٨ب ٖلى ج٣٘ التي ال٣ٗىباث ؤما        

 هظا يثبذ بما ؤلازباث وؾاثل بجمي٘ الخ٤ ناخب يثبذ ؤن ٖلى ،)2( ؾىىاث زمـ ٖلى جؼيض ال مضه َىا٫ اإلاهىيت الٛٝغ

.  )3(خهل الظر التزيي٠

 ألاقياء بمهاصعة اإلاًغوع ؤو اإلاضعي لٟاثضة جإمغ بإن التزيي٠ مىانلت يى٠٢ ؤن اإلاد٨مت ؤمغ ٖلى بىاء الخ٤ لهاخب ويد٤  
 ؤو ألاحهؼة مهاصعة الخا٫ ا٢خط ى بن ويجىػل الخىٟيظ خحز مى٘ صزى٫ل جاعيش في للمؼي٠ مل٪ هي والتي مؼيٟه ؤنها جثبذ التي

. )4( لظل٪ اإلاؼيٟت اإلااصه ججهحز جم التي الىؾاثل

:  الجىاثيت الضٖاورل ؤما 

٘ صعهم 250،000 بلى 25،000  بٛغامت نىاعي همىطج ؤو عؾم مال٪ ٖلى مخٗضر ٧ل يٗا٢ب          50،000 ٚغامه بلى ال٣ٗىبت وجٞغ

 ٦ما.  )5( اإلاخًغعل الُٝغ لخؿاب اقخٛل شخو اإلاسال٠ ٧ان بطا ؤقهغ ؾخت بلى قهغ مً الخبـ والى صعهم 250،000 بلى
. لظل٪ اإلاٗضة الىؾاثل وحمي٘ وألاحهؼة اإلاؼيٟت ألاقياء بةجالٝ جإمغ ؤن للمد٨مت يد٤

 الى طل٪ وعص الجؼاثيت الخمايت بلى يكغ ولم 17 اإلااصة هو في  الخدٟٓيت الخمايت بلى ؤقاع بإهه هجض ألاعصوي ال٣اهىنل في ؤما

.  اإلاٛغبي ال٣اهىنل بسالٝ حؼاثيت ٣ٖىباث ؤر ٖلى يىو لم الغؾىم ٢اهىنل ؤن خيث لل٣ٗىباث الٗامت ال٣ىاٖض ههىم

:  مخمثلت الخاليت ؤلاحغاءاث بلى ؤقاعث ٣ٞض الخدٟٓيت الخمايت ؤما     

 .الخٗضر و٠٢ (1)

 . وحضث ؤيىما الخٗضر مىيٕى اإلاىخجاث ٖلى الخدٟٓي الدجؼ (2)

 . بالخٗضر الهلت طاث ألاصلت ٖلى اإلاداٞٓت (3)

يه ٦ٟاله ي٣ضم بن الخ٤ ناخب ٖلى يجب طل٪ وم٘     :  إلزباث وطل٪ ؤلاحغاءاث هظه الجساط اإلاد٨مت بلى َلب م٘ مهٞغ

 . خ٣ى٢ه ٖلى و٢٘ ٢ض الخٗضر بن (1)

ل به يلخ٤ و٢ض الى٢ٕى وقي٪ ؤنبذ الخٗضر بن (2)
ً
 . جضاع٦ه يخٗظع يغعا

 مً لخ٣ه ٖما بالخٗىيٌ باإلاُالبت له يد٤ اإلاخًغعل بان الٗلم ٖلى بجالٞه ؤو الخٗضر ٖلى الضليل ازخٟاء مً يسش ى اهه (3)

 . ٖليه الضٖىيل ب٢امت حغاء مً يغعل

 

 

                                                           
1

 . من القانون المغربً  207نص المادة  أنظر   -
2

 . من القانون المغربً  208أنظر  نص المادة  - 
3

 . من القانون المغربً  219أنظر  نص المادة  - 
4

 . من القانون المغربً  220أنظر نص المادة  - 
5

 . من القانون المغربً  221نص المادة  أنظر   -
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 :خاجـــــــــــــــــــــــــــــمت

٣ا الهىاٖيت والىماطج للغؾىم اإلاضهيت الخمايت في وجخمثل مهمت بق٩اليت الضعاؾت هظه زال٫ مً بدثىا َغح       ٢غعه إلاا ٞو
 الىمىطج ؤو الغؾم في الخ٤ ناخب او اإلاال٪ جم٨حن ٢هض وطل٪ الخهىم بهظا الهىاٖيت والىماطج الغؾىم ٢اهىنل

