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ش اإلاششقت الػامت  : ومذًشة الخدٍش

  ظشوس ؾالبي اإلال. د

   

 :الخٗغي٠

 جهضع مد٨مت صوليت  ٖلميت مجلت

 البدض ظيل مغ٦ؼ ًٖ صوعًيا

 اإلاٗم٣ت اإلا٣االث وكغ حؿتهضٝ الٗلمي

: ال٣اهىهيت الٗلىم مجاالث مسخل٠ في

 بةقغاٝ ،"والخاص الػام الهانوو "

 ؤؾاجظة مً مك٩لت جدغيغ َيئت

يئت وباخشحن  مً جخإل٠ ٖلميت َو

يئت الباخشحن مً هسبت  جد٨يم َو

 .ٖضص ٧ل في صوعيا جدك٩ل

 الباخشحن مسخل٠ بؾهاماث اإلاجلت جدىاو٫ل

 ما ؾىاء ال٣اهىهيت الٗلىم بمجا٫ واإلاهخمحن

 الؿاٖت ب٣ًايا ؤو الىٓغرل بالغنيض حٗل٤

ما٫ بترظمت ؤو  الٗلميت ألاَميت طاث ألٖا

 .بها اإلاٗتٝر

 لخغم ج٨غيؿا الٗلميت الضوعيت َظٍ حٗض

 اإلاجهىص و ألابدار حصجي٘ ٖلى اإلاغ٦ؼ

لى الٗلمي،  عنيضٍ بزغاء في ؤلاؾهام ٖو

 وال٣يمت، الجاّصة الضعاؾاث بيكغ الٗلمي

ل
ً
يت ٖلميت مٗايحر بلى اؾدىاصا  مىيٖى

 .وص٢ي٣ت

: الػلمُت اللجنتسبِغ 
غانلي قػُلت، حامػت باجنت، الجضابش . د

ش : أظشة الخدٍش
 ، ألاسدو سابذ مدمذ قلُذ النمش  حامػت الػلوم ؤلاظالمُت الػاإلاُت. د

الجضابش   العػُذ ًلُواث حامػت مدمذ بوغُاف باإلاعُلت،. د

ظوم أىشاط   -حامػت مدمذ الشٍشل معاغذًت  ظكُاو ظوالم. د

س ي امُنت حامػت حُاللي لُابغ ظُذي بلػباط . د الجضابش  –دَس

( الػشام)غذناو خلل خمُذ البذساني سبِغ قشع الػالناث الذولُت بجامػت اإلاوضل . د

 جونغ، ًلُت الخهوم بطكانغغلي نخاث  الباخث 

 وىشاو، حامػت نعُمت أماُ خُكشي،. أ

 :الػلمُت الخدٌُمُت للػذداللجنت  
 العوداو اإلاكخوخت ـ ، حامػت ابشاىُم نعم العُذ مدمذ ؾط، ًلُت الهانوو . د

، الجضابش خناو مِعاوي، ًلُت الخهوم بجامػت أبي بٌش بلهاًذ، جلمعاو. د

وىُبت، حامػت معخؿانم، الجضابش سابذ . د

الػشام  -البطشة  -غبذ اإلانػم غبذ الوىاب نهابت اإلادامحو . د

. الػشام  –حامػت بؿذاد  -منخهى أخمذ مدمذ خمِغ النػُمي . أ

 :الخذنُو اللؿوي 
 شامخت خكُظت ؾػام اإلاشيض الجامعي  جِعمعُلذ، الجضابش. د

الجضابش  ظماح بن خشوف، حامػت البشحر ؤلابشاىُمي،. أ

ضة خوقاف. أ حامػت مدمذ بوغُاف اإلاعُلت، الجضابش ، لٍو
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 ألاضالت قيها وجخواقش واإلانهجُت، اإلاوغوغُت جلتزم التي واإلاهاالث ألابدار اإلاجلت جهبل

 :الخالُت النشش نواغذ وجدترم والجذًت والذنت الػلمُت

 : للمهاالث بالنعبت 

 آلاجُت الششوؽ حعخوفي التي اإلاهاالث اإلاجلت جنشش : 

 واإلاوغوغُت الػلمُت باإلاػاًحر الالتزام  ُ  اإلادٌمت، الذوسٍاث في دولُا بها اإلاػمو

 . الػلمي البدث لششوؽ حعخجُب والتي 

 اإلاششخت الػلمُت اإلاواد جدٌُم في واإلاوغوغُت الخُاد مبذأ  الخدٌُم ىُئت حػخمذ 
 بمبادا معاظها أو الكٌشي  الخؿشف من ألاغماُ خلو غلى الخشص مؼ للنشش

 . ألانظمت أو باألشخاص

 مدل جٌوو  ال وأو بالجذًت جدعم أو اإلاجلت في للنشش اإلاهترخت اإلاهاالث في ًشاعى 

 . ملخهى أغماُ، أو مزيشة من مهخؿل أو ظابو نشش

 اإلاجلت اخخطاص غمن اإلاهذمت اإلاواغُؼ جٌوو  أو . 

 20 الػمل حجم ًخػذى ال أو و ، اللؿوٍت العالمت ونواغذ الذنت اإلاهاالث جلتزم أو 

 . البدث مالخو و ىوامش،مطادس اخدعاب مؼ ضكدت

 اللؿاث بئخذى آخش و البدث بلؿت بملخظ مشقو ملل في الػلمُت اإلاادة جشظل :

ت أو الكشنعُت الػشبُت،  (.البدث لؿت خعب) الانجلحًز

 : اإلاترحمت لألغماُ بالنعبت  

 اإلاجلت باخخطاص جخطل التي جلَ اإلاترحمت ألاغماُ من جهُل. 

 ت,  ،الكشنعُت الػشبُت:  إلى و من اإلاترحمت ألاغماُ جهبل   .ألاإلاانُت أو الانجلحًز

 أغالو اإلازيوسة اللؿاث في مخخطحو جشحمانُحو الظدشاسة اإلاهاالث جخػؼ . 

  ُ  خعب  الػلمُت الخبرة روي  من أظاجزة إلى اإلاهاالث  اإلاهذمت ألاغماُ جدو

 . اإلاهالت اخخطاص

 حعلمها من دنابو 5 بػذ مادجط بخلهي اإلاشظل الباخث ًبلـ . 
 

 نواغذ النشش
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 :الخدٌُم ظُاظت 

 من جمٌُنها من أظبوع ؾػوو  في الهشاس اجخار و الشأي بئبذاء الخدٌُم ىُئت جلتزم 
ت مشاغاة مؼ للنشش، اإلاهترخت اإلاادة  الخدٌُم في الخامت العٍش

 للنشش اإلاهذمت اإلاواد غلى حػذًالث إنشاس غشوسة اسجأث أو الخدٌُم لهُئت ًدو . 

 اإلاشظل الباخث ٌػلم  ُ خ ٌػلم أو غلى للنشش مادجط بهبو  سصنامت خعب نششىا بخاٍس

 .اإلاجلت

 :النشش ششوؽ

 شٍل  الػشبُت باللؿت:   الٌخابت شٍل Traditional Arabic  14 حجم. 

 شٍل ألاحنبُت للؿاث بالنعبت Times New Roman 12 حجم       . 

 مكطلت غلمُت راجُت بعحرة مادجط الباغث الباخث ًشقو. 

 هت خعب البدث مػلوماث تهمشن ٍاؾو ؾٍش ٌُت شُ  ًدبؼ  حعلعلي بترجِب ألامٍش

 . البدث متو

 ضكدت ًل نهاًت في اإلاػلوماث ىوامش جشجب. 

 :التهمِش نمورج 

 النشش، داس الٌخاب، غنواو اإلِاؤلل، اظم و لهب :ألاحنبُت أو الػشبُت باللؿت الٌخب .1

 .الؿبػت النشش،سنم ظنت النشش، بلذ

ػُت النطوص .2  . الطذوس  النظ،ظنت النظ،مػموو  البلذ،نوع  :الدشَش

ٍاجب،غنواو اظم و لهب الذوسٍت، أو اإلاجلت غنواو :الذوسٍاث و اإلاجالث .3  ال

خ اإلاهالت،غذد  . الانخباط الطذوس،ضكدت اإلاجلت،جاٍس

 اإلازيشة،مؤظعت دسحت ، اإلازيشة الؿالب،غنواو اظم و لهب :الجامػُت الشظابل .4

 . الانخباط الجامػُت،ضكدت الخخطظ،العنت اإلازيشة،ًلُت حسجُل

ش .5 ش، إضذاس حهت  :الشظمُت الخهاٍس ٍاو موغوع الخهٍش ش،م ش، نشش الخهٍش  ظنت الخهٍش

ش إضذاس  .الانخباط ضكدت ، الخهٍش

     :الالٌترونُت اإلاشاحؼ .6

ُ   اإلاشحؼ ًوزو   ًامال ؤلالٌتروني   الشابـ  مػلوماث بزيش ” ؤلانترنذ”  شبٌت  غن اإلانهو

خ اإلانشوسة، اإلاادة ضاخب ريش   مؼ  اسة وجاٍس   .اإلاونؼ ٍص

 غلى غنواو اإلاجلتجشظل  .7
ً
 :اإلاعاىماث بطُؿت الٌترونُت خطشا
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 الذولُت الاجكانُاث بحو ،للبػاةؼ  البدشي  النهل غهذ في لنانلا إلاعؤولُت الهانوني النؿام 

س ي ألاظخارة: الجضابشي  البدشي  الهانوو و  حامػت العُاظُت، والػلوم الخهوم  ًلُت أمُنت، دَس
 الجضابش بلػباط، ظُذي لُابغ، حُاللي

29 
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 ت اإلاعؤولُت يأظاط اإلاشقهي الخؿأ -  خذًجت صسوقي ،الاظدشكابُت الػمومُت للمشاقو الاداٍس

 - الجضابش- ؾلحزاو لتب بن أخمذ حامػت
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 الهانوو  في ديخوساو باخث   -غِـعاني ؾط ،والكٌشي  الانخطادي الػشس  الالٌترونُت؛ الهشضنت-  

 1  الجضابش حامػت
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 ت ظل في اإلاعتهلَ خماًت  123  الجضابش باجنت، حامػت قػُلت، غانلي. د:  الجضابش في اإلاناقعت خٍش

ش أظشة جخلي ت اإلالٌُت لخهوم  انتهاى أي غن معؤولُتها اإلاجلت جدٍش  الكٌٍش

 اإلاشيض إداسة سأي غن بالػشوسة الػذد ىزا في الواسدة آلاساء حػبر ال

 2016©  الػلمي البدث حُل إلاشيض مدكوظت الخهوم  حمُؼ
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 الاقخخاخُت
 

 الطالخاث جخم بكػلط الزي الػاإلاحو سب هلل الخمذو الشخُم الشخمن هللا بعم

 اإلادٌمت اإلاهاالث من مجموغت اإلاػمهت الهانونُت ألابدار حُل مجلت من الخامغ الػذد جػمن
 بػؼ غلى الػوء معلؿت العواء، خذ غلى الهانوو  وسحاُ الباخثحو حشؿل ساىنت مواغُؼ جناولذ

ٍالُاث . لٌترونُتؤلا الهشضنت ويزلَ لٌترونيؤلا والذقؼ ؤلالٌترونُت بالػهود ةاإلاشجبـ ألاظاظُت الاش

ُ  يما  الاجكانُاث بحو للبػاةؼ، البدشي  النهل غهذ في النانل إلاعؤولُت الهانوني النؿام الػذد جناو
ت اإلاعؤولُت يأظاط اإلاشقهي لخؿأاو ،الجضابشي  البدشي  والهانوو  الذولُت  الػمومُت للمشاقو الاداٍس

ت ظل في ظتهلَالم لخماًت واخحرا اإلانػذم الهػاةي لخٌماو ،الاظدشكابُت . الجضابش في اإلاناقعت خٍش

 الػذد، ضكداث مهاالتهم أزشث الزًن ألاقاغل للباخثحو الشٌش أصجي أو ًكوجني ال اإلاناظبت وبهزو

. اإلاهبلت باألغذاد اإلاعاىمت الهانونُت الػلوم مجاالث مخخلل من الباخثحو داغُت

ل أجهذم أو ًكوجني ال يما  لم الزًن الخدٌُمُت الػلمُت اللجنت أغػاء للضمالء والػشقاو الشٌش بجٍض

  .  باإلاجلت للنشش اإلاشظلت اإلاهاالث وجطوٍب جهُُم في الكػل لهم ًشحؼ إر الهُمت بمالخظاتهم ًبخلوا

 الباخثحو حصجُؼ إلى جأظِعط منز ٌععى الزي الػلمي البدث حُل مشيض بأىذاف أريش ألاخحر وفي
 الػلمُت، العاخت في الشابذة الهانونُت اإلاجالث خذىإ إلاجلتا هىز لخٌوو و الػلمي، البدث أدبُاث وجمخحو

          .الػشبي الوؾن في النشش بمعخوى  لجرجهي وانخهاد انتراح بٍل ونشخب ىزا

 وآلاخش ُألاو في اإلاوقو وهللا

ش ومذًشة الػامت اإلاششقت  اإلال ؾالبي ظشوس. د / الخدٍش
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: الٌخابي في الػهذ الالٌترونيالششؽ 

م 2007لعنت  دساظت في نانوو اإلاػامالث الالٌترونُت العوداني 
 لمشجض ى غبذ هللا خحري غبذ هللا. د

مي الجامػُت في ظلؿنت غماوحامػت نُاال الخٌومُت في العوداو و  اظخار الهانوو اإلاذني اإلاعاغذ بٍلُت البًر

 

 

Abstract  

writing considers as a mean of human expression because it contain a content and ideas, and 

certain perceptible concepts, writing is used in the scope of the contracts for the expression of the 

individuals will, and what tended to, Writing is one of the most important means of proof, add to 

that that the legislator requires writing sometimes, And makes the non-existence of it from the 

reasons for non-conclusion of the contract. Therefore, writing has a major role in the contract 

conclusion when it is formality, legislature requires writing to take place, writing either regular 

or electronic, the second being characterized as an electronic support by Computer, and without 

that, writing is consistent with the first, it is regarded as a way of expressing and carrying ideas 

and perceptible concepts, The legislator has equated between ordinary writing and electronic 

writing, making the purpose fulfilled by electronic writing when writing requires by law, and it 

must, regardless of law purpose for it or its impact on the legal action.  

 

 البدث ملخظ

 لئلصعا٥ ٢ابلت مٗيىت ومٟاَيم وؤ٩ٞاع مًامحن ٖلى جدخىرل ألجها ؤلاوؿاوي الخٗبحر وؾاثل مً وؾيلت ال٨خابت حٗخبر
 ؤلازباث وؾاثل ؤَم مً ال٨خابت وحٗض بليه، اججهذ وما    ألاٞغاص بعاصة ًٖ للخٗبحر ال٣ٗىص هُا١ في ال٨خابت اؾخسضام ويخم

ليه ال٣ٗض، او٣ٗاص ٖضم ؤؾباب مً وظىصَا ٖضم ويجٗل ألاخيان بٌٗ في يخُلبها اإلاكٕغ ؤن طل٪ بلى ؤي٠  لل٨خابت ٞةن ٖو
، ي٩ىنل ٖىضما ال٣ٗض او٣ٗاص في ٦بحرا صوعا

ً
 والشاهيت ال٨تروهيت ؤو ٖاصيت بما وال٨خابت الو٣ٗاصٍ، ال٨خابت اإلاكٕغ ويخُلب ق٩ليا

ا خيض مً ألاولى م٘ جخ٤ٟ ٞهي طل٪ وصونل  آلالي الخاؾب ظهاػ بىاؾُت بل٨تروهيت صٖامت ٖلى جخم بإجها جدؿم  وؾيلت اٖخباَع
 الٛغى ٞجٗل ؤلال٨تروهيت وال٨خابت الٗاصيت ال٨خابت بحن اإلاكٕغ ؾاويل و٢ض لئلصعا٥ ال٣ابلت اإلاٟاَيم و ألا٩ٞاع وخمل للخٗبحر،
ل
ً
ها ال٨خابت ال٣اهىنل جُلب ٧لما ؤلال٨تروهيت بال٨خابت مخد٣٣ا ا ؤو بياَا اقتراَه ٚايت ًٖ الىٓغ بٌٛ واقتَر  الخهٝغ في ؤزَغ

. ال٣اهىوي
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 مهذمت

 اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل ٖٝغ و٢ض  1مٗحن مدل ٖلى وال٣بى٫ل ؤلايجاب بحن جىا٤ٞ بإهه ال٣اهىنل ٣ٞه في ال٣ٗض يٗٝغ
 اإلا٣ٗىص في ؤزٍغ يشبذ وظه ٖلى وجىا٣ٞهما آلازغ ب٣بى٫ل اإلاخٗا٢ضيً ؤخض مً الهاصع ؤلايجاب اعجباٍ " بإهه ال٣ٗض م1984 لؿىت

 في جلخ٣ي ؤجها بال ال٣ٗض بها ٖٝغ التي الهيٛت ازخلٟذ ومهما 2"لآلزغ ٖليه وظب بما مجهما ٧ل التزام ٖليه ويترجب ٖليه
ى  ببغامه، في ال٣ٗض ؤَغاٝ بعاصة صوعل جٓهغ طل٪ ؾبيل في وهي ماَيخه، وججؿيض ٖىه الخٗبحر ؤعاصث الظر اإلاًمىنل  ما  َو

 بعاصتهما جسال٠ لم ما ببغامه في  الخغة ؤلاعاصة لهم ال٣ٗض ؤَغاٝ الن وطل٪ 3ؤلاعاصة ؾلُان بمبضؤ ال٣اهىنل ٣ٞهاء لضي يٗٝغ
ل اجٟا٢هما ٞي٣٘ ال٣اهىنل في آمغة ٢اٖضة

ً
 هُا١ وفي الٗام للىٓام ال٣اٖضة جل٪ اهخماء باٖخباع اإلاسالٟت جل٪ خضوص في باَال

 ال٣ٗىص ٞإما  4ٖيييت وزالشت عياثيت وؤزغيل ق٩ليت ٣ٖىص بلى ج٣ؿم ٞةجها مٗحن لك٩ل جُلبها خيض مً ال٣ٗىص ج٣ؿيماث
اث ٣ٖىص ومشالها لالو٣ٗاص ال٣اهىنل جُلبه الظر الك٩ل باؾديٟاء بال ببغامها يخم ال التي جل٪ ٞهي الك٩ليت  ٖلى الىاعصة الخهٞغ

ليه     5والُاثغاث والؿًٟ ٧اإلاغ٦باث الخانت الُبيٗت طاث اإلاى٣ىالث ؤو ال٣ٗاع  الظر الك٩ل اؾديٟاء ٖضم ظؼاء ٞةن ٖو
 حسجيل صاثغة زاعط له اإلاملى٥ ال٣ٗاع بي٘ ٖلى آزغ م٘ شخو اج٤ٟ ؤو ٦ما ال٣ٗض بُالن في يخمشل لالو٣ٗاص ال٣اهىنل يخُلبه

حن بعاصجحن جالفي بمجغص يى٣ٗض الظر ال٣ٗض ٞةهه الغياجي ال٣ٗض ؤما ألاعاضخي  ق٩ل اؾديٟاء ٖلى ؤلابغام يخى٠٢ ؤن صونل لُٞغ

ً ٣ٖض ومشاله بالدؿليم بال يخم ال الظر ال٣ٗض ٞهى الٗيجي ال٣ٗض ؤما 6 ال٣ٗض بمدل جخٗل٤ التي الٗحن حؿليم ٖلى ؤو مٗحن  الَغ

 الك٩ل اجساط ٖلى او٣ٗاصَا يخى٠٢ ؤؾلٟىا الظر الىدى ٖلى الك٩ليت وال٣ٗىص 7 اإلاضوي ال٣اهىنل في الهبت ٣ٖض و٦ظل٪ الخياػرل
.  الاو٣ٗاص لهظا ال٣اهىنل جُلبه الظر

ل اؾديٟاٍئ اإلاُلىب الك٩ل ي٩ىنل و٢ض   
ً
ل ٖىضثظ ال٣ٗض يى٣ٗض ٞال ال٨خابت َى ٢اهىها

ً
 ٦غ٦ً ٦خابخه مً البض بل عياثيا

 ال٩اجبت آلالت ٖلى بالُباٖت ؤو اليض بسِ ؾىاء اجسظجه الظر الك٩ل ٧ان مهما الٛايت لهظٍ مخد٣٣ت ال٨خابت وحٗخبر لالو٣ٗاص،

 ع٦ً لالو٣ٗاص جخُلب التي ال٣ٗىص في الىٓغ ؤمٗىا وبطا. ال٨خابت في اإلاؿخسضمت اللٛت ٧اهذ ومهما الخاؾىب ظهاػ بىاؾُت ؤو
 وجبضو ال٣اهىنل خضوصٍ يغؾم الظر الىدى ٖلى مٗيىت عؾميت سجالث في ال٨خابت اؾخسضام ٖلى يىُىرل الغ٦ً ٞةن الدسجيل

 ازخالٝ ٖلى ؤلازباث وؾاثل مً ٞاٖلت وؾيلت حٗخبر ال٨خابت ؤن اإلاٗغوٝ ومً  ٖام بك٩ل ال٣ٗىص بزباث في ال٨خابت ؤَميت
 وبن بؿىاَا ؤلازباث ٞحها يجحز ال خاالث في لئلزباث نغاخت ال٨خابت ال٣اهىنل يخُلب و٢ض إلزباتها، ال٨خابت جإحي التي الخ٣ى١ل

 يمحر ٖلى يٗخمض طل٪ ؤن ٚحر الخاؾمت باليمحن ؤو ال٣ًاجي باإل٢غاع ؤلازباث بلى اللجىء الخاالث َظٍ مشل في اإلام٨ً مً ٧ان
 ال٣ٗىص في ال٨خابت صوعل َى ٞما ؤؾلٟىا ٦ما ٞحها ال٨خابت جلٗبه الظر الضوعل مضي الٗاصيت ال٣ٗىص خا٫ ٧ان وبطا الخهم

 في صوعَا َى ٞما الٗاصيت ال٣ٗىص خياة في ال٨خابت صوعل َى َظا ٧ان وبطا ؟ بزباجه ؤو ال٣ٗض او٣ٗاص مجا٫ في ؾىاء ؤلال٨تروهيت

                                                           

. 112،  111عبد الرزاق أحمد السنيوري، نظرية العقد، دار الفكر، بيروت، ص . د ( )

م 1984من قانون المعامالت المدنية لسنة  33المادة (  )

 39م، ص 1968االلتزام، إسماعيل غانم، النظرية العامة لمصادر . ، ود27م، ص 1945احمد عز الدين أبو ستيت، نظرية االلتزام في القانون المدني المصري، .د ( )

 58م، ص 2004، سنة 5المنفردة،  ط واإلرادةابوذر الغفاري بشير، العقد . د  ( ) 

 .238م، ص 2001جابر عبد اليادي سالم الشافعي، مجمس العقد في الفقو اإلسالمي، والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، . د  ( )

 38، شرح قانون المعامالت المدنية، دار جامعة أم درمان اإلسالمية لمطباعة والنشر، بدون سنة طبع، ص (المحامي)محمد صالح عمي   ( )

طبعة، وبدون دار نشر،  رادة المنفردة، بدونمحمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزام، الجزء األول، مصادر االلتزام، المصادر االرادية ، العقد واإل. د(  7)

 121، ص 1976
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 بل٨ترووي مجا٫ في بٞغاٚها ووؾاثل ؤلال٨ترووي لل٣ٗض الخانت الُبيٗت مً البدض َظا ؤَميت وجإحي ؤلال٨تروهيت ال٣ٗىص
ل بها الاخخٟاّ َغي٣ت ومً مٗحن،

ً
 ؤلال٨تروهيت ال٣ٗىص وؤن الؾيما وع٢يت، وزاث٤ ق٩ل ٖلى واؾخسغاظها واؾترظاٖها بل٨تروهيا

ل اهدكغث ٢ض
ً
ل اهدكاعا

ً
ل ٚاياتها ؤو ال٣ٗىص جل٪ مؿمياث ًٖ الىٓغ بٌٛ واؾٗا

ً
حر خيض مً ببغامها في واليؿغ للؿهىلت هٓغا  جٞى

 ألاصاء حٗل٤ خا٫ في ؤلال٨ترووي الىُا١ ًٖ جسغط ٖاصيت بظغاءاث ال٣ٗىص جل٪ جىٟيظ يخُلب و٢ض اإلاا٫، ؤو الى٢ذ ؤو الجهض
 الباج٘ يلؼم خيض ال٨ترووي بغهامج ٦كغاء بل٨تروهيت َبيٗت طا ألاصاء ي٩ىنل و٢ض ؤلال٨ترووي بالخٗا٢ض يغجبِ ال ماصر بصخيء

 مىيٕى لبدض جهضوا ٢ض والكاعخحن الباخشحن مً الٗضيض ٧ان وبطا. الخاؾىب ظهاػ ٖلى البرهامج جدميل اإلاكتررل بخم٨حن
 مخسههت ٢اهىهيت لضعاؾت الخاظت بإمـ ماػا٫ ؤلال٨تروهيت ال٨خابت مىيٕى بدض ؤن بال واو٣ٗاصَا ؤلال٨تروهيت ال٣ٗىص
ا َىيتها لخدضيض اث في وؤزَغ ليه ؤلال٨تروهيت، ال٣ٗىص في وباألزو ال٣اهىهيت الخهٞغ  البدض َظا يٗالجها التي ؤلاق٩اليت ٞةن ٖو

 ال٣ٗىص؟ َظٍ مجا٫ في جلٗبه الظر الضوعل مضي وما ؤلال٨تروهيت ال٣ٗىص في ال٨خابت مٟهىم َى ما: يلي ٞحها جخمشل

 

ُ  اإلابدث ل: ألاو  ششوؾها وبُاو الالٌترونُت بالٌخابت الخػٍش

 ومً 1 الاهترهذ بىاؾُت ابغم ٢ض ٞهى ببغامه في اؾخسضمذ التي الىؾيلت بلي باإلقاعة الىن٠ َظا الال٨تروهيت ال٣ٗىص حؿخمض
 باإلاىخضي يؿمي ما زال٫ مً الٗا٢ضيً بحن يخم الظر الهىحي بالخىاع مكاٞهت ؤلال٨ترووي الخٗا٢ض ببغام بم٩ان اإلاخهىعل

م الٛالب ؤن بلى وكحر ٦ما 2 الضعصقت ؤو الخىاعرل  بحن اإلاخباصلت ؤلال٨تروهيت بال٨خابت ببغامها يخم ؤلال٨تروهيت ال٣ٗىص مً ألٖا

ل ي٨خب، ٦خب، ”الشالسي الٟٗل مً مكخ٣ت لٛت ٞال٨خابت الٗا٢ضيً،
ً
ل ٦خب إلاا اؾم وال٨خاب ،”٦خابا

ً
ا  حكمل وال٨خابت 3مجمٖى

٠ ًٖ جهضع التي الغؾميت اإلادغعاث ل بخىزي٣ها ي٣ىم مً ؤو اإلاسخو اإلاْى
ً
٣ا  4ال٣اهىنل في له اإلامىىخت للهالخياث ٞو

يت واإلادغعاث ل ألاٞغاص يضوجها التي الٗٞغ
ً
 ؤو اإلادغعاث َظٍ جخسظَا التي الهيئت ؤو اللٛت ًٖ الىٓغ بٌٛ بعاصتهم ًٖ حٗبحرا

 ؤن يؿخىرل ٦ما ألاظىبيت اللٛاث بةخضي او الٗغبيت باللٛت م٨خىبت ج٩ىنل ؤن طل٪ في ٞيؿخىرل بها بزغاظها يخم التي الهىعة
ل ويؿخىرل ال٩اجبت، باآللت ؤو اليض بسِ ي٩ىنل

ً
 زام وع١ ٖلى ٧اهذ لى ٦ما ٖليه وجشبيتها إلزغاظها اؾخسضم الظر الؿُذ ؤيًا

 ٢ابلت بل٨تروهيت صٖامت ٖلى بصعاظها يخم التي جل٪ ٞهي ؤلال٨تروهيت ال٨خابت ؤما  ٖلحها ال٨خابت جشبيذ ؤم٨ً ع٢ٗت ؤيت ٖلى ؤو

ه ٧ان مهما آلالي الخاؾب ظهاػ بىاؾُت والاؾخيؿار لالؾترظإ يما .اإلااصيت م٩ىهاجه ؤو هٖى  ال٨خابت لخٗغي٠ هخٗغى يلي ٞو

. قغوَها وبيان

ُ  اإلاؿلب ل: ألاو  ؤلالٌترونُت الٌخابت حػٍش

ذ  البياهاث عؾالت الىمىطجي ال٣اهىنل مً 2 اإلااصة في( ألاووؿترا٫) الضولي الخجاعرل لل٣اهىنل اإلاخدضة ألامم لجىت ٖٞغ

ا يخم التي اإلاٗلىماث" بإجها  في بما مكابهت بىؾاثل ؤو يىثيت ؤو بل٨تروهيت بىؾاثل جسؼيجها ؤو اؾخالمها ؤو بعؾالها ؤو بوكاَئ

 ٦ما 5البرقي اليسخ ؤو الخل٨ـ ؤو البر١ل ؤو ؤلال٨ترووي البريض ؤو ؤلال٨تروهيت البياهاث جباص٫ الخهغ ال اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى طل٪

                                                           

 25ياسر الصيرفي، التصرف القانوني الشكمي في القانون المدني المعاصر، ص . د ( ) 

 102، ص 134، ص  2000دار النيضة العربية ، " استخدام مستخرجات التقنيات العممية الحديثة وأثره عمى قواعد اإلثبات المدني " أسامة أحمد شوقي المميجي . د 2

 134ة، صمصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني لمتعاقد عبر شبكة اإلنترنت، دار الكتب القانونية، مصر، ودار شتات لمنشر والبرمجيات، القاىر. د 3

 113م، ص 2011، سنة 1عالء حسين مطمق، الدليل االلكتروني في االثبات المدني، دار النيضة العربية القاىرة، ط. د 4

 75م، ص 2007، سنة 1بد فايد عبد الفتاح، الكتابة االلكترونية في القانون المدني، دار النيضة العربية، القاىرة، طعا .د 5
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ذ  ؤو بعؾالها ؤو بهخاظها يخم التي اإلاٗلىماث" بإجها اهاثرالب عؾالت م2007 لؿىت الال٨تروهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل مً( 2) اإلااصة ٖٞغ
 الال٨ترووي البريض ؤو الال٨تروهيت البياهاث جباص٫ في بما ؤزغيل ج٣ىيت وؾاثل ؤو بهغيت ؤو ال٨تروهيت بىؾاثل جسؼيجها ؤو اؾخالمها

تها ٣ٞض اإلاٗلىماث ؤو البياهاث ؤما  1"البرقي اليسخ ؤو الخل٨ـ ؤو البر١ل ؤو  البياهاث" بإجها الؿىصاوي ال٣اهىنل مً  اإلااصة طاث ٖٞغ

 مً حؿخمض ؤلال٨تروهيت ٞال٨خابت"  طل٪ قبه وما الخاؾىب وبغامج البياهاث و٢ىاٖض والغمىػل وألاق٩ا٫ والهىعل والىهىم

لى 2ؤلال٨ترووي للخٗا٢ض الالػم ؤلاعاصر الخٗبحر ٖلحها ييبجي خيض بخهاثياث ؤو عمىػل ؤو ٧لماث  ال٨خابت بن ال٣ى٫ل يم٨ً طل٪ ٖو
 ٖلم بلى وونىلها مٗحن ٢اهىوي ؤزغ بخضار بلى اإلاخجهت ؤلاعاصة ًٖ للخٗبحر جهلر خيض الٗاصيت ال٨خابت م٘ جخمازل ؤلال٨تروهيت
 ٧ان ؤلال٨تروهيت اإلاٗامالث قان في نضعث التي الٗغبيت الدكغيٗاث ؤو٫ل ومً ؤلاعاصر، الخٗبحر َظا بلحهم اإلاىظه ألاشخام

 والخجاعة للمباصالث اإلاىٓمت الٗامت ال٣ىاٖض ال٣اهىنل َظا يًبِ "ٖلى مىه ألاو٫ل الٟهل في هو ٣ٞض الخىوسخي ال٣اهىنل
 بها الجاعرل والترجيب الدكغي٘ بلى ال٣اهىنل َظا وؤخ٩ام يخٗاعى ال ما في ؤلال٨تروهيت والخجاعة اإلاباصالث وجسً٘  الال٨تروهيت

 و صختها و  ال٣اهىوي ومٟٗىلها ؤلاعاصة ًٖ الخٗبحر خيض مً ال٨خابيت ال٣ٗىص هٓام الال٨تروهيت ال٣ٗىص ٖلى يجغرلل لللو الٗمل،
ذ ٦مال ال٣اهىن، َظا وبخ٩ام يخٗاعى ال ما في للخىٟيظ ٢ابليتها  الال٨تروهيت اإلاهاص٢ت قهاصة الشاوي الٟهل في(  2) اإلااصة ٖٞغ

ا الظر للصخو الال٨ترووي ؤلامًاء بىاؾُت اإلاامىت الال٨تروهيت الىزي٣ت"  بإجها   اإلاٗايىت ازغ زاللها مً يكهض والظر ؤنضَع

لى 3 ،"جخًمجها التي البياهاث صخت ٖلى م ٖو  ؤن طل٪  الٗاصيت ال٨خابت ًٖ ؤلال٨تروهيت ال٨خابت بٖضاص وؾيلت ازخالٝ مً الٚغ
 جخ٣ٟان ؤجهما بال  البياهاث بصزا٫ ٖملياث زال٫ مً جىٟظ وزىاعػمياث مٗاصالث ق٩ل في آلالي الخاؾب بىاؾُت حٗض ألاولى

. ومدخىاٍ مًمىهه ًٖ والخٗبحر للضاللت مجهما ٧ل ٢ابليت خيض مً بٗض ٞيما

 الخاؾب قاقت ٖلى الجهاثيت نيٛتها في جسغط خحن ل٨جها وبزغاظها، بٖضاصَا َغي٣ت في جسخل٠ ؤلال٨تروهيت ٞال٨خابت  
 وبحن بيجها الٟاع١ل يسخٟي ي٩اص بل والضاللت، واإلاٟهىم والجمل والترابِ والخغوٝ الهيٛت في الٗاصيت لل٨خابت مكابهت جهبذ

باٖتها آلالي الخاؾب مً اؾخسغاظها جم ما بطا الٗاصيت ال٨خابت  في مدضصة قغوٍ جىاٞغ خالت وفي ؤهه ٚحر وع١، ٖلى َو
ل جهبذ ؤلال٨تروهيت ال٨خابت

ً
ل سجال

ً
ل بل٨تروهيا

ً
 ٖلى حجت بالخالي السجل َظا وي٩ىنل ال٣اهىن، في اإلا٣هىص اإلاٗجي به لالٖخضاص ٢ابال

. ٖليه يدخىرل الظر اإلاًمىنل في ٖىه نضع مً

  ؤلالٌترونُت الٌخابت ششوؽ:  الثاني اإلاؿلب

ا يغاص مٗيىت ٨ٞغة ًٖ والضاللت للخٗبحر اؾخسضامها يخم وؾيلت ؤلال٨تروهيت ال٨خابت  وبيهالها الىظىص خحز بلى بْهاَع
 قاجها وهي بها اإلاساَبحن وألاشخام مًمىجها ًٖ الىٓغ وبٌٛ ال٨ٟغة جل٪ ٖلحها جىُىرل التي الٛايت ٧اهذ مهما آلازغيً بلى

لى الٗاصيت ال٨خابت قان ل البض بهه ال٣ى٫ل يم٨ً طل٪ ٖو
ً
 وؤن  اإلاٗجي واضخت صاللت طاث ؤلال٨تروهيت ال٨خابت ج٩ىنل ؤن مً 4 ؤوال

 ؤزغيل قغوٍ ٖلى م2007 لؿىت  ؤلال٨تروهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل مً( 10/3) اإلااصة ههذ و٢ض وؤلاصعا٥، الٟهم بالخالي ج٣بل

 في ج٣ضيمها ٞان  بال٨خابت زابخت آزغ شخو بلي اإلا٣ضمت اإلاٗلىماث ج٩ىنل بن ال٣اهىنل اوظب بطا"  ب٣ىلها ؤلال٨تروهيت لل٨خابت

: الخاليت الكغوٍ جىاٞغث بطا الٛغى بهظا يٟي ال٨ترووي سجل ق٩ل

                                                           

 125م، ص 2008ديسمبر  -ى 1430الواثق عطا المنان محمد أحمد، انعقاد العقد اإللكتروني، مجمة كمية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان اإلسالمية، بحث محرم . د 1

. م2007صدر قانون المعامالت االلكترونية في السودان في العام  2

. القانون التونسي بشان المعامالت االلكترونية والتجارة االلكترونية اول قانوني صدر في ىذا الشان 3

.  79، ص  2000دار النيضة العربية ، " إثبات التصرفات القانونية التي يتم  إبراميا عن طريق اإلنترنت " حسن جميعي. د ( ) 
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ل واؾخسغاظها اإلاٗلىماث َظٍ ٖلى الضزى٫ل مً بليه اإلاغؾل يخم٨ً ؤن /1
ً
 ؤو الُباٖت ؤو البض َغي٤ ًٖ ؾىاء الخ٣ا

 .طل٪ ٚحر

 ونىلها وظهت البياهاث عؾالت ميكإ مً الخد٤٣ مً يم٨ىه بما اإلاٗلىماث، َظٍ خٟٔ مً بليه اإلاغؾل يخم٨ً ؤن /2

 ".واؾخ٣بالها وبعؾالها ونىلها وو٢ذ وجاعيش

ُ  الششؽ               ٍانُت: ألاو ُ  إم هت باي واظخخشاحها للمػلوماث الذخو  ؾٍش

ى الكٍغ َظا ولٗل  التي ؤلال٨تروهيت ال٨خابت َبيٗت وجخُلبه اإلاى٤ُ م٘ ييسجم ؤلال٨تروهيت ال٨خابت صاللت ويىح َو
ا ب٣غاءاتها يؿمذ وؾيِ ال٨ترووي مٗالجت هٓام بلى جدخاط  ال٨خابت جخُلب ال بيىما لئلصعا٥ ٢ابل مٟهىم هدى ٖلى وبْهاَع

. مٟهىم ومٗجي واضخت صاللت طاث ٦خابتها بمجغص وجسغط وع٢يت صٖامت ٖلى مباقغة ج٨خب ألجها طل٪ الٗاصيت

ٍانُت: الثاني الششؽ : الشظالت منش ي مػشقت وغشوسة الخكظ إم

 َظا ٖلى م2007 لؿىت الؿىصاوي ؤلال٨تروهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل مً( 10) اإلااصة مً( 3) ال٣ٟغة مً( ب) البىض هو و٢ض
، ا بوكائها ا٦خما٫ بمجغص ؤلال٨تروهيت ال٨خابت ج٩ىنل ؤن طل٪ وماصر الكٍغ  للخٟٔ ٢ابلت مٗحن مًمىنل ًٖ وحٗبحَر

ل والخسؼيً
ً
 ي٩ىنل ؤن مً بطن ٞالبض الهيئت جل٪ ٖلى واؾخسغاظها بلحها الغظٕى إلم٩ان وطل٪ بها ؤوكئذ التي بالهيئت بل٨تروهيا

ل ؤلال٨تروهيت اإلاٗالجت هٓام
َال
 مً مٗحن هٓام اجبإ يخٗحن و٦ظل٪. واؾخسغاظها الؾترظاٖها ؤلال٨تروهيت  ال٨خابت لخٟٔ  ٢ابال

ا جم ٢ض ؤلال٨تروهيت ال٨خابت ؤن الخشبذ قإهه  جدضيض يخٗحن آزغ بلى بعؾالها خا٫ وفي بليه حؿىض مٗحن شخو ٢بل مً بوكاَئ
ليه وحؿلمها بعؾالها وو٢ذ جاعيش يٟيت ماَيتها خيض مً ؤلال٨تروهيت ال٨خابت بحن الخميحز اإلاىاؾب مً ٞةن ٖو  التي والْى

اث وؤلاعاصاث واإلاٟاَيم ألا٩ٞاع ًٖ الخٗبحر وهي بها جًُل٘ ا ال٣اهىهيت والخهٞغ حَر ل لئلصعا٥ ٢ابليتها مً يجٗل مما ٚو
ً
ا  قَغ

ل
ً
يٟتها خيض مً ؤلال٨تروهيت ال٨خابت وبحن ؤؾاؾيا  بلى حؿىض ؤن يخىظب ٣ِٞ الؼاويت َظٍ مً وهي والدجيت ؤلازباث في ْو
 البريض ؤصخاب بحن اإلاخباصلت ؤلال٨تروهيت الغؾاثل مً الٗضيض ؤن اإلاٗلىم ومً  ؤلازباث، في ٖليه حجت لخ٩ىنل مٗحن شخو

لميت واظخماٖيت ز٣اٞيت مٗلىماث جدمل ؤلال٨ترووي ا وصيييت ٖو حَر ظا ٚو  مشلما ؤلال٨تروهيت ال٨خابت ؤن الخإ٦يض بلى ي٣ىصها َو
ل ؤوؾ٘ الٗاصيت ال٨خابت هي

ً
اث اإلاٗامالث مجغص مً هُا٢ا  السجل قغوٍ جىاٞغ جخُلب ٞاألزحرة ؤلال٨تروهيت ال٣اهىهيت والخهٞغ

خضاص بٛاياث ؤلال٨ترووي ل بها الٖا
ً
 و٧اهذ بل٨تروهيت صٖامت ٖلى ؤصعظذ َاإلاا بل٨تروهيت ج٩ىنل ال٨خابت ؤن ال٣ى٫ل ويم٨ً ٢اهىها

ت م٣ضاع مً ٢يمتها بالخالي وحؿخمض وؤلاصعا٥ للٟهم ٢ابلت  حكمل التي ؤلال٨تروهيت ال٨خابت ج٩ىنل بيىما ٖلحها حكخمل التي اإلاٗٞغ

ا مً شخو بلى إلؾىاصَا ٢ابلت ج٩ىنل لم ما ؤزغ طاث ٚحر ٢اهىوي جهٝغ ٖلى . ؤنضَع

 

 الالٌترونُت الػهود في الٌخابي الششؽ: الثاني اإلابدث

اث او٣ٗاص قغوٍ مً ق٨لي ٦كٍغ ألاخيان بٌٗ في ال٨خابت يخُلب ال٣اهىنل ؤن اإلاٗلىم مً  مٗيىت ٢اهىهيت وجهٞغ
اث إلزباث وؾيلت ال٨خابت يخُلب ال٣اهىنل ٞةن ؤزغيل ؤخيان وفي  اإلاٗلىم ومً ٖىه نضعث مً بلى وبؾىاصَا ال٣اهىهيت الخهٞغ
 جُلبه الظر الك٩ل مغاٖاة ٖضم ٖلى ظؼاءًل او٣ٗاصٍ ٖضم يٗجي جسلٟها ٞةن ال٣ٗض الو٣ٗاص ال٨خابت جُلب بطا ال٣اهىنل ؤن

 ما    الخ٤ إلزباث ال٣ًاء ؤمام بضٖىيل الخىؾل الهٗب مً ٞي٩ىنل ؤلازباث لٛاياث ال٨خابت ال٣اهىنل جُلب بطا ؤما ال٣اهىن،
غ لم  ؤو الخهم مً اٖتراى صونل الكهاصة بلى اللجىء الخاالث مً ال٨شحر في يىضع وؤهه الؾيما الخ٤ بظل٪ ٦خابيت بيىت جخٞى
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 الظر الضوعل خيض مً ؤلال٨تروهيت ال٨خابت ٖلى طل٪ يىُب٤ ٞهل ؤلازباث، وؾاثل مً ٧ىؾيلت الخاؾمت اليمحن مً الاؾخٟاصة

.  ؤلال٨تروهيت ال٣ٗىص ؾيا١ في جلٗبه

ُ  اإلاؿلب  الػهود انػهاد في( الدسجُل)  الٌخابت ششؽ: ألاو

 الخا٫ َى مشلما  بالدسجيل اإلاخمشل الغؾميت ع٦ً ال٣ٗىص بٌٗ ببغام في م1983 لؿىت اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل يُلب
 والُاثغاث والؿًٟ ٧اإلاغ٦باث الخانت الُبيٗت طاث اإلاى٣ىالث ٖلى الىاعصة وال٣ٗىص ال٣ٗاعاث ٖلى الىاعصة ال٣ٗىص في

 لي٣٘ الخام سجلها في الخهٝغ بدسجيل جسخو التي الجهت ؤمام اإلاشى٫ل بلى ال٣ٗض ؤَغاٝ يٗمض ؤن الغ٦ً بهظا واإلا٣هىص
، الخهٝغ َظا

ً
 جد٣ي٤ بلؼامه في اإلاكٕغ ٚايت ًٖ الىٓغ وبٌٛ باَال الخهٝغ و٢٘ الغ٦ً َظا مغاٖاة جخم لم ٞةطا صخيدا

 ٖلى الضاللت واضخت للخٗبحر وؾيلت ألجها ال٨خابت ٖلى يىُىرل طاجه بدض الدسجيل ٞةن الخهٝغ صخت لٛاياث الدسجيل ع٦ً
غاٝ ؤولئ٪ جى٢ي٘ ٖلى حكمل وؤجها الؾيما إلزباجه وؾيلت الى٢ذ هٟـ وفي الخهٝغ طل٪ ؤَغاٝ بعاصة  ٦غ٦ً والدسجيل ألَا

 ٖىضما طاتها بدض ال٨خابت ًٖ يسخل٠ ؤهه بال ال٨خابت ٖلى يكخمل ٧ان وبن ال٣ٗاعيت ٧ال٣ٗىص ال٣ٗىص بٌٗ ؤع٧ان مً ق٨لي
ل ٖىضثظ ي٩ىنل ٞال مٗحن ٢اهىوي جهٝغ إلبغام مغاٖاتها ال٣اهىنل يخُلب

ً
 ل٣يام ق٨لي ٦غ٦ً ٞالدسجيل ٦خابت يخم لم ما مى٣ٗضا

اث بٌٗ ٠ ؤمام ال٣ٗض ؤَغاٝ مشى٫ل يخُلب ولظا ال٣اهىهيت الخهٞغ  الخام السجل في ال٣ٗض بخىزي٤ و٢يامه اإلاسخو اإلاْى
ل
ً
٣ا ل ععةاإلا٤ الك٩ليت لئلظغاءاث ٞو

ً
ليه ٢اهىها  ؤمام بعاصجحهما ًٖ ال٣ٗض َغفي بخٗبحر يخد٤٣ ق٨لي ٦غ٦ً الدسجيل ٞةن ٖو

٠  ؤهه ٖلى جىو م2007 لؿىت ؤلال٨تروهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل مً( 29/1) ٞاإلااصة الخام السجل في طل٪ وبٞغاٙ اإلاسخو اإلاْى
 اإلاٗلىم ومً" ال٣اهىنل َظا في زام هو ٞيه يغص لم ٞيما اإلاضهيت وؤلاظغاءاث وؤلازباث اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢ىاهحن بخ٩ام جُب٤"

اث ؤؾاؾا هي بالدسجيل اإلاخٗل٣ت الك٩ليت ان اث وبٌٗ بال٣ٗاعاث، اإلاخٗل٣ت الخهٞغ  اإلااصيت باإلاى٣ىالث اإلاخٗل٣ت الخهٞغ

 الكهغ ؤق٩ا٫ وظمي٘ 1الخجاعيت الكغ٧اث وبٌٗ الخجاعرل ٧اإلادل اإلاٗىىيت اإلاى٣ىالث وبٌٗ ٧الؿًٟ بال٣ٗاعاث الكبحهت
 يبرم بما للٛحر الٗلم وجيؿحر  ال٣اهىهيت الٗال٢ت جامحن مجها والهضٝ وج٩ىيىه الخهٝغ ببغام ٖلى الخ٣ت بظغاءاث هي والٗالهيت

اث مً حر ؾغيا ْل بطا الخهٝغ يدضثها ؤن يم٨ً التي اإلاساَغ مً لخمايتهم جهٞغ ى مٗلً ٚو  بما بال٣يام لهم يؿمذ ما َو
اث مً يكاءونل اث َظٍ جد٣ي٤ ٖضم مً زٝى صونل جهٞغ اث لىظىص هديجت لٛاياتها الخهٞغ  ٖلى جغص ٢ض ٖلحها ؾاب٣ت جهٞغ

 اإلاخُلبت الك٩ليت وجسخل٠ 2 الخهٝغ وبٖالن وال٣يض الدسجيل ألاق٩ا٫ جل٪ ؤمشلت ومً بها يٗملىا ؤن صونل هٟؿه الالتزام مدل
اث بٌٗ إلوكاء ال٣اهىنل يؿخلؼمه ؤلاعاصة ًٖ للخٗبحر مٟغويا ؤؾلىبا ألاولى حٗض خيض الكهغ ق٩ليت ًٖ لالو٣ٗاص  الخهٞغ
ا ؤو ع٦ىا حٗض زم ومً ال٣اهىهيت ، بُالن جسلٟه ٖلى يترجب الخهٝغ إلبغام قَغ  بظغاءاث مجغص هي الشاهيت ؤن خحن في الخهٝغ

ا حٗض ال زم ومً ببغامه ٖلى والخ٣ه ال٣اهىوي الخهٝغ ًٖ ٚغيبت ا ٧اهذ وبن الو٣ٗاصٍ قَغ  ببٌٗ والاخخجاط لٟاٖليخه قَغ

 ج٣ترب خيض الٗمليت الىاخيت مً ويىخا ؤ٢ل يبضو الكهغ وق٩ليت لالو٣ٗاص اإلاخُلبت الك٩ليت بحن والازخالٝ 3الٛحر ٖلى ؤزاٍع
 يسغط ٖىضما زانت ألاخيان مً ال٨شحر في الك٩ل جسل٠ ٖلى اإلاترجبت جل٪ م٘ وجدكابه الكهغ جسل٠ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج
ى الكهغ ؤق٩ا٫ لخسل٠ الُبيعي الجؼاء بَاع ًٖ اإلاكٕغ  ؤزغيل ظؼاءاث لي٣غعل الٛحر مىاظهت في الخهٝغ ؾغيان ٖضم َو
اث لبٌٗ ٢ىة ؤقض خباعاث مىه مغاٖاة وطل٪ الخهٞغ اث اإلا٣غعة الكهغ بكان ٞٗل ٦ما مٗيىت اٖل  قاجها مً التي للخهٞغ

اث َظٍ بكهغ ال٣يام ٖضم بإن ٢غعل خيض ػواله ؤو حٛيحٍر ؤو ه٣له ؤو ألانليت ال٣ٗاعيت الٗيييت الخ٣ى١ل مً خ٤ بوكاء  الخهٞغ
                                                           

.   67مرجع سابق ، ص " مدى حجية المحرر اإللكتروني في اإلثبات في المسائل المدنية والتجارية " عبد العزيز المرسي حمود  . د 1

 32م، ص2004، شرح قانون المعامالت المدنية، دار جامعة أم درمان اإلسالمية لمطباعة والنشر، سنة (ميالمحا)د محمد صالح عمي 2 

 28نشر، ص العقد واإلرادة المنفردة، بدون طبعة، وبدون دار  –محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزام، لجزء األول، مصادر االلتزام، المصادر اإلدارية  3
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م بلي باليؿبت وال الكإن طورل بحن ال جؼو٫ وال جخٛحر وال جيخ٣ل وال جيكا ال الخ٣ى١ل َظٍ بن ٖليه يترجب الدسجيل بُغي٤  ٚحَر

اث َظٍ إلاشل ي٩ىنل وال  ق٩ليت جُبي٣اث ومً  الكإن طورل بحن الصخهيت الالتزاماث ؾىيل ازغ مً حسجل لم التي الخهٞغ
: الدسجيل

 الششيت غهذ/ 1

٤ حسجيلها يخم ؤن اٖخباعيت بىنٟها ج٩ىنل ختى الكغ٦ت ٣ٖض في اإلاخٗا٢ضيً اإلاكٕغ ٢يض  في طل٪ ٖلى هو و٢ض ال٣اهىنل ٞو

" :-بإهه م1984 لؿىت اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل مً( 247/2)اإلااصة

ا التي واليكغ الدسجيل بظغاءاث اؾديٟاء بٗض بال الٛحر ٖلى الصخهيت بهظٍ يدخج ال/ 1 . ال٣اهىنل يهضَع

خباعيت بالصخهيت يخمؿ٪ ؤن للٛحر/ 2 م للكغ٦ت الٖا ". الحها اإلاكاع ؤلاظغاءاث اؾديٟاء ٖضم ٚع

   الخُاصي  الشىن/ 2

 2"الضاثىحن ؾاثغ ٖلى بالخ٣ضم بًٗه ؤو ٧له مىه اؾديٟاٍئ يم٨ً لخ٤  يماها ٖض٫ يض ؤو الضاثً يض في ما٫ اخخباؽ َى     
ً اإلاكٕغ وؤٖخبر َظا  هو خيض و ال٣ٗض، حسجيل بها يىاٍ التي بالجهاث سجل بطا بال الٛحر خ٤ في هاٞظ ٚحر الخياػرل الَغ

ً يٗخبر ال" بإهه( 772) اإلااصة في طل٪ ٖلى  ٢اهىنل بها يىاٍ التي بالجهت سجل بطا بال للٛحر باليؿبت هاٞظا خياػيا ال٣ٗاع َع
ً لخمام اإلاخٗا٢ضيً بعاصة ٢يض اإلاكٕغ ؤن بلي هسلو وبظل٪ ،3" اإلاغتهً الضاثً خياػة ظاهب بلي الدسجيل  الخياػرل الَغ

ىنل ما٫ لغص خمايت بالدسجيل ضم له اإلاَغ ىنل اؾديٟاء ٢بل الغاًَ ٢بل مً ٞيه الخهٝغ ٖو . لضيه اإلاَغ

 الػهود انػهاد في( الٌخابت)  الٌخابت ششؽ: الثاني اإلاؿلب

 ال٩اجبت باآللت ؾىاء بها ٦خب التي الىؾيلت ًٖ الىٓغ بٌٛ قغوٍ مً يخًمىه بما لل٣ٗض اإلا٨خىبت بالهياٚت ال٨خابت جخد٤٣
 اإلااصة جىو خيض الخد٨يم اجٟا١ في الخا٫ َى ٦ما ال٣ٗض الو٣ٗاص ال٨خابت ألاخيان بٌٗ في ال٣اهىنل ويخُلب اليض، بسِ ؤو

ل الخد٨يم اجٟا١ ي٩ىنل ؤن يجب" ؤهه ٖلى 2005 لؿىت الخد٨يم ٢اهىنل مً( 5)
ً
، ٧ان وبال م٨خىبا

ً
 ال٨خابت خ٨م في وي٩ىنل باَال

حن بحن اإلاخباصلت الغؾاثل  ازخهام يؿلب ال مٗحن مىي٘ في الخد٨يم ٖلى ٞاالجٟا١ 4 "اإلاسخلٟت الاجها٫ وؾاثل ٖبر الُٞغ

 الضٞ٘ ٢بى٫ل ٖلى اإلاترجب ال٨بحر ألازغ بلى وبالىٓغ 5الخد٨يم باجٟا١ الضٞ٘ ؤزحر بطا قإهه في الجزإ هٓغ مً يمىٗه وبهما ال٣ًاء،
ى الخد٨يم باجٟا١ ل الاجٟا١ طل٪ ي٩ىنل ؤن اإلاكٕغ اقتٍر ٣ٞض  الجزإ هٓغ ًٖ ال٣ًاء امخىإ َو

ً
 ٢ضمىا ما يىء وفي م٨خىبا

خضاص بم٩ان مضي بلى الخٗغى بم٩ان الًغوعة مً ؤنبذ ٣ٞض  التي ال٣ٗىص في الك٩ل ع٦ً لخد٣ي٤ ؤلال٨تروهيت بال٨خابت الٖا
 ي٩ىنل ال٣ٗض َظا ٞةن  مٗحن ٣ٖض الو٣ٗاص ال٨خابت جُلب بطا اإلاكٕغ ؤن ٖلى ازىان يسخل٠ ال او٣ٗاصَا لٛاياث ال٨خابت جخُلب

 ي٩ىنل ٦إن بها ال٨خابت اؾخسضمذ التي الىؾيلت ؤو بها ٦خب التي للٛت طل٪ بٗض ؤزغ وال جضويىه بمجغص الك٨لي ع٦ىه جد٤٣ ٢ض
لى ال٨تروهيت صٖامت ٖلى ؤو الخاؾىب، بىاؾُت ؤم ال٩اجبت باآللت ؤم اليض بسِ  باإلم٩ان ٧ان َاإلاا ال٨ترووي مدغعل ق٩ل ٖو

                                                           

 89ص  محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزام، الجزء األول، مصادر االلتزام، المصادر االرادية ، مرجع سابق،. د 1

. 1984من قانون المعامالت المدنية لسنة (  33)المادة  2

 45ص . األردن/ ، دار وائل لمنشر، عمان2007عوض أحمد الزعبي، الوجيو في قانون أصول المحاكمات المدنية األردني، الطبعة األولى . د 3

م 25/6/2005م والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2005قانون التحكيم لسنة  4

  103، ص 2008االلكتروني ، دار الكتب القانونية ، مصر ، محمد أمين الرومي ، النظام القانوني لمتحكيم . د 5
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 م٣ام ؤلال٨تروهيت ال٨خابت ٢يام ٖلى 2007 لؿىت ؤلال٨تروهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل ؤ٦ض و٢ض ووسخه واؾترظاٖه اإلادغعل َظا خٟٔ

ليه1 ٧اهذ ٚايت أليت ال٨خابت ال٣اهىنل يخُلب ٖىضما الٗاصيت ال٨خابت  الٗاصيت ال٨خابت جُلب بطا ال٣اهىنل بن ال٣ى٫ل يم٨ً ٖو
ل الك٩ل ع٦ً يجٗل ال٨ترووي مدغعل في بٞغاٚه ٞةن ال٣ٗض، الو٣ٗاص

ً
 لل٨خابت ال٣اهىوي ألازغ حؿاورل بلى بالىٓغ مخد٣٣ا

. الٗاصيت وال٨خابت ؤلال٨تروهيت

 الالٌترونُت الشٍلُت: الثالث اإلابدث

 التي الخاالث ٟٞي طل٪، مً ا٦بر صوعل بلي ال٣اهىوي الخهٝغ بزباث مجغص مً ال٨خابت به ج٣ىم الظر الضوعل يخجاوػل ؤن يم٨ً
 الال٨تروهيت الىؾاثل َغي٤ ًٖ يبرم الظر ال٣ٗض صخت ًٖ الدؿائ٫ل يشىعل الخٗا٢ض لصخت ٦كٍغ ال٨خابت ال٣اهىنل يخُلب

 2":-ٖلى م1996 لؿىت الال٨تروهيت الخجاعة بكان الىمىطجي ألاووؿترا٫ ٢اهىنل مً( 6) اإلااصة ههذ ٣ٞض

إل جيؿغ بطا الكٍغ طل٪ البياهاث عؾالت حؿخىفي م٨خىبت، اإلاٗلىماث ج٩ىنل ؤن ال٣اهىنل يكتٍر ٖىضما (1)  البياهاث ٖلى الَا

. الخ٣ا بليه بالغظٕى اؾخسضامها يديذ هدى ٖلى ٞحها الىاعصة

 ٖلى الىو بمجغص ال٣اهىنل في ا٦خٟى ؤو التزام ق٩ل ٞحها ٖليه اإلاىهىم الكٍغ اجسظ ؾىاء( 1) ال٣ٟغة بخ٩ام حؿغرل( 2)

. م٨خىبت اإلاٗلىماث ج٨ً لم بطا جترجب التي الٗىا٢ب

 ألانلي، ق٩لها في بها الاخخٟاّ او اإلاٗلىماث ج٣ضيم ال٣اهىنل يكتٍر ٖىضما" اهه ٖلى ال٣اهىنل هٟـ مً( 8) اإلااصة جىو و٦ما

:- بطا الكٍغ َظا البياهاث عؾالت حؿخىفي

 عؾالت بىنٟها الجهاجي، ق٩لها في ألاولى للمغة ٞيه ؤوكئذ الظر الى٢ذ مىظ اإلاٗلىماث ؾالمت لخإ٦يض ٖليه يٗى٫ل ما وظض/ 1
. طل٪ ٚحر ؤو بياهاث

.  اإلاٗلىماث جل٪ ج٣ضيم يكتٍر ٖىضما وطل٪ بليه ج٣ضم ؤن اإلا٣غعل الصخو ٖلى ٖغيه يم٨ً مما اإلاٗلىماث جل٪ ٧اهذ/ 2

غوؿا اإلاخدضة الىالياث مشل والىَىيت الضوليت الدكغيٗاث بٌٗ جبيذ و٢ض       اإلاخدضة الٗغبيت وؤلاماعاث وألاعصن وجىوـ ٞو
اث الو٣ٗاص اإلاُلىب الك٩ل اؾديٟاء في الال٨تروهيت ال٨خابت صوعل ٖلى وههذ ألاخ٩ام َظٍ نياٚت يكابه ما والبدغيً  الخهٞغ
 مً َىيلت لٟترة وزي٣ت الىع٢ت ٖلحها جضونل التي الىع٢يت والضٖامت ال٨خابت بحن الٗال٢ت ْلذ و٢ض الىع٢يت الك٩ليت ال٣اهىهيت

خ٣اص يؿىص خيض الؼمً  ْل وفي ماصيت ٚحر بهىعة جخم الخضيشت الاجها٫ ج٣ىياث ٖبر اإلاٗامالث وبن 3"وع١= ٦خابت" بان الٖا
 الال٨تروهيت الخجاعة اػصَاع ْل في ب٣ىة هٟؿه يٟغى اإلاٗامالث مً الجضيض الىٕى َظا بضا ٣ٞض الىع٢يت الضٖامت ٚياب

 الخاالث بٌٗ في وجىٟيظَا بل وببغامها الال٨تروهيت ال٣ٗىص بكان الخٟاوى في الخضيشت الاجها٫ ج٣ىياث اؾخسضام واهدكاع
ا يخم مٗغوٝ َى مشلما الٗاصيت وال٨خابت ل جدغيَغ

ً
٣ا  في اإلاؿخسضمت الىؾيلت الُغي٣ت ًٖ الىٓغ بٌٛ الىع١ ٖلى للٗاصة ٞو

ا ٞيخم ؤلال٨تروهيت ال٨خابت ؤما ال٨خابت،  مً و٢ذ ؤر في بلحها الغظٕى يؿهل بديض ٖلحها وجسؼيجها ال٨تروهيت صٖامت ٖلى جدغيَغ

. 4الخاؾىب قاقت زال٫

                                                           

                                                              63م، ص 2008ديسمبر  -ى 1430الواثق عطا المنان محمد أحمد، انعقاد العقد اإللكتروني، مجمة كمية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان اإلسالمية، بحث محرم . د  1

 م 1996المتحدة لسنة  باألمماستيدت كافة التشريعات في العالم بالقانون النموذجي الصادر من لجنة االونسترال  2

 35العربية، ص ةالنيض،مدى حجية التوقيع االلكتروني في عقود التجارة االلكترونية، دار إسماعيلمحمد احمد . د  3 

  105، ص  2002ـ مكانة المحرر اإللكتروني بين األدلة الكتابية ، " ثباتتحديث قانون اإل" محمد أبو زيد  . د 4
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ُ  اإلاؿلب  نانونا اإلاؿلوبت الشٍلُت الظدُكاء الالٌترونُت الٌخابت يكاًت: ألاو

ا الغياثيت حٗض  والالتزاماث، ال٣ٗىص بوكاء لضي بها اإلاٗجى ألاؾاؾيت اإلاباصيء مً ؤلاعاصة ؾلُان مبضؤ هخاثج اخض باٖخباَع
 ق٩ل في ؤلاعاصة جل٪ بٞغاٙ يخُلب ٢ض ال٣اهىنل ؤن بيض بعاصتهم ًٖ الخٗبحر ق٩ل ازخياع في الخٗا٢ض ؤَغاٝ خغيت َى ٞاألنل
ىا مٗحن،  الي باإلياٞت يلؼم وبهما ٣ِٞ، الو٣ٗاصٍ التراضخي ي٨ٟي ال ق٨لي ٣ٖض بلي عياجي ٣ٖض ٧ىهه مً ال٣ٗض يى٣لب َو

 م٨خىب، ق٩ل في التراضخي بٞغاٙ ال٣اهىنل اقتراٍ اإلا٣غعة الك٩ليت مٓاَغ ومً ال٣اهىن، ي٣غعٍ زام ق٩ل بجبإ التراضخي

ل1صخيذ واو٣ٗاصٍ إلبغامه وبهما ال٣ٗض إلزباث ليؿذ َىا ٞال٨خابت
ً
 ال٨خابت ٢يام َى ألانل ٧ان وبطا الكغ٦ت ٣ٖض مشل وطل٪ ا

ى ؤلازباث بضوعل  الضوعل ؤيًا ألازحرة في يخد٤٣ ٧ان بطا ٖما الدؿائ٫ل يشىعل ٞهىا  الال٨تروهيت ال٨خابت م٘ ؤيًا يخد٤٣ ما َو
ا في اإلاخمشل الاؾخصىاجي  ال٣اهىوي؟ الخهٝغ ؤع٧ان مً ع٦ىا اٖخباَع

ٍانُت مذى من الكهط مونل: أوال   الالٌترونُت الٌخابت اغخباس إم
ً
ًاو من سينا  الخطشف أس

 ٣ِٞ، ؤلازباث في يخمشل وخيضا صوعا لل٨خابت ؤن يٗخبر ؤولهما ٞغي٣حن، بلي الدؿائ٫ل َظا ٖلى ؤلاظابت في ال٣ٟه اه٣ؿم     

. وببغامه للخهٝغ اإلاخُلبت ال٨خابت بضوعل لل٣يام نالخيتها في يخمشل ؤزغ صوعل ؤلازباث في صوعَا ٖلى يًي٠ الشاوي والٟغي٤

ُ  الشأي  قهـ لإلزباث الالٌترونُت الٌخابت ضالخُت: ألاو

ل     
ً
٣ا  الك٩ل َظا جسل٠ ٞةطا مٗحن ٢اهىوي جهٝغ ٞيه يخم ؤن يجب مٗيىا ق٨ال ال٣اهىنل جُلب بطا ٞاهه الغؤر  َظا ألههاع ٞو

اث جل٪ بجمام جُلب ي٩ىنل ما ٖاصة والظر ال٣اهىنل يخُلبه الظر الك٩ل َظا ٞان باَال، الخهٝغ َظا اٖخبر  ال ٦خابت الخهٞغ
اث إلجمام وؾيلت ج٩ىنل الن جهلر ال زم ومً الك٩ل طل٪ إلجمام وؾيلت ج٩ىنل ؤن الال٨تروهيت لل٨خابت يم٨ً  مضللحن الخهٞغ

اث إلزباث وؾيلت ال٨خابت اٖخباع ؤن ٦ظل٪ ويًيٟىنل الاهترهذ، قب٨ت ٖبر يخم الظر الؼواط ٣ٖض ببُالن طل٪ ٖلى  الخهٞغ
 جلٗبه الظر الضوعل الن ال٣اهىوي الخهٝغ ؤع٧ان مً ق٩ليا ع٦ىا يجٗلها ال الال٨تروهيت الىؾاثل ٖبر جخم التي الال٨تروهيت

اث 2 الال٨تروهيت ال٨خابت به ج٣ىم ؤن يم٨ً ال ق٩ليا ع٦ىا ج٩ىنل خيىما الخ٣ليضيت ال٨خابت  الك٩ليت حٗخبر التي ال٣اهىهيت والخهٞغ
٣ض ال٣ٗاع َبت ٣ٗ٦ض ؤع٧اجها مً ع٦ىا ً ٖو غاٝ ألخض زؿاعة ٖلى جىُىرل ما ٖاصة الغؾمي الَغ  بحن حٗاص٫ ٖضم او ألَا

ا إلجمامها ال٣اهىنل يخُلب ولهظا اإلاخ٣ابلت الاصٖاءاث ٠ بىاؾُت عؾميت وع٢ت ٖلى جدغيَغ بت مسخو مْى  جىبيه اإلاكٕغ مً ٚع
 جدؿم التي الال٨تروهيت ال٨خابت م٘ جد٣٣ه يم٨ً ال َظا ٧ل ٖليه ي٣ضم الظر الخهٝغ زُىعة بلي مشال الغاًَ ؤو الىاَب
ت ألاخيان بٌٗ في بالؿغيت ضم ؤزغيل ؤخيان في والؿٖغ ت ٖو  ال٣ٟه وفي ٦3شحرة ؤخيان في البٌٗ ببًٗهم الخٗا٢ض ؤَغاٝ مٗٞغ
 الظر ألامغ باإلزباث، اإلاخٗل٣ت اإلاضوي ال٣اهىنل لىهىم حٗضيل مجغص ٖلى ا٢خهغ الظر الدكغيعي بالخٗضيل جإزغ ٣ٞض الٟغوسخي
٣ا وطل٪ ؤلازباث في الال٨تروهيت ال٨خابت مجا٫ خهغ بلي صٖاَم ، خ٣٣ه إلاا ٞو ما٫ ؤن بلي ال٣ٟهاء واؾدىض اإلاكٕغ  ألٖا

 لصخخه الالػمت ال٨خابت صونل الخهٝغ إلزباث اإلاخُلبت ال٨خابت ٖلى ج٣خهغ ٧اهذ م2000 ؾىت ٢اهىنل إلاكغوٕ الخدًحريت
غاٝ لخمايت ٢غعث ٢ض الك٩ليت جل٪ ؤن واٖخبروا يتهم ألَا اث بسُىعة وجٖى  ال طاجه ال٣اهىنل ؤن ٦ما ٖلحها ي٣ضمىنل التي الخهٞغ

اث يكمل  لئلزباث الال٨تروهيت ال٨خابت بهالخيت ال٣اثل الغؤر َظا اهخ٣اص جم و٢ض  لصختها ال٨خابت ج٩ىنل التي ال٣اهىهيت الخهٞغ

                                                           

 . 9، ص  1994،  1دار الكتب الوطنية ـ بنغازي ، ط " النظريـة العامـة لعمم القانون ـ القواعـد العامـة في اإلثبات " عبد السـالم عمى المزوغي  . د  1

. 170خالد ممدوح إبراىيم، إبرام العقد اإللكتروني، . ، ود76لمتعاقد عبر شبكة اإلنترنت،مرجع سابق، ص مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانون . د   2

.  65مرجع سابق ، ص " مدى حجية المحرر اإللكتروني في اإلثبات في المسائل المدنية والتجارية " عبد العزيز المرسي حمود  . د  3

.  128، ص  2002مكتبة الجالء الجديدة  ـ المنصورة ، " ي التوقيع اإللكترون" ثروت عبد الحميد . د 4



 2016  ًولُو  5الػذد  –مجلت حُل ألابدار الهانونُت اإلاػمهت   -مشيض حُل البدث الػلمي 
  

 

 
20 

، عؾميت جخُلب التي والك٩ليت ال٣ٗض ٦خابت حؿخلؼم التي الك٩ليت بحن زلِ ألهه ؾىاَا صونل ٣ِٞ  ببغام ٞان ٦ظل٪ الخهٝغ
ىا ٢ض الخٗا٢ض ؤَغاٝ ؤن بالًغوعة يٗجي ال الال٨تروهيت ال٨خابت زال٫ مً جهٝغ  ٦خابت بحن ازخالٝ ٞال ببغامه في حؿٖغ

 التزاماث مً يغجبه ما ب٩اٞت والٗلم ال٣ٗض ظىاهب ب٩اٞت ؤلاإلاام لؤلَغاٝ يخاح ٧لحهما ٟٞي ج٣ليضيت ٦خابت ؤو ال٨تروهيت
اث ٟٞي مغصوص، ٢ى٫ل ٞهى البٌٗ ببًٗهم الخٗا٢ض ؤَغاٝ بجهل ال٣ى٫ل ٞان و٦ظل٪ ومساَغ،  الك٩ليت ال٣ٗىص ؤو الخهٞغ

غاٝ ظمي٘ ي٩ىنل عؾمي ق٩ل في بٞغاٚها ؤو م٨خىب ق٩ل في بجمامها ال٣اهىنل اؾخلؼم التي جل٪ ؾىاء  بهىيت ٖلم ٖلى ألَا
 يٗلم الهبت ٣ٖض ٞان ٦ظل٪ قغ٧اٍ، َم ومً يؿاَم مً م٘ َٝغ ٧ل يٗلم الكغ٧اث ٣ٖىص بٌٗ ٟٞي البٌٗ، بًٗهم
ىب شخهيت ٞيه الىاَب ىب ويٗلم له اإلاَى ىب الصخيء له اإلاَى اث ٧اٞت ٖلى حٗميمه يم٨ً ال الؿاب٤ ٞال٣ى٫ل اإلاَى  الخهٞغ

ًه يبجي ألازغ والبٌٗ ٣ِٞ، بًٗها ٖلى وبهما الال٨ترووي الك٩ل في جبرم التي ال٣اهىهيت  م٣غعة الال٨تروهيت ال٨خابت لجٗل ٞع
 ي٨ٟي ال مبرع ٞهى الال٨تروهيت بالىؾاثل الؼواط ٣ٗ٦ض اإلاهمت ال٣ٗىص بٌٗ ببغام يخم ؤن اإلاى٤ُ ٚحر مً اهه ٖلى لالو٣ٗاص
اث في الك٨لي الكٍغ بضوعل ال٣يام مً الال٨تروهيت ال٨خابت الؾدبٗاص  ؤظاػث التي ال٣ىاهحن مٗٓم بن خيض الك٩ليت الخهٞغ

اث ال٣ٗىص، ببٌٗ اإلاخٗل٣ت الاؾخصىاءاث بٌٗ ؤوظضث ٢ض اإلاؿالت َظٍ  واإلاؿاثل اإلاٗامالث ؤَمها ومً اإلاهمت والخهٞغ
اث جل٪ ببغام يجىػل ال بط والىنايا والُال١ ٧الؼواط الصخهيت باألخىا٫ اإلاخٗل٣ت لى ؤلال٨تروهيت بالىؾاثل الخهٞغ  َظا ٖو

ٌ ٞان . 1يىٟحها وال ال٣اٖضة يا٦ض اؾخصىاء بلي اؾدىض ٢ض اإلاؿالت جل٪ ٞع

 والانػهاد لإلزباث الالٌترونُت الٌخابت ضالخُت: الثاني الشأي

٣ا  الو٣ٗاص الالػمت ال٨خابت بضوعل لل٣يام ؤيًا جهلر وبهما ؤلازباث صوعل ٖلى ج٣خهغ ال الال٨تروهيت ال٨خابت ٞان الغؤر لهظا ٞو

 ٢ىاٖض جُىي٘ بكان م2000 ؾىت ٢اهىنل ٖليه هو ما ٞان الٟغوسخي ال٣ٟه مً الغؤر َظا ألههاع وو٣ٞا ال٣اهىوي، الخهٝغ
ذ التي مىه( 1316/2)اإلااصة وبسانت ؤلازباث  بقاعة ؤو عمؼ ؤر ؤو ألاع٢ام ؤو والٗالماث للخغوٝ جخاب٘ ٧ل"  بإجها ال٨خابت ٖٞغ

 لل٨خابت ٣ِٞ ليـ ليكمل هُا٢ه يدؿ٘ الخٗغي٠ َظا يجٗل ،"بعؾالها ق٩ل ؤو صٖامتها ٧اهذ ؤيا مٟهىمت، صاللت طاث ؤزغيل

. ٦2خابت وظىص ال٣اهىنل جُلب متى وطل٪ الخهٝغ الو٣ٗاص اإلاخُلبت ال٨خابت يكمل وبهما لئلزباث اإلا٣غعة

 
ً
ػاث مونل :زانُا ٍانُت مذى من الدشَش  الالٌترونُت الٌخابت مؼ الشٍلُت جدهو إم

 ال٣اهىنل يكتٍر ٖىضما"  اهه ٖلى مىه( 6/1) اإلااصة في م1996لؿىت الال٨تروهيت الخجاعة بكان الىمىطجي الاووؿترا٫ ب٣اهىنل وعص
إل جيؿغ بطا الكٍغ طل٪ البياهاث عؾالت حؿخىفي م٨خىبت اإلاٗلىماث ج٩ىنل ؤن  يديذ هدى ٖلى ٞحها الىاعصة البياهاث ٖلى الَا

ًاء الضو٫ل بلؼام م2000 لؿىت الال٨تروهيت الخجاعة بكان ألاوعبي بالخىظيه وعص و٦ظل٪ الخ٣ا بليه بالغظٕى اؾخسضامها  في ألٖا
ت  الىٓام ؤن ٖلى زانت بهٟت جىو وؤن الال٨ترووي الُغي٤ ًٖ ال٣ٗىص ببغام اإلام٨ً مً ججٗل بان ألاوعبيت اإلاجمٖى
 ألازغ مً خغماجها بلي يىصر وال الال٨تروهيت ال٣ٗىص اؾخسضام ؾبيل في ٣ٖبت يمشل ال الخٗا٢ضيت الٗمليت ٖلى اإلاُب٤ ال٣اهىوي

 والظر الغ٢مي الا٢خهاص في الش٣ت بكان م2004 لؿىت 575 ع٢م ال٣اهىنل نضع ٣ٞض الٟغوسخي ال٣اهىنل وفي 3 ال٣اهىهيت والهالخيت

 خيىما اهه ٖلى"    مىه( 1108/1) اإلااصة ههذ و٢ض الال٨تروهيت، بالىؾاثل الخٗا٢ضيت الك٩لياث بٌٗ بخد٣ي٤ نغاخت ا٢غ

 ال٣ٟغة وفي ،"ال٨ترووي ق٩ل في خٟٓه ؤو بوكاٍئ يم٨ً الخهٝغ َظا ٞان ال٣اهىوي الخهٝغ لصخت مخُلبت ال٨خابت ج٩ىنل

                                                           

  276تحديث قانون اإلثبات ـ مكانة المحرر اإللكتروني بين األدلة الكتابية  مرجع سابق، ص " محمد أبو زيد  .د 1

.  132،  131، ص 2004،  1عالم الكتب الحديث ـ األردن ، ط " مشكالت التعاقد عبر اإلنترنت " بشار طالل أحمد  مومني .د 2

 15احمد عبد التواب بيجت، ابرام العقد االلكتروني، دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي واالمريكي، دار النيضة العربية، ص.د  3
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 ألازحر َظا ٞةن الالتزام، ٖليه ي٣٘ الظر يض بسِ ي٨خب ؤن مٗحن بيان في يكتٍر ٖىضما" ؤن ٖلى هو اإلااصة طاث مً الشاهيت
غث ما بطا ال٨ترووي ق٩ل في البيان َظا يً٘ ؤن له يم٨ً  يهضع ؤن يم٨ً ال البيان َظا ؤن بُبيٗتها ج٨ٟل التي الكغوٍ جٞى

 يم٨ً طل٪ ٞان وسخ ٖضة بعؾا٫ يكتٍر ٖىضما" ؤهه ٖلى( 1368/11) اإلااصة ههذ و٦ظل٪ ،"هٟؿه اإلالتزم زال٫ مً بال

 جبجى الٟغوسخي ٞال٣اهىنل"  بليه اإلاغؾل ٢بل مً َباٖتها يم٨ً ال٨خابت جل٪ ٧اهذ بطا الال٨تروهيت ال٨خابت زال٫ مً اؾديٟاٍئ

 مً( 7) اإلااصة ههذ ٣ٞض الىَىيت الدكغيٗاث وفي 1الخهٝغ صخت وفي ؤلازباث في وخضتها حٗجي والتي ال٨خابت مٟهىم وخضة
 ؤو بيان ؤر في ال٣اهىنل اقتٍر بطا"  ؤهه مىه م2006 لؿىت اإلاخدضة الٗغبيت ؤلاماعاث بضولت الال٨تروهيت والخجاعة اإلاٗامالث ٢اهىنل

 السجل ؤو اإلاؿدىض ٞان ال٨خابت ٖضم ٖلى مٗيىت هخاثج جغجيب ٖلى هو ؤو م٨خىبا ي٩ىنل ؤن بيىت آو مٗاملت ؤو سجل ؤو مؿدىض

 مً اإلاٗىيت اإلااصة مً( 1) ال٣ٟغة وج٣طخي ،"ال٣اهىنل مً( 5)اإلااصة مً( 1) بال٣ٟغة الالتزام جم بطا الكٍغ َظا يؿخىفي الال٨ترووي
 خٟٔ يخم ٖىضما يخد٤٣ الكٍغ َظا ٞان ؾبب ألر مٗلىماث سجل ؤو مؿدىض خٟٔ ال٣اهىنل اقتٍر بطا" بإهه ال٣اهىنل
 ق٩ل في اإلاٗلىماث ؤو السجل ؤو اإلاؿدىض َظا خٟٔ يخم ٖىضما يخد٤٣ الكٍغ َظا ٞان ؾبب ألر مٗلىماث سجل ؤو مؿدىض

:- يلي ما مغاٖاة قغيُت ال٨ترووي سجل

 اإلاٗلىماث بض٢ت يمشل اهه بزباجه مً يم٨ً بك٩ل ؤو به اؾخلم ؤو ؤعؾل ؤو ؤوصخي الظر بالك٩ل الال٨ترووي السجل خٟٔ/ 1

. ألانل مً اؾخلمذ ؤو ؤعؾلذ ؤو ؤوكئذ التي

ت اإلاٗلىماث ب٣اء/ 2 . الخ٣ا بلحها والغظٕى اؾخسضامها يديذ هدى ٖلى مدْٟى

 وو٢ذ وجاعيش ونىلها وظهت الال٨تروهيت الغؾالت ميكإ اؾدباهت مً جم٨ً التي اإلاٗلىماث َظٍ وظضث بن اإلاٗلىماث خٟٔ/ 3

. واؾخالمها بعؾالها

 وللمدغعاث الال٨تروهيت لل٨خابت" ان ٖلى م2004 لؿىت اإلاهغرل الال٨ترووي الخى٢ي٘ ٢اهىنل مً( 15)اإلااصة ههذ و٦ظل٪
يت الغؾميت واإلادغعاث لل٨خابت اإلا٣غعة الدجيت طاث وؤلاصاعيت والخجاعيت اإلاضهيت اإلاٗامالث هُا١ في الال٨تروهيت  في والٗٞغ

ذ متى والخجاعيت اإلاضهيت اإلاىاص في ؤلازباث ٢اهىنل ؤخ٩ام ٣ا ال٣اهىنل طاٌ في ٖلحها اإلاىهىم الكغوٍ اؾخٞى  للًىابِ ٞو

 الال٨تروهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل مً( 10/2)اإلااصة ههذ ٞيما"  ال٣اهىنل لهظا الخىٟيظيت الالثدت جدضصَا التي والخ٣ىيت الٟىيت
 بظل٪، الالتزام ٖضم ٖلى ٢اهىهيا ؤزغا عجب ؤو زابخت اإلاٗلىماث ج٩ىنل ؤن ال٣اهىنل اوظب بطا"  اهه ٖلى م2007 لؿىت الؿىصاوي

 بلحها للىنى٫ل ٢ابلت اإلاٗلىماث ج٩ىنل ؤن بكٍغ ال٣اهىنل َظا بمخُلباث يٟي ال٨ترووي سجل في اإلاٗلىماث وعوص ٞان

 بطا"  ؤهه ٖلى هٟؿه ال٣اهىنل مً( 10/3)اإلااصة ههذ و٦ظل٪ ،"طل٪ ٚحر ؤو الُباٖت ؤو البض َغي٤ ًٖ الخ٣ا واؾخسغاظها
 بهظا يٟي ال٨ترووي سجل ق٩ل في ج٣ضيمها ٞان بال٨خابت زابخت ؤزغ شخو بلي اإلا٣ضمت اإلاٗلىماث ج٩ىنل ؤن ال٣اهىنل ؤوظب

:- آلاجيت الكغوٍ جىاٞغث بطا الٛغى

. طل٪ ٚحر ؤو الُباٖت ؤو البض َغي٤ ًٖ ؾىاء الخ٣ا واؾخسغاظها اإلاٗلىماث َظٍ ٖلى الضزى٫ل مً بليه اإلاغؾل يخم٨ً ؤن( 1)

 وجاعيش ونىلها وظهت البياهاث عؾالت ميكإ مً الخد٤٣ مً يم٨ىه بما اإلاٗلىماث َظٍ خٟٔ مً بليه اإلاغؾل يخم٨ً ؤن( 2)
. واؾخ٣بالها وبعؾالها ونىلها وو٢ذ
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 نانونا اإلاؿلوبت الشٍلُت الظدُكاء الالٌترونُت الٌخابت يكاًت غذم: الثاني اإلاؿلب

 اؾديٟاء في ال٨خابت و٢ضعة الال٨تروهيت الك٩ليت مبضؤ ٖلى الاؾخصىاءاث مً الٗضيض والىَىيت الضوليت الدكغيٗاث ؤوعصث

 بم٣خطخى ٞيه ؤصزلذ والتي الٟغوسخي اإلاضوي ال٣اهىنل مً( 1108/2)اإلااصة ٖليه ههذ ما طل٪ مً و ٢اهىها، اإلاُلىبت الك٩ليت

:- حكمل ؤلال٨تروهيت الك٩ليت بظاػة مبضؤ ٖلى الاؾخصىاءاث بٌٗ الغ٢مي الا٢خهاص في الش٣ت ٢اهىنل

يت ال٣ٗىص/1  والتر٧اث واإلاىاعيض ألاؾغة ب٣اهىنل اإلاخٗل٣ت الٗٞغ

اث/2 يت الخهٞغ  بىاؾُت ؤبغمذ ٢ض ٧اهذ بطا بال ججاعيت آو مضهيت ٧اهذ ؾىاء الٗيييت آو الصخهيت بالخإميىاث اإلاخٗل٣ت الٗٞغ

. 1مهىخه خاظاث اظل مً شخو

 التي والىزاث٤ واإلاؿدىضاث ال٣ٗىص اؾدبٗاص ٖلى م2001 لؿىت ألاعصوي الال٨تروهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل مً( 4) اإلااصة ههذ و٦ظل٪

٣ا جىٓم : يلي ما طل٪ مً الال٨تروهيت الك٩ليت بَاع مً مدضصة بةظغاءاث جخم آو مٗحن بك٩ل زانت لدكغيٗاث ٞو

. وحٗضيلها الىنيت بوكاء -1

. قغوَه وحٗضيل الى٠٢ بوكاء-2

 ٖلحها الٗيييت الخ٣ى١ل وبوكاء مل٨يتها وؾىضاث بها اإلاخٗل٣ت الى٧االث طل٪ في بما اإلاى٣ىلت ٚحر ألامىا٫ في الخهٝغ مٗامالث -3

. ألامىا٫ بهظٍ الخانت ؤلايجاع ٣ٖىص باؾخصىاء

. الصخهيت واإلاٗامالث باألخىا٫ اإلاخٗل٣ت الى٧االث -4

. الخياة ٖلى والخامحن الهخي والخامحن وال٨هغباء اإلاياٍ زضماث ٞسخ ؤو بةلٛاء ؤلاقٗاعاث -5

. اإلادا٦م و٢غاعاث ال٣ًاثيت الخبليٜ وبقٗاعاث واإلاغاٞٗاث الضٖاورل لىاثذ -6

 الىاٞظ اإلااليت ألاوعا١ ل٣اهىنل اؾدىاصا اإلاسخهت الجهاث ًٖ جهضع زانت حٗليماث ٖليه جىو ما بال اإلااليت ألاوعا١ -7

. اإلاٟٗى٫ل

 الؾديٟاء الال٨تروهيت ال٨خابت ٦ٟايت ٖضم مً م2006 لؿىت ؤلاماعاحي الال٨تروهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل ٢غعٍ ما ؤيًا طل٪ ومً     
٣ىص والىنايا والُال١ الؼواط ٣ٖىص في ٢اهىها اإلاُلىب الك٩ل  ٖامت وبهٟت اإلاى٣ىلت ٚحر ألامىا٫ ٖلى الىاعصة البي٘ ٖو

 السجالث ٖلى ال٣اهىنل َظا يؿغرل" ان ٖلى ال٣اهىنل مً( 2) اإلااصة ههذ خيض ال٣ٗاع، ٖلى الىاعصة الٗيييت الخ٣ى١ل

: يإحي ما ؤخ٩امه مً ويؿدشجى الال٨تروهيت والخجاعة باإلاٗامالث الٗال٢ت طاث الال٨تروهيت والخى٢يٗاث

. والىنايا والُال١ ٧الؼواط الصخهيت باألخىا٫ اإلاخٗل٣ت واإلاؿاثل اإلاٗامالث -1

. اإلاى٣ىلت ٚحر ألامىا٫ مل٨يت ؾىضاث -2

. للخضاو٫ل ال٣ابلت الؿىضاث-3
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ا ٞحها والخهٝغ ه٣ىلتالم ٚحر ألامىا٫ وقغاء ببي٘ جخٗل٤ التي اإلاٗامالث -4  ار وحسجيل ؾىىاث ٖكغة ًٖ جؼيض إلاضص وجإظحَر

. بها مخٗل٣ت ؤزغيل خ٣ى١ل

. الٗض٫ ٧اجب ؤمام جهضي٣ه ال٣اهىنل يخُلب مؿدىض ؤر -5

ا يخم ؤزغيل مٗامالث ؤو مؿدىضاث ؤيه -6 .  زام ٢اهىوي بىو اؾخصىاَئ

"  :-ؤهه ٖلى م2002 لؿىت الال٨تروهيت الخجاعة بكان البدغيً ٢اهىنل مً( 2) اإلااصة ٖليه ههذ ما ؤيًا طل٪ ومً

 الال٨تروهيت والخى٢يٗاث السجالث ٖلى ال٣اهىنل َظا ؤخ٩ام حؿغرل -1

: ال٣اهىنل َظا ؤخ٩ام مً يؿدشجى -2

يت للمدا٦م بكإجها الازخهام يى٣ٗض التي اإلاؿاثل ٧اٞت( ؤ)  بكان م1971 لؿىت( 13) ع٢م ب٣اهىنل اإلاغؾىم ألخ٩ام َب٣ا الكٖغ

. وحٗضيالجه ال٣ًاء جىٓيم

. وحٗضيلها الىنايا وبوكاء واإلاحرار والخبجي والخًاهت والُال١ الؼواط مشل اإلاؿلمحن لٛحر الصخهيت ألاخىا٫ مؿاثل( ب)

اث اإلاٗامالث( ط) . عؾميت مدغعاث في مشبخت ج٩ىنل ؤن بها لالٖخضاص ال٣اهىنل يكتٍر التي والخهٞغ

 للخضاو٫ل ال٣ابلت الؿىضاث( ص)

. اإلال٨يت ؾىضاث( ٌ)

" اهه ٖلى م2007 لؿىت الال٨تروهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل مً( 29)اإلااصة ههذ ٞيما

. ال٣اهىنل َظا في زام هو ٞيه يغص لم ٞيما اإلاضهيت وؤلاظغاءاث وؤلازباث اإلاضهيت اإلاٗامالث ٢ىاهحن ؤخ٩ام جُب٤/1

. والُال١ الؼواط ؤخ٩ام ال٣اهىنل َظا ؤخ٩ام جُبي٤ مً يؿدشجى/2

 ؤلازباث في الالٌترونُت الٌخابت دوس : الثالث اإلاؿلب

غ اإلا٣غوءة ال٨خابت نٟت ؤن بما      جغجبِ ؤلازباث في حجيتها مضي ٞان الال٨تروهيت، الضٖاماث ٖلى اإلاشبخت ال٨خابت في جخٞى

 الىْيٟت َظٍ الال٨تروهيت ال٨خابت خ٣٣ذ ٞةطا ومضلى٫، ٞدىيل طاث( وؤلاقاعاث وألاع٢ام والغمىػل ألاخٝغ) ج٩ىنل ؤن بمضي

ذ و٢ض   الخُيت لل٨خابت اإلا٣غعة الشبىجيت لل٣ىة مؿاويت زبىجيت ٢ىة جمىذ ٞةجها  ؤلازباث هٓمذ التي الدكغيٗاث بٌٗ اقتَر
 الىمىطجي الاووؿترا٫ ٢اهىنل مً( 6)ٞاإلااصة الخُيت، بال٨خابت إلاؿاواتها الىْيٟت لهظٍ الال٨تروهيت ال٨خابت جد٣ي٤ الال٨ترووي

":- اهه ٖلى ههذ م1996 لؿىت الال٨تروهيت الخجاعة بكان

إل جيؿغ بطا الكٍغ طل٪ البياهاث عؾالت حؿخىفي م٨خىبت، اإلاٗلىماث ج٩ىنل ؤن ال٣اهىنل يكتٍر ٖىضما/ 1  البياهاث ٖلى الَا
. الخ٣ا بليه بالغظٕى اؾخسضامها يديذ هدى ٖلى ٞحها الىاعصة

 ٖلى الىو بمجغص ال٣اهىنل في وا٦خٟى التزام ق٩ل ٞحها ٖليه اإلاىهىم الكٍغ اجسظ ؾىاء( 1) ال٣ٟغة ؤخ٩ام حؿغرل/ 2
. م٨خىبت اإلاٗلىماث ج٨ً لم بطا جترجب التي الٗىا٢ب

                                                           

  97، ص 2009، منشورات الحمبي الحقوقية ، لبنان ،  1الياس ناصيف ، العقد االلكتروني في القانون المقارن ، ط. د    1
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 ألانلي ق٩لها في بها الاخخٟاّ ؤو اإلاٗلىماث ج٣ضيم ال٣اهىنل يكتٍر ٖىضما" اهه ٖلى ال٣اهىنل هٟـ مً( 8)اإلااصة جىو و٦ظل٪

:- بطا الكٍغ َظا البياهاث عؾالت حؿخىفي

 عؾالت بىنٟها الجهاجي ق٩لها في ألاولى للمغة ٞيه ؤوكئذ الظر الى٢ذ مىظ اإلاٗلىماث ؾالمت لخإ٦يض ٖليه يٗى٫ل ما وظض -1

. طل٪ ٚحر ؤو بياهاث

. اإلاٗلىماث جل٪ ج٣ضيم يكتٍر ٖىضما وطل٪ بليه ج٣ضم ؤن اإلا٣غعل الصخو ٖلى ٖغيه يم٨ً مما اإلاٗلىماث جل٪ ٧اهذ-2

ذ ٣ٞض ألاخ٩ام، َظٍ نياٚت يكابه ما الدكغيٗاث بٌٗ جبيذ و٢ض  ؤن"  ٖلى الٟغوسخي اإلاضوي ال٣اهىنل مً( 1316)اإلااصة اقتَر
 ومٟهىمت واضخت حٗبحريت صاللت طاث الال٨ترووي اإلادغعل يخًمجها التي البياهاث ًٖ حٗبر التي الغمىػل ؤو ألاع٢ام ؤو ألاخٝغ ج٩ىنل

 اإلاٗجى وبظاث   "ؤلازباث صليل ٖىانغ مً ٦ٗىهغ نٟتها ج٣ٟض طل٪ وبٛحر بليه ج٣ضم ؤن اإلا٣غعل الصخو ٖلى ٖغيها ٖىض

 التي اإلاٗلىماث ج٣ٟض ال" ؤن ٖلى الال٨تروهيت والخجاعة اإلاٗامالث ٢اهىنل مً( 7/2)اإلااصة ههذ ٣ٞض صبي بماعة في اإلاكٕغ ازظ
ا جٟهيل صونل الال٨تروهيت الغؾالت بلحها حكحر إل ٧ان متى للخىٟيظ، ٢ابليتها ؤو ال٣اهىوي ؤزَغ  اإلاٗلىماث جل٪ جٟانيل ٖلى الَا

 ممل٨ت في الال٨تروهيت الخجاعة ٢اهىنل مً( ب/ؤ/7) اإلااصة ههذ و٦ظل٪ ،"بميكئها الخام الال٨ترووي الىٓام يمً مخاخا

 ٢ابال الال٨ترووي السجل ي٩ىنل بن يجب ٞاهه مٗحن شخو بلي اإلاؿدىض ؤنل بخ٣ضيم ؤلالؼام خالت" في اهه ٖلى البدغيً
غيه وخٟٓه واؾخسغاظه ٖليه للضزى٫ل  الخى٢ي٘ ٢اهىنل في اإلاهغرل اإلاكٕغ ؤما ،"الصخو َظا ٢بل مً للٟهم ٢ابل بك٩ل ٖو

 الخجاعيت اإلاٗامالث هُا١ في الال٨تروهيت واإلادغعاث الال٨تروهيت ال٨خابت ٖلى ٧املت حجيت ؤيٟى ٣ٞض م2004 لؿىت الال٨ترووي
يت الغؾميت واإلادغعاث ال٨خابت مً م٣غعل َى ما وبحن بيجهما وؾاويل وؤلاصاعيت واإلاضهيت  اإلاىاص في ؤلازباث ٢اهىنل ؤخ٩ام في والٗٞغ
٤ ال٣اهىنل َظا في ٖلحها اإلاىهىم لكغوَها واإلادغعاث ال٨خابت َظٍ اؾديٟاء خا٫ في وطل٪ والخجاعيت اإلاضهيت  الًىابِ ٞو
 الال٨تروهيت وال٨خابت اإلادغعاث َظٍ صخت ٖلى ٢اهىهيت ٢غيىت وي٘ اهه وهجض الخىٟيظيت، الالثدت جدضصَا التي والخ٣ىيت الٟىيت

 ٖلى مىه جإ٦يضا وطل٪ الال٨ترووي الىؾيِ ٖلى وخضٍ وؾيُغجه  اإلاى٢٘ الصخو وبحن بيجهما اعجباٍ َىا٥ ٧ان ؤن خا٫ في
 والخىا٢ي٘ اإلادغعاث َظٍ حجيت يسو ٞيما ؤخا٫ ٢ض اإلاهغرل ٞاإلاكٕغ و٢ٗه، ممً بهضوعٍ اإلااصيت الال٨ترووي اإلادغعل ؾالمت

 لهظٍ حجيت لخ٣غيغ وطل٪ الال٨ترووي الخى٢ي٘ ٢اهىنل في هو بكإهه يغص لم ٞيما الٗامت ال٣ىاٖض بلي باإلزباث الال٨تروهيت

 الال٨ترووي للمدغعل ي٩ىنل ل٩ي اوظب م2001 لؿىت الال٨تروهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل في ألاعصوي اإلاكٕغ و    2 الال٨تروهيت اإلادغعاث
٤ وطل٪ الال٨ترووي والخى٢ي٘ َى مىز٣ا ي٩ىنل ؤن باإلزباث حجت ال٨تروهيا ٖليه اإلاى٢٘  مً ال٣اهىنل َظا في جُلبه ما ٞو

 ههذ م2007 لؿىت الال٨تروهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل وفي3 ناخبه شخهيت يدضص والظر باإلادغعل اإلاغجبِ الخىزي٤ بظغاءاث
 ق٩ل في ج٣ضيمها ٞان بال٨خابت زابخت ؤزغ شخو بلي اإلا٣ضمت اإلاٗلىماث ج٩ىنل ؤن ال٣اهىنل اوظب بطا"  اهه ٖلى( 10/3)اإلااصة

: آلاجيت الكغوٍ جىاٞغث بطا الٛغى بهظا يٟي ال٨ترووي سجل

. طل٪ ٚحر آو الُباٖت ؤو البض َغي٤ ًٖ ؾىاء الخ٣ا واؾخسغاظها اإلاٗلىماث َظٍ ٖلى الضزى٫ل مً بليه اإلاغؾل يخم٨ً ؤن -1

                                                           

 15ىجت، ابرام العقد االلكتروني، دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي واالمريكي،المرجع السابق، صاحمد عبد التواب ب.د 1

 334م، ص2011،سنة1محمد محمد سادات، حجية المحررات الموقعة الكترونيا في االثبات،دار الجامعة الجديدة،االسكندرية،ط.د  2

 49محمد احمد اسماعيل، مدى حجية التوقيع االلكتروني في عقود التجارة االلكترونية، المرجع السابق، ص. د  3
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 ونىلها وظهت البياهاث عؾالت ميكإ مً الخد٤٣ مً يم٨ىه بما اإلاٗلىماث َظٍ خٟٔ مً بليه اإلاغؾل يخم٨ً بن -2

. واؾخ٣بالها وبعؾالها ونىلها وو٢ذ وجاعيش

ٍاقؤ مبذأ ( الالٌترونُت الشٍلُت: )الوظُكي الخ

يٟي الخ٩اٞا بمبضؤ ي٣هض  ٢اهىنل اإلابضؤ بهظا ظاء و٢ض الخُيت، وال٨خابت الال٨تروهيت ال٨خابت مابحن الدجيت في اإلاؿاواة الْى

 ؤن ال٣اهىنل يكتٍر ٖىضما" اهه ٖلى مىه( 6/1) اإلااصة ههذ خيض م1996 لؿىت الال٨تروهيت الخجاعة بكان الىمىطجي ألاووؿترا٫
إل جيؿغ بطا الكٍغ طل٪ البياهاث عؾالت حؿخىفي م٨خىبت اإلاٗلىماث ج٩ىنل  يديذ هدى ٖلى ٞحها الىاعصة البياهاث ٖلى الَا

ذ و٢ض ،"الخ٣ا بليه بالغظٕى اؾخسضامها  يخم التي اإلاٗلىماث"  بإجها البياهاث عؾالت ال٣اهىنل هٟـ مً الشاهيت اإلااصة ٖٞغ
ا  ال اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى طل٪ في بما مكابهت بىؾاثل ؤو يىثيت ؤو ال٨تروهيت بىؾاثل جسؼيجها ؤو اؾخالمها ؤو بعؾالها ؤو بوكاَو

 في الدكغيٗاث مٗٓم ؤزظث و٢ض ،"البرقي اليسخ ؤو الخل٨ـ ؤو الال٨ترووي البريض ؤو الال٨تروهيت البياهاث جباص٫ الخهغ
يٟي الخ٩اٞا بمٟهىم الٗالم  الخُيت ال٨خابت حجيت بحن اإلاهغرل اإلاكٕغ ؾاويل و٢ض الاووؿترا٫، ٢ىاٖض ٖليه ههذ الظر الْى

 الال٨تروهيت لل٨خابت" ؤن ٖلى م2004 لؿىت الال٨ترووي الخى٢ي٘ جىٓيم ٢اهىنل مً( 15) اإلااصة ههذ بط الال٨تروهيت وال٨خابت
يت الغؾميت واإلادغعاث لل٨خابت الدجيت طاث والخجاعيت اإلاضهيت اإلاٗامالث هُا١ في الال٨تروهيت واإلادغعاث  بخ٩ام في والٗٞغ

 للدجيت الشبىجيت ب٣ىتها مؿاويت حجيت الال٨تروهيت لل٨خابت ا٢غ اإلاهغرل ٞاإلاكٕغ" واإلاضهيت الخجاعيت اإلاىاص في ؤلازباث ٢اهىنل
تراٝ مؿالت ؤزاعث التي ألازغيل الدكغيٗاث ومً ؤلازباث ٢اهىنل ؤخ٩ام في ٖلحها اإلاىهىم لل٨خابت اإلا٣غعة  ال٨خابت بذجيت الٖا

يٟيا ومؿاواتها الال٨تروهيت  مىه( 9) اإلااصة ههذ بط صبي إلماعة الال٨تروهيت والخجاعة اإلاٗامالث ٢اهىنل الخُيت ال٨خابت م٘ ْو
 في مٗيىت هخاثج جغجيب ٖلى هو ؤو بيىت ؤو مٗاملت ؤو سجل ؤو مؿدىض ؤو بيان ار زُيا ي٩ىنل ان ال٣اهىنل اقتٍر بطا" اهه ٖلى

 البدغيً إلامل٨ت الال٨تروهيت الخجاعة ٢اهىنل هو و٦ظل٪ ،"الكٍغ َظا يؿخىفي الال٨ترووي السجل ؤو اإلاؿدىض ٞان طل٪ ٚياب

يٟي الخ٩اٞا مبضؤ ٖلى( 5/2) اإلااصة في  ؤن ال٣اهىنل اوظب بطا" ٖلى اإلااصة َظٍ ههذ بط والخُيت الال٨تروهيت ال٨خابت مابحن الْى
( 10/2)اإلااصة ههذ و٦ظل٪ ال٣اهىن، َظا بمخُلباث يٟي ال٨ترووي سجل في اإلاٗلىماث وعوص ٞان بال٨خابت زابخت اإلاٗلىماث ج٩ىنل

 ؤزغا عجب او بال٨خابت، زابخت اإلاٗلىماث ج٩ىنل ؤن ال٣اهىنل اوظب بطا" اهه ٖلى م2007 لؿىت الال٨تروهيت اإلاٗامالث ٢اهىنل مً
 ج٩ىنل ؤن بكٍغ ال٣اهىنل َظا بمخُلباث يٟي ال٨ترووي سجل في اإلاٗلىماث وعوص ٞان بظل٪ الالتزام ٖضم ٖلى ٢اهىهيا

 ؤن طل٪ ٧ل مً يخطر ،"طل٪ ٚحر ؤو الُباٖت ؤو        البض َغي٤ ًٖ الخ٣ا واؾخسغاظها بلحها للىنى٫ل ٢ابلت اإلاٗلىماث

 يسخو ٞيما م1996 لؿىت الال٨تروهيت للخجاعة الىمىطجي ألاووؿترا٫ ٢اهىنل به ظاء بما ؤزظث اإلا٣اعهت الدكغيٗاث مٗٓم

يٟي بالىٓحر . الْى

 الخاجمت

 الخٗا٢ض مجا٫ في ؤلاعاصر للخٗبحر ٧ىؾيلت جهلر الٗاصيت ٧ال٨خابت ؤلال٨تروهيت ال٨خابت ؤن بلى البدض َظا مً هسلو

. َغي٣ها ًٖ الٟهم إلم٩اهيت وطل٪ بالىيىح جدؿم ؤن بالخالي ويجب ؤلال٨ترووي

:    ًلي قُما قخخمثل البدث خاجمت في إليها جوضلنا التي النخابج أىم أما

يٟتها في ؾىاء الٗاصيت ال٨خابت م٣ام وؤ٢امها ؤلال٨تروهيت بال٨خابت اٖخض الؿىصاوي ال٣اهىنل ؤن .1  ؤو ال٣ٗض او٣ٗاص في ْو
 .بزباجه في
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ضم اؾخمغاعيتها و٦ظل٪ ٢غاءتها بم٩اهيت في اإلاخمشلت الخ٣ليضيت ال٨خابت قغوٍ ٧ل .2  بال ؤلاياٞت ؤو للخٗضيل ٢ابليتها ٖو

. الال٨تروهيت ال٨خابت في جد٣ي٣ها يم٨ً الخٗضيل ٖلى يض٫ واضر ازغ بتر٥
ل .3

ً
 َب٤ نىعة بإجها الهىعل جل٪ ٖلى والخإقحر يضٍ جدذ مىظىصة بياهاث ًٖ نىعل ج٣ضيم في الخهم لخ٤ اؾخٗماال

 ألانل َب٤ ٖلحها وي٨خب ويضٍ يضٍ جدذ اإلادّٟى ؤلال٨ترووي السجل ًٖ نىعة يؿخسغط ؤن لهظا ٞةن ألانل،
ل السجل َظا ي٩ىنل ؤن قغيُت لضيه اإلادّٟى ؤلال٨ترووي السجل َى الخالت َظٍ في ٞاألنل

ً
ل مىز٣ا

ً
 السجل ألن هٓغا

 .ؤلازباث في حجيت يجىػل ال اإلاىز٤ ٚحر
 في اإلابيىت قغوَهما جىاٞغث بطا الال٨ترووي وؤلازباث الال٨تروهيت ال٣ٗىص في الال٨تروهيت ال٨خابت ٢بى٫ل يم٨ً .4

 لها ؤنبذ ؤجها َاإلاا الخ٣ليضيت ال٨خابت مجاالث ٧اٞت في وطل٪ الال٨ترووي الخى٢ي٘ ؤو الال٨تروهيت اإلاٗامالث حكغيٗاث
 ٣ٖض إلبغام ال٣اهىنل يخُلبه الظر الك٩ل اؾديٟاء مً يمى٘ ما ليـ زم ومً الخ٣ليضيت لل٨خابت اإلا٣غعة الدجيت طاث

 اؾخلؼم اظله مً الظر الٛغى ؤصث َاإلاا الال٨تروهيت ال٨خابت زال٫ مً الٛحر مىاظهت في به الاخخجاط و وحسجيلها
غاٝ ؤو ال٣اهىنل  .مٗيىا ق٨ال ألَا

 لالو٣ٗاص ؤو لئلزباث ٧اهذ ؾىاء ٖامت بهٟت الخ٣ليضيت لل٨خابت بضيلت الال٨تروهيت ال٨خابت الؿىصاوي اإلاكٕغ اٖخبر .5

 ٖضم ٖلى ٢اهىهيا ؤزغا عجب او بال٨خابت زابخت اإلاٗلىماث ج٩ىنل ان ال٣اهىنل اوظب بطا" اهه ٖلى( 10/2)اإلااصة ههذ خيض
 ٢ابلت اإلاٗلىماث ج٩ىنل ؤن بكٍغ ال٣اهىنل َظا بمخُلباث يٟي ال٨ترووي سجل في اإلاٗلىماث وعوص ٞان الالتزام

". طل٪ ٚحر ؤو الُباٖت ؤو البض َغي٤ ًٖ الخ٣ا واؾخسغاظها بلحها للىنى٫ل

 الىْيٟت طاث يد٣٣ان ال٨ترووي وؾيِ ٖلى وال٣اثمت اإلاؿخدضزت وال٨خابت وعقي، وؾيِ ٖلى الخ٣ليضيت ال٨خابت ؤن .6
 .بظل٪ نغاخت اإلاكٕغ اٖتراٝ زال٫ مً وطل٪ ؤلازباث، في

:     في وجمشل البدض َظا جهايت في ببضائها يم٨ً التي الخىنياث ؤَم ؤما          

 الال٨ترووي والخى٢ي٘ الال٨تروهيت لل٨خابت ال٣اهىهيت الدجيت إلاىذ اإلاضوي ال٣اهىنل في الخ٣ليضيت ؤلازباث ههىم حٗضيل .1
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 للبػاةؼ  البدشي  النهل غهذ في النانل إلاعؤولُت الهانوني النؿام
 الجضابشي  البدشي  الهانوو  و الذولُت الاجكانُاث بحو

س ي أمُنت، ًلُت  ، الجضابش الخهوم والػلوم العُاظُت، حامػت حُاللي لُابغ، ظُذي بلػباطألاظخارة دَس

             

 

 

: ملخظ

 َظا و البًاج٘ يلخ٤ الظر الًغعل ًٖ الىا٢ل ٞحها ٫ؤيـ التي اإلاضة جدضيض َى للبًاج٘ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت هُا١
 ٖجها بالخٗىيٌ الىا٢ل يلتزم والتي البًاج٘ جلخ٤ التي ألايغاع وجدضيض ،وجهايتها مؿاوليخه بضايت في البدض زال٫ مً يخجلى ما

 البًاٖت في الخ٤ ناخب ؤو بليه للمغؾل يجىػل الظيً اإلاؿاولحن ألاشخام وجدضيض ،الخإزحر و الخل٠ و الهال٥ في واإلاخمشلت
      . ٖلحهم الغظٕى مً

 الصخص ي النؿام ، اإلاادي النؿام ،الضمني النؿام ، البدشي  النانل، معؤولُت :اإلاكخاخُت الٍلماث

 

 

Résumé  

Le domaine de responsabilité du transporteur maritime de marchandise est  de déterminer  la   

portée de la responsabilité dans le temps a propos des dommages subis par les  marchandises et 

est reflété par la recherche du début et de la fin de la responsabilité de celui-ci; ainsi que la 

détermination des dommages qui déclenchent  l’obligation du transporteur d’indemnisation des 

pertes ; des dommages ; et du retard. Et déterminer les personnes responsable des préjudices dont   

le destinataire ou ayant droit aux   marchandises a droit de recours.                      

mots clés :  

 Responsabilité, transporteur maritime, la  portée dans le temps, la  portée  matérielle, la  

portée personnelle . 
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  :مهذمت

 بؿبب مجها مىام ال خخميت يغوعة يٗض الخجاعرل ٞالخباص٫ ، الخجاعرل الاؾخٛال٫ في عاثضا م٩اها البدغرل الى٣ل يدخل
 واإلاىاص اإلاهىٗت للمىاص ألازحرة َظٍ وخاظت ال٣ٟحرة، الضو٫ل مً باؾخحراصَا ج٣ىم التي الخام للمىاص الهىاٖيت الضو٫ل خاظت

ى الاؾتهال٦يت، . اإلاهىٗت الضو٫ل مً الؾخحراصَا يضٞٗها ما  َو

 الجىر، بالى٣ل م٣اعهت ج٩اليٟه ل٣لت هٓغا وطل٪ بالبدغ يخم الخجاعيت اإلاباصالث مً ٦بحرا ظاهبا ؤن ؤلاقاعة وججضع
 مً الغاَىت اإلاغخلت في ختى ه٣لها للُاثغاث يم٨ً التي جل٪ جٟى١ل  ٦بحرة خمىالث ه٣ل ٖلى الؿٟيىت ٢ضعة طل٪ بلى ويًاٝ

 .1البًاج٘ لهظٍ الخجاعيت اإلاباصالث جىٟيظ بمىظبها يخم التي الُغ١ل ؤَم بدغا البًاج٘ ه٣ل يٗخبر ولهظا جُىعَا

ل ٖامال يٗض بهه بط الضو٫، إلاسخل٠ الا٢خهاصيت الخياة في َام بضوعل ي٣ىم للبًاج٘  البدغرل الى٣ل بن  
ً
 زُت في مازغا

  ظظعيت ج٨ىىلىظيت جُىعاث وخضزذ الخاعظيت، الخجاعة لخغ٦ت ألاؾاؾيت والغ٦حزة ال٣ٟغرل الٗمىص ويمشل الا٢خهاصيت، الخىميت

 البٌٗ صٞ٘ مما م1978 ٖام َامبىعٙ واجٟا٢يت م1968 م،1924  ٖام بغو٦ؿل  اجٟا٢يت بحن ما الىا٢ٗت الٟترة في البدغرل للى٣ل

 البدغرل الى٣ل في الىاميت الضو٫ل مكاع٦ت الشىعة َظٍ مٓاَغ ومً ،2البدغيت اإلاالخت في الخ٨ىىلىظيت الشىعة ٖلحها يُل٤ ؤن
 الىاججت الىا٢ل مؿاوليت ٞةن البدغيت للبيئت الخجاعرل الاؾخٛال٫ في ٦بحرة ؤَميت البدغرل للى٣ل ؤن ألانل ٧ان وبطا،3للبًاج٘

ل  اإلاؿاوليت َظٍ. 4البدغرل ال٣اهىنل مجا٫ في الهضاعة جدخل التي اإلاؿاثل مً حٗض البدغرل الى٣ل ٣ٖض ًٖ ٗضُّد
ُت
 في الؼاويت حجغ ح

ل ، البدغرل ال٣اهىنل
ً
ل ،البدغرل بالى٣ل واإلاخٗل٣ت اإلادا٦م ؤمام حٗغى التي ال٣ًايا ل٨ثرة هٓغا

ً
اث مً جشحٍر إلاا وهٓغا  بحن مىاٖػ

ل خ٣ى٢هم الكاخىىنل بلحها يديل التي الخإمحن وقغ٧اث َاالء وبحن والىا٢لحن الكاخىحن  .5 الىا٢ل ٢بَال

اث ؤَم البدغرل الىا٢ل مؿاوليت جمشل و اث مً الٗٓمى الٛالبيت ألن البدغر، الى٣ل ٣ٖض مىيٖى  الٗمل في اإلاىاٖػ

 ٖلى ج٣خهغ ؾٝى صعاؾدىا ؤن الؿيا١ َظا في ؤلاقاعة يجب و. ال٣ٟه اَخمام مىي٘ ٧اهذ لظا اإلاؿإلت، َظٍ خى٫ل جضوعل
 بخد٣ي٤ التزاما البدغرل الىا٢ل ٖاج٤ ٖلى يً٘ ألازحر َظا للبًاج٘ البدغرل الى٣ل ٣ٖض بَاع في البدغرل الىا٢ل مؿاوليت

 ٖليه اإلاخ٤ٟ اإلايٗاص في يمشله مً ؤو بليه، اإلاغؾل بلى ٧املت و ؾليمت وحؿليمها البًاج٘ ه٣ل هي  Obligation de résultat هديجت
 ٢ُ٘ ٖليه اإلاؿاوليت مً الخىهل الىا٢ل ؤعاص وبطا ، الىديجت َظٍ جد٣ي٤ ٖضم بمجغص البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ج٣ىم لظل٪

 مً ؤو الىا٢ل، مً ي٣خطخي الظر ألامغ ، 6بليه اإلاغؾل ؤناب الظر والًغعل اإلاٟترى ؤو اإلاخد٤٣ الخُإ َظا بحن الؿببيت عابُت
 جخد٤٣ لم ٞةطا. يمشله مً ؤو بليه اإلاغؾل بلى حؿليمها زم وجٟغيٛها، ه٣لها، عنها، شخجها، ؤزىاء البًاج٘ ٖلى اإلاداٞٓت يمشله
 ٖلى اإلاترجب الًغعل حٗىيٌ ًٖ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ٢امذ ونىلها، جإزغ ؤو جلٟذ ؤو    البًاج٘ َل٨ذ و الىديجت َظٍ

  7  .٢اهىها ٖليه اإلاٟغويت لاللتزاماث جىٟيظٍ ٖضم ؤؾاؽ ٖلى طل٪
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ٍالُت  : البدث إش

ى ؤال مهم مىيٕى للبًاج٘ البدغرل الىا٢ل بمؿاوليت يغجبِ  لهظٍ والصخصخي اإلااصر، الؼمجي، الىُا١ جدضيض َو

  ًٖ بال يؿإ٫ ال اهه ،٦ما ٢اهىها اإلا٣غعة اإلاضة زال٫ بال البًاج٘ ًٖ مؿاو٫ ٚحر للبًاج٘ البدغرل ٞالىا٢ل. اإلاؿاوليت
الوة ٢اهىها، ٖلحها الىو وعص التي ألايغاع  انضع متى يغعل مً البًاج٘ يلخ٤ ٖما مؿاوال البدغرل الىا٢ل يب٣ى طل٪ ٖلى ٖو

.  اإلاخخاب٘ الى٣ل خالت في مباقغ شخً ؾىض

 َظٍ وجهايت بضايت لخٓت جدضيض  يجب زم ومً للبًاج٘ البدغرل الىا٢ل إلاؿاوليت الؼمجي الىُا١ ًٖ هدؿاء٫ ؤن لىا و       
 الىُا١ و ٖجها، بالخٗىيٌ الىا٢ل يلتزم التي ألايغاع ٞىدضص للبًاج٘ البدغرل الىا٢ل إلاؿاوليت اإلااصر الىُا١ و اإلاؿاوليت،
 ناخب ؤو  بليه، اإلاغؾل ؤو ، الكاخً مىاظهت في اإلاؿاولحن ألاشخام ٞىدضص للبًاج٘ البدغرل الىا٢ل إلاؿاوليت الصخصخي

 شخً ؾىض بنضاع خالت في يغعل مً البًاج٘ لخ٤ ٖما مؿاوليخه مً يدىهل ؤن للىا٢ل يجىػل َل و البًاٖت في الخ٤

 لخىخيض بغو٦ؿل باجٟا٢يت م٣اعهتها و الجؼاثغرل البدغرل ال٣اهىنل ؤخ٩ام يىء ٖلى ؾيدخم ألاؾئلت َظٍ ٖلى ؤلاظابت وبن. مباقغ

 .1 1964 ؾىت الجؼاثغ ٖلحها ناص٢ذ التي و 1924 ؤوث 25 بخاعيش بغو٦ؿل في اإلابرمت و الصخً بؿىضاث الخانت ألاخ٩ام بٌٗ
 . 1978 َامبىعٙ اجٟا٢يت مً اإلاكٕغ اؾخلهمها التي ألاخ٩ام لبٌٗ ؤلاقاعة و

ل        
ً
 الىهىم صعاؾت ٖلى ال٣اثم اإلا٣اعنل الٗلمي اإلاىهج و الخدليلي اإلاىهج هدب٘ ؾٝى الضعاؾت، َظٍ مىيٕى لُبيٗت وهٓغا

 م،1924 ٖام بغو٦ؿل واجٟا٢يتي ،الجؼاثغرل بدغرلا٫ ال٣اهىنل صعاؾت زال٫ مً وطل٪ ، ال٣ًاثيت وألاخ٩ام ،وجدليلها ال٣اهىهيت
.  م1978 ٖام َامبىعٙ واجٟا٢يت ،م1968

:  البدث خؿت

ُ  اإلابدث   .للبًاج٘ البدغرل الىا٢ل إلاؿاوليت الؼمجي الىُا١: ألاو

 .للبًاج٘ البدغرل الىا٢ل إلاؿاوليت اإلااصر الىُا١: الثاني اإلابدث

 .     للبًاج٘ البدغرل الىا٢ل إلاؿاوليت الصخصخي الىُا١ :الثالث اإلابدث

ُ  اإلابدث . للبػاةؼ البدشي  النانل إلاعؤولُت الضمني النؿام: ألاو

 الصخً ميىاء في بالبًاج٘ ج٩لٟت بحن اإلامخضة بالٟترة البدغرل الىا٢ل إلاؿاوليت الؼمجي الىُا١ الجؼاثغرل اإلاكٕغ خضص 

 مؿاوليت جبضؤ متى جدضيض الؿيا١ َظا في ويخٗحن. 2الىنى٫ل ميىاء في ال٣اهىوي ممشله ؤو بليه للمغؾل حؿليمها ٚايت وبلى

 . جيخهي؟ ومتى للبًاج٘ البدغرل الىا٢ل

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
المؤرخ فً  10-04رقم    ، والقانون 3، الصفحة 47، العدد  1998ٌونٌو  27، الجرٌدة الرسمٌة 1998ٌونٌو  25المؤرخ فً  05-98رقم  بالقانون

 . 8الصفحة   ،46، العدد  2010ؼشت  18، الجرٌدة الرسمٌة المؤرخة فً  2010ؼشت   15
1

بروكسل لتوحٌد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن  على معاهدةالمتضّمن مصادقة الجزائر  1964مارس  2المؤّرخ فً  71 – 64المرسوم رقم  

 .  429، الصفحة29، العدد 1964رٌلبأ 7، الجرٌدة الرسمٌة  1924أوت  25المبرمة فً 
 . المعدل و المتمم الجزائري لقانون البحريمن ا 802المادة  2
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ُ  اإلاؿلب  للبػاةؼ البدشي  النانل معؤولُت بذاًت:   ألاو

 الخهٝغ َى بالبًاٖت والخ٩ل٠"  بها ج٩لٟه مىظ"  بالبًاج٘ جلخ٤ التي ألايغاع و الخؿاثغ ًٖ مؿاوال الىا٢ل يٗض 

 الىا٢ل ؤزظ بمجغص يبضؤ البدغرل الى٣ل ٣ٖض ؤن اإلاكٕغ ؤ٦ض ول٣ض. 1ه٣لها ب٣هض البًاٖت الىا٢ل بمىظبه ي٣بل الظر ال٣اهىوي
. 2ٖاج٣ه ٖلى البًاٖت

 ال٨شحر في جتزامىان ال ٢ض الٗمليخان ؤن ٦ما 3شخجها ٖمليت ًٖ جسخل٠ بالبًاٖت الخ٩ل٠ ٖمليت ؤن ٞيه القّ٪ل ومّما 

٠ لٗمليت الخ٤ و٢ذ في جخم ما ٚالبا الصخً ٖملّيت ؤن اإلاا٦ض ؤن ٚحر ألاخيان، مً
ّ
 مً الصخً ويٗخبر. بالبًاٖت الخ٩ل

 ٖلى البًاج٘ شخً مهمت الصخً إلا٣اولي البدغرل الىا٢ل يؿىض ما ٚالبا ؤهه يالخٔ و ،4البدغرل للىا٢ل ألاؾاؾيت الالتزاماث

 .البدغر؟ الىا٢ل مؿاوليت وحؿ٣ِ الصخً م٣او٫ل مؿاوليت ج٣ىم ٞهل اإلاغخلت َظٍ في البًاٖت جًغعث ٞةطا الؿٟيىت،

 ٖمليت وبّنل بليه، اإلاغؾل ؤو الكاخً مىاظهت في بالبًاج٘ جلخ٤ التي ألايغاع ًٖ الىخيض اإلاؿاو٫ َى الىا٢ل بن 

َا ولى ختى الصخً
ّ
 م٘ يخٗا٢ض ألهه البدغرل الىا٢ل مؿاوليت جدذ جخم ٞةجها -الصخً م٣او٫ل مشل  –آزغيً ؤشخام هٟظ

 َاالء ٖلى الغظٕى ال٣ٗىص جل٪ له وجسّى٫ل للبًاج٘، البدغرل الى٣ل ٣ٖض ًٖ جماما مؿخ٣لت ٣ٖىص بمىظب الصخً م٣اولي

ى. لخُإ اعج٩ابهم جبض متى اإلا٣اولحن ضجه ما َو
ّ
ت ؤ٦  الىا٢ل بمؿاوليت ٢ًذ التي الٗليا باإلاد٨مت والبدغّيت الخجاعيت الٛٞغ

 ال٣اهىنل مً 802 اإلااصة ٖلى ٢ًائهم في واؾدىضوا الصخً ٖملّيت زال٫ البًاج٘ لها حٗغيذ التي الخؿاثغ ًٖ البدغرل

ه للبًاج٘،ٚحر البدغرل الىا٢ل إلاؿاوليت الؼمجي الىُا١ جدضص التي 5البدغرل
ّ
 في الصخً م٣او٫ل ٖلى الغظٕى للىا٢ل يجىػل ؤه

 .   6البًاٖت لخ٤ الظر والخل٠ الخؿاثغ ًٖ بالخٗىيٌ ومُالبخه زُإ اعج٩ابه خالت

الوة بالبًاٖت، ج٩لٟه مىظ جبضؤ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ؤن ج٣ّضم مّما ويؿخسلو   ًٖ الىا٢ل يؿإ٫ طل٪ ٖلى ٖو
 شخً ألن الصخً إلا٣او٫ل الٗمليت َظٍ ؤؾىضث ولى ختى الصخً ٖمليت ؤزىاء البًاج٘ لها جخٗغى التي وألايغاع الخؿاثغ

بها التي الالتزاماث مً يٗخبر البًاج٘
ّ
. البدغرل الىا٢ل ٖاج٤ ٖلى ال٣اهىنل عج

 ٢ض ،1924 ؤوث 25 في واإلابرمت الصخً بؿىضاث الخانت ألاخ٩ام بٌٗ بخىخيض اإلاخٗل٣ت بغو٦ؿل اجٟا٢يت ؤن ويالخٔ 
خباع بٗحن ؤزظث  خيض مً البًاٖت ؾالمت بًمان الىا٢ل التزام ٣ٞهغث البدغرل الى٣ل ٣ٖض جهاخب التي الخُىعة الٖا

 في البًاج٘ شخً بحن يى٣طخي الظر الى٢ذ بلى ييسخب البًاج٘ ه٣ل: "ههذ خيض الى٣ل مً البدغيت اإلاغخلت ٖلى الؼمان

                                                           
1René Rondière ; droit maritime ; 2emme edition, Dalloz , paris,1981 , p 138. 

قد استعمل فً النسخة الفرنسٌة للنص القانونً  الجزائري مشرعالو ٌالحظ أن من القانون البحري الجزائري  739انظر الفقرة األولى من المادة   2

عبارة التً استعملها المشرع فً للداللة على عبارة أخد الناقل البضاعة على عاتقه، و هً نفس ال  la prise en charge de la marchandiseعبارة 

" أخد البضاعة على عاتقه"مشرع قد استعمل عبارة الللداللة على عبارة التكلؾ بالبضاعة  و من ثمة ٌكون  من القانون البحري الجزائري 802المادة 

. نسخة الفرنسٌة للنصوص القانونٌةبال ةالوارد  « la pise en charge de la marchandise » للداللة على عبارة " عةبضاالبالتكلؾ " و 
الوصول، شحن البضاعة هو عملٌة مادٌة ٌقصد بها وضع البضاعة على ظهر السفٌنة فً مٌناء القٌام المتفق علٌه فً العقد تمهٌدا لنقلها إلى مٌناء  3

 . 118فحةصال،  2002 عادل علً المقدادي، القانون البحري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع والدار الدولٌة، : راجع فً هذا الصدد 
 .من القانون البحري الجزائري 773الفقرة األولى من المادة  4
القانون البحري فً ضوء الممارسات   ، مشار إلٌه ف163423ً، ملؾ رقم 1998-03-17، الجزائرٌة الؽرفة التجارٌة البحرٌة للمحكمة العلٌا 5

 .197فحة صال، 2010-2009القضائٌة، منشورات بٌرتً، طبعة 
، 2010، 65هادؾ محمد الصالح، إلتزامات ومسؤولٌة الناقل البحري، نشرة القضاة، مدٌرٌة الدراسات القانونٌة والوثائق، وزارة العدل، العدد  6

 .88فحة صال
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 الصخً ٖملّيتي ٖلى البدغيت اإلاغخلت اقخما٫ مضي خى٫ل ٣ٞهّيا ظضال ال٣اهىوي الىو َظا ؤزاع ول٣ض. 1"مجها وجٟغيٛها الؿٟيىت

 . 2والخٟغيٜ

جاٍ َظا ويبّرع 3البدغيت، اإلاغخلت يمً جىضعط الصخً ٖمليت ؤن ال٣ٟه مً ظاهب يغيل الؿيا١ َظا في و 
ّ
 مى٢ٟه الاج

 في للبًاٖت الىا٢ل اؾخالم بمجغص وؤهه بٗهضجه ٧اهذ َاإلاا البًاٖت ًٖ مؿاوال الىا٢ل ي٩ىنل بط الخغاؾت، ٨ٞغة ؤؾاؽ ٖلى
ه الصخً ميىاء

ّ
 زاعط ؤو باإلايىاء الدؿليم ؤخهل ؾىاء ٢اثمت جب٣ى اإلاؿاوليت َظٍ ؤن البٌٗ ويا٦ض ٖىه، مؿاوال يهبذ ٞةه

ى اإلايىاء،  . 4اإلاُل٣ت بالخغاؾت حؿميخه ٖلى انُلر ما َو

يا، يي٣ا جٟؿحرا البدغيت اإلاغخلت لخٟؿحر ٞيظَب الشاوي الاججاٍ ؤما   مً جبضؤ الىا٢ل مؿاوليت ؤن يغيل خيض وخٞغ
 َظا ويبرع الصخً، ٖمليت ؤزىاء البًاج٘ يلخ٤ الظر الًغعل ًٖ الىا٢ل يؿإ٫ ال زم ومً الؿٟيىت ٖلى البًاج٘ عم لخٓت

 مً البدغرل الجؼء في بال اإلاساَغ جخىاٞغ ال خيض الى٣ل، مً البدغيت باإلاغخلت جغجبِ التي الخُىعة ب٨ٟغة طل٪ الاججاٍ

 5.الى٣ل

 والظر للبًاج٘ البدغرل الىا٢ل إلاؿاوليت الؼمجي الىُا١ بضايت لخدضيض الخغاؾت ٨ٞغة مٗياع ال٣ٟه بٌٗ ويغّجر 
 بٗهضة البًاج٘ ج٩ىنل ؤن جخهىعل يم٨ً ال ؤهه الاججاٍ َظا يا٦ض و خغاؾخه، في صامذ ما البًاج٘ ًٖ مؿاوال الىا٢ل يجٗل

 ؤؾـ بحن مً ؤّنل ٦ما ٣ٞ.6ِ البدغيت اإلاغخلت ٖلى ٣ِٞ ج٣خهغ الىا٢ل مؿاوليت ؤن بذجت ٖجها مؿاوال ي٩ىنل ال و الىا٢ل

. لظل٪ ٦إؾاؽ الخغاؾت مً ؤًٞل َىا٥ وليـ واخض، ؤؾاؽ ٖلى الًمان ؾغيان ٞترة جغج٨ؼ ؤن اإلاؿاوليت جىخيض

 بغو٦ؿل اجٟا٢يت ؤّنل ٚحر للبًاج٘ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت بضايت لخدضيض ٦مٗياع جهلر الخغاؾت ٨ٞغة ٞةّنل وبخ٣ضيغها      
 ؤخ٩ام ؤّنل ؤر الؿٟيىت، ٖلى البًاج٘ شخً مً جبضؤ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ؤن ٖلى نغاخت ههذ الظ٦غ الؿالٟت 1924

ى ،7الى٣ل مً البدغيت اإلاغخلت ٖلى جُب٤ الاجٟا٢يت  اإلاغخلت ٖلى الاجٟا٢يت ؤخ٩ام بؿغيان ؤ٢غ الظر البٌٗ ؤ٦ّضٍ ما َو

. 8للخٟغيٜ والالخ٣ت للصخً الؿاب٣ت الٟترة حؿدبٗض خيض الى٣ل مً البدغيت

 وؤن الصخً، بؿىضاث الخانت ألاخ٩ام بٌٗ لخىخيض بغو٦ؿل اجٟا٢يت ٖلى ناص٢ذ ٢ض الجؼاثغ ؤن ؤلاقاعة وججضع 

 . 9ال٣اهىنل ٖلى حؿمى الضؾخىعل في ٖلحها اإلاىهىم الكغوٍ خؿب الجمهىعيت عثيـ َٝغ مً ٖلحها اإلاهاص١ الاجٟا٢ياث

                                                           
 .1924أوت  25من إتفاقٌة بروكسل لتوحٌد بعض األحكام الخاصة بسندات الشحن والمبرمة فً ( ه)راجع المادة األولى  1
 . نهاٌة مسؤولٌة الناقل البحري للبضائعببدراسة عملٌة الشحن فً هذه الجزئٌة، أما بالنسبة لعملٌة التفرٌػ، فراجع أدناه الدراسة الخاصة  سنكتفً 2
 ، وعلً البارودي، مبادئ القانون البحري،240فحة صال، 1970علً البارودي، مبادئ القانون البحري، المكتب المصري الحدٌث، اإلسكندرٌة،  3

 .206و 205 فحةصال، 161فقرة ال، 1983منشأة المعارؾ، 
الثقافة للنشر و دار  راجع هذه المواقؾ الفقهٌة فً مرجع لطٌؾ جبر كومانً، مسؤولٌة الناقل البحري، الدار العلمٌة الدولٌة للنشر والتوزٌع 4

، ومحمود سمٌر الشرقاوي، عقد نقل 240فحة صال، بق السا، وأنظر علً البارودي، المرجع 51فحةصال، 30، الفقرة 2001والتوزٌع، عمان، 
 . 805فحة صال، 1975، القاهرة، 19، السنة 4البضائع بحرا، مجلة إدارة قضاٌا الحكومة، العدد 

فً مجلة رودٌٌر، مقال منشور  ، وأنظر روٌنً 232فحة صالحسٌن النوري، دراسات فً القانون التجاري البحري، القاهرة، بدون تارٌخ نشر،  5

 .805فحة صالنقال عن محمود سمٌر الشرقاوي، المقال السابق،  1966القانون البحري الفرنسً لسنة 
 .52فحة صال، 30لطٌؾ جبر كومانً، المرجع السابق، الفقرة  6
 .التً سبق اإلشارة إلٌها اتفاقٌة بروكسل من ( ه)المادة األولى  7
 .632فحة صال، 813، الفقرة 2000رؾ، اإلسكندرٌة، كمال حمدي، القانون البحري، منشأة المعا 8
والمتعلق بإصدار نص تعدٌل الدستور المصادق علٌه فً استفتاء  1996دٌسمبر  7المؤرخ فً  438 – 96المرسوم الرئاسً رقم من  150المادة  9

 ،  2002ابرٌل  10المؤرخ فً  02-03رقم  المعدل بالقانون ، 6، الصفحة 76، العدد 1996دٌسمبر  8، الجرٌدة الرسمٌة  1996نوفمبر  28
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 في البدغرل ال٣اهىنل ؤخ٩ام وحؿدبٗض الجؼاثغ، َٝغ مً ٖلحها اإلاهاص١ 1924 بغو٦ؿل اجٟا٢يت ؤخ٩ام جُب٤ زم ومً 

 باالجٟا٢ياث الخانت ألاخ٩ام الخاظت ٖىض وحؿغرل: "...ؤهه ٖلى ال٣اهىهيت ألاخ٩ام ؤ٦ضث ول٣ض بيجهما، ازخالٝ وظىص خالت
 بحن اإلاخمحز البدغرل الى٣ل في وطل٪ الجؼاثغ بلحها اهًمذ والتي -للبًاج٘ البدغرل الى٣ل -اإلايضان  َظا جدىاو٫ل التي الضوليت

ى ،1"ألاظىبيت واإلاىاوئ الجؼاثغيت اإلاىاوئ  اإلاالخت اؾخصىاء يم٨جهم خيض اإلاخٗا٢ضة، للضو٫ل اإلاٗاَضة جى٢ي٘ بغوجى٧ى٫ل ؤظاٍػ ما َو
 .2اؾخصىاجي ؤو ٖاصر بى٣ل ألامغ حٗل٤ ؾىاء اإلاٗاَضة جُبي٤ هُا١ مً الىَىيت الؿاخليت

 ٖهضة في البًاج٘ ٞحها ج٩ىنل التي باإلاضة البدغرل الىا٢ل إلاؿاوليت الؼمجي الىُا١ خضصث َامبىعٙ مٗاَضة ،ؤن ؤلاقاعة ججضع و

 .3الخٟغيٜ ميىاء وفي ،الى٣ل وؤزىاء ،الصخً ميىاء في ؾىاء ،الىا٢ل

ل  اهه ٖلى اإلاٗاَضة ؤخ٩ام ؤ٦ضث و ٗضُّد
ُت
 ؤو ،الكاخً مً البًاج٘ ٞحها يخل٣ى الظر الى٢ذ مً اٖخباعا الىا٢ل ٖهضة في البًاج٘ ح

 حؿليم الصخً ميىاء في الؿاعيت اللىاثذ ؤو ال٣ىاهحن جىظب آزغ زالض َٝغ ؤو ،ؾلُت مً ؤو ،ٖىه يىىب شخو مً

. 4الصخً لٛغى له البًاج٘

 مً  ٧ل و٦الء ؤو ،مؿخسضمي بليه اإلاغؾل ؤو ،الىا٢ل ٖباعحي يمً يىضعط اهه اإلاٗاَضة ؤخ٩ام ؤ٦ضث ٣ٞض طل٪ ٖلى ٖالوة و

. 5بليه اإلاغؾل ؤو الىا٢ل

 في جىاظضَا مىظ ،ه٣لها بليه اإلاٗهىص البًاج٘ ًٖ مؿاوال ي٩ىنل الىا٢ل ؤن َامبىعٙ مٗاَض ؤخ٩ام اؾخ٣غاء زال٫ مً ويالخٔ
 الظ٦غ الؿالٟت الخاالث في ،البدغرل الىا٢ل مؿاوليت الو٣ٗاص يكتٍر و الىنى٫ل ميىاء في و ،الى٣ل وؤزىاء ،الصخً ميىاء

 ٧اٞت حكمل البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ٞان زمت ومً .ع٢ابخه وجدذ خىػجه في ؤر الىا٢ل، خغاؾت في  البًاج٘ وظىص
 اإلاغؾل بلى حؿليمها ٚايت بلى و الصخً ميىاء في الكاخً مً للبًاج٘ الىا٢ل اؾخالم  لخٓت مً  جىضعط التي الٗملياث،

ظا ، الخٟغيٜ ميىاء في بليه  وحؿليمها  جٟغيٛها زم وه٣لها، وعنها الؿٟيىت ٖلى البًاج٘ بصخً الىا٢ل التزام  يا٦ض ما َو

 .6الىنى٫ل ميىاء في بليه اإلاغؾل بلى

 للبػاةؼ البدشي  النانل معؤولُت نهاًت:  الثاني اإلاؿلب

 بدؿليم ييخهي البدغرل الى٣ل ٣ٖض ؤن ٦ما ، 7بليه للمغؾل البًاج٘ حؿليم ٖىض البدغرل الىا٢ل مؿاوليت جيخهي 
  بمىظبه الىا٢ل يلتزم ٢اهىوي جهٝغ  الدؿليم و ،8ال٣اهىوي ممشله بلى ؤو بليه اإلاغؾل بلى البًاٖت

   . 9لها ٢بىله ببضاء م٘ ال٣اهىوي ممشله بلى ؤو بليه اإلاغؾل بلى اإلاى٣ىلت البًاٖت بدؿليم

                                                                                                                                                                                           
الجرٌدة الرسمٌة  ،2008نوفمبر  15المؤرخ فً  08-19و القانون رقم  ، 13الصفحة  ،25العدد  ،2002ابرٌل  14الجرٌدة الرسمٌة المؤرخة فً 

             . 3الصفحة  ،14العدد  ،  2016مارس   06المؤرخ فً   16-01و القانون رقم   ، 8الصفحة  ، 63العدد   ،2008نوفمبر  16المؤرخة فً 
 .من القانون البحري الجزائري 747المادة  1
 .414فحة صال، 407، الفقرة 2008محمود سمٌر الشرقاوي، ومحمد القلٌوبً، القانون البحري، دار النهضة العربٌة، القاهرة،  2
3

 .انظر الفقرة الثانٌة من المادة الرابعة من معاهدة هامبورغ 
4

 .من المادة الرابعة من معاهدة هامبورغ  ( أ) انظر الفقرة الثانٌة  
5

 .انظر الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من معاهدة هامبورغ 
6

 ،مجلح المىارج ،دراسح مماروح تٍه أحكام لاوىن التجارج الثحرٌح األردوً ولىاعد هامثىرغ: الىطاق الزمىً لمسؤولٍح الىالل الثحري ،الفً درادكح  

 . 124الصفحح  ،9،2007العدد ،13المجلد 
 .من القانون البحري الجزائري  802المادة  7
 .من القانون البحري الجزائري 739الفقرة األولى من المادة  8
 .من القانون البحري الجزائري 739الفقرة الثانٌة من المادة  9
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ل الؿٟيىت مً البًاٖت جٟغيٜ بٗض الدؿليم ويخد٤٣
ّ
ه بال

ّ
 . 1وجٟغيٛها البًاٖت حؿليم بحن الخلِ ٖضم يجب ؤه

 التي الهىاص٫ بلى ؤو ، 2الىنى٫ل ميىاء في البّرل بلى الؿٟيىت مً البًاٖت بهؼا٫ في يخمشل ماصر ٖمل َى الخٟغيٜ بن 
. ٢اهىوي جهٝغ يٗخبر الدؿليم ؤن خحن في الُغ١، ب٩ّلل بزباتها يم٨ً ماصّيت وا٢ٗت َى بطن ٞالخٟغيٜ.  البّرل بلى بى٣لها ج٣ىم

 والشاهيت و٦يله، ؤو بليه اإلاغؾل بلى ال٣اهىوي ممشله ؤو الىا٢ل مً البًاج٘ ج٣ضيم ألاولى ٖملّيخحن مً الدؿليم ويخ٩ّىنل
دهها البًاج٘ مً ألازحر َظا جد٤٣ ظا و٢بىلها، ٞو ض الظر َى ال٣بى٫ل َو

ّ
 بهٟت للبًاج٘ بليه اإلاغؾل اؾخالم ٖلى يا٦

 مهمت له ؤؾىضث التي البًاج٘ جلخ٤ زؿاعة ؤو جل٠ ؤو يغعل ٧ل ًٖ الىا٢ل مؿاوليت يىٟي ال ال٣بى٫ل َظا ؤّنل ٚحر. ٢3اهىهيت
. ه٣لها

 الى٣ل ٖملّيت زال٫ بالبًاج٘ جلخ٤ التي الخؿاثغ ًٖ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ٖلى الجؼاثغرل ال٣ًاء اؾخ٣غ ول٣ض 

ى .4اإلايىاثيت للماؾؿت الخٟغيٜ مهّمت ؤؾىضث ولى ختى الخٟغيٜ ٖملّيت وؤزىاء البدغرل  الجؼاثغرل البدغرل ال٣اهىنل ٖليه هو ما َو
 الخؿاثغ ًٖ مؿاوال ي٩ىنل ال اهه ٚحر لخُا اعج٩ابه زبذ بطا زضماجه َلب مً ججاٍ اإلاىاولت م٣او٫ل مؿاوليت ٖلى هو الظر

 . 5بها ج٨ٟل التي الٗمليت بٗض ؤو ٢بل   -الًغعل ؤر – خهل ٢ض طل٪ ؤن الخًىعيت الخبرة ؤزبدذ بطا الى٣و ؤو

 ٖىه يىىب مً ؤو بليه للمغؾل البًاٖت بدؿليم البدغرل الىا٢ل مؿاوليت اهتهاء ٖلى الٗليا اإلاد٨مت ؤ٦ضث ٦ما 
 ؤو الًغعل ًٖ الىا٢ل بٖٟاء يم٨ً ال زم ومً بليه، اإلاغؾل بلى حؿليمها بمشابت يٗخبر ال اإلايىاء في البًاٖت جٟغيٜ وؤّنل ٢اهىهيا،

   .6الخٟغيٜ ٖمليت زال٫ البًاج٘ جلخ٤ التي الخؿاثغ

 ألايغاع ًٖ مؿاوال ي٩ىنل ؤن ألاخىا٫ مً خا٫ بإر يم٨ً ال الخٟغيٜ م٣او٫ل ؤّنل الٗليا اإلاد٨مت  ٢ًذ طل٪ ٖلى ٖالوة و      

ى التي بالبًاج٘ جلخ٤ التي
ّ
٤ حؿليما يّٗضل ال باإلايىاء البًاٖت وي٘ ؤن ٦ما جٟغيٛها، ٖملّيت جىل  ال٣اهىنل مً 802 اإلااصة لىو ٞو

 ٢ًيت في اإلاد٨مت  طاث ٢ًذ ٦ما. 7بليه للمغؾل الجهاجي الدؿليم ٚايت بلى الىا٢ل مؿاوليت جمخض بط ، الجؼاثغرل البدغرل
 ال طل٪ ٞةن اإلايىاثيت، اإلااؾؿت ازخهام مً ٧ان ولى ختى الخٟغيٜ وؤن والدؿليم، الخٟغيٜ بحن الخلِ ٖضم يجب ؤهه ؤزغيل
 حؿليما ال٣اهىوي ممشله بلى ؤو ، بليه للمغؾل حؿليمها ٚايت بلى البًاج٘ يلخ٤ الظر الًغعل ًٖ مؿاوليخه مً الىا٢ل يٟٗي

 .٢8اهىهيا

                                                           
القانون البحري فً ضوء الممارسات : ، مشار إلٌه فً 62163، ملؾ رقم 1990-01-14، الجزائرٌة الؽرفة التجارٌة البحرٌة للمحكمة العلٌا  1

 .198فحة صال، 2010-2009القضائٌة، منشورات بٌرتً، طبعة 
 .122فحة صالعادل علً المقدادي، المرجع السابق،  2
فحة صال، 1994، المجلة القضائٌة، العدد الثالث، سنة 112383قم ، ملؾ ر1994-01-17، الجزائرٌة الؽرفة التجارٌة البحرٌة للمحكمة العلٌا 3

132. 
، مشار إلٌه فً القانون البحري فً ضوء الممارسة القضائٌة، 72391، ملؾ رقم 1990-12-30، الجزائرٌة الؽرفة التجارٌة البحرٌة للمحكمة العلٌا 4

 .198و 197 الصفحة ،بقالمرجع السا
5

 .الجزائريحري من القانون الب 795المادة  
 فحةصال، 1991، المجلة القضائٌة، العدد الثالث، سنة 115518، ملؾ رقم 1991- -06 30، الجزائرٌة الؽرفة التجارٌة البحرٌة للمحكمة العلٌا 6

103. 
 فحةصال، 1999، المجلة القضائٌة، العدد األول، سنة 169663، ملؾ رقم 1998-05-16، الجزائرٌة  الؽرفة التجارٌة البحرٌة للمحكمة العلٌا 7

152. 
 فحةصال، 1994، المجلة القضائٌة، العدد الثالث، سنة 112383، ملؾ رقم 1994-01-17، الجزائرٌة الؽرفة التجارٌة البحرٌة للمحكمة العلٌا 8

132. 
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حن بحن اإلابرم ال٣ٗض ٞةن البًاج٘، جٟغيٜ مهمت الخٟغيٜ إلا٣او٫ل الىا٢ل ؤو٧ل ٞةطا   بػاء ٢اهىوي ؤزغ ؤر يغجب ال الُٞغ
ا ي٨ً لم الظر بليه اإلاغؾل  ال٣اهىوي، ممشله ؤو بليه اإلاغؾل مىاظهت في الىخيض اإلاؿاو٫ َى الىا٢ل ي٩ىنل بط ال٣ٗض، في َٞغ

ه ٚحر
ّ
 .  1َاالء  اخض زُإ  زبذ ما بطا الى٣ل ٖمليت في مخضزل ؤر ؤو الخٟغيٜ م٣او٫ل ٖلى الغظٕى للىا٢ل يجىػل ؤه

٣ا ييخهي الى٣ل ٣ٖض ٞةن زمت ومً   ٖملّيت وؤّنل بليه، اإلاغؾل بلى البًاج٘ بدؿليم الجؼاثغرل البدغرل ال٣اهىنل ألخ٩ام ٞو

 م٘ ؤبغمه ٣ٖض بمىظب آزغ َٝغ ؤو  ،2شخهيت بهٟت الىا٢ل بها ؤ٢ام ؾىاء الى٣ل ٣ٖض جىٟيظ يمً جضزل البًاج٘ جٟغيٜ
ٌ ٞةطا البدغر، الىا٢ل  بيضإ للىا٢ل ظاػ مٗغوٝ ٚحر ٧ان بطا ؤو لظل٪، يخ٣ّضم لم ؤو البًاج٘ اؾخالم بليه اإلاغؾل ٞع

 ٧ان بطا بليه واإلاغؾل بظل٪ الكاخً بةٖالم ٞىعا وي٣ىم بليه اإلاغؾل وجبٗت ه٣ٟت ٖلى ؤمحن م٩ان في اإلاؿخىصٕ في البًاٖت

. 3مٗغوٞا

 مً البًاج٘ بخٟغيٜ جيخهي البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ٞةن الظ٦غ، الؿالٟت 1924 بغو٦ؿل اجٟا٢يت بلى وبالغظٕى 
 ألايغاع ًٖ الىا٢ل يؿإ٫ ال زمت ،ومً الؿغيان ًٖ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت جى٢ٟذ الخٟغيٜ ٖمليت اهتهذ ومتى الؿٟيىت،

 .بليه للمغؾل حؿليمها وختى الؿٟيىت مً البًاٖت جٟغيٜ جهايت م٘ جبضؤ والتي للخٟغيٜ الالخ٣ت اإلاغخلت في بالبًاج٘ جلخ٤ التي

 بليه اإلاغؾل بلى حؿليمها ٚايت الى وطل٪  البًاج٘ ًٖ مؿاوال يب٣ى الىا٢ل ان ٖلى ههذ َامبىعٙ مٗاَضة ، ان يالخٔ و      
٣ا ،بليه اإلاغؾل جهٝغ جدذ ويٗها خحن الى او  الخٟغيٜ، ميىاء في اإلاٗيىت الخجاعة في اإلاخب٘ الٗٝغ ؤو ،وال٣اهىنل لل٣ٗض ٞو

 .4الىا٢ل مً البًاج٘ بليه اإلاغؾل يدؿلم ال التي الخاالث في وطل٪

٤ ٦بحرة، ؤَميت له الًغعل خهى٫ل و٢ذ جدضيض ؤن ؤلاقاعة، وججضع  مؿاوليت جبضؤ الجؼاثغرل البدغرل الدكغي٘ ٞٞى

 ٞخبضؤ 1924 بغو٦ؿل اجٟا٢يت في ؤما ال٣اهىوي، ممشله بلى ؤو بليه، للمغؾل بدؿليمها وجيخهي بالبًاج٘ ج٩لٟه مىظ الىا٢ل
 الىا٢ل اؾخالم مً جبضؤ والتي للصخً الؿاب٣ت ٞاإلاغخلت زمت ومً الخٟغيٜ، باهتهاء وجيخهي الصخً بضايت م٘ الىا٢ل مؿاوليت
 حؿليمها وختى الؿٟيىت، مً البًاٖت جٟغيٜ مً الاهتهاء بمجغص جبضؤ والتي للخٟغيٜ الالخ٣ت واإلاغخلت الكاخً مً للبًاج٘

حن الخٗا٢ضيت للخغيت بل الاجٟا٢يت ألخ٩ام جسًٗان ال بليه للمغؾل ى للُٞغ  . 19245 بغو٦ؿل اجٟا٢يت ٖليه ههذ ما َو

 طل٪ ٖلى هو ٦ما الخٟغيٜ، ميىاء في الدؿليم وختى الصخً ميىاء في الدؿليم مً الًمان بؿغيان ال٣ى٫ل وبن 
 البًاج٘ ٞيه جى٣ل والظر الخاوياث بُغي٤ الى٣ل م٘ ييسجم ال ؤهه ٚحر الكاجٗت، الى٣ل َغ١ل م٘ ييسجم الجؼاثغرل اإلاكٕغ

 بىاؾُت البًاج٘ ه٣ل الى٣ل، َظا يؿخلؼم بط  From door and door باؾم يٗٝغ ما َى و ، اإلاكتررل مسؼنل بلى الباج٘ مسؼنل مً
 يؿخلؼم و اإلاؿخٗملت، الى٣ل وؾيلت ٧اهذ وؤيا الى٣ل مغاخل ظمي٘ زال٫ الىا٢ل مؿاوليت ٖلى ؤلاب٣اء م٘ ه٣ل وؾاثل ٖضة

                                                           
 فحةصال، 2001، المجلة القضائٌة، العدد الثانً، الجزائر، 168786، ملؾ رقم 1998-05-26، الجزائرٌة الؽرفة التجارٌة البحرٌة للمحكمة العلٌا 1

 .88فحة صال، بقهادؾ محمد الصالح، المقال السا: ، وأنظر أٌضا 211
 .الجزائري من القانون البحري 780حسب ما ورد فً المادة  2
 .الجزائري من القانون البحري 793المادة  3
4

 .من المادة الرابعة من معاهدة هامبورغ  (ب) انظر الفقرة الثانٌة  
 . 1924بروكسل لتوحٌد بعض األحكام الخاصة بسندات الشحن  المادة السابعة من إتفاقٌة 5
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 الى٣ل اجٟا٢يت ب٣ٗض اإلاخدضة ألامم ٢امذ الى٣ل مً الىٕى َظا ألَميت وهٓغا ،1اإلاؿاوليت ٢ىاٖض جىخيض الى٣ل مً الىٕى َظا

    .19802 ؾىت  الىؾاثِ اإلاخٗضص

. للبػاةؼ البدشي  النانل إلاعؤولُت اإلاادي النؿام: الثاني اإلابدث 

 ًٖ ٞحها مؿاوال ي٩ىنل التي الؼمىيت الٟترة زال٫ بالبًاج٘ جلخ٤ التي ألايغاع ؤو الخؿاثغ ًٖ مؿاوال الىا٢ل يٗض 

ظا ،3البًاج٘ ؾالمت ٟاء خاالث باؾخصىاء َو  ؤو جلٟها، و البًاٖت، َال٥ ًٖ الىا٢ل يؿإ٫ زمت ومً . ٢4اهىها اإلا٣ّغعة ؤلٖا

. ال٣اهىوي ممشله بلى ؤو بليه للمغؾل حؿليمها في الخإزغ

ُ  اإلاؿلب  البػاغت ىالى:  ألاو

ان والخؿاثغ ، des pertes subis par les marchandises 5البًاج٘ جلخ٤ التي الخؿاثغ ًٖ البدغرل الىا٢ل يؿإ٫   هٖى
.  -ظؼجي َال٥ ؤو -ظؼثيت وزؿاعة -٦لي َال٥ ؤو –٧ليت زؿاعة

ُ  الكشع  الٌلي الهالى:   ألاو

 البًاٖت ٣ٞضان ال٨لي الهال٥ في ويىضعط ،6البًاٖت ٦ؿغ٢ت ٧املت البًاٖت ب٣ٟضان ال٨لي الهال٥ ويخد٤٣ 

.  7الخجاعرل للخٗامل نالخت ٚحر يجٗلها طل٪ ألن الٗاصيت ألاخىا٫ في بها جخمخ٘ التي ألاؾاؾيت لهٟاتها

 الجضةي الهالى:   الثاني الكشع

 في ه٣و بلى البًاج٘ حٗغى هي الجؼثيت ٞالخؿاعة 8اإلاى٣ىلت، البًاج٘ مً ظؼء ٣ٞض متى الجؼثيت الخؿاعة جخد٤٣
ا ؤو وػجها  َبيٗتها بؿبب الى٣و ًٖ مؿاوال ي٩ىنل ال الىا٢ل ؤن ٖلى الٗاصة ظغث ٣ٞض طل٪ وم٘ ،9ٖضصَا ؤو م٣ضاَع

ى طاتها خض في الى٣ل ٖمليت بؿبب ؤو الخانت،  ٧اهذ لى ٦ما ،déchet de route الُغي٤ بعجؼ حؿميخه ٖلى انُلر ما َو
 ؤزىاء مجها ٦ميت وؾ٣ُذ الخبىب مً البًاٖت ٧اهذ ؤو الجّى، ٖىامل بؿبب مجها ظؼء وجبسغ ؾاثلت مىاص ًٖ ٖباعة البًاٖت

.  10الخٟغيٜ ؤو الصخً ٖمليت

                                                           
حٌث طرح الفقٌه ضرورة توحٌد أحكام المسؤولٌة فً مختلؾ : وما ٌلٌها 54فحة صال، 1975إبراهٌم مكً، نظام النقل بأوعٌة الشحن، الكوٌت،  1

 . أشكال النقل
 .52فحة صال، 30لطٌؾ جبر كومانً، المرجع السابق، الفقرة  2
 .التً سبق اإلشارة إلٌها الجزائري من القانون البحري 802المادة  3
ذا كانت حاصلة بسبب تؽٌٌر الطرٌق إلنقاذ حٌاة األشخاص أو األموال فً البحر أو ال ٌسأل الناقل عن الخسائر واألضرار التً تلحق البضائع إ 4

الناقل من  فىعيو الجزائري من القانون البحري 775المحاولة فً ذلك أو بسبب كل تؽٌٌر معقول للطرٌق وهو ما نصت علٌه الفقرة الثانٌة من المادة 
أٌضا من المسؤولٌة إذا ارتكب  ى، كما ٌعؾ من القانون البحري الجزائري  803الواردة بالمادة  المسؤولٌة إذا كان الضرر راجع ألحد حاالت اإلعفاء

من القانون   810نصت علٌه المادة  الشاحن بتعمد تصرٌحا كاذبا بشأن نوع البضاعة أو قٌمتها فً وثٌقة الشحن أو وثٌقة أخرى مؤٌدة للنقل، وهو ما
 .الجزائري البحري

 .السابقة  الجزائري لقانون البحريمن ا 802المادة  5
 .129فحةصالعادل علً المقدادي، المرجع السابق،  6
البحري، مصطفى كمال طه، القانون البحري الجدٌد، السفٌنة، أشخاص المالحة البحرٌة، إلٌجار السفٌنة، النقل البحري، الحوادث البحرٌة، التأمٌن  7

 .307فحة صال، 1995دار الجامعة الجدٌدة للنشر، اإلسكندرٌة، 
 .84فحة صال، 55، الفقرة بقلطٌؾ جبر كومانً، المرجع السا 8
 .129فحة صالعادل علً المقدادي، المرجع السابق،  9

 .373فحة صال، 373، الفقرة 2008محمود سمٌر الشرقاوي، ومحمد القلٌوبً، القانون البحري، دار النهضة العربٌة، القاهرة،  10
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 البًاج٘ ٖلى الٗشىعل ٖضم مشل خ٨مّيا ؤو البًاج٘، ٧اخترا١ ماصيا ي٩ىنل ٢ض ٦ما ظؼثيا، ؤو ٧ليا ي٩ىنل ؤن بما ٞالهال٥

. البًاج٘ له حٗغيذ الظر الهال٥ بزباث مً البض ألاخىا٫ ٧ل وفي ،1اإلاى٣ىلت

 الهالى إزباث:   الثالث الكشع

 .الجؼجي الهال٥ بزباث و ال٨لي الهال٥ بزباث بحن الؿيا١ َظا في همحز وؾٝى

ُ  البنذ   الٌلي الهالى إزباث:   ألاو

 هٓغها في طل٪ ويخد٤٣ بها، وج٩لٟه للبًاج٘ الىا٢ل اؾخالم بزباث ٖلى يىهب للبًاج٘ ال٨لي الهال٥ بزباث بن

 ،2ال٣اهىهيت الىهىم طل٪ بلى ؤقاعث ٦ما للبًاج٘ الىا٢ل اؾخالم ٖلى بزباث صليل يٗخبر الظر الصخً ؾىض ٖلى باالؾدىاص
 للمغؾل البًاٖت حؿليم الىا٢ل اصعى ٞةطا ،3ؤلازباث َغ١ل ب٩اٞت ي٩ىنل ال٨لي الهال٥ بزباث ؤن يغيل ال٣ٟه مً ظاهب ٧ان وبن
 يهٗب الؿلبي الٟٗل ألن البًاج٘ اؾخالم ٖضم بةزباث اإلاّضعي بلؼام الخالت َظٍ في يم٨ً ال بط طل٪، بزباث ٖليه وظب بليه

 .4ماصيا بزباجه

 الجضةي الهالى إزباث:   الثاني البنذ

 ممشله ؤو بليه اإلاغؾل ي٣ضمها التي ال٨خابيت الخدٟٓاث زال٫ مً  -البًاٖت ه٣و ؤر-الجؼجي الهال٥ بزباث يخم
 ْاَغة ألايغاع ؤو الخؿاثغ ج٨ً لم بطا ؤما. 5ْاَغة ألايغاع ؤو الخؿاثغ ٧اهذ متى الدؿليم ٖىض ؤو ٢بل الىا٢ل بلى ال٣اهىوي،

ٜ ؤن ال٣اهىوي ممشله ؤو بليه اإلاغؾل ٖلى ٞيخّٗحن
ّ
 مٗاَضة ههذ ول٣ض ،6 البًاج٘ الؾخالم الخاليت ؤيام زالزت زال٫ الىا٢ل بها يبل

.  7ألاخ٩ام هٟـ ٖلى بغو٦ؿل

 

 
                                                           

 .84فحة صال، 55لطٌؾ جبر كومانً، المرجع السابق، الفقرة  1
:  وفً كل األحوال ٌجب التمٌٌز فً هذا السٌاق بٌن فرضٌن الجزائري من القانون البحري 749المادة  2

حالة الهالك الكلً ٌثبت عدم ٌه الذي بٌده سند الشحن نظٌؾ بإمكانه إثبات هالك البضاعة بسهولة، ففً لالمرسل إؾ: اإلثبات فً سند الشحن النظٌؾ-1
ٌتعٌن على  إستالمه للبضاعة بصفة كلٌة، أما فً الهالك الجزئً فٌثبت أنه تسلمها ناقصة بالمقارنة مع الكمٌة الثابتة بسند الشحن، وفً كل األحوال

 .المرسل إلٌه توجٌه إخطار للناقل عند تسلم البضاعة وهً مصابة بضرر كلً أو جزئً

من القانون البحري  761و هو السؤال الذي أجابت عنه المادة   ل ٌجوز للناقل أن ٌثبت خالؾ البٌانات المدرجة فً سند الشحنوالسؤال المطروح ه

إال المبٌنة فً السند الجزائري بنصها  أن البٌانات الواردة بسند الشحن تعتبر ثابثة بالقرٌنة بالنسبة الستالم البضاعة من قبل الناقل فً الحالة و الكمٌة 
و ،ؼٌر انه ال ٌقبل اثباث ما ٌخالؾ البٌانات الواردة فً سند الشحن إذا انتقل السند إلى الؽٌر و كان هذا األخٌر حسن النٌة  ،إذا ثبث ما ٌخالؾ ذلك

إذا انتقل السند إلى حامل  ٌستفاد من ذلك انه ٌجوز للناقل أن ٌثبث عدم صحة البٌانات الواردة بسند الشحن فً عالقته بالشاحن ؼٌر انه ٌفقد هذا الحق
     . من الؽٌر حسن النٌة

استالمه البضائع فً مٌناء الشحن، فإن  دفإذا اشتمل سند الشحن على تحفظات أدرجها الناقل عن: ما ٌكون سند الشحن ؼٌر نظٌؾ عندمااإلثبات -2
ة على تسلم الناقل للبضائع حسب الوصؾ المدرج فً سند نإثبات الضرر من قبل المرسل إلٌه ٌكون مسألة عسٌرة، ألن هذه التحفظات تعتبر قري