.  الخ٤ هظا ٖلى الخٗضر حغاء به لخ٣ذ التي ألايغاع ًٖ الخٗىيٌ ٖلى الخهى٫ل مً وجم٨يىه ، خ٣ه خمايت مً الهىاعي

 هظا م٘ ال٣ىاهحن جل٪ بها حٗاملذ التي آلاليت خى٫ل اإلا٣اعهت ال٣ىاهحن مى٠٢ و٦ظل٪ ، ألاعصوي ال٣اهىنل مى٠٢ بلى وبالىٓغ   
ل ، الضوليت الاجٟا٢ياث مى٠٢ ٖلى وبالى٢ٝى ، الهىاٖيت والىماطج للغؾىم الخمايت مً الىٕى

ً
 الجىاهب اجٟا٢يت وجدضيضا

:- الخاليت الىخاثج الى جىنلىا ٣ٞض (TRIPS) ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ل مً بالخجاعة اإلاخهلت

ل
ً
ل الهىاعي والىمىطج الغؾم ي٩ىنل ؤن بض ال: ؤوال

ً
.  باألنالت ويخه٠ زاعجي مٓهغ وله حضيضا

ل
ً
يت الكغوٍ مً الجضة حٗخبر:  زاهيا  ؤو مُل٤ بما وػماوي م٩اوي ق٩لحن ٖلى الجضه وج٩ىنل الهىاعي والىمىطج للغؾم اإلاىيٖى

.  الجضة مٗايحر مً ٞهظه خضه ٖلى ٞيه ٖىهغ ٧ل ٖلى وليـ بغمخه للغؾم الىٓغ ويجب وؿبي

ل
ً
.  للخمايت الك٩ليت الكغوٍ مً وؤلايضإ اإلاٛغبي ال٣اهىنل في له ميكئا وليـ للخ٤ ٧اق٠ ؤلايضإ بن :-زالثا

ل
ً
 جىاٞغ ويجب الخ٤ ٖلى الًغعل وي٣٘ الدسجيل َلب الخ٤ ناخب يىصٕ لم بطا ج٩ىنل مكغوٖه الٛحر اإلاىاٞؿت صٖىيل :-عابٗا

.  بيجهما الؿببيت والٗال٢ت والخُإ الًغعل

ل
ً
.  البي٘ ألحل اإلاىخج ٖغى ؤو الاؾخحراص ؤو الاؾخيؿار في الخ٣ليض ٖلى اإلاضهيت الخمايت ج٣٘: زامؿا

ل
ً
خضاء  خا٫ حؼاثيت ٣ٖىبت بةي٣إ ؤوص ي:  ؾاصؾا  اإلاكٕغ ٚغاع ٖلى ألاعصوي ال٣اهىنل في الهىاعي الىمىطج ؤو الغؾم ٖلى الٖا

.  اإلاٛغبي

ل
ً
 في اإلاكٕغ ٞٗل ٦ما الغؾىم ٢اهىنل في اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت ٢اهىنل يمً الخمايت ألاعصوي اإلاكٕغ يدؿم بان ؤعيل: ؾابٗا

.   جدهل التي الاحتهاصاث زالٝ ٖلى اإلاٛغبي ال٣اهىنل

ل
ً
 وطل٪ ألاعصوي اإلاكٕغ ٞٗل ٦ما الهىاٖيت والىماطج للغؾىم زام ب٣اهىنل يؿخ٣ل ؤن اإلاٛغبي اإلاكٕغ ٖلى ييبغي ٧ان:  زامىا

. والخجاعرل الهىاعي اإلاجا٫ في ألهميتها

ل
ً
ل طل٪ يجٗل ؤن ييبغي ٧ان ؤهه م٘  للغؾىم الٗامت ألاخ٩ام ًٖ ال٣ٗىباث ٞهل اإلاٛغبي اإلاكٕغ:جاؾٗا

ً
ل مخهال

ً
 ٧ل في ومخىانال

 بلى ؤلاخالت بلى بالغحٕى والٗىاء ال٣ٗىباث، في ال٣اعتل يكىف خهل الظر الخلِ ؤن بؿبب ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ل مً خ٤

.  ال٣اهىنل ؤو٫ل في اإلاىاص

ل
ً
 ٖغيًت زٍُى عؾم ؤو الٗام والىٓام الٗامت آلاصاب جدضيض  اإلاٛغبي اإلاكٕغ خضص ٦ما ألاعصوي اإلاكٕغ ٖلى ييبغي ٧ان:  ٖاقغا
.  لظل٪