فها أي أن ٌثبت ل، وإثبات ما ٌخا قرٌنةالشحن، وٌتعٌن على المرسل إلٌه الذي ٌرٌد اإلستفادة من التعوٌض وإقامة مسؤولٌة الناقل البحري أن ٌهدم هذه ال
الشحن، وهً مسألة جائزة، كما ٌجوز للمرسل إلٌه عالوة على ذلك أن ٌثبت خطأ ر الوصؾ المحدد فً سند ؼًالمرسل إلٌه أن البضائع سلمت للناقل ي

 .الناقل الذي أدى إلى حصول الضرر وبذلك ٌستطٌع قطع رابطة السببٌة بٌن التحفظات المدرجة فً سند الشحن وبٌن الضرر الذي لحق البضاعة
، (اإلرشاد -القطر -نقل البضائع واألشخاص -إٌجار السفٌنة)إستعالل السفٌنة السفٌنة، أشخاص المالحة البحرٌة،: كمال حمدي، القانون البحري 3

 .527 فحةصال، 706الطبعة الثانٌة، منشأة المعارؾ، اإلسكندرٌة، الفقرة 
 .  527 فحةصال، 706، الفقرة بق كمال حمدي، المرجع السا 4
 .الجزائري من القانون البحري 790الفقرة األولى من المادة  5
 .الجزائري من القانون البحري 790قرة الثانٌة من المادة الؾ 6
 .1924بروكسل الخاصة بتوحٌد بعض األحكام الخاصة بسندات الشحن  التفاقٌة 1968الفقرة السادسة من المادة الثالثة من بروتوكول  7



 2016  ًولُو  5الػذد  –مجلت حُل ألابدار الهانونُت اإلاػمهت   -مشيض حُل البدث الػلمي 
  

 

 
39 

 البػاغت جلل:    الثاني اإلاؿلب

ا ألا٦ثر ألايغاع مً البًاٖت جل٠ يٗخبر اث في قيٖى . البدغيت الى٣ل ٣ٖىص مىاٖػ

ُ  الكشع ل:   ألاو  الخلل حػٍش

 ، 1"له ؤّٖضل الظر الاؾخٗما٫ بدؿب ٢يمخه ٖلى يازغ الصخيء ماّصة في ُٖب ٧ل:"  بإهه البًاج٘ جل٠ البٌٗ ٖٝغ
ه خالخه بؿىء ؤو الصخيء ماصة في بالُٗب وي٣هض

ّ
ه ؤو له، ؤّٖضل الظر لالؾخسضام نالخا يٗض لم ؤه

ّ
 الٟٗاليت له حٗض لم ؤه

. 2له ؤّٖضل الظر لالؾخسضام اإلاُلىبت

ه  م٩ان في الصخً و٢ذ ظيضة خالت مً ٖليه ٧ان ّٖما الىنى٫ل ٖىض الصخيء خالت ؾىء" بإهه آلازغ البٌٗ ويٗٞغ

. 3"ال٣يام

 ظؼجي، لهال٥ حٗغيذ ؤر ها٢هت ؤو اإلا٣ضاع، ؤو الىػن، ؤو الٗضص، خيض مً ٧املت البًاج٘ ونى٫ل َى ٞالخل٠

م ؤو الٟا٦هت، مً شخىت ٦خًٟٗ مجها، ظؼء في ؤو الصخىت ٧ل في بُٗب مهابت ول٨ّجها
ّ
.  4بلخ...ألاظهؼة جدُ

٣ا الىا٢ل وي٩ىنل  الىنى٫، ميىاء في وي٨دك٠ البًاٖت يلخ٤ الظر الخل٠ ًٖ مؿاوال ، 5الدكغيٗيت لؤلخ٩ام ٞو
 خالت جسو الصخً ؾىض في جدٟٓاث يضعط لم ما ظيضة خالت في الكاخً مً البًاج٘ اؾخلم ٢ض الىا٢ل ؤّنل يٟترى خيض

. البًاٖت

 الخلل إزباث:   الثاني الكشع

 ٞحها يجىػل التي للبًاٖت الظاحي الٗيب خالت ماٖضا ،6الهال٥ بةزباث الخانت ألاخ٩ام لىٟـ الخل٠ بزباث يسً٘
 بليه اهخ٣ل الظر الٛحر مىاظهت في ؤو الكاخً مىاظهت في ؾىاء الصخً بؿىض الىاعصة البياهاث يسال٠ ما يشبذ ؤن للىا٢ل

.  7اإلاؿاوليت مً البدغرل الىا٢ل بٖٟاء خاالث مً يٗخبر للبًاٖت الظاحي الٗيب ألن وطل٪ الصخً، ؾىض

 مىظ ، البًاج٘ جلخ٤ التي وألايغاع الخؿاثغ ًٖ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ب٢غاع ٖلى الٗليا اإلاد٨مت اؾخ٣غث ول٣ض
 ؤن طل٪ الدكغيٗيت، ألاخ٩ام طل٪ بلى ؤقاعث ما هدى ٖلى ال٣اهىوي ممشله بلى ؤو بليه للمغؾل حؿليمها ٚايت وبلى بها ج٩لٟه

.  8البًاٖت ٖلى واإلاداٞٓت بالٗىايت الٟترة َظٍ زال٫ ملؼما ي٩ىنل الىا٢ل

 التي ال٨ضماث بٌٗ مشل ، البًاج٘ ؤهىإ ببٌٗ يؿحرا جلٟا يلخ٤ ؤن يم٨ً البدغرل الى٣ل ؤن ال٣ٟه مً ظاهب ويغيل
م يؿحر لخل٠  جخٗغى ٢ض البًاج٘ بٌٗ ؤّنل ٦ما ؤٚلٟت، بضونل ٖاصة اإلاى٣ىلت الؿّياعاث جهيب  الٗىايت يبظ٫ الىا٢ل ؤن ٚع

                                                           
 . 288فحة صال، 1960، مسؤولٌة الناقل الجوي، الطبعة األولى، المطبعة العالمٌة، األسٌوطًثروت أنٌس  1
 .92و 91الصفحة ، 63، الفقرة سابقلطٌؾ جبر كومانً، ال 2
 .50فحة صال، 1973ٌة، بؽداد، رمقدمة عامة، عقد النقل، دار الح: طالب حسن موسى، العقود التجارٌة 3
 .527، ص707الفقرة ، بق كمال حمدي، المرجع السا 4
 .الجزائري من القانون البحري 802المادة  5
 . راجع أعاله الدراسة الخاصة بإثبات الهالك 6
 .93فحةصال، 63، الفقرة بق، وراجع موقؾ لطٌؾ جبر كومانً، المرجع السامن القانون البحري الجزائري  (ز) 803أنظر المادة  7
 .108فحةصال، 1993، المجلة القضائٌة، العدد الثانً، الجزائر، 76357، ملؾ رقم 1991-06-02لٌا، الؽرفة التجارٌة والبحرٌة للمحكمة الع 8
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 يب٣ى طل٪ وم٘ البؿيُت، ألايغاع في الدؿامذ وظىب الجاهب َظا وا٢ترح ، البدغيت الغخلت زال٫ ٖلحها للمداٞٓت اإلا٣ٗىلت

.  1ٞيه الدؿامذ ظىاػ ومضي الخانل الخل٠ ج٣ضيغ اإلاىيٕى ل٣اضخي

 الدعلُم في الخأخحر:   الثالث اإلاؿلب

 ؤو البًاٖت َال٥ خالت في البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ٖلى البدغرل ال٣اهىنل مً 802 اإلااصة في نغاخت اإلاكٕغ هو ل٣ض
ظا الظ٦غ، الؿال٠ ال٣اهىوي الىو بمىظب البًاٖت حؿليم في الخإزحر خالت في إلاؿاوليخه يكغ لم بيىما جلٟها،  ٚغاع ٖلى َو

. البدغرل الىا٢ل إلاؿاوليت اإلااصر الىُا١ يمً الًغعل َظا جضعط لم التي 1924 بغو٦ؿل بجٟا٢يت

 حؿليم في الىا٢ل جإزغ ؤصعظذ ال٣اهىهيت ألاخ٩ام ؤن البدغرل ال٣اهىنل مً 805 اإلااصة هو بؾخ٣غاء مً يالخٔ ؤهه ٚحر
 ملؼما ي٩ىنل الىا٢ل ؤن ال٣اهىوي الىو في ظاء خيض ٖجها، بليه اإلاغؾل بخٗىيٌ الىا٢ل يلتزم التي ألايغاع زاهت في البًاٖت

        .2الضٞ٘ اإلاؿخد٣ت الى٣ل ؤظغة مً وهه٠ مغجحن يٗاص٫ بم٣ضاع البًاج٘ حؿليم في الخإزحر خالت في بليه اإلاغؾل بخٗىيٌ
حن بجٟا١ ٖضم خالت وفي ، ٖليه اإلاخ٤ٟ الى٢ذ في يؿلمها لم بطا البًاج٘ حؿليم في جإزغ ٢ض الىا٢ل ويٗخبر               ٖلى الُٞغ

 َامبىعٙ مٗاَضة خظو خظي ٢ض  الجؼاثغرل  اإلاكٕغ ي٩ىنل وبظل٪ 3.خغيو ها٢ل مً اإلاُلىب اإلا٣ٗى٫ل الى٢ذ ٟٞي مٗيىت مضة
.  4البًاٖت حؿليم في الخإزحر ًٖ  الىاجج الًغعل ًٖ الىا٢ل مؿاوليت ؤ٢غث التي 1978

 ٧ان بطا ما جدضيض ويخم الٗاصر، ٚحر الخإزحر َى للخٗىيٌ اإلاىظب البًاج٘ حؿليم في الخإزحر ؤن البٌٗ ويا٦ض

٤ ٖاصر ٚحر ؤو ٖاصر الخإزحر  ي٩ىنل ال الدؿليم في الخإزحر ؤن آلازغ البٌٗ ويغيل ،5الخجاعيت اإلاٗامالث في به الجاعرل الٗٝغ ٞو

ل الىا٢ل مؿاوليت ي٣يم وال للخٗىيٌ مىظبا
ّ
. 6بالكاخً يغعا ؤلخ٤ بطا بال

 ٖضم خالت وفي ٖليه، اإلاخ٤ٟ اإلايٗاص ًٖ ه٣لها بليه اإلاٗهىص البًاج٘ حؿليم في جإزغ بطا الىا٢ل يؿإ٫ ألاخىا٫ ٧ل وفي
 البًاج٘، لدؿليم خغيو ها٢ل مً اإلاُلىب اإلا٣ٗى٫ل الى٢ذ الىا٢ل يخجاوػل ال ؤن ٞييبػي للى٣ل، مٗيىت مضة ٖلى الاجٟا١
 بٓغوٝ وبهما الصخهيت الىا٢ل بٓغوٝ الٗبرة ليؿذ بط ماصر يابِ َىا والًابِ الٗاصر، الىا٢ل َى الخغيو والىا٢ل

. 7طاتها خض في الى٣ل

 ٧ان بطا ما بحن ؤلازباث ٖبء يسخل٠ و خهىله، يضعي الظر َى ألهه الخإزحر بزباث ٖبء بليه اإلاغؾل ٖاج٤ ٖلى وي٣٘          
. نغاخت يدضص لم ؤهه  ؤم الصخً ؾىض في نغيذ بك٩ل خضص ٢ض  الدؿليم ميٗاص

 جاعيش بحن باإلا٣اعهت الدؿليم في الخإزحر بزباث بليه للمغؾل ٞيم٨ً الصخً، ؾىض في مدضصا الدؿليم جاعيش ٧ان ٞةطا

ان يخ٤ٟ لم بطا ؤما.    الدؿليم ونل في اإلاضونل الٟٗلي الدؿليم جاعيش بحن و الصخً بؿىض اإلادضص الدؿليم  جاعيش ٖلى الُٞغ
 اٖخياصر لىا٢ل باليؿبت و الىٕى هٟـ مً لبًاٖت اإلاٟترى الىنى٫ل ػمان يشبذ ؤن بليه اإلاغؾل ٖلى ٞيخٗحن ، للدؿليم مدضص

 ٖلى يخٗحن طل٪، ٖلى ٖالوة و .ٞيه يجغرل ؤن يٟترى إلاا الخ٤ و٢ذ في جم الدؿليم ؤن طل٪ بٗض يشبذ و الىا٢ل، ْغوٝ مشل في

                                                           
 .93فحةصال، 63، الفقرة بق لطٌؾ جبر كومانً، المرجع السا 1
 .من القانون البحري الجزائري 805الفقرة األولى من المادة  2
 .ئريمن القانون البحري الجزا 805الفقرة األولى من المادة  3
 .1978الفقرة األولى من المادة الخامسة من معاهدة هامبورغ،  4
 .196فحة صال، 2002عباس مصطفى المصري، المركز القانونً للمرسل إلٌه فً عقد المقل البحري، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، اإلسكندرٌة،  5
 .    428الصفحة  ،2011الفكر القانونً للنشر والتوزٌع، المنصورة، عبد الفضٌل محمد أحمد، القانون الخاص البحري، الطبعة األولى، دار  6
 .73فحة صال، 2006، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، (قواعد وأحكام)خالد، عقد النقل البحري،  رعدلً أمً 7
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 يغع، ؤر يلخ٣ه لم بطا بالخٗىيٌ اإلاُالبت في بليه للمغؾل مهلخت ال ألهه الخإزحر ناخب الظر الًغعل بزباث بليه اإلاغؾل
 ؾببيت ٖال٢ت و ، ويغعل زُا، مً الشالزت ؤع٧اجها جىاٞغ حؿخلؼم التي اإلاؿاوليت في الٗامت ال٣ىاٖض م٘ يخ٤ٟ الظر َى طل٪ الن

.     1بيجهما

. للبػاةؼ البدشي  النانل إلاعؤولُت الصخص ي النؿام: الثالث اإلابدث

 بةنضاع يخد٤٣ والظر اإلاخخاب٘ الى٣ل بحن الخميحز يؿخىظب للبًاج٘ البدغرل الىا٢ل إلاؿاوليت الصخصخي الىُا١ جدضيض بن

.   الٟٗلي والىا٢ل اإلاخٗا٢ض البدغرل الىا٢ل ٞيه يٓهغ الظر البدغرل الى٣ل و مباقغ شخً ؾىض

ُ  اإلاؿلب    اإلاباشش الصخن ظنذ بموحب اإلاخخابؼ النهل:  ألاو

 له يخٗغى ٢ض الظر الًغعل ؤو البًاج٘، جلخ٤ التي وألايغاع الخؿاثغ ًٖ اإلاؿاو٫ َى البدغرل الىا٢ل يٗخبر 
 ؾىض في الىا٢ل اؾم ط٦غ وظىب اإلاكٕغ ٞغى لظل٪ و حؿليمها، جإزحر بؿبب البًاٖت في الخ٤ ناخب آو بليه اإلاغؾل

، ٖضم خالت وفي الصخً،  ٖلى البًاٖت جدمل التي الؿٟيىت مجهؼ ّٖضل صخيدت، ٚحر ؤو ص٢ي٣ت، ٚحر بهٟت ط٦غ بطا ؤو ط٦ٍغ

ت بليه للمغؾل يدؿجى ختى طل٪ و ،2الىا٢ل َى مخجها . بالخٗىيٌ مُالبخه و ٖليه الغظٕى يخٗحن الظر الصخو مٗٞغ

 بليه اإلاغؾل بلى البًاٖت حؿليم ٚايت بلى بغّمخه ال٣ٗض بدىٟيظ البدغرل الى٣ل ٣ٖض ؤبغم الظر الىا٢ل ي٣ىم ؤن وألانل
 مجهم واخض ٧ل يخىلى آزغيً ها٢لحن ؤو آزغ ها٢ل بؾم الى٣ل ٣ٖض في الّىا٢ل يّٗحن ؤن يدهل ٢ض ؤهه ٚحر ال٣اهىوي، ممشله بلى ؤو

 في الصخً ؾىض ويؿّمى الخضيضّيت، الؿ٨٪ َغي٤ ًٖ ؤو ظّىر،  بغر،  جهغر،  بدغر، ي٩ىنل ٢ض الظر الى٣ل مً ظؼء جىٟيظ

م وعصث الظيً اإلاخٗضصيً الىا٢لحن ؤن وعٚم.  3اإلاباقغة الصخً بىزي٣ت ؤو اإلاباقغ الصخً بؿىض الهىعة َظٍ  في ؤؾماَئ
 ال ٞةهه الخضيضيت الؿ٨٪ َغي٤ ًٖ ،ؤو ،ظىّيت بغيت جهغيت، بدغيت، ج٩ىنل ٢ض ه٣ل ٖمليت ؾيباقغون اإلاباقغة الصخً وزي٣ت

هم مً اإلاخّممت الى٣ل إلاؿاٞاث مىٟهلت شخً وزاث٤ بنضاع يم٨جهم  التي الصخً وزي٣ت في نغاخت ؤقاعوا بطا بال ، َٞغ
ه ٦ما مباقغة، شخً بىزي٣ت ه٣لها يخّمل البًاج٘ ؤن بلى يهضعوجها

ّ
 في اإلاضعظت والخدٟٓاث باالقتراَاث الاخخجاط يم٨ً ال ؤه

  .4اإلاخٗا٢بحن الىا٢لحن بحن بال اإلاىٟهلت الصخً وزاث٤

 ٖلى اإلاترجبت اإلاهام جىٟيظ ًٖ مؿاوال يب٣ى بط البدغر، الىا٢ل مؿاوليت يىٟي ال مباقغة شخً وزي٣ت بنضاع بن
 حؿليم ٚايت وبلى اإلاباقغة الصخً وزي٣ت ؾغيان ٞترة زال٫ نىعجه ٧اهذ ؤيا الى٣ل مً ظؼء جىٟيظ ؾيباقغ الظر الىا٢ل

 جىٟيظ ًٖ مؿاوال مجهم واخض ٧ل يب٣ى بط آلازغيً، الىا٢لحن مؿاوليت يىٟي ال طل٪ ؤن ٚحر ،5بليه اإلاغؾل بلى البًاٖت
 وزي٣ت ؤنضع الظر الىا٢ل م٘ بالخًامً وطل٪ به، ٢ام الظر الى٣ل مؿاٞت في اإلاباقغة الصخً وزي٣ت ٖلى اإلاترجبت ؤلالتزاماث

. 6اإلاباقغة الصخً

                                                           
  .95فحةصال، 64، الفقرة بقلطٌؾ جبر كومانً، المرجع السا 1

و ٌسبب ضررا للؽٌر ٌلزم من  ،كل فعل أٌا كان ٌرتكبه الشخص بخطئه "  :معدلة من القانون المدنً الجزائري التً تنص  124و راجع أٌضا المادة 

 ." كان سببا فً حدوثه بالتعوٌض
 .من القانون البحري الجزائري 754المادة  2
  .من القانون البحري الجزائري 763المادة  3
  .زائريمن القانون البحري الج 764المادة  4
 .السابق 05-98و المعدلة بالقانون رقم من القانون البحري الجزائري  765الفقرة األولى من المادة  5
 .بقالسا 05-98و المعدلة بالقانون رقم من القانون البحري الجزائري  765الفقرة الثانٌة من المادة  6
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 اإلاخخابٗحن، الىا٢لحن مً واخض ٧ل ٖلى ؤو مٗه حٗا٢ض الظر الىا٢ل ٖلى الغظٕى يسخاع ؤن للكاخً يجىػل زمت ومً
 وزي٣ت ًٖ الىاججت والخًامىيت الخ٩اٞليت إلاؿاوليخه هٓغا البًاٖت لهاخب حٗىيًا صٞ٘ ٢ض ي٩ىنل الظر الىا٢ل ويخمخ٘

 صٞ٘ الظر الىا٢ل يؿخُي٘ وال.  1 الىزي٣ت َظٍ بمىظب اإلاؿاولحن و آلازغيً الىا٢لحن ٖلى الغظٕى بد٤ اإلاباقغة الصخً
 ٖمليت ٞحها باقغ التي اإلاؿاٞت ٖلى يدهل لم به اإلاضعى الًغعل بإّنل يشبذ ها٢ل ٧ل ٖلى الغظٕى في خ٣ه مماعؾت الخٗىيٌ

. 2الى٣ل

الوة  الى٣ل مً ظؼء ؤر في يشبذ ؤن مً البًاٖت لهاخب حٗىيًا صٞ٘ الظر الىا٢ل يخم٨ً لم بطا طل٪، ٖلى ٖو
 الخمىلت ؤظغة بيؿبت مؿاوال الىا٢لحن مً واخض ٧ل ٖض وألايغاع، للخؿاثغ البًاج٘ حٗغيذ اإلاباقغة الصخً لىزي٣ت الخاب٘

 و اإلاُب٤ الى٣ل ب٨يٟيت الخام ال٣اهىنل يؿغرل ٞةهه مباقغة شخً وزي٣ت بنضاع خالت في ؤهه، ؤلاقاعة وججضع.  ٢3بًها التي
 . 4البدغرل بالُغي٤ يخم ال الظر الى٣ل إلظغاء باليؿبت طل٪

 الكػلي النانل و اإلاخػانذ البدشي  النانل:   الثاني اإلاؿلب    

 الالتزاماث وخضص ، 5مباقغ شخً ؾىض بنضاع َغي٤ ًٖ اإلاخخاب٘ الى٣ل ٖلى بالىو ا٦خٟى  الجؼاثغرل   اإلاكٕغ ؤن يالخٔ       

. الًغعل جد٤٣ ًٖ مؿاوليخه ومضي الٟٗلي الىا٢ل ويٗيت جدضيض ًٖ ؾ٨ذ بيىما الًغع، جد٤٣ متى ها٢ل ٧ل ٖلى اإلاترجبت
ظا لى الٗغبيت الدكغيٗاث بٌٗ زالٝ ٖلى َو  والىا٢ل اإلاخٗا٢ض الىا٢ل بحن مّحز الظر اإلاهغرل البدغيت الخجاعة ٢اهىنل عؤؾها ٖو

ى ،6الًغعل جد٤٣ خالت في مجهما واخض ٧ل مؿاوليت وخضص الٟٗلي . 7 1978 َامبىعٙ مٗاَضة ًٖ ؤزظ الظر الخ٨م َو
 ٖلحها الىو وعص التي الهىعة هي و بًٗه، ؤو ٧له الى٣ل بدىٟيظ ؤزغ ها٢ل بلى الكاخً م٘ اإلاخٗا٢ض الىا٢ل ٖهض ٞةطا     

 الى٣ل ٖمليت ًٖ اإلاخٗا٢ض الىا٢ل مؿاوليت ٖلى ؤ٦ضث التي و َامبىعٙ اجٟا٢يت مً الٗاقغة اإلااصة  مً ألاولى ال٣ٟغة بمىظب
 الىا٢ل يٗخبر و بل الغخلت، مً ظؼء جىٟيظ جىلى الظر الٟٗلي الىا٢ل هٟظٍ ما ؤو الى٣ل، ٖمليت مً بىٟؿه جىالٍ ما ؾىاء بغمتها

، ؤو الٟٗلي، الىا٢ل ظاهب في ج٣هحر ؤو ٞٗل ؤر ًٖ مؿاوال اإلاخٗا٢ض ، ؤو مؿخسضمٍى ، ؤو جابٍٗى  ههذ ما طاث َى و و٦الٍئ

 . اإلاهغرل البدغيت الخجاعة ٢اهىنل مً 243 اإلااصة مً الشاهيت و ألاولى ال٣ٟغة ٖليه
 في الخ٤ ناخب ؤو للكاخً يجىػل ؤهه ٖلى الظ٦غ الؿال٠ اإلاهغرل ال٣اهىوي الىو ٖلى مٗل٣ا ال٣ٟه مً ظاهب ويغيل           

 الٟٗلي الىا٢ل ٖلى الغظٕى في الخ٤ له و بل اإلاخٗا٢ض، الىا٢ل ٖلى باإلاؿاوليت يغظ٘ ؤن يغعل بالبًاٖت لخ٤ ،متى البًاٖت

 .8 خغاؾخه في وظىصَا ؤزىاء يغعل البًاٖت لخ٤ بطا ؤيًا
 َى و ؤزغ ها٢ل بلى ظؼثيت ؤو ٧ليت بهٟت البًاج٘ ه٣ل مؿاوليت الكاخً م٘ اإلاخٗا٢ض الىا٢ل ٖهض بطا ٞاهه هٓغها في و           
 الىا٢ل ٖلى الغظٕى ألازحر لهظا يجىػل اهه ٚحر ، اإلاخٗا٢ض الىا٢ل َى الكاخً بػاء الىخيض اإلاؿاو٫ ٞان الٟٗلي، الىا٢ل اإلاؿمى
 ٖال٢ت جدضيض ًٖ الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؾ٩ىث ؤمام زانت خغاؾخه، في البًاج٘ وظىص ؤزىاء خهلذ التي ألايغاع بكان الٟٗلي

                                                           
  .من القانون البحري الجزائري 766الفقرة األولى من المادة  1
  .من القانون البحري الجزائري 766الفقرة الثانٌة من المادة  2
 .من القانون البحري الجزائري 767المادة  3
 .من القانون البحري الجزائري 769المادة  4
 .ة بالنقل المتتابعنالمعنو  11غ على النقل المتتابع فً المادة بورولقد نصت اتفاقٌة هام 5
 .من قانون التجارة البحرٌة المصري 243الفقرة األولى والثانٌة من المادة  6
 .المعنونة بالناقل والناقل الفعلً 1978غ بورمن معاهدة هام 10راجع المادة  7
8

منشور على الموقع  مقال ،مسؤولٌة الناقل البحري عن سالمة البضائع بٌن أحكام اتفاقٌة هامبورغ و القانون المصري  ،فهر عبد العظٌم صالح  

www.eastlaws.com ، صباحا  30 : 11على الساعة  2016-04-25تارٌخ زٌارة الموقع  ، 13الصفحة. 

http://www.eastlaws.com/
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 الؿٟيىت مال٪ ٞان الصخً ؾىض في الىا٢ل اؾم ط٦غ ٖضم خالت في اهه بلى  نغاخت ؤلاقاعة و الٟٗلي، بالىا٢ل اإلاخٗا٢ض الىا٢ل

   . ٖليه الغظٕى للكاخً يجىػل الظر الىا٢ل َى يٗض

 اإلاخخاب٘ الى٣ل وخالت الٟٗلي الىا٢ل و اإلاخٗا٢ض البدغرل الىا٢ل خالت آر  –الٟغيحن بحن يمحز ما ؤن البٌٗ ويا٦ض          

 بلى اإلاخٗا٢ض الىا٢ل يٗهض: الٟٗلي والىا٢ل اإلاخٗا٢ض الىا٢ل ٞيه يٓهغ الظر الىي٘ في ؤهه َى -اإلاباقغ الصخً ؾىض بمىظب
 ٞيه يهضع الظر الىي٘ في ؤما ٖلمه، صونل وؤخياها بل الكاخً مً جغزيو صونل مً مىه ظؼء ؤو الى٣ل بدىٟيظ الٟٗلي الىا٢ل
 الخ٣حن ها٢لحن ؤو الخ٤ ها٢ل جىلي ٖلى والكاخً الصخً ؾىض مهضع ألاو٫ل الىا٢ل بحن اجٟا١ ٞشمت مباقغ شخً ؾىض الىا٢ل

. 1 ألاو٫ل الىا٢ل بضؤٍ الظر الى٣ل اؾخ٨ما٫

 الظر والؿاا٫ الٟٗلي، والىا٢ل اإلاخٗا٢ض الىا٢ل بحن للخميحز 1924 بغو٦ؿل اجٟا٢يت وال الجؼاثغرل اإلاكٕغ يخُغ١ل لم
 يٗهض ؤن الىنى٫ل ميىاء بلى الاهُال١ ميىاء مً مٗيىت بًاٖت ه٣ل ٖلى الكاخً م٘ حٗا٢ض الظر للىا٢ل يجىػل َل يُغح

 . آزغ؟ لىا٢ل مىه ظؼء ؤو الى٣ل ٣ٖض بدىٟيظ

 و 2الى٧الت في الٗامت ألاخ٩ام جُبي٤ بلى يديل ال٣ٟه مً ظاهبا ظٗل الؿاا٫ َظا ًٖ ؤلاظابت ًٖ اإلاكٕغ ؾ٩ىث بن
حن ججم٘ التي الٗال٢ت في طل٪  ًٖ الكاخً مىاظهت في الىخيض اإلاؿاو٫ َى اإلاخٗا٢ض الىا٢ل يب٣ى ألاخىا٫ ٧ل وفي ، الُٞغ

 .بالبًاج٘ لخ٣ذ التي ألايغاع

:  خاجمت

ا زام َاب٘ طاث مؿاوليت هي للبًاج٘ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت بن   يمخاػ الظر البدغرل الى٣ل ٣ٖض َبيٗت يمحَز
ى جىٟيظٍ م٩ان بسهىنيت  َظٍ جغاعي ٢اهىهيت ؤخ٩ام ؾً حؿخلؼم زانت زُىعة ٖلى يىُىرل ألازحر َظا البدغ، َو

 الخانت ألاخ٩ام بٌٗ بخىخيض اإلاخٗل٣ت بغو٦ؿل بجٟا٢يت ٖلى اإلاهاص٢ت بلى با٦غا ٖمضث ٢ض الجؼاثغ ؤن وعٚم الخهىنيت،

 وم٘ اإلاؿاثل، بٌٗ في بزخالٝ م٘ 1976 في ؤخ٩امه ؾً ٖىض البدغرل ال٣اهىنل في ؤخ٩امها ظّلل وبصعاط ،1924 الصخً بؿىضاث
 ال٣اهىنل حٗضيل زال٫ مً ال٣اهىهيت ألاخ٩ام في ٢هىعل مً الٗملي الخُبي٤ ؤزبخه ما جضاع٥ ظاَضا خاو٫ل الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤن

 وه٨دك٠ الىخاثج بٌٗ وؿخسلو ظٗلخىا للبًاج٘ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت هُا١ صعاؾت ٞةن ،20104و ، 19983 ؾىت البدغرل
ا ٖلى ٢ضمىا والشٛغاث الى٣اثو بٌٗ . الخىنياث بٌٗ بزَغ

 

 

 
                                                           

 .   535فحةصال، 715ي،المرجع السابق، الفقرة دكمال حم 1
. 170فحةصال، 144الفقرة  ،المرجع السابق نً،مالطٌؾ جبر كو 2

المتضمن  1975سبتمبر  23المؤرخ فً  58 – 75األمر رقم من  وما ٌلٌها 571ولقد نص القانون المدنً على األحكام الخاصة بالوكالة فً المادة 

، الجغيضة ل2005يىهيى ل20اإلااعر في ل10-05ل٣اهىن ع٢م با المعدل 990، الصفحة 78، العدد 1975سبتمبر  30القانون المدنً، الجرٌدة الرسمٌة 

 ..لل17.ل، م44، الٗضص 2005يىهيى ل26الغؾميت  
 .لب٤الؿااإلاغظ٘ ل05-98اهٓغ ال٣اهىن ع٢م لل3
المتضمن القانون  1976أكتوبر  23المؤرخ فً  80-76الذي ٌعدل و ٌتمم األمر رقم  2010ؼشت  15المؤرخ فً  04-10القانون رقم  انظر   4

 .8الصفحة، 46العدد ،2010ؼشت  18الجرٌدة الرسمٌة  ،البحري 
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: في جخمثل النخابج من مجموغت إلى الذساظت ىزو جوضلذ ولهذ

 حؿليمها ٚايت بلى ويؿخمغ بالبًاٖت الىا٢ل ٞحها ج٩ل٠ التي للخٓت يىهٝغ البدغرل الىا٢ل إلاؿاوليت الؼمجي الىُا١ بن :أوال

ظا بليه، للمغؾل اع يخدضص خيض ،1924 بغو٦ؿل  بجٟا٢يت في  اإلا٣غعة ألاخ٩ام زالٝ ٖلى َو  الىا٢ل إلاؿاوليت الؼمجي ؤلَا
. جٟغيٛها ٚايت بلى ويؿخمغ الؿٟيىت ٖلى البًاج٘ شخً مً البدغرل

 حؿمى زمت ومً الجؼاثغر، الضؾخىعل ٦غؾه صؾخىعر مبضؤ َى الضازلي ال٣اهىنل ٖلى الضوليت ؤلاجٟا٢ياث ؾمى مبضؤ بن :زانُا
 في ال٣اهىنل ،ٖلى1924 ؤوث 25 في واإلابرمت الصخً بؿىضاث الخانت ألاخ٩ام بٌٗ بخىخيض الخانت بغو٦ؿل اجٟا٢يت ؤخ٩ام
 الصخً زال٫ الىا٢ل مؿاوليت ٖلى ؤ٦ضث ال٣ًاثيت ألاخ٩ام مً الٗضيض وؤن زانت ٧لحهما، في الىاعصة ألاخ٩ام حٗاعى خالت

 مٗاَضة َب٤ ٢ض ي٩ىنل ال٣ًاجي الاججاٍ َظا ؤن عؤيىا وفي الصخً ٖلى الؿاب٣ت للمغخلت اإلاؿاوليت َظٍ جىهٝغ ال بط
 بالبًاٖت ج٩لٟه جاعيش مً ؤر الصخً ٢بل ختى الىا٢ل بمؿاوليت ؤ٢غث ؤزغيل ٢ًاثيت ؤخ٩اما ؤن خحن في ،1924 بغو٦ؿل

. البدغرل ال٣اهىنل مً 802 اإلااصة بظل٪ مُب٣حن

ٌ بطا :زالثا  في البًاٖت بيضإ في الخ٤ للىا٢ل يُٗى ، مٗغوٝ ٚحر بليه اإلاغؾل ٧ان بطا ؤو البًاٖت، اؾخالم بليه اإلاغؾل ٞع
 يٗخبر وبظل٪ -مٗغوٞا ٧ان بطا -بظل٪ بليه اإلاغؾل ؤو الكاخً بٖالم م٘ بليه اإلاغؾل وجبٗت ه٣ٟت ٖلى ؤمحن، م٩ان في اإلاؿخىصٕ

. بظل٪ مؿاوليخه واهتهذ بالدؿليم التزامه هٟظ ٢ض الىا٢ل

م بليه واإلاغؾل الىا٢ل بمهُلخي اإلا٣هىص اإلاكٕغ يدضص لم :سابػا . للٗباعجحن حٗغي٠ بُٖاء ؤَميت ٚع

 للمغؾل البًاٖت حؿليم ألازحر َظا ٖلى يخٗحن بل الىا٢ل لظمت مبرثا يٗخبر ال الىنى٫ل ميىاء في البًاٖت جٟغيٜ بن :خامعا

. بليه

: الذساظت من اإلاعخخلطت الخوضُاث أىم

 واؾدبٗاصٍ ، والخل٠ بالهال٥ البدغرل ال٣اهىنل مً 802 اإلااصة في البدغرل الىا٢ل إلاؿاوليت اإلااصر للىُا١ اإلاكٕغ جدضيض بن:أوال
 ، الدؿليم في الخإزحر ًٖ الىاجج الًغعل ًٖ الخٗىيٌ وظىب ٖلى الىو زم البًاٖت، حؿليم في الخإزحر ًٖ الىاجج للًغعل

 بلحها اإلاكاع 802 اإلااصة نياٚت بٖاصة يؿخىظب البدغرل ال٣اهىنل مً 805 اإلااصة بمىظب الدؿليم في بالخإزحر اإلا٣هىص وجدضيض
. ٖجها مؿاوال الىا٢ل ي٩ىنل التي ألايغاع ٢اثمت في البًاج٘ حؿليم في الخإزحر وبصعاط آهٟا

 بٌٗ ظٗل الٟٗلي  والىا٢ل اإلاخٗا٢ض الىا٢ل بحن وجمحز ، البدغرل الىا٢ل حٗٝغ ٢اهىهيت ألخ٩ام اإلاكٕغ وي٘ ٖضم بن :زانُا
 ها٢لحن ٖضة ٞيه الى٣ل ٖمليت جىٟيظ يخىلى الظر اإلاخخاب٘ الى٣ل وبحن الٟٗلي، الىا٢ل و اإلاخٗا٢ض الىا٢ل بحن يسلُىنل الباخشحن

 التي َامبىعٙ مٗاَضة ًٖ مإزىط الخميحز َظا ؤن والخ٣ي٣ت  ، اإلاباقغ الصخً ؾىض بمىظب طل٪ و مدضص ظؼء في واخض ٧ل
 بمىظب الجؼاثغرل اإلاكٕغ  ا٦خٟى خيض اإلاخخاب٘، بالى٣ل ؤزغيل وؤخ٩اما اإلاخٗا٢ض والىا٢ل الٟٗلي بالىا٢ل زانت ؤخ٩اما ويٗذ
 الٟٗلي والىا٢ل اإلاخٗا٢ض الىا٢ل ؤما اإلاباقغ، الصخً ؾىض بمىظب اإلاخخاب٘ الى٣ل ٖلى بالىو البدغرل ال٣اهىنل ؤخ٩ام

 يخضزل ؤن ويؿخدؿً ، الكاخً مىاظهت في الىخيض اإلاؿاو٫ َى اإلاخٗا٢ض الىا٢ل ويب٣ى ، للى٧الت الٗامت لؤلخ٩ام ٞيسًٗان
ال٢ت الٟٗلي، بالىا٢ل اإلاخٗا٢ض الىا٢ل ٖال٢ت زاللها مً يٗالج ٢اهىهيت ههىم بىي٘ اإلاؿإلت َظٍ في الجؼاثغرل اإلاكٕغ  ٖو

.  البًاٖت في الخ٤ ناخب ؤو ، بليه اإلاغؾل ؤو بالكاخً، ٧لحهما

 ل
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:  اإلاشاحؼ و اإلاطادس نابمت

:   اإلاطادس أوال   

:  الاجكانُاث -1

. 1924 ؤوث 25 في اإلابرمت الصخً بؿىضاث الخانت ألاخ٩ام بٌٗ بخىخيض اإلاخٗل٣ت بغو٦ؿل مٗاَضة -

 .َامبىعٙ بجٟا٢يت واإلاؿماة ، 1978 ماعؽ 31 في اإلابرمت بالبدغ البًاج٘ لى٣ل اإلاخدضة ألامم َيئت بجٟا٢يت -

 :الخاعيخي الدؿلؿل خؿب الجؼاثغرل بالدكغي٘ الخانت ال٣اهىهيت الىهىم -2

 ال٣ىاٖض بٌٗ لخىخيض بغو٦ؿل    مٗاَضة ٖلى الجؼاثغ مهاص٢ت اإلاخًّمً 1964 ماعؽ 2 في اإلااّعر 71 – 64 ع٢م اإلاغؾىم    -

 .429الهٟدت ،29 الٗضص ،1964ؤبغيل 7 الغؾميت الجغيضة ، 1924 ؤوث 25 في اإلابرمت الصخً بؿىضاث اإلاخٗل٣ت

 ،29 الٗضص ،1976 ؤبغيل 10 الغؾميت   الجغيضة البدغر، ال٣اهىنل اإلاخًمً 1976 ؤ٦خىبغ 23 في اإلااعر 80  –76 ع٢م ألامغ  -

.  496 الهٟدت

 ،78 الٗضص ،1975 ؾبخمبر 30 الغؾميت الجغيضة اإلاضوي، ال٣اهىنل اإلاخًمً 1975 ؾبخمبر 23 في اإلااعر 58  –75 ع٢م ألامغ -

.  990 الهٟدت

 اؾخٟخاء في ٖليه اإلاهاص١ الضؾخىعل حٗضيل هو بةنضاع واإلاخٗل٤ 1996 صيؿمبر 7 في اإلااعر 438  –96 ع٢م الغثاسخي اإلاغؾىم -
مبر 28 . 6 الهٟدت ،76 الٗضص ،1996 صيؿمبر 8 الغؾميت الجغيضة ، 1996 هٞى

 الغؾميت الجغيضة البدغر، ال٣اهىنل اإلاخًمً 80 -76 ع٢م لؤلمغ واإلاٗض٫ اإلاخمم 1998 يىهيى 25 في اإلااعر 05-98 ع٢م ال٣اهىنل -
 .3 الهٟدت ،47 الٗضص ، 1998 يىهيى 27

 1996 صيؿمبر 7 في اإلااعر 438  –96 ع٢م الغثاسخي اإلاغؾىم حٗضيل اإلاخًمً ،  2002 ابغيل 10 في اإلااعر 02-03 ع٢م ال٣اهىنل -
مبر 28 اؾخٟخاء في ٖليه اإلاهاص١ الضؾخىعل حٗضيل هو بةنضاع واإلاخٗل٤  ابغيل 14 في اإلااعزت الغؾميت الجغيضة  ، 1996 هٞى

 . 13 الهٟدت ،25 الٗضص ،2002

 ال٣اهىنل اإلاخًمً 1975 ؾبخمبر 26 في اإلااعر 58-75 ع٢م ألامغ ويخمم يٗض٫ الظر 2005 يىهيى 20 في اإلااعر 10-05 ع٢م ال٣اهىنل -
 .  17. م ،44 الٗضص ،2005 يىهيى 26 الغؾميت الجغيضة اإلاضوي،

مبر 15 في اإلااعر 08-19 ع٢م ال٣اهىنل -  1996 صيؿمبر 7 في اإلااعر 438  –96 ع٢م الغثاسخي اإلاغؾىم حٗضيل ،اإلاخًم2008ً هٞى
مبر 28 اؾخٟخاء في ٖليه اإلاهاص١ الضؾخىعل حٗضيل هو بةنضاع واإلاخٗل٤ مبر 16 في اإلااعزت الغؾميت الجغيضة ، 1996 هٞى  هٞى

  . 8 الهٟدت ، 63 الٗضص  ،2008

 ال٣اهىنل اإلاخًمً 1976 ؤ٦خىبغ 23 في اإلااعر 80-76 ع٢م ألامغ يخمم و يٗض٫ الظر 2010 ٚكذ 15 في اإلااعر 04-10 ع٢م ال٣اهىنل -
 . 8 الهٟدت ،46 الٗضص ،2010 ٚكذ 18 الغؾميت الجغيضة ، البدغرل
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 1996 صيؿمبر 7 في اإلااعر 438  –96 ع٢م الغثاسخي اإلاغؾىم حٗضيل ،اإلاخًمً  2016 ماعؽ  06 في اإلااعر  16-01 ع٢م ال٣اهىنل  -

مبر 28 اؾخٟخاء في ٖليه اإلاهاص١ الضؾخىعل حٗضيل هو بةنضاع واإلاخٗل٤  الٗضص  ،2016 ماعؽ 7 الغؾميت الجغيضة ، 1996 هٞى
              . 3 الهٟدت ،14

:  اإلاشاحؼ نابمت  :زانُا

 : الػشبُت باللؿت الٌخب -1

يت الى٣ل هٓام م٩ي، ببغاَيم -  .1975 ال٩ىيذ، الصخً، بإٖو

 ،1990 لؿىت 80 ع٢م بال٣اهىنل الهاصع الجضيض اإلاهغرل البدغرل ال٣اهىنل في البدغرل الى٣ل ٣ٖض خؿجي، مدمض اخمض -

، ميكاة  . 1991 ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع

ي، ؤهيـ زغوث -  .1960 الٗاإلايت، اإلاُبٗت ألاولى، الُبٗت الجىر، الىا٢ل مؿاوليت ألاؾيَى

 .وكغ جاعيش بضونل ،وكغ صاع بضونل ال٣اَغة، البدغر، الخجاعرل ال٣اهىنل في صعاؾاث الىىعر، خؿحن -

٣ا البدغرل الىا٢ل مؿاوليت يدحى، ؾٗيض -  ٢ىاٖض)1978 لٗام بالبدغ البًاج٘ لى٣ل اإلاخدضة ألامم الجٟا٢يت ٞو

، ،ميكاة(َامبىعٙ . وكغ ؾىت بضونل ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع

 .1973 بٛضاص، الخغيت، صاع الى٣ل، ٣ٖض ٖامت، م٣ضمت: الخجاعيت ال٣ٗىص مىسخى، خؿً َالب -

 .1970 ؤلاؾ٨ىضعيت، الخضيض، اإلاهغرل اإلا٨خب البدغر، ال٣اهىنل مباصت الباعوصر، ٖلي -

، ميكإة البدغر، ال٣اهىنل مباصت الباعوصر، ٖلي -  للمغؾل ال٣اهىوي اإلاغ٦ؼ اإلاهغر، مهُٟى ٖباؽ. 1983 اإلاٗاٝع

  .2002 ؤلاؾ٨ىضعيت، لليكغ، الجضيضة الجامٗت صاع البدغر، اإلا٣ل ٣ٖض في بليه

 .2002، الضوليت والضاع والخىػي٘ لليكغ الش٣اٞت صاع م٨خبت البدغر، ال٣اهىنل اإلا٣ضاصر، ٖلي ٖاص٫ -

 لليكغ، الجضيضة الجامٗت صاع البدغر، اإلا٣ل ٣ٖض في بليه للمغؾل ال٣اهىوي اإلاغ٦ؼ اإلاهغر، مهُٟى ٖباؽ -
 .2002 ؤلاؾ٨ىضعيت،

 . 2006 ؤلاؾ٨ىضعيت، الجضيضة، الجامٗت صاع ،(وؤخ٩ام ٢ىاٖض) البدغر، الى٣ل ٣ٖض زالض، ؤمحر ٖضلي -

 والخىػي٘، لليكغ ال٣اهىوي ال٨ٟغ صاع ألاولى، الُبٗت البدغر، الخام ال٣اهىنل ؤخمض، مدمض الًٟيل ٖبض -

 .   2011 اإلاىهىعة،

 ه٣ل -الؿٟيىت بيجاع)الؿٟيىت بؾخٗال٫ البدغيت، اإلاالخت ؤشخام الؿٟيىت،: البدغرل ال٣اهىنل خمضر، ٦ما٫ -

، ميكإة الشاهيت، الُبٗت ،(ؤلاعقاص -ال٣ُغ -وألاشخام البًاج٘ . 2000ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع

 والخىػي٘، لليكغ صاعالش٣اٞت و والخىػي٘ لليكغ الضوليت الٗلميت الضاع البدغر، الىا٢ل مؿاوليت ٧ىماوي، ظبر لُي٠ -
  .2001 ٖمان،
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 الى٣ل الؿٟيىت، إليجاع البدغيت، اإلاالخت ؤشخام الؿٟيىت، الجضيض، البدغرل ال٣اهىنل َه، ٦ما٫ مهُٟى -

. 1995 ؤلاؾ٨ىضعيت، لليكغ، الجضيضة الجامٗت صاع البدغر، الخإمحن البدغيت، الخىاصر البدغر،

 .2008 ال٣اَغة، الٗغبيت، الجهًت صاع البدغر، ال٣اهىنل ال٣ليىبي، ومدمض الكغ٢اور، ؾمحر مدمىص -

 .2004 الجضيضة، الجامٗت صاع البدغر، ال٣اهىنل في الىظحز ، صويضاع. َـ -

 .2010-2009 َبٗت بحرحي، ميكىعاث ال٣ًاثيت، اإلاماعؾاث يىء في البدغرل ال٣اهىنل -

: اإلاهاالث  -2

 اإلاىاعة مجلت  ،-م٣اعهت صعاؾت  –البدغرل الى٣ل ٣ٖض في البًاج٘  حؿليم في خلى،الخإزحر ؤبى الغخمً ٖبض خلى -

 .8الٗضص ، 13،اإلاجلض

 وال٣اهىنل  َامبىعٙ اجٟا٢يت ؤخ٩ام بحن البًاج٘ ؾالمت ًٖ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ، نالر الٗٓيم ٖبض ٞهغ -

 . نباخا 30 : 11 الؿاٖت ٖلى 2016-04-25 اإلاى٢٘ ػياعة جاعيش ، www.eastlaws.com اإلاى٢٘ ٖلى ميكىعل م٣ا٫ ، اإلاهغرل

 ألاعصوي البدغيت الخجاعة ٢اهىنل ؤخ٩ام بحن م٣اعهت صعاؾت: البدغرل الىا٢ل إلاؿاوليت الؼمجي الىُا١ ،صعاص٦ت الفي -

 . 9،2007الٗضص ،13 اإلاجلض اإلاىاعة، مجلت ،َامبىعٙ و٢ىاٖض

 ال٣اَغة، ،19 الؿىت ،4 الٗضص الخ٩ىمت، ٢ًايا بصاعة مجلت بدغا، البًاج٘ ه٣ل ٣ٖض الكغ٢اور، ؾمحر مدمىص -
1975  .

 والىزاث٤، ال٣اهىهيت الضعاؾاث مضيغيت ال٣ًاة، وكغة البدغر، الىا٢ل ومؿاوليت التزاماث الهالر، مدمض َاصٝ -
  .2010 ،65 الٗضص الٗض٫، وػاعة

: اإلازيشاث  -3

 اإلاخٗل٣ت والخاالث البدغيحن بالخابٗحن اإلاخٗل٣ت الخاالث) البدغرل الىا٢ل مؿاوليت صٞ٘ ،خاالث  ؤميىت صعيسخي -
غان، الؿاهيا ظامٗت الخ٣ى١، ماظؿخحر،٧ليت ،عؾالت(  البدغيت باإلايكاة  .2008 ،َو

 : ألاحنبُت باللؿت الٌخب -4

 René Rondière ; droit maritime ; 2
emme

 edition Dalloz , paris,1981 .- 

  

http://www.eastlaws.com/
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 دساظت خالت بنَ الخنمُت اإلادلُت-جؿبُو نظام الذقؼ ؤلالٌتروني في الجضابش

- 
ألاظخارة شُخي خكُظت و بوىنت ًلثوم . د

 الجضابش -مؿنُت–اإلاشيض الجامعي 

mailto:wardarayhen@hotmail.fr 

 

 :ملخظ

 الا٢خهاص ًٖ الخسلي ٖليه ٞغيذ اليىم ٚايت بلى الاؾخ٣ال٫ مىض الجؼاثغ في اإلاهغفي الجهاػ ٖلى َغؤث التي الخُىعاث بن-  
 بالؿلُاث ؤصي مما الضٞ٘ وؾاثل جُىيغ و الخؿً ألاصاء ج٨غيـ يؿخىظب الظر الؿى١، ا٢خهاص بلى الاهخ٣ا٫ و اإلاسُِ

 .الجضيضة الا٢خهاصيت الؿياؾت ْل في الٗالمي اإلاؿخىيل بلى الّضٞ٘ ظهاػ زضماث مؿخىيل جدؿحن بلى الى٣ضيت

جي الا٢خهاص عجلت جدغي٪ في الجؼاثغرل اإلاهغفي الّىٓام ؤَميت ٖلى بالّخٗٝغ ٢مىا الضعاؾت َظٍ زال٫ ومً -    ظٗله و الَى
 الال٨ترووي الضٞ٘ هٓام جُبي٤ بضايت ٦يٟيت ٖلى ٖامت لى و هٓغة بُٖاء مداولت م٘ الٗالمي، الا٢خهاصر الىي٘ م٘ يخماشخى

 .٢هحرة جُبي٣ه مضة ؤن لى و الجؼاثغ في

 .اإلادليت الخىميت بى٪-الجؼاثغرل اإلاهغفي الجهاػ-البى٨يت البُا٢اث -ؤلال٨ترووي الضٞ٘ هٓام: اإلاكخاخُت الٍلماث

 :مهذمت

يت و الى٣ضيت ألاهٓمت جُىعل قهض ل٣ض -  حٛحراث( 1933-1929) ال٨بريل الٗاإلايت الى٣ضيت و الا٢خهاصيت ألاػمت بٗض اإلاهٞغ
ت  اجٟا٢يت ٣ٖض ظغاء ظضيض صولي ه٣ضر هٓام بىاصع ْهىعل و الشاهيت الٗاإلايت الخغب اه٣ًاء بٗض بسانت خاؾمت،   مدؿاٖع

٤ ه٣ضيت ؤصواث ْهغث ووعصػ بغيتن  الظر الض٢ي٣ت ؤلال٨تروهياث  مجا٫ في الخانل الخُىعل صٖمها ظضيضة ٢ىاٖض و آلياث ٞو
 ٖلى زضماث ظملت ٞحها اؾخسضم خيض اإلاهغفي الجهاػ زضماث ٖغى في ؾيما ال اإلاباصالث و الخضماث مجا٫ في اؾخٛل

 قغ٧اث بلى( الال٨تروهيت البالؾخ٨يت البُا٢اث) ألاصاة َظٍ اؾخسضام في الًٟل يٗىص و ؤلال٨ترووي، الضٞ٘ بُا٢اث عؤؾها

اوي ال٣ٗض مُل٘ في اؾخسضمتها التي ألامغي٨يت البترو٫
ّ
  .الٗكغيً ال٣غنل مً الش

 َامت صٞ٘ ٧ىؾيلت اؾخسضامها و الخضماحي و الخجاعرل اإلاجا٫ في البُا٢اث َظٍ Diners, Club ألامغي٩ي ؤصزل 1950 ؾىت في و 
ما٫ في يت، ألٖا ت) الال٨ترووي الضٞ٘ بُا٢اث مؼايا و ٞىاثض اػصياص م٘ اؾخسضامها اػصاص و اإلاهٞغ  ججىب اإلاباصالث، بظغاء ؾٖغ

 الىاخضة الضولت صازل في بها الخٗامل اػصاص ٦ما الاهترهذ قب٨ت بصزا٫ ٖىض بسانت و...( الضٞ٘ ٞٗاليت الى٣ىص، ظم٘ مساَغ
 .اإلاباصالث و اله٣ٟاث ٣ٖض في ٧ىؾيِ الى٣ىص ًٖ بضيال ؤنبدذ ؤجها لضعظت اإلاسخلٟت الضو٫ل بحن ؤو

 بلى الٗاظل ال٣غيب في اهًمامها و الؿى١، ا٢خهاص بلى الجؼاثغ صزى٫ل ٦ظا و الٗالم قهضَا التي الخدىالث لهظٍ هٓغا و      
يت الؿاخت حكهضٍ ما يىء في الجؼاثغيت البىى٥ ٖلى لؼاما ؤنبذ للخجاعة الٗاإلايت اإلاىٓمت  حؿعى ؤن حٛحراث مً اإلاهٞغ

mailto:wardarayhen@hotmail.fr
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ت، بسُىاث يت الخضماث ظىصة جُىيغ هدى مدؿاٖع  جىاظه التي اإلاخبايىت الخدضياث مؿخىيل بلى جغقى ختى اإلا٣ضمت اإلاهٞغ

 .ؤلال٨ترووي الضٞ٘ و ؤلال٨تروهيت الخجاعة ٖهغهت في الضزى٫ل مىا٦بت ؤظل مً اإلاهغفي الٗمل

 ٖامت و هٓغة بُٖاء م٘ ؤر مٗامالجه، مسخل٠ و الجؼاثغرل الضٞ٘ هٓام وا٢٘ ٖلى الّخٗٝغ ؾىداو٫ل الضعاؾت َظٍ زال٫ ومً    

 .٢هحرة جُبي٣ه مضة ؤن لى و الىٓام َظا جُبي٤ بضايت ٦يٟيت ٖلى

 :٧اآلحي البدض َظا في وٗالجها ؾٝى التي وؤلاق٩اليت       

            ؟ الذقؼ أنظمت في الخاضلت الخؿوساث ظل في الجضابشي  اإلاطشفي الجهاص مونؼ ما

 :ؤؾاؾحن مدىعيً بلى البدض بخ٣ؿيم ٢مىا ؤلاق٩اليت َظٍ ًٖ ولئلظابت

 الذقؼ أنظمت: أوال

 الجضابش في الالٌتروني الذقؼ نظام وانؼ: زانُا

 -مؿنُت –اإلادلُت الخنمُت بنَ خالت دساظت-

 الذقؼ أنظمت: أوال

 ٦ظا و ما بلض ألر ا٢خهاصيت و اظخماٖيت و جاعيسيت و ز٣اٞيت ممحزان ًٖ جيخج بل ال٣اهىنل يٟغيها ال الضٞ٘ ؤهٓمت بن       
الميت اإلاىٓىماث ٦ظا و ؤلاظغاءاث و الهيئاث و ألاصواث ظمي٘ الضٞ٘ مىٓىمت حكمل و الخ٨ىىلىظيت الخُىعاث  وؾاثل و ؤلٖا

اث خى٫ل الّضاثً و اإلاضيً بحن اإلاٗلىماث بعؾا٫ و حٗليماث بُٖاء ؤظل مً اإلاؿخٗملت الاجها٫  بدؿىيتها ال٣يام و اإلاضٖٞى

 .اإلاىاؾبت ألامىا٫ جدىيل بمٗجى

ت الدؿىياث مجمٕى بإهه: " الّضٞ٘ هٓام حٗغي٠ يم٨ً و حن بحن ٢يم جدىيل ؤظل مً طل٪ و اإلاخٗاملحن صواثغ مً إلاجمٖى  َٞغ
غة الخ٨ىىلىظيا به حؿمذ ما خضوص في ؾغي٘ و٢ذ في و اإلاساَغ بإ٢ل و ج٩لٟت بإ٢ل ألا٢ل، ٖلى  ويمشل". مٗحن و٢ذ في اإلاخٞى

 حؿّضص الهٛحرة اإلابالٜ ٧اهذ ٞةطا الؿى١، ا٢خهاص هُا١ في باألزو و الدؿيحر، خؿً ماقغ بلض ألر باليؿبت الضٞ٘ هٓام

يت وؾاَت بلى اللجىء جخُلب ال٨بحرة اإلابالٜ ٞةن ه٣ضا،  1.الى٣ضيت ألاوعا١ ٚحر ؤزغيل وؾاثل بلى و مهٞغ

 :الذقؼ نظام أنواع-1

 :الٌالظٌُُت الذقؼ أنظمت-1-1

 َظٍ وجمشلذ الا٢خهاصيت، اإلاجخمٗاث و ألاٞغاص ٢بل مً بها الخٗامل جم التي الىؾاثل ؤو٫ل حٗض الخ٣ليضيت الضٞ٘ وؾاثل بن-    
 .الخجاعيت ألاوعا١ زم الى٣ىص في ألاولى بالضعظت الىؾاثل

هود-
ّ
 م٣ياؾا و الخباص٫ في وؾيُا يؿخسضم ٖامت، قغاثيت ٢ىة وله الخضاو٫، في الٗام بال٣بى٫ل يدٓى شخيء ؤّرل:" ؤجها حٗٝغ: الن

 2".لل٣يمت

                                                           
  .31حح ، الصف2005، سىح  4دٌىان المطثىعاخ الجامعٍح، الطثعح " تمىٍاخ الثىىن" الطاهر لطرش.د- 1
2 

 37مرج ساتك، الصفحح ": تمىٍاخ الثىىن" الطاهر لطرش.د-
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ت ألاوسام- ها: الخجاٍس ٣ا م٨خىبت مدغعاث:"بإجها الباعوصر ٖلي الض٦خىعل ٖٞغ  ال٣اهىن، يدّضصَا بياهاث و ق٩ليت ألويإ ٞو
غ١ل للخضاو٫ل ٢ابلت

ّ
ه خ٣ا ويمشل الّخجاعيت بالُ اء يؿخد٤ الى٣ىص مً مبلٜ مىيٖى إل بمجغص به الٞى  ؤو مٗيت ميٗاص في ؤو ، الَا

 1 ."الضيىنل حؿىيت في الى٣ىص ًٖ بضيال ٢بىلها ٖلى الٗٝغ يؿخ٣ّغل و للخٗيحن، ٢ابل

 :الخذًثت الذقؼ أنظمت-1-2

يت و الى٣ضيت ألاهٓمت مؿخىيل ٖلى الخانلت الخُىعاث و الخٛحراث بٗض-      ؤنبدذ ؤلال٨تروهيت، الخجاعة ْهىعل م٘ اإلاهٞغ
الم اإلاجا٫ في الخانلت الخُىعاث م٘ جدضيثها و اؾخسضامها اػصاص و اإلاهغفي الٗمل في َامت الخضيشت الضٞ٘ ؤهٓمت  و ؤلٖا

 :يلي ٞيما الىؾاثل َظٍ هلخو و الاجها٫،

ت بإجها" حػشف: ؤلالٌترونُت النهود-  جدل ؤن الال٨تروهيت للغؾالت جديذ التي الغ٢ميت الخى٢يٗاث و البروجى٧ىالث مً مجمٖى
 للى٣ىص الال٨ترووي اإلا٩افئ هي الغ٢ميت ؤو الال٨تروهيت الى٣ىص ٞان ؤزغيل بٗباعة و ،"الخ٣ليضيت الٗمالث جباص٫ مدل ٞٗليا

 2.جضاولها اٖخضها التي الخ٣ليضيت

ٍاث-  الكي٪ مهضع يغؾلها مامىت و مىز٣ت ال٨تروهيت عؾالت َى و الىع٢يت الخ٣ليضيت للكي٩اث م٩افئ َى: ؤلالٌترونُت الشُ
 َى و ال٨تروهيا صخخه مً الخإ٦ض يم٨ً ع٢ميا جى٢يٗا يدمل و بالضٞ٘ حٗهض ٧ىزي٣ت بمهمخه ي٣ىم و ، الكي٪ مؿخلم بلى

 الكي٪ بمدضص زانت مٗلىماث ٖلى يدخىرل آمً ال٨ترووي مل٠ يخًمً خيض باليض اإلا٨خىب الٗاصر الخى٢ي٘ ًٖ يسخل٠
 و الخؿاب ع٢م مىه، اإلاؿخٟيض ٢يمخه، الكي٪، نٝغ جاعيش: ألازغيل اإلاٗلىماث بلى باإلياٞت الكي٪ َظا نٝغ ووظهت

  .بليه اإلادمى٫ل

يت و ق٩ل جُىعل م٘ البُا٢اث َظٍ ْهغث(: البالظدٌُُت النهود)ؤلالٌترونُت البؿاناث-  البُا٢اث في جخمشل و الى٣ىص، هٖى
 ًٖ ٖباعة وهي(.  البُا٢اث َظٍ اؾخسضام ويخم الخ،...٦غث اإلااؾتر ؤو الٟحزا ؤو الصخصخي ٧ال٩اعث اإلاٛىاَيؿيت البالؾدي٨يت

 ATM. آلالي الهٝغ زال٫ مً ال٨تروهيت ه٣ض خاٞٓاث بمشابت ؤر الى٣ض، لخسؼيً وؾيلت

 يم٨ً ال البُا٢ت َظٍ و الغؾميت، الُٗالث و ؤلاظاػاث ٞحها بما يىميا ؾاٖت 24 مضي ٖلى اإلاهاٝع م٘ الٗمالء حٗامل ؾهلذ 

ا   :في جخمشل هي و الدكٛيل ؤهٓمت قغاثذ بازخالٝ البُا٢اث َظٍ جسخل٠ و الاهترهذ، َغي٤ ًٖ اؾخسضامها يم٨ً و جؼويَغ

يت خؿاباث لهم ألشخام جمىذ شخهيت الدجم نٛحرة بالؾدي٨يت بُا٢اث هي: الابخماو بؿانت*  مً هي و مؿخمغة مهٞغ
يت الخضماث ؤقهغ  مخ٤ٟ مدالث مً ٖضيضة بسضماث يخمخ٘ ؤن اإلاخٗامل يؿخُي٘ البُا٢اث َظٍ بمىظب و الخضيشت، اإلاهٞغ
 .البى٪ م٘ ٖلحها

ذ التي و الؿغ٢ت، زهىنا و الاثخماهيت البُا٢ت اٖترث التي اإلاكا٧ل بٗض البُا٢ت َظٍ ْهغث: الزيُت البؿانت*  ؾىت ازتٖر
 .قلُبغ قغ٦ت َٝغ مً 1981 ؾىت اؾخسضامها بضؤ و ،1974

ت، مٗلىماث يسؼنل الظر بال٣ٗل ؤقبه ط٦يت بظا٦غة مؼوصة ألجها" الظ٦يت البُا٢اث حؿمى و- ا يم٨ً مخىٖى  بُغي٣ت اؾخضٖاَئ
 ال ؤجها ٦ما بىٟؿها، هٟؿها جدمي و اإلا٣ٗضة الخؿابيت الٗملياث ججغرل ؤن حؿخُي٘ ألجها ٦ظل٪ و اإلاُلىب، الى٢ذ في مىٓمت
ا ٖلى حٗخمض   1."حكٛيلها ؤزىاء ٚحَر

                                                           
1

 .24، الصفحح 2006 1دار الكتة العلمٍح تٍروخ، لثىان الطثعح " -طثٍعتها الماوىوٍح و تكٍٍفها الفمهً-األوراق التجارٌح المعاصرج " محمد ته تلعٍد.د-
  .47،الصفحح 2006،  1طدار الفكر الجامع، اإلسكىدرٌح، " لكترووٍحالثىىن اإل" مىٍر محمد الجىٍٍهً، ممدوح محمد الجىٍٍهً-2
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( اإلااليت اإلاٗامالث بُا٢اث) ؤلاهجلحزيت باللٛت حؿمى اإلااليت اإلاباصالث في اإلاخٗل٣ت للبُا٢اث الٗام الٗىىان: البنٌُت البؿاناث*
 اإلاٗامالث بُا٢اث خ٣ي٣تها في هي و الاثخمان بُا٢اث الٗغب الا٢خهاصيىنل يؿميه ما ؤو ؤزغي، جاعة( الضٞ٘ بُا٢ت) ؤو جاعة

 .اإلااليت

 قي٪ بُا٢ت ؤو بى٨يت بُا٢ت ؤو بى٨يت زضماث ؤو ب٢غاى، باؾم ج٩ىنل ؤصاة ًٖ ٖباعة هي:" بإجها حٗغيٟها جم البى٨يت البُا٢ت
 خاملها الؾخٗما٫ مهضٍع مً عؾم بٛحر ؤو بغؾم نضع آزغ ٖىىان ؤو اؾم ؤر ؤو مباقغة، سخب بُا٢ت ؤو مًمىن،

 :الخاليت لؤلٚغاى

 .ال٣غى ؤؾاؽ ٖلى ٢يمت له آزغ شخيء ؤر ؤو الخضماث الؿل٘، الى٣ىص، ٖلى الخهى٫ل -

  .الُلب جدذ ٢غى ٖلى الخهى٫ل مً ناخبها ليخم٨ً ماؾؿت، ؤو لصخو يمان ؤو قهاصة -

 :البنوى في الخذًثت الذقؼ أنظمت أىمُت-2

ى: الخناقعُت اإلاحزة جدهُو- يت اإلاٗامالث في يالخٔ ما َو  ؤؾىا٢ه م٘ الخٗامل مً البى٪ جم٨ً التي الال٨تروهيت اإلاهٞغ
 .الُىيل ألاظل في مىاٞؿيه مً ؤًٞل بهىعة به اإلاديُت البيئت ٖىانغ و اإلاؿتهضٞت

ل ألاحل في الشبدُت جدهُو-  في الغبديت اإلاٗامالث جد٣ي٤ في يؿاَم الخضيشت الضٞ٘ لىؾاثل البىى٥ اؾخسضام بن: الؿٍو
 :بلى عاظ٘ طل٪ و الُىيل ألاظل

يت الخضماث ج٩لٟت اهسٟاى-  .الخ٣ليضيت البىى٥ بىاؾُت جاصي التي الخضماث ًٖ الاهترهذ زال٫ مً جخم التي اإلاهٞغ

يت للخضمت الٗمالء ٢ُإ عبديت اعجٟإ-  بٗمالث ٢ىعهذ ما بطا الؿٗغيت خؿاباتهم اهسٟاى بؿبب الال٨تروهيت اإلاهٞغ
يت الخضماث يت للخضمت اإلا٩اهيت و الؼمىيت اإلاالثمت جإحي خيض الخ٣ليضيت اإلاهٞغ  في الىٓغ ًٖ مخ٣ضمت مغخلت في اإلاهٞغ

يت زضماجه حؿٗحر في ٦بحرة ٞغنت للبىى٥ يديذ مما جًٟيالتهم ؤولىياث  .اإلاهٞغ

يت الخُٛيت ج٣خهغ: الاندشاس واظؼ جوصَؼ-  الال٨تروهيت الخضيشت ألاهٓمت ٨ٖـ مدضص ظٛغافي هُا١ ٖلى الخ٣ليضيت اإلاهٞغ
ب ما ٖلى الخهى٫ل ٞغنت للؼبىنل ٦ما م٩ان، ؤر في الٗميل بلى الخضماث جهل خيض الاهدكاع واؾٗت ٞخُٛيتها  مً يٚغ

يت زضماث  .الهٟٝى في اإلاُى٫ل الى٢ٝى ؤو البى٪ مبجى بلى الخاظت صونل مهٞغ

يت اإلاٗامالث ظمي٘ بن: اإلاطشقُت الخذماث حودة جدعحو-  و ؾغيٗت بهىعة جىٟض البى٪ و الٗميل بحن الال٨تروهيت اإلاهٞغ
 ه٣ل ٦ظا و ٖاليت، ٦ٟاءة طاث مهغفي حؿىي٤ ٢ىاة جٟخذ ؤجها ٦ما ؤصوى، خض بلى ألاصاء زُإ اخخماالث ٞحها جىسٌٟ مبرمجت
ٟي و الٗميل م٘ الّخٟاٖل  .الاهترهذ بلى البى٪ مْى

 خيض الؿهىلت، و ألامان و ال٨ٟاءة خيض مً الّى٣ض ٖلى الضٞ٘ ؤهٓمت جّٟى٢ذ: أماو و يكاءة أيثر الالٌتروني الذقؼ وظابل-

 ماجمغ ؤمام لها ٧لمت في ؤٞغي٣يا و ألاوؾِ الكغ١ل و ؤوعبا قغ١ل و وؾِ مى٣ُت في  ؤهترهاؾيىها٫ ٞحزا عثيؿت" يوو  أو" ٢الذ

يت الاؾتراجيجياث  زال٫ مً ٖمىما لال٢خهاص مخٗضصة و ٦بحرة ٞىاثض الال٨تروهيت الضٞ٘ وؾاثل جد٤٣:" 2005 الٗاإلايت اإلاهٞغ
 الاؾتهال٧ي ؤلاهٟا١ حجم ؤن و ؤعباح، يد٤٣ ٞاهه ال٨ترووي بىٓام ا٢خهاص ؤر يؼوص ٞٗىضما ؤمان، و ٦ٟاءة به جخمخ٘ ما

  ".2004 ؾىت زال٫% 39 بيؿبت اعجٟ٘ الخضمت و البي٘ مىاٞظ ٖبر ٞحزا بُا٢ت بىاؾُت

                                                                                                                                                                                           
  .  18،الصفحح2007. 1دار الجامعح الجدٌدج للىشر، اإلسكىدرٌح، ط" رؤٌح مستمثلٍح -لكترووٍحمحفظح الىمىد اإل"شرٌف محمد غىام.-1
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 و الاؾخسضام، ل٨ثرة جبلى ؤن بٗض ؤلاجالٝ و ال٣يض و الٗض و الخٔ و الخىػي٘ و الى٣ل و اله٪ بلى الّى٣ىص جدخاط:" ٢الذ ٦ما-

 ".الى٣ضيت اإلاٗاملت ج٩لٟت مً ب٨شحر ؤ٢ل جهبذ ٞحزا بُا٢اث بىاؾُت الىاخضة اإلاٗاملت ج٩لٟت اإلا٣ابل في

غ و الاخخيا٫ و الٛل لخاالث الخهضر خيض مً ؤمان ؤ٦ثر حٗخبر-  زضماث ٖلى الخهى٫ل مً جم٨ً و الضٞ٘ ٖىض الغاخت جٞى

 .البى٪ يمىدها التي الدصجيٗيت الخىاٞؼ بلى باإلياٞت مخمحزة و ٖضيضة

 و الا٢خهاصيت اإلاجخمٗاث و ألاٞغاص ٢بل مً بها الخٗامل جم التي الىؾاثل ؤو٫ل حٗض ال٨الؾي٨يت الضٞ٘ وؾاثل ٞان ؾب٤ مما و- 
 في الخ٨ٟحر بلى الًغوعة ا٢خًذ لهظا و بها، للخٗامل الهٗىباث و اإلاكا٧ل مً الٗضيضة حٗاوي ج٣ليضيت وؾاثل مجغص جب٣ى التي

 ج٣ىم التي و ؤلال٨تروهيت الضٞ٘ بىؾاثل الخٗامل بلى ألاٞغاص و اإلاجخمٗاث ٞلجإث الهٗىباث، َظٍ جىاظه ؤزغيل وؾاثل وي٘
ا ألا٦ثر حٗض مخُىعة، و ؾغيٗت ظض بهىعة ول٨ً ألازغيل الىؾاثل م٣ام  وؾاثل حٗخبر و الخالي، الى٢ذ في اؾخٗماال و قيٖى

 ٖلى اإلاٗامالث بجمام و الخضاو٫ل في الش٣ت و الٗام بال٣بى٫ل جدٓى خيض الخضيض الٗهغ ؾماث ؤَم مً الال٨تروهيت الّضٞ٘

  .الٗالمي و اإلادلي اإلاؿخىيل

م و-        َظا في ٦بحرا جسلٟا يٗٝغ الجؼاثغرل اإلاهغفي الّىٓام ؤن بال الال٨ترووي الضٞ٘ مجا٫ في الخُىعاث َظٍ ٧ل مً بالٚغ

  .اإلاخ٣ضمت الّضو٫ل بليه ونلذ بما ٢اعهاٍ ما بطا اإلايضان

 -مؿنُت –اإلادلُت الخنمُت بنَ خالت دساظت-مؼ الجضابش في ؤلالٌتروني الذقؼ نظام وانؼ: زانُا

 الجضابشي  اإلاطشفي للجهاص شاملت دساظت/   1

ل/ 1-1        الجضابشي  اإلاطشفي النظام حػٍش

ت به ي٣هض و مجها جخإل٠ التي ألاهٓمت و ال٣ىاهحن و اإلااؾؿاث َى ما بلض في اإلاهغفي الىٓام "            التي اإلااؾؿاث مجمٖى
يٟت ج٩ىنل جم ومً باالثخمان، جخٗامل حر هي اإلاهغفي الىٓام ْو  ؤر ال٣ىمي، و الٟغصر الهٗيضيً ٖلى الالػم الاثخمان جٞى

 1".الى٣ضيت الؿياؾت ًٖ اإلاؿاولت الؿلُاث و اإلاخسههت اإلااؾؿاث و الجهاػ يكمل َى و الا٢تراى، و ؤلا٢غاى جخٗاَى

 و بنالخاث و حٛحراث ٖضة َظا يىمىا بلى الاؾخ٣ال٫ مىض الجؼاثغرل البى٩ي الىٓام قهض ٣ٞض اإلاؿخ٣لت للجؼاثغ وباليؿبت-      

 مىٓمخان زل٤ زاللها جم و 1986 بلى 1971 ؾىت مً ألاولى امخضث خيض ٞتراث، زالر بلى ج٣ؿيمها يم٨ً مغاخل بٗضة طل٪ مغ
 ٞترة اٖخبرث الٟترة َظٍ ؤن بال البى٨يت، للماؾؿاث الخ٣ىيت اللجىت و ال٣غى مجلـ َما و البىى٥ ٖمل جىٓيم ٖلى حٗمالن

 ٢اهىوي بنضاع قهضث التي و 1989 بلى 1986 ؾىت مً اإلامخضة و مغخلت زاوي ظاءث و اإلااليت، اإلااؾؿاث مً الاؾخ٣الليت هٕؼ

ظان( 86/12-88/06)
ّ
خباع بٖاصة و الا٢خهاصر الخمىيل هٓام مغاظٗت بلى حهضٞان الل  ي٨ً لم ؤهه بال اإلاجا٫ َظا في للبىى٥ الٖا

 و الى٣ض ٢اهىنل بنضاع قهضث التي 1990 بٗض ما الٟترة في مخمشلت مغخلت آزغ ٖلى البىى٥ ٖمل ٖلى ٦بحر جإزحر لهما

 مىذ و الجؼاثغرل اإلاهغفي الىٓام حؿيحر ٖمل و لهي٩ل ٧ليا الخٗغي٠ ؤٖاص الظر 1990 ؤٞغيل 14 في اإلااعر( 90/10)ال٣غى
 .البىى٥ بسىنهت ؾمذ ٦ما اإلااليت، للماؾؿاث الاؾخ٣الليت

 الجضابشي  اإلاطشفي النظام جؿوس  و جٌوٍن/ 1-2

  : يلي ما يخًمً الجؼاثغرل اإلاهغفي الّىٓام بإن ال٣ى٫ل يم٨ً-      

                                                           
1
 -Abdelkrim Naas-Le système bancaire Algérien Edition Inas, 3 éme trimestre, 2003, Page 51. 
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 زام َاب٘ طاث ؤزغيل و ٖام َاب٘ طاث ججاعيت بىى٥ و مغ٦ؼيا بى٩ا الضاثغة َظٍ حكمل: اإلاالُت اإلاطشقُت الذابشة*

 جخمخ٘ ٖمىميت ٦ماؾؿت 1962 صيؿمبر 13 بخاعيش الهاصع( 144-62)ال٣اهىنل بم٣خطخى اإلاغ٦ؼرل البى٪ ؤوصخئ: الجضابش بنَ-
 ازخهاناث الجؼاثغرل البى٪ وعر ٢ض و عثاسخي، بمغؾىم حٗييىه يخم مداٞٔ يغؤؾه و اإلاالي، الاؾخ٣ال٫ و اإلاضهيت بالصخهيت

 الٗالم، صو٫ل ٧ل في اإلاغ٦ؼيت البىى٥ بها جسخو التي اإلاهام ٧ل ؤو٧لذ ٢ض و. الاؾخٗماع ٖهض في جإؾيؿه جم الظر الجؼاثغ بى٪

  .ألاوليت البىى٥ لضي الؿيىلت مخابٗت الضوليت، الٗملت اخخياَاث حؿيحر الى٣ضر، ؤلانضاع اخخ٩اع مماعؾت ًٖ اإلاؿاو٫ ٞهى

ت البنوى-  الى٣ض ؾى١ل في ألاظل ال٣هحر الاثخمان ؤو بالضيً جخٗامل التي اإلااؾؿاث هي :الخاص و الػام الؿابؼ راث الخجاٍس
 :الجؼاثغ في الخجاعيت البىى٥ ؤَم مً و

ت البنوى-  :الػام الؿابؼ راث الخجاٍس

 زال٫ مً جإؾيؿها، جم التي الخجاعيت البىى٥ ؤو٫ل يٗخبر َى و 1966 ظىان 13 في البى٪ َظا ؤوصخئ: الجضابشي  الوؾني البنَ
جي التراب ٖلى اإلاخىاظضة ألاظىبيت البىى٥ بٌٗ جإميم  و الهىاعي ال٣غى جىوـ، و للجؼاثغ ال٣ٗاعرل ال٣غى: مجها الَى

جي البى٪ الخجاعر،  في البىى٥ َظٍ اهضماط ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع َىلىضا، و باعيـ بى٪ و ؤٞغي٣يا، في الهىاٖت و للخجاعة الَى
جي البى٪ جي البى٪ ج٨ٟل ٣ٞض مسخلٟت، جىاعيش في جم ٢ض الجؼاثغرل الَى  و الٟالحي، لل٣ُإ ال٣غوى بمىذ الجؼاثغرل الَى

 .الخام ال٣ُإ و الٗمىميت اإلااؾؿاث و لالؾخحراص اإلاهىيت الخجمٗاث

 الكٗبي البى٪: الخاليت الكٗبيت البىى٥ بليه اهًم و٢ض ،1966 صيؿمبر 29 في البى٪ َظا ؤوصخئ: الجضابشي  الشػبي الهشع
غان، الهىاعي و الخجاعرل الكٗبي البى٪ للجؼاثغ، الهىاعي و الخجاعرل  ل٣ؿىُيىت، الهىاعي و الخجاعرل الكٗبي البى٪ لَى

 البى٪ بًم طل٪ بٗض جضٖيمه وجم الجؼاثغر، الكٗبي لل٣غى الجهىرل البى٪ لٗىابت، الهىاعي و الخجاعرل الجهىرل البى٪

 (CFCB)1. البى٪ و لل٣غى الٟغوؿيت الكغ٦ت يم جم 1972 في لل٣غى مغؾيليا قغ٦ت و اإلاهغرل الجؼاثغرل

 2.الخشة اإلاهن و الكالخُت ؾحر الخػاونُاث و العُاحي الهؿاع و الكنادم و الخشفي للهؿاع الهشوع ًمنذ البنَ وىزا

 ال٣ُإ جإميم ل٣غاعاث جبٗا جإؾيؿه يخم ججاعرل بى٪ آزغ يٗخبر و ،1967 ؤ٦خىبغ 01 بخاعيش جإؾـ: الجضابشي  الخاسجي البنَ
لحز بى٪ الٗامت، اليىهاوي،الكغ٦ت ال٣غى: هي ؤظىبيت بىى٥ زمؿت ؤه٣اى ٖلى بوكاٍئ جم ٢ض و البى٩ي،  الكما٫، ٢غى ،باًس

  3.اإلاخىؾِ و للجؼاثغ الهىاعي البى٪

ظا   اؾترظٗذ بهظا و و٦يماويت البتر و ال٨يماويت الهىاٖاث قغ٧اث و ؾىهاَغا٥: مشل ل٣ُاٖاث ٢غوى يمىذ البى٪ َو
 .اإلاالي و اإلاهغفي الجهاػ ٖلى ال٩املت ؾياصتها الخإميماث بهظٍ الضولت

كُت الخنمُت و الكالخت بنَ اصة جبٗا 1982 ماعؽ 13 بخاعيش جإؾـ: الٍش جي البى٪ َي٩لت إٖل  و الٟالخت بى٪ و الجؼاثغرل الَى
 ألاوكُت و الٛظاثيت الهىاٖت ؤوكُت جمىيل ٦ظا٥ و الٟالحي، ال٣ُإ في مخسهها بى٩ا يٗخبر ٞهى الغيٟيت، الخىميت

 .الغي٠ في اإلاسخلٟت

                                                           
1
 -Amour Ben Halima-Le système Bancaire Algérienne-Texte et réalité Edition dahleb, Page 55. 

  189الصفحح  ،مرجع ساتك": تمىٍاخ الثىىن" الطاهر لطرش8- 
3
 -Abdelkrim Naas-Le système bancaire Algérien- Op.Cit, Page 51. 
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ى ،1985 ؤٞغيل 30 بخاعيش جإؾـ: اإلادلُت الخنمُت بنَ  مغخلت في الضزى٫ل ٢بل الجؼاثغ في جإؾيؿه يخم ججاعرل بى٪ آزغ َو
اصة جبٗا طل٪ و ؤلانالخاث، ى ، الجؼاثغرل الكٗبي ال٣غى َي٩لت إٖل اث٠ ي٣ىم َو  ٖلى اإلادليت الهيئاث زضمت: الخاليت بالْى

 لل٣ُإ ٦ظل٪ و الخهضيغ و الاؾخحراص ٖملياث لخمىيل ألاظل مخىؾُت و ٢هحرة ٢غوى مىذ الىالياث، و البلضياث مؿخىيل

 .اإلادليت الٗامت الهيئاث و الجماٖاث و الخام

 ماؾؿت ًٖ ٖباعة َى و 1990 صيؿمبر في 90/10 ٢اهىنل بمىظب ؤوصخئ الجؼاثغ في بؾالمي بى٪ ؤو٫ل: الجضابشي  البريت بنَ-
 الظر الغبذ َامل و الٟاثضة جدضيض خيض مً ألازغي، الخجاعيت البىى٥ ًٖ مهامه جسخل٠ ؾٗىصيت،ال ظؼاثغيت مسخلُت

 ٖضال، ي٣ؿم و ٞيه يىٓغ الّغبذ جد٣ي٤ ٖىض ألن مؿب٣ا مدضص ٚحر البر٦ت بى٪ في الغبذ َامل ؤن خيض ؤلاؾالم، في عبا يٗخبر
ظا  .الغبذ َامل ؤظاػ الظر مال٪ ؤلامام َى ال٣ٟهي مغظٗه ٞان بؾالميا-البر٦ت بى٪-باٖخباع َو

ت البنوى-  :الخاص الؿابؼ راث الخجاٍس

 :خلُكت آُ بنَ-

 وكاَه صٖم بالخالي و الاصزاع و الىصاج٘ ظم٘ هٓام مً اؾخٟاص الظر الىخيض و الخام البى٪ ٧ان 1997 ٖام في جإؾـ-        
ت، يت ًٞيدت بلى حٗغى البى٪ َظا ول٨ً بؿٖغ  اإلاخٛحرة قغ٧اجه لضٖم بخدىيل ماؾؿت ٢يام بٗض 2003 ؤواثل في ٦بريل مهٞغ

 البى٪ مسالٟت 2001 لؿىت ج٣اعيغ ؤجبذ البى٪، َظا في ؤمىالها جىصٕ الخ٩ىميت الى٧االث و اإلااؾؿاث مً الٗضيض و٧اهذ
يت ل٣ىاهحن  ٢ضعث و 2003ؾىت ختى البى٪ يض بظغاء ؤر يخسظ لم ل٨ً و اؾخسضامه و اإلاا٫ عؤؽ بدغ٦ت زانت مهٞغ

  .بٞالؾه ؤقهغ بٗض ليخم صوالع، ملياع 1.5 بـ البى٪ بها جهٝغ التي اإلابالٜ الخ٩ىمت

   بخاعيش ال٣غى و الى٣ض مجلـ مً جإؾـ ظؼاثغيحن زىام مؿاَمت ماؾؿت َى: BCIA الطناعي الخجاسي  البنَ

ايت: -مهامه ومً ،1998 ؾبخمبر 24  .الكغا٦ت ْل في ألاظاهب اإلاؿدشمغيً ٖع

 .الىاعصاث مً للخ٣ليل اإلاىخجت الهىاٖيت الاؾدشماعاث جدىيل -

 .الال٨تروهيت الخجاعة ٖىإلات و الؿى١ل ا٢خهاص مؿخىيل ٖلى اإلااؾؿاث زىنهت بٖاصة و ب٢امت-

 1998ؾىت جإّؾـ اليكإة خضيض زانا ججاعيا بى٩ا يٗخبر :ABC الجضابش الػشبُت اإلاطشقُت اإلاؤظعت بنَ

ت ٞيه يؿاَم خيض ال٣غى، و الى٣ض مجلـ مً بترزيو  .الجؼاثغيحن الخىام مً مجمٖى

ت دابشة* ت ادخاٍس   :اظدثماٍس

  ماؾؿت ق٩ل ٖلى للخىميت الجؼاثغرل الهىضو١ل باؾم 1936 مار 7 بخاعيش جإؾـ:  BAD  للخنمُت الجضابش بنَ-

 بى٩ا باٖخباٍع للخىميت الجؼاثغرل البى٪ ليهبذ اؾمه حٛحر ظىان 30 في و اإلاالي، الاؾخ٣ال٫ و اإلاٗىىيت الصخهيت طاث ٖمىميت

 1.الخسُيِ بصاعة ٢بل مً اإلاسُُت الاؾدشماعاث بغامج جىٟيظ و اهجاػ و جمىيل مهمخه ٧اهذ و الخىميت، في مخسهها

 - ظم٘ في مهمخه وجخمشل ، 1964 ؤوث 10 بخاعيش جإؾـ: CNEP الاخخُاؽ و للخوقحر الوؾني الطنذوم -

                                                           
  .129، الصفحح 2000، 1، دٌىان المطثىعاخ، الطثعح "االلتصاد مدخل إلى" محمىد حمٍداخ-1
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ت لخمىيل يؿعى الهىضو١ل ٞان ال٣غى مجا٫ في ؤما حصجيٗها، و ألاٞغاص و للٗاثالث الهٛحرة الاصزاعاث  الٗملياث مً مجمٖى

 .....اإلادليت الجماٖاث و البىاء جمىيل: مجها

 - 1963 ظىان 8 في 197-63 ع٢م ٢اهىنل بمىظب ؤوكإ: CAAR الخأمحو إغادة و للخأمحو الوؾني الطنذوم -

 .الخإمحن ؤٖما٫ ٧ل ويخىلى

ت الششيت- ا ،1966 مار في جإميمها جم و ،1963 صيؿمبر 12 بخاعيش جإؾـ:SAA للخأمحو الجضابٍش خباَع   اٖل

 .الؿغ٢ت و الخىاصر الخغاث٤، يض الخإمحن ال٣ُإ لهظا ألاؾاؾيت الىْيٟت و الاؾدشماعاث لخىظيه ؤؾاؾيت و ماليت ؤصاة

 َظٍ ٞمً صوعٍ و ٞٗاليخه مً جدض يٍٛى الجؼاثغرل اإلاهغفي الجهاػ يىاظه: الجضابشي  اإلاطشفي الوانؼ حصخُظ/ 1-3
اث يت بالخضمت حٗل٤ ما الًَٛى ا، و الضٞ٘ وؾاثل ؤو ج٣ضيمها، َغ١ل و اإلاهٞغ  و الؿل٨يت الاجهاالث هٓام عجؼ ؤو جُىيَغ

يت، الخضمت جُىيغ في مهما صوعا يلٗب الظر الالؾل٨يت  الكب٨ت زاعط الى٣ىص مً َامت مبالٜ بخضاو٫ل حٗل٤ ما ؤو اإلاهٞغ

يت،  .الى٣اٍ َظٍ زال٫ مً اإلاهغفي الجهاػ وا٢٘ وصخو ؤن ؾىداو٫ل و اإلاهٞغ

 مىذ ٢غاعاث اجساط في اإلاهاٝع اججاٍ للؿلُاث اليؿبي الضاثم الخًٕى في الاختراٞيت ب٣ٟضان ي٣هض: الاختراقُت قهذاو-
  .الخام بال٣ُإ م٣اعهت الٗام ال٣ُإ م٘ اإلامحزة و الٗاصيت ٚحر الٗال٢ت طل٪ بلى ؤي٠ الٗمىميت، اإلااؾؿاث ٢غوى

يت للىؾاَت باليؿبت اإلاهغفي الجهاػ ٞٗاليت و هجاٖت جدليل يم٨ً: الجضابشي  اإلاطشفي الجهاص قػالُت غذم-  ٖلى اإلاهٞغ
 :َما مؿخىيحن

 و الؼباثً مخىاو٫ل في يًٗها التي اإلاٗلىماث و ج٣ضمها التي الخضماث بهخاط ب٩لٟت اإلااليت الٟٗاليت ج٣اؽ: اإلاالُت الكػالُت غذم*
خباع بٗحن يإزظ ؤن اإلاؿإلت َظٍ ج٣طخي يت اإلاىٓىمت ول٨ً اإلا٣ضمت، الخضماث جىٕى الٖا  و مىخجاث خى٫ل ظامضة ب٣يذ اإلاهٞغ

الم ؤظهؼة و الخ٨ىىلىظيت ؤق٩ا٫ اؾخٗما٫ ٢لت م٘ ال٣غوى اإلاضزغاث،مىذ ظم٘: ٢ضيمت ماليت ؤصواث  باإلا٣ابل آلالي ؤلٖا

  .الخجاعيت الٗملياث إلاٗالجت ب٨ثرة البكغيت اإلاىاعص اؾخٗما٫

 زههذ بطا و الضٞ٘ لىٓام ظيض بدؿيحر ٢امذ بطا ٞٗاليت طاث الىؾاَت مىٓىمت حٗخبر: الانخطادًت الكػالُت غذم*
  .ظيضا جسهيها اإلاىاعص

 خيض ا٢خهاصيت ٚحر ل٣ضعاث جبٗا ج٩ىنل الٗمىميت البىى٥ الؾيما الخجاعيت البىى٥ في اإلاىاعص جسهيو ٟٞٗالياث             

 :يلي بما الجؼاثغيت البىى٥ في الىْيٟت َظٍ جدؿم

 .اإلا٨كٝى ٖلى اإلامىىخت ال٣غوى حجم في بٞغاٍ-

 .ال٣غوى ملٟاث صعاؾت ٖملياث َى٫ل-

 .اإلاخابٗت و اإلاغا٢بت ٖمليت ي٠ٗ-

م-         ألازحرة لهظٍ يب٣ى بديض الجؼاثغيت البىى٥ ؤصاء ٖلى ٦بحر بك٩ل جازغ ؤجها بال الى٣ضيت الؿلُاث بظلتها التي الجهىص ٞٚغ
 إلاغا٢بت مغ٦ؼيت اإلاجا٫،ب٢امت َظا في اجسظث التي الجضيضة الدؿيحر ٢ىاٖض مً و ؤلا٢غاى، ؾياؾت في الىا٢ٗيت مغاٖاة

 اإلاغا٢بت في ي٠ٗ َىا٥ ؤن ٞاإلاالخٔ ال٣غوى مىذ ملٟاث مخابٗت يسو ٞيما و الدؿضيض، ٖضم إلاخابٗت مغ٦ؼيت و اإلاساَغ

 .الضازليت



 2016  ًولُو  5الػذد  –مجلت حُل ألابدار الهانونُت اإلاػمهت   -مشيض حُل البدث الػلمي 
  

 

 
57 

 بلى حؿدىض التي الغ٢ابت ٚياب و ال٣غى ٖملياث جىٓم التي ؤلاظغاءاث مً الهغامت، ه٣و الاختراٞيت، ٣ٞضان ٞةن ٖليه و-     
يت اإلااؾؿاث في الخإَحر عجؼ هديجت َظا و اؾخٗالماث  حكٛيلها جم التي للمهاٝع الٗليا اإلاضعؾت ٞىجض الجؼاثغيت اإلاهٞغ

جىء يخم ال بط الخضعط بٗض ما مخسههحن ج٩ىيً ٖلى ال٣اصعة و 1996 مىض
ّ
 ؤجها يبضو والتي اإلاهاٝع ٢بل مً ٢ليال بال بلحها الل

اعاتها الىىعي الجاهب ج٨مل  صوليا بها اإلاٗمى٫ل ال٣ىاٖض ٖلى التر٦حز و اإلاؿاوليت مً ظؼء جخدمل ؤن اإلاهاٝع ٖلى ٞىظب إَل

 .الغ٢ابت وجىٓيم

  :الجضابشي  اإلاطشفي الجهاص إًجابُاث/ 1-4

 :وهي ه٣اٍ ٖضة في الجؼاثغرل اإلاهغفي الجهاػ بيجابياث جخمشل

يت الؿى١ل جد٨م التي ال٣ىاٖض ٖلى مبييا ٧ان 1962 ؾىت الجؼاثغ وعزخه الظر اإلاهغفي الجهاػ بن-         الٟغوؿيت، اإلاهٞغ
 لهغوب خض وي٘ و الٗمىميت الخؼيىت و اإلاغ٦ؼرل البى٪ َٝغ مً الؼعاعي اليكاٍ بخ٩ىيً ؾمدذ بظغاءاث الجؼاثغ ٞاجسظث

ىيت ٖمليت بةخضار ألامىا٫ عئوؽ  ظمي٘ ومىده ،1962 صيؿمبر 13 في اإلاغ٦ؼرل البى٪ بوكاء بٗض الجؼاثغرل الّضيىاع هي و َو
، اخخياَاث حؿيحر بلى باإلياٞت الٗملت، بنضاع َيئت امخياػاث  ال٣غى ٖملياث و للضولت اإلااليت اإلاؿاٖضاث مىذ و الهٝغ

  .الضولت بؿىضاث الخ٨ٟل و الخهم، َغي٤ ًٖ

ىيت بىى٥ بةوكاء الجؼاثغيت الؿلُاث ٢امذ ٦ما-        الخؼيىت و اإلاغ٦ؼرل البى٪ ٖلى الٗبء جس٠ٟ و اليكاٍ بخمىيل ج٣ىم َو
ً زاعط بلى ألامىا٫ عئوؽ تهغيب في ألاظىبيت اإلاهاٝع به ٢امذ الظر الؿلبي الضوعل هديجت الٗمىميت  1966 ؾىت في و الَى

 واخض ٧ل يخسهو% 100 ٖمىمي ظؼاثغرل عؤؾمالها ي٩ىنل مهاٝع بوكاء و ألاظىبيت اإلاهاٝع قب٨ت جإميم الخ٩ىمت ٢غعث

 و الهٝغ و اإلاهٝغ ٖملياث ظمي٘ جدخ٨غ الجؼاثغيت الٗمىميت اإلاهاٝع ؤنبدذ 1967 ؾىت وفي مٗحن، ٢ُإ جمىيل في مجها
 صيىاع مليىنل 850 مجها 1963 ؾىت صيىاع مليىنل 1300 بـ اإلاغ٦ؼرل البى٪ َٝغ مً لال٢خهاص اإلامىىخت ال٣غوى بلٛذ ٣ٞض ال٣غى

. الجؼاثغيت اإلاهاٝع َٝغ مً ممىىخت ظؼاثغرل

 ال٣غوى بلٛذ 1993 ؾىت و اإلاغ٦ؼرل البى٪ َٝغ مً ظؼاثغرل صيىاع مليىنل 6300 ال٣غوى َظٍ ٞبلٛذ 1974 ؾىت ؤما     

 ٧ان الٗمىميت الخجاعيت اإلاهاٝع بوكاء ؤن وؿخيخج ألاع٢ام َظٍ زال٫ ٞمً ظؼاثغر، صيىاع ملياع 966.3 لال٢خهاص اإلاىّظهت
م ل٨ً  و. لال٢خهاص اإلاباقغ الخمىيل مهمت مً اإلاغ٦ؼرل البى٪ جدغيغ بهضٝ  للجهاػ ؾاب٣ا ط٦غث التي ؤلايجابياث َظٍ ٚع

 اإلاهغفي الجهاػ ظٗل ما  الظ٦غ،َظا ؾاب٣ت الؿلبياث مً ؤ٢ل ؤجها بال الا٢خهاص، جمىيل في ؤؾاؾا اإلاخمشلت الجؼاثغرل اإلاهغفي

 .ب٨شحر مىا ؤ٢ّلل ؤلام٩اهياث مً جمل٪ التي اإلاجاوعة بالضو٫ل م٣اعهت بضوعٍ ي٣م لم

 -مؿنُت –اإلادلُت الخنمُت بنَ خالت دساظت/   2

ذ-    ا جُّىعا، ألازحرة آلاوهت في ؤلال٨ترووي الّضٞ٘ وؾاثل ٖٞغ  بال. بلض 300 مً ؤ٦ثر في جتزايض بخا  حٗامل وؿب هجض خيض ملخْى
 زال٫ اؾخٗمالها في اإلادليت الخىميت بى٪ قٕغ خيض الىالصة، خضيشت جؼا٫ ما بهما و واؾٗا اهدكاعا حٗٝغ لم الجؼاثغ في ؤجها

 : يإحي ٞيما وٗغيه ؾٝى ما َظا و ألازحرة الٟترة

ل/ 2-1  اإلادلُت الخنمُت ببنَ الخػٍش

 ماليت ماؾؿت ًٖ ٖباعة َى و 1987 ظاهٟي 23 في مٛىيت لى٧الت اإلادليت الخىميت بى٪ ؤوصخئ: اإلادلُت الخنمُت بنَ نشأة*
 .الخجاعرل لل٣اهىنل جسً٘ ا٢خهاصيت، و ججاعيت ؤٖما٫ لها الجؼاثغ، بى٪ َٝغ مً مٗخمضة
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 :٧اآلحي مىػٖحن مىْٟا 11 للبى٪ الخىٓيمي الهي٩ل يًم و*

-الخاقظت قطُلت سبِغ-الطنذوم  مطلخت سبِغ-الاغخماداث مطلخت سبِغ-العٌشجحر اإلاذًش أمحو-اإلاذًش نابب-اإلاذًش-

 غوو -الشنابت و ألامن غوو -اإلاشانبت خلُت معؤوُ-بالذساظاث اإلاٍلل الخاسجي الكشع قطُلت سبِغ-الطنذوم  أمحو

 .الخنظُل

 اإلادلُت الخنمُت ببنَ الخاضت الخذماث/ 2-2

 .(الخٗغي٠ بُا٢ت مً وسخت الٗمل، قهاصة) الخاليت الىزاث٤ ي٣ضم و الٗاملحن ألاٞغاص جسو خؿاباث: الخعاباث قخذ*

حر خؿاباث-  .الخٞى

 .مٗىىيا ؤو َبيٗيا الخاظغ ٧ان ؾىاء الخجاع جسو خؿاباث-

 .به زانت ؾياؾت َغي٤ ًٖ ألامىا٫ ظم٘ ؤظل مً طل٪ و الىصاج٘، ًٖ البدض ٖمليت في البى٪ ي٣ىم خيض: ألامواُ حمؼ*

  .آلاظا٫ مسخلٟت ٢غوى بمىذ اإلاسخلٟت ػباثىه اخخياظاث بخلبيت اإلادليت الخىميت بى٪ ي٣ىم خيض: الهشوع منذ*

 .الذقؼ*

 .اإلاهاضت*

الث *  .البنوى مابحو الخدٍو

 BDL في اإلاعخػملت البنٌُت البؿاناث/ 2-3

 ما هجضBDL اإلادليت الخىميت لبى٪ الاثخماهيت البُا٢ت بنضاع لبضايت الى٣اٍ ؤَم بحن مً:  BDL بؿاناث إضذاس دواقؼ-  

 :يلي

 .للؼبىنل صزى٫ل وؾيلت مىذ-

 .الاؾخٗما٫ ج٩لٟت لخ٣ليل الى٣ضيت ألاوعا١ و بالكي٩اث الّخٗامل حٗىيٌ-

 ؤلال٨ترووي الضٞ٘ ظهاػ و آلالي البى٩ي اإلاىػٕ اؾخٗما٫ جُىيغ -

 .جىاٞؿيت ويٗيت ٖلى الخهى٫ل-

 .صولي اؾخٗما٫ ٖلى الخهى٫ل-

 :  يلي ما بيجها مً الؼباثً خاظياث لخلبيت البُا٢اث َظٍ وظاءث

لحن الخجاع ٖىض مؿخلؼماجه الؾخد٣ا١ البُا٢ت يؿخٗمل ؤن للؼبىنل يم٨ً-  TPE ؤلال٨ترووي الضٞ٘ ظهاػ يمخل٩ىنل الظيً و اإلاَا

 .الخاظياث َظٍ لكغاء ؤلا٢غاى-

يا ي٩ىنل DAB اإلاؿمى ألاوجىماجي٩ي اإلاىػٕ مً للكغاء ؾيىلت ٖلى الخهى٫ل-    ؾا 24/24 إلاضة و( ؤيام 7)ؤؾبٖى

 .البى٪ صازل الؼبىنل لضي عنيض وظىص بكٍغ
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 :ا٢خُاٖان البُا٢ت َظٍ بىاؾُت ويخم

 .الؼبىنل خؿاب مً الا٢خُإ يدهل الٗمليت، عزهت ٖلى الخهى٫ل بمجغص: آوي ا٢خُإ-

 .آلالي اإلاىػٕ ٖملياث ٖضا ما الكهغ جهايت في ي٩ىنل ؤر الكهغيت الٗملياث ظمي٘ لدؿىيت: ماظل ا٢خُإ-

 :BDL  في اإلاعخػملت البؿاناث أنواع   

 .2006 مً ابخضءا ٩ٞان بها الّخضاو٫ل ؤما 2002 مار 7 في الضٞ٘ بُا٢اث اؾخٗما٫ ٢اهىنل نضع -

ان هي و الؼبىنل يدخاظه الظر اإلاالي للمبلٜ السخب ؤو الضٞ٘ ٖمليت حؿهل وؾيلت هي الضٞ٘ بُا٢ت و  :هٖى

ان بضوعَا وهي:BDL بؿاناث /1   هٖى

 بال٣يام لهم حؿمذ التي اإلاخىؾِ الضزل ألاصخاب مىظهت بُا٢ت هي CIB الٌالظٌُُت البؿاناث

يا السخب*   في اإلادليت الخىميت لبى٪ باليؿبت صط5000 و البىى٥ مابحن ألاوجىماجي٩ي اإلاىػٕ مً صط 10000 بؿ٠٣ ؤؾبٖى
 .ألاؾبٕى

 .صط10000 ٢ضٍع بؿ٠٣ ؤؾبىعي صٞ٘*

 :حؿخٗمل و الخجاع لٟئت مىظهت بُا٢ت هي :الزىبُت البؿاناث

يا السخب*  .اإلادليت الخىميت لبى٪ باليؿبت صط 10000 و البىى٥ مابحن DAB ألاوجىماجي٩ي اإلاىػٕ مً صط30000 بؿ٠٣ ؤؾبٖى

 .صط 30000 ٢ضٍع بؿ٠٣ ؤؾبىعي صٞ٘*

ان وهي:  VISA  BDL  بؿاناث  /2  هٖى

 للسخب ؤوعو 3 السخب مهاعي٠ ، مدضوصة بهٟت الؿىت في صط2500 البي٘ ؾٗغ: اإلاعبو ؤلالٌتروني الذقؼ بؿاناث*  

 جهيي٘ بٖاصة ،11000  الؿغرل السخب بٖاصة ،1000 السخب حكٛيل الخمىيل، ٢يمت مً% 2 الخسليو مهاعي٠ الىاخض،
 .1000 ؤلالٛاء ،2500 البُا٢ت

   VISA اإلاؿب٤ الال٨ترووي الضٞ٘ بُا٢ت بها ج٣ىم التي اإلاهام بحن ومً

 .البُا٢ت ٖلى الخهى٫ل ٢بل ألامىا٫ يىصٕ الؼبىنل-

 مً ؤ٦ثر ٖىض ؤمىاله يسخب و بُا٢خه يؿخٗمل ؤن يؿخُي٘ بُا٢خه في ؤوصٖها التي جل٪ مً ؤ٦بر مبالٜ يهٝغ ؤن يؿخُي٘ ال-

 .الٗالم صو٫ل ٖبر جاظغ مليىنل 20

 .اإلااليت لؤلوعا١ مىػٕ مليىنل مً ؤ٦ثر مً ؤمىاله يسخب ؤن يؿخُي٘-

 .الاهترهذ ٖبر يضٞ٘ ؤن يؿخُي٘-

% 2 الضٞ٘ مهاعي٠ للسخب، ؤوعو 3 السخب مهاعي٠ جهاثيت، ٚحر بهٟت للؿىت صط1500 البي٘ ؾٗغ: الزىبُت البؿانت*

غاى للٗمليت،  بها ج٣ىم التي اإلاهام بحن مً و 2500 البُا٢ت بنضاع بٖاصة ،100 الؿىىرل الخؿاب بٖاصة ،100 البُا٢ت ٖلى ؤلٖا
 :هي البُا٢ت
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ي٘ مؿخىيل طاث الؼباثً مً لكغيدت مىظهت-  .ٞع

 .بلؼامي الهٗبت بالٗملت البى٩ي الخؿاب-

 .ج٨ميلي جإمحن-

 .جاظغ مليىنل 24 مً ؤ٦ثر لٟاثضة الضٞ٘-

 .آلي بى٩ي قبا٥ و آلي بى٩ي مىػٕ مليىنل خىالي مً السخب -

 البؿانت ؾلب غنذ إجباغها الواحب الششوؽ-

 :الخاليت اإلاُٗياث ٖلى يدخىرل ٣ٖض بمًاء خاملها ٖلى يجب البى٪ َٝغ مً البُا٢ت ٖلى الخهى٫ل مً جخم٨ً ختى

 .البُا٢ت ٖلحها جدخىرل التي الخضماث-

 .واإلاؿاولياث الخ٣ى١ل و الىاظباث-

 .اإلااليت الكغوٍ-

 .الخؿاب حٗبئت قغوٍ-

 .السخب و الى٣ٟاث لخُٛيت الًغوعرل عنيض-

ا ٖلى ؤلامًاء في جخمشل البُا٢ت خاملي مؿاوليت  مً حؿخٗمل ؤر الصخهيت البُا٢ت حٗض ؤن يجب ٦ما اؾخالمها، ٖىض ْهَغ

 .٣ِٞ خاملها َٝغ

 :الخاليت ألامىعل مً الخإ٦ض يجب ال٣ٗض حؿليم ٖىض-

 .البُا٢ت خامل َىيت مً الخد٤٣-

 .السخب ٢ؿيمت بمًاء و جاعيش وي٘-

 .الؿغ٢ت ؤو الًيإ خالت في بالتزاماجه الؼبىنل جظ٦حر-

 .الؿغرل بالغ٢م وبٖالمه الؼبىنل بدًىعل بجالٞها و ظضيضة ببُا٢ت اؾدبضالها ٖىض البُا٢ت اؾترظإ-

 :بدٌمت آلالي الطشف و الذقؼ بؿانت اظخخذام جوحيهاث/ -2-4

 .مباقغة طل٪ ًٖ ماؾؿخ٪ بلٜ ؾغ٢تها، جمذ ؤو بُا٢خ٪ ٣ٞضث بطا-

 .مباقغة اإلااليت ماؾؿخ٪ بلٜ لبُا٢خ٪، قغعي ٚحر باؾخسضام اقخبهذ بطا-

 البًاٖت لُلب شخو ؤر ليؿخسضمه ٧اٝ خؿاب٪ ع٢م ي٩ىنل ٣ٞض آلازغون، يغاَا خيض جتر٦ها ال و بةيهاالج٪ اخخٟٔ-

 .الخانت ه٣ٟاج٪ ٖلى الهاج٠ ؤو البريض ٖبر

 ؾهل شخصخي حٗغي٠ ع٢م جستر وال بُا٢خ٪، ظاهب بلى مضوها جتر٦ه ال و ٞإخٟٓه شخصخي حٗغي٠ ع٢م لضي٪ ٧ان بطا-
 .ميالص٥ جاعيش ؤو َاجٟ٪ ع٢م مشل الخسمحن
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 .ؾغيا ؤب٣ه شخو ؤر بلى الصخصخي حٗغيٟ٪ ع٢م ًٖ ؤبضا جٟسر ال-

غ إلاالي اإلابلٜ َى ما صاثما ؤٖٝغ-    .الجاعرل بدؿاب٪ مغجبُت آلالي الهٝغ و الضٞ٘ بُا٢ت ٧ان بطا عنيض٥ في اإلاخٞى

 جابٗت عؾىم ؤر و اإلاسهىم اإلابلٜ اَغح الجاعر، بدؿاب٪ مغجبُت ب٪ الخانت آلالي الهٝغ و الضٞ٘ بُا٢ت ٧اهذ بطا-

 بن ٞيه ججضَا واخض م٩ان في ؤلايهاالث و الخؿاباث ٦كٝى ي٘.مباقغة الغنيض سجل في الغنيض مً ججاعيت لٗمليت
 .الخ٣ا اخخجتها

 الجضابش في البنٌُت البؿاناث اظخػماُ جمنؼ التي الػوابو/-2-5

 :يلي ما هجض الٗىاث٤ َظٍ ؤَم بحن مً-      

 .البُا٢اث َظٍ حٗٝغ و جمضح التي ؤلاقهاعيت الٗملياث و الخدؿيؿيت الخمالث ٚياب-

 و البىى٥ و٧االث في ؤخضَم مى٪ يُلب ؤن الىاصع مً ليـ ؤهه و% 30 ج٣اعب الجؼاثغ في ألاميت وؿبت ؤن هيسخى ؤن يجب ال-
 ه٣ىصٍ في حؿاٖضٍ ؤن مى٪ يُلب ؤن و الؿغرل ع٢مه ًٖ الصخو هٟـ يُلٗ٪ ؤن ي٣ٗل ٞهل قي٪ جمؤل ؤن البريض مهالر

 .آلالي اإلاىػٕ مً

ا التي اإلاؼايا و الخضماث في ٦بحر جىٕى وظىص ٖضم- َغ  آلاليت للمىػٖاث الضاثم الكبه الخُٗل و إلاؿخلمحها البُا٢اث َظٍ جٞى

 .البُا٢اث َظٍ اؾخٗما٫ ح٣ٗض مً ػاص

اث يبضونل الباٖت و الخجاع وختى الال٨ترووي الضٞ٘ ؤظهؼة اهدكاع ٢لت-  البُا٢اث ب٣بى٫ل مؿخد٣اتهم جدهيل مً جسٞى
 .صٞ٘ ٧ىؾاثل

 اخخياط مضي هجض الال٨تروهيت الخجاعة و الدؿىي٤ إلاغا٦ؼ ججاعيت ج٣ىياث و َيا٧ل ٚياب ؤن ؤلاقاعة يم٨ً ؤزغيل ظهت مً-
 .البُا٢اث لهظٍ اإلاؿتهل٪

الم اؾخسضام مجاالث جىؾي٘ و الاهدكاع ي٩ىنل ٢ض ؤهه ٦ما- ٗذ الخاؾىب ألن البُا٢اث ٖلى الُلب ي٠ٗ صوعل آلالي ؤلٖا  ٞع

 .البُا٢اث لهظٍ الجؼاثغرل اإلاؿتهل٪ اخخياط ٖلى ظؼثيا بالخالي ٢ًذ و السخب بكبابي٪ الٗاملحن بهخاظيت مً

 .الال٨تروهيت بالىؾاثل الدؿضيض في الش٣ت ٖضم-

 .الاجهاالث ؾغيٗت و ٞٗالت جدخيت بييت وظىص ٖضم-

يت بالٗملياث الخانت الكب٩اث بيجاع و الهياهت و الخ٩لٟت اعجٟإ-  .الال٨تروهيت اإلاهٞغ

 .الاخخيا٫ و التزويغ الؿغ٢ت، ظغاثم جؼايض و الدكٛيل، مساَغ اإلاىاٞؿت، مساَغ اعجٟإ-

ت ٖضم-  .ؤلال٨ترووي البى٪ وكاٍ و ٖمل ججاَل ؤو اإلاٗٞغ

 :خاجمت

م و الجؼاثغ ؤن بلى جىنلىا البدض لهظا صعاؾدىا زال٫-      هُا١ ٖلى البُا٢اث َظٍ اؾخٗما٫ لخُىيغ اإلابظولت الجهىص ٚع
 ؤن ٖلحها يجب لظا الٗالم صو٫ل باقي م٘ م٣اعهت اإلاجا٫ َظا في ٦بحر ه٣و مً حٗاوي جب٣ى الضٞ٘ ؤظهؼة اؾخسضام جىؾي٘ و واؾ٘
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 ألاميت، ٖلى ٧ال٣ًاء البُا٢اث َظٍ اؾخٗما٫ مً حٗي٤ التي الخىاظؼ ٖلى ال٣ًاء و الضٞ٘ وؾاثل لخدضيض ظاَضة حؿعى

حر يت الترويجيت الخمالث ػياصة ؤلال٨ترووي، الضٞ٘ ؤظهؼة جٞى  ....ألاٞغاص لخٖى

 يٗاص٫ ما البى٨يت البُا٢اث زضماث مً اإلاؿخٟيضيً وؿبت ؤن هجض َظٍ صعاؾدىا مدل اإلادليت الخىميت لبى٪ باليؿبت و-    

 بما الؿاٖت لخض يخ٤ ال مً مجهم يؿخسضمىجها، ال% 30 ؤر الباقي و% 70 خىالي َى البُا٢اث َظٍ الخضاو٫ل وؿبت و% 80 خىالي

بخه آلازغ البٌٗ و امخياػاث مً جمىده ا و الخ٣ليضيت الُغي٣ت ٖلى الب٣اء في ٚع  ....ألاؾباب مً ٚحَر

 مغجخت ؤع٢ام هي و اؾخسضامها ٖلى ب٢بالهم و للؼباثً الش٣افي الىعي اعجٟإ مضي لىا يخطر اليؿب َظٍ زال٫ مً و-   
 بلى البى٪ يؿعى ٦ما ٖلحها، ؤلا٢با٫ لؼياصة الخدؿيؿيت الخمالث و اإلابظولت الجهىص زال٫ مً اإلا٣بلت الؿىىاث في لالعجٟإ

 اؾخالم و بعؾا٫ ؤر(  الٗالم ٖبر ألامىا٫ جدىيل هي و ال٣غيبت آلاظا٫ في اإلاٟٗى٫ل ؾاعيت ؾخهبذ ظضيضة صٞ٘ وؾيلت بصزا٫
  Money Gram.الٗالم ؤهداء ظمي٘ مً ألامىا٫

 :اإلاشاحؼ-

اث صيىان" البىى٥ ج٣ىياث" لُغف الُاَغ.ص-1   .2005 ؾىت ، 4 الُبٗت الجامٗيت، اإلاُبٖى

 لبىان، بحروث، الٗلميت ال٨خب صاع" -ال٣ٟهي ج٨ييٟها و ال٣اهىهيت َبيٗتها -اإلاٗانغة الخجاعيت ألاوعا١"  بلٗيض بً مدمض.ص-2

 .1،2006 الُبٗت

 .2006 ،1الُبٗت ؤلاؾ٨ىضعيت، الجام٘، ال٨ٟغ صاع" الال٨تروهيت البىى٥" الجىييهي مدمض ممضوح الجىييهي، مدمض مىحر-3

  .2007. 1ٍ ؤلاؾ٨ىضعيت، لليكغ، الجضيضة الجامٗت صاع"  مؿخ٣بليت عئيت-الال٨تروهيت الى٣ىص مدٟٓت"ٚىام مدمض قغي٠.ص-4

اث، صيىان ،"الا٢خهاص بلى مضزل" خميضاث مدمىص. ص-5  .2000 ،1 الُبٗت اإلاُبٖى

6-Abdelkrim Naas"Le système bancaire Algérien" Edition Inas, 3 éme trimestre, 2003. 

7-Amour Ben Halima"Le système Bancaire Algérienne"Texte et réalité Edition dahleb. 
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الخٌم الهػاةي اإلانػذم 
الػشام  -البطشة  -غبذ اإلانػم غبذ الوىاب نهابت اإلادامحو . د

 

 

 :ملخظ

 مً بالخهاهت ال٣اهىنل ويديُها ال٣ًاثيت، للخ٣ي٣ت ٖىىاها البخاث صعظت خاػث التي ال٣ًاثيت ألاخ٩ام حٗخبر 

 الخ٨م يٗتررل وخحن. الىاؽ بحن للخٗامل واؾخ٣غاعا ال٣ًاء، الخترام يماها ال٩اٞت، مىاظهت في والدجيت الًُٗ،
غرل ٖيب  الخ٨م بٖضام ؾلُت اإلاد٨مت حؿخمض ؤيً ٞمً بةٖضامه، اإلاد٨مت وج٣طخي ال٣اهىوي، وظىصٍ يىٗضم ظَى

.   البدض َظا في ٖىه لئلظابت ؾٗيىا ما َظا. ال٣ًاجي؟

 

: مهذمـت

 ال٣ٟه مً ظاهب طَب ٞبيىما اإلاغاٞٗاث، ٢اهىنل ٣ٞه في واؾٗا زالٞا ؤلاظغاجي الٗمل في الاوٗضام بىٓغيت ألازظ ؤزاع
اثضتها ال٣اهىهيت ؤَميتها وجبرػ ماَيتها جىّضر ٣ٞهيت باظتهاصاث وصٖمها الىٓغيت َظٍ جإنيل بلى  الى٢ذ في وجا٦ض الٗمليت، ٞو

ا ٖلى طاجه ٌ بلى آزغ ظاهب طَب ألازغي، الىٓغياث ؾاثغ ًٖ مؿخ٣لحن و٦يان بىظىص جمحَز  مىاًَ وجبيان الىٓغيت، َظٍ ٞع
 ال٣ٟه ٞغوٕ ٖمىم في اإلاٗغوٞت البُالن هٓغيت ؤن ٖلى جإ٦يضٍ م٘ لها، الضاٖمحن واظتهاصاث ؤعاء في ال٣هىعل وبيان ٞحها الخلل

 ، الاوٗضام بىٓغيت ألازظ للؼاٖمحن الىٓغيت واإلابّرعاث الدجج ؾاثغ واخخىاء جٟؿحر ٖلى ٢اصعة اإلاغاٞٗاث، ٣ٞه ومىه ال٣اهىوي،

.  بلحها الخاظت مٗه جيخٟي مما

م ل٨ً  الىٓغيت َظٍ ٞةن ومٗاعيحها، اإلاغاٞٗاث ٣ٞه في الاوٗضام هٓغيت ؤههاع بحن اإلاخ٣ضة ال٣ٟهيت السجاالث وبٚغ
ما٫ يٗتررل ٢ض ما جالفي مً اإلادا٦م جم٨حن ٖلى ل٣ضعتها وطل٪ ال٣ًاء، مً ٦بحرا جإييضا وظضث ٢ض  ٖجها الهاصعة ؤلاظغاثيت ألٖا
غيت ٖيىب مً  مهّما ميضاها الىٓغيت َظٍ ؤ٦ؿب ما َظا ولّٗلل مجها، اإلاخىزاة الٛايت وج٣ٟضَا ال٣اهىهيت نحروعتها حٗضم ظَى

ما٫ ؾاثغ ٖلى للخُبي٤ ى٨ِغ، يٗض ٞلم. زام بك٩ل ٖىه الهاصعة وألاخ٩ام ٖام، بك٩ل لل٣ًاء ؤلاظغاثيت ألٖا  ختى يُت

َا الىٓغيت، لهظٍ اإلاٗاعيىنل ا٫ وظىصَال ّٗ ما٫ ميضان في اإلاتزايض وصوعَا الٟ .  ؤلاظغاثيت ألٖا

ا الى٣و، مً ؾالمتها خا٫ بإر يٗجي ال الخُبي٤ في الاوٗـضام هٓغيت جّٟى١ل ؤّنل ٚحر  ٞىٓغيت الى٣ض، ًٖ وؾمَى
 الٗمل ٖيب لخالفي بظغاثيت مؿال٪ مً جغؾمه ما لبٌٗ الىٓغرل الخبريغ مؿخىيل ٖلى بق٩االث جىاظه جؼا٫ ال الاوٗضام

 الخ٨م ٖلى الاوٗضام هٓغيت جُبي٤ ؤن: مشال طل٪ مً. لها اهخ٣اصاتهم الثدت في ويؼيض مٗاعيحها، حجج ي٣ىرل مما ؤلاظغاجي،
غرل ٖيب ؤنابه الظر ال٣ًاجي  هٓغيت وهي اإلاغاٞٗاث، ٣ٞه في اإلاىٗضم الخ٨م هٓغيت ْهىعل بلى ؤٞطخى ٢ض ٦يىىهخه، يمـ ظَى

غرل الٗيب جالفي اإلاسخهت للمد٨مت جديذ ل٩ىجها ال٣ًاء، مً متزايضا وجُبي٣ا واؾٗا جإييضا جل٣ى  الخ٨م ؤناب الظر الجَى
ه ما وبٖاصة ال٣ًاجي، الخُإ جصخيذ بلى يٟطخي وبما ال٣اهىوي، وظىصٍ ٞإٖضم ٖجها، الهاصع  الخ٣ى١ل مً الخُإ طل٪ اهتٖز

يت ا بلى للضٖىيل ق٩ليتا٫ ؤلاظغاءاث مً ؤو ؤصخابها، بلى للمخسانمحن اإلاىيٖى  الظر الخل وي٣طخي. ٢اهىها لها اإلاغؾىم مؿاَع
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٘ الكإن َظا في اإلاىٗضم الخ٨م هٓغيت ٢ضمخه  الخ٨م اوٗضام بخ٣غيغ اإلاُالبت مًمىجها اإلاسخهت، للمد٨مت ؤنليت صٖىيل بٞغ

غر، ٖيب مً يخًمىه إلاا ٖجها الهاصع ٣ا ٞحها الخ٨م وبنضاع مجضصا صٖىاٍ وهٓغ ظَى .  لل٣اهىنل ٞو

غيت بق٩اليت الخل َظا ويىاظه  نضوعٍ، ومىظ ال٣ًاجي الخ٨م بإن ج٣طخي ال٣اهىهيت ال٣اٖضة ؤن: مٟاصَا ظَى
ه في الخىى ؤنضعجه التي اإلاد٨مت ٖلى مٗه يمخى٘ مما به، اإلا٣طخي ألامغ حجيت ي٨دؿب  مجضصا صٖىاٍ هٓغ ؤو زاهيت، مىيٖى

 هي وما بها؟ ظضيض خ٨م بنضاع زم مجضصا ٞحها والىٓغ الخ٨م طل٪ بٖضام صٖىيل ٢بى٫ل للمد٨مت   يؿٙى ٦ي٠ بطن،. 

جها التي الؿلُت
ّ
. طل٪؟ مً جم٨

ها، ظىاهب مسخل٠ واؾخ٨كاٝ ؤلاق٩اليت، َظٍ مًمىنل لضعاؾت البدض َظا يخهضي  زال٫ مً وطل٪ مىيٖى

 َظا ٢ؿمذ و٢ض. ظضيت حؿائالث مً جشحٍر ما ٖلى وؤلاظابت لها، مىيىعي خل بلى ونىال للىٓم، الخدليلي باإلاىهج الاؾخٗاهت
 ببُالن للخٗغي٠ الشاوي اإلاُلب وزههذ ال٣ًاجي، الخ٨م ماَيت لبيان ألاو٫ل اإلاُلب زههذ مُالب، زالزت بلى البدض
 الخ٨م بٖضام في اإلاد٨مت ؾلُت الشالض اإلاُلب في وجىاولذ مجهما، ل٩ل اإلامحزة الخهاثو وبيان واوٗضامه ال٣ًاجي الخ٨م

.  البدض مًمىنل جىظؼ بساجمت البدض ؤجهيذ زم. ال٣ًاجي

ُ  اإلاؿلب .  الهػاةي الخٌم ماىُت: ألاو

ل ال٣ًاجي الخ٨م حٗغي٠ مؿخ٣لت، ٞغوٕ وبسمؿت اإلاُلب، َظا في جىاولذ ال٣ًاجي الخ٨م بماَيت لئلخاَت
ً
 لٛت

،
ً
، وبظغاءاث وم٣ىماجه وؤ٢ؿامه، وانُالخا ٠ ال٣اهىنل مٗالجت ؤزحرا زم نضوعٍ، ٖلى اإلاترجبت وآلازاع بنضاٍع

ّ
 مً ؤّرل لخسل

.   اإلاُلىبت بياهاجه

ُ  الكشع  ل: ألاو .  الهػاةي الخٌم حػٍش

ل / أوال  : اللؿت في الخٌم حػٍش

٨مُتل مَالل و٢ض. ؤخ٩امٌمل وظمٗه ال٣ًاء، َى( بالًم) الخُت
َال
٨ ل باألمغ ٖليه خَال

ً
٨ما ل خُت

ً
٩ىمت  (1).زانمه الخا٦م بلى وخا٦مه. وخُت

٨مُتل1 ى بالٗض٫، ال٣ًاء: والخُت مَالل مهضع َو
َال
٨ مُتل خَال

ُت
د٨ اوُه  : حٗالى ٢ا٫ ، يَال

َو
ن ِْ آجَو مَو  وَو

ْ
ٌ خُه

ْ
ا ال ًُّ ِب ل: ج٣ى٫ل والٗغب .(2) ضَو مذُت

َال
٨ ل خَال مذُت

َال
 وؤخ٨

ل مذُت
َّك
٨ ل (3).وعصصث مىٗذ بمٗجى وخَال ٨مذُت  ، خا٦ِمٌمل الىاؽ بحن للخا٦م ٢يل َظا ومً (4).ؤعاص مما مىٗخه بطا وؤخ٨مخهُتل الؿٟيه وخَال

ل والخا٦م. الٓلم مً الٓالم يمى٘ ألهه
ُت
ظ ّٟ ىَال ، مُت ٨مُت ٩امٌمل وظمٗه الخُت  الهيئت هي واإلاد٨مت (5).الخا٦م بلى اإلاسانمت واإلادا٦مت. خُت

  (6).ال٣ًاء في الٟهل جخىلى التي

                                                           

 .98 م َب٘، ؾىت بضونل مهغ، ال٨بري، الخجاعيت اإلا٨خبت ،4ط اإلاديِ، ال٣امىؽ الٟحروػآباصر، الضيً مجض 1 (1)

(2) ً  . مغيم ؾىعة مً 12 ع٢م آلايت م
 . بٗضَا وما 539 م ،2013 ال٣اَغة، الخضيض، صاع ح، خٝغ ،2 مج الٗغب، لؿان مىٓىع، ابً الضيً ظما٫ مدمض (3)
، صاع ،2ط الصخاح، تهظيب الؼهجاوي، ؤخمض بً مدمىص (4)  . 724م ،1953 مهغ، اإلاٗاٝع

 .540 م ؾاب٤، مهضع مىٓىع، ابً الضيً ظما٫ مدمض (5)
، صاع ،2ٍ ،1ط الىؾيِ، اإلاعجم وآزغون، ؤهيـ ببغاَيم (6)   .190 م مهغ، اإلاٗاٝع
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، ٢ًاءًل ي٣طخي ٢طخى ٞمً بال٣ًاجي، الخ٨م ون٠ ؤما 
ً
مَالل ؤر و٢ًيا

َال
٨ لَالل خَال هَال

َال
 ال٣اضخي ٢طخى: ٢ىلهم طل٪ ومً. ٞو

ى 1(7) الخ٨م، في بيجهم ٢ُ٘ ؤر الخهىم، بحن . اإلاغاص اإلاٗجى َو

ل / زانُا  :  الهانوني الاضؿالح في الهػاةي الخٌم حػٍش

٨م  الؿلُت ًٖ يهضع ٢غاع ؤو ؤمغ ٧ل يكمل الٗام بمٗىاٍ ٞالخ٨م صاللت؛ مً ؤ٦ثر ال٣اهىهيت اللٛت في للخُت

 ؾضاص ًٖ تهغبه زكيت الؿٟغ مً اإلاضيً بمى٘ ال٣اضخي ًٖ الهاصع ٧األمغ (8) زهىمت، في ٞانال ي٨ً لم ولى ال٣ًاثيت
 البذ لخحن زالض َٝغ لضي وبيضاٖها الضٖىيل مىيٕى الٗحن ٖلى الدجؼ بةي٣إ اإلاد٨مت ًٖ الهاصع و٧ال٣غاع الضيً،

ا وال٣غاعاث ألاوامغ َظٍ ٞمشل. بٗاثضيتها ٣ا بما اإلاسخهت ال٣ًاثيت الؿلُت جهضَع يٟتها ٞو ٣ا وبما ،(ؤلاصاعيت) الىالثيت لْى  ٞو
يٟتها  ال٣غاعاث َظٍ حؿميت ٖلى صعط و٢ض. ؤمامها مٗغويت صٖىيل في جبذ ال ؤجها بال ٢اهىها، لها اإلاغؾىمخحن ال٣ًاثيت لْى

.  ٖلحها مٗغويت مؿإلت في ال٣اهىنل ؤخ٩ام بخُبي٤ لها اإلاهضعة ال٣ًاثيت الؿلُت بعاصة ح٨ٗـ ألجها ؤخ٩اما، وألاوامغ

 بلى الٗغبيت اإلاضهيت وؤلاظغاءاث اإلاغاٞٗاث ٢ىاهحن في ٦مهُلر صاللخه جبايً ؤصي ٞل٣ض الخام، بمٗىاٍ الخ٨م ؤما

ه: اججاَحن بلى بكإهه الٗغبي ال٣اهىوي ال٣ٟه اه٣ؿام  حك٨يال مك٩لت مد٨مت مً الهاصع ال٣غاع: "بإهه ألاو٫ل الاججاٍ ٞيٗٞغ
ت مؿإلت في ؤو مجها ق٤ في ؤو زهىمت في ومسخهت صخيدا  ٧ل َى ال٣ٟهي الاججاٍ َظا لغئيت َب٣ا ٞالخ٨م (9)".ٖجها مخٟٖغ

، مد٨مـت جهضٍع ٢غاع ٣ا اإلاىيٕى يٟتها ٞو  ٧ال٣غاع. اهتهائها وختى ب٢امتها مىظ ٢بلها، مً اإلاىٓىعة الضٖىيل في ال٣ًاثيت، لْى
 صٖىيل بمىيٕى الٟهل لخحن مؿخإزغة الضٖىيل بجٗل وال٣غاع الخبحر، بخٗيحن وال٣غاع باإلزباث، الضٖىيل َغفي ؤخض بخ٩لي٠

ـا بها، مغجبُت ؤزغيل حَر ا التي ألازغيل ال٣غاعاث مً ٚو ظٍ. ٞحها الٟهل و٢بل الضٖىيل هٓغ ؤزىاء اإلاد٨مـت جهضَع  ال٣غاعاث َو
 مً يؿخض٫ ٦ما

ها،ل  ؤو ق٨لي صٞ٘ ؤو مىيىعي َلب في جبذ ؤو ٞحها، الؿحر بدىٓيم ج٣ـىم وبهما الضٖىي، في جٟهل ال ٢غاعاث هي مىيٖى

ت مؿإلت  قمىال ؤ٦ثر هي ال٣ٟهي الاججاٍ َظا ؤصخاب ٖىض الخ٨م صاللت ؤن ٞيدبحن 2(1).ألاؾاؽ الضٖىيل مىيٕى ًٖ مخٟٖغ
البيت مهغ في اإلاكٕغ مؿل٪ ويخُاب٤. مؿاخت وؤوؾ٘  ٢ىاهحن ؤن خيض ال٣ٟهي، الاججاٍ َظا عئيت م٘ الٗغبيت الضو٫ل ٚو

 3 (2) .والكمى٫ل الضاللت بظاث الخ٨م مهُلر حؿخسضم الضو٫ل جل٪ في اإلاضهيت وؤلاظغاءاث اإلاغاٞٗاث

                                                           

 . بٗضَا وما 405 م ١، خٝغ ،7 مج ؾاب٤، مهضع مىٓىع، ابً الضيً ظما٫ مدمض (7)
 .161 م ،2008 بٛضاص، ال٣اهىهيت، اإلا٨خبت ،2ٍ ،3ط ،1969 لؿىت 83 ع٢م اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل قغح الٗالم، الغخمً ٖبض  (8)

ا، ؤبى ؤخمض (9) ، ميكاة ،6ٍ اإلاغاٞٗاث، ٢اهىنل في ألاخ٩ام هٓغيت الٞى  اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٞهمي، خامض مدمض. 31م ،1989 ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع
. 608 م ،1940 ال٣اَغة، هىعر، هللا ٞخذ مُبٗت والخجاعيت،

.   165 م ؾاب٤، مهضع الٗالم، الغخمً ٖبض: يىٓغ (1)
 الضٖىيل ؾحر ؤزىاء جهضع التي باألخ٩ام الى٤ُ يٗخبر: "1986لؿىت اإلاهغرل والخجاعيت اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل مً م٨غعل174/اإلااصة في ظاء ٣ٞض(ل2) 3

 اللبىاوي اإلاضهيت اإلادا٦ماث ؤنى٫ل ٢اهىنل مً 553/اإلااصة في وظاء..".  للخهىم بٖالها ٞحها، اإلاغاٞٗت باب ٞخذ و٢غاعاث الخهىمت بها جيخهي وال

 إلاا باليؿبت جهاثيا وي٩ىنل به، مخٗل٤ صٞإ ؤو صٞ٘ في ؤو ظهاجه مً ظهت في يٟهل الظر ؤو الجزإ ؤنل في يٟهل الظر َى الجهاجي الخ٨م: "1983لؿىت
 ؤو ٧ليا الٟانل الخ٨م َى اإلاىيٕى في الخ٨م: "2008لؿىت الجؼاثغرل والخجاعيت اإلاضهيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنل مً 296/اإلااصجحن في اإلااصة وظاء". ٞيه ٞهل
 اإلاضهيت اإلادا٦ماث ؤنى٫ل ٢اهىنل مً 170/اإلااصة في وظاء". ٖاعى َلب ؤر في ؤو ال٣بى٫ل بٗضم صٞ٘ في ؤو ق٨لي صٞ٘ في ؤو الجزإ مىيٕى في ظؼثيا

". ٧لها للخهىمت اإلاىهي الخ٨م نضوعل بٗض بال الخهىمت بها جيخهي وال الضٖىيل ؾحر ؤزىاء جهضع التي ألاخ٩ام في الًُٗ يجىػل ال: "1988لؿىت ألاعصوي
 ال٣ُغرل والخجاعيت اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل مً 156/واإلااصة ،1980لؿىت ال٩ىيتي اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل مً 128/اإلااصة في ظاء الىو َظا وبمشل
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غَّكٝ الشاوي ال٣ٟهي الاججاٍ ؤما َاٗل لت مد٨مت مً الهاصع للضٖىيل الخاؾم ال٣ُعي ال٣غاع: "بإهه الخ٨م ٞيُت
ّ
 مك٩

ت في ٢اهىهيا حك٨يال ٣ا ٖلحها مُغوخت مىاٖػ  ال٣غاع َى الاججاٍ َظا لغئيت َب٣ا ٞالخ٨م 1(1) ".اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ل٣اهىنل ٞو
ا التي ألازغيل ال٣غاعاث ؾاثغ ًٖ يخمحز وبظا (2) الضٖىي، به جيخهي الظر الخاؾم  في الؿحر ؤزىاء اإلاىيٕى مد٨مـت جهضَع

ها في الٟهل و٢بل الضٖىيل  ٞالخ٨م. ال٣ٟهي الاججاٍ َظا عئيت م٘ الؿىصاوي واإلاكٕغ الٗغاقي اإلاكّغٕ مؿل٪ ويخُاب٤. مىيٖى
٣ا اإلاد٨مت جهضٍع الظر الجهاجي ال٣غاع َى الؿىصاوي اإلاضهيت ؤلاظغاءاث و٢اهىنل الٗغاقي اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل في  ل٣ىاٖض ٞو

 ؤن وهالخٔ (4) .الضٖىيل في الخاؾم ٚحر ؤلاظغاء ٞهى ال٣غاع ؤّما (3) .ٖلحها اإلاٗغوى الجزإ خؿم بم٣خًاٍ يخم والظر اإلاغاٞٗاث،
 اؾخسضامهما مً ص٢ت ؤ٦ثر اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل في وال٣غاع الخ٨م إلاهُلخي الؿىصاوي واإلاكٕغ الٗغاقي اإلاكٕغ اؾخسضام

 ؾاثغ جًمىتها التي ال٣اٖضة جإ٦يض بلى يٟطخي بيجهما الخميحز ألن وطل٪. الٗغبيت اإلاضهيت وؤلاظغاءاث اإلاغاٞٗاث ٢ىاهحن ؾاثغ في
ا التي بال٣غاعاث الًُٗ ظىاػ بٗضم ج٣طخي والتي الٗغبيت اإلاضهيت وؤلاظغاءاث اإلاغاٞٗاث ٢ىاهحن  ؾحر ؤزىاء اإلاد٨مت جهضَع

 في يهضع الظر الجهاجي الخ٨م م٘ بال ٖام ٦مبضب الًُٗ لُغ١ل جسً٘ ال ال٣غاعاث ٞهظٍ. ٞحها الٟانل الخ٨م م٘ بال الضٖىيل

 (6) .بىو ال٣اهىنل اؾخصىاٍ ما بال (5) الضٖىي،

ىا بلى ؤلاقاعة بم٩ان ألاَميت ومً
ّ
 ؤزظ الظر باإلاٟهىم الخ٨م مهُلر البدض َظا نٟداث مً يلي ٞيما ؾىٗخمض ؤه

.   الشاوي ال٣ٟهي الاججاٍ وجبىاٍ الٗغاقي، اإلاكٕغ به

.  الهػاةي الخٌم جهعُماث: الثاني الكشع

م ؿَّك
َال
٣

ُت
 ؤخ٩ام بلى ٞيه ٞهلذ الظر اإلاىيٕى َبيٗت خيض مً ج٣ؿم ٞهي: مخٗضصة باٖخباعاث ال٣ًاثيت ألاخ٩ام ج

 خيض مً وج٣ؿم ملؼمت، وؤخ٩ام ميكئت وؤخ٩ام م٣غعة ؤخ٨ـام بلى الخ٨م مًمىنل خيض مً وج٣ؿم باجـت، وؤخ٩ام ٢ُٗيت

 ؤخ٩ام بلى الخهىم خًىعل خيض مً وج٣ؿم. ؤزحرة بضعظت ناصعة وؤخ٩ام ؤولى، بضعظت ناصعة ؤخ٩ام بلى للًُٗ ٢ابليتها
ظٍ. ؤزغيل ج٣ؿيماث بلى بياٞت. ٚيابيت وؤزغيل خًىعيت  ومهما. الخهغ ال اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى واعصة ظميٗها الخ٣ؿيماث َو

                                                                                                                                                                                           

 ،2002لؿىت الٗماوي والخجاعيت اإلاضهيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنل مً 203/اإلااصةو ،1992لؿىت ؤلاماعاحي اإلاضهيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنل مً 151/واإلااصة ،1992لؿىت
 .   2016 لؿىت الؿىعر اإلاضهيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنل مً 111/واإلااصة

 اإلاضهيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنل مً 111/واإلااصة ،2002لؿىت الٗماوي والخجاعيت اإلاضهيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنل مً 203/اإلااصةو ،1992لؿىت ؤلاماعاحي اإلاضهيت 1 (1)
 .   2016 لؿىت الؿىعر

 . 86 م ،1984 ال٩ىيذ، واليكغ، للُباٖت الٟليج ماؾؿت ال٣ًاء، ًٞ زُاب، قيذ يياء (2)

 .424 م ،2016 بٛضاص، الؿجهىعر، صاع ،1ٍ اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل ؤخ٩ام قغح الٗبىصر، ٖباؽ (3)
 ال الضٖىيل بها جيخهي وال اإلاغاٞٗت ؾحر ؤزىاء جهضع التي ال٣غاعاث: "1969 لؿىت 83 ع٢م الٗغاقي اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل مً 170/اإلااصة ههذ  (4)

: 1983 لؿىت الؿىصاوي اإلاضهيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنل مً 1ٝ 158/اإلااصة وههذ ٦ما..".  ٧لها للضٖىيل الخاؾم الخ٨م نضوعل بٗض بال ٞحها الًُٗ يجىػل

 ..." ٧لها للخهىمت اإلاىهي الخ٨م نضوعل بٗض بال الخهىمت بها جيخهي وال الضٖىيل ؾحر  ؤزىاء جهضع التي ألاوامغ في الًُٗ يجىػل ال"
 َظٍ ًٖ حٗض٫ ؤن ولها ٢غاعاث، مً الضٖىيل ج٣خًيه ما الجزإ في الٟهل ٢بل جهضع ؤن للمد٨مت: "ٖغاقي مضهيت مغاٞٗاث 155/اإلااصة ههذ (5)

 ". الجلؿت مدًغ في طل٪ جبحن ؤن بكٍغ ؤلاظغاء بىديجت جإزظ ؤال ؤو ال٣غاعاث

يب آصم (6)  مضهيت مغاٞٗاث 216/اإلااصة في ظاءلل٦ما .347 م َب٘، ؾىت بضونل ال٣اَغة، ال٨خاب، لهىاٖت الٗاج٪ اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث الىضاور، َو
ا الضٖىيل في الؿحر بى٠٢ ؤو الضٖىيل ٖغيًت بةبُا٫ الهاصعة ال٣غاعاث في... الخميحز بُغي٤ الًُٗ يجىػل: "ٖغاقي  في يٟهل ختى مؿخإظغة واٖخباَع

ٌ الهاصعة وال٣غاعاث آزغ، مىيٕى ٌ ؤو مغجبُحن صٖىيحن جىخيض بٞغ  جصخيذ َلب عص ٢غاع ؤو اإلا٩اوي، ؤو ال٣يمي الازخهام لٗضم ؤلاخالت بٞغ

ٌ و٢غاع ٢بىله ؤو الخ٨م في اإلااصر الخُإ  ...".   وعصَم اإلاد٨محن حٗيحن َلب ٞع
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 بن اإلاد٨مت لىن٠ جدضيضٍ في ٖبرة وال وخضَا، ال٣اهىنل ألخ٩ام َب٣ا يخدضص الخ٨م ون٠ ٞةن الخ٣ؿيماث َظٍ بكإن ٢يل

 َبيٗت خيض مً ألاخ٩ام ج٣ؿيم مؿخ٣لخحن ٣ٞغجحن في ؾىدىاو٫ل البدض، َظا خضوص وفي 1(1) .له ال٣اهىنل ون٠ ونٟها زال٠
.  باجت وؤخ٩ام ٢ُٗيت ؤخ٩ام بلى ٞيه ٞهلذ الظر اإلاىيٕى

   
ً
ٍام / أوال  : الهؿػُت ألاخ

 ي٣بل والظر اإلاد٨مت، ؤمام اإلاٗغوى للجزإ الخاؾم الخ٨م َى الباث، ٚحر الخ٨م ؤيًا ويؿمى ال٣ُعي، الخ٨م

ليه. ٢اهىها له اإلاغؾىمت بالُغ١ل به الًُٗ  مىيٕى في ٞانال وي٩ىنل اإلاد٨مت جهضٍع خ٨م ٧ل مٟهىمه يمً يضزل ٖو
 مد٨مت ًٖ ناصعا ال٣ُعي الخ٨م ي٩ىنل ٣ٞض وصعظتها؛ ؤنضعجه التي اإلاد٨مت ًٖ الىٓغ وبٌٛ ٖلحها، اإلاٗغويت الخهىمت

 ؤو اؾخئىاٝ مد٨مت ًٖ ناصعا ي٩ىنل ٢ض ٦ما ،(بلخ... ٖمل مد٨مت ؤو شخهيت ؤخىا٫ مد٨مت ؤو بضاءة مد٨مت) ؤولى صعظت
 لُغ١ل مؿدىٟظ ٚحر ؤهه بمٗجى ال٣اهىن، يغؾمه ًَٗ بُغي٤ به للًُٗ ٢ابال ي٩ىنل ؤن يجب ول٨ً الخميحز، مد٨مت ختى

ظا ٢اهىها، له اإلا٣غعة إلاىاٖيضَا ؤو الًُٗ .   الباث الخ٨م ًٖ ال٣ُعي الخ٨م يمحز ما َو
غَالٝ ما ؤو الخ٨م، حجيت نضوعٍ بمجغص ال٣ًاجي الخ٨م وي٨دؿب ُٗت  ٢اهىهيت ٢غيىت وهي به، اإلا٣طخي ألامغ بذجيت ي

 للخ٣ي٣ت جماما اإلاُاب٣ت ال٣ًاثيت للخ٣ي٣ت ٖىىاها يمشل ل٩ىهه ال٣ُعي ال٣ًاجي الخ٨م ٖلى اإلاكٕغ ؤيٟاَا ٢اَٗت

 ما وؤن بظغاءاجه خيض مً صخيدا نضع ٢ض الخ٨م ؤن اإلاكٕغ اٖخباع به اإلا٣طخي ألامغ حجيت ٢اٖضة ٞم٣خطخى. الىا٢ٗيت
 (2) الخ٣ي٣ت، ٢غيىت والشاوي الصخت ٢غيىت ألاو٫ل: قُغيً طاث ٢غيىت ٞالدجيت. اإلاىيٕى خيض مً بٗيىه الخ٤ َى به ٢طخي

 ٖلى ٢اهىهيت آزاع مً يترجب ما ٖلى ألاخ٩ام آزاع ًٖ الخضيض ٖىض وؾيخٗٝغ. واخض آن في والصخت للخ٣ي٣ت ٖىىان والخ٨م
.  به اإلا٣طخي ألامغ حجيت ٢اٖضة

 
ً
ٍام / زانُا  :  الباجت ألاخ

 َغي٤ بإر ٞيه الًُٗ ي٣بل ال والظر ال٣ًاء، ؤمام اإلاٗغوى للجزإ خّضا يً٘ الظر الجهاجي الخ٨م َى الباث الخ٨م

:  الخاليت الشالر الخاالث مً واخضة في البخاث صعظت ال٣ًاجي الخ٨م وي٨دؿب (3) .ال٣اهىهيت الًُٗ َغ١ل مً

 .الُٗىنل َظٍ ظمي٘ وعصث وجصخيدا وجميحزا اؾخئىاٞا به الًُٗ ٖىض الخ٨م نض١ بطا -1

 . ؤنىليا به اإلابلٜ ٖليه اإلاد٩ىم مً به يًُٗ ولم للُٗىن، ال٣اهىهيت اإلاىاٖيض ظمي٘ الخ٨م اؾدىٟظ بطا -2

.    الخ٨م في بالًُٗ الخ٤ بؾ٣اٍ ٖلى زهمه، م٘ اج٤ٟ ؤو لىخضٍ، ٖليه اإلاد٩ىم الخهم ؤ٢غ بطا -3

                                                           

ا، ؤبى ؤخمض 1 (1) يب آصم.  634م ،1977 ؤلاؾ٨ىضعيت، ،12ٍ والخجاعيت، اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث الٞى  اإلاىخى وبهظا. 350م ؾاب٤، مهضع الىضاور، َو

 جخًمً بٗغيًتهما ظاء إلاا وو٣ٞا( اإلاضٖيان) ٖلحهما اإلامحز صٖىيل ؤن: "لها ٢غاع في ظاء خيض الٗغا١ في الاجداصيت الخميحز مد٨مت ٢ًاء اؾخ٣غ
لى( حٗغى مى٘) بليه اإلاكاع بالىن٠ ؤيًا البضاجي الخ٨م نضع و٢ض باإلاإظىعل باالهخٟإ لهما( ٖلحهما اإلاضعى) اإلامحز حٗغى مى٘ َلب  طل٪ ٖو
ليه لالؾخئىاٝ ٢ابل ٚحر ؤزحرة بضعظت مد٨مت مً ناصعا الخ٨م َظا ي٩ىنل  ألن له، ؤزغ ال لالؾخئىاٝ ٢ابل بإهه اإلاد٨مت في ون٠ ٞةن ٖو
 ٢ًاء في ال٣اهىهيت اإلاباصت. 20/2/2007 في ٣ٖ/2007اع الاؾخئىاٞيت الهيئت/66 ع٢م ال٣غاع". اإلاد٨مت لخ٨م وليـ ال٣اهىنل لخ٨م طل٪ في الٗبرة

 . 55 م ،2012 بٛضاص، اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث ،1ط الخٟاجي، وباؾم الجىابي صعيض بٖضاص الاجداصيت، الخميحز مد٨مت
 . 634 م بحروث، الٗغبي، الترار بخياء صاع ،2ط الجضيض، اإلاضوي ال٣اهىنل قغح في الىؾيِ الؿجهىعر، الغػا١ ٖبض  (2)
 اإلاىهىم الكغوٍ جىاٞغ ٖىض الخ٨م ٖلى الٛحر واٖتراى اإلادا٦مت بٖاصة بُغي٣ي باجا، ٧ان ولى بالخ٨م، الًُٗ بم٩اهيت طل٪ مً ويؿدشجى   (3)

٣ا الٗام، الاصٖاء ٢بل مً إلاهلخت الخ٨م في الًُٗ بُغي٤ ؤو ٖغاقي، مضهيت مغاٞٗاث 224و 197/ اإلااصجحن في ٖلحها  ٢اهىنل مً 30/ للماصة ٞو
. 1979 لؿىت 159 ع٢م الٗغاقي الٗام الاصٖاء
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ه طاث في ظضيضة صٖىيل ؤيت ٢بى٫ل ٖضم البخاث، صعظت الخ٨م ا٦دؿاب ٖلى ويترجب  زهىمه هٟـ وبحن مىيٖى

ٗغَالٝ ما ؤو الخ٨م، ٢ىة له جشبذ البخاث صعظت الخ٨م با٦دؿاب بط 1(4)وؾببا مدال  ٢اهىهيت ٢غيىت وهي. به اإلا٣طخي الصخيء ب٣ىة يُت
 يجىػل وال الخ٣ى١ل مً ٞيه ٞهل ٞيما جهاثيا ؤنبذ ٢ض الخ٨م طل٪ ؤن مًمىجها الباث، ال٣ًاجي للخ٨م اإلاكٕغ مىدها ٢اَٗت

 (5) .به الًُٗ

 ؤن خيض به، اإلا٣طخي الصخيء ٢ىة ؤو الخ٨م و٢ىة به، اإلا٣طخي ألامغ حجيت ؤو الخ٨م حجيت بحن الخميحز اإلاهم ومً
 اإلاد٨مت مً ه٣ًه ؤو ٞسخه ؤو بلٛاثه ٖىض ٖىه وجؼو٫ ال٣اهىهيت، الُغ١ل مً بإر بالخ٨م الًُٗ ٖىض جتزخؼح ألاولى

٨ظا. به الًُٗ ظىاػ لٗضم جتزخؼح وال للخ٨م ٢اثمت جب٣ى الشاهيت بيىما الًُٗ، بىٓغ اإلاسخهت  ألامغ ٢ىة يدىػل خ٨م ٩ٞل َو
  (1) .صخيذ ٚحر وال٨ٗـ به، اإلا٣طخي ألامغ لدجيت خاثؼا خخما ي٩ىنل به، اإلا٣طخي

 الباجت ألاخ٩ام ؤن في ال٣ًاجي، الخ٨م جىٟيظ مؿخىيل ٖلى ال٣ُٗيت وألاخ٩ام الباجت ألاخ٩ام بحن الّخميحز ؤَميت وجبرػ
ضم البخاث صعظت ال٦دؿابها اإلاسخهت الضاثغة ٢بل مً الخىٟيظ واظبت  يخإزغ ال٣ُٗيت ألاخ٩ام ٞيما بها، الًُٗ ظىاػ ٖو

تراى بُغي٤ ؤو الاؾخئىاٝ، بُغي٤ بها ًَٗ بطا ال٣اهىنل بد٨م جىٟيظَا  بطا بال ٚيابيت، نضعث بن الٛيابي الخ٨م ٖلى الٖا

   (3) .الخ٨م متن في نغيذ بىو ؤو ( 2) ال٣اهىن، بد٨م بما اإلاعجل بالىٟاط مكمىلت ٧اهذ

.  ومهوماجط الهػاةي الخٌم إضذاس إحشاءاث: الثالث الكشع

 وم٣ىماجه ٦ياهه جمىده والتي ٢اهىها اإلا٣غعة ؤلاظغاءاث مً مخخابٗت ؾلؿلت ٖبر نضوعٍ ٢بل ال٣ًاجي الخ٨م يمغ
 وحؿبيبه، الخ٨م نيٛت وجىٓيم باإلاضاولت مغوعا اإلاىٓىعة، الضٖىيل في اإلاغاٞٗت زخام اإلاد٨مت بٖالن مً جبضؤ ٢ًاجي، ٦د٨م

.  ال٣ًاجي الخ٨م بنضاع بظغاءاث مؿخ٣لت ٣ٞغاث ؤعب٘ في وؾىدىاو٫ل. بالخ٨م بالى٤ُ جيخهي ختى

 
ً
 :اإلاشاقػت خخام / أوال
م ؤو الخهىم ي٣ضم ؤن بٗض هم، وؤ٢ىالهم باصٖاءاتهم ويضلىا الخدغيغيت، لىاثدهم الضٖىيل في و٦الَئ  ويبرػوا وصٖٞى

 حؿإ٫ ٞحها، للٟهل مهيإة ؤنبدذ ٢ض الضٖىيل ؤن اإلاد٨مت وججض ومىا٢كاتهم، بياٞاتهم ٧ل وجيخهي وؤصلتهم، مؿدىضاتهم
حن  وألن الضٞإ، في لخ٣ه اؾديٟاءًل يخ٩لم مً آزغ َى ٖليه اإلاضعى ي٩ىنل ؤن ٖلى ؤزغي، ؤ٢ىا٫ لضحهما ٧اهذ بطا ٖما الُٞغ

 اليىم في الضٖىيل في خ٨مها جهضع زم اإلاغاٞٗت، زخام ج٣غعل بالىٟي ؤظابا ٞةن (4) الضٖىي، في ج٩لم مً ؤو٫ل ٧ان اإلاضعي زهمه

ضا به للى٤ُ جدضص ؤو طاجه،  2(5) .اإلاغاٞٗت زخام يىم مً يىما ٖكغ زمؿت يخجاوػل ال آزغ مٖى

                                                           

 بما حجت البخاث صعظت خاػث التي الٗغا٢يت اإلادا٦م مً الهاصعة ألاخ٩ام: "1979 لؿىت 107 ع٢م الٗغاقي ؤلازباث ٢اهىنل مً 105/اإلااصة ههذ  1 (4)
 ". وؾببا مدال الخ٤ بظاث الجزإ وحٗل٤ نٟاتهم جخٛحر ولم الضٖىيل ؤَغاٝ اجدض بطا  الخ٣ى١ل مً ٞيه ٞهلذ

  ".الباجت ألاخ٩ام حجيت يى٣ٌ صليل ٢بى٫ل يجىػل ال: "ٖغاقي بزباث 106/اإلااصة ههذ   (5)
، ميكإة ويىابُه، مىاَه ؤلازباث الكهاور، الٟخاح ٖبض ٢ضعرل 2 (1)  . 480 م ،2002 ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع
 اإلاؿخعجلت اإلاىاص في الهاصعة وال٣غاعاث الى٣ٟاث ألخ٩ام ال٣اهىنل ب٣ىة واظب اإلاعجل الىٟاط: " -ٖغاقي مضهيت مغاٞٗاث 165/اإلااصة في ظاء (2)

 ...".الٗغاثٌ ٖلى الهاصعة وألاوامغ
 خل٠ ًٖ ه٩ىله ٖلى ؤو به اإلاضعى بالخ٤ ٖليه اإلاضعى ب٢غاع ٖلى ؤو عؾمي ؾىض ٖلى الخ٨م بجي بطا-1"  :ٖغاقي مضهيت مغاٞٗاث 165/اإلااصة في ظاء  (3)

 بكٍغ اإلاعجل بالىٟاط الخ٨م حكمل ؤن للمد٨مت -2. اإلاعجل بالىٟاط الخ٨م قمى٫ل اإلاضعي َلب ٖلى بىاء ج٣غعل ؤن اإلاد٨مت ٖلى وظب اليمحن،

 ...".ألازغيل الخاالث في ال٨ٟالت
يب آصم (4)  . 352 م ؾاب٤، مهضع الىضاور، َو
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 آلازغ، الخهم بدًىعل بال الخهىم ؤخض مً جىييداث حؿم٘ ؤن اإلاغاٞٗت زخام ج٣غعل ؤن بٗض للمد٨مت يجىػل وال 

حن ؤخض مً مؿدىضاث ؤو مظ٦غاث ج٣بل ؤن وال  طل٪ يؿخىظب ما لها ْهغ بطا مجضصا اإلاغاٞٗت باب ٞخذ لها يجىػل ول٨ً. الُٞغ
ل لم ؤجها وظضث لى ٦ما هٟؿها، جل٣اء مً بما مجضصا اإلاغاٞٗت باب ٞخذ وللمد٨مت (1) .ال٣غاع َظا يبرع ما جضّونل ؤن ٖلى ِٝ  حؿخى

لب الضٖىي، في ومازغ َام مؿدىض ٖلى اؾخدهل لى ٦ما الخهىم، ؤخض َلب ٖلى بىاء وبما الضٖىي، في مٗحن بظغاء  َو

ض جدضيض ي٣خطخي مجضصا اإلاغاٞٗت باب بٟخذ وال٣غاع. الضٖىيل بلى يمه ضَا الضٖىيل ؤَغاٝ وجبليٜ للمغاٞٗت ظضيض مٖى  بمٖى
ا الخاليت ال٣غاعاث ظمي٘ ٞةن ؤلاظغاء بهظا اإلاد٨مت ج٣م لم ٞةطا ؤنىليا، الجضيض  يترجب ال مجضصا اإلاغاٞٗت باب بٟخذ ل٣غاَع

 الًُٗ يجىػل وال الخ٣ضيغيت، اإلاد٨مت لؿلُت ٖضمه مً مجضصا اإلاغاٞٗت باب بٟخذ ال٣ـغاع ويسً٘ َظا (2) .٢اهىوي ؤزغ ؤر ٖلحها

    (3) .الضٖىيل في الهاصع الخ٨م م٘ بال به

 
ً
 : اإلاذاولت / زانُا
 بحن اإلاكاوعة هي واإلاضاولت. اإلاضاولت مغخلت ٢بلها مً اإلاىٓىعة الضٖىيل جضزل اإلاغاٞٗت، زخام اإلاد٨مت ج٣غعل ؤن بٗض

 ؤًٖاء
ظا (4) .به الى٤ُ و٢بل اإلاغاٞٗت اهتهاء بٗض وؤؾبابه الخ٨م مىُى١ل في اإلاد٨مت  لت اإلاد٨مت ٧اهذ بطا َو

ّ
 ٢ًاثيت، َيئت مً مك٩

لت اإلاد٨مت ٧اهذ بطا ؤما
ّ
ل مً مك٩  يخهل ما ل٩ل وجضبٍغ الضٖىيل في ال٣اضخي جإمل اٖخباع بلى ٣ٞهي عؤر طَب ٣ٞض مىٟغص، ٢اىٍض

ها  مً يٟهم وبهما الٗغاقي، اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل في باإلاضاولت نغيذ هو يغص ولم (5) .ٞحها طاجه م٘ اإلاضاولت بمشابت بمىيٖى

م ٢بل اإلاد٨مت َيئت ؤًٖاء بحن اإلاضاولت بظغاء يمىا ؤ٢غ ٢ض الٗغاقي اإلاكٕغ ؤن 1(6) مىه، 158/اإلااصة هو  في الخ٨م بنضاَع
 طل٪، ًٖ بىيىح جٟصر ؤٖالٍ اإلااصة نضع في الىاعصة..." آلاعاء بإ٦ثريت ؤو باالجٟا١ ألاخ٩ام جهضع" ٖباعة ألن وطل٪ الضٖىي،

 ما ب٩ل جمذ ٢ض ومضاولت مًمىهه، خى٫ل ؾاب٤ ه٣اف صوهما خ٨م ٖلى ؤ٦ثريت ؤو اجٟا١ َىا٥ ي٩ىنل ؤن اإلاخهىعل ٚحر مً خيض

.  الخ٨م طل٪ مهضعرل بحن قإهه يسو
 جضزل ؤر ومى٘ ال٣ًاة اؾخ٣ال٫ لًمان وطل٪ ؾغيت، بهىعة اإلاد٨مت َيئت ؤًٖاء بحن اإلاضاولت ججغرل ؤن ويجب  

ليه. جامت بدغيت اإلاضاولت مىيٕى في عؤحهم ببضاء مً وجم٨يجهم َظا، ٖملهم في  اإلاد٨مت َيئت ٚحر آزغ شخو ؤر ٖلى يمخى٘ ٖو

 في لالقترا٥ الضٖىيل هٓغث التي اإلاد٨مت َيئت ؤًٖاء ؤخض خًىعل حٗظع وبطا .اإلا٣غعة اإلاضاولت خًىعل ٢اييا، ٧ان ولى
اجه، ؤو الخ٣اٖض، ٖلى إلخالخه ؤو لى٣له ؤو مغييت، ؤو اٖخياصيت بةظاػة لخمخٗه اإلاضاولت،  بخال٫ يجىػل ٞال آزغ، ؾبب ألر ؤو لٞى

ل  الضٖىيل في الخ٨م ألن وطل٪ صخيذ، عؾمي بإمغ اإلاد٨مت َيئت في ٦ًٗى ج٩ليٟه جم وبن اإلاضاولت، في ٖىه بضيال آزغ ٢اىٍض

                                                                                                                                                                                           

 ؤو اليىم طاث في خ٨مها جهضع زم اإلاغاٞٗت، زخام اإلاد٨مت ج٣غعل الخ٨م إلنضاع الضٖىيل تهيإث بطا: "ٖغاقي مضهيت مغاٞٗاث 156/اإلااصة ههذ (5)

ضا به للى٤ُ جدضص ".  اإلاغاٞٗت زخام جٟهيم جاعيش مً يىما ٖكغ زمؿت يخجاوػل ال آزغ مٖى

(1) 
ا، ؤبى ؤخمض 1  . 76 م ؾاب٤، مهضع ألاخ٩ام، هٓغيت الٞى

يب آصم (2)  ،2013 اعبيل، ظحهان، ظامٗت ميكىعاث ،1ٍ اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث ؤنى٫ل ب٨غ، اإلاجيض ٖبض ٖهمذ. 354 م ؾاب٤، مهضع الىضاور، َو

 . 666 م
 بلى يىًم ؤن صعظت ألا٢ل الًٗى ٖلى وظب آلاعاء حكٗبذ ٞةطا آلاعاء بإ٦ثريت ؤو باالجٟا١ ألاخ٩ام جهضع: "ٕ مضهيت مغاٞٗاث 158/اإلااصة ههذ (3)

 ".ألا٦ثريت لخ٩ىيً آلاعاء ؤخض
 .  669 م  ؾاب٤ مهضع ب٨غ، اإلاجيض ٖبض ٖهمذ (4)
يب آصم (5)  .355 م ؾاب٤، مهضع الىضاور، َو

 الًٗى يضونل -2. به الى٤ُ ٢بل وؤًٖائها الهيئت عثيـ مً ؤو ال٣اضخي ٢بل مً الخ٨م ٖلى يى٢٘ -1: "ٖغاقي مضهيت مغاٞٗاث 160/اإلااصة في ظاء  (6)
 ".نىعل مجها حُٗى وال الضٖىيل بةيباعة وجدٟٔ باإلاسالٟت يى٤ُ وال مدالٟخه وؤؾباب عؤيه اإلاسال٠
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 الضٖىيل في مجضصا اإلاغاٞٗت باب ٞخذ بلى خييئظ ٞيهاع. ٞحها اإلاغاٞٗت ظلؿاث خًغوا الظيً ال٣ًاة ًٖ يهضع ؤن يجب