 ل
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:   اإلاشاحع البدت

 
ً
:  الىخب: أوال

  . ٍ ب ، ،ؤلاؾ٨ىضعيت الخضيث الجامعي ،اإلا٨خب ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ل ،خمايت َلبت ؤهىعل .1

 ،ال٣اهغة الٗغبيت الجهًت صاع ، الهىاٖيت اإلال٨يت خ٣ى١ل لخمايت الضوليت آلالياث ،جُىعل 2006 ، بضورل اإلاُلب ٖبض بال٫ .2

 .   ألاولى ،الُبٗت

 .  الؿاصؾت الُبٗت ، الٗغبيت الجهًت صاع ، الهىاٖيت اإلال٨يت ،2007، ال٣ليىبي ؾميدت .3

 . ألاولى الُبٗت ، ٖمان ، واثل صاع ، ال٨ٟغيت اإلال٨يت في ال٣ىاهحن جىإػ ،2004، صلى ؤبى مدؿً ال٨غيم ٖبض .4

  .ألاولى الُبٗت,  بٛضاص الخ٨مت بيذ ، ال٨ٟغيت للمل٨يت ال٣اهىهيت الخمايت ،2001، ب٨غ ٖهمذ .5

 .،ٖمان الٟغ٢ان صاع ، الاولى الُبٗت ، والخجاعيت الهىاٖيت الدكغيٗاث في ،الىححز 1983-1982الىاهي، الضيً نالح  .6

 . ألاولى الُبٗت ، ؤلاؾ٨ىضعيت ، الجامعي ال٨ٟغ صاع ، وال٣ًاء ال٣ٟه يىء في اإلاضوي الخٗىيٌ ،2002، ٢ؼمان مىحر .7

 .ألاولى الُبٗت ، ألاواثل صاع ، ال٨ٟغيت اإلال٨يت ٢ىاٖض قغح ،2005، زاَغ خمض هىعر .8

لوالخىػي٘، لليكغ الث٣اٞه صاع م٨خبت ، الامىا٫ ٖلى الىا٢ٗه الجغاثم ، الاعصوي ال٣ٗىباث ٢اهىنل ،قغح1991 ، الؿٗيض ٧امل  .9

 . ٖمان

 

: الجامعُت والشظابل  اإلالاالث: زانُا 

   ٣ا الازتراٖاث في الجضه ،قغو2001ٍ ، صعويل ٖبضهللا صعويل  الىاميت،عؾالت للضو٫ل مالثمتها ومضي باعيـ الجٟا٢يت ٞو
 .ال٣اهغة ،حامٗت ص٦خىعاة

 آ٫ حامٗت ، اإلاىاعة مجلت في بدث ، ال٨ٟغيت اإلال٨يت ب٣ىاٖض الهىاٖيت والىماطج الغؾىم ،خمايت2001 ، زاَغ خمض هىعر 
 .  البيذ

 في ميكىعل ،بدث(م٣اعهت صعاؾت) الاعصوي ال٣اهىنل في الهىاٖيت والىماطج للغؾىم الاحغاثيت ،الخمايت2007 الضاللٗت، ؾامغ 
 .2 ،الٗضص34 ،اإلاجلض البيذ ا٫ وال٣اهىن،حامٗت الكغيٗه ٖلىم صعاؾاث مجلت

 

 
ً
: واللىانيو الاجفاكُاث:  زالثا

:  الاجٟا٢ياث:  ؤوال 

 .1994 لؿىت( TRIPS) ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ل مً بالخجاعة اإلاخهلت الجىاهب  اجٟا٢يت .1

 .وحٗضيالتها  1883 لؿىت الهىاٖيت اإلال٨يت لخمايت باعيـ اجٟا٢يت .2



 2016  ماًى  3العذد  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مشهض حُل البدث العلمي 
  

 

 
92 

 
ً
:  اللىانيو:  زانُا

 . اإلاٛغبي الهىاٖيت اإلال٨يت بدمايت يخٗل17.97٤  ع٢م ٢اهىنل .1

 .  اإلاٛغبي الالتزاماث ٢اهىنل .2

 , م 2000 لؿىت 14 ع٢م  ألاعصوي الهىاٖيت والىماطج الغؾىم ٢اهىنل .3

 .  م 2000 لؿىت 15 ع٢م الاعصوي الخجاعيت وألاؾغاع اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت ٢اهىنل .4

. 1976 لؿىت(  43)  ع٢م الاعصوي اإلاضوي ال٣اهىنل .5
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