ض وجدضيض اإلاغاٞٗت زخام اإلاد٨مت ج٣غعل زم اإلاغاٞٗت، مدايغ وجالوة الجضيضة اإلاد٨مت بهيئت  (1) .ٞحها الخ٨م إلنضاع مٖى
 يخ٣ٟىا لم ٞةن اإلاٗغويت، الضٖىيل في خ٨م ٖلى اإلاد٨مت َيئت ؤًٖاء الجٟا١ وؾيلت هي وبهما طاتها، في ٚايت ليؿذ واإلاضاولت

 ؤخض بلى يىًم ؤن صعظت ألا٢ل اإلاد٨مت ًٖى ٖلى جىظب آلاعاء حّٗضصث ٞةن. لؤلًٖاء اإلاُل٣ت ألا٦ثريت بغؤر يازظ ظميٗا،

ت. له ؤ٦ثريت ليك٩ل آلازغيً الغؤيحن
ّ
 نضوعل صونل الضٖىيل جتر٥ ال ل٩ي الغؤيحن ؤخض بلى الاهًمام في الىظىب َظا وعاء مً والٗل

  (2) .ٞحها خ٨م

 
ً
 :وحعبِبط الخٌم جنظُم /زالثا
 مؿىصة جدغيغ بلى ؤًٖائها، مً ي٩ل٠ مً ؤو اإلاد٨مت َيئت عثيـ ؤو اإلاىٟغص، ال٣اضخي يىبررل اإلاضاولت مً الاهتهاء بٗض

ا ويخم بليه، الخىنل جم الظر الخ٨م  ؤن ويجب. اإلاد٨مت ٧اجب ٖلى بةمالئها ؤو يضٍ، وبسِ اإلاٗجي ال٣اضخي ٢بل مً بما جدغيَغ
 اإلاسال٠ الًٗى يضّونل ؤن ٖلى به، الى٤ُ ٢بل اإلاد٨مت َيئت ٢ًاة ظمي٘ ؤو اإلاىٟغص ال٣اضخي ٢بل مً الخ٨م مؿىصة جى٢٘

 بسِ اإلادغعة الخ٨م مؿىصة وجدٟٔ. مسالٟخه بإؾباب وال باؾمه يى٤ُ ؤن صونل طيلها في مسالٟخه ؤؾباب بالخ٨م للغؤر
 ال بط م٨خىبا، ي٩ىنل ؤن يجب ال٣ًاجي الخ٨م ؤن ؾب٤ مما ٞيٟهم (3) .مجها نىعة حُٗى ؤن يجىػل وال الضٖىي، بيباعة في اليض

  (4) .قٟهي بد٨م ٢اهىنل يٗخض
ا الىاظب البياهاث مضهيت مغاٞٗاث 166و 162و154/ اإلاىاص خّضصث و٢ض َظا  يم٨ً والتي (5) ال٣ًاجي، الخ٨م في جىاَٞغ

حن بلى ج٣ؿيمها .  مىُى٢ه وبياهاث الخ٨م، نضع بياهاث: البياهاث مً هٖى
        ـــــــــــــــ

 . 93 م ؾاب٤، مهضع زُاب، قيذ يياء (1)

 بالخ٨م الى٤ُ بٗض: "مىه 162/اإلااصة وههذ". الكٗب باؾم ألاخ٩ام جهضع: "ٖغاقي مضهيت مغاٞٗاث 154/اإلااصة ههذ  (2)
 ؤنضعوٍ الظيً ال٣ًاة وؤؾماء بنضاٍع وجاعيش ؤنضعجه التي اإلاد٨مت ٞيه يبحن ؤٖالم يىما ٖكغ زمؿت مضي في يىٓم

هم الخهىم اصٖاءاث ومىظؼ الضٖىيل وزالنت والٛياب الخًىعل وبزباث و٦الئهم وؤؾماء الخهىم وؤؾماء  = وصٖٞى

 ٖلل مً ٖليه بجي وما الخ٨م ومىُى١ل ٞحها نضوعَا ؾب٤ التي وال٣غاعاث ٢اهىهيت وحجج و٢اج٘ مً بليه اؾدىضوا وما= 

 وظاء". اإلاد٨مت بسخم ويسخم الهيئت عثيـ ؤو ال٣اضخي ٢بل مً ويى٢٘ بلحها اؾدىض التي ال٣اهىهيت واإلاىاص وؤؾباب
 هٟؿها جل٣اء مً جد٨م ؤن ؤمامها الخهىمت به جيخهي الظر الخ٨م بنضاع ٖىض اإلاد٨مت ٖلى يجب -1:"مىه 166/اإلااصة

 وه٣ٟاث الخبراء ومهاعي٠ اإلاداماة ؤظىعل اإلاهاعي٠ خؿاب في يضزل-2. ٖليه اإلاد٩ىم الخهم ٖلى الضٖىيل بمهاعي٠
 ...". اإلا٣خًاة الترظمت وؤظىعل الكهىص

 ". الكٗب باؾم وجىٟظ ألاخ٩ام، جهضع: "1979 لؿىت 160 ع٢م ال٣ًاجي الخىٓيم ٢اهىنل مً 6/اإلااصة ٖليه ههذ ٦ظل٪  (1)

 .2005 لؿىت الٗغا١ ظمهىعيت صؾخىعل مً 5/اإلااصة  (2)
. 205م بٛضاص، ال٣اهىهيت، اإلا٨خبت اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل قغح اإلادمىص، مضخذ: يىٓغ   (3)

 . 93 م ؾاب٤، مهضع زُاب، قيذ يياء  (4)
 . 101-98 م الؿاب٤، اإلاهضع  (5)

 بلى حؿدىض وؤن ٖلحها بىيذ التي ألاؾباب ٖلى مكخملت ألاخ٩ام ج٩ىنل ؤن يجب -1: " ٖغاقي مضهيت مغاٞٗاث 159/اإلااصة ههذ (6)

 الاصٖاءاث عص ؤو ٢بى٫ل ٖلى خملتها التي ألاوظه خ٨مها في جظ٦غ ؤن اإلاد٨مت ٖلى -2. ال٣اهىنل في اإلابيىت الخ٨م ؤؾباب ؤخض
 ". بلحها اؾدىضث التي ال٣اهىهيت واإلاىاص الخهىم ؤوعصَا التي والضٕٞى
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 :الخٌم ضذس بُاناث //أ
يٟيا مسخهت مد٨مت ًٖ نضع ٢ض الخ٨م ؤن ٖلى للخٗٝغ وطل٪ ال٣ًاجي، الخ٨م ؤنضعث التي اإلاد٨مت اؾم -1  ْو

يٟي الازخهام ألن وطل٪ الخ٨م، مىيٕى بالضٖىيل  . الٗام الىٓام مً للمد٨مت الْى

يتها، الؿلُت مهضع َى الكٗب ؤن وخيض 1(1) .الكٗب باؾم ألاخ٩ام جهضع -2  ختى باؾمه ألاخ٩ام جهضع ؤن يجب (2) وقٖغ
يتها ج٨دؿب ليه. ؤلالؼام في و٢ىتها قٖغ  ٢ىاٖض مً ٢اٖضة الكٗب باؾم ناصع ؤهه ٖلى ال٣ًاجي الخ٨م متن في الىو ي٩ىنل ٖو

ا بٟٚا٫ ٖلى ويترجب الٗام، الىٓام غرل لٗىهغ الخ٨م ٣ٞضان ط٦َغ  2 (3) .ٖىانٍغ مً ظَى

ى الخ٨م، بنضاع جاعيش  -3  . به ال٣اهىهيت الًُٗ مضص بضء لخدضيض وطل٪ به، الى٤ُ جاعيش َو
، الظر اإلاىٟغص ال٣اضخي ؤو الخ٨م، ؤنضعوا الظيً اإلاد٨مت َيئت ل٣ًاة ال٩امل الاؾم بيان -4  ؤن مً للخإ٦ض وطل٪ ؤنضٍع

لت مد٨مت ًٖ نضع ٢ض الخ٨م
ّ
٣ا صخيدا حك٨يال مك٩  .  لل٣اهىنل ٞو

 . ٖليه واإلاد٩ىم له اإلاد٩ىم مً ٧ل لخدضيض وطل٪ و٦الئهم، وؤؾماء بصخههم الضٖىيل في الخهىم ؤؾماء -5
يابهم، الخهىم خًىعل بزباث -6 ً لخم٨حن وطل٪ ٚو  التي هٟؿها اإلاد٨مت لضي به الًُٗ مً ٚيابيا بد٣ه الخ٨م نضع مَال

تراى بُغي٤ ؤنضعجه ب بن الٛيابي الخ٨م ٖلى  الٖا  .بظل٪ ٚع
هم ٞحها الخهىم باصٖاءاث مىظؼا جخًمً بالضٖىيل واٞيت زالنت -7  وؤصلت وحجج و٢اج٘ مً بليه اؾدىضوا وما  وصٖٞى

 .٢اهىهيت
 . الضٖىيل ؾحر زال٫ اجساطَا للمد٨مت ؾب٤ التي بال٣غاعاث بيان -8

 :الخٌم منؿوم  بُاناث//  ب 
ى اإلاد٨مت، بلحها اهتهذ التي الخ٨ميت ال٣ٟغة َى الخ٨م مىُى١ل    ليهبذ ال٣ًاجي الخ٨م ٞيه يهاٙ الظر ال٣الب َو

 له اإلاد٩ىم الخهم يدهل الخ٨م مىُى١ل وبم٣خطخى. جىٟيظٍ إلم٩اهيت ٞا٢ض ٢ًاجي لخ٨م ٖمليا ٢يمت ال بط (4) للخىٟيظ، ٢ابال
 لها، لؼوم ال جٟغيٗاث ؤو جٟهيالث يخًمً ال مىظؼا ٞيه، لبـ ال واضخا نغيدا ي٩ىنل ؤن يجب لظا ال٣اهىهيت، الخمايت ٖلى

 ما ؤو (6) ٖلحها، بجي التي ألاؾباب بيان ال٣ًاجي الخ٨م بمىُى١ل ويلخ٤  (5) .الخ٣ٗيض ًٖ والبٗيضة البؿيُت ؤلٟاْه في ص٢ي٣ا
ل((. الدؿبيب))بـ ال٣اهىوي ال٣ٟه في يٗٝغ

                                                           

 بم٣خطخى اإلاد٨مت خ٨مذ جُبي٣ه يم٨ً حكغيعي هو يىظض لم بطا -2: "1951 لؿىت 40 ع٢م الٗغاقي اإلاضوي ال٣اهىنل مً 1/اإلااصة في ظاء 1 (1)
،  يىظض لم ٞةطا مٗحن، بمظَب الخ٣يض صونل ال٣اهىنل َظا لىهىم مالءمت ألا٦ثر ؤلاؾالميت الكغيٗت مباصت ٞبم٣خطخى يىظض لم ٞةطا الٗٝغ

ا التي باألخ٩ام طل٪ ٧ل في اإلادا٦م وحؿترقض -3. الٗضالت ٢ىاٖض ٞبم٣خطخى  ٢ىاهيجها جخ٣اعب التي ألازغيل البالص في زم الٗغا١ في وال٣ٟه ال٣ًاء ؤ٢َغ

 ".الٗغا٢يت ال٣ىاهحن م٘
.  437 م ؾاب٤، مهضع الٗبىصر، ٖباؽ (2)

 .  ٖغاقي بزباث 1ٝ 17/اإلااصة 2 (3)

ا، ؤبى ؤخمض: يىٓغ للخٟهيل (4)  م ،1983 ال٣اَغة، ال٣ًاة، وؤٖما٫ ألاخ٩ام حؿبيب الٟخاح، ٖبض ٖؼمي. بٗضَا وما 167 م ؾاب٤، مهضع الٞى
 ،2011 ؤلاؾ٨ىضعيت، الجضيضة، الجامٗت صاع والخجاعيت، اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل في ال٣ًاثيت ألاخ٩ام حؿبيب ٖمغ، بؾماٖيل هبيل. بٗضَا وما 203

يب آصم. بٗضَا وما 436م ؾاب٤، مهضع الٗبـىصر، ٖباؽ. بٗضَا وما5 م  اإلاجيض ٖبض ٖهمذ. بٗضَا وما 357 م ؾاب٤، مهضع الىضاور، َو
 .بٗضَا وما 672 م ؾاب٤، مهضع ب٨غ،

 .ٖغاقي مضهيت مغاٞٗاث 166/اإلااصة  (5)
 لظل٪، اإلادضصة الجلؿت في اإلاىظبت ؤؾبابه و٦خابت مؿىصجه جدغيغ بٗض ٖلىا الخ٨م مىُى١ل يخلى: "ٖغاقي مضهيت مغاٞٗاث 161/اإلااصة ههذ (6)

ان ويٗخبر ان خًغ خًىعيا، ظغث ٢ض اإلاغاٞٗت ٧اهذ بطا جل٣اثيا به مبلٛحن الُٞغ ض في يدًغا لم ؤم الُٞغ ". ال٣غاع لخالوة ٖحن الظر اإلاٖى
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 التي ال٣اهىهيت الىهىم ال٣اهىهيت باألؾباب ويغاص. له والىا٢ٗيت ال٣اهىهيت ألاؾباب ببيان يخد٤٣ ال٣ًاجي الخ٨م وحؿبيب

 ألاؾباب ؤما (7) .اإلاضوي ال٣اهىنل مً ألاولى اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم ال٣اهىنل مهاصع ؤخض ؤو لها، َب٣ا ال٣ًاجي الخ٨م نضع
 ؤن ال٣ًاجي الخ٨م بلحها يؿدىض التي الىا٢ٗيت ألاؾباب في ويكتٍر الخ٨م، بلحها يؿدىض التي وألاصلت الى٢اج٘ ٞهي الىا٢ٗيت

 يد٨م ؤن لل٣اضخي ليـ بط (8) الصخصخي، ال٣اضخي ٖلم مً وليـ وؤصلتها، الضٖىيل و٢اج٘ مً ومؿخمضة ومى٣ُيت ٧اٞيت ج٩ىنل

 الدؿبيب ؤَميت بيان في اإلاغاٞٗاث ٣ٞه ٦خب ؤؾهبذ و٢ض َظا (1) .اإلاد٨مت زاعطلمً ٖليه خهل الظر الصخصخي بٗلمه
 (2) .وؤَغاٞها ال٣ًاثيت للٗمليت ويغوعجه

   ً مَّك َاًل  جيخهي الظر الخ٨م بنضاع ٖىض اإلاد٨مت ٖلى يجب بط الضٖىي، بمهاعي٠ الخ٨م ال٣ًاجي الخ٨م مىُى١ل ويُت

 اإلاهاعي٠ خؿاب في ويضزل. ٖليه اإلاد٩ىم الخهم ٖلى الضٖىيل بمهاعي٠ هٟؿها جل٣اء مً جد٨م ؤن ؤمامها الخهىمت به
 الخ٨م ٞللمد٨مت ٖلحهم اإلاد٩ىم حٗضص وبطا اإلا٣خًاة، الترظمت وؤظىعل الكهىص وه٣ٟاث الخبرة ومهاعي٠ اإلاداماة ؤظىعل

     (3) .مجهم ٧ل ٖلى به خ٨م ما بيؿبت بيجهم اإلاهاعي٠ ب٣ؿمت

   
ً
 : بالخٌم النؿو /سابػا

ض في   ا خًغ ؤ ؾىاء الخ٨م مىُى١ل يخلى اإلاد٨مت ٢بل مً ؾلٟا اإلا٣غعل اإلاٖى  ويٗخبران يدًغا، لم ؤم الضٖىيل َٞغ

ً بد٤ ٚيابيا ويهضع (4) بد٣هما، خًىعيت اإلاغاٞٗت ظغث بطا به مبلٛحن  بالى٤ُ وي٣هض. بد٣ه ٚيابيت اإلاغاٞٗت ٧اهذ مَال
 ؤو ال٣اضخي ٢بل مً ٖلىا الخ٨م مىُى١ل ب٣غاءة طل٪ ويخم ؤمامها، اإلاىٓىعة الضٖىيل في بعاصتها ًٖ اإلاد٨مت بٞهاح بالخ٨م

.  ؾغيت الضٖىيل في اإلاغاٞٗت ٧اهذ ولى ٖلىا بالخ٨م ويى٤ُ 1(.5) .ؤًٖائها ظمي٘ وبدًىعل اإلاد٨مت َيئت عثيـ
 ٞهى مؿىصجه، ٦خبذ ولى ٢اهىوي، وظىص له ليـ به الى٤ُ ٢بل الخ٨م ؤن في بالخ٨م للى٤ُ البالٛت ألاَميت وجبرػ  

٤ ٖىه الٗضو٫ل اإلاد٨مت خ٤ ومً خ٨م، مكغوٕ مجغص  يم٨ً وال به، الى٤ُ بٗض ومىظىصا ٢اثما يهبذ ول٨ىه ال٣اهىن، ٞو

 ؾلُت ًٖ الضٖىيل جسغط ال٣ًاجي بالخ٨م الى٤ُ بمجغص بط (6) .ال٣اهىهيت آزاٍع ٧اٞت ٖليه وجترجب ٖىه، الٗضو٫ل للمد٨مت

٘ ؤنضعجه، التي اإلاد٨مـت  ألامغ حجيت وي٨دؿب. مىه الخظٝ ؤو ٖليه، ؤلاياٞت ؤو حٗضيله لها يجىػل ٞال ٖجها، اإلاد٨مت يض وجٞغ
  (7) .له للمد٩ىم خ٣ا الخ٨م ويهبذ ٞيه، ال٣اهىهيت الًُٗ مضص ؾغيان بالخ٨م، الى٤ُ م٘ ويبضؤ ٞيه، اإلا٣طخي

:  الخاليت اإلا٣ىماث ٞيه جخىاٞغ ؤن يجب ال٣اهىهيت نٟخه ال٣ًاجي الخ٨م ي٨دؿب ل٩ي ٞةهه ج٣ضم ما ٖلى بىاء

                                                           

 ألن اإلاد٨مت، في الًبِ ٧اجب لضي اإلاهمت َظٍ بيضإ يجىػل ال ؤهه ؾاب٣ا الٗغا١ في الخميحز مد٨مت عثيـ زُاب قيذ يياء ألاؾخاط ويغيل 1 (1)

 . 111 م ؾاب٤، مهضع زُاب، قيذ يياء. اإلاد٨مت َيبت مً ي٣لل مما َظا
 .685 م ؾاب٤، مهضع ب٨غ، اإلاجيض ٖبض ٖهمذ (2)

يب آصم  (3)  . 356 م ؾاب٤، مهضع الىضاور، َو
 التي اإلاى٣ُت بضاءة ٢اضخي بغثاؾت اإلال٨يت جشبيذ لجىت جال٠: "1971 لؿىت 43 ع٢م الٗغاقي ال٣ٗاعرل الدسجيل ٢اهىنل مً 462ٝ/اإلااصة في ظاء  (4)

ًىيت ؤٖمالها مى٣ُت يمً اإلاسجلت ٚحر ألاؾهم ؤو ال٣ٗاع ٞحها ي٣٘ ٟحها وؤخض اإلاسخهت ال٣ٗاعرل الدسجيل صاثغة عثيـ ٖو  ممشل ؤو الٟىيحن مْى

 ". ال٣غيت ؤو اإلادلت مدخاع و٦ظل٪ خضوصَا، صازل وا٢ٗا ال٣ٗاع ٧ان بطا البلضيت ؤو الٗانمت ؤماهت ًٖ وممشل اإلااليت وػاعة ًٖ
 .425 م ؾاب٤، مهضع الٗبىصر، ٖباؽ   (5)

يب آصم (6)  .364 م ؾاب٤، مهضع الىضاور، َو
، ميكإة ،1ط الخام، ال٣ًاجي ال٣اهىنل ؾٗض، هجيب ببغاَيم (7)  109 م ،1973 ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع
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لت مد٨مت ًٖ ناصعا ي٩ىنل ؤن -1
ّ
٣ا صخيدا حك٨يال مك٩ اص مً يسغط وبظل٪ لل٣اهىن، ٞو ضَال  ٧ّلل ال٣ًاجي الخ٨م مٟهىم ِٖ

لت َيئت ًٖ ناصع ٢غاع
ّ
 مل٨يت جشبيذ ٦لجىت ٢اييا، ؤًٖائها مً ٧ان ولى مٗيىت، َبيٗت طاث هؼاٖاث في للٟهل مك٩

٣ا مجضصا ال٣ٗاع  .مد٨مت ليؿذ الهيئت جل٪ مشل ألن 1(1) ال٣ٗاعر، الدسجيل ٢اهىنل ألخ٩ام ٞو
ت في وخاؾما ٞانال ي٩ىنل ؤن -2 ٗذ مىاٖػ ٣ا زهمحن بحن صٖىيل ٖجها ٞع  التي بالك٩ليت اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل ل٣ىاٖض ٞو

ليه (2).ال٣اهىنل يدضصَا  اإلاٗغوى الجزإ يدؿم ال الظر ال٣غاع البدض بهظا اإلاٗجي ال٣ًاجي الخ٨م ون٠ ًٖ يسغط ٖو
 ال٣ًاجي الخ٨م بخٗغي٠ الخانت ال٣ٟغة في بىا مّغل و٦ما الضٖىي، في اإلاغاٞٗت ؾحر ؤزىاء مخسظا ٧ان ولى اإلاد٨مت، ؤمام

 .  ال٣اهىوي ؤلانالح في
يا م٨خىبا الخ٨م ي٩ىنل ؤن -3 .  ٧اٞت ال٣اهىهيت لبياهاجه ومؿخٞى

. الهػاةي الخٌم آزاس: الشابؼ الكشع

: الخاليت الىخاثج به الى٤ُ و٢ذ ومً ال٣ًاجي الخ٨م نضوعل ٖلى يترجب  

 .قُط اإلاهض ي ألامش حجُت الخٌم ايدعاب  //أوال-
ىا    صخيدا نضع ٢ض ال٣ًاجي الخ٨م ؤن مٟاصَا ٢اهىهيت ٢غيىت ٞيه اإلا٣طخي ألامغ حجيت ؤو الخ٨م حجيت ؤن ٖٞغ

يت، الك٩ليت الىاخيخحن مً  الخ٣ى١ل اؾخ٣غاع ألاخ٩ام حجيت وحؿتهضٝ (3) .به ٢طخى ٞيما حجت يٗخبر ٞهى لظل٪ واإلاىيٖى
ضم الخهىماث لخجضص خّضل ووي٘ ال٣اهىهيت واإلاغا٦ؼ  بلى ياصر مما مخٗاعيت مخىا٢ًت ؤخ٩ام نضوعل وجٟاصر جإبيضَا، ٖو

٣ض جىٟيظَا، في مك٨الث  الًُٗ باإلم٩ان ٧ان وبن حجيخه ال٣ًاجي الخ٨م وي٨دؿب (4) .له الىاؽ واخترام َيبخه ال٣ًاء ٞو
ظٍ. ٢اهىها اإلا٣غعة الًُٗ َغ١ل بةخضي ٞيه  ٢بل مً ه٣ٌ ؤو ٞسخ ؤو ٖض٫ ؤو الخ٨م ؤبُل بطا بال جؼو٫ وال جب٣ى الدجيت َو

 ال و خؿابيت، ؤو ٦خابيت ماصيت ؤزُاء مً ال٣ًاجي الخ٨م في يغص ٢ض ما جصخيذ مً جمى٘ ال ؤجها ٚحر (5) .اإلاسخهت اإلاد٨مت
٣ا يخم وؤن الخ٨م، بمًمىنل طل٪ ٧ل يمـ ؤال قغيُت ٣ٞغاجه بٌٗ يكىب ٢ض الظر الٛمىى جٟؿحر مً ٦ظل٪ جمى٘  ٞو

: ؤزغان به اإلا٣طخي ألامغ حجيت ؤو الخ٨م حجيت ٖلى ويترجب. الالخ٤ اإلاُلب في طل٪ ؾجريل ما ٖلى ٢اهىها اإلا٣غعة لؤلنى٫ل

ىض مجضصا، ال٣ًاء ؤمام طاتها الضٖىيل َغح ظىاػ ٖضم ٞهى الؿلبي ألازغ ؤما. بيجابي وآلازغ ؾلبي ؤخضَما  َغخها بٖاصة ٖو
 الايجابي ألازغ ؤما. ٞحها الٟهل لؿب٤ ٢بىلها بٗض جد٨م ؤن اإلاد٨مت ٞٗلى ٢اهىهيت، ؤو وا٢ٗيـت بلحها ظضيضة ؤصلت بةياٞت ولى

  (6) .٢اهىها اإلا٣غعة بالُغ١ل بال به الًُٗ يجىػل وال والخهىم، اإلاد٨مت ٢بل مً الخ٨م به ٢طخى ما اخترام يغوعة ٞهى
ه ٖىض ٞيه اإلا٣طخي الصخيء ٢ىة ؤو الخ٨م، ٢ىة ال٣ًاجي الخ٨م وي٨دؿب    باؾدىٟاطٍ بما وطل٪ البخاث، صعظت بلٚى

 وخيجها. الًُٗ في خ٣هم بؾ٣اٍ ٖلى الضٖىيل في الخهىم باجٟا١ ؤو مىاٖيضَا، بٟىاث ؤو ٢اهىها، له اإلا٣غعة الًُٗ َغ١ل
٣بل وال (5) الخ٣ى١، مً ٞيه ٞهل بما حجت ي٩ىنل ل (6) .حجيخه يى٣ٌ صليل يُت

                                                           

  .447عباس العبودي، مصدر سابق، ص (1)
 .334، ص 1986، منشؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة، 1نبٌل إسماعٌل عمر، أصول المرافعات المدنٌة والتجارٌة، ط  (2)
األحكام الصادرة من المحاكم العراقٌة التً حازت درجة البتات تكون حجة بما : "إثبات عراقً 105/ نصت المادة (3)

".  فصلت فٌه من الحقوق إذا اتحد أطراؾ الدعوى ولم تتؽٌر صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محال وسببا
".  ال ٌجوز قبول دلٌل ٌنقض حجٌة األحكام الباتة: "إثبات عراقً 106/نصت المادة (4)
، دار الجٌل للطباعة، 4، ط2سلٌمان مرقس، أصول اإلثبات وإجراءاته فً المواد المدنٌة فً القانون المصري، ج (5)

.  166، ص 1986
.   157، ص 1977، طبعة بٌروت، 4جالقرائن وحجٌة األحكام والكشؾ والخبرة،  -حسٌن المإمن، نظرٌة اإلثبات  (6)
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 مً ؤر بها يخمؿ٪ لم ولى (8) هٟؿها، جل٣اء مً اإلاد٨مت بها ج٣طخي خيض1(7) الٗام، الىٓام مً ألاخ٩ام ٢ىة حٗض ولظل٪
 ًٖ جىاػ٫ل ؤو اجٟا١ ٧ل ويّٗضل الخميحز، مد٨مت ؤمام مغة ألو٫ل ولى الضٖىيل مغاخل ظمي٘ في بها الخمؿ٪ يجىػل ٦ما الخهىم،
  (9) .باَال بها الخمؿ٪

 :اإلادٌمت والًت من الجزاع خشوج //زانُا 
 لها يجىػل وال ؾلُتها، ًٖ الجزإ ويسغط بد٨مها، ٞيه ٞهلذ إلاا باليؿبت واليتها اإلاد٨مت حؿدىٟظ الخ٨م بخالوة  

 لها جبحن لى ختى ؤم الخهىم، َلب ٖلى بىاء ؤم هٟؿها جل٣اء مً ٞيه الىٓغ بٖاصة اإلاد٨مت ؤعاصث ؾىاء  ٞيه الىٓغ بٖاصة

 ال٣ًاثيت، ؾلُتها هي الخهىم بهظا اإلاد٨مت اؾدىٟظتها التي الؿلُت ألن. به ٢ًذ ما صخت ٖضم ؤو  ٖضالت ٖضم الخ٣ا

٣ا بال بليه ؤلاياٞت ؤو حٗضيله ؤو به ٢ًذ ٖما الٗضو٫ل اإلاد٨مت حؿخُي٘ ال لظا     (10) .لل٣اهىنل ٞو

 :الذغوى  موغوع بشأو الجزاع خعم  // زالثا

 خالت وجؼيل ؤمامها، ؤ٢يمذ التي الضٖىيل في به اإلاضعى الخ٤ ٖاثضيت ًٖ اإلاد٨مت بها ج٨ك٠ وؾيلت َى ٞالخ٨م  

 ج٣طخي ٖىضما ٞاإلاد٨مت. لها ميكئت وليؿذ للخ٣ى١، ٧اقٟت ؤجها ألاخ٩ام في وألانل. الخ٤ طل٪ ج٨خى٠ ٧اهذ التي الخجهيل
ٌ ٢ًذ لى ٦ما ألامغ، وا٢٘ في ظضيضة خ٣ى٢ا جيصخئ وال ٖلحها، اإلاخىإػ الخ٣ى١ل ج٨ك٠ بهما ؤمامها اإلاٗغوى الجزإ في  بٞغ

. لالصٖاء ؤزغ ٧ل يؼو٫ وبظل٪ الضٖىي، في به اإلاضعى الخ٤ صخت ٖضم وهي مىظىصة ٢اهىهيت خالت ج٣غعل ٞةجها الضاثً صٖىيل
 الخاظغ، بٞالؽ بةقهاع الخ٨م خالت في ٦ما نضوعٍ، ٢بل مىظىصا ي٨ً لم ظضيض ٢اهىوي مغ٦ؼ ؤخياها ييكإ ٢ض الخ٨م ول٨ً

  (11) .ظضيض لخ٤ وليـ ٢اهىوي، إلاغ٦ؼ ميكإ الخ٨م ٞهظا

 .الهػاةي الخٌم وجكعحر جصخُذ: الخامغ الكشع

. مىُى١ل في ٚمىى ؤو بياهاجه، في زُإ ال٣ًاجي الخ٨م يٗتررل ٢ض لظا ؤلاوؿاوي، الٗمل في مٟخ٣ضة نٟت ال٨ما٫

.  مؿخ٣لت ٣ٞغة في مجهما ٧ل الخالخحن َاجحن وهدىاو٫ل

 
ً
: الهػاةي الخٌم جصخُذ  / أوال

٘ ال٣ًاجي الخ٨م بهضوعل   ٢ض ما وحجيخه صخخه في يازغ وال به، اإلاؿاؽ يم٨ً وال صٖىاٍ، ًٖ اإلاد٨مت يض جٞغ
 الخ٨م ؤنضعث التي اإلاد٨مت ٢بل مً ألازُاء جل٪ جصدر وبهما خؿابيت، ؤو ٧اهذ ٦خابيت بدخت، ماصيت ؤزُاء مً ٞيه يٓهغ
حن بضٖىة وطل٪ ؤخضَما، ؤو الضٖىيل َغفي مً جدغيغرل َلب ٖلى بىاء ض في اإلاد٨مت ؤمام للخًىعل الُٞغ  وجشبذ مدضص، مٖى

                                                           

 على الدعوى أقام وأن للمدعً سبق أنه لوحظ: "االتحادٌة البصرة استئناؾ لمحكمة التمٌٌزٌة للهٌئة قرار فً جاء (7)
 التً األحكام أن حٌث مجددا إقامتها له ٌجوز ال وبالتالً حٌنها، دعواه ردت وقد والسبب الموضوع بنفس علٌها المدعى
 تتؽٌر ولم الدعوى أطراؾ اتحد إذا الحقوق من به فصلت بما حجة تكون البتات درجة وتكتسب العراقٌة المحاكم عن تصدر

 القرار". التمٌٌزٌة الطعون ورد الممٌز القرار تصدٌق قرر علٌه وسببا، محال الحق بذات النزاع وتعلق صفاتهم،
 السادة وعبد المالكً جعفر التمٌٌزٌة، بصفتها البصرة استئناؾ محكمة قرارات. 30/6/2005 فً 2005/ب/ت/110

 .   136 ص ،2012 البصرة، البصرة، مطبعة ،4ج العبادي،
 . 362 ص سابق، مصدر النداوي، وهٌب آدم (8)
 .448ص سابق، مصدر العبودي، عباس (9)

 . 363آدم وهٌب النداوي، مصدر سابق، ص  (10)

ما ٌقع فٌه من أخطاء مادٌة بحتة، كتابٌة أو حسابٌة، ال ٌإثر فً صحته  -1: "مرافعات مدنٌة عراقً 167/نصت المادة (11)
إذا وقع طلب التصحٌح دعت المحكمة  -2. وإنما ٌجب تصحٌح الخطؤ من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفٌن أو أحدهما

حاشٌة  ٌدون قرار التصحٌح -3. الطرفٌن الستماع أقوالهما أو من حضر منهما بشؤنه وأصدرت قرارها بتصحٌح الخطؤ الواقع
  ".للحكم الصادر وٌسجل فً سجل األحكام وٌبلػ للطرفٌن
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٤ مدًغ في مجهما، خًغ مً ؤ٢ىا٫ ؤو ؤ٢ىالهما ا جضّونل زم الضٖىي، بةيباعة يٞغ  جصخيده اإلاُلىب الخُإ بخصخيذ ٢غاَع

ا ويسجل وجصدخه، الخُإ حكُب ؤال ؤر للخ٨م، ٦داقيت  1 (12) .الٛاثب الُٝغ به ويبلٜ ألاخ٩ام، سجل في ٢غاَع
 م٘ يخٗاعى وال الخ٨م، مىيٕى الخ٤ ٖلى يازغ ال صّدر لى الظر الخُإ طل٪ ال٨خـابي، اإلااصر بالخُإ وي٣هض  

٨غجه الخ٨م مىُى١ل و٧ان ،( ٖليه اإلاضعى) مً بضال( اإلاضعي) حٗبحر وعص لى ٦ما مىُى٢ه،  ٖاج٤ ٖلى ي٣٘ ٞيه ؤلالؼام ؤن ٞو

 في الىاعصة ال٣ًاثيت اإلاُالب بٌٗ بصعاط وؿياجها ؤو اإلاد٨مت بَما٫ ماصيا زُإ يٗخبر وال(. اإلاضعي) ٖلى ال( ٖليه اإلاضعى)

ا الىاظب البياهاث مً ألر بٟٚالها ؤو الخ٨م، مىُى١ل في الضٖىيل  الخُإ ٞهى الخؿابي اإلااصر الخُإ ؤما. الخ٨م في جىاَٞغ
 جصخيذ َلب بغص اإلاد٨مت و٢غاع. يغب ؤو ٢ؿمت ؤو َغح ؤو ظم٘ مً ألاؾاؾيت الخؿابيت الٗملياث بخضي هديجت ي٣٘ الظر

   ( 4) .به للخبليٜ الخالي اليىم مً ؤيام ؾبٗت زال٫ الضٖىيل َغفي مً جميحزا به للًُٗ ٢ابال ي٩ىنل ٢بىله ؤو اإلااصر الخُإ

 
ً
: الهػاةي الخٌم جكعحر /زانُا

 ٢ابال يجٗله وبما ٞيه، ٢طخى ٞيما ببهام وال ٚمىى وال لبـ ال بّيىا واضخا ال٣ًاجي الخ٨م يهضع ؤن اإلاٟترى

 في ظؼجي ؤو ٦لي ٚمىى الخ٨م يكىب ؤن الىاعص مً ؤهه ٚحر. ويؿغ بؿهىلت بدىٟيظٍ اإلاسخهت الضاثغة ٢بل مً للخىٟيظ
 ال٣ًاجي الخ٨م لضحها ؤوصٕ التي الخىٟيظيت للجهت ال٣اهىنل ؤظاػ ول٣ض. جىٟيظٍ اإلاٗىيت الضاثغة ٖلى ٞيؿخٗصخي مىُى٢ه،

لى الٛمىى، طل٪ ًٖ ؤنضعجه التي اإلاد٨مت مً حؿخىضر ؤن بالٛمىى اإلادؿم  .الٛامٌ الىو بخٟؿحر ؤلاظابت اإلاد٨مت ٖو
ى. يٟؿٍغ الظر للخ٨م الىظٍى ٧ل مً مخمما الخ٨م مً الٛامٌ الجؼء بخٟؿحر اإلاد٨مت مً الهاصع ال٣غاع ويٗخبر (5)  مً َو

  (14) .يٟؿٍغ الظر الخ٨م  نضوعل جاعيش مً ناصعا يٗخبر جاعيسه خيض

. وانػذامط الهػاةي الخٌم بؿالو:  الثاني اإلاؿلب
غرل ٖيب ال٣ًاجي الخ٨م يٗتررل ٢ض يت ؤو الك٩ليت الكغوٍ بياهاجه إلاسالٟت ؤو م٣ىماجه ؤخض لخسل٠ ظَى  اإلاىيٖى

 مٟهىمي جىييذ مؿخ٣لت ٞغوٕ وبإعبٗت اإلاُلب َظا في وهدىاو٫ل. مىٗضما ؤو باَال، اٖخباٍع بلى ياصر مما لصخخه، اإلاُلىبت
.  ال٣ًاجي الخ٨م حٗضم التي الٗيىب ومٗياع  بيجهما والخميحز اإلاىٗضم، والخ٨م الباَل الخ٨م

ُ  الكشع .  الباؾل الخٌم: ألاو

 َى َىا به اإلا٣هىص والبُالن. لصخخه اإلاُلىبت والكغوٍ البياهاث مً ؤر جسل٠ ٖىض باَال ال٣ًاجي الخ٨م يٗض

 (16) .ببُالهه ي٣طخى ؤن بلى آزاٍع ويغجب وظىص له الباَل ٞالخ٨م (15) .الباَل الخ٨م في ٖام ؤزغ بخضار بلى ياصر ق٨لي ٖيب
 (17) .اإلاغاٞٗاث ٢ىاٖض إلاسالٟخه ؤو الضٖىي، ٖغيًت ٦بُالن نضوعٍ، ٖلى ؾاب٣ت ال٣ًاجي الخ٨م بُالن ؤؾباب ج٩ىنل و٢ض

 بال لهضوعٍ ؤو 182)ؤنضعجه التي اإلاد٨مت ٢اضخي مً جى٢يٗه ٦ٗضم ال٣ًاجي، الخ٨م بظاث مخٗل٣ت البُالن ؤؾباب ج٩ىنل و٢ض

                                                           

  . 692عصمت عبد المجٌد بكر، مصدر سابق، ص  1 (12)
  .مرافعات مدنٌة عراقً 216/المادة (13)
للمنفذ العـدل أن ٌستوضح من المحكمة التً أصدرت : " 1980لسنة  45من قانون التنفٌذ العراقً رقم  10/نصت المادة (14)

من ؼموض، وإذا اقتضى األمر صدور قرار منها أفهم ذوو العالقة بمراجعتها دون اإلخالل بتنفٌذ ما هو  الحكم عما ورد فٌه
   ".واضح من الحكم الواجب التنفٌذ

يب آصم (15)  . 371 م ؾاب٤، مهضع الىضاور، َو

 . 124 م ،1999 ؤلاؾ٨ىضعيت، الجضيضة، الجامٗت صاع اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل في بالبُالن الخمؿ٪ َىضر، اؤمض (16)
  . 686 م ؾاب٤، مهضع ب٨غ، اإلاجيض ٖبض ٖهمذ (17)
 ججاٍ الٗلىيت الخًىعيت اإلاغاٞٗت بظغاء ٖضم اإلاد٨مت ٖلى الالػم ٧ان:"الاجداصيت ٦غ٧ى٥ اؾخئىاٝ مد٨مت في الخميحزيت للهيئت ٢غاع في ظاء 2 (18)

ا بصخت ؤزل لظل٪ اإلاد٨مت الخٟاث ٖضم وبن للمغاظٗت، الضٖىيل جغ٥ ب٣غاع يبلٜ لم الظر الشاوي ٖليه اإلاضعى  واٖخباع مٗضوما ويجٗله اإلامحز ٢غاَع
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 اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل في ؤلاظغاءاث مً الٗضيض مسالٟت ٖلى ٦جؼاء البُالن اإلاكٕغ عجب ٦ما. الدؿبيب في لٗيب ؤو 1(1) حؿبيب،

غرل ه٣و ؤو ٖيب قابه بطا باَال الخبليٜ اٖخباع مشالها اإلاضهيت،   (2) .مىه الٛايت يٟىث ؤو بصخخه يسّلل ظَى
ل مً ال٣اهىنل ٣ٞهاء ومً

َال
ٝ غَّك  ٖضم بلى جاصر مسالٟت ال٣اهىوي همىطظه يسال٠ لٗمل ٢اهىوي ج٨يي٠ بإهه البُالن َاٖل

ه مً ومجهم (3) .٧امال ٧ان بطا ال٣اهىنل يغجبها التي آلازاع بهخاط  بطا هو بٛحر اإلاد٨مت به ج٣طخي ؤو اإلاكٕغ يغجبه ظؼاء بإهه ٖٞغ
يت ؤو الك٩ليت الكغوٍ ألخض ال٣اهىوي الٗمل اٞخ٣غ  ٞاٖليت ٖضم بلى الجؼاء َظا وياصر ٢اهىها، لصخخه اإلاُلىبت اإلاىيٖى

ىا٥ (4) .صخخه خالت له اإلاٟتريت ال٣اهىهيت ل٣يمخه واٞخ٣اٍع ال٣اهىوي الٗمل  التي للبُالن ألازغيل الخٗاعي٠ مً الٗضيض َو
جم٘ ؤجها ٚحر الهياٚت، في جسخل٠

ُت
غرل ٖيب وظىص ٖلى اإلاًمىنل خيض مً ج  نٟت جسل٠ ٖليه يترجب مما الخ٨م، في ظَى

ا الىاظب الصخت   (5 ) .ٞيه جىاَٞغ
يا يب٣ى ال٣ًاجي والخ٨م ، ومغجبا ومٗخبرا مٖغ  الضٖىيل زؿغ ممً به يًُٗ ختى باَال، مىه ق٤ في ٧ان ولى آلزاٍع

ل
ّ
 صعظت وا٦دؿب به يًُٗ لم بطا ؤما (6 ) .ه٣ًه ؤو ٞسخه ؤو حٗضيله ؤو ببُاله بالًُٗ اإلاسخهت اإلاد٨مت وج٣غعل ظؼًء، ؤو ٦ال

  البخاث،
 الٗمل بإن ج٣طخي التي ٞال٣اٖضة خيجها، بالبُالن الخمؿ٪ يجىػل وال ٞيه، اإلا٣طخي الصخيء ٢ىة ؤو الخ٨م، ٢ىة يدىػل ٞةهه

 الٗام بالىٓام البُالن مىيٕى حٗل٤ ؤ ؾىاء ٖلحها، اؾخصىاء ال ٖامت ٢اٖضة هي ال٣اهىهيت، آلزاٍع مىخجا صخيدا يٗخبر ؤلاظغاجي

  (7) .ال٣اهىهيت ؤزاٍع الباَل الخ٨م ييخج ال ل٩ي (1)البُالن ي٣غعل خ٨م يهضع ؤن يجب ألاخىا٫ ظمي٘ في بط الخانت؛ باإلاهلخت ؤم
 
 
  

                                                                                                                                                                                           

 ؾغوع ٦غصؾخان، ب٢ليم مدا٦م في الخميحزيت لل٣غاعاث ال٣اهىهيت اإلاباصت مً اإلادخاع". ه٣ًه ٢غعل لظا باَلت، الضٖىيل ججضيض بٗض الجاعيت اإلاغاٞٗت

 . 204م ،2010 الؿليماهيت، ؤلاوؿان، وخ٣ى١ل الضيم٣غاَيت بهماء مغ٦ؼ ،1ٍ الضيً، نضع وظما٫ ٖلى

 ٢اهىنل مً 161/اإلااصة بظل٪ ج٣طخي ٦ما الخ٨م مؿىصة جدغعل لم الاؾخئىاٝ مد٨مت ؤن وظض: "الاجداصيت الخميحز إلاد٨مت ٢غاع في ظاء 1 (1)
ت الخ٨م وسخت ؤن ٦ما اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث ت ال٩اجبت باآللت اإلاُبٖى  ج٣طخي ٦ما الهيئت ًٖىرل جى٢ي٘ جخًمً ال الضٖىيل بةيباعة اإلادْٟى

. 10/9/2007 في 2007/ ٣ٖاع الاؾخئىاٞيت الهيئت/1873 ع٢م ال٣غاع". الخ٨م ه٣ٌ ٢غعل لظا ؤٖالٍ، ال٣اهىنل مً 160 اإلااصة مً ألاولى ال٣ٟغة بظل٪

 . 144 م ،2010 بٛضاص، نباح، م٨خبت ،2ط الجىابي، ؾلمان صعيض الخميحز، مد٨مت ٢ًاء مً اإلادخاع
 الخ٨م ظاء خيض لل٣اهىنل ومسال٠ صخيذ ٚحر ؤهه جبحن اإلامحز الخ٨م ٖلى الىٓغ ٠ُٖ لضي: "٦غصؾخان ب٢ليم قىعي إلاجلـ ٢غاع في ظاء (2)

 ٢اهىنل مً 162/اإلااصة ألخ٩ام زالٞا اإلاضٖحن صٖىيل عص في اإلاد٨مت بلحها اؾدىضث التي ال٣اهىهيت واإلاىاص والٗلل ألاؾباب مً زاليا اإلامحز

حر هي ألاخ٩ام حؿبيب مً الٛايت ؤن خيض ،1969 لؿىت 83 ع٢م اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث  ٞهمه خؿً مً والخد٤٣ ال٣اضخي ٖمل ٖلى الغ٢ابت جٞى
يه وصٕٞى واصٖاءاث الجزإ لى٢اج٘  ومىا٤ٞ مكغوٕ ؤلاصاعرل ال٣غاع) ٖباعة ط٦غ مجغص ؤن وخيض ٞيه، اإلاد٨مت ٢ًاء ؤؾباب ٖلى والى٢ٝى َٞغ

 َيئت/139 ال٣غاع". ه٣ًه ٢غعل لظا.. ٖامت ٖباعة ألجها ٧اٞيت ٚحر الخ٨م متن في( ال٣اهىنل مً له ؾىض ال اإلاضٖحن اصٖاء وؤن لل٣اهىنل

 .www.iraqja.net  الٗغا٢يت ال٣ًاثيت للؿلُت الال٨ترووي اإلاى٢٘ ٖلى ميكىعل. 4/11/2015 في 2015/بصاعيت/ٖامت
 . ٖغاقي مضهيت مغاٞٗاث 27/اإلااصة (3)

، ميكإة ،2 ٍ اإلاغاٞٗاث، ٢اهىنل في البُالن هٓغيت والي، ٞخخي (4)  .8 م ،1977 ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗٝغ
، ميكإة واإلاىيىعي، ؤلاظغاجي اإلاضوي البُالن الكىاعبي، الخميض ٖبض (5)  . 9 م ،1991 ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع
 .بٗضَا وما 8 م ؾاب٤، مهضع والي، ٞخخي (6)

يا يب٣ى اإلاد٨مت مً يهضع الظر الخ٨م: "ٖغاقي مضهيت مغاٞٗاث 1603ٝ/اإلااصة ههذ (7)  اإلاد٨مت ٢بل مً يٗض٫ ؤو يبُل لم ما ومٗخبرا مٖغ
٤ ؤٖلى مد٨مت مً يى٣ٌ ؤو يٟسخ ؤو هٟؿها  ".ال٣اهىهيت الُغ١ل ٞو

http://www.iraqja.net/
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. اإلانػذم الخٌم: الثاني الكشع
، وظىصٍ مً بض ال البُالن ؤو بالصخت يخه٠ ل٩ي ال٣اهىوي الٗمل ؤن َى ال٣اهىنل في الاوٗضام ٨ٞغة ؤؾاؽ

ً
 ٞةطا ؤوال

 اإلاغى، ؤو بالصخت ونٟه يم٨ً ال الخي ٧ال٩اثً ال٣اهىوي الٗمل ؤن خيض بُالن، ؤو بصخت ونٟه يم٨ً ال ٞةهه يىظض لم

  (1) .ابخضاء خيا ٧ان بطا بال

: اججاَحن بلى ؤلاظغاجي ال٣اهىنل ميضان في ال٣اهىوي الٗمل اوٗضام ل٨ٟغة اٖخباٍع في اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٣ٞه اه٣ؿم ول٣ض
 مى٣ُيت ٚحر ٨ٞغة وهي اإلاغاٞٗاث، ٢ىاهحن في نغيذ حكغيعي ؾىض ؤر لها ليـ الاوٗضام ٨ٞغة ؤن ألاو٫ل الاججاٍ ؤصخاب يـغيل
 الىا٢ٗت في الخ٨يي٠ بدض يٟترى الظر الصخيذ البدض إلاى٤ُ زالٞا ؤزغيل وا٢ٗت بلى الاوٗضام وا٢ٗت ج٨يي٠ حؿىض ألجها

حر زاَئت ٨ٞغة وهي هٟؿها،  ال٣اهىنل جدضيض ؤن ٦ما اإلاى٤ُ، ال ال٣اهىنل يدضصٍ ال٣اهىوي للٗمل الىمىطط ألن ص٢ي٣ت ٚو
 زلِ بلى ي٣ىص طل٪ ألن والبُالن الاوٗضام مٟهىمي بحن الخٟغ٢ت يغوعة ٖضم خا٫ بإر يٗجي ال الصخيذ ال٣اهىوي للىمىطط

 مدل جؼا٫ ال ٨ٟ٦غة هخاثجها وؤن بها، ال٣اثلحن ٖىض بها ومؿلم مدضصة هٓغيت ٖلى ج٣ىم ال ألجها مٟيضة ٚحر ٨ٞغة ؤجها ٦ما. بيجهما

ا، بحن ختى وظضا٫ ق٪   (2) .وجدخىحها البُالن ٨ٞغة ٖجها حٛجي لها، لؼوم ال ٨ٞغة ٞهي وبالخالي ؤههاَع
اوي الاججاٍ ؤصخاب ويغيل

ّ
 ؾجريل ٦ما  –بيجهما الض٢ي٣ت الخٟغ٢ت وؤن البُالن، ًٖ جماما مسخلٟت ٨ٞغة الاوٗضام ؤن الش

 عوح يخًمجها التي ألامىعل بضحهياث مً ٞهي 3) ؤلاظغاجي، ال٣اهىنل في اٖخماصَا يغوعة ٖلميا جبرع التي هي  –بٗض ٞيما طل٪
 ًٖ يهضع لم بد٨م وجإزظ حٗخض ؤن للمد٨مت يؿٙى ٦ي٠ بط ٖلحها، اإلاكٕغ هو بلى خاظت في ليؿذ ٞهي وبالخالي ال٣اهىن،
لت مد٨مت

ّ
٣ا اإلادا٦م حك٨يل يٟغى ال٣اهىنل خحن في صخيدا، ٢اهىهيا حك٨يال مك٩  ازخهاناث ويدضص مٗيىت، ألؾـ ٞو

 بها الخ٨م ٖىض يخٗل٤ ما مجها ال٣ًاء ٖلى اإلاٗغويـت الجزاٖاث بن زم. الٗام بالىٓام اإلاخٗل٣ت آلامغة ال٣ىاٖض مً وجل٪ مجها، ٧ل

 مغيٌ، ل٨ىه خيا َٟال جلض ٧التي والبُالن ميخا، َٟال جلض التي ٧األم ٞاالوٗضام. باالوٗضام يخٗل٤ ما ومجها بإهىاٖه، بالبُالن
٨ظا  1   4) .البُالن ٚحر الاوٗضام ي٩ىنل َو

 وجدضيض ٞغػل في الزخالٞهم جبٗا ٞاه٣ؿمىا اإلاىٗضم، ال٣ًاجي الٗمل في واخض عؤر ٖلى ال٣اهىوي ال٣ٟه يخ٤ٟ ولم 

 ٞغي٤ ٞظَب: مظاَب زالزت بلى ال٣اهىهيت آزاٍع إلهخاط ؤو لصخخه الالػمت والٗىانغ ال٣ًاجي الٗمل لىظىص الالػمت الٗىانغ
 ٞغي٤ وطَب. م٣هىصٍ لخد٣ي٤ الالػمت الٗىانغ مً ألاصوى الخض ٖلى يدخىرل ال ٧ان بطا مىٗضما ي٩ىنل ال٣ًاجي الٗمل ؤن بلى

 ؤن بلى زالض ٞغي٤ طَب ٞيما. الٗام بالىٓام اإلاخٗل٣ت ال٣ىاٖض مً ٢اٖضة زال٠ بطا مىٗضما ي٩ىنل ال٣ًاجي الٗمل ؤن بلى آزغ
 ال٣اهىهيت آلازاع لترجب نالخا لي٩ىنل الالػمت الٗىانغ ؤخض يى٣هه الظر ؤو ٢اهىوي ؤزغ ؤر ييخج ال الظر ال٣ًاجي الٗمل

  (5) .مىٗضما ٖمال ي٩ىنل به الخانت
ا الٗغاقي اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل في الٗغاقي اإلاكٕغ يىعص ولم َظا ًٟ  بال (6) اليمجي، اإلاكٕغ ٞٗل ٦ما اإلاىٗضم للخ٨م حٗغي

 وال خهاهت، جلخ٣ه وال والىا٢٘، الىظىص خيض مً للخ٨م اإلااصيت اإلآاَغ بال له ليـ اإلاٗضوم ال٣غاع: "جميحزرل ٢غاع في ظاء ؤهه
ل (1) ".٢اهىهيا ؤزغا يغجب وال ًَٗ، ميٗاص بكإهه ي٩ىنل

                                                           

اث صاع ،2 ٍ والخجاعيت، اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل في البُالن ٞىصٍ، الخ٨يم ٖبض 1 (1)  . 319 م ،1993 الجامٗيت، اإلاُبٖى

 . 817 م ؾاب٤، مهضع والي، ٞخخي (2)
 . 461 م الؿاب٤، اإلاهضع (3)

 .بٗضَا وما 471 م ؾاب٤، مهضع والي، ٞخخي: يىٓغ (4)
ا ؤبى ؤخمض: يىٓغ (5) ، ميكإة ،2ط اإلاغاٞٗاث، في وال٣ًاء ال٣ٟه مضوهت وآزغون، الٞى  . بٗضَا وما 345م ،1955 ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع
  .251 م ،2000 ٖمان، ،1ٍ الجؼاثيت، اإلادا٦ماث ؤنى٫ل ٢اهىنل في البُالن هٓغيت خضاصيً، ظميل لارل: يىٓغ (6)
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 الىاخيت مً ؤهه بال اإلاد٨مت، ؤنضعتها التي مؿىصجه في يخجؿض ماصر وظىص له ٧ان وبن -بطن-1(2)اإلاىٗــضم ٞالخ٨م

غرل بٗيب ٦ياهه إلنابت وطل٪ ؾىاء، والٗضم َى ال٣اهىهيت  ٢اهىوي ؤزغ ؤر يترجب ال لظا (3) وظىصٍ، ؤع٧ان مً ع٦ىا ؤ٣ٞضٍ ظَى
م (4) .٢ًاء مً ٖليه اقخمل بما الخمؿ٪ ٖىض به٩اٍع ي٨ٟي وبهما باوٗضامه، للخمؿ٪ به الًُٗ يلؼم وال ٖليه، ِ

ّ
ل ؿَال  ال٣ٟه ويُت

٘ بجىاػ وال٣ًاء   (5) .اوٗضامه بخ٣غيغ الُلب جخًمً ؤنضعجه، التي اإلاد٨مت بلى ؤنليت صٖىيل ٞع

. وأىمُخط اإلانػذم، والخٌم الباؾل الخٌم بحو الخمُحز: الثالث الكشع

  : يلي بما اإلاىٗضم الخ٨م ًٖ الباَل الخ٨م يخمحز
 ًٖ الخغوط في وؤبلٜ طل٪ مً ؤٖى٠ شخيء ٞهى الاوٗضام ؤما ٦د٨م، َبيٗخه ي٣ٟضٍ وال الخ٨م يٗتررل ٖيب البُالن ؤن -1

  (6) .ؾىاء والٗضم ٞيجٗله ؤع٧اهه ؤخض ي٣ٟضٍ وبهما الخ٨م، حٗييب ٖلى ؤزٍغ ي٣خهغ ال بط ال٣اهىن،

  (7) .٢اهىوي ؤزغ ؤر ييخج ال اإلاىٗضم الخ٨م بيىما ٦د٨م، آزاٍع جد٤٣ ٖضم ال٣ًاجي الخ٨م بُالن ٖلى يترجب ال -2
 ونٟه يم٨ً ال لظا ٧اإلايذ، ٞهى الخصخيذ ي٣بل ٞال اإلاىٗضم الخ٨م ؤما ه٣ًه، بٗض الخصخيذ ي٣بل الباَل الخ٨م -3

 . (8)الصخت بةم٩اهيت
 الخ٨م اوٗضام بيىما باَال، ٧ان وبن للخ٨م ال٣اهىوي الىظىص ي٣ّغل ال٣اهىنل ألن ال٣اهىنل في بىو بال يخ٣غعل ال الخ٨م بُالن -4

، ال٣اهىنل في هو بلى يدخاط ال   (9) .ال٣اهىوي للىظىص ٞا٢ض ؤهه بال ماصر وظىص له ٧ان وبن ألهه لخ٣غيٍغ
يا ي٩ىنل الباَل الخ٨م  -5  اإلاىٗضم الخ٨م بيىما الًُٗ، مىاٖيض ٞىاث ٖىض به اإلا٣طخي ألامغ ٢ىة ؤو الخ٨م، ٢ىة ويدىػل مٖغ

 بٗض ولى به الًُٗ ويم٨ً الًُٗ، مىاٖيض بٟىاث ٖيبه ٖىه يؼو٫ وال حجيت، ؤيت ي٨دؿب وال خهاهت، ؤيت جلخ٣ه ال

 (10) .الًُٗ َغ١ل في اإلا٣غعة اإلاىاٖيض ٞىاث

                                                           

 .  بٗضَا وما 460 م ؾاب٤، مهضع والي، ٞخخي: يىٓغ الكإن َظا في وللخٟهيل. 60 م ؾاب٤، مهضع الىضاٝ، مٗغوٝ ماَغ 1 .1

ذ .2  مً مجغصا ويجٗله ال٣ًاجي الٗمل يلخ٤ ٢اهىوي ون٠: "بإهه الاوٗضام 2002 لؿىت اليمجي والخىٟيظ اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل مً 55/اإلااصة ٖٞغ
يت آزاٍع ظمي٘  ."ال٣اهىنل َظا في ٖلحها اإلاىهىم ألاخىا٫ في به يد٨م وال وال٣اهىهيت الكٖغ

 الدكغي٘ إلاجلت الال٨ترووي اإلاى٢٘ ٖلى ميكىعل الخميحزيت بهٟتها بٛضاص اؾخئىاٝ مد٨مت ًٖ ناصع 19/4/2012 في 2012/م/481 ع٢م ال٣غاع .3
   www.tqmag.net وال٣ًاء

 .وظىصٍ ٖضم ٖلى ٦ضاللت((  الالخ٨م))  مهُلر ألاإلاان ال٣ٟهاء ٖليه ؤَل٤ .4

. 2000 ؾىت الٗغاقي ال٣ًاجي اإلاٗهض ٖلى ؤل٣يذ مدايغاث زُاب، قيذ يياء .5
ا، ؤبى ؤخمض .6  .327 م ؾاب٤، مهضع ألاخ٩ام، هٓغيت الٞى

 . بٗضَا وما 620 م ؾاب٤، مهضع والي، ٞخخي .7

ا ؤبى ؤخمض .8  . 345 م ؾاب٤، مهضع وال٣ًاء، ال٣ٟه مضوهت وآزغون، الٞى
 . 465 م ؾاب٤، مهضع والي، ٞخخي .9

 خٔ لى:" الاجداصيت الغناٞت/  بٛضاص مد٨مت عثاؾت في الخميحزيت للهيئت ٢غاع في ظاء و٢ض. 251 م ؾاب٤، مهضع خضاصيً، ظميل لارل .10
اة ٧ىنل اإلاٗضوم الخ٨م ل٨ٟغة اججهذ ٢ض اإلاد٨مت بان  ٞالضٖىيل وبالخالي الضٖىي، ب٢امت ٢بل ٧اهذ اإلاٗتريحن مىعزت ٖلحها اإلاضعى ٞو

ا في الهىاب ظاهبذ ٢ض وؤجها ٖليه، اإلاٗترى الٛيابي الخ٨م بةبُا٫ طل٪ ٖلى بىاء و٢ًذ مخىفى، شخو ٖلى ؤ٢يمذ اإلاىٓىعة  ٢غاَع
 مٗىاٍ الاوٗضام ؤن خحن في ألابُا٫ بٗيب مكىبت ؤجها بال ال٣اهىهيت الىاخيت مً ٢اثمت ج٩ىنل التي ألاخ٩ام ٖلى يغص ؤلابُا٫ ألن طل٪ َظا،

 وال٣ًاء الدكغي٘ إلاجلت الال٨ترووي اإلاى٢٘ ٖلى  ميكىعل 26/5/2011 في 2011/م/519 ع٢م ال٣غاع".  الخ٨م ل٣غاع ال٣اهىوي الىظىص اوٗضام
www.tqmag.net     .

http://www.tqmag.net/
http://www.tqmag.net/
http://www.tqmag.net/


 2016  ًولُو  5الػذد  –مجلت حُل ألابدار الهانونُت اإلاػمهت   -مشيض حُل البدث الػلمي 
  

 

 
79 

٘ يجىػل ال  -6 ٘ يجىػل بيىما بالبُالن، ؤنليت مبخضثت صٖىيل ٞع  الًُٗ مضص ٞىاث بٗض ولى 1(11)باالوٗضام ؤنليت صٖىيل ٞع

 (12) .ال٣اهىهيت
:  يلي ٞيما واوٗضامه الخ٨م بُالن بحن الخٟغ٢ت ؤَميت وجبرػ  

 بال بُالن مً يٗتريه ما لخصخيذ ؾبيل وال ببُالهه، ي٣طخى ؤن بلى ال٣اهىهيت آزاٍع ل٩ل مغجبا ٢اثما يٗض الباَل الخ٨م ؤن  -1

 ٖلى ٢اهىوي ؤزغ ؤر يترجب وال به، يٗخض وظىص له ٞليـ اإلاىٗضم الخ٨م ؤما. ٢اهىها له اإلاغؾىم الًُٗ بُغي٤ ٞيه بالًُٗ
٘ يجىػل ول٨ً ؾىاء، والٗضم َى بط باوٗضامه، للخمؿ٪ به الًُٗ يؿخلؼم وال نضوعٍ،  ج٣غيغ لُلب مبخضثت صٖـىيل ٞع

 . اوٗضامه
  الخ٨م يلخ٤ ال بيىما بُالهه، ظؿامت ٧اهذ ومهما ٢اهىها اإلا٣غعة باإلاىاٖيض به اإلاُٗىنل الباَل الخ٨م يلخ٤ الخصخيذ ؤن  -2
 ل

 . باوٗضامه اإلاسخهت اإلاد٨مت ج٣طخي ؤن يجب بل 2(1) جصخيذ، ؤر اإلاىٗضم
 في الىٓغ بالًُٗ اإلاسخهت اإلادا٦م ؾلُت اؾدىٟاط الباَل بالخ٨م ال٣اهىهيت الًُٗ ومىاٖيض َغ١ل اه٣ًاء ٖلى يترجب -3

 الخ٨م ٖلى الًُٗ مىاٖيض حؿغرل ال بيىما به، اإلا٣طخي الصخيء ٢ىة وخياػجه البخاث، صعظت ال٦دؿابه وطل٪ به، الًُٗ
 حجيت، ؤيت يدىػل وال البخاث، صعظت ي٨دؿب ٞال اإلااصر، الىظىص بال ال٣ًاجي الخ٨م مٓاَغ مً له ليـ الظر اإلاىٗضم

ليه     (2) .مجضصا صٖىاٍ بىٓغ ؤنضعجه التي اإلاد٨مت ؾلُت جيخهي ال ٖو

.  الهػاةي الخٌم ٌػذم الزي الػُب مػُاس: الشابؼ الكشع  
 حٗغى ٢ض التي الخاالث خهغ بم٩اهيت لٗضم وطل٪ ال٣ًاجي، الخ٨م حٗضم التي للٗيىب مدضصة ٢اثمت وي٘ يهٗب  

 الخ٨م ًٖ الصخت نٟت حؿلب التي للٗيىب ٖام مٗياع وي٘ وظب لظا ٞحها، الخ٨م نضوعل وختى الضٖىيل جدغي٪ مىظ له

 اإلاٗياع َظا مشل يغسخي هو مً اإلاضهيت وؤلاظغاءاث اإلاغاٞٗاث ٢ىاهحن زلى بلى وبالىٓغ. وألازغ الىظىص مىٗضم ٞخديله ال٣ًاجي

 ال٣ى٫ل بلى ٣ٞهي اججاٍ ٞظَب. مدضص مٗياع ٖلى الاجٟا١ في ازخل٠ ؤهه بال اإلاهمت، لهظٍ اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٣ٞه جهّضي ٣ٞض

                                                           

 . 2000 ؾىت الٗغاقي ال٣ًاجي اإلاٗهض ٖلى ؤل٣يذ مدايغاث زُاب، قيذ يياء 1 .11
يت، ؤلاظغاثيت اإلاضهيت الضٕٞى الكىاعبي، الخميض ٖبض .12 ، ميكإة واإلاىيٖى  .520 م ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع
ا ؤبى ؤخمض .13  .344 م ؾاب٤، مهضع وال٣ًاء، ال٣ٟه مضوهت وآزغون، الٞى

 م ،2012 بحروث، الخ٣ى٢يت، الخلبي ميكىعاث ،(وحؿبيبها اإلاضهيت ألاخ٩ام نياٚت ألنى٫ل جدليليت صعاؾت) ال٣ًاثيت الخيصيت الـضيً، مخي قىان 
121. 

 الباَل الخ٨م ٞيهٟىنل ، ال٣ًاجي الخ٨م بُالن صعظت في ؤلاظغاجي الٗمل في الاوٗضام ل٨ٟغة اإلاٗاعيحن مً ٣ٞهاء يمحز 2 (1)

 اإلاؿمياث ازخالٝ ولٗل((. للخصخيذ ال٣ابل ٚحر الخ٨م)) بـ اإلاىٗضم الخ٨م يهٟىنل بيىما ،(( للخصخيذ ال٣ابل الخ٨م))بـ
 . بٗضَا وما 483 م ؾاب٤، مهضع والي، ٞخخي. ص: يىٓغ. واخض بها اإلا٣هىص ؤن بلى بالىٓغ ق٨لي ؤمغ َى

 ججٗل ٢ًاجي خ٨م لىظىص ال٣اهىوي الاوٗضام خالت ؤن:"الخميحزيت به٣تها الغناٞت -بٛضاص اؾخئىاٝ إلاد٨مت ٢غاع في ظاء (2)
 وال خهاهت جلخ٣ه ال اإلاظ٧ىعل الخ٨م مً ججٗل الاوٗضام خالت ألن ٢اثمت ٢اهىها اإلاغؾىمت وبالُغ١ل به الًُٗ بم٩اهيت

 2011/م/ 802 ع٢م ال٣غاع". ٢ًاجي لخ٨م له ٢اهىوي ؤزغ ؤر يترجب وال الًُٗ َغ١ل بىظهه حؿّضل وال الًُٗ مضص بكإهه جٟىث

 . 30/10/2011 في
 . 423 م ؾاب٤، مهضع والي، ٞخخي (3)
ظا (4)  . 624 م الؿاب٤، اإلاهضع والي، ٞخخي: يىٓغ والي، ٞخخي الض٦خىعل عؤر َى َو
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صَّكل و٢ض. مىٗضما اٖخباٍع بلى ياصر ألاؾاؾيت الخ٨م ٖىانغ مً ٖىهغ ؤر جسل٠ بإن  ٖمىم في اإلاكٕغ بإن ال٣ى٫ل َظا ٖلى عُت
ا الىاظب والبياهاث الٗىانغ ؾغص ٢ض ٧ان وبن اإلاغاٞٗاث، ٢ىاهحن  ألاؾاسخي َى ما يدضص لم ؤهه بال ال٣ًاجي، الخ٨م في جىاَٞغ

 بلى الىٓغ َى اإلاٗياع بإن ال٣ى٫ل بلى آزغ اججاٍ وطَب (3) .٣ٞها ٖلحها الاجٟا١ ؾيهٗب وبالخالي والبياهاث، الٗىانغ جل٪ مً

يٟت جد٤٣ يٟت جد٣ي٤ بلى يغمي ٞالخ٨م. الخ٨م ْو م هدى ٖلى مٗيىت خالت في ال٣اهىنل جُبي٤ هي مٗيىت ْو دؿَال  الجزإ به يُت
ىه ال بٗيب الخ٨م ؤنيب ٞةطا ال٣اهىن، يدترمىنل ٦ما الىاؽ يدترمه اؾخ٣غاعا الخ٣ى١ل به وحؿخ٣غ ِ

ّ
٨ مَال  َظٍ جد٣ي٤ مً يُت

  (4) .٨ٖؿيت هديجت بلى ياصر الخالت َظٍ في له الدجيت بُٖاء ألن حجيت، ؤيت يُٗى بال ٞيجب الىْيٟت
 الخ٨م صخت حٗضم التي الٗيىب لخدضيض ٖام بمٗياع ألازظ بكإن آزغ ٖلى ٣ٞهي اججاٍ جغظيذ مؿإلت ؤن ويبضو

 ٢ض ؾىاٍ، ًٖ اإلاىٗضم الخ٨م ماَيت يدضص حكغيعي هو وظىص ٖضم ؤن بلى بالىٓغ وطل٪ زاهىيت، مؿإلت ؾخ٩ىنل ال٣ًاجي،
 وجُبي٣ه ال٣ًاء لخإييض اإلاُغص التزايض ؤن ٖلى بياٞت ٖضمه، مً مىٗضما ما خ٨م اٖخباع في الٟهل ٧لمت اإلاد٨مت مىذ

غة مً طل٪ يدب٘ وما الخهىم، وظه ٖلى ال٣ًاجي الخ٨م ميضان في الاوٗضام لىٓغيت  ال٣ًاثيت الخُبي٣اث في وزغاء ٞو
ِٗضم للٗيب مٗياع ٖلى ال٣ًاء اؾخ٣غاع بلى بالخإ٦يض ؾيٟطخي طل٪ ٧ل للخ٨م، اإلاِٗضم للٗيب

ُت
 بٗض ولى ال٣ًاجي للخ٨م اإلا

.  خحن
يما   :ال٣ًاجي للخ٨م اإلاِٗضم للٗيب والٗغبي اإلادلي ال٣ًاء ٢غعَا ٢ًاثيت لخُبي٣اث هىظؼ يلي ٞو

لت اإلاسخهت ال٣ًاثيت الؿلُت ٚحر مً الخ٨م نضوعل -1
ّ
 ًٖ الخ٨م نضع بطا طل٪ ويكمل (5) .صخيدا حك٨يال واإلاك٩

ل مً ؤو ٢اييا، يٗخبر ال شخو ل مً ؤو (6) ٞاضخت، ؤو نغيدت مسالٟت لل٣اهىنل مدالٟا حٗييىه ظاء ٢اىٍض  يدل٠ لم ٢اىٍض
ل مً  ؤو ال٣اهىهيت، اليمحن  ؤلاي٣اٝ ؤو الاؾخ٣الت ؤو الخ٣اٖض بلى ؤلاخالت ؤو الٗؼ٫ل بؿبب ال٣ًاء واليت ٖىه ػالذ ٢اىٍض

ل مً ؤو الٗمل، ًٖ اإلاا٢ذ  َيئت ًٖ الهاصع الخ٨م مٗضوما ويٗخبر ٦ما. باث بد٨م ٖليه الدجغ جى٢ي٘ جم ٢اىٍض

يٟيا مسخهت ٚحر مد٨مت ًٖ الهاصع الخ٨م مٗضوما يٗخبر و٦ظل٪ زالزت، مً بضال ب٣اييحن ٢ًاثيت  1 (1) .ْو

                                                           

 ؤهه بال اؾخئىاٝ، بإهه ون٠ وبن اإلاغ٦ؼرل البى٪ مً اإلا٣ضم الًُٗ ؤن: "الاجداصيت الٗغا١ جميحز مد٨مت في الٗامت للهيئت ٢غاع في ظاء ٣ٞض 1 (5)
 الًُٗ في بالىٓغ جهضث ٢ض اإلاظ٧ىعة اإلاد٨مت ؤن وخيض الخميحزيت، بهٟتها بٛضاص اؾخئىاٝ مد٨مت بىٍٓغ جسخو جميحزرل ًَٗ خ٣ي٣خه في

ا ٞي٩ىنل الٗام، الىٓام مً هي التي الازخهام ل٣ىاٖض زالٞا ٞيه ٢غاعا وؤنضعث الخميحزيت وليـ الاؾخئىاٞيت بهٟتها  مٗضوما، اإلامحز ٢غاَع
 ؤر باوٗضامه الخمؿ٪ ؾبيل في يؿض وال الًُٗ، مضة باه٣ًاء ٖيبه يؼو٫ وال خهاهت جلخ٣ه وال الخ٨م يٟيض ال اإلاٗضوم الخ٨م ؤن وخيض

 الخميحز مد٨مت ٢ًاء مً اإلادخاع. 28/5/2008 في 2008/ٖامت َيئت/259 ال٣غاع".  اإلاسخهت اإلاد٨مت بلى الًُٗ وبيضإ ه٣ًه ٢غعل لظا ؾبيل،
ت ،1ٍ ،1ط هللا، ٖبض ٖبيض ؾلمان الاجداصيت،  . 148 م ،2009 بٛضاص، الٗغا٢يت، ال٣ىاهحن مىؾٖى

 اللجىت ؤًٖاء يمً ٧ان( ٕ) الؿيض ال٣اضخي الاجداصيت الخميحز مد٨مت ًٖى ؤن لىخٔ: "الاجداصيت الٗغا١ جميحز إلاد٨مت ٢غاع في ظاء (6)
لت

ّ
 بٖاصة مىيٕى بكإن عؤحها ؤبضث والتي ال٣ًاثيت اإلاغاظٗت لجىت ب٣غاعاث الًُٗ بجىاػ اإلاخٗل٤ 2004 لؿىت 21 ع٢م ألامغ ؤخ٩ام بمىظب اإلاك٩

ا ؤنضعث التي اإلاضهيت اإلاىؾٗت الهيئت حك٨يلت يمً الاقترا٥ له يد٤ ال وبالخالي ال٣ًاء، بلى( ح) الؿيض ، في ٢غاَع ا يٗخبر لظا اإلاىيٕى  ٢غاَع
 .ألخ٩ام حك٨يلها مسال٠ ظهت ًٖ لهضوعٍ ٢اهىوي ؤزغ ؤر ٖليه يترجب وال ال٣اهىهيت الىاخيت مً مٗضوما َظا

 َيئت/302 ال٣غاع". ٞحها الٟهل له ؾب٤ بضٖىيل لًُٗ ال٣اضخي هٓغ ظىاػ بٗضم ج٣طخي التي اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل مً 92/ اإلااصة= 

 . 25/2/2009 في 2008/ٖامت
 و٢ض له، الٗاثض بال٣ٗاع باالهخٟإ ٖليه اإلاضعى مٗاعيت مى٘ اإلاضعي َلب هي الضٖىيل ؤن وظض: "الاجداصيت الٗغا١ جميحز إلاد٨مت ٢غاع في ظاء (1)

 مً ي٩ىنل الخميحزرل الًُٗ في الىٓغ وؤن ؤولى بضعظت البضاءة مد٨مت مً بال٣ٗاع باالهخٟإ للمضعي ٖليه اإلاضعى مٗاعيت بمى٘ الخ٨م نضع
ا٢غا ٞي٩ىنل الخميحزر، الًُٗ هٓغث ٢ض الخميحزيت بهٟتها ٦غ٧ى٥ اؾخئىاٝ مد٨مت ؤن وخيض الاجداصيت، الخميحز مد٨مت ازخهام  ناصعا َع

". ومٗضومت ٢اهىهيت ٚحر طل٪ بٗض البضاثيت اإلاد٨مت بظغاءاث وج٩ىنل ٢اهىوي ؤزغ له وليـ اإلاٗضوم بد٨م وي٩ىنل مسخهت، مد٨مت طر ٚحر مً
 .173 م ؾاب٤، مهضع الجىابي، صعيض الخميحز، مد٨مت ٢ًاء مً اإلاسخاع. 7/5/2007 في ٣ٖ/2007اع مضهيت َيئت/231 ع٢م ال٣غاع
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ا الخ٨م نضوعل -2
ً
ت الخهىمت ل٣ىاٖض زالٞ  الهاصع الخ٨م طل٪ ويكمل (2) .اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل في ٖلحها اإلاىهىم واإلاىاٖػ

 يٗخبر ٦ظل٪. باث ٢ًاجي بد٨م جؼويٍغ زبذ مٗضوم بةظغاء بها بٖالهه جم ؤو الضٖىي، بصخيٟت بَال٢ا يٗلً لم ّٖمً
. زهىمخه جيخهي بسغوظه خيض ٞحها، الخ٨م نضوعل ٢بل الضٖىيل مً اإلاد٨مت ؤزغظخه ّٖمً الهاصع الخ٨م مٗضوما

٘ ٢بل ؤَليخه ٣ٞض ؤو جىفي ّٖمً الهاصع الخ٨م ؤيًا مٗضوما ويٗخبر  ال ٞحها ممشال ي٨ً لم ّٖمً ؤو (3) الضٖىي، ٞع
 .ٖىه بالىيابت وال بصخهه

 ؤو ال٣اضخي ٢بل مً يى٢٘ لم ؤو م٨خىب، ٚحر ؤر قٟىيا، الخ٨م نضع بطا ٦ما. جدغيٍغ ل٣ىاٖض مسالٟا الخ٨م نضوعل  -3
 ٞيه يظ٦غ لم بطا مىٗضما الخ٨م يّٗضل ٦ظل٪ (4) .٢ًاثيت َيئت مً مك٩لت اإلاد٨مت ٧اهذ بطا ؤًٖائها ؤخض ؤو الهيئت عثيـ

 جلؼم خ٨ميت ٣ٞغة ؤو مىُى١ل مً زاليا ٧ان بطا ؤيًا مىٗضما الخ٨م ويٗض. ٖليه واإلاد٩ىم له اإلاد٩ىم اؾم بَال٢ا

 . الجزإ بدل بلحها ويغ٦ً الخهىم

  .الهػاةي الخٌم بئغذام اإلادٌمت ظلؿت مطذس: الثالث اإلاؿلب

م
ّ
ل ؿَال ٣ه ال٣ًاء يُت ٘ الخضيض اإلاغاٞٗاث ٞو  اإلاد٨مت هي ٞمً (5) ال٣ًاجي، الخ٨م اوٗضام بُلب ؤنليت صٖىيل بٞغ

 بٟٕغ ؾاا٫ ٧ل ٖلى هجيب يلي ٞيما ال٣ًاجي؟ الخ٨م باوٗضام لل٣ًاء ؾلُتها مهضع َى وما الضٖىي؟ َظٍ بغئيت اإلاسخهت

.   مؿخ٣ل

ُ  الكشع      .  الهػاةي الخٌم بئغذام اإلاخخطت اإلادٌمت: ألاو

                                                                                                                                                                                           

 وليـ اإلاباع٥ الُٟغ ٖيض بمىاؾبت عؾميت ُٖلت ناصٝ ٢ض اإلامحز ال٣غاع نضوعل يىم ؤن لىخٔ: "الاجداصيت الٗغا١ جميحز إلاد٨مت ٢غاع في ظاء (2)
 اليكغة. 6/12/2007 في 2007/ؤولى شخهيت/3535 ع٢م الهشاس ".الخهاهت جلخ٣ه وال له ٢اهىوي ؤزغ وال مٗضوما ٞي٩ىنل الغؾمي الضوام ؤيام يمً

 .5م ،2010 ،48الجىابي،ٕ صعيض بٖضاص ال٣اهىهيت،
ٓميت بضاءة مد٨مت ؤمام ؤ٢يمذ الضٖىيل ؤن لىخٔ: "الاجداصيت الٗغا١ جميحز إلاد٨مت ٢غاع في ظاء  (3)  ٞحها ٖليه اإلاضعى وؤن 26/10/2011 بخاعيش ألٖا

اة، وقهاصة الكغعي ال٣ؿام خؿب 10/8/2010 في جىفي ٢ض ٧ان  اهتهذ ٢ض خياجه ٧اهذ مخىفى شخو ٖلى نضع ٢ض الخ٨م ي٩ىنل وبظل٪ الٞى
 ٢اهىنل مً 4و3 اإلااصجحن ألخ٩ام اؾدىاصا الخهىمت وخ٤ الخ٣اضخي ؤَليت يمل٪ ال وبالخالي اإلاضوي، ال٣اهىنل مً 341ٝ/اإلااصة بإخ٩ام ٖمال

 ع٢م ال٣غاع". ًَٗ ميٗاص بكإهه يٟىث وال الخهاهت جلخ٣ه وال ال٣اهىوي ألازغ مٗضوم بالضٖىيل الهاصع الخ٨م ي٩ىنل وبهظا اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث

  www.thejusticenews.net الال٨ترووي هيىػل الٗض٫ مى٢٘ ٖلى ميكىعل. 26/11/2012 في 2012/م/1402
 الخ٨م يٗض ال لظا ،(و) ال٣اضخي اإلاد٨مت َيئت ًٖى ٢بل مً جى٢٘ لم الخ٨م مؿىصة ؤن لىخٔ: " الاجداصيت الٗغا١ جميحز إلاد٨مت ٢غاع في ظاء (4)

 ٢غعل لظا اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل مً 160 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم ٞيه الك٩ليت ألامىعل ٧اٞت  جىاٞغ لٗضم ال٣اهىوي باإلاٗجى خ٨ما اإلاظ٧ىعل

 .143 م ؾاب٤، مهضع الجىابي، صعيض الخميحز، مد٨مت ٢ًاء مً اإلاسخاع. 28/1/2008 في 2008/ ٣ٖاع الاؾخئىاٞيت الهيئت/186 ال٣غاع". ه٣ًه
ا، ؤبى ؤخمض: يىٓغ (5)  الؿيض ؤخمض. بٗضَا وما 624 م ؾاب٤، مهضع والي، ٞخخي. بٗضَا وما 336 م ؾاب٤، مهضع ألاخ٩ام، هٓغيت الٞى

 الخميض ٖبض. بٗضَا وما 913م ،2010 ال٣اَغة، الٗغبيت، الجهًت صاع والخجاعيت، اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل قغح في الىؾيِ الهاور،

 وما 686 م ؾاب٤، مهضع ب٨غ، اإلاجيض ٖبض ٖهمذ. بٗضَا وما 281 م ،1993 الجامعي، ال٨ٟغ صاع اإلاغاٞٗاث، ٢اهىنل ٖلى الخٗلي٤ اإلايكاور،
 . بٗضَا

ا، ؤبى ؤخمض (6)  . 351 م ؾاب٤، مهضع ألاخ٩ام، هٓغيت الٞى

 باه٣ًاء ٖيبه يؼو٫ وال خهاهت جلخ٣ه وال الخ٨م يٟيض ال اإلاىٗضم الخ٨م ؤن: " الاجداصيت الٗغا١ جميحز إلاد٨مت الٗامت الهيئت ًٖ ٢غاع في ظاء (7)
 الخميحز مد٨مت ٢ًاء مً اإلاسخاع. 28/5/2008 في 2008/ٖامت َيئت/259 ع٢م ال٣غاع". ؾبيل ؤر باوٗضامه الخمؿ٪ ؾبيل في يؿض وال الًُٗ مضة

 .148م ،2009 بٛضاص، ،1ط الجىابي، صعيض بٖضاص الاجداصيت،

ل (8) غَالحَال
َال
يا اإلاسخهت اإلاد٨مت بكإن عؤر مً ؤ٦ثر اإلاغاٞٗاث ٣ٞه مً ظاهب َ  ٢يمت ج٣ضيغ مٗخمضا ال٣ًاجي، الخ٨م بٖضام صٖىيل بىٓغ ومدليا هٖى

 =اإلاد٨مت لخدضيض ٦إؾاؽ الضٖىيل

http://www.thejusticenews.net/
http://www.thejusticenews.net/
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 ؾلُتها جيخه ولم (6) للجزإ، باليؿبت واليتها حؿدىٟظ لً اإلاىٗضم الخ٨م ؤنضعث التي اإلاد٨مت ؤن في ظضا٫ ال  
 يغجب ال الظر ٣ِٞ اإلااصر ق٩له بال ألاخ٩ام مً له ليـ ٖجها نضع ما ألن اإلاىٗضم، الخ٨م مىيٕى الضٖىيل بىٓغ ال٣ًاثيت

ليه (7) ٢اهىوي، ؤزغ ؤر ٘ خ٨م اوٗضام بُلب ٞالضٖىيل ٖو ٘ اإلاخبٗت ؤلاظغاءاث وو٤ٞ ؤنضعجه، التي اإلاد٨مت طاث بلى جٞغ  لٞغ

 ج٣طخي الخ٨م الوٗضام اَمإهذ ٞةطا. الخميحز مد٨مت ؤم اؾخئىاٝ مد٨مت ؤم صعظت ؤو٫ل مد٨مت ٧اهذ ؤ  ؾىاء (8) الضٖاوي،
 لهظٍ يجىػل وال وؤؾاهيضَا، الضٖىيل و٢اج٘ مً لها يتراءي ما بًىء ٞيه خ٨مها وجهضع ظضيض مً الضٖىيل هٓغ وحٗيض باوٗضامه
 هي ٖجها نضع خ٨م اوٗضام ج٣غيغ َلب َى ؤنال الضٖىيل مىيٕى بلى بالىٓغ ؤزغي، مد٨مت بلى الضٖىيل جديل ؤن اإلاد٨مت

 1  (1) .الخ٨م بظل٪ َٗىا وليـ

.  الهػاةي الخٌم بئغذام اإلادٌمت ظلؿت مطذس: الثاني الكشع

ىا    َظٍ وؤن. به اإلا٣طخي الصخيء حجيت ؤو الخ٨م، حجيت له جشبذ نضوعٍ وبمجغص ال٣ًاجي الخ٨م ؤن ؾب٤ ٞيما ٖٞغ
٘ بلى جٟطخي ال٣اٖضة  خيض مجضصا، الضٖىيل َظٍ عئيت وبحن بيجها وجدى٫ل صٖىاٍ، ًٖ الخ٨م ؤنضعث التي اإلاد٨مت يض ٞع

ب
َال
ؿل

ُت
ها في الخىى ؤو مجضصا الضٖىيل َظٍ عئيت جسىلها التي ال٣ًاثيت ؾلُتها اإلاد٨مت ًٖ ح  طل٪ ٖلى ويترجب (2) .مىيٖى

 الخ٨م ا٦دؿاب ؤن وعؤيىا. وؾببه هٟؿه الخ٨م مىيٕى وفي الخهىم طاث بحن ظضيضة صٖىيل ؤيت ٢بى٫ل بٗضم اإلاد٨مت بلؼام

 ٢بى٫ل مً اإلادا٦م صعظاث ٧ل جمى٘ ال٣اٖضة َظٍ وؤن. به اإلا٣طخي الصخيء ٢ىة ؤو الخ٨م، ٢ىة يمىده البخاث لضعظت ال٣ًاجي
 ٖيب قابه وبن ختى ال٣اهىوي، لىظىصٍ اإلاؿخىفي ال٣ًاجي الخ٨م جسهان ال٣اٖضجحن َاجحن ؤن ٚحر حجيخه، يى٣ٌ صليل ؤر

 ال٣اهىنل جُبي٤ في ؤزُإث ٢ض ؤنضعجه التي اإلاد٨مت ج٩ىنل ؤن ٞيه ي٣ضح ال للخ٨م الدجيت زبىث ؤن بط بصخخه، يسل مدضوص
ا ٧ان ولى ختى  لظا (3) .الٗام الىٓام ٢ىاٖض ٖلى حٗلى ألاخ٩ام حجيت ؤن بط الٗام، بالىٓام مخٗل٣ت مؿإلت في بالخ٨م زَُا

يا يب٣ى اإلاد٨مت ًٖ يهضع الظر ٞالخ٨م  مً يى٣ٌ ؤو يٟسخ ؤو هٟؿها اإلاد٨مت ٢بل مً يٗض٫ ؤو يبُل لم ما ومٗخبرا مٖغ

٤ مجها ؤٖلى مد٨مت   (4) .ال٣اهىهيت الُغ١ل ٞو
 ولى الخ٨م، ٢ىة وال الخ٨م حجيت يدىػل ٞال الؿاب٤، اإلاُلب في وممحزاجه مٟهىمه ؤوضخىا الظر اإلاىٗضم، الخ٨م ؤما

ىا ٦ما  –اإلاىٗضم الخ٨م ألن وطل٪. ؾىحن نضوعٍ ٖلى اه٣ًذ  وظىصٍ ؤما بىع٢خه، اإلاخمشل اإلااصر الىظىص بال له ليـ  –ٖٞغ
ىانغ م٣ىماجه الوٗضام ٞٗضم ال٣اهىوي  يٟطخي وال خهاهت، ؤيت جديُه وال ٢اهىوي، ؤزغ ؤر ٖليه يترجب ال وبالخالي وظىصٍ، ٖو

                                                           
 اإلاُلىب الخ٨م به ٢طخى ما ٢يمت ؤؾاؽ ٖلى ج٣ضع ؤجها ٢اثل ومً ال٣يمت، م٣ضعة ٚحر صٖىيل ؤجها ٢اثل ٞمً. الضٖىيل بىٓغ اإلاسخهت بالخىى 1

ليه ألاولى، الضٖىيل ٢يمت بىٟـ ج٣ضع الضٖىيل َظٍ ؤن ٢اثل ومً بٖضامه،  ظمي٘ في الضٖىيل َظٍ بىٓغ اإلاسخهت هي الابخضاثيت اإلاد٨مت ؾخ٩ىنل ٖو

 بط ال٣ًاجي، الخىٓيم لؿالمت بَضاع آلاعاء َظٍ جخًمىه ما يسٟى وال. بٖضامه اإلاُلىب الخ٨م ؤنضعث التي اإلاد٨مت ًٖ الىٓغ وبٌٛ ألاخىا٫،
ا، ؤبى ؤخمض: يىٓغ بٖضامه؟ بُلب الىٓغ ابخضاثيت إلاد٨مت يؿمذ ٨ٞي٠ الخميحز، مد٨مت ؤو اؾخئىاٝ مد٨مت ًٖ اإلاىٗضم الخ٨م يهضع ٢ض  الٞى

 .351 م ؾاب٤، مهضع ألاخ٩ام، هٓغيت
 .641 م ؾاب٤، مهضع والي، ٞخخي: يىٓغ (1)
ظٍ (2)  بُغي٤ ؤنضعجه التي اإلاد٨مت ؤمام به الًُٗ ال٣اهىنل ؤظاػ خيض ٚيابيا، اإلاٗجي الخ٨م نضوعل خالت بال مجها يؿدشجى ال ٖامت ٢اٖضة َو

تراى  بضعظت اإلاد٨مت ًٖ ناصعا الخ٨م ٧ان بطا الخ٨م ٖلى الٛحر واٖتراى اإلادا٦مت بٖاصة بُغي٤ الًُٗ وخالتي الٛيابي، الخ٨م ٖلى الٖا

 (.  ٖغاقي مضهيت مغاٞٗاث 224 و 196و 177/اإلاىاص) ؤزحرة
 .961 م ،2011 بٛضاص، ال٣اهىهيت، اإلا٨خبت ،2ٍ ،3ط ؤلازباث، ٢اهىنل مىاص ٖلى اإلا٣اعنل الخٗلي٤ الهىعر، ٖلي مدمض (3)
.  ٖغاقي مضهيت مغاٞٗاث 1603ٝ/اإلااصة (4)

 . 399 م ،1957 بٛضاص، واليكغ، للُباٖت ؤلاؾالميت الكغ٦ت والخجاعيت، اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ؤنى٫ل ٢اهىنل قغح بغجى، الجليل ٖبض (5)
  .ٖغاقي مضهيت مغاٞٗاث 30/ اإلااصة (6)
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٧اهذ وا٢ٗيت خ٣ي٣ت ؤيت بلى ، ؤم ًً
ً
 ٢ىة بإيت يخمخ٘ وال ال٩اٞت، وججاٍ بد٣هم نضع مً ججاٍ حجيت ؤيت ي٨دؿب وال ٢اهىهيت

 بىع٢خه، اإلاخمشل اإلااصر اإلاىٗضم الخ٨م وظىص يسو ما ؤما. الٗضم بال ٖىه ييخج ال ٖضما ٧ان ٞما للىٟاط، و٢ابال ملؼما ججٗله
 التي اإلاد٨مت ؤمام ؤنليت صٖىيل ب٢امت لخحن جىٟيظٍ، ًٖ اإلاسخهت الجهت لخمخى٘ ٦د٨م، باوٗضامه والخمؿ٪ به٩اٍع ٞي٨ٟي

  (5) .اوٗضامه ج٣غيغ بُلب ؤنضعجه
٨ظا  ٘ ج٣طخي ال٣ًاجي الخ٨م نضوعل ٖلى اإلاترجبت ال٣اهىهيت ال٣اٖضة ٧اهذ بطا َو  ًٖ ؤنضعجه التي اإلاد٨مت يض بٞغ

ت ٖلى واليتها واهتهاء صٖىاٍ،  الصخيذ وظىصا اإلا٨خمل ال٣ًاجي الخ٨م بال حكمل ال ال٣اٖضة َظٍ ٞةن ٞحها، ال٣اثمت اإلاىاٖػ

 ٢اهىهيا اإلا٣بى٫ل اإلاضزل طل٪ في ؤن وهغيل. والصخت بالىظىص يخه٠ ال ل٩ىهه خ٨مها ًٖ اإلاىٗضم الخ٨م يسغط وبالخالي. ونٟا
 ويمىذ صٖىاٍ، وؾبب مدل طاث وفي اوٗضامه، ج٣غيغ اإلاُلىب الخ٨م زهىم طاث بحن ظضيضة بضٖىيل الُلب ٢بى٫ل لخبريغ

 ٖغيل اهٟهام للخ٨م ال٣اهىوي الىظىص اوٗضام ٖلى يترجب بط. ٞحها الىٓغ وبٖاصة الضٖىيل ٖلى واليتها اؾخمغاع ؾلُت اإلاد٨مت
 جلؼمها خيض ٞحها، الٟهل ٖلحها الىاظب ؤولىياتها ؤو٫ل مً اوٗضامه ج٣غيغ مؿإلت وحٛضو باخترامه، للمد٨مت اإلالؼم ال٣يض

 ّٖضل وبال ه٣هه ؤو الىو ٣ٞضان ؤو ال٣اهىنل ٚمىى بذجت الخ٨م ًٖ امخىاٖها ظىاػ بٗضم ج٣طخي والتي آلامغة ال٣اٖضة

 يسىلها نغيدا هها ال٣اهىنل في ججض لم وبن ٞحها، والٟهل الجضيضة الضٖىيل مىيٕى في (6) الخ٤، بخ٣ا١ ًٖ ممخىٗا ال٣اضخي
  (1) .اإلاضوي ال٣اهىنل مً ألاولى اإلااصة مً والشالشت الشاهيت ال٣ٟغجان به ٢ًذ بما الاؾترقاص ٖلحها بط طل٪،

:  الخاليخحن الى٣ُخحن في الخ٨م اوٗضام ج٣غيغ في اإلاد٨مت ؾلُت مهضع لخدضيض البالٛت ألاَميت جبرػ وؤزحرا

 ما جبريغ اإلاد٨مت ٖلى يىظب طل٪ ٞةن (2) ال٣اهىن، ؤخ٩ام جُبي٣ه ٖبر الخ٤ وبخ٣ا١ الٗض٫ ؾاخت َى ال٣ًاء ٧ان إلاا -1
٣ا و٢غاعاث بظغاءاث مً جخسظٍ  .  له اإلاىته٨حن ؤو٫ل هي ال٣اهىنل لخُبي٤ الغاٖيت الجهت ج٩ىنل ؤن ي٣ٗل ال بط لل٣اهىن، ٞو

 لىظىصٍ اإلا٣ىمت ألاؾاؾيت ٖىانٍغ مً يّٗضل الخ٨م حؿبيب ؤن ٖلى ٞٗالوة الجضيض، خ٨مها حؿبيب مً اإلاد٨مت لخم٨حن -2

 ؤو مٗاإلاها جخطر لم مبهمت ٨ٞغة ؤؾاؽ ٖلى الضٖاويل في يد٨مىا ؤال ٖلى ال٣ًاة يدمل -آزغ ظاهب مً  –ٞهى وصخخه،
  (3) .جٟانيلها زٟيذ ؤو ٚابذ مجملت

 خاجمـت
، وظىصٍ مً بض ال البُالن ؤو بالصخت يخه٠ ل٩ي ال٣اهىوي الٗمل ؤن ٨ٞغة ؤؾاؽ ٖلى الاوٗضام هٓغيت ج٣ىم

ً
 ؤوال

ما٫ مياصيً في متزايضا جُبي٣ا الىٓغيت َظٍ وججض. ؾىاء والٗضم ٞهى يىظض لم ٞةطا  وجالٞيا. ألاخ٩ام وزهىنا ؤلاظغاثيت، ألٖا
غرل ٖيب مً ال٣ًاجي الخ٨م يٗتررل ٢ض إلاا  هٓغيت ٢ضمذ ٣ٞض ٖليه، ؤزغ ؤر جغجب مً ويمى٘ ال٣اهىوي، وظىصٍ ي٣ٟضٍ ظَى

٘ اإلاىٗضم الخ٨م مً للمخًغعل اإلاجا٫ ٞسخ في يخمشل بظغاثيا خال اإلاىٗضم الخ٨م  ؤنضعجه التي اإلاد٨مت ؤمام ؤنليت صٖىيل لٞغ

 خاػث نضعث متى ال٣ًاثيت ألاخ٩ام ؤن مٟاصَا الخل َظا في بق٩اليت زمت وجبضو. اإلااصر وظىصٍ وبجهاء اوٗضامه، ج٣غيغ بُلب

ها في الخىى يجىػل ٞال به، اإلا٣طخي الصخيء حجيت  َظا اهخهى ول٣ض. حجيتها يى٣ٌ صليل ٢بى٫ل يجىػل وال مجضصا، مىيٖى
.   بها يخهل وما ؤلاق٩اليت خ٣ي٣ت بيان بلى البدض

 ـــــــــــــــ 
 . البدض َظا مً 7 م( 7) ع٢م الهامل: يىٓغ (1)
 .." .وؤلاؾاءة الٗبض مً نياهخه ي٣خطخي مما الخ٤ وإلخ٣ا١ للٗض٫ ؾاخت ال٣ًاء: "ٖغاقي بزباث 5/ اإلااصة في ظاء (2)
 . الٗغاقي اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ل٣اهىنل اإلاىظبت ألاؾباب (3)
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  اإلاطـــادس

.  ال٨غيم ال٣غآن بٗض اإلاهاصع 

.  اللؿت يخب: أوال

، صاع ،2ٍ ،1ط الىؾيِ، اإلاعجم وآزغون، ؤهيـ ببغاَيم -1  .مهغ اإلاٗاٝع
 .مهغ ال٨بري، الخجاعيت اإلا٨خبت اإلاديِ، ال٣امىؽ ،4ط الٟحروػآباصر، الضيً مجض -2

 . 2013 ال٣اَغة، الخضيض، صاع ح، خٝغ ،2 مج الٗغب، لؿان مىٓىع، ابً الضيً ظما٫ مدمض -3

، صاع ،2ط الصخاح، تهظيب الؼهجاوي، ؤخمض بً مدمىص -4 .  مهغ اإلاٗاٝع

. الهانونُت الٌخب: زانُا

 . 1998 بٛضاص، ال٨ىضر، ميكىعاث ،1ط اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث ٢ؿم  –الخميحز مد٨مت ٢ًاء مً اإلاسخاع اإلاكاَضر، ببغاَيم -5

، ميكإة ،1ط الخام، ال٣ًاجي ال٣اهىنل ؾٗض، هجيب ببغاَيم -6 . 1973 ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع

. 2010 ال٣اَغة، الٗغبيت، الجهًت صاع والخجاعيت، اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل قغح في الىؾيِ الهاور، الؿيض اخمض -7
ا، ؤبى ؤخمض -8 ، ميكاة ،6ٍ اإلاغاٞٗاث، ٢اهىنل في ألاخ٩ام هٓغيت الٞى .  1989 ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع

ا، ؤبى ؤخمض -9  .1977 ؤلاؾ٨ىضعيت، ،12 ٍ والخجاعيت، اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث الٞى
ا ؤبى ؤخمض  -10 ، ميكإة ،2ط اإلاغاٞٗاث، في وال٣ًاء ال٣ٟه مضوهت وآزغون، الٞى . 1955 ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع

. 1999 ؤلاؾ٨ىضعيت، الجضيضة، الجامٗت صاع اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل في بالبُالن الخمؿ٪ َىضر، ؤخمض  -11

يب آصم  -12 . ال٣اَغة ال٨خاب، لهىاٖت الٗاج٪ اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث الىضاور، َو
 . 1977 بحروث، َبٗت ،4ط والخبرة، وال٨ك٠ ألاخ٩ام وحجيت ال٣غاثً  -ؤلازباث هٓغيت اإلاامً، خؿحن  -13

 . 1986 للُباٖت، الجيل صاع ،4ٍ ،2ط اإلاهغر، ال٣اهىنل في اإلاضهيت اإلاىاص في وبظغاءاجه ؤلازباث ؤنى٫ل مغ٢ـ، ؾليمان  -14
 الخلبي ميكىعاث ،(وحؿبيبها اإلاضهيت ألاخ٩ام نياٚت ألنى٫ل جدليليت صعاؾت) ال٣ًاثيت الخيصيت الـضيً، مخي قىان  -15

. 2012 بحروث، الخ٣ى٢يت،
. 2000 ؾىت الٗغاقي ال٣ًاجي اإلاٗهض ٖلى ؤل٣يذ مدايغاث زُاب، قيذ يياء  -16

 . 1984 ال٩ىيذ، واليكغ، للُباٖت الٟليج ماؾؿت ال٣ًاء، ًٞ زُاب، قيذ يياء  -17

 .2016 بٛضاص، الؿجهىعر، صاع ،1ٍ اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل ؤخ٩ام قغح الٗبىصر، ٖباؽ  -18
 . 1957 بٛضاص، واليكغ، للُباٖت ؤلاؾالميت الكغ٦ت والخجاعيت، اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ؤنى٫ل ٢اهىنل قغح بغجى، الجليل ٖبض  -19

اث صاع ،2 ٍ والخجاعيت، اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل في البُالن ٞىصٍ، الخ٨يم ٖبض  -20 . 1993 الجامٗيت، اإلاُبٖى
، ميكإة واإلاىيىعي، ؤلاظغاجي اإلاضوي البُالن الكىاعبي، الخميض ٖبض  -21  .1991 ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع

يت، ؤلاظغاثيت اإلاضهيت الضٕٞى الكىاعبي، الخميض ٖبض  -22 ، ميكإة واإلاىيٖى  .ؤلاؾ٨ىضعيت اإلاٗاٝع

. 1993 الجامعي، ال٨ٟغ صاع اإلاغاٞٗاث، ٢اهىنل ٖلى الخٗلي٤ اإلايكاور، الخميض ٖبض  -23
 .2008 بٛضاص، ال٣اهىهيت، اإلا٨خبت ،2ٍ ،3ط ،1969 لؿىت 83 ع٢م اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل قغح الٗالم، الغخمً ٖبض  -24

 .1956 اإلاهغيت، للجامٗاث اليكغ صاع ،2ط اإلاضوي، ال٣اهىنل قغح في الىؾيِ الؿجهىعر، الغػا١ ٖبض  -25
. 1983 ال٣اَغة، ال٣ًاة، وؤٖما٫ ألاخ٩ام حؿبيب الٟخاح، ٖبض ٖؼمي  -26
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 . 2013 اعبيل، ظحهان، ظامٗت ميكىعاث ،1ٍ اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث ؤنى٫ل ب٨غ، اإلاجيض ٖبض ٖهمذ  -27

، ميكإة ،2 ٍ اإلاغاٞٗاث، ٢اهىنل في البُالن هٓغيت والي، ٞخخي  -28  .1977 ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع
 . 2000 ٖمان، ،1ٍ الجؼاثيت، اإلادا٦ماث ؤنى٫ل ٢اهىنل في البُالن هٓغيت خضاصيً، ظميل لارل  -29

 . 2008 بٛضاص، ال٣اهىهيت، اإلا٨خبت الٗمليت، وجُبي٣اجه 1969 لؿىت 83 ع٢م اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل قغح اإلادمىص، مضخذ  -30
 .1940 ال٣اَغة، هىعر، هللا ٞخذ مُبٗت والخجاعيت، اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٞهمي، خامض مدمض  -31

 .   2011 بٛضاص، ال٣اهىهيت، اإلا٨خبت ،2ٍ ،3ط ؤلازباث، ٢اهىنل مىاص ٖلى اإلا٣اعنل الخٗلي٤ الهىعر، ٖلي مدمض   -32
33-  ٤  بٛضاص، نباح، م٨خبت الخميحزيت، بهٟتها الغناٞت/  بٛضاص اؾخئىاٝ مد٨مت ٢ًاء مً اإلاسخاع الٗبضلي، ٖلي مٞى

2010. 
 الجضيضة، الجامٗت صاع والخجاعيت، اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل في ال٣ًاثيت ألاخ٩ام حؿبيب ٖمغ، بؾماٖيل هبيل  -34

 .ؤلاؾ٨ىضعيت
، ميكإة ،1ٍ والخجاعيت، اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ؤنى٫ل ٖمغ، بؾماٖيل هبيل  -35 . 1986 ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع

 .1974 ؤلاؾ٨ىضعيت، ال٣ًاجي، للٗمل الٗامت الىٓغيت عاٚب، وظضر  -36
 

.  اإلادايم نشاساث: زالثا

 اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث ،1ط الخٟاجي، وباؾم الجىابي صعيض بٖضاص الاجداصيت، الخميحز مد٨مت ٢ًاء في ال٣اهىهيت اإلاباصت  -37

 . 2010 بٛضاص،

 .2012 بٛضاص، اإلاضهيت، اإلاغاٞٗاث ،2ط الجىابي، صعيض بٖضاص الاجداصيت، الخميحز مد٨مت ٢ًاء في ال٣اهىهيت اإلاباصت  -38

بض اإلاال٩ي ظٟٗغ بٖضاص الخميحزيت، بهٟتها البهغة اؾخئىاٝ مد٨مت ٢غاعاث  -39  البهغة، مُبٗت ،4ط الٗباصر، الؿاصة ٖو

 .2012 البهغة،
 الضيً، نضع وظما٫ ٖلي ؾغوع بٖضاص ٦غصؾخان، ب٢ليم مدا٦م في الخميحزيت لل٣غاعاث ال٣اهىهيت اإلاباصت مً اإلاسخاع -40

 .2010 الؿليماهيت، ؤلاوؿان، وخ٣ى١ل الضيم٣غاَيت بهماء مغ٦ؼ ،1ٍ

ت ،1ٍ ،2ط هللا، ٖبض ٖبيض ؾلمان بٖضاص الاجداصيت، الخميحز مد٨مت ٢ًاء مً اإلاسخاع  -41  الٗغا٢يت، ال٣ىاهحن مىؾٖى
 . 2009 بٛضاص،

. 2010 وألاعبٗىن، الشامً الٗضص الجىابي، صعيض بٖضاص ال٣اهىهيت، اليكغة  -42

 . الذوسٍاث: سابػا

 .1990 وألاعبٗىن، الخامؿت الؿىت الشالض، الٗضص الٗغا٢يت، اإلادامحن ه٣ابت ًٖ جهضع ال٣ًاء، مجلت -43
 .2005 والخمؿىن، الشامىت الؿىت والشاوي، ألاو٫ل الٗضصان الٗغا٢يت، اإلادامحن ه٣ابت ًٖ جهضع ال٣ًاء، مجلت -44

. الهوانحو: خامعا 

 . 2005 لؿىت الٗغاقي الضؾخىعل  -45

 .1983 لؿىت اللبىاوي اإلاضهيت اإلادا٦ماث ؤنى٫ل ٢اهىنل  -46
 .1988 لؿىت ألاعصوي اإلاضهيت اإلادا٦ماث ؤنى٫ل ٢اهىنل   -47

 .1980 لؿىت 107 ع٢م الٗغاقي ؤلازباث ٢اهىنل   -48
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 . 1971 لؿىت 43 ع٢م الٗغاقي ال٣ٗاعرل الدسجيل ٢اهىنل   -49

 . 1979 لؿىت160 ع٢م الٗغاقي ال٣ًاجي الخىٓيم ٢اهىنل   -50
 . 1980 لؿىت 45 ع٢م الخىٟيظ ٢اهىنل   -51

 .1979 لؿىت 159 ع٢م الٗغاقي الٗام الاصٖاء ٢اهىنل  -52
 .2008 لؿىت الجؼاثغرل والخجاعيت اإلاضهيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنل  -53

 .1992 لؿىت ؤلاماعاحي اإلاضهيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنل   -54
 .2002 لؿىت الٗماوي والخجاعيت اإلاضهيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنل   -55

 . 2016 لؿىت الؿىعر اإلاضهيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنل   -56

 .1951 لؿىت 40 ع٢م الٗغاقي اإلاضوي ال٣اهىنل  -57
 .1969 لؿىت 83 ع٢م الٗغاقي اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل  -58

 .1986 لؿىت اإلاهغرل والخجاعيت اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل  -59
 .1980 لؿىت ال٩ىيتي اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل  -60

 .1992 لؿىت ال٣ُغرل والخجاعيت اإلاضهيت اإلاغاٞٗاث ٢اهىنل -61

 

  



 2016  ًولُو  5الػذد  –مجلت حُل ألابدار الهانونُت اإلاػمهت   -مشيض حُل البدث الػلمي 
  

 

 
87 

 

ت اإلاعؤولُت يأظاط اإلاشقهي الخؿأ  الاظدشكابُت الػمومُت للمشاقو الاداٍس

 - الجضابش- ؾلحزاو بلت بن أخمذ حامػت-  خذًجت صسوقي

 

 

 مهذمت

 والظر الُبيت، الٗلىم بلٛخه الظر والخ٨ىىلىجي الٗلمي الخُىعل م٘ جماقيا الُب مهىت حكهضٍ الظر اإلاتزايض للخُىعل هٓغا     

حر  ومخُىعة خضيشت َبيت وؤظهؼة مٗضاث با٢خىاء الجؼاثغ في الٗمىميت الصخت حؿايٍغ ؤنبدذ  هدى ٖلى ؤ٦ٟاء ؤَباء وجٞى
 طل٪ ؤن بال والىٟؿيت، الجؿضيت ؾالمخه ٖلى والؿهغ اإلاىاًَ بصخت الجيض الخ٨ٟل في يؿاَم ب٣ضع اإلاغيٌ مهلخت يسضم

. اإلاغج٨بت الازُاء هديجت اإلاغيٌ في واإلاخمشل الًٗي٠ الُٝغ مهلخت ٚحر في ظاهبيت آزاع له ي٩ىنل ما ٚالبا

٤ صازل الُبيب ٞٗل مً ي٩ىنل ٢ض والظر مغج٨ب، زُإ  هديجت الٗمىمي للمؿدكٟى  الاصاعيت اإلاؿاوليت جترجب        اإلاٞغ
٤ الُبيت اإلاؿاوليت جغجب التي َبيت ؤزُاء مً طل٪ ًٖ يترجب وما الجغاحي ؤو الٗالجي جضزله هديجت الهخي  الٗمىمي للمٞغ

٤ جغبِ التي الٗال٢ت َبيٗت خؿب ٖلى ج٩ىنل والتي الاؾدكٟاجي،  ٞٗل ًٖ هاججت ج٩ىنل ٢ض ٦ما اإلاٗالج، بالُبيب الهخي اإلاٞغ
٣ي زُإ ٞيٗخبر اإلاٗالج، الُبيب  حؿيحر  ؾىء ًٖ هخج ؾىاء وكاَها، ظغاء الًغعل ًٖ الصخيت الٗامت اإلاغا٤ٞ ٖىه حؿإ٫ مٞغ

٤ َظا جىٓيم ؤو . ؤلاق٩اليت َظٍ خىله جخمدىعل والظر اإلاٞغ

٣ي الخُإ ٧ان وإلاا       الى يضٖىها مما  زانت بهٟت الصخيت اإلاغا٤ٞ ومؿاوليت ٖامت بهٟت الاصاعيت اإلاؿاوليت ٢ىام اإلاٞغ
٣ي الخُإ َى ما: الخالي الاق٩ا٫ َغح ٤ الاصاعيت للمؿاوليت اإلايكإ اإلاٞغ   ؟ وهُا٢ه نىعٍ هي وما الاؾدكٟاجي؟ الٗمىمي للمٞغ

ُ  اإلابدث ت للمعؤولُت اإلانشأ اإلاشقهي للخؿأ اإلاكاىُمي ؤلاؾاس: ألاو   الاظدشكاةي الػمومي للمشقو ؤلاداٍس

٣ي الخُإ صعاؾت بهضص هدً التي ؤلاؾدكٟاثيت الٗامت اإلاغا٤ٞ       الهيا٧ل ظمي٘ حكمل لها الاصاعيت للمؿاوليت اإلايكإ اإلاٞغ
حر جخ٨ٟل ٖام ازخهام طاث وج٩ىنل الٗام لل٣اهىنل زايٗت ج٩ىنل التي الصخيت  وؤلاناباث، الامغاى إلاسخل٠ الٗالط بخٞى

 للصخت الٗمىميت واإلااؾؿت الاؾدكٟاثيت، الٗمىميت اإلااؾؿاث في جخمشل اإلاؿدكٟياث مً ٞئاث زالر حكمل ٞهي ٖمىما

 ٖالط في اإلاخسههت اإلاؿدكٟياث في  جخمشل مخسههت ٦ظل٪ ج٩ىنل  ٦ما ،2الجامٗيت الاؾدكٟاثيت واإلاغا٦ؼ ،1الجىاعيت

. 4الخ٨يي٠ بٖاصة ومغا٦ؼ الاؾخجمام مغا٦ؼ الى باإلياٞت ،3مٗيىت اناباث ؤو ؤمغاى
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المحدد لقواعد انشاء المراكز االستشفائٌة الجامعٌة  1997مبر دٌس 02المإرخ فً  467 -97مرسوم تنفٌذي رقم _  2
. 28، ص  1997لسنة  81وتنظٌمها وسٌرها، جرٌدة رسمٌة عدد 

ٌحدد قواعد إنشاء المإسسات االستشفائٌة المتخصصة  1997دٌسمبر  02مإرخ فً  465 -97مرسوم تنفٌذي رقم _   3
. 12، ص  1997لسنة  81وتنظٌمها وسٌرها، جرٌدة رسمٌة عدد 

المتعلق بحماٌة الصحة وترقٌتها، جرٌدة رسمٌة عدد  1985فٌفري  16المإرخ فً  05-85من القانون رقم  15المادة _ 4 
  .175، ص 1985لسنة  08
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ُ  اإلاؿلب   اإلاشقهي الخؿأ مكهوم: ألاو

ُ  الكشع ل: ألاو   اإلاطلحي أو اإلاشقهي الخؿأ حػٍش

٣ي الخُإ يٗٝغ       ٤ الى للًغعل اإلاىخج الخ٣هحر ؤو الاَما٫ ٞيه ييؿب الظر الخُإ"  طل٪ ؤهه ٖلى اإلاٞغ  ختى طاجه، الٗام اإلاٞغ
ٟحن ؤخض ماصيا به ٢ام ولى  وحؿإ٫ الخٗىيٌ، ٖبء وجدملها الىاظمت الايغاع ًٖ الٗامت الاصاعة مؿاوليت ٖليه ويغجب اإلاْى

 .1"الاصاعرل ال٣اضخي ؤمام طل٪ في

ه ٦ما      يٟيت الىاظباث ًٖ ٞهله يم٨ً ال الظر الخُإ: "ؤهه ٖلى "قالحو" ٖٞغ  التي الٗاصيت اإلاساَغ مً يٗض خيض الْى

ٟحن لها يخٗغى ه ٦ما ،"اإلاْى يٟيت الىاظباث ًٖ ٞهله يم٨ً ال الظر الخُإ"  بإهه َىعيى ٖٞغ ه ،" الْى ٞغ  ب٣ىله "دوجي" ٖو

٠ يغج٨به الظر الخُإ: " .  "ب٣هض اإلاْى

٤ الى ييؿب مىيىعي زُإ ٞهى"  آزغ حٗغي٠ وفي  ٤ َظا ؤن اٖخباع ٖلى مباقغة اإلاٞغ  بٌٛ الخُإ باعج٩اب ٢ام ٢ض اإلاٞى
٠ الخُإ وؿب ؤم٨ً ٞؿىاء مغج٨به، ًٖ الىٓغ ٤ ؤن يٟترى ٞاهه طل٪ حٗظع او بظاجه، مٗحن إلاْى  ٢ام الظر َى طاجه اإلاٞغ

.  3"الخُإ باعج٩اب ٢ام الظر وخضٍ َى زم ومً ال٣اهىنل يسال٠ بيكاٍ

٣ي الخُإ ؤن ال٣ى٫ل يم٨ً الخٗاعي٠ َظا زال٫ مً       بكإهه اإلاٗىىرل الصخو ؤو الضولت جخدمل الظر الخُإ َى اإلاٞغ

٠ صونل الخُإ ًٖ الىاظمت الايغاع ًٖ الخٗىيٌ مؿاوليت . اعج٨بها مً َى الازحر َظا ٧ان ولى ختى اإلاْى

٤ الٗاصر الؿحر في ٢هىعل َى: الُبي اإلاجا٫ وفي        ًٖ الامخىإ ؤو ال٣يام ًٖ ييكإ ؤن يم٨ً الظر الاؾدكٟاجي الٗام للمٞغ
٤ الجيض بالدؿيحر الاصاعة ٞخلتزم اإلاخب٘، الؿلى٥ في زلل ؤو الاصاعرل الخىٓيم في ه٣و ًٖ ؤو بَما٫ ًٖ ؤو بصاعرل ؾلى٥  للمٞغ

ها مً بَما٫ ؤو ج٣هحر ٩ٞل بظل٪ ؤَضاٞه، جد٣ي٤ ج٨ٟل التي الىؾاثل و٧ل واإلاٗضاث الاصواث بجمي٘ وجمىيله  ججهحز في َٞغ

٣ي بالخُإ ونٟه يم٨ً الاظهؼة ٦ٟاءة ؾىء ؤو ٢بلها مً واإلاغا٢بت واإلاخابٗت اإلاؿدكٟى . اإلاٞغ

٣ي ٞالخُإ       ٠ يغج٨به الظر الصخصخي الخُإ ًٖ يسخل٠ اإلاٞغ  الظر ال٣اهىهيت وواظباجه بالتزاماجه بزالال الٗمىمي اإلاْى
م ٖلى له الصخهيت اإلاؿاوليت يشحر ٣ي الخُإ ؤن مً الٚغ ٠ مهضٍع شخصخي زُإ الانل في َى اإلاٞغ  الصخو اإلاْى

٤ الجهاله ل٨ً الُبيعي ٣ي الخُإ نٟت يخسظ ٞةهه اإلاؿدكٟى بمٞغ ٤ مؿاوليت يشحر الظر اإلاٞغ  ،4الاؾدكٟاجي الٗمىمي اإلاٞغ
٤ اإلاٗىىيت الصخهيت وعاء شخهيخه جىههغ خيض  والتي ماصيت ؤزُاء يغج٨ب ؤن يم٨ىه ال الظر الاؾدكٟاجي الٗام للمٞغ

ها  .بليه وحؿىض مؿخسضمٍى ي٣تٞر

                                                           
الجزائر   دٌوان المطبوعات الجامعٌة، بن عكنون، -نظرٌة تؤصٌلٌة وتحلٌلٌة –عمار عوابدي، نظرٌة المسإولٌة االدارٌة _  1
. 122، ص 2004، 2 ط
 2012عبد الفتاح صالحً، مسإولٌة االدارة عن اعمالها المادٌة المشروعة، مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماستر، بسكرة، _  2

. 31ص 
دنون سمٌر، الخطؤ الشخصً والخطؤ المرفقً فً القانون المدنً واإلداري، دراسة مقارنة ، المإسسة الحدٌثة للكتاب  _   3

. 172، ص 2009بٌروت، 
عمار عوابدي، األساس القانونً لمسإولٌة االدارة عن أعمال موظفٌها، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزائر _   4

. 91ص  1982العاصمة ، 



 2016  ًولُو  5الػذد  –مجلت حُل ألابدار الهانونُت اإلاػمهت   -مشيض حُل البدث الػلمي 
  

 

 
89 

 لئلصاعة اإلاسُئت ألاٞٗا٫ وؤن ألازُاء، اعج٩اب يم٨جها التي وخضَا هي الُبيٗيت ألاشخام بإن "Delvové" ال٣ٟيه ي٣ى٫ل خيض
٣ي الخُإ ًٖ الاصاعة مؿاوليت ٨ٞإن ؤٖىاجها، مً بالًغوعة جهضع  ٞإؾاؽ الٛحر ٞٗل ًٖ مؿاوليت بمشابت هي اإلاٞغ

. 1اإلاضوي ال٣اهىنل ل٣ىاٖض بٖماال الٛحر ٞٗل ًٖ مؿاوليت هي مؿخسضمحها ؤٖما٫ ًٖ اإلاؿدكٟى مؿاوليت

 ي٩ىنل ؤن صونل مباقغة مٗىىرل ٦صخو الاؾدكٟاثيت الٗامت اإلاغا٤ٞ مؿاوليت ؤؾاؾها ٖلى ج٣ىم ؤزغيل ٞغيياث َىا٥     
 اإلاؿخسضمحن بيغاب خالت في ٢اهىها اإلا٣غعة الخضمت مً الاصوى الخض يمان ٖضم خالت في وطل٪ الخاب٘، ٢بل مً مغج٨ب زُإ

 خ٤ ومماعؾت وحؿىيتها  الجماٖيت الجزاٖاث مً بالى٢ايت اإلاخٗل٤ 06/02/1990 في اإلااعر 02-90 ع٢م ال٣اهىنل ؤخ٩ام بمىظب
 الامغ ٦ظل٪ الاؾدكٟاثيت، الٗمىميت اإلاغا٤ٞ في الخضمت مً الاصوى الخض يمان بىظىب مىه 38 اإلااصة ج٣غ والتي ، 2الايغاب
٤ َيئاث ٢بل مً الهاصعة الاصاعيت لل٣غاعاث باليؿبت  للصخو مباقغة ٞحها الخُإ ييؿب ؤن ييبػي والتي الٗمىمي اإلاٞغ

. 3لها الصخصخي الخُإ ًٖ مؿاوليخه جخد٤٣ وبالخالي اإلاٗىىرل

٣ي ٞالخُإ       ٠ في اإلاخمشل الُبيعي الصخو الٛحر ٢بل مً مغج٨ب ي٩ىنل صاثما ليـ الاصاعيت للمؿاوليت اإلايكإ اإلاٞغ  اإلاْى
٤ ٖىه ويؿإ٫   لها الصخصخي الخُإ وييؿب ؤلاصاعة ٖاج٤ ٖلى ي٣٘ ٢اهىوي بالتزام بزالال يمشل بل الاؾدكٟاجي الٗمىمي اإلاٞغ

تراٝ بٗض زانت  الٗمىميت الصخيت للمغا٤ٞ الجؼاثيت اإلاؿاوليت جد٣٣ذ ٞمتى ،4اإلاٗىىرل للصخو الجؼاثيت  باإلاؿاوليت الٖا

.    الجؼاجي الخ٨م الى اؾدىاصا الاصاعيت اإلادا٦م ؤمام الجىاثيت الجغيمت ًٖ اإلاترجب او الىاجج الًغعل بخٗىيٌ الازحرة َظٍ جلؼم

٣ي الخُإ ؤن الاصاعيت للمؿاوليت ٦إؾاؽ الخُإ ل٨ٟغة اإلاايض ال٣ٟه بٌٗ يغيل ؤهه الاقاعة ججب       ؤؾاؽ وخضٍ َى اإلاٞغ
باء ؤمام  اإلاؿاواة بمبضؤ الازال٫ ؤن باٖخباع الخُإ، هُا١ زاعط باإلاؿاوليت يٗتٝر وال الاصاعيت اإلاؿاوليت  في يك٩ل الٗامت الٖا

باء ؤمام اإلاؿاواة ٨ٞغة بإن يغيل ازغ واججاٍ اإلاؿاوليت، يغجب زُإ طاجه خض  الًغعل بجبر الاصاعة التزام ؤؾاؽ هي الٗامت الٖا
  اإلاؿاوليت ل٣يام ٣ِٞ قٍغ بال َى ما الخُإ وؤن

 زالشت ٞئت َىا٥ طل٪ ٖلى ػياصة الٗام، ال٣اهىنل ٣ٞهاء ٢بل مً اإلاؿإلت َظٍ خى٫ل اظمإ وظىص ٖضم ٖلى يض٫ مما ؤلاصاعيت،
٣ي، الخُإ بىظىص حٗتٝر  اإلاامىت الضولت ؤو الًمان ؤؾاؽ ٖلى بل ؤؾاؾه ٖلى ليـ اإلاؿاوليت ٢يام حٗخبر اجها بال اإلاٞغ

٤ الى الخُإ ِوؿبت ؤن باٖخباع . ٢5اهىوي ج٨يي٠ بال َى ما اإلاٞغ

٣ي الخُإ ؤن عؤيىا خؿب  اإلاؿاوليت ٢يام ؤؾاؽ وخضٍ وليـ الخُإ ؤؾاؽ ٖلى ج٣ىم التي اإلاؿاوليت ؤع٧ان مً ع٦ً َى اإلاٞغ
 ْل في اإلاغج٨بت ٧األزُاء زُإ صونل ألازحرة َظٍ مؿاوليت ٞحها جخد٤٣ خاالث َىا٥ وؤن الٗمىميت، الصخيت للمغا٤ٞ  الاصاعيت

.  الخضيشت الُبيت اإلاؿخجضاث

 

                                                           

  64.1عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص _   
ة  وتسوٌتها وممارسة حق المتعلق بالوقاٌة من النزاعات الجماعً 06/02/1990المإرخ فً  02-90القانون رقم _    2

  .1990لسنة   06اإلضراب جرٌدة رسمٌة عدد  
عبد الرزاق السنهوري، الوسٌط فً شرح القانون المدنً مصادر االلتزام، المجلد الثانً، دار إحٌاء التراث العربً _  3

. 1123، ص 1981بٌروت لبنان، 
مكرر من تعدٌل  51المشرع الجزائري اعترؾ بالمسإولٌة الجزائٌة لألشخاص المعنوٌة للقانون الخاص بموجب المادة _  4

لسنة  71جرٌدة رسمٌة عدد  2004نوفمبر  10المإرخ فً  04/15الصادر بموجب قانون رقم  2004قانون العقوبات لسنة 
. 09، ص 2004

ارٌة للمستشفٌات العمومٌة، أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه تخصص قانون اداري سلٌمان حاج عزام، المسإولٌة االد_  5
. 22، ص 2011جامعة محمد خٌضر بسكرة، 
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ت للمعؤولُت اإلانشأ اإلاشقهي الخؿأ ضوس : الثاني الكشع  الاظدشكابُت الػمومُت للمشاقو الاداٍس

٣ي الخُإ        ؤو مؿاٖضيه ؤو الُبيب الى الخُإ وؿب بطا الخالت َظٍ جخد٤٣ بظاجه، مٗحن شخو الى ييؿب ٢ض اإلاٞغ
٠ ؤر الى ؤو اإلامغياث، ٤ الازحرة َظٍ الى اؾىاصٍ يخم ؤيً الٗمىمي، اإلاؿدكٟى في آزغ مْى  جخدمل التي الاؾىاص ٢ىاٖض ٞو

ا، الًاعة الاٞٗا٫ جبٗت ٤ الى ييؿب ٢ض ٦ما وظبَر ت حٗظع ٖىض الخالت َظٍ وجخد٤٣ بظاجه الاؾدكٟاجي الٗمىمي اإلاٞغ  مٗٞغ

٤ َظا إلاؿاوليت اإلايكإ الًاع اإلااصر الٟٗل مهضع    :  الخاليت الهىعل بخضي يإزظ والظر اإلاٞغ

 الاظدشكاةي الػام اإلاشقو اداسة ظوء أو جنظُم ظوء:  أوال

٤ مً جهضع ٖىضما الخالت َظٍ جخد٤٣       حٗل٤ ؾىاء وؾيئت مٗيبت ج٩ىنل ل٨جها بيجابيت ؤٖماال الاؾدكٟاجي الٗمىمي اإلاٞغ
ا ؤو بدىٓيمها ألامغ ٤ ي٣ضمها التي الخضماث مً للمؿخٟيضيً ؤيغاع يؿبب مما بدؿيحَر  ٦إن الٗمىمي، الاؾدكٟاجي اإلاٞغ
 مخ٨غعة ؤو يٗيٟت الاهاعة ج٩ىنل ؤن ؤو حٗمل، وال مُٗلت ل٨جها ال٣لب هبًاث اهخٓام مغا٢بت بإظهؼة مؼوصة الازحرة َظٍ ج٩ىنل

 والٗالظيت الُبيت ؤوكُتها ؾحر في ؾىء َىا٥ ي٩ىنل ؤن ؤو مي٩اهي٩ي، ُٖل َىا٥ ي٩ىنل بإن طل٪ يخد٤٣ ٦ما الاه٣ُإ،
 حٗخبر الازُاء َظٍ مىاوب، بُبيب مؼوصة ٚحر الاؾخعجاالث مهلخت ج٩ىنل ؤن ؤو اؾخسالٞه، يخم وال الخسظيغ َبيب ٦خٛيب

٤ الؿيئت الاصاعة ٢بيل مً . اإلاٗيبت ؤو الاؾدكٟاجي الٗمىمي للمٞغ

  بها اإلانوؾت الخذماث الاظدشكابُت الػمومُت اإلاشاقو أداء غذم: زانُا

٤ امخىإ ؤو احجام ٖىض الخالت َظٍ جخد٤٣      ت الخضماث ج٣ضيم ًٖ الٗمىمي الهخي اإلاٞغ  جهٝغ مىه يهضع بإن به اإلاىَى
ٌ ؾلبي ٞٗل ؤو  اليه، الىاٞضيً للمغضخى الاؾخعجاليت الاؾٗاٞاث ج٣ضيم ًٖ ٧االمخىإ اإلاغيٌ، اججاٍ بالتزاماجه ال٣يام  بٞغ

 اإلاؿدكٟى يمان ٖضم طل٪ في ويؿخىرل والخىظيه، الاؾخ٣با٫ ؤٖىان ؤو الُبيب ٢بل مً للمغضخى الٗالط ج٣ضيم وعٌٞ

. الٗالط مىانلت مً الاؾخٟاصة مىانلت للمغيٌ

 ج٣ضيم اؾخدا٫ بطا ازغ مؿدكٟى الى  جدىيله ؤو اإلاغيٌ ب٣بى٫ل الٗمىمي اإلاؿدكٟى وجغ٢يتها الصخت خمايت ٢اهىنل يلؼم خيض

 او للمغيٌ اإلاؿدكٟى حؿليم ٖضم الٗالط مىانلت في بالخ٤ ازالال يٗخبر ٦ما ، 1طل٪ حؿخضعي خالخه و٧اهذ له الٗالط
٤ لضي الٗالط مىانلت له ليدؿجى الُبي ملٟه اإلاهاب ٣ت ؤزُاء حٗخبر الاٞٗا٫ َظٍ آزغ، اؾدكٟاجي مٞى  مىظبت مٞغ

.  الٗمىميت اإلاغا٤ٞ إلاؿاوليت

 الخذماث جهذًم في الاظدشكابُت الػمومُت اإلاشاقو جأخش: زالثا

٣ي الخُإ نىعل ؤخضر مً الهىعة َظٍ حٗخبر       مما زضماتها ؤصاء جإزغ ًٖ الٗمىميت اإلاغا٤ٞ مؿاوليت ٞحها ج٣غعل التي اإلاٞغ
 ال٣يام او الٗالط ج٣ضيم ؤو بالٟدو واإلاخٗل٣ت الُىيلت الُبيت اإلاىاٖيض ٦دالت مؿاوليتها، يىظب لؤلٞغاص يغعل ٖليه يترجب

ضم الضوعل اهخٓاع بذجت ظغاخيت بٗمليت غ ٖو  الخالت في مخسهو َبيب وظىص ٖضم ؤو الجغاحي الخضزل َظا مؿخلؼماث جٞى

ياب ُٖلت في الازحر ي٩ىنل ؤن ؤو  ألر ومجهؼ مىظىص صاثما ي٩ىنل ان اإلاٟغوى مً الظر 2اإلاىاوبت ٞغي٤ جسل٠ ؤو   بضيله ٚو
 اإلااؾؿاث الى اللجىء الى اإلاغضخى يًُغ مما  واإلايكأث الخ٣ىيت الخجهحزاث نياهت مهالر جإزغ ٦ظل٪ يُغؤ، ٢ض اؾخعجا٫

                                                           
. من قانون حماٌة الصحة وترقٌتها 156  –153  –152المواد _  1
 78سمٌة عدد المتضمن تعوٌض المناوبة، جرٌدة ر 1997نوفمبر  17المإرخ فً  437-97أقر المرسوم التنفٌذي رقم _  2

. حوافز ألعضاء فرٌق المناوبة من اجل ضمان أداء مهمة المناوبة على أكمل وجه 1997لسنة 
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 مىث ختى ؤو مًاٖٟاث خهى٫ل ؤو اإلاغى جٟا٢م هديجت للخُغ خياتهم يٗغى مما َىيال الاهخٓاع ؤو الخانت الاؾدكٟاثيت

. اإلاغيٌ

. جهذًشو ومػاًحر مشقهي يخؿأ الؿبي بالخؿأ الاغتراف:  الثاني اإلاؿلب

ُ  الكشع ؼ ومونل مشقهي، يخؿأ الؿبي بالخؿأ الاغتراف:  ألاو . رلَ من الكشنس ي الدشَش

تراٝ مغ ل٣ض       ٣ي ٦سُإ الُبي بالخُإ الٖا  اإلاؿاوليت ل٣يام الجؿيم الخُإ اقتراٍ مً ٞحها جخضعط مغاخل بٗضة مٞغ
تراٝ بضايت ٟٞي الٗمىميت، للمؿدكٟياث الاصاعيت  الخُإ بحن الخميحز جم الٗمىميت للمؿدكٟياث الاصاعيت باإلاؿاوليت الٖا
٣يا زُإ يٗخبر ال الخُإ َظا ؤن خيض خ٨مهم في مً ؤو الجغاح ؤو الُبيب مهضٍع ي٩ىنل والظر الُبي الٗمل ًٖ الىاشخئ  مٞغ

ىيا ج٣ىيا ٖمال الُبيب ٖمل ؤن اٖخباع ٖلى الجؿامت مً مٗيىت صعظت بلٜ اطا بال الث الى يدخاط ٞو  ٖاليت و٦ٟاءة ٖلميت مَا

.  الٟىيت ؤٖماله في جامت باؾخ٣الليت ويخمخ٘

٣يا زُإ الٗمل يٗخبر بيىما        ما٫ ًٖ هاججا ي٩ىنل الظر الخُإ طل٪ مٞغ  مؿاٖضوا بها ال٣يام يخىلى التي الٗالظيت ألٖا
 ٞال وجىظحهاجه، الُبيب حٗليماث جىٟيظ في مهامهم ج٣خهغ الظيً َبي الكبه الؿل٪ وؤٞغاص واإلامغياث اإلاٗالج الُبيب

خباع الجؿامت مً صعظت يكتٍر ٣يا الخُإ اٖل ٤ الاصاعيت للمؿاوليت ميكإ 1مٞغ  الٗمل ٧ان ٞةطا الاؾدكٟاجي الٗمىمي للمٞغ

. ظؿيما الخُإ ي٩ىنل ان يكتٍر ٞىيا َبيا الٗمل ٧ان بطا ؤما اليؿحر، الخُإ جىاٞغ ٖىه الخٗىيٌ ي٨ٟي ٖالظيا

 الكشنس ي الذولت مجلغ مونل

خه وما الُبيت الٗلىم وبخُىعل مىاليت، و٦مغخلت ما٫ في الجؿيم الخُإ اقتراٍ مً الخضعط جم وح٣ٗيضاث ج٣ىيت مً ٖٞغ  الٖا
٤ الاصاعيت باإلاؿاوليت لل٣ى٫ل اليؿحر بالخُإ الا٦خٟاء الى الُبيت  الضولت مجلـ ل٣غاع اٖماال الاؾدكٟاجي الٗمىمي للمٞغ

ما٫ الامغ حٗل٤ ولى ختى اإلاؿاوليت ل٣يام اليؿحر الخُإ ب٣بى٫ل ؤ٢غ الظر 10/04/1992 بخاعيش الهاصع الٟغوسخي  2الُبيت باأٖل
٤ مهلخت بحن الخىاػنل جد٣ي٤ ؤظل مً وطل٪  ؤصاثه في لها يخٗغى التي الهٗىباث الى بالىٓغ ظهت مً الاؾدكٟاجي اإلاٞغ

 نٗىبت هديجت به لخ٤ الظر الًغعل ًٖ حٗىيٌ ٖلى الخهى٫ل مً اإلاخًغعل اإلاغيٌ جم٨حن ؤظل مً ؤزغيل ظهت ومً إلاهامه،

. ٞحها ي٣٘ التي الازباث

 في ٖليه يؿخديل الظر الازباث ٖبء مً اإلاغيٌ اٖٟاء ؤظل مً وطل٪ الخُإ اٞتراى ٚايت الى الخضعط جم ؤزحرة و٦مغخلت      
 الؿببيت والٗال٢ت ٖىه الىاجج والًغعل اإلاغج٨ب الخُإ بةزباجه الاؾدكٟاثيت الٗمىميت اإلاغا٤ٞ يض الضليل ا٢امت الاخيان ٚالب

.  3الخٗىيٌ ٖلى الخهى٫ل مً جم٨ىه صونل يدى٫ل الظر بيجهما

                                                           

  .33سلٌمان حاج عزام، المرجع السابق، ص  -1
2_ Jean Prat, La responsabilité de la puissance publique au Maroc, imp. La Tour, Rabat 
196 2006,p,519. " Mme V., à l’occasion d’une césarienne pratiquée sous anesthésie 
péridurale avait été victime d’une succession d’erreurs et d’imprudences de la part des 
divers intervenants médicaux, comprenant notamment l’administration de produits 
contre-indiqués. Après un arrêt cardiaque d’une demi-heure, elle était restée plusieurs 
jours dans le coma puis avait souffert d’une hémiplégie gauche. Il en était resté 
d’importants troubles neurologiques et physiques". 
 3 _ Abdelkader Khadir, la responsabilité médicale  a l’usage  des praticiens de la 
médecine et du droit, édition Houma, Alger, 2014,p 216.   
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 ٞحها يخٗظع التي ال٣ًايا بٌٗ في الٗمىميت الاؾدكٟاثيت اإلاغا٤ٞ بمؿاوليت ؤخ٩ام جهضع الاصاعيت اإلادا٦م ؤنبدذ خيض

 .1ال٣ًيت ومالبؿاث و٢اج٘ مً اإلاٟترى الخُإ َظا وظىص ال٣اضخي يؿخيخج خيض الخُإ، بزباث

 ل٨ثرة هٓغا الاؾدكٟاثيت الٗمىميت للمغا٤ٞ الاصاعيت اإلاؿاوليت لخد٤٣ ي٨ٟي اليؿحر الخُإ ؤن الصخصخي عؤيىا وخؿب
 ؤيً الٗمىميت، اإلاغا٤ٞ في زانت الخُإ َظا ازباث لهٗىبت الطخايا خ٣ى١ل وييإ الخالي الى٢ذ في زانت الُبيت الازُاء

 للمىاَىحن احجام مً ٖىه هخج وما ٦بحر بك٩ل اإلاغضخى خياة حهضص ؤنبذ الظر الىي٘ َظا جضاع٥ الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٖلى يجب

ا الٗالط جل٣ي ٖلى . تهضصَم ؤنبدذ التي الازُاء مً زٞى

 اإلاشقهي الخؿأ جهذًش مػاًحر: الثاني الكشع

٣ي للخُإ ج٣ضيٍغ ٖىض ال٣اضخي ان        ٢اثما زُإ جمشل الىا٢ٗت ٧اهذ بطا ما ي٣غعل ل٩ي وزابخت مجغصة يىابِ ٖلى يٗخمض اإلاٞغ

ت طل٪ في يغاعي بل ال ؤم :  في جخمشل والتي اإلاٗايحر مً مجمٖى

ٍانُت الضمنُت الظشوف:  أوال   خذماجط  الػمومي الاظدشكاةي اإلاشقو قيها ًؤدي التي واإلا

٣ي الخُإ بن         خالت ؤو الؿلم ٦دالت الاؾخصىاثيت الٓغوٝ في اإلاغج٨ب طل٪ ًٖ يسخل٠ الٗاصيت الٓغوٝ في ي٣٘ الظر اإلاٞغ
٤ مؿاثلت إلم٩اهيت الجؿامت مً  صعظت ٖلى ي٩ىنل ان يجب الاؾخصىاثيت الٓغوٝ ْل في زُإ اعج٨ب ٞمتى الاػماث،  اإلاٞغ

٤ ٖلى اإلاؿاوليت مً الخسٟي٠ مً البض ٖاصيت الٛحر الٓغوٝ خالت في ألن ٖليه، الٗمىمي . الٗمىمي اإلاٞغ

٘ ٞيجب  اإلاؿاوليت جسٟي٠ بىظىب ؤ٢غ خيض الٟغوسخي، الضولت مجلـ به ٢طخى الظر ألامغ جهاثيت بهٟت ٖىه اإلاؿاوليت  ٞع
 ؤو الليل في ٧ان بن الخُإ ٞحها و٢٘ التي ٧الؿاٖت طل٪ مً ؤز٠ ْغوٝ الى طَب اإلاجلـ وبن بل وال٩ىاعر، الخغب خالت في

ل ٧ان وبن الجهاع خباع بٗحن يازظ ؤن يجب الظر اإلا٩اوي الٓٝغ الى باليؿبت ألامغ ٦ظل٪ ، 2ؤوله في ؤو آزٍغ في و٢٘ َو  الٖا

٤ في الٗالط ٞخ٣ضيم . ظبليت ؤو هاثيت مى٣ُت في ج٣ضيمه ًٖ يسخل٠ مجهؼ اؾدكٟاجي مٞغ

٤ الاصاعيت للمؿاوليت اإلاىظب الخُإ ان هغيل ظاهبىا مً     الخُإ طل٪ َى الاؾخصىاثيت الٓغوٝ في الؾيما الاؾدكٟاجي للمٞغ
٤ ٢يام ٖضم ًٖ الىاظم غة ج٩ىنل التي والخجهحزاث ؤلام٩اهياث باؾخٗما٫ اإلاٞغ  اؾخسضامها اؾخُاٖتها في والتي لضحها مخٞى

. الٓغوٝ جل٪ هديجت الازُاء في الى٢ٕى جٟاصر لٛغى

ت اإلاادًت اإلاواسد: زانُا  التزاماتها الى بالنظش الاظدشكاةي الػمومي اإلاشقو لذى اإلاخوقشة والبشٍش

باء الالتزاماث حجم مغاٖاة الخالت َظٍ في ييبػي     ٤ ٖاج٤ ٖلى اإلال٣اة وألٖا  وألاظهؼة، اإلاٗضاث بلى بالىٓغ الٗمىمي اإلاٞغ
ٟحن مً البكغيت اإلاىاعص و٦ظل٪ خباع َظا ويخد٤٣ مجها، اإلاغظىة الخضماث ج٣ضيم ٖلى والٗمل مىاظهتها إلم٩اهيت لضيه مْى  الٖا

حر الهخي اإلاجا٫ في  الؾديٗاب الالػمت والهيضالهيت الُبيت اإلاىاص و٦ظا واإلاخُىعة الخ٣ىيت واإلاٗضاث الُبيت الاظهؼة بخٞى
حر و٦ظا اإلاُلىبت، الاؾدكٟاثيت الخضماث مً اإلاؿخٟيضيً اخخياظاث  واإلاؿاٖضيً الازخهاناث مسخل٠ في ؤ٦ٟاء ؤَباء جٞى

باء الالتزاماث بلى بالىٓغ لهم باء يجٗل مما ٖلحها اإلال٣اة وألٖا  في ؤو الٗالط في ؾىاء َبيت ازُاء في ي٣ٗىا ما ٦شحرا الَا

                                                           
1   _ Marc Dupont , Claudine Bergoignan- Esper et Christian Paire , Droit hospitalier . 
Dalloz , 5 éd, Paris, 2005, p. 887. 

. 927، ص 1981االدارة، دار افكر العربً، سلٌمان الطماوي، القضاء اإلداري ورقابته ألعمال _ 2
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ت الى الخاظت الى ًٞال. الضواء ون٠ وفي الدصخيو  اقتر٥ لظل٪ الخُإ، في الى٢ٕى زكيت صونل الٗالط ج٣ضيم في الؿٖغ

. 1الُبيت الازُاء ًٖ الخٗىيٌ إلاىذ الجؿيم الخُإ الٟغوسخي الاصاعرل ال٣ًاء

ؼ اظخكادة مذى: زالثا  الػمومي الاظدشكاةي اإلاشقو من اإلاٍش

٣ي الخُإ ج٣ضيغ ٦ظل٪ يم٨ً       ٤، مً اإلاىخٓغ الىاظب الى بالىٓغ اإلاٞغ ٤ زضماث مً اؾخٟاص اإلاغيٌ َل ؤر اإلاٞغ  ؤو اإلاٞغ
٤ زضماث مً مؿخٟيض اإلاخًغعل ٧ان ٞةطا مجها، يؿخٟيض لم  ؤما ظؿيما، الخُإ ٧ان اطا بال الازحر َظا مؿاوليت ج٣ىم ال اإلاٞغ
٤ له ٖال٢ت ال ؤر زضماجه مً مؿخٟيض ٚحر اإلاخًغعل ٧ان بطا  لم اإلاخًغعل الخالت َظٍ ٟٞي يؿحرا، الخُإ ي٩ىنل ن ؤ ي٨ٟي باإلاٞغ

٤ مً مباقغة يؿخٟيض  يلجإ اإلاؿخٟيض ٧ان اطا ما بحن يٟغ١ل الٟغوسخي الضولت مجلـ ؤن ٦ما له، حٗغى الظر الًغعل م٣ابل اإلاٞغ
٤ بلى ازخياعا ٤ زضمت ٖلى يدهل اإلاؿخٟيض ٧ان اطا ما وبحن طل٪، بلى مًُغ ي٩ىنل ؤن ؤو اإلاٞغ  خيض بم٣ابل ؤو مجاها اإلاٞغ

٣ي الخُإ بحن يٟغ١ل  . 2الخاالث َظٍ في اإلاٞغ

٤ الى اإلاخًغعل لجىء ٧ان ٞةطا       اإلاؿاوليت جخ٣غعل ختى ظؿيما الخُإ ي٩ىنل ان اقتٍر ال٣ًاء ٞان ازخياعيا الٗمىمي اإلاٞغ
ى اليؿحر الخُإ ي٨ٟي ايُغاعيا لجىثه ٧ان بطا ؤما الاصاعيت  ٖلى يدهل الظر ؤما بم٣ابل، اإلاؿخٟيض ٖلى يىُب٤ الظر ألامغ َو
٤ زضماث .  اإلاؿاوليت جخ٣غعل ختى الجؿيم الخُإ اقتٍر ٣ٞض مجاها اإلاٞغ

٣ي ٞالخُإ     ٢ًيت ٧ل في ج٣ضع الجؿامت مً صعظت ٖلى الاٞٗا٫ ج٩ىنل ؤن البض بل الاصاعة  مؿاوليت جل٣اثيا ٖىه جترجب ال اإلاٞغ

٤ مً اإلاىخٟ٘ ٢اهىها يؿخلؼمها التي الٗىايت بدؿب خضة ٖلى  .3اإلاٞغ

ت للمعؤولُت اإلانشأ اإلاشقهي الخؿأ جؿبُهاث:  الثاني اإلابدث   الاظدشكاةي الػمومي للمشقو  الاداٍس

 ٖجها الىاظمت الايغاع ًٖ الخٗىيٌ زم ومً مؿاوليتها جغجب الظر الاؾدكٟاثيت الٗمىميت للمغا٤ٞ اإلايؿىب ألازُاء بن     
٣يت ؤزُاء هي ٤  زضماث مً اؾخٟاصجه ؤو وظىصٍ ٞترة زال٫ اإلاغيٌ لها يخٗغى مٞغ   مجها مٛاصعجه لخحن  الٗمىمي  اإلاٞغ

٣ي والخُإ ٤ جىٓيم في ي٩ىنل ٢ض  اإلاٞغ ى ؾحٍر في ؤو اإلاٞغ :        ٧الخالي بالخٟهيل له ؾيخٗغى ما َو

ُ  اإلاؿلب   الاظدشكابُت الػمومُت اإلاشاقو جنظُم مجاُ في الؿبي الخؿأ جؿبُهاث: ألاو

٣ي الخُإ بّنل     ما٫ يكمل الاؾدكٟاثيت الٗمىميت اإلاغا٤ٞ بدىٓيم اإلاخٗل٤ اإلاٞغ  ومهالر ؤلاصاعيت اإلاهالر بها ج٣ىم التي ألٖا
 الؾيما الخ٣ىيت الُبيت واإلاهالر الاؾدكٟاثيت الُبيت اإلاهالر جىٓيم الى باإلياٞت اإلاغا٤ٞ لهظٍ الخ٣ىيت والهياهت الخجهحزاث

  .اإلاضاومت بىٓام يخٗل٤ ٞيما

ُ  الكشع ت اإلاطالح مجاُ في: ألاو .  الاداٍس

٤ بن        حن ي٣ضم الاؾدكٟاجي اإلاٞغ  ٞىض٢يت وزضماث الٗالط بخ٣ضيم واإلاخٗل٣ت الاؾدكٟاثيت الخضماث الخضماث، مً هٖى
حر جخٗل٤ ٗام والغاخت الالػم الايىاء بخٞى  ويمان وجىظحههم اإلاغضخى اؾخ٣با٫ ٖلى حؿهغ خيض الخامت، والىٓاٞت والكغاب وؤلَا

 له يؿبب مما باإلاغيٌ الالػم بالخ٨ٟل ازالال يٗخبر ؤصائها وخؿً الاصاعيت اإلاهالر جىٓيم في ازال٫ ٞإر لهم، اإلاغيدت الا٢امت

                                                           
  .929سلٌمان الطماوي ، المرجع السابق، ص _   1
. 928سلٌمان الطماوي، المرجع السابق، ص _  2

3 _ Jean Prat, op.cit., p. 119.  
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 الخىظيه مهالر في بما ي٩ىنل الخىٓيم في وؤلازال٫ الخٗىيٌ، لجبر اإلاىظبت اإلاغا٤ٞ لهظٍ اإلاؿاوليت ل٣يام مىظبا يغعا

. الٟىض٢يت الخضماث مهالر في ؤو والاؾخ٣با٫،

  والخوحُط الاظخهباُ مطالح مجاُ في:  أوال

 اإلاغيٌ، اؾخ٣با٫ خؿً في بالخ٤ ؤلازال٫ َى والخىظيه الاؾخ٣با٫ مهالر مؿخىيل ٖلى خضوثها اإلادخمل ألازُاء مً    
ايت في اإلاىاَىحن ظمي٘ خ٤ ٦ّغؽ الجؼاثغرل ٞالضؾخىعل  ٞهى لئلوؿان، اإلا٣غعٍ الخ٣ى١ل ظمي٘ يمل٪ اإلاغيٌ ألن الصخيت، الٖغ

ىايت وعٖايت زام اَخمام الى يدخاط  مغاٖاة خؿً باؾخ٣با٫ ٦د٣ه ، ٦1مغيٌ بهٟخه ازغيل  الخ٣ى١ل الى باإلياٞت ٖو
٤ جميحز وصونل الٗمىمي اإلاؿدكٟى بسضماث الاهخٟإ في واإلاؿاواة ل٨غامخه،  الٗضيض في وجغ٢يتها الصخت خمايت ٢اهىنل ؤ٢ٍغ ما ٞو

خباع بٗحن ألازظ ٞيجب ٞٗل، بإر ال٣ام ٖلى بظباٍع ؤو بدغيخه اإلاؿاؽ يم٨ً ٞال ،2ههىنه مً  ٦ظورل اإلاغيٌ ْغوٝ الٖا
حن الظيً اإلاغضخى وختى السجىاء ؤو اإلاؿىحن ؤو الخانت الاخخياظاث  مهالر لضا وجىصٕ باخترام ظشثهم حٗامل ؤن يجب اإلاخٞى

. طوحهم الى حؿليمهم زمت ومً الث٣ت بٓغوٝ الجشض خٟٔ

٣ي الخُإ جد٤٣ خاالث بحن مً ٦ظل٪        ٧اهذ ؾىاء اإلاغضخى ؤمىا٫ بجالٝ ؤو ؾغ٢ت ؤو ييإ الاصاعيت اإلاهالر مجا٫ في اإلاٞغ
٤ لضي اإلاىصٖت باإلاغيٌ زانت خاظياث ؤو وزاث٤ ؤو ه٣ىص ذ ؤو بةعاصجه ايضاٖها جم ؾىاء الهخي الٗمىمي اإلاٞغ  مىه اهتٖز

٤ مؿاوليت ٞخ٣ىم للىعي، ٞا٢ضا و٧ان اإلاؿدكٟى بلى ونىله ٖىض ؤو الُبيت بالٗما٫ ٢يام بمىاؾبت  ال الظر الٗمىمي اإلاٞغ
 ٧اهذ اطا مشال َبيٗخه الى بالىٓغ جل٠ ؤهه او الُبي الخضزل يغوعة ا٢خًخه الًيإ ؾبب ؤن بةزباث بال مجها الخسلو يم٨ىه

. مشال الخل٠ ؾغيٗت مإ٧ىالث

 خياة به٣اط في حؿاَم ٞهي ألاوليت الاؾٗاٞاث ج٣ضيم ٞحها جخم لالؾخعجاالث مخى٣لت اؾدكٟاء ٢اٖت الاؾٗاٝ ؾياعة ٧اهذ إلاا
 نياهتها يلؼم مما مؿخىاَا، ٖلى له اإلاؿاٖضة بخ٣ضيم خالخه جضاع٥ اإلام٨ً مً والتي خغظت خاالث في ي٩ىهىا الظيً اإلاغضخى

 الخىٟـ ٦جهاػ بها ج٩ىنل التي الُبيت الخجهحزاث في ُٖب ؤو مي٩اهي٩ي ُٖب ؤر بخهليذ ججهحزاتها خيض مً ؾىاء
 زُإ يٗخبر الاؾٗاٝ ؾياعة بجاَؼيت ازال٫ ٞإر  يُغؤ، ٢ض اؾخعجالي ْٝغ ألر ظاَؼة صاثما ج٩ىنل ؤن ٞيجب الانُىاعي،

٣ي . إلاؿاوليتها مىظب مٞغ

  الكنذنُت الخذماث مطالح مجاُ في:  زانُا

ا وحصخيو ٞدو مً الصخيت اإلاغا٤ٞ ج٣ضمها التي الصخيت الخضماث ٖلى ػياصة     حَر ما٫ مً ٚو  ج٣ضم ٞةجها  الُبيت ألٖا
حر الكٟاء ٖلى اإلاغيٌ حؿاٖض وخؿىت مغيدت ْغوٝ في ج٩ىنل ؤن يجب التي وب٢امت ومكغب مإ٧ل مً ٞىض٢يت زضماث  له بخٞى

ت  الُبيب، مً وبترزيو طل٪ حؿخضعي الصخيت خالخه ٧اهذ بطا باإل٢امت له يؿمذ وؤن  الالػمت، والتهىيت مالثم، وؾغيغ ٚٞغ
 ؤٞغاص ٢بل مً له البضهيت هٓاٞخه ٖلى والؿهغ اإلاهلخت، عثيـ مً بترزيو إلاؿاٖضجه بمغا٣ٞخه آزغ لصخو يؿمذ ٦ما

. 3طل٪ ًٖ ٖاظؼا ٧ان طا ب َبي الكبه الؿل٪

٤ في ا٢امخه زال٫ للمغيٌ ي٣ضم ؤن يجب ٦ما       يٗخبر والظر الُبيب به يىصر الظر الالػم الا٧ل الٗمىمي الهخي اإلاٞغ
 الىٓاٞت قغوٍ ومغاٖاة وال٨ي٠ ال٨م خيض مً مىٓم ج٩ىنل ان ٞيجب الصخيت، اإلاغيٌ وخالت يدىاؾب بما للٗالط امخضاص

                                                           
1  _ Jean – Marie Clément, Droit des malades et bioéthique. Berger- Levrault, 
Paris,1996,p 9. 

. من قانون حماٌة الصحة وترقٌتها 156الى  150-91-13-11المواد _   2
. من قانون حماٌة الصحة وترقٌتها 196المادة _   3
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 في الا٧ل جىػي٘ ويجب للُهي، اإلاؿخٗملت وألاصواث اإلا٩ان هٓاٞت ٖلى ػياصة وج٣ضيمها، َبسها وفي الٛظاثيت اإلاىاص جىعيض في
 بهظٍ وؤلازال٫ به، الخام الٛظاجي الىٓام واخترام الجيضة الخٛظيت لًمان والخغاعة البروصة ْغوٝ مغاٖاة م٘ ؤواهه

٣ي زُإ ويٗخبر للمغيٌ يغعل يؿبب الخٗليماث  الغاًَ الى٢ذ في الازُاء َظٍ باؾخٟدا٫ وزانت للمؿاوليت مىظب مٞغ
ا والخضٞئت واوٗضام الٛظاجي الدؿمم وخاالث الاؾغة ٦ٟايت ؤو وظىص ٖضم مً ٖىه وؿم٘ ؤنبدىا وما حَر  التي الازُاء مً ٚو

. مجها الٗمىميت زانت الجؼاثغيت الصخيت اإلاغا٤ٞ في مخٟكيت ؤنبدذ

 ٖلى ؾلبا جى٨ٗـ التي بىٓاٞتها الازال٫ هي الاؾدكٟاثيت الٗمىميت اإلاغا٤ٞ في مخٟكيت ؤنبدذ التي الازُاء مً ٦ظل٪    
 الىٓاٞت ٢ىاٖض ٞحها يغاٖا ال ألهه بإمغاى ٞيٛاصعون مغى مً للٗالط اإلاغا٤ٞ َظٍ الى يلجئىنل ؤنبى الظيً اإلاغضخى صخت

 les infection ) الاؾدكٟاثيت بالٗضويل يؿمى بما لئلنابت يٗغيهم مما الٗالط وختى وؤلا٢امت واإلاكغب اإلاإ٧ل خيض مً ؾىاء

nosocomiales ) ؤزغيل ظهت مً البيئت جلىر  حؿاَم ٦ما زُحرة، صخيت مكا٧ل مً ٖجها يىجغ وما .

 ال٨يماويت واإلاىاص الهالخيت اإلاىتهيت ٧األصويت الىٟاياث عمي ٢ىاٖض جغاعي ال ؤنبدذ الصخيت الٗمىميت اإلاغا٤ٞ ؤن والؿبب 
ا اإلاؿخٗملت والخ٣ً الب٨خحريا ػعٕ وؤوؾاٍ اإلاكٗت واإلاىاص حَر   الٗضويل ضخايا اإلاىاَىحن ؤ٦ثر وما اإلاؿدكٟياث، هٟاياث مً ٚو

 ي٨ً لم اإلاغيٌ ألن َم ٖلى َما جؼيضَم ؤنبدذ للمغضخى الٗالط  ج٣ضم ؤن مً بضال  الصخيت ٞاإلاغا٤ٞ الاؾدكٟاثيت،

٤ وظىصٍ لىال ليهاب  والؿيضا hépatite B et A) ) الىباجي ال٨بض بالتهاب الانابت اخخما٫ الى باإلياٞت ، 1الاؾدكٟاجي باإلاٞغ

. اإلاؿدكٟياث مؿاوليت ييكإ مما الىٓاٞت اوٗضام بؿبب الجلضيت والالتهاباث

 ٢ىاٖض لخدضيض ٢اهىهيت ههىم انضاع الى ٖمض ؾىاء خض ٖلى والبيئت اإلاغضخى خمايت الى مىه وؾٗيا الجؼاثغرل واإلاكٕغ     
 اإلاداٞٓت ٖلى اإلاؿاثلت اصعاط ٖلى ٞٗمل ؤيغاع مً اإلاسالٟاث َظٍ حؿببذ ما بطا مسالٟتها ٖلى ال٣ٗىباث وج٣غيغ الىٓاٞت

 و 11 اإلاىاص بمىظب وطل٪ اإلاؿخضامت، الخىميت ٢اهىنل بإخ٩ام الالتزام الى الغاميت الؿياؾت يمً اإلاؿدكٟياث في البيئت ٖلى

.   2اإلاؿخضامت والخىميت الا٢ليم بتهيئت اإلاخٗل٤ 01/20 ٢اهىنل مً 37 و 13

 مً للخسلو ومي٩اهحزماث وؾاثل بةيجاص الٗام الهالر لخمايت الخضابحر ظمي٘ باجساط ظاَضة حؿعى ؤن الضولت ٖلى ٞييبػي
٣ا البيئت و٦ظا باإلاىاًَ الايغاع صونل الىٟاياث َظٍ  بك٩ل والخُهحر الخىٓي٠ مىاص باؾخٗما٫ بها مٗمى٫ل صوليت إلاٗايحر ٞو

.  ومخُىعة مالثمت وبمٗضاث ؾليم

  الخهنُت والهُاًل الؿبُت الخجهحزاث مطالح مجاُ في: الثاني الكشع

 وؤن الجىعة مً صعظت ٖلى ج٩ىنل ؤن يجب التي الالػمت الُبيت الخجهحزاث بمسخل٠ مجهؼة ج٩ىنل ؤن ييبػي الصخيت اإلاغا٤ٞ     
ما٫ في  اؾخسضامها  ؤظل مً  يغوعيت  حٗخبر  والتي  مٗيبت،  ؤو مُٗلت  ج٩ىنل ال  ٖضم يك٩ل والظر والٗالظيت، الُبيت الٖا

ا ٣ي زُإ اؾخٗمالها ؾىء او ٞحها ُٖب او زلل ؤو جىاَٞغ . اإلاغا٤ٞ لهظٍ الاصاعيت اإلاؿاوليت يىظب مٞغ

                                                           
 الحفاظ مجال فً تطبٌقا لها نجد نظٌفة بٌئة فً الحق شعارها الثالث والتً الجٌل من اإلنسان بحقوق الحدٌثة المطالبة_   1

 وسط لتحقٌق البٌئٌة األبعاد فٌها تراعى هناك مستشفٌات المتحدة األمرٌكٌة الوالٌات ففً المستشفٌات، داخل فً على البٌئة
 فً مستشفٌات  ببناء تطالب الصحٌة  التً  الرعاٌة منشآت فً البٌئة صداقة منظمات بفضل وذلك على الشفاء، ٌساعد داخلً
 بشفاء ٌساعد على التعجٌل مما والجدٌد المسلح اإلسمنت من بدال األشجار من الخضراء أسوراها المساحات من طبٌعً وسط

 .48المستشفٌات، عن سلٌما حاج عزام، المرجع السابق   ص  فً النظٌفة ؼٌر البٌئة خطر وٌجنبهم المرضى
لسنة  77المتعلق بتهٌئة االقلٌم وتنمٌته المستدامة، جرٌدة رسمٌة عدد  12/2001//12المإرخ فً  01/20القانون رقم _   2

. 18، ص 2001
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٣ي الخُإ ويخد٤٣ غ ٖضم ٦دالت الُبيت للخجهحزاث اإلاٞغ حر جٞى  في ٖىه الاؾخٛىاء يم٨ً ال الظر الانُىاعي الخىٟـ ظهاػ جٞى
ت ياب اإلاغ٦ؼة، الٗىايت ٚٞغ  الخبريض وؤظهؼة  الٗضويل لخٟاصر والجغاخت الدصخيو في اإلاؿخٗملت وألالبؿت الخ٣ٗيم ؤظهؼة ٚو
ت ح٣ٗيم َما٫وب الخيىيت، واإلاىاص الضم جسثر إلاىذ غ ؤن بلؼاميت ٖلى ػياصة الٗملياث ٚٞغ  ؤظهؼة ٖلى الصخيت اإلاغا٤ٞ جخٞى

 طل٪ بٗض يخم زم زام مداع١ل بىاؾُت خغ٢ها َغي٤ ًٖ الاؾدكٟاثيت الىٟاياث بٌٗ مٗالجت ٖلى حٗمل التي 1اإلاداع١ل
غ التي اإلاؿدكٟياث م٘ الخٗا٢ض ٖلحها مداع١ل ٖلى جخىاٞغ ال التي الاؾدكٟاثيت واإلاغا٤ٞ مجها والخسلو الىٟاياث جل٪ جُهحر  جخٞى

. 2اإلاىاص َظٍ في ه٣و َىا٥ ي٩ىنل ال ختى والهيضالهيت الُبيت اإلاىاص مً مسؼون ٖلى جخىاٞغ ان يجب ٦ما هٟاياتها، لخغ١ل لضحها

٤ جهىعل يم٨ً ال خيض ٦بحرة ؤَميت الخ٣ىيت لؤلظهؼة ٦ظل٪        ال٨هغباثيت الُا٢ت مىلضاث مً زا٫ اؾدكٟاجي ٖمىمي مٞغ
 يىصر ٢ض مما للمغيٌ ؤيغاعا ويؿبب ؤظهؼة جى٠٢ مً الخاعجي ال٨هغباجي للخياع اإلاخ٨غعل الاه٣ُإ ًٖ يىجغ وما الحها لخاظتها

اة، الى ٣يا زُإ يٗخبر ال٨هغباثيت اإلاىلضاث بهظٍ بزال٫ ٞإر الٞى  لخجهحزاث باليؿبت ألامغ ٦ظل٪ للمؿاوليت، مىظبا مٞغ
 التي اإلاغيدت الا٢امت مً اإلاغيٌ جم٨ً اؾخدالت بهياهتها الازال٫ ٖلى يترجب التي الهىاثيت واإلا٨يٟاث اإلاغ٦ؼيت الخضٞئت
 للكغب الهالر اإلااء وقب٩اث بدغو١ اإلاهاب ٧اإلاغيٌ طل٪ حؿخضعي الصخيت خالخه ٧اهذ بطا زانت الكٟاء ٖلى حؿاٖضٍ

.  الخُهحر وقب٩اث الصخيت اإلايكأث و٦ظا

  الاظدشكابُت الػامت اإلاشاقو حعُحر مجاُ في الؿبي الخؿأ جؿبُهاث: الثاني اإلاؿلب

ُ  الكشع ؼ الجعذًت بالعالمت ؤلاخالُ: ألاو  للمٍش

٤ والخبهغ والخيُت الخظع ٞيه يغاعى بالكٟاء، ال ٖالط بخ٣ضيم ٖىايت ببظ٫ التزام َى الُبيب التزام في ألانل بن        ٞو

 مغخلت مً يبضؤ الٗالط جل٣ي بمىاؾبت اإلاغج٨ب ٞالخُإ ، 3ٖلحها واإلاخٗاٝع اإلاخ٤ٟ الخضيشت والٗلميت الُبيت اإلاُٗياث
. الالخ٣ت اإلاغا٢بت ٚايت الى الاولي الدصخيو

 الدصخُظ في الخؿأ: أوال 

 وؤلاظغاءاث  الخضزالث ٧ل وفي بل الٗالط، ج٣ضيم في ٖلحها يٗخمض الٗالط، جل٣ي ٖلى ؾاب٣ت مغخلت الدصخيو مغخلت حٗخبر 
 مً مىه الكٟاء وبم٩اهيت وجُىعٍ زُىعجه وصعظت اإلاغى ماَيت ٖلى الخٗٝغ الُبيب زاللها مً يخم٨ً الالخ٣ت، الُبيت
 ون٠ في ج٣ضمه وصعظت اإلاغى هٕى مٗلىماث مً يجمٗه ما ٖلى بىاءا ي٣غعل زم ٞيه، الىعازت وؤزغ اإلاغييت وؾىاب٣ه ٖضمه

. اإلاصخو اإلاغى وخالذ يدىاؾب بما للمغيٌ اإلاىاؾب الٗالط

 وجداليل ٞدىنا اظغاء َلب به ال٣يام ؤزىاء الُبيب ٖلى يجب لظا وزيمت لىخاثج جاصر ٢ض الدصخيو ٖمليت في والخُإ
 وجٟاصر وظه ؤ٦مل ٖلى الخالت حصخيو ؤظل مً ازخهام طورل آزغيً بإَباء الاؾخٗاهت له ٦ما باألقٗت، والخهىيغ

 . الصخيت خالخه جٟا٢م ؤو اإلاىث الى باإلاغيٌ ياصر ٢ض الظر الخُإ في الى٢ٕى

 

                                                           
المتعلق بكٌفٌات تسٌٌر نفاٌات النشاطات العالجٌة، جرٌدة  09/12/2003مإرخ فً  478-03مرسوم تنفٌذي رقم _    1

  .05، ص 2003لسنة  78رسمٌة عدد 
  .   48سلٌمان حاج عزام، المرجع السابق، ص_  2
المسإولٌة الطبٌة، دراسة قانونٌة مقارنة،ن ابراهٌم علً حمادي الحلبوسً  إطارالخطؤ المهنً والخطؤ العادي فً _  3

. 58، ص 2007منشورات الحلبً الحقوقٌة، 
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 الػالج اخخُاس في الخؿأ: زانُا

ما٫ في للُبيب اإلاهىيت الاؾخ٣الليت بمبضؤ ٖمال اإلاصخو للمغى ي٣غعٍ الظر الٗالط ازخياع في خغا الُبيب ي٩ىنل   الٟىيت ألٖا
 ٖلى يمى٘ خيض الُب، ؤزال٢ياث مضوهت و٦ظا وجغ٢يتها الصخت خمايت ٢اهىنل ؤ٢ٍغ ٖما جسغط ال ؤن يجب والتي بها ي٣ىم التي

٤ لؤلصويت الىَىيت اإلاضوهت في واعص ٚحر صواء ؤر ون٠ الُبيب  الصخت خمايت ٢اهىنل مً 174 اإلااصة ؤخ٩ام ج٣خًيه ما ٞو
خباع بٗحن الازظ م٘ وجغ٢يتها  جٟاصر اإلاغيٌ ٖلى يجب ٦ما الاظخماعي، الًمان َيئاث ٢بل مً بها اإلاخ٨ٟل الاصويت ٢اثمت الٖا

 الخضيشت اإلا٨دؿبت الٗلميت واإلاُٗياث يخ٤ٟ ناص١ ج٣ضيم بالتزام بزالال يٗخبر طل٪ ألن الٗالط، في بها مٗمى٫ل الٛحر الُٝغ

باء بحن ٖلحها واإلاخٗاٝع . 1الَا

  الػالج مباششة في الخؿأ: زالثا

غ وظىص مً الخإ٦ض  ييبػي  الٗالط مباقغة ٢بل     الجغاح الخضزل و٢بل وج٣ضيمه، إلظغاثه  الًغوعیت اإلاؿخلؼماث  ظمي٘ وجٞى
 اإلاغیٌ ٞدو ٖلیه يجب ٦ما الضم، جسثر  ازخباعاث و٦ظا الخسضیغ َبیب ووظىص الضم، ٞهیلت ازخباعاث  مً الخإ٦ض یجب
  اإلاغیٌ  ظؿم صازل م٣و  ؤو ٢ًُ ٚغیب  ظؿم ؤر  وؿیان  ٖضم مً یخإ٦ض  ؤن  الجغاح ٖلى وؤن الجغاخیت، الٗملیت ٢بل

 2َبي زُإ بخضار قإهه مً ؾبب ؤو ْٝغ ؤر جٟاصر ٖلى يٗمل وؤن الجغح، ٚل٤  ٢بل

 وبػذو الػالج أزناء الشنابت في الخؿأ: سابػا

 الؾيما لخ٣ضيمه، الالخ٣ت الٟترة وفي الٗالط ج٣ضيم م٘ اإلاتزامىت اإلاغخلت في بالغ٢ابت وال٣يام للٗالط الجيض الخ٣ضيم يمان يجب 
 ؤن يم٨ً الكإن َظا في بَما٫ ٞإر ؤلبىج مً الاٞا٢ت ٖمليت ٖلى وؤلاقغاٝ ظغاخيت لٗمليت الالخ٣ت بالغ٢ابت ألامغ حٗل٤ بطا

٣يا، زُإ يك٨ال ى مٞغ  م.ؽ يض ٖىايت مؿدكٟى بحن 2000 ظاهٟي 17 بخاعيش ناصع ٖىه ٢غاع في الضولت مجلـ به ٢طخى ما َو
 .3اإلاٗىىرل الًغعل ًٖ بالخٗىيٌ والخ٨م مغيًت اهخداع بؿبب الغ٢ابت في الخُإ ًٖ اإلاؿدكٟى مؿاوليت ؤ٢غ الظر

 الػهلُت الامشاع ؾب مجاُ في الخؿأ: خامعا

 ال ؤن ٞيم٨ً الٗالط، ازخياع في ؤو الدصخيو في ٧الخُإ ٞىيا ي٩ىنل ؤن يم٨ً ال٣ٗليت الامغاى َب مجا٫ في الخُإ 
 الخالت َظٍ ًٖ جيخج ؤهه خيض َيجاهه، ؤو ٖضواهيخه بؿبب الالػمت واإلاؿ٨ىاث اإلاهضثاث ؤزظٍ لٗضم للٗالط اإلاغيٌ يؿخجيب

، ؤو لىٟؿه ؤيغاع في حؿبب بطا زانت ؤزُاء خضاء ٞي٣ىمىا اإلاغضخى َاالء ع٢ابت في الخُإ ي٩ىنل ان يم٨ً ٦ما لٛحٍر  ٖلى بااٖل
م، ٖلى ؤو ؤهٟؿهم اة ٢ًيت في الجؼاثغرل الضولت مجلـ ؤ٢غ ٚحَر  جل٣يه بزغ وػو بخحزرل ال٣ٗليت ألامغاى بمؿدكٟى مغيٌ ٞو

                                                           
. 26، ص 2003محمد ٌوسؾ ٌاسٌن، المسإولٌة الطبٌة، منشورات الحلبً الحقوقٌة، لبنان، بٌروت، _   1
فً قضٌة بٌن مدٌر القطاع الصحً بؤدرار ضد  1999/ 19/04قرار مجلس الدولة، الؽرفة االولى الصادر بتارٌخ _   2

زعاؾ رقٌة ومن معها، والمتعلق بمسإولٌة المستشفى الخطؤ الطبً، والذي قضى بقبول االستئناؾ وتؤٌٌد القرار المستؤنؾ فٌه 
التعوٌض عن والقاضً بثبوت تعرض الضحٌة لعدة أخطاء طبٌة مما تسبب لها فً العقم باالستناد الى تقرٌر الخبرة والحكم ب

الضرر الجسمانً، عن االستاذ عبد القادر خٌضر، قرارات قضائٌة فً المسإولٌة الطبٌة، الجزء االول، دار هومة للنشر 
فً  قضٌة    2000جانفً  31كذلك قرار مجلس الدولة، الؽرفة االولى الصادر بتارٌخ . 66-64، ص 2014والتوزٌع 

، 1ن شٌخ آث ملوٌا، المنتقى فً قضاء مجلس الدولة، دار هومة، ج،ؾ، نقال عن لحسٌن ب.مستشفى مستؽانم ضد ب
. 241-237، ص 2002بوزرٌعة، الجزائر، 

ص  2004، بوزرٌعة، الجزائر، 2نقال عن لحسٌن بن شٌخ آث ملوٌا، المنتقى فً قضاء مجلس الدولة، دار هومة، ج،_   3
149-151 .



 2016  ًولُو  5الػذد  –مجلت حُل ألابدار الهانونُت اإلاػمهت   -مشيض حُل البدث الػلمي 
  

 

 
98 

٣ي زُإ يك٩ل اإلاؿدكٟى بىٟـ مخىاظض ٣ٖلي مهاب مً لًغباث  ؾىء بحن مباقغة ٖال٢ت وي٣يم الخغاؾت الوٗضام مٞغ

اة وبحن اإلاؿدكٟى ٖمل ؾحر . 1الٞى

  ألاغػاء وصسع ونضع الؿبُت الخجاسب مجاُ في الخؿأ: ظادظا

٤ التزام ٧ان بطا  ًاء وػٕع ه٣ل لٗملياث ؤو الُبيت للخجاعب ؾيسً٘ الظر اإلاغيٌ بةٖالم الٗمىمي الهخي اإلاٞغ  ألٖا
 ال٣اهىهيت الكغوٍ مغاٖاة ٖضم ٦ظل٪ يٗض ٞةهه  للمغيٌ، اإلاٗىىيت بالؿالمت ماؾا زاَئا يٗخبر عياٍ ٖلى الخهى٫ل ويغوعة

ما٫ مً الىٕى لهظا  اطا ظؼاثيا ق٨ال  جخسظ الازُاء َظٍ ؤن ٖلى ػياصة ، 2الاؾدكٟاثيت الٗمىميت باإلاغا٤ٞ جخم التي الُبيت ألٖا
. 3ال٣اهىنل ؤباخه ٖما زغظذ

ت العالمت في بالخو ؤلاخالُ: الثاني الكشع ؼ اإلاػنٍو  للمٍش

ت الخاضت الخُاة خماًت في بالخو ؤلاخالُ: أوال  الاخخُاس وخٍش

 ؤؾغاٍع ٖلى الخٟاّ زهىنا اإلاغيٌ بسهىنيت اإلاؿاؽ بٗضم الخ٨ٟل الى تهضٝ للمغيٌ اإلاٗىىيت الؿالمت خمايت بن      

 ٦ما الصخت، مماعسخي وم٘ الهاجٟيت واجهاالجه مغاؾالجه ؾغيت في الخ٤ له ٦ما ،4ال٣اهىهيت الىهىم مً الٗضيض ٦غؾتها التي

:  يلي ما للمغيٌ اإلاٗىىيت بالؿالمت الازال٫ جُبي٣اث ومً ؤٖغايه، الخانت نىعٍ ٖلى الخٟاّ في الخ٤ له

 الؿبي العّش  إقشاء بالتزام ؤلاخالُ  –1

 ؾمٗت ٖلى والخٟاّ اإلامغياث ؤو مؿاٖضيه ؤو والُبيب اإلاغيٌ بحن الش٣ت حٗؼيؼ َى اإلانهي الؿغ بٞكاء ججغيم مً الٗبرة بن 
 يكمل طل٪، زالٝ ال٣اهىنل ي٣غ لم ما الُبي الؿغ ٖلى بالخٟاّ ملؼم الُبيب بإن ال٣اهىنل ؤ٢غ خيض الُب، ومهىت الُبيب

 الؿغ ٖلى      الخٟاّ بهضص الُبيب ويلتزم إلاهامه، ؤصاثه زال٫ ٖليه ياجمً ما ٧ل ؤو ويٟهمه، ويؿمٗه الُبيب يغاٍ ما ٧ل
إل خب ؤو ًٞى٫ل ؤر مً باإلاغيٌ الخانت الىزاث٤ خمايت اإلانهي  مٗاوهيه يجٗل بإن الُبيب ال٣اهىنل يلؼم ٦ما ٖلحها، الَا

 ٦ك٠ ييبػي وال اإلاغيٌ، َىيت ي٨ك٠ ؤال الٗلميت لليكغاث بٖضاصٍ ٖىض الُبيب ٖلى ويجب الُبي الؿغ مخُلباث يدترمىنل

اة بٗض الُبي الؿغ . 5الخ٣ى١ل إلخ٣ا١ بال اإلاغيٌ ٞو

 

 

 

                                                           
 183، ص 2002لسنة  02الثة، منشور بمجلة مجلس الدولة ، العدد عن الؽرفة الث 15/07/2002قرارا صادر بتارٌخ _   1

 وقائع وتتلخص 1991جانفً  13 بتارٌخ - حالٌا الدولة مجلس - سابقا العلٌا بالمحكمة اإلدارٌة الؽرفة قراروما بعدها، كذلك 
 الخطؤ لثبوت بالتعوٌض، الحكم قرار تؤٌد حٌث بسطٌؾ، االستشفائً الجامعً بالمركز عقلٌا، مرٌض انتحار فً القضٌة

عن المحكمة العلٌا، الؽرفة اإلدارٌة منشور فً المجلة القضائٌة، العدد  16/07/1988المرفقً كذلك القرار الصادر بتارٌخ 
 .120، ص1991األول 

.   من قانون حماٌة الصحة وترقٌتها 168الى  161المواد _   2
. وما بعدها من قانون العقوبات 16مكرر  303المادة _   3
من  41الى  36من قانون حماٌة الصحة وترقٌتها، المواد  235من قانون العقوبات الجزائري، المادة  301المادة _   4

 52المتضمن مدونة أخالقٌات الطب، جرٌدة رسمٌة عدد  1992جوٌلٌة  06المإرخ فً  276-92المرسوم التنفٌذي رقم 
. 1419، ص  1992لسنة 

  5.أخالقٌات الطب من مدونة 41الى  36المواد من _  
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ؼ الػابلُت الشؤوو في الخذخل بػذم ؤلاخالُ  –2  للمٍش

ظٍ للمغيٌ، الٗاثليت الكاون في الُبيب جضزل ٖضم بةلؼاميت الُب ؤزال٢ياث مضوهت مً 55 اإلااصة ٢ًذ   ال الاخ٩ام َو

اثلخه اإلاغيٌ ؤَل الُبيب جبهحر  بًغوعة ج٣طخي التي اإلاضوهت هٟـ مً 48 اإلااصة وؤخ٩ام جدىافى  ٢ىاٖض اخترام خى٫ل ٖو
ايت .  اإلاغيٌ َظا ؤؾغة لضي الٗالط الُبيب ي٣ضم ٖىضما الامغاى مً والى٢ايت الصخيت الٖغ

ت الاخالُ  –3  الاخخُاس بدٍش

 ي٩ىنل الظر اإلاغيٌ لخمايت طل٪ وازخياٍع اإلاغيٌ بعاصة اخترام يغوعة الُب ؤزال٢ياث مضوهت مً 42 اإلااصة هو نغيذ ؤ٢غ 
 و٦غامخه، اإلاٗىىيت بؿالمخه للمؿاؽ مبرعا طل٪ ي٩ىنل ال ل٩ي الصخيت بدالخه والخ٨ٟل له الٗالط ج٣ضيم الى بداظت صاثما

 ي٩ىنل  ؤن ؤال قغيُت الازخياع خغيت هٟـ للُبيب ٦ما مٗحن، َبيب ًٖ ٖضمه مً الٗالط مىانلت في الخغيت مُل٤ ٞللمغيٌ

. 1الٗاظل الخضزل حؿخىظب زُغ خالت في اإلاغيٌ

 َظا اؾخٗما٫ في يخٗؿٟا ؤن لهما ٞليـ الازخياع خغيت في اإلاؿاواة ٢ضم ٖلى واإلاغيٌ الُبيب مً ٧ل ظٗل الجؼاثغرل اإلاكٕغ

. 2الٗالط مىانلت يمان وقٍغ الاؾخعجا٫ خالت وظىص بٗضم مدضوص الُبيب خ٤ ؤن بال الخ٤،

 الُبیب ل٩ىنل هٓغا الٗمىمیت اإلاؿدكٟیاث في الُبي اليكاٍ هُا١ في بَال٢ه ٖلى جُبی٣ه یم٨ً ال ٢ض اإلابضؤ َظا ؤن بال      
ٟي مً یٗض َىا ٤ مْى  ؤن خیض مهلخخه، بلى یىظه مغیٌ ل٩ل  الُبیت  زضماجه ج٣ضیم  ٖلیه یجب الاؾدكٟاجي  الٗام اإلاٞغ

٤ زضماث مً اإلاىخٟٗحن بحن الٗال٢ت ٤ َظا ومؿخسضمي الاؾدكٟاجي  الٗام  اإلاٞغ  الصخيء الثدیت، جىٓیمیت ٖال٢ت هي اإلاٞغ
٣ا ٖىضٍ للٗالط ی٣ضمىهه بمً وال٣بى٫ل َبیبه ازخیاع في اإلاغیٌ خغیت ی٣ٟض الظر  اإلاٗض والٗالط الدصخیو ؤٖما٫ لبرهامج ٞو
 ؾىاء آزغ، ؤو َبیب ٖىض الٗالط بحن الازخیاع یم٨ىه ال ٢ض ٦ظل٪ اإلاغیٌ ؤن ٦ما الاؾدكٟاثیت، اإلااؾؿت َٝغ مً ؾلٟا

باء ٖضص ل٣لت بالىٓغ ٤ في ألَا  اإلاؿدكٟیاث ٞةن طل٪ بلى ٖىضٍ،باإلياٞت للٗالط ٢هضٍ الظر الُبیب وظىص لٗضم  ؤم اإلاٞغ

. 3ؾ٨ىاٍ م٣غ ًٖ الىٓغ بهٝغ مغیٌ ألر اإلاؿخعجل الٗالط بخ٣ضیم ملؼمت الٗمىمیت

ُ  ؤلاغالم في بالخو ؤلاخالُ:  زانُا ؼ سغا غلى والخطو   اإلاٍش

يت الصخيت بدالخه اإلاخٗل٣ت والًغوعيت الاؾاؾيت اإلاٗلىماث ب٩ل ٖلما اإلاغيٌ بخاَت يغوعة اإلاكٕغ ؤلؼم       الخضزل وبىٖى

بيٗت الُبي   بمػلوماث  مٍشػط  إلقادة  ًجتهذ  أو ألاظناو حشاح أو الؿبِب غلى ًجب  " 4له ازًاٖه اإلاغاص الٗالط َو

 " .ؾبي غمل ًل أظباب بشأو وضادنت   واضخت

 َغي٤ ًٖ الصخيت بىيٗيخه يخٗل٤ ما ب٩ل اإلاغيٌ بدبهحر الُبيب يلتزم ال٣اثمت والُبيت الٗلميت اإلاُٗياث ٖلى ٞبىاء    
الظه بمغيه اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث ٧ل مً جم٨يىه  ؤو اإلاغى جٟا٢م ؤو وباإلاًاٖٟاث  اإلادخملت الٗىا٢ب ب٩ل ازباٍع ويغوعة ٖو

                                                           

  1.من مدونة اخالقٌات الطب 09المادة _  
  2.من مدونة أخالقٌات الطب  50المادة _  
. من قانون حماٌة الصحة وترقٌتها 155المادة _  3
ان المجموعة المتخصصة فً المسإولٌة القانونٌة للمهنٌٌن، الجزء االول، المسإولٌة الطبٌة، منشورات الحلبً الحقوقٌة لبن_  4

. 147، ص 2004
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 ويؿخُي٘ اإلاٗلىماث ب٩ل ٧اٞيت صعايت ٖلى ي٩ىنل ختى الُبي الخضزل ظغاء مً جدضر ؤن يدخمل التي  الٗالط في الٟكل ختى

. 1بدالخه وصعايت ٖلم ًٖ مىاؾبا يغاٍ الظر ال٣غاع وؤزظٍ عياءٍ ًٖ الخٗبحر

ظا  الُبي اإلايضان جُىعاث ٧اٞت مخابٗت َغي٤ ًٖ الاؾخٗالم يغوعة في يخمشل آزغ التزاما الُبيب ٖلى يملي الالتزام َو

2٤مٗلىماث وججضيض الخضيض . الُب ؤزال٢ياث مضوهت مً 15 اإلااصة هو ٞو

 وغوح بٍل وضكاجط ًدشس  او الاظناو حشاح او الؿبِب غلى ًجب" ٖلى الُب ؤزال٢ياث مضوهت مً 47 اإلااصة ههذ ٦ما     

ؼ جمٌحو غلى ًدشص وأو  ٖلى والٗمل طل٪ ؤظل مً ظاَضا يؿعى بإن "حُذا قهما وضكاجط قهم من مدُؿط أو اإلاٍش
ايت ٢ىاٖض اخترام  ٞهى بمؿئىليتهم، خىله ومً اإلاغيٌ وجىىيغ جبهحر ٖلى  يٗمل وؤن الامغاى مً والى٢ايت الصخيت الٖغ

الم التزام الى باإلياٞت بيٗخه الٗالط ٖلى الٖا  ؤوياٖهم ًٖ  ال٩اٞيت واإلاٗلىماث وؤلاعقاصاث الىهاثذ بخ٣ضيم ٦ظل٪ يلتزم َو

 .الامغاى مً والى٢ايت الصخت ٖلى الخٟاّ ٖلى مؿاٖضتهم قإجها مً والتي  الصخيت

الم الالتزام       ألؾباب الخُحر اإلاغى خالت في الدصخيو ازٟاء ال٣اهىنل ؤ٢غ خيض بَال٢ه، ٖلى به الازظ يم٨ً ال باإٖل

ا مكغوٖت  اإلاغيٌ يسي٠ ٢ض طل٪ الن الُب ازال٢ياث مضوهت مً 51 اإلااصة بمىظب وبزالم نض١ ب٩ل الُبيب ي٣ضَع
ٌ وبالخالي الم الالتزام ؤن ٦ما الٗالط، جل٣ي يٞغ  ٖلى الخهى٫ل ٞحها يخسل٠ ؤيً الاؾخعجا٫ خاالث في مم٨ً ٚحر ي٩ىنل باإٖل

. اإلاغيٌ عيا

.  ؟ هديجت بخد٣ي٤ التزام ؤم ٖىايت ببظ٫ التزام اإلاغيٌ بةٖالم الالتزام يٗخبر َل الهضص َظا في يُغح الظر الؿاا٫

 خيض مً هديجت بخد٣ي٤ والتزام يٗخبر اإلاغيٌ بةٖالم التزامه ٞان ٖىايت ببظ٫ التزام َى الُبيب التزام في الانل ٧ان بطا      
ظا للمغيٌ اإلاٗلىماث ايها٫ في اجساطَا الىاظب الىؾيلت  اإلاغى بمساَغ وبخاَخه جبهحٍر يغوعة في جبريٍغ يجض الالتزام َو

 َظا بإن نغاخت الجؼاثغرل اإلاكٕغ وؤ٢ّغل ، 3مٗيىت هديجت الى جيخهي والتي اإلادضصة الالتزاماث مً واهه اإلادخملت واإلاًاٖٟاث
 ؤو وجغ٢يتها الصخت بدمايت اإلاخٗل٣ت جل٪ ؾىاء ال٣اهىهيت الىهىم زال٫ مً وطل٪ هديجت، بخد٣ي٤ التزام َى الالتزام

. 4الُب ؤزال٢ياث مضوهت مً 44 اإلااصة مجها الُبي ازال٢ياث بمضوهت اإلاخٗل٣ت

٣خه ؤر عياٍ ٖلى بالخهى٫ل ي٣ترنل ؤن بض ٞال  الُبيت اإلاخابٗت إلاباقغة ي٨ٟي ال وخضٍ اإلاغيٌ بةٖالم الالتزام بن        ٖلى بمٞى
 الصخيت بدالخه وبٖالمه جبهحٍر بٗض وطل٪ للضواء وقغاءٍ الىنٟت ب٣بىله يمىيا ؤو ناعخخا ٧ان ؾىاء  الٗالط جل٣ى

                                                           

فرق القضاء الفرنسً فً هذا المجال بٌن نوعٌن من األمراض فإذا تعلق االمر باألمراض التً تحتاج الى جراحة _ 1 
انظر )تجمٌلٌة هنا ٌلتزم الطبٌب بإعالمه حتى بالنتائج النادرة الحدوث طالما أن  تحققها ٌإدي الى مخاطر جسٌمة للمرٌض 

 2004لبنان   2ن ، مضمون االلتزام العقدي للمدٌن المحترؾ ، منشورات الحلبً الحقوقٌة ، ط أحمد شوقً محمد عبد الرحم
أما االمراض ذات الخطورة خاصة ٌكتفً الطبٌب بإعالم المرٌض بالنتائج المتوقعة لتدخله الطبً دون ( 69  -65، ص 

) فادي احتمال رفضه العالج بصفة مطلقة     المخاطر المفترضة ذلك حفاظا على حالته النفسٌة من جهة ومن جهة أخرى لت
انظر مؤمون عبد الكرٌم  رضا المرٌض باألعمال الطبٌة والجراحٌة ، دراسة مقارنة ، دار المطبوعات الجامعٌة ، مصر 

  (.159، ص  2006
السنوي لكلٌة  عدنان ابراهٌم، مسإولٌة الطبٌب المهنٌة فً القانون الفرنسً، بحث علمً القً فً المإتمر العلمً_  2

  .148، ص 2004بٌروت لبنان  2الحقوق، جامعة بٌروت منشور من طرؾ منشورات الحلبً الحقوقٌة، ط
  .41، ص2004جاسم علً الشامً، مسإولٌة الطبٌب والصٌدلً، منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت، _   3
عمل طبً ٌكون فٌه خطر جدي على المرٌض  ٌخضع كل: " من نفس المدونة  والتً جاء نصها كالتالً  44المادة _  4

لموفقة المرٌض موافقة حرة ومتبصرة او لموافقة االشخاص المخولٌن منه او من القانون، وعلى الطبٌب او جراح االسنان ان 
من نفس  47و  43وكذلك المادة " ٌقدم للعالج الضروري اذا كان المرٌض فً خطر او ؼٌر قادر على االدالء بموافقته

. ونة المد
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يت ؤؾاؾا اإلاؿدىحر ؤو اإلاخبهغ اإلاغيٌ مىا٣ٞت ٖلى الخهى٫ل ويٗخبر اإلاىاؾب، ال٣غاع اجساط ٖلى إلاؿاٖضجه  الخضزل لكٖغ

 .1ؤزغيل ظهت مً الازخياع في اإلاغيٌ خغيت وخمايت ظهت، مً الٗالط ٖلى اإلاكٝغ ًٖ اإلاؿاوليت جىٟي والتي الُبي

 خالت في ٦ما ال٨خابت الاخيان بٌٗ في يكتٍر ٦ما يِٛ ؤو جإزحر ٧ل ًٖ بٗيضا واضخا خغا ي٩ىنل ؤن الغيا، في يكتر٥        
ًاء، الخبٕر  الاظباعرل الخُٗيم خاالث مشل ٖىه ٞحها يؿخٛجى زانت خاالث َىا٥ الغيا الؼاميت  ٖلى واؾخصىاءا باأٖل

 الصخو بعاصة ٧اهذ بطا  .ازخباٍع بيخاثج بٖالمه بٗض الصخو َظا بعاصة يدترم ؤن الُبيب ٖلى ويجب مشال، والٟدىم

ٌ  2.الًغوعرل الٗالط ٖلى اإلاىا٣ٞت ٖلى ب٢ىاٖه ٖلى ي٣ىم ؤن الُبيب ٖلى زُغ في خياجه يجٗل الٗالط ٢ُ٘ ؤو ٞع

  الخاجمت

٣ي الخُإ ٖلى الًىء حؿليِ الضعاؾت َظٍ زال٫ مً خاولىا ل٣ض        َظا ؤن لىا وجبحن الاؾدكٟاثيت الٗمىميت اإلاغا٤ٞ في اإلاٞغ
 والخ٨ىىلىجي الٗلمي الخُىعل م٘ زانت وجُبي٣اجه ؤق٩اله جىٕى الى بالىٓغ اإلاغا٤ٞ لهظٍ الاصاعيت اإلاؿاوليت ٢ىام َى الخُإ
ه الظر ٤ اإلاىخٟ٘ ٖلى بالًغعل جغظ٘ ؤزُاء مً ٖىه يىجغ وما الُبي اإلاجا٫ يٗٞغ  الظر للخٗىيٌ مىظبت ج٩ىنل والتي باإلاٞغ

 بل ٖلحها اإلاخ٤ٟ ؤو ال٣اهىنل يملحها التي بااللتزاماث الازال٫ ٖلى ي٣خهغ ال ٞاإلزال٫ اإلاغا٤ٞ، لهظٍ الاصاعيت اإلاؿاوليت ج٣خًيه
 والخ٨ىىلىجي الٗلمي الخُىعل ومخُلباث الُب مهىت مماعؾت ًٖ الىاقئت ٖلحها واإلاخٗاٝع اإلاخضاولت بااللتزاماث الازال٫ يكمل

:  الخاليت الىخاثج هىعص البدض لهظا وزخاما  مىا٦بخه ويغوعة

م ٖلى - ٣ي، الخُإ لخديض مٗياع ايجاص في والبدىر اإلاداوالث ٦ثرة مً الٚغ  مٗياع الى الخىنل يخم لم اهه بال اإلاٞغ
 ْغوٝ خؿب اإلاىاؾب الخ٨يي٠ ؤو اإلاٗياع إليجاص لل٣اضخي الخ٣ضيغيت للؿلُت الامغ جغ٥ يغوعة هغيل لظا لظل٪، ماو٘ ظام٘

٣ي الخُإ اٖخباع يجب ٦ما ال٣ًيت، وو٢اج٘  ي٩ىنل ال ختى للمؿاوليت مىظب اإلاغا٤ٞ َظٍ ًٖ الهاصع ظؿيم الٛحر اإلاٞغ

٤ ظاهب مً حؿاَل َىا٥  .بها الاؾتهاهت الى ياصر الظر الامغ الازُاء ج٨غاع في   اإلاٞغ

 الٗمىميت اإلاغا٤ٞ زضماث ج٣ضيم في للخباَا الا٢صخى والخض الاصوى الخض لخدضيض الجؼاثغرل اإلاكٕغ جضزل يغوعة -
 لصخت يماها وبَمالها زضماتها جباَا مً الازحرة َظٍ ًٖ يٗٝغ ؤنبذ ما زانت الخانت والاؾدكٟاثيت ٖامت بهٟت

 . اإلاىاَىحن

ا، يهٗب لضعظت الازال٫ نىعل وجىٕى واؾخٟدالها الُبيت الازُاء وجىٕى حٗضص -  في الخىؾ٘ اإلاكٕغ ٖلى ييبػي خهَغ
 .وصخخه الصخهيت لخياجه خمايت وللمغيٌ وي٣ٓت خظع ؤ٦ثر ي٩ىنل الن ظهت مً للُبيب مخىاػهت ٦ٟالت جد٣ي٤ مً ججغيمها

٤ ٖلى اإلاؿاوليت بدكضيض الُبيت باألزُاء يخٗل٤ ما زانت الصخت ٢اهىنل في الىٓغ بٖاصة  ، الاؾدكٟاثيت الٗمىميت اإلاٞغ

. اإلاؿدكٟياث في البيئي للبٗض ؤَميت اُٖاء ويغوعة

 

 

 

                                                           

  1 _ CASS  12RE   CIV.7 octobre  1998, n° 1567P + B+R  et  1568 p. Dalloz  1999 ; juris : 
145. 
2   _ Marie-Laure Moquet-Anger, droit hospitalier. Edition Alpha, L.G.D.J ,2010 ? P.336. 
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الهشضنت الالٌترونُت؛ الػشس الانخطادي والكٌشي 
 1حامػت الجضابش  -باخث ديخوساو في الهانوو   -ؾط غِـعاني 

 

 

 اإلالخظ

 ْهغث خيض الغ٢مي؛ الىؾِ في ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ل ٖلى ؤلال٨تروهيت ال٣غنىت جإزحر بيان بلى الضعاؾت َظٍ تهضٝ    

. الغ٢ميت باإلاهىٟاث ؾميذ الاهترهذ، قب٨ت م٘ باهضماظها ؤ٦ثر وجُىعث بالخىاؾيب اعجبُذ ظضيضة مهىٟاث

م       البياهاث جباص٫ مً وؾهلذ الغ٢ميت للمهىٟاث الىاؾ٘ الاهدكاع ٖلى ؾاٖضث الغ٢ميت الخ٨ىىلىظيا ؤّنل مً وبالٚغ
ت واإلاٗلىماث يضة، وبخ٩لٟت ٖاليت بؿٖغ ل َػ

ّ
خضاء ؤق٩ا٫ حٗضص في واؾ٘ وبك٩ل ؾاَمذ الى٢ذ هٟـ في ؤّجها بال  ٖلى الٖا

ل اإلاهىٟاث، َظٍ ٖلى الىاعصة الخ٣ى١ل
ً
 الهٗيض ٖلى ليـ ٦بحرة بق٩الياث في حؿببذ التي  الال٨تروهيت ال٣غنىت زانت

. وال٨ٟغرل الا٢خهاصر الهٗيضيً ٖلى بل ٣ِٞ ال٣اهىوي

ل    
ً
خضاءاث لهظٍ الضولي للُاب٘ وهٓغا ت خيض مً الٖا ا ؾٖغ ا وحجم اهدكاَع ا زؿاثَغ ذ ٣ٞض ال٨بحرة، وؤيغاَع  الجهىص حؿاٖع

 جخالءم ج٣ىيت وؤزغيل ٢اهىهيت آلياث اؾخدضار بلى" الضولي بالخٗاونل" يٗٝغ ما بَاع في الضوليت، اإلاىٓماث ٢اصتها التي الضوليت
ظا. الغ٢مي للىؾِ اإلا٣ٗضة الخ٣ىيت والُبيٗت ؤ٦ثر ل ؾيى٨ٗـ ما َو

ً
 آلامً والخضاو٫ل البرمجياث نىاٖت مؿخ٣بل ٖلى بيجابا

. الغ٢مي اإلاديِ في للمهىٟاث

 مـهـذمـت  

الن ٦غؾها خ٣ى١ل وهي بوؿان، ل٩ل بها اإلاٗتٝر ألاؾاؾيت الخ٣ى١ل مً الخإلي٠ في الخ٤ يٗخبر      ؤلاوؿان لخ٣ى١ل الٗالمي ؤلٖا

 خماًت في الخو قشد لٍل":  مٟاصٍ مبضؤ ٖلى 27 اإلااصة ؤ٦ضث خيض ،1948 صيؿمبر 10: بخاعيش اإلاخدضة ألامم جبيخه الظر

 في ؤلاوؿان خ٤ يؿاورل الخ٤ َظا ؤنبذ وبهظا ،"الكني أو ألادبي أو الػلمي إنخاحط غلى اإلاترجبت واإلاادًت ألادبُت اإلاطالح
. الضو٫ل ؤٚلب ٖلحها جدىاٞـ التي الثروة هي حٗخبر الال٨تروهيت اإلاٗلىماث ؤنبدذ ؤيً اليىم، ٖالم في زانت. ب٨غامت الٗيل

 بةم٩ان ؤنبذ الخ٨ىىلىجي الخُىعل ٞبٟٗل 1الغ٢مي؛ الٗهغ في واخض ع٢م الٗضو هي ال٨ٟغيت ال٣غنىت ؤّنل ال٣ى٫ل يم٨ً ولظل٪
 ؤو ألاٞغاص مً ٦بحر ٖضص بلى الخاظت وصونل م٩اهه، مً الخدغ٥ صونل الضوالعاث ملياعاث ٦ؿب اليىم اإلاٗلىماحي ال٣غنان

 َظا. الاهترهذ قب٨ت ٖلى مٗلىمت ؤر ٖلى للخهى٫ل الاهترهذ بكب٨ت مىنى٫ل بل٨ترووي خاؾب ظهاػ وظىص ٞي٨ٟي. اإلاٗضاث

.  الغ٢مي بالٗهغ حؿميخه ٖلى يهُلر ما ؤو اإلاٗلىماجيت ٖهغ َى

                                                           
العصر الذي ٌصبح فٌه شاب قد ٌكون هزٌال ما هو هذا :" ... ٌقول الكاتب ٌحٌاوي محمد فً وصؾ مخاطر القرصنة . 1

 =..."ٌضع نظارات، ال ٌتجاوز عمره العشرٌن سنة، أقوى من جمٌع قراصنة البحار 
، مقال منشور بمجلة البحوث والدراسات ٌحٌاوي محمد، مخاطر القرصنة المعلوماتٌة على الحكومة اإللكترونٌة: راجع =

 . 259، ص 2011، الجزائر، جوٌلٌة 5العلمٌة، جامعة ٌحً فارس المدٌة، العدد 
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ل    
ً
 ؤر مً خمايتها الىاظب ال٨ٟغرل ؤلابضإ ٢بيل مً حٗخبر الغ٢مي الىؾِ في اإلاخاخت والبرمجياث اإلاهىٟاث ل٩ىنل وهٓغا

ل ٖلحها، الخٗضر صونل جدى٫ل عاصٖت ب٣ىاهحن خمايتها بًغوعة ال٣ٟه مً ظاهب عؤي ٣ٞض مكغوٕ، ٚحر اؾخٛال٫
ً
 ل٣يمتها هٓغا

خضاء يسلٟه ٢ض وما الا٢خهاصيت  الابخ٩اع ًٖ ٖؼوٞهم في الدؿبب ًٖ هاَي٪ ألصخابها، ٦بحرة ماليت زؿاثغ مً ٖلحها الٖا

ٌ طل٪ ٨ٖـ آزغ ظاهب يغيل بيىما. والخإلي٠  ألن. الغ٢مي الىؾِ في خمايتها ج٨ٟل آلياث وظىص ٖضم بذجت خمايتها ويٞغ
 ٞله الشاوي ؤّما والا٢خهاصيت، والٗؿ٨غيت الؿياؾيت اإلاجاالث في ججؿسخي َاب٘ طو ألاو٫ل وظهحن، له ال٨ٟغيت ال٣غنىت مىيٕى

حها ال٨ٟغيت اإلال٨يت بد٣ى١ل مباقغة ٖال٢ت . الهىاٖيت واإلال٨يت والٟىيت ألاصبيت بٟٖغ

ىا    يت خى٫ل الدؿائ٫ل يشاع َو ل اهتها٥ هي ؤم الاخخ٩اع، يض مكغوٕ خ٤ ؤّجها يغيل مً بحن الال٨تروهيت ال٣غنىت قٖغ  ٖلى وحٗضٍض

. ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ل

جىء صواعي هي ما ل٨ً -
ّ
 ؟ ؤلال٨تروهيت ال٣غنىت بلى الل

ا هي وما - ل ا٢خهاصيا آزاَع
ً
٨غيا   ؟ ٞو

 ؟ إلاىاظهتها والخ٣ىيت ال٣اهىهيت آلالياث هي وما -

خضاءاث مً الىٕى َظا ٖلى الى٢ٝى ؾيخم الدؿائالث َظٍ ٖلى ولئلظابت      وطل٪ اإلاٗلىماحي ألامً جُا٫ التي الخضيشت الٖا
ل ؤلال٨تروهيت؛ بال٣غنىت يخٗل٤ ما ل٩ل بالخٗغى

ً
ل ونىعَا، مٟهىمها بخدضيض بضءا

ً
 الىؾِ في وجُبي٣اتها اعج٩ابها بإؾاليب مغوعا

ل -٦ىمىطط البرمجياث ٖلى بالتر٦حز -الغ٢مي
ً
ا ونىال ل آلزاَع

ً
ل ا٢خهاصيا

ً
٨غيا .  خمايتها آلياث زم  مجها الى٢ايت وبظغاءاث ٞو

 
ً
 الشنمي الوظـ في ؤلالٌترونُت الهشضنت: أوال

ل ال٣ٟحرة الجىىب صو٫ل بحن ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ل بلى الىٓغة ازخلٟذ لُاإلاا    
ً
 ا٢خهاصيا، اإلاخُىعة الكما٫ وصو٫ل مٗلىماجيا

 جغيل الجىىب صو٫ل ٞةّنل الا٢خهاصيت، ومهالخهم ال٨ٟغيت خ٣ى٢هم لخمايت وؾيلت ؤجها ٖلى اإلاخ٣ضمت الضو٫ل بلحها جىٓغ ٞبيىما

. الا٢خهاصيت بمهالخهم وؤلايغاع ال٨ٟغيت خغيتهم مً للخّضل وؾيلت مجغص بإّجها

ظٍ     غظمْذل بديض ال٨ٟغيت؛ ال٣غنىت ٖلى او٨ٗؿذ هٟؿها الىٓغة َو
ُت
حن بحن للهغإ نىعة بلى ج  ٖالم مخىا٢ًحن، َٞغ

ل اإلاخُىعل الكما٫
ً
ل ج٣ىيا

ً
الم وج٨ىىلىظيا ، ال٣ٟحر الجىىب ٖو

ً
ل اظخماعي ْاٍَغ نغإ مٗلىماجيا

ّ
: الجاهبحن ٖلى ٦بحرة ؤزاٍع ؤّنل بال

. وال٨ٟغرل الا٢خهاصر

 "والذواقؼ ألاظباب" الهشضنت -01

جىء ؤؾباب ؤَم بحن مً ٧ان" البداع ٢غانىت" ػمً في
ّ
 ٖلى الشىعة َى الٛىاثم، ٖلى ؤلاؾخالء بٗض ال٣غنىت بلى الل

ىا:"  ب٣ىله( بيالمي ال٩ابتن) الكهحر ال٣غنان ٖىه ٖبر ما طل٪ ٖلى حٗبحر وؤبلٜ والُب٣يت، الٗغ٢يت الٟىاع١ل وعٌٞ ال٣ىاهحن
ّ
 به

ىا...  ال٣ٟغاء خمايتها جدذ يؿغ٢ىا ل٩ي لؤلٚىياء ويٗذ ل٣ض..  لل٣ىاهحن هسً٘ ال
ّ
ىياء وؿغ١ل به ...". شجاٖخىا ٣ِٞ جدميىا ألٚا

ل ال٣غنىت ٧اهذ ؤن ٞبٗض اليىم، حٛحرث لل٣غنىت الخ٣ليضيت الىٓغة َظٍ... ل٨ً
ً
 الاظخماعي الاخخجاط ؤق٩ا٫ مً ق٨ال

، ؤ٦ثر بيئت في جماعؽ مىٓمت مهىت اليىم ؤنبدذ ال٣اثمت، ال٣ىاهحن ٖلى والخمغص
ً
حن ؤشخام َٝغ ومً جُىعا  مدتٞر

ىث البرمجياث، نىاٖت ؾيما؛ الخيىيت اإلاجاالث ٧ل يؿتهضٞىنل  ومهىٟاث لؤلٞغاص، الصخهيت والبياهاث اإلاىؾي٣يت، والىُّد

ل. الال٨ترووي اليكغ ّٗ اث ؤقهغ مً ول ت الغ٢ميت، البيئت في اليىم ال٣غنىت مجمٖى  ،(Black Hat) الؿىص ال٣بٗاث مجمٖى

ت (.  Anonymous) ؤهىهيمـ ومجمٖى
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 ؤلالٌترونُت الهشضنت مكهوم -02

٣هض خضاء ؤق٩ا٫ مً ق٩ل ٧ل ال٣اهىهيت؛ الٗلىم مجا٫ في الال٨تروهيت ؤو اإلاٗلىماجيت بال٣غنىت يُت  اإلاىخجاث ٖلى الٖا

. ناخبها مىا٣ٞت صونل مجها وسخت ٖلى الخهى٫ل ؤو الغ٢ميت، واإلاهىٟاث ال٨ٟغيت

ها  ٞغ  بغامج مً اإلاٗلىماث ؾغ٢ت:" بإجها( الؿالمي الغػا١ ٖبض ٖالء) ال٣ُغيت ؤلاصاعيت الخىميت بمٗهض اإلاٗلىماث هٓم زبحر ٖو

يت، ٚحر بهىعة وبياهاث  1" ٢اهىهيت ٚحر بهىعة مٗلىماجيت بغامج وسخ ؤو الخاؾىب طا٦غة في وجسؼيجها قٖغ

 اهدكاع بضاياث م٘ الٓهىعل في مٗاإلاها بضؤث ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ل ٖلى الخٗضر نىعل مً ٦هىعة الال٨تروهيت وال٣غنىت  
 الؿل٘ ؤن:"...  بىهها جغيبـ اجٟا٢يت لها ؤقاعث و٢ض الٗاإلايت؛ الاجهاالث قب٩اث ْهىعل م٘ ؤ٦ثر جُىعث زم الخىاؾيب،

 مباقغة بهىعة جهى٠ ؾىاء  الخ٤ ناخب مىا٣ٞت ٖلى الخهى٫ل صونل وسخذ وسخت حك٩ل ؾلٗت ٧ل هي اإلا٣غنىت واإلاىاص

..." مباقغة ٚحر ؤو

: ٞئخحن بلى الال٨تروهيت ال٣غنىت ج٣ؿيم يم٨ً ولظل٪

 ؤو مٗاإلاه وبػالت البرهامج ؤنل وؾغ٢ت للبرهامج، الجؼجي ؤو ال٨لي اليسخ ٖملياث وحكمل البرمجياث، جُا٫ ألاولى الٟئت -
  2.حٛيحٍر

 3.مسؼهت ؤو ومسغظت، مضزلت بياهاث مً جدىيه وما الاهترهذ، قب٨ت ٞخُا٫ الشاهيت الٟئت ؤما -
 ؟ الهشاضنت ىم من  -03

ٛىرل اإلاٗجى بّنل
ّ
ٛت في حٗجي وهي ؛"ال٣غنىت" مهُلر مً مؿخمض ال٣غانىت ل٩لمت الل

ّ
 ؤو الّجهب ؤو الؿلب: الٗغبيت الل

 4(.Piraté) مهُلر الٟغوؿيت اللٛت في وي٣ابلها والؿُى، الؿغ٢ت

 ؤو الؿغ٢ت يمتهً الظر الصخو َى بطن ٞال٣غنان اللهىم؛ ؤو الؿاع٢ىنل َم ال٣غانىت ؤن اإلاٗجى َظا مً ويؿدك٠  

يه ؤو للغبذ ٧ىؾيلت ؤّما آلازغيً، ممخل٩اث ٖلى الؿُى . للتٞر

 بٛغى اإلاال٠ لخ٣ى١ل الٗمضر الاهتها٥ بلى ٞدكحر(: الال٨تروهيت ال٣غنىت) ال٣اهىوي الانُالحي مضلىلها في ال٣غنىت ؤّما  

ل مٗالجت البياهاث ؤو والبرمجياث اإلاهىٟاث ٖلى الخهى٫ل
ً
 يؿمى الظر  اإلاٗلىماحي ال٣غنان ؤن طل٪. مكغوٕ ٚحر بك٩ل آليا

ل جام َضوء في اٖخضاءاجه يماعؽ "الٌشايش أو  بالهايش"  انُالخا
ً
ديذ التي الخ٨ىىلىظيت الخ٣ىياث مؿخسضما

ُت
 ٖلى الخهى٫ل له ج

ل جلٟها في الدؿبب صونل الغ٢ميت اإلاىخجاث
ً
اصة جدؿبا ل بها الاهخٟإ إٖل

ً
ا ؤو وسخها بةٖاصة  ججاعيا ل وكَغ

ً
. بل٨تروهيا

                                                           
 .432، ص 2007، دار المناهج، عمان األردن،  2، ط عبد الرزاق عالء السالمً، تكنولوجٌا المعلومات: راجع.  1
 .237، ص 2006، منشؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة،  محمد حسٌن منصور، المسؤولٌة االلكترونٌة.  2
نٌة صناعة الفٌروسات االلكترونٌة واستخدامها فً التجسس اإللكترونً؛ خاّصة فً من بٌن أهم أسالٌب القرصنة االلكترو.  3

ظل تزاٌد اعتماد الحكومات والشركات واألفراد على تخزٌن ملفاتهم الّسرٌة االقتصادٌة واإلدارٌة وحتى الّشخصٌة على 
  .الحاسبات المتصلة باإلنترنت

أجهزة  استخدام إساءة عن الناشئة المسؤولٌة، صٌرٌة االلكترونٌةعاٌد رجا الخالٌلة، المسؤولٌة التق:راجع فً ذلك
 .106، ص 2006األردن،  عمان ،1ط والتوزٌع، للنشر الثقافة دار ،مقارنة دراسة  -الحاسوب واالنترنت

ذلك أن لفظ القرصنة أول ما استخدم فً مجال البحار، وأطلق على عملٌات النهب التً ٌقوم بها البحارة ضد السفن . 4
هً سفٌنة :" وقد جاء فً كتاب معجم القانون، أن سفٌنة القرصنة. األخرى، ثم استخدمت بعد ذلك فً مجال المعلوماتٌة

" تتربص فً عرض البحر  لسلب السفن
، 1999، طباعة الهٌئة العامة لشإون المطابع األمرٌكٌة، مصر، جم القانون الصادر عن مجمع اللغة العربٌةكتاب مع: أنظر
 .508ص 
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ل يسخلٟىنل الاهترهذ ٢غانىت ٞةن اإلاٗلىماحي، ؤلاظغام ٖلم زبراء وخؿب  
ً
 1.نٟاث ٖضة خيض مً الٗاصيحن اإلاجغمحن ًٖ ٧ليا

ل ؤَضاٞهم ؤّنل ٦ما
ً
ل لخد٣ي٤ يؿٗىنل ال٣غانىت  ظمي٘ ٞليـ جسخل٠ ؤيًا

ً
ل ؤعباخا

ً
، ؤو ماصيت

ً
ل ججاعيت

ً
 صواٞ٘ ؤّنل هجض ما ٨ٞشحرا

. ٣ِٞ اإلاٗلىماجيت مجا٫ في ٢ضعاتهم وببغاػ والخدضر الظاث بزباث في ال٣غانىت

: نىٟحن بلى ؤلاهترهذ ٢غانىت اإلاٗلىماجيت، ٣ٞهاء ٢ؿم لظل٪ 

 َضٞها مىٓمت ٚحر ٖغييت هجماتهم ألّنل ،"اإلاؿخسضمحن اإلاجغمحن"  البٌٗ ويؿمحهم  الهىاة َم  (:Hackers) الهايشص   - أ
م الخاؾب، هٓام ٢هغ ٖلى ب٣ضعتهم الخباهي  .اإلاٗلىماث ؤمً ٖلى ٦بحر زُغ يك٩لىنل ال َو

ىنل اإلاجغمىنل َم َاالء (:Crackers) الٌشايشص   - ب لىنل ٞهم واختراٞيت، زُىعة ؤ٦ثر ٞهم ؛"اإلابرمجوو " اإلادتٞر
ّ
 في يدك٩

 وؤلاجالٝ اإلاكغوٕ ٚحر اليسخ بٗملياث وال٣يام والكب٩اث اإلاٗلىماجيت ألاهٓمت ازترا١ َضٞها مخسههت قب٩اث
 بلى اإلاىٓمت الجغاثم لهظٍ اإلااصر الٗاثض يهل و٢ض مٗيىت، ظهاث لٟاثضة اإلاٗلىماحي والخجؿـ اإلاغوع، ٧لماث وانُياص

 .الخ٣ليضيت الجغاثم ٖاثضاث ؤيٗاٝ
 الالٌترونُت الهشضنت أظالُب  -04

 ًٖ ٖباعة طل٪ ٧ان ال٨مبيىجغ، ؤظهؼة ٖبر ييخ٣ل بل٨ترووي ٞحروؽ إلاىاظهت ظهىصَا الٗالم صو٫ل اؾدىٟغث 1986 ٖام في

 جدظيغيت  عؾالت ق٩ل في يٓهغ خاؾىبي بغهامج َظا ٧ان و٢ض ؛(ألالٟي وباؾِ ؤمجض) البا٦ؿخاهيحن ألازىيً ابخ٨ٍغ ٞحروؽ

  الذماؽ أو اإلاخ قحروط : )حؿميت ٖلى ؤَل٤ بل٨ترووي ٞحروؽ ؤو٫ل البرهامج طل٪ واٖخبر بُٗب، مهاب ال٨مبيىجغ ظهاػ بإن

Brain virus.)2 ؾيهبذ ٦خجغبت بضؤ الظر البرهامج َظا ؤن" ؤلٟي"    ألازىيً يضع٥ ولم ،
ً
 في الخىاؾيب ؤٚلب يٛؼول وباال

ل اإلاغهت، ألا٢غام ٖبر ؤمغي٩ا و ؤوعوبا مٗٓم في اهدكغ ٢ض الٟحروؽ َظا ٧ان 1986 ٖام جهايت ٞم٘ الٗالم،
ّ
ه بال

ّ
 ولخؿً ؤه

ل -ناوٗيه جهغيذ خض ٖلى -البرهامج ي٨ً الخٔ،لم
ً
ل للخسغيب، مّٗضا

ّ
.  ال٩اعزت ل٩اهذ وبال

ل  
ّ
ل ي٨ً لم طل٪ ؤّنل بال

ّ
 إلاىاظهت الٗالم اؾدىٟغ ٣ِٞ بؿيخحن طل٪ ٞبٗض اليىم، اإلاىدكغة الخبيشت الٟحروؾاث لصجغة البظعة بال

ل يغب الظر( Moris Worm مىعيـ صوصة)اإلاضّمغ ؤلال٨ترووي الضوصة ٞحروؽ بُلها بل٨تروهيت خغب
ً
 قغ٦ت مىهاث بضايت

 جهايت في وبلٜ مٗها، جخٗامل التي وؤلاصاعاث واإلااؾؿاث الكغ٧اث ليكمل الاهترهذ قب٨ت بًٟل وجىّؾ٘ ،(IBM) البرمجياث

.  الٗالم في الخىاؾيب زلثي الٗام

ل حكهض الٟحروؾاث بضؤث الخاعيش طل٪ وبٗض   
ً
ل اهدكاعا

ً
ا  ؤخهىت ْهغث ٣ٞض الخُىعة، وصعظت واإلاهام ألاَضاٝ خؿب وجىٖى

حروؽ الُغواصة، ا...  2004 ٖام الؿاعػل ٞحروؽ زم ،2000 ؾىت الخب ٞحروؽ زم ،1991 ٖام ؤهجلى ماي٩ل ٞو حَر . ٚو

( Antivirus) الٟحروؾاث مً الخمايت بغامج ٞبضؤث البرمجياث، نىاٖت باػصَاع عجل ما َى اإلااعص َظا اهدكاع ولٗل
يٗذ ؤن بٗض والاهدكاع، الٓهىعل في  ؾيما الٟحروؾاث، لهظٍ مًاصاث البخ٩اع ٢هىيل اؾدىٟاع خالت في البرمجياث قغ٧اث وُت

. اإلاٗلىماحي لؤلمً مىظهت الهىاٖت َظٍ مً َامت وؿبت وؤّنل

 

                                                           
، بٌروت 2، منشورات الحلبً الحقوقٌة،ط فتوح الشاذلً وعفٌفً كامل عفٌفً، جرائم الكمبٌوتر: راجع فً ذلك.  1

 .47، ص 2007لبنان،
وٌمكن تحمٌله على ( . Creefer)أو ( MS DOS)نامج حاسوبً ٌشتؽل بنظام ٌمكن تعرٌؾ فٌروس المخ بؤنه بر.  2

. Floppy diskالقرص المرن 
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 ؤلالٌترونُت للهشضنت الانخطادًت آلازاس  -05

 الال٨تروهيت ال٣غنىت ْهىعل ٞمىظ والؿياؾيت، الاظخماٖيت الخياة مىاحي ب٩اٞت مخهل الا٢خهاص ٞيه ؤنبذ ٖالم في 

 آلالي، الخاؾب بغمجياث) الخهىم وظه ٖلى قملذ الضوالعاث، مً اإلالياعاث بمئاث ج٣ضع ا٢خهاصيت زؿاثغ الٗالم ؤخصخى
ىث ظٍ(. الال٨ترووي واليكغ الال٨تروهيت، واإلاٗلىماث اإلاىؾي٣يت، والىُت . الغ٢مي الا٢خهاص ٖهب جمشل اليىم ال٣ُاٖاث َو

ل الٗالم صو٫ل ؤٚلب ؤصع٦ذ ل٣ض و
ً
ت اإلاؿدكغر، الىباء َظا زُىعة ؾغيٗا  مً بٛحٍر م٣اعهت زؿاثٍغ وحجم اهدكاٍع وؾٖغ

خضاءاث ؤق٩ا٫  و٢اثيت خمايت ؾياؾاث وي٘ بلى الغ٢ميت الهىاٖاث ٖلى ا٢خهاصَا يٗخمض التي الضو٫ل ٞلجإث الخ٣ليضيت، الٖا

ا حجم مً للخ٣ليل . الا٢خهاصيت زؿاثَغ

ل   
ً
ل الضو٫ل َظٍ وظضث ٣ٞض اإلااليت الخؿاثغ ًٖ وبٗيضا

ً
 الا٢خهاص ٖلى ليـ ؤزغيل مساَغ ٖضة ؤلال٨تروهيت لل٣غنىت ؤّنل ؤيًا

اث٠ ٖضص اعجٟإ بلى ٞةياٞت ال٨ٟغ، ٖلى ختى بل ٣ِٞ ل ٣ٞضاجها يخم التي الْى
ً
ل ال٣غنىت بؿبب ؾىىيا

ً
 التي اإلاهاو٘ لٗضص هٓغا

ل اهسٌٟ ٢ض الغ٢ميت الخ٨ىىلىظياث مجا٫ في الاؾدشماعاث حجم ٞةّنل بٚال٢ها، يخم
ً
 وعًٞهم اإلاؿدشمغيً بحجام بؿبب ؤيًا

 1.آلامىت ٚحر الغ٢ميت البيئت بؿبب بالٟكل مهضصة مكاعي٘ في بإمىالهم الّؼط

 للمىخجاث الخجاعيت ال٣غنىت إلاٗضالث اإلاغّوٕ الاعجٟإ ؤّنل اإلاكاع٧ىنل ؤ٦ض ال٣غنىت خى٫ل الىيبى مىٓمت ٣ٖضتها هضوة وفي   
ى الا٢خهاصيت، باإلاهالر ٦بحرة ؤيغاع بلخا١ في وحؿبب والابخ٩اع الهىاٖت ٖلى ٦بحرة زُىعة يك٩ل ؤنبذ الغ٢ميت  هٟـ َو

 الؿمٗيت اإلاهىٟاث مىخجي لجمٗيت الخاب٘ ال٣غنىت م٩اٞدت م٨خب ؤٖضَا التي ال٣غنىت بخهاثياث ؤ٦ضجه الظر الغؤر

ضع خيض ؛(MPA) البهغيت
ُت
، ؤمغي٩ي صوالع بليىنل 2,5 بدىلي والبهغيت الؿمٗيت اإلاهىٟاث ٢غنىت حجم ٢

ً
 يشحر وما ؾىىيا

 ألاٞالم مً% 56 وؿبخه ما ؤّنل هجض اإلاغجٟ٘ الغ٢م لهظا آزغ جٟؿحر وفي مؿخمغ، اعجٟإ في اليؿبت َظٍ ؤّنل َى ؤ٦ثر اإلاساٝو

 2.وجىػيٗها وحؿىي٣ها بهخاظها ج٩الي٠ حُٛي ال ألامغي٨يت

ضص ال٨ٟغيت ال٣غنىت مٗضالث بحن الٗال٢ت ؤّنل بليه ؤلاقاعة ججضع ومّما     ػاص ٩ٞلما َغصيت، ٖال٢ت هي الاهترهذ مؿخسضمي ٖو

. الا٢خهاصيت الخؿاثغ حجم زاللها ومً ال٣غنىت، مٗضالث مٗه  اعجٟٗذ اإلاؿخسضمحن ٖضص

ما٫ بغمجياث بجداص ط٦غ و٢ض  ال٣غنىت إلاٗضالث مًا٠ٖ اعجٟإ بلى ؤصي الاهترهذ مؿخسضمي ٖضص اعجٟإ ؤّنل 3،(BSA) ألٖا
، 700% ختى

ً
 4.الشاهيت في بايذ ٦يلى 56 ختى ونل البياهاث لى٣ل ال٣ياسخي اإلاٗض٫ في ػياصة م٣ابل في ؾىىيا

 ٞا٢ذ زؿاثغ في حؿببذ الال٨تروهيت ال٣غنىت ؤن بخهاثيت ؤقاعث واإلااليت، الا٢خهاصيت الخؿاثغ حجم بحن م٣اعهت وفي   

 ألالٟيت بضايت في صوالع ملياع 11.75 ٢يمتها بلٛذ بيىما ،1988 ٖام اإلااضخي ال٣ٗض في بضاياتها ؤولى في ؤمغي٩ي صوالع ملياع 11 ٢يمتها
ما٫ بغمجياث اجداص مىٓمت بلحها ٞإقاعث ؤلاخهاثياث ؤخضر ؤما ،2001 ٖام والٗكغون الىاخض ا (BSA) ألٖا  حجم ؤن بظ٦َغ

                                                           
فً إؼالق مصنع لصناعة الحاسبات الشخصٌة أنشؤته  شركة دبل فً  1999تسبب فٌروس الحب عند أول ظهور له عام .  1

كبٌرة ألن الحاسبات هً المسئولة عن عملٌات الصناعة اٌرلندا، ودام هذا اإلؼالق مدة ٌومٌن تكبدت خاللهما الشركة خسائر 
حاسب شخصً بسبب عدم اكتمال إنتاجها  12000ما اضطر المصّنعون إلى إعادة إنتاج أكثر من . التً تعتمد على االنترنت

. بسبب قرصنتها أثناء مرحلة التصنٌع
، عمان 1، دار الحامد للنشر والتوزٌع، طالمعلوماتمحمد دباس الحمٌد وماركو إبراهٌم نٌنو، حماٌة أنظمة : راجع فً ذلك

  .74، ص 2007األردن،
 .WIPO /IP/HB98/20B .November 1998: وثٌقة الوٌبو رقم: راجع.  2
والمعروؾ ، Busines Software Alliance: إتحاد برمجٌات األعمال ٌصطلح على تسمٌته باللّؽة االنجلٌزٌة.  3

 (.BSA) اختصارا
 .57مرجع سابق، ص  على الدٌن، رشا: راجع.  4
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 6 ٢بل اإلاسجلت صوالع ملياع 31.9 ب٣يمت م٣اعهت ؾىىيا % 18.8: بـ ج٣ضع همى بيؿبت ؤر 2010 ٖام صوالع ملياع 58.9 بلٜ الخؿاثغ
ل البرمجياث ٢غنىت نىعل ؤ٦ثر مً   ؤّنل الضعاؾت طاث وؤقاعث ؾىىاث،

ً
ا  وختى والكغ٧اث ؤلاصاعاث ٢يام هي الٗالم في قيٖى

 1. واخض ٦مبيىجغ ظهاػ مً ؤ٦ثر ٖلى وجشبيتها البرهامج مً واخضة وسخت بكغاء الخ٩ىميت اإلااؾؿاث

ل البرمجياث نىاٖت حكهض ؤن 2010 ؾىت في جى٢ٗذ ؤّجها اإلاىٓمت طاث ط٦غث الا٢خهاصيت الخؿاثغ ٢يمت ٖلى وللخضليل  
ً
 همىا

ل
ً
ل واػصَاعا

ً
، %14 بيؿبت  الصخهيت ال٨مبيىجغ ؤظهؼة مبيٗاث ٢يمت اعجٟٗذ ؤن بٗض مٗخبرا

ً
ل ٖاإلايا

ّ
ه بال

ّ
 ؤن بٗض ال٨ٗـ خضر ؤه

 بك٩ل ٖلحها الخهى٫ل جم التي اليسخ ٢يمت ٞةّنل طل٪ وم٣ابل مكغوٕ، بك٩ل البرمجياث مً صوالع ملياع 95 ٢يمخه ما قغاء جم

ل 63: بـ ج٣ضع زؿاعة بيؿبت ؤر ؤمغي٩ي، صوالع ملياع 59 لخبلٜ ؤيًا اعجٟٗذ( اإلا٣غنىت) مكغوٕ ٚحر
ً
.  صوالع ٧ل ًٖ ؾيخا

٤ ال٣غنىت ليؿب صوليت ٢اثمت 2010 لٗام ٖضصَا في اإلاجلت وكغث ٦ما ( % 100  -50) مً ألاولى ال٣اثمت ج٣ؿيمحن؛ ٞو

ل ألاولى اإلاغاجب جدخل التي الضو٫ل جمشل
ً
 التي الضو٫ل جمشل( % 50  -0 : )مً الشاهيت ال٣اثمت ؤما. ال٣غنىت وؿب خيض مً ٖاإلايا

ل ألا٢ل اإلاغاجب جدخل
ً
ظا. 2ال٣غنىت وؿب خيض مً ٖاإلايا ل َو

ً
٣ا (  اإلا٣ا٫ آزغ اإلالخ٤ يىٓغ) :الخالي للجضو٫ل ٞو

ل اإلاجلت وكغث الخ٣غيغ َظا م٘ ومىاػاة   
ً
ل ج٣غيغا

ً
 و ٞيه اخخلذ خيض ؛2010 لؿىت اإلا٣غنىت للبرمجياث الخجاعيت ال٣يمت ًٖ آزغا

ل ألاولى اإلاغجبت ؤ م
ً
. ؤ ص 2.842 عوؾيا زم ؤ، ص 7.779 الهحن جلحها 3ؤمغي٩ي، صوالع 9.515:بـ الخؿاثغ ٢يمت خيض مً ٖاإلايا

 18.746 آؾيا: ٧الخالي ال٣اّعرل الترجيب خؿب ٞبلٛذ ،(اإلا٣غنىت) مغزو ٚحر بك٩ل اإلاؿخسضمت البرامج ٢يمت خيض مً ؤّما    

 ؤوعوبا وقغ١ل وؾِ زم ، ؤ ص 7.030 الالجيييت ؤمغي٩ا زم ؤ، ص 10.623 الكماليت ؤمغي٩ا زم ؤ، ص 16.544 ألاوعوبي الاجداص يلحها ؤ، ص
. ؤ ص 4.078 ٞبلٛذ وبٞغي٣يا ألاوؾِ الكغ١ل ؤّما ؤ، ص 5،506

 
ً
 ؤلالٌترونُت الهشضنت مواحهت خؿت: زانُا

 الا٢خهاص زبراء ٢ضع ٣ٞض ٩٦ل، والا٢خهاص الهىاٖت ٖلى ٦بحرة ٞىاثض له ؾي٩ىنل الال٨تروهيت ال٣غنىت مً الخض ؤن ق٪ ال  

ما٫، بغمجياث بجداص مجلت وكغتها 2010 ؾىت ؤظغيذ صعاؾت في واإلاٗلىماجيت  ٢غنىت مٗضالث مً الخ٣ليل قإن مً ؤّنل ألٖا

 ػياصة بلى ياصر ؤن ؾىت، ٧ل ًٖ % 2.5 ب٣يمت مىخٓمت وبهٟت مخىانلت ؾىىاث 4 إلاضة ٣ِٞ % 10 بيؿبت البرمجياث
يٟت ؤل٠ 500 يسل٤ ؤن طل٪ قإن مً ٦ما صوالع، ملياع 142 ب٣يمت الٗاإلايت الا٢خهاصيت الٗاثضاث  ٖاثضاث ويىلض ظضيضة، ْو

. بالٟاثضة والٗلمي اإلادلي الا٢خهاص ٖلى يٗىص بما ،% 80 يٟى١ل بمخىؾِ صوالع، ملياع 32 ب٣يمت للخ٩ىماث يغيبيت

ى   ، ؤظغيذ ؤزغيل صعاؾاث ؤزبدخه الظر الغؤر هٟـ َو
ً
 بلى ال٣غنىت وؿب زٌٟ في البلضان مً الٗضيض هجخذ ؤن بٗض مازغا

:  مً ٧ل ٞحها حكاع٥ ومخ٩املت مخىانلت ومىاهج زُِ بةجباٖها وظحز ْٝغ وفي م٣ٗىلت مٗضالث

 جىٟيظَا؛ و مخابٗتها يمان م٘ مىاؾبت ٢ىاهحن بنضاع َغي٤ ًٖ: وال٣ًاثيت والخىٟيظيت الدكغيٗيت بإظهؼتها الخ٩ىماث -
 ؛(ال٣بليت الخمايت) جغزيو صونل للبرمجياث الىنى٫ل حٗى١ل ٞٗالت خمايت ؾياؾاث بخبىحها: البرمجياث بهخاط قغ٧اث -

م: ألاٞغاص -  البرمجياث؛ مىخجي خ٣ى١ل يدترمىنل ايجابيحن مؿتهل٨حن باٖخباَع
                                                           

شمل كل من قارة أسٌا Business Software Alliance(BSA ) استقصاء نشرته مجلة اتحاد برمجٌات األعمال.  1
من المستخدمٌن ٌعتقدون خطؤ أن  %51وأمرٌكا الالتٌنٌة وإفرٌقٌا، وهً تمثل أكبر بإر القرصنة فً العالم أثبت أن حوالً 

. هذا الفعل قانونً
2   . Business Software Alliance, Eighth  annual  BSA Global Software 2010 Piracy 
Study, May 2011, P 03, Available at:  www.bsa.org. 

 .د أ: وسٌشار إلٌه فً بقٌة الصفحات اختصارا بـ: دوالر أمرٌكً.  3
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، ال٣غنىت وؿب ج٣ليو يم٨ً الخُت َظٍ وبخُبي٤ اإلاىُل٤ َظا ومً 
ً
ل ل٨ً هٓغيا

ً
 ما َظا ولٗل. صاثما ال٨ٗـ يدضر وا٢ّٗيا

: الخالي الدؿائ٫ل َغح بلى يضٖىها

اء يتر٥ الظر ما -  بالّغٚم  ؟ للبرمجياث الال٨تروهيت ال٣غنىت هدى يخجهىنل الٗالم في البرمجياث مؿخسضمي مً % 59 َػ

٘ في يؿاٖض ؤن قإهه مً البرمجياث خمايت بإّنل الخام بصعا٦هم مً  !!! الا٢خهاصر الىمى وؿبت ٞع
ىنل اإلاؿخسضمحن مً % 61 هدى يضٞ٘ الظر ما زم -  مً بالّغٚم  ؟ للبرمجياث اإلاىخجت الكغ٧اث يض اإلاىٓمت ال٣غنىت يدتٞر

 !!! اإلاخُىعة البرمجياث مً الٗضيض ابخ٩اع في يؿاَم ؤن قإهه مً البرمجياث نىاٖت قغ٧اث خمايت بإّنل ٖلمهم

 بٌٗ ختى بل اإلاؿخسضمحن مٗٓم ألّنل البرمجياث، ألؾٗاع البأَ والؿٗغ اإلابرع ٚحر الاعجٟإ بلى مغصٍ طل٪ ٧ل ؤّنل ق٪ ال  
غوا الىاميت الضو٫ل في ؾيما الخ٩ىميت ألاظهؼة

ّ
 ؤنليت واخضة وسخت قغاء َغي٤ ًٖ البرمجياث ٢غنىت بلى بلجىئهم نغاخت ؤ٢

ل ا٢خىائها؛ ٖلى ٢ضعتهم ٖضم بؿبب خاؾىب، مً ؤ٦ثر ٖلى وجشبيتها بيجهم ٞيما مكغوٕ ٚحر بك٩ل وجباصلها
ً
ا العجٟإ هٓغا  ؤؾٗاَع

. ؤزغيل ظهت مً للبرمجياث اإلاىخجت الكغ٧اث جماعؾه الظر والاخخ٩اع ظهت، مً

ىلىنل ٧ىجهم مً وبالّغٚم اإلاسالٟحن ؤٚلب ؤّنل الا٢خهاصيىنل الخبراء بٌٗ ؤ٦ّضل الهضص َظا وفي    خمايت إلاؿإلت ٦بحرة ٖىايت يُت

ل البرمجياث، مىخجي خ٣ى١ل
ّ
 مً مىزى٢يت ؤ٦ثر عؤحهم خؿب ألّجها اإلا٣غنىت البرمجياث اؾخسضام يًٟلىنل مجهم % 81 ؤّنل بال

.  ألانليت البرمجياث

:  الال٨تروهيت ال٣غنىت إلا٩اٞدت الضوليت الجهىص ؤَم اؾخٗغاى ؾيخم الهشضنت مواحهت خؿت ٖلى و٦ةظابت  

ٍام  -01 ٍاقدت الذولُت الاجكانُاث بها حاءث التي ألاخ  الالٌترونُت الهشضنت إلا

 ؾيٛؼول زُحر ٞحروؽ بؿبب ال٨مبيىجغ ؤظهؼة جى٠٢ اخخما٫ ًٖ قاجٗاث عاظذ والٗكغون الىاخض ألالٟيت بضايت في   
ل الاهترهذ ٞيه قهضث و٢ذ في ٧له الٗالم

ً
ل اهدكاعا

ً
 الا٢خهاص ؤ٢ُاب ؤَم ؤخض لخهبذ البرمجياث نىاٖت ٞيه وجُىعث واؾٗا

غ الٗالمي،
ّ
 الخغب مً الٗالم ؤهٓاع بظل٪ ٞخدىلذ  والخام الٗام خضيض ال٣غنىت مً وظٗل الا٢خهاص في مباقغة َظا وؤز

اب يض اب يض الخغب بلى الٗاصر ؤلاَع ل ؤ٦ثر بَع
ً
ل ح٣ٗيضا

ً
اب َى وجُىعا  وؤي٣ً(. ؤلال٨تروهيت ال٣غنىت) الال٨ترووي ؤلاَع

ه خيجها الضولي اإلاجخم٘
ّ
ل التهضيضاث، لهظٍ خض لىي٘ الذولي الخػاوو  ًٖ بضيل ال ؤه

ً
 الضو٫ل مً الٗضيض ٢امذ لظل٪ وجُبي٣ا

 بهضٝ وقغ٧اث ؤٞغاص مً للمبرمجحن ؤ٦ثر خمايت يًمً بما الىَىيت ٢ىاهيجها جضٖيم ٖلى ٖملذ ٦ما صوليت اجٟا٢ياث إلبغام
ل ال٣غنىت، زؿاثغ مً والخ٣ليل الٗالمي الا٢خهاص به٣اط

ً
 لل٣غنىت خض بىي٘ ال٨ٟيل وخضٍ َى ال٣اهىنل بإّنل مجهم اٖخ٣اصا

. الال٨تروهيت

خباع وبٖاصة الال٨تروهيت ال٣غنىت مىاظهت في الضوليت الجهىص جىخيض مداوالث ٧ل مً وبالّغٚم   ل البرمجياث، ألصخاب الٖا
ّ
 بال

 يب٣ى ال٣غنىت ؾببخه الظر وال٨ٟغرل الا٢خهاصر الًغعل ٞذجم الضولي، اإلاجخم٘ جُلٗاث إلاؿخىيل جغقى لم الجهىص َظٍ ٧ل ؤّنل

 ٧الضزى٫ل الغ٢ميت اإلاهىٟاث ٖلى لالٖخضاء الخ٣ليضيت للهىعل الخهضر ٖلى ظهىصَا ع٦ؼث الضو٫ل ؤٚلب ألّنل. مؿخمغ جؼايض في
خضاء نىعل ؤ٦ثر جمشل ؤجها م٘ الال٨تروهيت، ال٣غنىت ؤٟٚلذ ؤّجها بال مكغوٕ، ٚحر بك٩ل اإلاٗلىماحي الىٓام بلى  زُىعة الٖا

ل وؤقضَا
ً
.  الغ٢مي الىؾِ في يغعا

 بٌٗ زىايا في الال٨تروهيت ال٣غنىت م٩اٞدت ل٣ىاهحن ال٣ًاثيت والخُبي٣اث الىهىم بٌٗ بيجاص يم٨ً طل٪ وم٘
زغث التي اإلاخسههت وال٣ىاهحن الدكغيٗاث

ّ
ل اإلابرمت الضوليت واإلاٗاَضاث باالجٟا٢ياث جإ

ً
 مً جدض ٣ٖىباث لظل٪ ٞإ٢ّغث خضيشا

ض ال٣غنىت ؤزُاع : هظ٦غ طل٪ ومً. ع٢ميتا٫ ال٨ٟغيت اإلال٨يت لخ٣ى١ل الخمايت جًمً جضابحر جبّجي ٖلى وجدُّد
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ت اإلالٌُت خهوم  من بالخجاسة اإلاخطلت الجوانب اجكانُت  –أ  (TRIPS) الكٌٍش

 15/04/1994 في اإلابرمت جغيبـ، اجٟا٢يت باؾم اإلاٗغوٞت ال٨ٟغيت اإلال٨يت بد٣ى١ل اإلاغجبُت الخجاعيت الجىاهب اجٟا٢يت ظاءث   
 بالىؾِ مجها اعجبِ ما ؾيما بالخجاعة اإلاغجبُت ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ل جغ٢يت بهضٝ ظضيضة بإخ٩ام اإلاٛغبيت مغا٦ل بمضيىت

غاٞيا البياهاث، و٢ىاٖض الخاؾىب بغامج: مشل الغ٢مي، بٚى . اإلاخ٩املت الضواثغ َو

 يٗى١ل ال بما الغ٢ميت ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ل وخمايت صٖم يغوعة ٖلى 41 اإلاادة هو زال٫ مً جغيبـ اجٟا٢يت ٞإ٦ضث  

ت زُىعة م٘ يخماشخى وبك٩ل الضوليت الخجاعة خضاءاث َظٍ وؾٖغ  1.الٖا

 بلٛت ٧اهذ ؾىاء( البياهاث ٢ىاٖض) آليا اإلاٗالجت والبياهاث آلالي الخاؾب بغامج خمايت ٖلى نغاخت ههذ ٣ٞض 10 اإلاادة ؤما  
ا آلالت، بلٛت ؤو اإلاهضع ىيت ؤصبيت مهىٟاث باٖخباَع . بغنل اجٟا٢يت بخٗبحر ٞو

خضاء إلا٩اٞدت ٦دل  2" الضولي الخٗاونل مبضؤ"  69 اإلاادة في الاجٟا٢يت وجبيذ َظا    بالُغ١ل ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ل ٖلى الٖا
.  ٧الخ٣ليض ال٨ٟغيت اإلال٨يت لخ٣ى١ل اهتها٥ حك٩ل التي اإلاىاص ؤو الؿل٘ بكإن ؤلاصاعيت اإلاٗلىماث جباص٫: مشل اإلاؿخدضزت،

ل الغ٢مي، الىؾِ في ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ل مً ٦بحر ظاهب ٖالجذ جغيبـ اجٟا٢يت ؤن مً وبالّغٚم
ّ
 جب٣ى ؤخ٩امها  ؤّنل بال

و يى٣هها ٖمىميت هُت بغػل ؾمخه ٖهغ في ؤ٦ثر، الخسَّك
َال
 ؤصي َظا ولٗل. اإلاٗلىماجيت مجا٫ في اإلادؿإع الخ٨ىىلىجي الخُىعل ألا

ل ؤ٦ثر ؤزغيل اجٟا٢ياث بنضاع في الخ٨ٟحر بلى مجخمٗت بالضو٫ل
ً
ل ٖم٣ا

ً
ل وجسهها

ً
 جُلٗاث ٞجاءث الغ٢مي، للمديِ ومالثمت

 20/12/1996.3: بخاعيش الاهترهذ بكإن اإلاجاوعة والخ٣ى١ل اإلاال٠ خ٤ الجٟا٢ياجا الىيبى مىٓمت بة٢غاع مدلها في الضو٫ل

بو اجكانُت -ب  (WCT) اإلاؤلل خو بشأو لإلنترنذ الٍو

 ؤلال٨ترووي اليكغ نىعل لخُىعل اؾخجابت الاهترهذ باجٟا٢يت حؿمى ٦ما ؤو اإلاال٠ خ٤ بكإن الىيبى اجٟا٢يت ظاءث   
ب ههىنها نياٚت جم ٣ٞض ؤلاهترهذ، ٖبر للمهىٟاث  الغ٢ميت اإلاهىٟاث ٖلى لالٖخضاء اإلاؿخدضزت الهىعل ٧ل لدؿخٖى

. به اإلاغزو ٚحر الال٨ترووي واليكغ الال٨تروهيت ال٣غنىت: مشل ؤلاهترهذ ٖبر اإلايكىعة

 اليكغ بد٣ى١ل واإلاؿاؽ الال٨تروهيت بال٣غنىت اإلاخٗل٣ت الخضوصيت الخضابحر ألاخ٩ام مً الٗضيض الاجٟا٢يت َظٍ وجًمىذ   

ُ "  مؿمى جدذ ؤصعظتها ؤلال٨ترووي    ".الشنمي ألاغماُ حذو

:  اإلاال٠ لخ٤ الىيبى اجٟا٢يت ٢ضمتها التي الخلى٫ل ؤَم بحن ومً

( والبياهاث البرامج) اإلاى٢٘ نٟداث ٖلى اإلايكىعة للمهىٟاث جدميل ؤر ؤن 4 12 اإلاادة هو زال٫ مً اإلاٗاَضة اٖخبرث  -
ل

ّ
سخ نىعل مً نىعة يك٩

ّ
٠ لخ٣ى١ل اإلاكغوٕ ٚحر الي

ّ
 بُغي٤ ؤو الخ٤ ناخب مً جهغيذ ؤو بطن بضونل جمذ بطا اإلاال

                                                           
 .من اتفاقٌة ترٌبس 41نص المادة : أنظر . 1
 -الدولً التعاون - من اتفاقٌة ترٌبس 69نص المادة : أنظر.  2
أن اتفاقٌة معاهدة ترٌبس تعد تستوعب التقنٌات الرقمٌة التً تنامى العمل بها من خالل  WIPOلما رأت منظمة الوٌبو . 3

سمبر دي 20: شبكة االنترنت ، اتجهت الجهود الدولٌة التً بذلت تحت مظلة الوٌبو إلى عقد للمإتمر الدبلوماسً للوٌبو بتارٌخ
: ، الذي تمّخض عنه إبرام اتفاقٌتا االنترنت1996كانون األول / 

، دخلت حٌز التنفٌذ فً (WTC: )، اختصارا(Wipo Copyright Treaty)األولى متعلقة بحق المإلؾ باللؽة اإلنجلٌزٌة 
 Wipo Performances and): والثانٌة متعلقة بالتسجٌالت الصوتٌة باللؽة االنجلٌزٌة.  2002مارس 

Phonograms Treaty) ،اختصارا :(WPPT) 2002، دخلت حٌز التنفٌذ فً ماي  .
. االلتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورٌة إلدارة الحقوق -من معاهدة الوٌبو لحق المإلؾ  1فقرة  12 انظر نص المادة.  4
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 الدعُحر نظام جبّجي يغوعة الال٨تروهيت ال٣غنىت مً للّخض ٦دل الاجٟا٢يت وا٢ترخذ الخ٨ىىلىظيت، الّخضابحر ٖلى الخدايل
ً الظر اإلاؤلل لخهوم  الالٌتروني

ّ
م٨ م مً الخ٤ ناخب يُت

ّ
ا ٖىض اإلاهّى٠ وسخ ظمي٘ في الخد٨  بديض الاهترهذ؛ ٖلى وكَغ

ل اؾخسضامها مً الٛحر يمى٘
ّ
. مىه بترزيو بال

خضاء مساَغ مً للخ٣ليل اإلابظولت الجهىص م٘ وجماقيا  مً 11 اإلاادة اٖخبرث ٣ٞض البرمجياث، ؾيما الغ٢ميت اإلاهىٟاث ٖلى الٖا

خضاءاث َظٍ ٧ل 1الىيبى اجٟا٢يت  12 اإلاادة هو زال٫ مً اإلاٗاَضة جبيذ ٦ما الخ٨ىىلىظيت، الخضابحر ٖلى اخخيا٫ بمشابت الٖا

 اإلاٗلىماث ويدترم ظهت، مً الخ٣ى١ل لهظٍ اإلا٣ٗضة الخ٣ىيت الغ٢ميت والُبيٗت يخماشخى  ج٣جي ٦مٗياع ،الشامل الخل مبضؤ 2 قهشة

 2.ؤزغيل ظهت مً الخ٣ى١ل إلصاعة الًغوعيت

ٍاقدت بودابعذ اجكانُت  –ج  اإلاػلوماحي ؤلاحشام إلا

 اإلاىٓماث ياع١ الظر الكاٚل الكٛل ؤنبذ اإلاٗلىماحي ؤلاظغام م٩اٞدت مجا٫ في الضولي الخٗاونل حٗؼيؼ مخُلباث بن   
 بةبغام الضو٫ل بٌٗ مً بةيٗاػ للبرمجياث اإلاىخجت الكغ٧اث ٢امذ و٢ض الغ٢ميت، اإلاهىٟاث ٖلى الخ٣ى١ل وؤصخاب الضوليت

ذ ،(Internet Crimes) الاهترهذ ظغاثم م٩اٞدت مجا٫ في مخسّههت اجٟا٢يت ؤو٫ل ٞغ  ؤلاظغام إلا٩اٞدت بىصابؿذ باجٟا٢يت ُٖت
 3.اإلاٗلىماجيت الجغيمت إلا٩اٞدت ألاوعوبيت الاجٟا٢يت ؤو اإلاٗلىماحي

                                                                                                                                                                                           

المعلومات المشفرة التً تم (: right management information) بالمعلومات الضرورٌة إلدارة الحقوقوالمقصود 
إلحاقها بالمصنؾ فً صورة رقمٌة، وكذا التعدٌالت والتحوٌرات ؼٌر المرئٌة، التً تقترن بالمصنؾ والتً تمكن صاحب 

 . الحق من التعرؾ علٌه
حلقة حسن جمٌعً، حماٌة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فً المحٌط الرقمً، مقال مقدم ل: لمزٌد من التفصٌل راجع

الوٌبو الوطنٌة التدرٌبٌة حول الملكٌة الفكرٌة للدبلوماسٌٌن المنظمة من طرف المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة ومعهد 
:  ، متاح على الموقع8ص ،2004دٌسمبر  16-13الدراسات الدبلوماسٌة المصري، القاهرة، من 

 http://www.wipo.int/ORGARAB\SHARED\SEMINARS\2004\Cairo.Dec\docs\ 
wipo_ip_dipl_cai_04_8.doc. 

 -االلتزامات المتعلقة بالتدابٌر التكنولوجٌة -من نص معاهدة الوٌبو لحق المإلؾ  11المادة أنظر نص .  1
مه العادي إلى الحد من فً هذا النص كل تقنٌة أو إجراء ٌإدي فً إطار استخدا باألحكام والتدابٌر التكنولوجٌةوٌقصد 

. االستخدام ؼٌر المشروع للحقوق المحمٌة
Les mesures techniques définies comme «  tout technologie, dispositif ou composant 
qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter 
les actes non autorisés par le titulaire de droit d’auteur…, prévu au chapitre 3 de la 
directive 96/9/CE .  
Voir : Séverine Dusollier, Incidences et réalités d’un droit de contrôler l’accès aux 
œuvres en droit européen, Cahiers de Recherches Informatique et Droit N° 18, Facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur, Bruylant- Bruxelles, 2000, p 42. 

 -االلتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورٌة إلدارة الحقوق -من معاهدة الوٌبو لحق المإلؾ  2فقرة  12 انظر نص المادة.  2
أوروبٌة إضافة إلى و م أ وكندا والٌابان ة دول 26بحضور  23/11/2001: تّم توقٌعها فً العاصمة المجرٌة بتارٌخ.  3

 The Budapest : تسمى باللؽة اإلنجلٌزٌة اصطالحا. سنوات من المفاوضات 4وجنوب إفرٌقٌا، وتم إقرارها بعد أربع 
convention on cyber crimes  أوConvention on cyber crime. 

http://www.wipo.int/


 2016  ًولُو  5الػذد  –مجلت حُل ألابدار الهانونُت اإلاػمهت   -مشيض حُل البدث الػلمي 
  

 

 
114 

 وع٦ؼث وؤلاهترهذ، بالخاؾب اإلاخهلت الجغاثم نىعل مسخل٠ بلى ٞهى٫ل 4 بلى م٣ؿمت ماصة 48 زال٫ مً الاجٟا٢يت وحٗغيذ   

ل الغاب٘ الٟهل في
ً
هىنا

ُت
  اإلاؤلل بدهوم  ؤلاخالُ ":مؿمى جدذ للبرمجياث، الال٨تروهيت ال٣غنىت ٖلى ز

ً
 1 ،" إلٌترونُا

. الخضيض الٗهغ في الضو٫ل ا٢خهاصياث جتهضص التي ألازُاع ؤ٦بر يمً ونىٟتها

خباع بٗحن ألازظ يغوعة بلى نغيذ، بك٩ل م٣ضمتها في ؤقاعث بىصابؿذ اجٟا٢يت ؤن بليه ؤلاقاعة ججضع ومّما    بالخىنيت الٖا

.  اإلاجاوعة والخ٣ى١ل اإلاال٠ خ٣ى١ل مجا٫ في بال٣غنىت اإلاخٗل٣ت ،(NFR/88/2:)ع٢م

 مً ظملت ،"اإلاجاوسة والخهوم  اإلاؤلل خهوم  بانتهاى اإلاخػلهت الجشابم": بـ اإلاٗىىنل ٞهلها في الاجٟا٢يت ؤوعصث و٢ض  
 ٖلحها ههذ التي ؤلاظغاءاث ٞحها بما الاهتها٥ ؤق٩ا٫ ٧ل مً اإلاال٠ خ٣ى١ل خمايت ٖلى جا٦ض التي الى٢اثيت والخضابحر ؤلاظغاءاث

. الؿاب٣ت الاجٟا٢ياث

ل
ً
ؼث الضولي الّخٗاونل لجهىص وجإ٦يضا

َّك
 الجغاثم بسهىم اإلاٗلىماث وظم٘ لالجها٫ مغا٦ؼ بوكاء يغوعة ٖلى الاجٟا٢يت ع٦

 البياهاث وجباص٫ ألاّصلت، وظم٘ الخ٣ىيت اإلاكىعة ج٣ضيم ٖلى حٗمل ؤيام، 7/7 و ؾاٖت 24/24 حٗمل بال٨مبيىجغ اإلاخٗل٣ت الجىاثيت
 .للخضوص الٗابغة الضوليت الجغاثم نىعة جإزظ ال٣غنىت وؤّنل ؾيما جىاظضَم، ؤما٦ً وجدضيض ٞحهم اإلاكدبه ًٖ

02-  ُ ٍاقدت اإلاخخططت الذولُت اإلانظماث نذمتها التي الخلو   ؤلالٌترونُت الهشضنت إلا

خضاءاث ْهىعل بضء مىظ     ؤلا٢ليميت و الضوليت اإلاىٓماث مً الٗضيض بوكاء جم ال٨ٟغيت، اإلال٨يت خ٣ى١ل ٖلى الخ٣ليضيت الٖا
ل ؤ٦ثر اإلاىٓماث َظٍ صوعل وؤنبذ الخ٣ى١، َظٍ خمايت جضٖم ومٗاَضاث اجٟا٢ياث بهٟاط ٖلى لئلقغاٝ

ً
ل ٞٗاليت

ً
 م٘ وجسّهها

 ٖلى جإزحراث مً ؤٞغػجه وما الال٨تروهيت ال٣غنىت ْهىعل بٗض ؾيما الغ٢ميت، بالخ٨ىىلىظيا ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ل ا٢تران

ظا. والخجاعة الا٢خهاص  الاهتها٧اث مً للخض مخسّههت صوليت مىٓماث بَاع في الخ٨خل بلى الضو٫ل مً ٦بحر ٖضص شّج٘ ما َو
: بيجها ومً. الخاؾىب بغمجياث جُا٫ التي

ت للملٌُت الػاإلاُت اإلانظمت  - أ ( WIPO) الكٌٍش

 ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ل خمايت في مخسههت صوليت مىٓمت ؤو٫ل 2،(الىيبى) ال٨ٟغيت للمل٨يت الٗاإلايت اإلاىٓمت حٗخبر    

حن واإلاالٟحن، للمبضٖحن، . الٗالم ؤهداء ظمي٘ في واإلاستٖر

                                                           
فإن هذه الطائفة من الجرائم تنتمً إلى جرائم األموال، وتشمل أنشطة الدخول أو "  ":ٌونس عرب"وحسب األستاذ .  1

التوصل ؼٌر المصرح به لنظام الكمبٌوتر أو الشبكة بشكل مجرد أو لؽرض ارتكاب فعل آخر ، وتخرٌب المعطٌات وتزوٌر 
والشبكات،  وأنشطة االعتداء على الخصوصٌة نظم الكمبٌوتر أو تعدٌلها، وخلق البرمجٌات الخبٌثة والضارة ونقلها عبر النظم 

 =...".باقتناص كلمات السر 
، ورقة عمل مقدة إلى مإتمر  األمن العربً المنظم بالمركز العربً ٌونس عرب، جرائم الكمبٌوتر واالنترنت: راجع=

التعلٌمٌة  ت شامًتو ،  متاح على موقع مدرسة09، ص 2002فٌفري  12-10للدراسات والبحوث الجنائٌة، أبو ظبً، من 
(School Tootshamy) متاح على الموقع ،: www.tootshamy.com. 
، مقرها  28/09/1979: و تم تعدٌلها بتارٌخ 14/07/1967: ، تؤسست بتارٌخ(الوٌبو)المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة . 2

. جنٌؾ بسوٌسرا
وٌشار إلٌها أٌضا . world intellectual property organization:اختصارا لـ( wipo) ٌشار إلٌها باالنجلٌزٌة

.    organization mondial de propriété Intellectuelle :اختصارا لـ( ompi)بالفرنسٌة 
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ذ بوكائها ومىظ   
ّ
 اإلال٨يت خ٣ى١ل خمايت مجا٫ في الٟاٖلت الضوليت الهيئاث بحن والخيؿي٤ الغبِ مهمت ٖاج٣ها ٖلى الىيبى جىل

غافي واإلاغ٦ؼ ،(ALPA) البهغيت الؿمٗيت لل٣غنىت اإلاًاص اإلاغ٦ؼ: مشل ال٨ٟغيت، ا(... CNC) الؿيىماجٚى حَر  الهيئاث مً ٚو
.  الٟاٖلت

ًاء للبلضان واإلاكىعة واإلاؿاهضة الضٖم بخ٣ضيم اإلاىٓمت ج٣ىم طل٪ بلى بياٞت       ب التي ألازغيل والبلضان 1ٞحها، ألٖا  في جٚغ

 في ؤّما. لٛاث ٖضة بلى وجغظمتها لظل٪، الالػمت وال٨خيباث والبرامج باإلاٗلىماث وبمضاصَم الىاميت البلضان ؾيما بلحها، الاهًمام
 خمايت حكمل ؤن ٖلى مجها ألاولى اإلااصة في ههذ البرمجياث لخمايت همىطظيت اجٟا٢يت الىيبى زّههذ ٣ٞض الخمايت مجا٫

غ بكٍغ ،4 اإلااصة هو خؿب به اإلالخ٣ت اإلاؿدىضاث ؤو ،(البرهامج ون٠) الًي٤ بمٗىاٍ" البرهامج" البرمجياث  في الابخ٩اع جٞى

اث بٌٗ مماعؾت 5 اإلااصة بمىظب خٓغث ٦ما. البرهامج بٖضاص مغاخل مً ظؼء  البرهامج، ناخب بلى الغظٕى بٛحر الخهٞغ
 باؾخٗما٫ ؤو( الىنٟيت البياهاث) ألانلي للبرهامج اإلاُاب٤ الىن٠ باؾخسضام للبرهامج الجؼجي ؤو ال٨لي اليسخ خٓغ: مشل

ض، بغهامج
ّ
ل وخٓغث م٣ل

ً
ل له مُاب٤ آزغ بغهامج ٖمل ؤظل مً البرهامج اؾخٗما٫ ؤيًا

ًّا
(.  الًي٤ الاؾخٗما٫) ٖمليا

ا بٖضاص في واإلاىٓماث والضو٫ل الخ٩ىماث مؿاٖضة في الخ٣ليضر صوعَا حٟٛل لم اإلاىٓمت ٞةن طل٪ ٧ل بلى وبياٞت       ٧ىاصَع
ت ووكغ ال٨ٟغيت اإلال٨يت خمايت و٢ىاٖض جخ٤ٟ التي الدكغيٗيت ؾياؾتها عؾم في واإلاؿاَمت البكغيت  اإلال٨يت بد٣ى١ل اإلاٗٞغ

ل وهي ال٨ٟغيت،
ً
 2. صوليت مٗاَضة 21 بصاعة ٖلى حكٝغ ؤيًا

 3(OECD) والخنمُت الانخطادي الخػاوو  منظمت -ب

 بدمايت مجها يخٗل٤ ما ؾيما ال٣اهىهيت، ومك٨الجه آلالي بالخاؾب اَخمامها والخىميت الا٢خهاصر الخٗاونل مىٓمت ؤبضث     

ل ،1977 ؾىت مىظ والبياهاث اإلاٗلىماث
ّ
ل جخجؿض لم طل٪ جُبي٣اث ؤّنل بال

ّ
 لجىت بدك٨يل اإلاىٓمت ٢يام ٖىض 1985 الٗام في بال

ٗجى زاّنت
ُت
ًاء الضو٫ل في اإلاٗلىماجيت الجغيمت بضعاؾت ح و٧لذ ألٖا

ُت
 الضو٫ل ٢ىاهحن إلاسخل٠ م٣اِعهت صعاؾت بٖضاص مهمت لها ؤ

ًاء، ٌ ألٖا
ّ
جىت َظٍ ٖمل ًٖ وجمس

ّ
 ظغاثم: "ٖىىان جدذ 1986 ٖام آلالي الخاؾب ظغاثم ًٖ مّٟهل ج٣غيغ نضوعل الل

".  اإلاسخلٟت ال٣اهىهيت ألاهٓمت جدليل -آلالي الخاؾب

ه هجض الخ٣غيغ لهظا جدليليت صعاؾت وفي     
ّ
ا يم٨ً التي ألاٞٗا٫ خّضص ؤه  ال٣غنىت) اإلاٗلىماجيت الجغاثم ٢بيل مً اٖخباَع

ًاء الضو٫ل حكغيٗاث مسخل٠ في( اإلاٗلىماجيت ل 4.ألٖا
ً
ًاء للضو٫ل جىنيت اإلاىٓمت ؤنضعث ٖليه وبىاءا  باإلظغاءاث جخٗل٤ ألٖا

                                                           
أي دولة عضو فً اتحادي بارٌس أو برن ، أو أي دولة أخرى لٌست عضو فً اإلتحادٌن ولكنها  : بالبلدان األعضاءٌقصد . 1

األمم المتحدة  أو إحدى وكاالتها المتّخصصة ، وٌتم الموافقة على العضوٌة بدعوة من الجمعٌة العامة عضو فً هٌئة 
. لالنضمام إلى اتفاقٌة المنظمة

 690من مجموع دول العالم، وٌقارب عدد موظفٌها % 90دولة أي حوالً  171بلػ عدد الدول األعضاء فً الوٌبو الٌوم . 2
اتفاق مدرٌد  -1883اتفاقٌة بارٌس لحماٌة الملكٌة الصناعٌة : )معاهدة دولٌة أهمها 21رؾ على وتش. دولة 75ٌمثلون حوالً 

معاهدة قانون العالمات  -1989معاهدة واشنطن للدوائر المتكاملة   --1891لقمع بٌانات مصدر السلع الزائفة والمضللة 
اتفاقٌة جنٌؾ لحماٌة  -1981روما لحماٌة فنانً األداء  اتفاقً -1886اتفاقٌة برن لحماٌة الملكٌة األدبٌة والفنٌة  -1994

(. 1996معاهدة الوٌبو للتسجٌل الصوتً  -1996معاهدة الوٌبو لحق المإلؾ  -1971منتجً الفونوؼرام 
 الكتاب الحدٌث، الكتاب دار ،البرمجٌات قانون. المعلومات ونظم الكمبٌوتر قانون فاروق علً الحفناوي، موسوعة: راجع

 .75، ص2006األول،القاهرة،
-Organization for Economic Co:اختصارا لـ (OECD)منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة ، تسمى  . 3

operation and Development  
إدخال معلومات نظام : حّدد التقرٌر أهم األفعال التً ٌمكن اعتبارها من قبٌل االعتداء على المصنفات الرقمٌة من ذلك. 4
لحاسب اآللً أو تعدٌلها أو محوها أو إتالفها أو استؽاللها تجارٌا بما ٌشكل انتهاكاً لحقوق أصحاب البرامج ، أو قرصنتها ا
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 ؤولى ٦سُىة 20/07/2002: بخاعيش ؤزغيل بخىنيت اؾدبضالها جّمل زم ،26/11/1992: بخاعيش اإلاٗلىماث لخمايت ألامىيت والخضابحر

.  اإلاٗلىماث وقب٩اث آلالي الخاؾب بغمجياث وخمايت اإلاٗلىماجيت الجغيمت إلا٩اٞدت

٤ وه٣ل الخهىنيت خمايت مباصت بعؾاء في صوعَا والخىميت الا٢خهاصر الخٗاونل مىٓمت بلى ييؿب ٦ما    
ّ
 اإلاٗلىماث وجضٞ

  مباصت( 08) زماهيت في مٟهلت ال٣اهىوي ؤلالؼام َاب٘ جدمل ال الُبيٗيحن لؤلشخام مىظهت بؾتراجيجيت ٣٦ىاٖض الصخهيت،
 نياٚخه ؤزىاء الضو٫ل بها حؿترقض ٖامت ٢ىاٖض وي٘ َغي٤ ًٖ البياهاث لخمايت الضولي الخٗاونل يغوعة ٖلى مٗٓمها في ؤ٦ضث

 1. ؤلال٨تروهيت جباصالتهم قّتى في ألاٞغاص بها ويؿخٗحن الضازليت، حكغيٗاتها

  ألاوسوبي اإلاجلغ دوس   -ج

 طاث الاجٟا٢ياث مً ٖضص اإلاجلـ ب٢غاع بٗض اإلااضخي، ال٣غنل ؾبٗيىاث مىظ بضؤ الضوعل بهظا ألاوعوبي اإلاجلـ ايُإل بن     
ل وؤلاهترهذ، الخاؾىب بمك٨الث الّهلت

ً
 اؾخسضام بؾاءة مً ألاشخام وخمايت الخهىنيت في ألاٞغاص خ٤ باجٟا٢يت بضايت

ل اإلاٗالجت البياهاث
ً
 ؾىء مً الصخهيت البياهاث بدمايت الخانت الخىنيت بنضاع طل٪ جلى زم ،17/09/1980: بخاعيش بل٨تروهيا

.  28/01/1981 :بخاعيش اإلاٗلىماث جض٤ٞ وخمايت الاؾخسضام

 ٣ٖض ٣ٖب الخضيشت، الجغاثم واهدكاع جىؾ٘ بٗض بال يخضزل لم ألاوعوبي اإلاجلـ ٞةن اإلاٗلىماجيت، بالجغيمت يغجبِ ٞيما ؤما    

 :سنم الخىنيت ألاوعوبي اإلاجلـ في الىػعاء لجىت ؤ٢غث ؤيً 1976 ٖام الجىاثيت الٗلىم مٗاَض لغئؾاء ٖكغ الشاوي اإلااجمغ

خ 81/12  :ع٢م الخىنيت ٞجاءث الال٨تروهيت وال٣غنىت اإلاٗلىماجيت الجغيمت مك٩لت ظضيض مً ؤزاعث التي ؛20/06/1981: بخاٍس
 بحن ومً الاهتها٧اث، لهظٍ اإلاؿخدضزت الهىعل إلاىاظهت مىّخضة ظىاثيت حكغيٗيت ؾياؾت وي٘ بهضٝ 1989 ظبخمبر في 89/09

:  َاثٟخحن بلى آلالي الخاؾب ظغاثم ج٣ؿيم الخىنيت َظٍ في ظاء ما ؤَم

 ظغاثم بىنٟها زُىعتها ٖلى اإلاجلـ صو٫ل ظمي٘ اج٣ٟذ التي ألاٞٗا٫ ٧ل حكمل(: Minimum List) ؤؾاؾيت ٢اثمت -

 . بامخياػ مٗلىماجيت
تر٥ التي اإلاٗلىماجيت لجغاثم الخضيشت الّهىعل ٞدكمل(: Optional List) الازخياعيت ال٣اثمت ؤما - ُل٤ للّضو٫ل يُت  في الخغيت مُت

. ؤلال٨تروهيت ال٣غنىت جدتها وجىضعط م٩اٞدتها،

م ؤهه ال٣ٟه مً ظاهب ويغيل    ل الشاهيت، الُاثٟت ؤٞٗا٫ يمً والٟحروؾاث ال٣غنىت بصعاط ٖضم مً بالٚغ
ً
 ؤ٦بر جب٣ى ؤّجها بال

  2.ألاؾاؾيت ال٣اثمت يمً بصعاظها ألاظضع مً و٧ان البرمجياث يتهّضص زُغ

لذ ؤن بلى اإلاٗلىماجيت، الجغيمت م٩اٞدت مجا٫ في ألاوعوبي اإلاجلـ ظهىص واؾخمغث    
ّ
 قاملت اجٟا٢يت بةنضاع ظهىصٍ ج٩ل

ل مكغوٕ ٦مؿّىصة البضايت في ْهغث و٢ض ،25/04/2000: بخاعيش آلالي الخاؾب بجغاثم جخٗل٤
ّ
لذ ؤجها بال

ّ
ل بٗض ٞيما ق٩

ً
 في التزاما

ًاء الضو٫ل وظه هى٫ل يخالءم بما الضازليت ٢ىاهيجها بخٗضيل الضو٫ل ٧ل بمىظبها وؤلؼمذ ألاوعوبي، اإلاجلـ في ألٖا  َظٍ ٞو

                                                                                                                                                                                           

وتجرٌم االعتداء على الحق االستشاري للحائز الشرعً للبرنامج المحمً إذا كانت لدى . والحصول علٌها بشكل ؼٌر مشروع
. الحائز نٌة استؽالله تجارٌاً 

 الحلبً منشورات ،وتطبٌقٌة نظرٌة االقتصادٌة دراسة اآللً الحاسب نائلة عادل محمد فرٌد، جرائم: ل أكثر راجعلتفصً
. 248 ص، 2005لبنان، بٌروت ،1ط الحقوقٌة،

 األردن،  عمان والتوزٌع، للنشر العلمٌة الٌازوري دار ،واالنترنت الحاسوب على جبار الحسناوي، جرائم: لتفصٌل أكثر. 1
. 155، ص2006

. 204 -203، مرجع سابق، صنائلة عادل محمد فرٌد قورة. 2
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 ٚحر الضزى٫ل ججغيم مشل؛ الال٨تروهيت ال٣غنىت مً للخض وؤلاظغاءاث ألاخ٩ام بٌٗ الخىنيت َظٍ جًمىذ و٢ض  1.الخىنيت
 الخاؾب لبياهاث الٗمضر والالخ٣اٍ الخمايت هٓم ازترا١ مى٘ و اإلاكغوٕ، ٚحر واليسخ ظؼجي، ؤو ٦لي بك٩ل للىٓام اإلاكغوٕ

. اإلاٗلىماجيت الجغاثم إلا٩اٞدت ٦أليت الضولي الخٗاونل مبضؤ الاجٟا٢يت جبيذ ٦ما ومٗلىماجه، آلالي

ل اإلاخ٣ضمت الضو٫ل حكهضَا التي ال٨بحرة الخؿاثغ ؤن ٞيه ق٪ ال ومما    
ً
غجٟٗت ال٣غنىت مٗضالث بؿبب نىاٖيا

ُت
 للبرمجياث اإلا

ل ٖلحها ؾيدّخم ،(الخ٣ليض) اإلاكغوٕ ٚحر اليسخ ؾيما
ً
 بهخاط ج٩لٟت وؤّنل زانت بيجها ٞيما ظّضر حٗاونل ب٢امت في الخ٨ٟحر مؿخ٣بال

ل مغجٟٗت البرهامج
ً
.  والخ٩لٟت والجهض الى٢ذ خيض مً ب٨شحر ؤؾهل اؾخيؿازها ؤّنل خحن في ظضا

م٨ً ألاوعوبي اإلاجلـ لٗمل و٦خ٣ييم    ل ؤ٦ثر ٢ّضمها التي ألاخ٩ام ؤّنل ال٣ى٫ل يُت
ً
ل ٞٗاليت

ً
م٨ً ؤلالؼامي، لُابٗها هٓغا  اٖخماصَا ويُت

ًاء الضو٫ل لجمي٘ همىطظيت ٣٦ىاهحن  خ٤ بدمايت اإلاخٗل٤ ؤلاعقاص الىيبى مىٓمت جبجي زال٫ مً ججؿض ما َظا ولٗل. ألٖا

  2 .1999 ٖام اإلاٗلىماث مجخم٘ في اإلاجاوعة والخ٣ى١ل اإلاال٠

 خـاجـمـت  

بر ؾىت، ٧ل مً ؤٞغيل 26 جاعيش يهاصٝ والظر ال٨ٟغيت، للمل٨يت الٗالمي باليىم الٗالم صو٫ل ؤٚلب جدخٟل      اإلاىاؾبت َظٍ ٖو
خضاء بمساَغ الّخدؿيـ زال٫ مً ال٨ٟغيت؛ اإلال٨يت خمايت صٖم الٟاٖلت الضوليت الهيئاث جداو٫ل  ال٨ٟغيت الخ٣ى١ل ٖلى الٖا

ل جدبجى ٞهي طل٪ جد٣ي٤ ؤظل ومً. ال٨ٟغرل ؤلابضإ ٖلى طل٪ ؤزغ وببغاػ
ً
 صٞاٖيت ؾياؾت والجىاثيت اإلاضهيت ؤلاظغاءاث بلى بياٞت

ل حٗخمض والّتي ؛(بؾدبا٢يت ٦دمايت) الخ٣ىيت الخمايت ز٣اٞت وكغ ٖلى ج٣ىم
ً
  ".الٗالط مً زحر الى٢ايت"  مبضؤ ٖلى ؤؾاؾا

 في وػياصة ؤلال٨تروهيت، البرمجياث ٢غنىت وؿبت اعجٟإ ًٖ حٗبر مٗا٦ؿت بخ٣اعيغ ؾىت ٧ل في الضو٫ل َظٍ جخٟاظإ طل٪ وم٘    

خضاء نىعل جىامي بلى ؤؾاسخي بك٩ل يغظ٘ طل٪ في الؿبب ولٗل. الضوالعاث بملياعاث ج٣ّضع اإلااليت الخؿاثغ  التي  الخضيشت الٖا

ملياث ؤلال٨تروهيت الٟحروؾاث بىاؾُت جدضر يب بك٩ل ال٣غنىت ٖو ظا.  َع ل ؤ٦ثر ؾخ٩ىنل اإلاهمت ؤّنل يا٦ض ٧له َو
ً
 في ح٣ٗيضا

 الخّضل ؤظل مً -الضولي الخٗاونل مبضؤ جبّجي َغي٤ ًٖ -ظهىصَا مًاٖٟت واإلاىٓماث الضو٫ل ٖلى ؾيدخم الظر الصخيء اإلاؿخ٣بل،

.  الغ٢مي الىؾِ في ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ل الهتها٥ اإلاؿخدضزت الّهىعل ل٩ل والخهضر ؤلال٨تروهيت ال٣غنىت ؤزُاع مً

ل ا٢خىٗذ الهىاٖيت الضو٫ل ؤٚلب ؤّنل هجض ألازحرة الؿىىاث ٖبر ال٣غنىت وؿب بحن م٣اعهت بظغاء زال٫ ومً    
ً
 ب٣هىعل ؤزحرا

ل جبىتها التي( والجؼاثيت اإلاضهيت) الخ٣ليضيت ال٣اهىهيت الخمايت ؤهٓمت
ً
ا وؤ٢غث ؾاب٣ا ضم بعجَؼ  اؾدئها٫ ٖلى لىخضَا ٢ضعتها ٖو

 َظٍ ؤّنل وؤي٣ىذ اإلاٗلىماحي، ؤمجها وحهّضص اإلاخُّىعة الّضو٫ل ا٢خهاصياث يىسغ وباء بمشابت ؤنبدذ التي ؤلال٨تروهيت؛ ال٣غنىت
صمجذ لْىل ٞٗاليت ؤ٦ثر ؾخ٩ىنل الؿياؾاث

ُت
 جدى٫ل ج٣ىيت ٣ٖباث وي٘ مبضؤ ٖلى ج٣ىم التي الاؾدبا٢يت؛ الّخ٣ىيت الخمايت م٘ ؤ

ل اإلادميت والبرمجياث الّغ٢ميت للمىخجاث الىنى٫ل صونل
ّ
ل ناخبها، مً جغزيو ؤو بةطن بال

ً
 ٢ض الخمايت مً الّىٕى َظا وؤّنل زانت

ل ٢ُ٘
ً
ل الّضو٫ل ٖلى يب٣ى ولم. البرمجياث نىاٖت قغ٧اث لضي ؾيما ٦بحرة ؤقىاَا

ّ
 حكغيٗاتها في وصمجها الّخ٣ىياث َظٍ جبجي بال

                                                           
تعلّق الفصل األول بضبط مصطلحات االتفاقٌة، أما الفصل الثانً فقد ُخّصص لإلجراءات الواجب اتخاذها على المستوى . 1

صل الثالث للتعاون الدولً الوطنً لكل دولة أو طرؾ مشارك وتعدٌل تشرٌعاتها بما ٌتوافق مع االتفاقٌة ، فً حٌن تطرق الؾ
واالجراءت الواجب إتباعها لتحقٌق ذلك، وُخّصص الفصل الرابع آللٌات تطبٌق التشرٌعات الدولٌة ، أما الفصل الخامس 

. 152، مرجع سابق، صعلً جبار الحسناوي: لمزٌد من التفصٌل راجع. تضمن أحكام نهائٌة
المتعلق بانسجام مجتمع المعلومات ، والتً  1999لعام شاد األوروبً أخذت اتفاقٌة الوٌبو عن المجلس األوروبً اإلر. 2

ولٌس ... إذا كانت الؽاٌة منه االستخدام الشخصً بحسن نٌة... السماح بالنسخ العابر والقانونً:" ... على  5المادة تنص فً 
 ..." االستخدام ألؼراض اقتصادٌة

. 152، مرجع سابق، صعلً جبار الحسناوي: أشار لذلك
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ظا الضازليت،  الخضاو٫ل في مباقغ بك٩ل ويؿاَم البرمجياث نىاٖت مؿخ٣بل ٖلى بيجابيت هخاثج ق٪ صونل له ؾخ٩ىنل ما َو

. ؤلاهترهذ قب٨ت ٖلى للبرمجياث آلامً

: النخابج أىم ًلي وقُما+    

 الخُىعاث مىا٦بت ًٖ و٢انغة البرمجياث خمايت ًٖ ٖاظؼة ؤنبدذ ٢ض الخ٣ليضيت ال٨ٟغيت اإلال٨يت ٢ىاهحن بّنل  -1

. الغ٢مي الىؾِ في اإلاهّىٟاث لهظٍ اإلاؿخدضزت
ٗخضيً وعاصٖت ملؼمت ٢اهىهيت ٣ٖىباث وظىص ٖضم بّنل   -2 ٠ خ٣ى١ل ٖلى للمُت

ّ
 البرمجياث ؾيما الغ٢مي الىؾِ في اإلاال

كغ
ّ
ل للمهى٠ الىنى٫ل يمى٘ و٢اجي ٦ةظغاء الّخ٣ىيت الخمايت اٖخماص هدى الّخىظه الضو٫ل ٖلى خّخم الاهترهذ، ٖبر والي

ّ
 بال

ظا ناخبه؛ مً بترزيو  ًٖ الخ٣ت ج٩ىنل التي) اإلاى٣ُيت( ال٣اهىهيت بالخمايت م٣اعهت هجاٖخه ؤزبذ الخمايت مً الىٕى َو

خضاء و٢ٕى . الٖا

لى     يا يخطر الىخاثج َظٍ يىء ٖو
ّ
ؿإ مضي ظل

ّ
خضاء ماقغ واعجٟإ اإلادؿإع الّخ٨ىىلىجي الّخُىعل وا٢٘ بحن الهّىة اح  ٖلى الٖا

غ ال٣اهىوي والىي٘ ظهت، مً البرمجياث
ّ
 ظهت مً مؿايغجه ًٖ عجؼث التي الجىاثيت وال٣ىاهحن ال٨ٟغيت اإلال٨يت ل٣ىاهحن اإلاخإز

  .ؤزغيل

 بيجاص ٖلى حؿاٖض ؤن قإجها مً التي الا٢تراخاث مً ظملت ؾيؿخٗغى الى٣يًحن، َظيً بحن جىاػنل إليجاص مّىا و٦مداولت    

ٞت واؾدئها٫ الال٨تروهيت، الٟحروؾاث اهدكاع مً للّخض اإلام٨ىت الخلى٫ل بٌٗ
ْ
إ

َال
. ؤلال٨تروهيت ال٣غنىت ق

 : هظ٦غ الانتراخاث بحن ومً +

 ج٣ىيت ظىاثيت، مضهيت،( مخ٩املت مىٓىمت ٖلى حٗخمض ؤلال٨تروهيت، ال٣غنىت إلا٩اٞدت قاملت ؤمىيت اؾتراجيجيه وي٘  -1
ل حٗخمض ،)وؤزال٢يت

ً
ا٫ الضولي الخٗاونل مبضؤ ٖلى ؤؾاؾا ّٗ  م٘ جخىا٤ٞ حكغيٗيت ؾياؾت وجبّجي الهىاٖيت، الضو٫ل ٧ل بحن الٟ

 . ؤخ٩ام مً الضوليت والاجٟا٢ياث اإلاىٓماث به ظاءث ما
 لها ي٩ىنل لً ال٣غنىت م٩اٞدت ٢ىاهحن ألّنل مخسههت؛ ٢اهىهيت ؾلُت َٝغ مً الخمايت وبظغاءاث جضابحر بهٟاط مخابٗت  -2

ل ؤزغ ؤر
ّ
و٧لذ بطا بال

ُت
 الدكغيعي الجاهب بحن خ٣ي٣ي جغابِ جسل٤ بديض هٟؿها؛ الخ٩ىميت الجهاث بلى ٖلحها ؤلاقغاٝ مهام ؤ

ت مً بالّخىٟيظ اإلا٩لٟت الجهاث) الخىٟيظر والجاهب ،(ال٨ٟغيت اإلال٨يت و٢ىاهحن والجىاثيت اإلاضهيت ال٣ىاهحن)  و٢ًاة قَغ

 (.مخسههحن ومدامحن
ا البرمجياث بلى جىٓغ مخ٩املت ٢اهىهيت مىٓىمت ب٢امت   -3 خ٣اص ألّنل زام، هٕى مً ع٢ميت مهّىٟاث باٖخباَع  ٧ان الؿاثض الٖا

ل ٣ِٞ، الخ٣جي اإلاىٓىعل زال٫ مً الخاؾىب بغامج خمايت بلى يظَب
ّ
ىا بال

ّ
 جبّجي هدى الضولي الخٗاونل يخّجه ؤن هإمل ؤه

ل ٞٗاليت ؤ٦ثر ؤؾاليب
ً
 ؤمً "مٟهىم لخد٣ي٤ للىنى٫ل اإلاٗلىماجيت، لل٣غنىت اإلاؿخدضزت الهىعل مىاظهت في وجُىعا

 َظا في الضوليت الاجٟا٢ياث به ظاءث وما اإلاؿخدضزت للخ٨ىىلىظياث الىَىيت ال٣ىاهحن مؿايغة زال٫ مً "البرمجياث
 اإلاهىٗت للكغ٧اث الا٢خهاصيت اإلاهالر ويدٟٔ ظهت، مً اإلاؿخسضمحن مهالر يغاعي خ٣ي٣ي جىاػنل يًمً بما الهضص

 .ؤزغيل ظهت مً للبرمجياث واإلاىخجت

ل    
ً
 وهاظٗت مالثمت ؾياؾت جبّجي مً البض الال٨تروهيت ال٣غنىت يض اإلاٗغ٦ت وهجاح الضولي الّغَان ب٨ؿب ه٣ى٫ل ول٩ي وؤزحرا

، والخ٣ىيت ال٣اهىهيت الخضابحر بحن ججم٘
ً
ظا مٗا ؿهم خلى٫ل مً ا٢ترخخاٍ ما زال٫ مً جد٣ي٣ه خاولىا ما َو

ُت
 في يؿحر بجؼء ولى ح

ْجم
َال
ٗالج ٧اهذ التي اإلاؿإلت لهظٍ الخ٣ليضر الُغح يخجاوػل بيجابي ٨ٞغ بىاء في وحؿاَم الال٨تروهيت، ال٣غنىت ل

ُت
 مً ٚالبا ح
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ىاثيت زال٫
ُت
 ٢يمتها ؤ٦ثر يغاعي ؤلال٨تروهيت ال٣غنىت إلاضلى٫ل ظضيض مؿخ٣بلي َغح جبّجي بلى ليهل ،"والخٗضر اإلال٨يت"  ز

.  "اإلاٗلىماث إلاجخم٘ آلامىت البيئت" ل٣يام وياؾـ الا٢خهاصيت،

 

 وؤلاخاالث اإلاشاحؼ: 

ؿت: أوال
ّ
:  الػشبُت بالل

:  واإلاهاالث الٌخب+ 

 والخىػي٘، لليكغ الش٣اٞت صعا ،1ٍ ،الالٌترونُت اإلاػلوماث نظم جهنُت حشابم اإلاناغعت، وأظامت الضغبي مدمذ حالُ -1

. 2010 ألاعصن، ٖمان
 الىَىيت الىيبى لخل٣ت م٣ضم م٣ا٫ ،الشنمي اإلادُـ في اإلاجاوسة والخهوم  اإلاؤلل خهوم  خماًت حمُعي، خعن -2

 الضعاؾاث ومٗهض ال٨ٟغيت للمل٨يت الٗاإلايت اإلاىٓمت َٝغ مً اإلاىٓمت للضبلىماؾيحن ال٨ٟغيت اإلال٨يت خى٫ل الخضعيبيت
: اإلاى٢٘ ٖلى ،25/09/2015:بخاعيش الاهترهذ ٖلى مخاح ،8م ،2004 صيؿمبر 16-13 مً ال٣اَغة، اإلاهغر، الضبلىماؾيت

http://www.wipo.int/ORGARAB\SHARED\SEMINARS\2004\Cairo.Dec\docs\ wipo_ip_dipl_cai_04_8.doc. 

 .2007 ؤلاؾ٨ىضعيت، الجضيضة، الجامٗت صاع ،البرمجُاث لخماًت الهانوني النظام الذًن، غلى سشا -3

ت اإلاعؤولُت الخالًلت، سحا غاًذ -4  الخاظوب أحهضة اظخخذام إظاءة غن الناشئت اإلاعؤولُت -الالٌترونُت الخهطحًر

 .2006 ألاعصن، ٖمان ألاولى، الُبٗت والخىػي٘، لليكغ الش٣اٞت صاع ،مهاسنت دساظت  -والانترنذ
 .2007 ألاعصن، ٖمان اإلاىاهج، صاع ، الشاهيت الُبٗت اإلاػلوماث، جٌنولوحُا العاإلاي، غالء الشصام غبذ -5

. 2006 ، ألاعصن .ٖمان والخىػي٘، لليكغ الٗلميت الياػوعرل صاع والانترنذ، الخاظوب حشابم الخعناوي، حباس غلى -6
 ال٨خاب الخضيض، ال٨خاب صاع ،البرمجُاث نانوو  اإلاػلوماث، ونظم الٌمبُوجش نانوو  موظوغت الخكناوي، غلي قاسوم -7

 .2006  ال٣اَغة، ألاو٫،
 لبىان، بحروث الشاهيت، الُبٗت الخ٣ى٢يت، الخلبي ميكىعاث الٌمبُوجش، حشابم غكُكي، ًامل وغكُكي الشارلي قخوح  -8

2007. 

 .1999 مهغ، ألامغي٨يت، اإلاُاب٘ لكاون الٗامت الهيئت َباٖت الػشبُت، اللؿت مجمؼ غن الطادس الهانوو  معجم يخاب -9

، ميكإة ،الالٌترونُت اإلاعؤولُت منطوس، خعحو مدمذ -10  .2006 ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاٗاٝع
 ٖمان ألاولى، الُبٗت والخىػي٘، لليكغ الخامض صاع ،اإلاػلوماث أنظمت خماًت نِنو، ابشاىُم وماسيو الخمُذ دباط مدمذ -11

. 2007 ألاعصن،

ٍاث، إداسة ، شلباًت مشاد -12 . 2007 ٖمان، والخىػي٘، لليكغ اإلاؿحرة صاع الشب

ذ، مدمذ غادُ نابلت -13 ت دساظت-الانخطادًت آلالي الخاظب حشابم قٍش  الخ٣ى٢يت، الخلبي ميكىعاث ،-وجؿبُهُت نظٍش

 .2005 ،لبىان بحروث ألاولى، الُبٗت
 والضعاؾاث البدىر بمجلت ميكىعل م٣ا٫ ،ؤلالٌترونُت الخٌومت غلى اإلاػلوماجُت الهشضنت مخاؾش مدمذ، ًدُاوي  -14

 .2011 ظىيليت الجؼاثغ، ،5 الٗضص اإلاضيت، ٞاعؽ يخي ظامٗت الٗلميت،

http://www.wipo.int/
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 للضعاؾاث الٗغبي باإلاغ٦ؼ اإلاىٓم الٗغبي ألامً  ماجمغ بلى م٣ضة ٖمل وع٢ت والانترنذ، الٌمبُوجش حشابم غشب، ًونغ -15

 School) الخٗليميت قامي جىث مضعؾت مى٢٘ ٖلى مخاح  ،09 م ،2002 ٞيٟغرل 12-10 مً ْبي، ؤبى الجىاثيت، والبدىر
Tootshamy )اإلاى٢٘ ٖلى مخاح : www.tootshamy.com .20/05/2015. 

 

: الذولُت والاجكانُاث اإلاػاىذاث+ 

ل واإلاٗضلت ،1886 ظبخمبر 9 في اإلاؤسخت والكنُت، ألادبُت اإلاطنكاث لخماًت بشو  اجكانُت -16
ً
 ؤيلى٫ل/ؾبخمبر 28:بخاعيش ؤزحرا

1979. 

ت، للملٌُت الػاإلاُت اإلانظمت إنشاء اجكانُت -17 لُت14: بخاعيش ظخويهولم في اإلاى٢ٗت الكٌٍش  28 في اإلاػذلت و 1967 حٍو

 .1979 ظبخمبر

ت، اإلالٌُت خهوم  من بالخجاسة اإلاخطلت الجوانب اجكانُت -18  .15/04/1994: بخاعيش بمشايش اإلاى٢ٗت الكٌٍش

 .2001 لٗام بودابعذ في اإلاى٢ٗت اإلاػلوماث مجخمؼ في اإلاؤلل خهوم  بانسجام الخاضت ألاوسوبُت الاجكانُت -19

ت للملٌُت الػاإلاُت اإلانظمت مػاىذة  -20  .1996 دٌعمبر 20: بخاعيش الهاصعة اإلاؤلل، خو بشأو الكٌٍش

 

 

 
ً
الجُنُت باللؿت: زانُا

ّ
 :ال

21- Séverine Dusollier, Incidences et réalités d’un droit de contrôler l’accès aux œuvres en droit européen, Cahiers de 
Recherches Informatique et Droit N° 18, Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur, Bruylant- Bruxelles, 
2000. 

22- Directive 1999/93/ EE du parlement Européen et du conseil de 13 décembre 1999 sur une cadre communautaire pour les 
signatures électroniques J.O.N.L 13 du 19/01/2000 P.0012.0020. disponible  sur : www.legifrance.gov.fr. 

23- Business Software Alliance , Eighth  annual  BSA Global Software 2010 Piracy Study , May 2011, P 03 , Available 
at: www.bsa.org. 09/10/2015. 

24- WIPO /IP/HB98/20B. Novembre 1998. 

25- www.Iddn.org. 
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: اإلالخو

 ُ   2010 لعنت الػاإلاُت الهشضنت نعب ًوضح حذو

( Business Software Alliance -ألاغماُ بشمجُاث اجداد مجلت إخطابُاث خعب)

 

 

  

الهابمت ألاولى 

ألاغلى نعبت من خُث الهشضنت الذُو 

 

ت  النعبت اإلائٍو

الهابمت الثانُت 

الذُو ألانل نعبت من خُث الهشضنت 

 

ت  النعبت اإلائٍو

ل%20و م ؤ ل%93ظىعظيا 

ل%20اليابان ل%ل91ػمبابىر 

ل%ل24ؤؾتراليا ل%90بىٛالصيل 

ل%ل25الؿىيض ل%ل90اليمً 

ل%ل27ؤإلااهيا ل%ل88ليبيا 

ل%ل27اإلاخدضة اإلامل٨ت ل%85الٗغا١ 

ل%39ٞغوؿا ل%ل83الجؼاثغ 

ا٦يا ل%ل87ؤهضوهيؿيا  ل%ل42ؾلٞى

للل%ل86ؤو٦غاهيا 

للل%78الهحن 
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ت اإلاناقعت   في الجضابش خماًت اإلاعتهلَ في ظل خٍش

غانلي قػُلت، حامػت باجنت، الجضابش . د

  

  

: ملخظ 

غ الخىظه َظا آلازغ، صونل مجهما واخضا هخهىعل ؤن يم٨ً ال خيض الخغ، باال٢خهاص وزي٣ا اعجباَا الخغة اإلاىاٞؿت جغجبِ     
ّ
 ؤز

 َظا زال٫ مً. الخدى٫ل َظا في ههيب الجؼاثغيت وللضولت ويؿّى١، وييخج يهى٘ ما ل٩ل اإلاؿتهل٪ باٖخباٍع اإلاجخم٘ ٖلى ٦شحرا
 في مدتٝر ٧ل ٖجها يبدض التي الؿمت ظظبه بم٩اهيت ًٖ والبدض باإلاؿتهل٪ الاَخمام ؤنبذ الخغة اإلاىاٞؿت ْل وفي الخىظه

 بحن اإلاىظىصة الكغؾت اإلاىاٞؿت هديجت وبٚغاثه ظلبه في الخضيشت الىؾاثل قتى باؾخٗما٫ وطل٪ الا٢خهاصر، اليكاٍ

 الٗغى ٢بى٫ل في الىاؾ٘ الازخياع ؤمام والخضماث الؿل٘ مسخل٠ ج٣ضيم في اإلاىاٞؿت َظٍ ؤن بال. الا٢خهاصيحن اإلاخٗاملحن
 مً يصخبها وما والخغة الجزحهت اإلاىاٞؿت ل٣ىاٖض واإلاسالٟت الخجاعة ل٣ىاٖض اإلاىاٞيت اإلاماعؾاث مً الٗضيض ْهىعل في ؾاَمذ

بيٗت اإلاؿتهل٪، إلاهالر تهضيض . الا٢خهاصيت الٗمليت مدىعل باٖخباٍع اإلاؿتهل٪ خمايت َو

. نانونُت أحهضة اإلاعتهلَ، خماًت، خش، انخطاد مناقعت،: الذالت الٍلماث

Abstract : 

     Free competition is closely linked to the free economy, where they can not imagine one without the 

other, this approach much impact on society as a consumer of all that is manufactured and produced and 

marketed, and the Algerian state's share in this transformation. Through this approach and under free 

competition became interest in the consumer and the search for the possibility lured attribute that all 

professional looking for in economic activity, using various modern means of sending him and impress 

him as a result of the fierce competition between dealers Alaguetsadaan.ela that this competition in the 

provision of various goods and services in front of the wide choice in accepting the offer contributed to 

the emergence of many practices contrary to the rules of trade and contrary to the rules of fair 

competition. 

     Between free competition and the accompanying threat to the interests of the consumer, and the nature 

of consumer protection as the focus of the economic process. Ask the following question: 

Under free competition, as is the protection accorded by the Algerian state to the consumer? 

To answer this question we will address the following themes: 

-The first axis: the consumer site under freedom of competition. 

-The second axis: Consumer protection under free competition, according to the jurisprudence of the 

Algerian legislation. 

Axis III: Legal organes in charge of consumer protection in Algeria. 

Conclusion: (results and suggestions). 
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: مهذمت

ل ألازحرة الؿىىاث في الٗالم قهض       
ً
 ألامىا٫ عئوؽ خغ٦ت في ٦بحرة وػياصة والضوليت، اإلادليت الخجاعة حجم في مؿبى١ل ٚحر همىا

 بلى طل٪ ؤصي و٢ض. الخ٨ىىلىجي الخُّىعل وجحرة وحؿإع الٗىإلات ْاَغة وهمى الؿى١ل ا٢خهاص ؾيُغة ّْلل في الضو٫، مسخل٠ بحن
جي الضولي باإلاكّغٕ صٞ٘ ما والاظخماٖيت، الا٢خهاصيت الخياة مىاحي في ظظعرل حٛيحر بخضار  ٢اهىهيت وآلياث ؤَغ ابخ٩اع بلى والَى
باث م٘ اإلاىاءمت بهضٝ الخّٛحراث َظٍ إلاىا٦بت ظضيضة

ّ
 وظظب الخّغة اإلاىاٞؿت وحصجي٘ واإلاجخم٘، لؤلٞغاص الىمى جد٣ي٤ مخُل

  (1).الاؾدشماعاث

ل الضو٫ل ؤن خيض    
ً
اَيت، مجخم٘ وجد٣ي٤ الٟغص مٗيكت جدؿحن في مجها وعٚبت  حّٛحر مً جبٗها وما الٗىإلات مىار ْل وفي الٞغ

غة والخضماث الؿل٘ ؤنبدذ الاؾتهال٥، وحجم ؤهماٍ في ٦بحر ٍغ ما وب٣ضع خياجه، في الٟغص يدخاظه ما ٧ل وجلبي مخٞى  جٞى
غة َظٍ  ٖليه ج٣ىم الظر ألاؾاؽ الٗىهغ ٧ىهه اإلاؿتهل٪، ٖلى الخُحرة ؾلبياتها لها ٞةن ٦بحرة، بيجابيت ظىاهب مً الٞى

. اإلاساَغ مً بالٗضيض مهّضص ٞهى الخالي، و٢خىا في الخجاعة

اع َظا وفي     غاٝ لخمايت ملّخت خاظت بغػث ؤلَا ت ألَا  ٖلى التر٦حز زال٫ مً والضوليت اإلادليت الخجاعة خغ٦ت في اإلاىسَغ
 ٖمليت في صوعل مً ال٣ىاهحن َظٍ جلٗبه إلاا بالىٓغ قاملت، جىميت لٗمليت مغج٨ؼا ج٩ىنل خماثيت ا٢خهاصيت ٢ىاهحن جُىيغ

 بنالح بٗمليت ج٣ىم ؤن صولت أليت آلان يم٨ً ال ألهه هاميا، ؤم مخ٣ضما مجخم٘، ألر والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الخىميت
ظا ،والضوليت اإلادليت الا٢خهاصيت والخاظاث جخىاءم مٗيىت ٢اهىهيت ؤَغ حٗؼيؼ ؤو وي٘ صونل قاملت، ا٢خهاصر  بضوعٍ َو

 (2) .الضولت وا٢خهاص والاؾدشماع الخىميت ٖلى يى٨ٗـ

غاٝ ؤبغػل مً ولٗل     الخل٣ت َظٍ في ألاي٠ٗ يٗخبر الظر الُٝغ الخُىعاث َظٍ ْل في ال٣اهىهيت الخمايت جدخاط التي ألَا
ى ل اإلاؿتهل٪ خمايت ٧اهذ لظا اإلاؿتهل٪، َو َاـل ا الٗالم خى٫ل ال٣اهىهيحن َاظ  ٖليه ج٣ىم الظر الغثيـ الٗىهغ باٖخباَع

 الضوليت َغألا لىي٘ والىَىيت وؤلا٢ليميت الضوليت الجهىص جٓاٞغث َىا مً  )3(.الخالي و٢خىا في والؿى١ل الخجاعة خغ٦ت
 .ؤلاوؿان خ٣ى١ل ؤَم مً واخضة خ٣ى٢ه باٖخباع للمؿتهل٪ الخماثيت وال٣ىاهحن

 مً ؤ٦ثر بداظت ٞإنبذ اإلاؿتهل٪، لخمايت ال٣ىاهحن مً جغؾاهت بىي٘ اإلاكّغٖحن ٦ب٣يت الجؼاثغرل اإلاكّغٕ جضزل اؾخلؼم مما    

 اإلاىاٞؿت ٢اهىنل  ؤن بالظ٦غ والجضيغ .مغاخلها مسخل٠ في والخضماث الؿل٘ في الٛل مً ٢اهىهيت خمايت بلى مطخى و٢ذ ؤر
 بحن ٞيما الٗال٢اث يبِ في اإلاىاٞؿت ٢اهىنل مجا٫ يخدضص خيض ٧لحهما، بٖما٫ مجا٫ في اإلاؿتهل٪ خمايت ٢اهىنل ًٖ يسخل٠
ىان حن ٖال٢اث ٞيًبِ اإلاؿتهل٪ خمايت ٢اهىنل ؤما الؿى١، صازل الا٢خهاصيحن ألٖا  خمايت ؤن ٚحر باإلاؿتهل٨حن، اإلادتٞر

                                                           
 القضائً التدرٌب حول الثانٌة اإلقلٌمٌة الدورة حول اإلنمائً المتحدة األمم لبرنامج التابع العربٌة الدول فً الحكم إدارة برنامج عن الصادرة الخلفٌة الورقة انظر  1

 األردنٌة المملكة عمان، االقتصادٌة، القوانٌن على القضائً التدرٌب مشروع  -العربٌة الدول فً التنمٌة لخدمة الرشٌدة اإلدارة مبادرة ضمن االقتصادٌة، القوانٌن على
   www.undp-pogar.org االلكترونً الموقع على منشورة. 2008أكتوبر/  الثانً تشرٌن 16-13 الهاشمٌة،

2
 مارس 15 فً" كنٌدي جون" األسبق األمرٌكً الرئٌس فٌه أعلن الذي الٌوم إلى نسبة وذلك. المستهلك لحقوق العالمً بالٌوم مارس/آذار 15 فً عام كل العالم ٌحتفل  

 وتتؤثر تإثر اقتصادٌة مجموعة أكبر تشكل فهً وبذلك استثناء دون جمٌعاً  تشملنا مستهلك كلمة إن)  الشهٌرة كلمته األمرٌكً الكونجرس وأمام األبٌض البٌت فً 1963
 أن فً وحقه التعلٌم، ومنها الصحٌحة المعلومة على الحصول فً وحقه وسالمة، أمان فً العٌش فً الحق فرد لكل فإن لذا والخاصة، العامة االقتصادٌة القرارات بكل

 اعتمدت 1985 أبرٌل 9 وبتارٌخ. االختٌار هذا على تإثر عوامل أو ضؽوط دون والخدمات للسلع الطوعً االختٌار فً وحقه وأفكاره، آراإه وتحترم إلٌه ٌصؽى
 الرئٌس قاله بما تٌمنا المستهلك لحماٌة عالمٌا ٌوما عام كل من مارس/آذار 15 تارٌخ واعتمدت المستهلك لحقوق التوجٌهٌة المبادئ المتحدة لألمم العامة الجمعٌة

  http://www.arbcon.net/consumer-rights.htm لعربًا المستهلك شبكة انظر. التوجٌهٌة المبادئ اعتماد تارٌخ من سنة عشرٌن من أكثر قبل األمرٌكً

  :  باالنجلٌزٌة حرفٌا قاله ما نص انظر
Kennedy said in his Congressional Statement: 'Consumers by definition include us all,', 'They are the largest economic group, 

affecting and affected by almost every public and private economic decision.' 
See: www.consumersinternational.org  

3
 بدولة العٌن مدٌنة  فً وذلك" والقانون الشرٌعة فً المستهلك حماٌة"  بعنوان اإلمارات بجامعة والقانون الشرٌعة كلٌة نظمتها التً العلمٌة الندوة أعمال مقدمة ظران  - 

-http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/1998      االلكترونً الرابط على الكترونٌة بنسخة منشورة. م1998 دٌسمبر 7  –6   بتارٌخ المتحدة العربٌة اإلمارات

med/1.pdf   

http://www.undp-pogar.org/
http://www.undp-pogar.org/
http://www.arbcon.net/consumer-rights.htm
http://www.consumersinternational.org/
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/1998-med/1.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/1998-med/1.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/1998-med/1.pdf
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 الاخخ٩اع ٖملياث خٓغ زال٫ مً طل٪ ويخطر اإلاؿتهل٪، خمايت بالًغوعة حؿخدب٘ ٢ض الؿى١ل صازل اإلااؾؿاث ؤو اإلاىاٞؿت
٘ بهضٝ ىان اوسخاب بلى ياصر ٢ض وبما اإلاىاٞؿت، لٗبت حٗغ٢ل ٢ض التي بالخؿاعة والبي٘ ألاؾٗاع، ٞع  ألا٢ل الا٢خهاصيحن ألٖا
ىان َيمىت وبالخالي ا٢خهاصيت، ٢ضعة  ألاؾٗاع اعجٟإ مٗاوصة مً طل٪ يؿخدبٗه بما الؿى١، ٖلى ٢ضعة ألا٦ثر الا٢خهاصيحن ألٖا

 ألاؾئلت في َغخها يم٨ً والخاعيسيت، ال٨ٟغيت وؤبٗاصَا الضعاؾت إلق٩اليت الخمهيض َظا بٗض .ا٢خهاصيا مبرع ٚحر بك٩ل
غيت : الخاليت الجَى

 للمؿتهل٪؟ الجؼاثغيت الضولت جىلحها التي الخمايت ج٨مً ٞيما الخغة، اإلاىاٞؿت ْل في

 اإلاؿتهل٪؟ خمايت لخإمحن اٖخماصَا يم٨ً التي اإلاسخلٟت آلالياث هي ما زم اإلاؿتهل٪؟ بدمايت بزالال جمشل التي ألاوظه هي وما

: الذساظت أىمُت

ى ؤال ألاَميت، ٚايت في مىيٕى ٖلى الًىء حؿليِ في جخمشل  جٟغيها التي الغاَىت ٞالخدضياث اإلاؿتهل٪، خمايت َو
٠ مما اإلاؿتهل٪، ٖلى ؾلبيت آزاعا ؤٞغػث الٗىإلات ْاَغة

ّ
 الظر ألامغ اإلااصيت، مهالخه و٦ظا وصخخه، لؿالمخه تهضيضا زل

ت بلى ي٣ىصها  .الخمايت خ٤ له ج٨ٟل التي آلالياث في والبدض اإلاؿتهل٪، له يخٗغى ما ٧ل مٗٞغ

 :الذساظت أىذاف

 بزالال جمشل التي الجىاهب ٖلى الًىء حؿليِ زم الخمايت، َظٍ وؤبٗاص ؤَضاٝ ٖغى بلى الضعاؾت تهضٝ بيىما
 يماعؽ ؤن يم٨ً الظر الدؿىي٣ي والخضإ الٛل مً اإلاؿتهل٪ خمايت ٖلى جداٞٔ التي آلالياث ج٣ضيم م٘ الخمايت، بمبضؤ

. للمؿتهل٪ ٢اهىهيت خمايت مً الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤ٢ٍغ ما زال٫ مً الخغة، للمىاٞؿت باليؿبت ٖليه

: الذساظت منهج

خماص جم خيض والخدليلي، الىنٟي اإلاىهجحن بلى اإلاىيٕى َظا مٗالجت في الاؾدىاص جم ل٣ض  في الىنٟي اإلاىهج ٖلى الٖا
، جمـ التي واإلاٟاَيم الخٗغيٟاث إلاسخل٠ مسر ج٣ضيم مداولخىا  اإلاىاص وجدليل والخ٣ٗيب الخٗلي٤ في الخدليلي واإلاىهج اإلاىيٕى

. البدض في الىاعصة ال٣اهىهيت

: الذساظت خؿت

، في الخد٨م ؤظل مً يت، بالدؿائالث وؤلاخاَت الضعاؾت بق٩اليت ٖلى وؤلاظابت اإلاىيٕى خماص جم الٟٖغ : الخاليت الخُت ٖلى الٖا

ُ  اإلابدث . اإلاىاٞؿت خغيت ْل في اإلاؿتهل٪ وا٢٘: ألاو

٣ا  الخغة اإلاىاٞؿت ْل في اإلاؿتهل٪ خمايت: الثاني اإلابدث . الجؼاثغرل الدكغي٘ ألخ٩ام ٞو

. الٛل و٢م٘ اإلاؿتهل٪ خمايت ٢اهىنل ْل في اإلاؿتهل٪ خمايت آلياث: الثالث اإلابدث

 .خاجمت
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ُ  اإلابدث ت ظل في اإلاعتهلَ وانؼ: ألاو : اإلاناقعت خٍش

  اإلاىاٞؿت ماَيت جدضيض: الضعاؾت إلاىيٕى الغثيؿت الٗىانغ ؤَم جىييذ ؾيخم اإلابدض َظا في

 (.الشاوي اإلاُلب) الخغة اإلاىاٞؿت ْل في اإلاؿتهل٪ وا٢٘ ،(ألاو٫ل اإلاُلب)

ُ  اإلاؿلب : اإلاناقعت ماىُت جدذًذ: ألاو

ت ال٣اهىهيت الىهىم هٓغ وظهت مً بليه يىٓغ ؤن يم٨ً ال الخالي و٢خىا في باإلاىاٞؿت الاَخمام بن       ٢بل مً اإلاىيٖى
،  بلى الغظٕى مً بض ال بلض ؤر في اإلاىاٞؿت ٢ىة ه٣يـ ؤن ؤعصها بطا خيض الىا٢٘، ؤعييت مً بلحها الىٓغ مً بض ال وبهما اإلاكٕغ

 .اإلاىاٞؿت خغيت ًٖ يٗبر الظر الؿى١ل محزان

ل: أوال  مً اإلا٣ضم الٗغى ؤو الا٢خهاصر الخىاٞـ ٖمليت:" ؤجها ٖلى ال٣اهىوي ال٣امىؽ في اإلاىاٞؿت حٗٝغ: اإلاناقعت حػٍش
 مخ٣اعبت خّٓى وظىص م٘ مدكابهت، خاظاث بقبإ بظل٪ مداولت وزضماث، لؿل٘ ومتزاخمت مسخلٟت ماؾؿاث ٖضة َٝغ

٨ؿيت  ( )". الؼباثً امخياػاث زؿاعة ؤو ل٨ؿب اإلااؾؿاث َظٍ لضي ٖو

 ألاصاء ٖلى جغجبها التي آلازاع جل٪ َى ٖليه اإلاّٗى٫ل وبهما اإلاغظىة، اإلاىٟٗت هي ليؿذ ٣٦يمت اإلاىاٞؿت ؤن هجض الا٢خهاص ٖلم ٟٞي

: في زانت ج٨خل ؤو صولت ؤيت في الا٢خهاصر

 َظٍ في اإلاخىاٞؿىنل بلحها يؿعى التي اإلاحزة ج٨مً وال ظضيض، مىخج وج٣ضيم البخ٩اع الى٢ذ ازخهاع في اإلاخىاٞؿحن ؾبا١ -

باث في الؿغي٘ والخٛحر الخىٕى جلبيت في بل جىاٞؿيت، ؤؾٗاع وج٣ضيم ؤلاهخاط ج٩لٟت زٌٟ في  –الخالت  وؤطوا١ ٚع
 .الٗمالء

 ٧ي الخضمت ؤو الؿلٗت ج٣ضيم في اإلاىخج يىجر ٖىضما الجىصة وجخد٤٣: اإلاىخج ظىصة جدؿحن في اإلاخىاٞؿحن ؾبا١ -
 مىخج في ؤ٦ثر يضٞ٘ ؤن في الٗميل يترصص ال بط ٖجها، يٟصر لم التي جل٪ وختى اإلاٗلىت، الٗميل وجى٢ٗاث خاظاث حكب٘

٘  .اإلاخىاٞؿحن جى٢ٗاث م٘ اوسجاما وؤ٦ثر ظىصة ؤٞع

 جىاٞؿيت ؤؾٗاع جدضيض يم٨ً ال بط جىاٞسخي، ٦ؿالح َاما صوعا الخ٩لٟت جلٗب: الخ٩لٟت زٌٟ في اإلاخىاٞؿحن ؾبا١ -
ل لم ولى  –للخ٩الي٠ مؿخمغ يبِ صونل  وألاعباح اإلاًاٞت ال٣يمت ػياصة في يؿاَم  –ؤلاهخاط ٢يمت زٌٟ بلى طل٪ ياّصِ

 ( ). الخىاٞؿيت الؿى١ل في للماؾؿاث الخىاٞؿيت ال٣ضعة حٗؼيؼ زم ومً اإلاد٣٣ت،

ل: زانُا  في ؤخغاع ٞالخجاع والهىاٖت، الخجاعة خغيت مٓاَغ مً مٓهغا الخغة اإلاىاٞؿت حٗخبر: الخشة اإلاناقعت حػٍش
ا ٞالبٌٗ خضوصا، الخغيت لهظٍ ؤن بال البٌٗ، بًٗهم مىاٞؿت  الظيً الهىاٖاث ؤعباب ؤو الخجاع بحن مؼاخمت: "يٗخبَر

م الؼباثً ظلب يداولىنل  ( )..." .الخجاعرل اإلادل ومى٢٘ اإلا٣ٗى٫ل والؿٗغ الجىصة مجها الىؾاثل، بٌٗ باؾخٗما٫ هدَى

 ٞمً لظا اإلاؿتهل٨حن، ظمهىعل بلى مىظهت الا٢خهاصيت اليكاَاث أؾلب أو اإلاٗلىم مً: الخشة اإلاناقعت غبـ: زالثا

٣ا جخضزل ؤن الضولت واظب ل. اإلاؿتهل٪ خمايت ؤظل مً ظضيضة لىؾاثل ٞو ًّ  في الخضزل بَاع في ي٩ىنل ال الخضزل َظا ل٨
:" بلى حهضٝ Chevallier خؿب اإلاىاٞؿت ًٞبِ بطن. وجىٓيمها اإلاىاٞؿت يبِ بَاع في وبهما اإلاىاٞؿت وجىظيه الدؿيحر

                                                           
1
-Catherine Barreau- , droit de la concurrence G. Cornu, 6éme édition, année 2012,P56.  

2- Marie-Anne Frison Roche, Marie Stéphane Payet, Droit de la concurrence, Edition Dalloz, Paris, 2006,p25. 
 53: ، ص2003، 1ترف أم ضرورة؟ دار النيضة العربية بالقاىرة، ط... أحمد سيد مصطفى، القدرة الشرائية لشركاتنا - 3
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 اإلاسخلٟت الىٓغ لىظهاث والخىاؾ٤ الاوسجام لخد٣ي٤ وطل٪ اإلا٣ٗضة، والا٢خهاصيت الاظخماٖيت ألاهٓمت ؾحر يمان

".  ال٣اثمت اإلاهالر بحن ٞيما بالخد٨يم وال٣يام

ا اإلاىاٞؿت ٢اهىنل يٗخبر :اإلاناقعت نانوو  مكهوم: سابػا ما٫، ٢اهىنل ٞغوٕ مً ٖٞغ  ٖضة مً مؼيج َى اإلاىاٞؿت و٢اهىنل ألٖا

. اإلاجخم٘ مً مٗيىت ٞئت ٖلى يُب٤ ٧ىهه ال٣ىاهحن َظٍ ًٖ بها يخمحز زهىنياث َياجه في يدمل ؤهه بال ٢ىاهحن،

يضة ٖال٢ت له اإلاىاٞؿت ٣ٞاهىنل  وفي ج٩لٟت بإ٢ل وعٚباجه خاظاجه وبقبإ خمايخه بلى ؤؾاؾا حهضٝ بط اإلاؿتهل٪، بدمايت َو

ى الٓغوٝ، ؤخؿً . ا٢خهاص ٧ل ييكضٍ الظر الهضٝ َو

ت ؤهه ٖلى يّٗغٝ اإلاىاٞؿت ٣ٞاهىنل بطن      ت ال٣اهىهيت ال٣ىاٖض مً مجمٖى  جىٓيم ٢هض الٗامت الؿلُت ٢بل مً اإلاىيٖى
ا، وم٘ بيجها ٞيما والتزاماتها خ٣ى٢ها يمان م٘ الا٢خهاصيحن، اإلاخٗاملحن بحن ٞيما الا٢خهاصيت الخياة ليه ٚحَر  ٣ٞاهىنل ٖو

ى ألاؾٗاع، زٌٟ ويد٤٣ والخضماث، الؿل٘ مً ٖضص بحن الخغ الازخياع خ٤ للمؿتهل٪ يًمً اإلاىاٞؿت  ٖلى يؿاٖضٍ ما َو
٘ ا ًٖ وبزغاظها اإلاىاٞؿت ج٣ييض ٞةن لظا الكغاثيت، ٢ضعجه ٞع  يسل مدٓىعا وؾلى٧ا مكغوٕ ٚحر ٖمال يٗخبر الُبيعي مؿاَع

 ( ).والاظخماٖيت الا٢خهاصيت للخىميت وؾيلت يٗخبر الظر الخغة، اإلاىاٞؿت بإَضاٝ

. الخشة اإلاناقعت ظل في اإلاعتهلَ وانؼ: الثاني اإلاؿلب 

. اإلاعتهلَ خماًت ماىُت جدذًذ :-أوال

: بيجها مً اإلاؿتهل٪، خمايت مٟهىم حٗغي٠ مجا٫ في بؾهاماث ٖضة جىظض

 )2(". ٖلحها خهىله ويمان اإلاؿتهل٪ خ٣ى١ل خٟٔ:" ؤهه ٖلى اإلاٟهىم َظا يٗٝغ -1

 اإلاجهىصاث ٧ل جبظ٫ ؤن ويجب للمؿتهل٪، خ٣ى١ل بىظىص ؤلا٢غاع جخًمً اإلاؿتهل٪ خمايت ؤن بلى الخٗغي٠ َظا يكحر

. مجها الاؾخٟاصة لخإمحن

ا زضمت ًٖ ٖباعة:" اإلاؿتهل٪ خمايت ؤن في يخمشل اإلاٟهىم لهظا آزغ حٗغي٠ َىا٥ -2 َغ  اإلاجخم٘ ؤو الخ٩ىمت جٞى
 لٓغوٝ الخًٕى ؤو الاخخ٩اع َغي٤ ًٖ ما زضمت ج٣ضيم ؾىء ؤو اؾخٛالله، ؤو الخجاعرل الٛل مً اإلاؿتهل٪ لخمايت اإلاضوي

".  مٗيىت

م مما اإلاؿتهل٪ خمايت جٟٗيل ٖمليت يجؿض اإلاٟهىم َظا ؤن الخٗغي٠ َظا مً وؿخيخج بطن  وزضماث ؾل٘ مً له ي٣ضَّك

لخ٤ ٢ض
ُت
. له مضع٧ا ي٨ً لم ؤم الًغعل بهظا ٖلم ٖلى ؤ٧ان ؾىاء اظخماٖيت ؤو ا٢خهاصيت، ؤو صخيت، ؤيغاعا به ج

ظا مسخلٟت، ؤػمىت وفي َىيلت لٟتراث  والخضإ الٛل ؤؾاليب مً جمخض اإلاؿتهل٪ مٗاهاة ؤن ؤؾاؽ ٖلى  زال٫ مً َو
مت والخضماث الؿل٘ ا في جبضر ٧اهذ والتي له، اإلا٣ضَّك  خ٣ي٣تها في ول٨ً وعٚباجه، خاظاجه وبقبإ زضمخه بلى الؿعي ْاََغ
 هّبهذ صعظت بلى ألامغ َظا اؾخٟدل و٢ض الخغة، اإلاىاٞؿت في ألاعباح مً مم٨ً ٢ضع ؤ٦بر وجد٣ي٤ اؾخٛالله بلى تهضٝ ٧اهذ

ل ٞاخل اؾخٛال٫ مً اإلاؿتهل٪ يٗاهيه ما بلى الغؾميت ٚحر ؤو مجها الغؾميت والهيئاث والجماٖاث ألاٞغاص مً ال٨شحر  ٚو
 َظا في َام صوعل لٗب بلى بالدؿىي٤ اإلاهخمحن طل٪ صٞ٘ ٦ما ومٗىىيت، ماصيت ؤيغاع مً طل٪ ٖلى يترجب وما ٦بحر، حؿىي٣ي

. والخضماث الؿل٘ ومىػعي مىخجي م٘ حٗامله في اإلاؿتهل٪ خمايت ج٨ٟل وجىنياث جىظحهاث مً ٢ضمٍى بما الكإن
                                                           

  252: ، ص23عدد مقال منشور، مجمة اإلدارة، محمد الشريف، حماية المستيمك من الممارسات المنافية لممنافسة، / د-1
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ظيت مشل صخيت، ٚحر ؾل٘ وبي٘ بترويج واإلاىٓماث اإلااؾؿاث مً ٦شحر ج٣ىم ؤزغي، هاخيت ومً   بالضَىنل اإلاكبٗت ألٚا

.  الًاعة الخاٞٓت باإلاىاص واإلاٗالجت

 خمايت مؿإلت  ؤضخذ لظا الهاثلت، اإلاٗغوياث َظٍ ظّغاء اإلاكا٧ل مً ال٨شحر يٗاوي اإلاؿتهل٪ ؤنبذ وبالخالي
 في ال٣اهىوي ال٣هىعل بق٩اليت َغح الظر الصخيء ألازحرة، الؿىىاث زال٫ ألاخضار ٞى١ل َٟذ التي اإلاكا٧ل مً اإلاؿتهل٪

 باٖخباٍع اإلاؿتهل٪ خ٣ى١ل ًٖ الضٞإ ظميٗا ٖليىا يدخم والظر والا٢خهاصيت، الاظخماٖيت الخياة مً الجاهب َظا جىٓيم

خباعاث لهىجه والاؾخمإ الا٢خهاصر، اليكاٍ ؤؾاؽ  الاؾتهال٦يت بالهىاٖاث اإلاغجبُت اإلاساَغ جؼايض: بيجها مً ٖضة اٖل
 إلاىاص الاؾتهال٥ ضخايا جؼايض والدؿىي٤، الغبذ َاظـ َٛيان الجمغ٦يت، الخضوص واهٟخاح الٗمىلت قغوٍ بؿبب زانت

. ألاؾاؾيت اإلاىاص لبٌٗ ألاؾٗاع واعجٟإ ٞاؾضة

 يٗض الظر خ٣ى٢ه، مخابٗت في وال٣هىعل ؤلاَما٫ ٖلى ٞٗل ٦غص اإلاؿتهل٪ خ٣ى١ل ًٖ اإلاضاٞٗت الخغ٧اث ْهىعل يٗخبر
 اليكاٍ ٞلؿٟت ٖلى اإلاىخجحن َيمىت َٛذ ٣ٞض زم ومً اإلاٗانغ، الدؿىي٣ي اإلاىٓىعل مً واإلاىٓماث اإلااؾؿاث ؤنى٫ل ؤٚلى

 ٞجاءث الدؿىي٣يت، الٗمليت ٖلى اإلاهيمىحن الٟاٖلحن ؤمام اإلاؿتهل٪ خ٣ى١ل ًٖ يضاٞ٘ مً وظىص يغوعيا ٩ٞان الدؿىي٣ي؛

. الضوعل َظا لخلٗب اإلاؿتهل٪ خمايت خغ٦ت

: للمعتهلَ الشبِعت الخهوم : زانُا

ا لؤلٞغاص اإلاٗيصخي اإلاؿخىيل جُىيغ بلى اإلاؿتهل٪ بدمايت اإلاهخمت الخغ٧اث تهضٝ      يخمحز ؤن يٟترى ٖالم بَاع في و٦يٟا ٦مًّا
 ج٩الي٠ جدمل صونل والخضماث الؿل٘ مً وعٚباتهم خاظاتهم ٖلى الخهى٫ل للمؿتهل٨حن جديذ قٟاٞت، حؿىي٣يت بٗال٢اث

غاٝ مً يخُلب الظر ألامغ الجهض؛ خيض مً ٦بحرة  والباجٗحن اإلاىخجحن بهم وه٣هض اإلاٗاصلت مً آلازغ الُٝغ حك٩ل التي ألَا
٤ مهامهم يماعؾىا ؤن  مً خا٫ بإر حٗغيه صونل خ٣ى٢ه، ٧امل ٖلى اإلاؿتهل٪ خهى٫ل بلى ياصر بما صخيدت ٢ىاٖض ٞو

. الدؿىي٣ي الخضإ ؤو للٛل ألاخىا٫

 الخ٣ى١ل بلى بياٞت ،1962 ماعؽ 15 في(  John Kennedy) ألاؾب٤ ألامغي٩ي الغثيـ بضايت ٖجها ؤٖلً التي الٗامت الخ٣ى١ل َظٍ    

ا اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الٗامت الجمٗيت ؤ٢غتها التي  1:يلي ٞيما وجخمشل 1985 ؤٞغيل 15 بخاعيش( 248/ 39) ع٢م ب٣غاَع

ملياث والخضماث، الؿل٘ مً الخمايت في اإلاؿتهل٪ خ٤ ؤر: ألاماو خو -1 دضر ؤن يم٨ً التي ؤلاهخاط ٖو
ُت
 ٞيما ؤيغاعا له ج

 بَاع في ٣ِٞ والدؿىي٣ي ؤلاهخاجي وكاَه يماعؽ يٗض لم اإلاىخج ؤن يٗجي الخ٤ َظا ٞةن آزغ وبخٗبحر وؾالمخه؛ بصخخه يخٗل٤

. اإلاؿتهل٪ ججاٍ الاظخماٖيت اإلاؿاوليت ٢يض جدذ يخم ؤصاءٍ ؤن طل٪ بلى يًاٝ بل ال٣اهىهيت، اإلاؿاءلت

حر اإلاىخجحن يلؼم مما اإلاٗلىماث، ٖلى الخهى٫ل في اإلاؿتهل٪ خ٤: اإلاػشقت خو -2 ً التي اإلاالثمت الٓغوٝ بخٞى
ّ
 مً اإلاؿتهل٪ جم٨

: َما بمؿإلخحن مىه، والاؾخٟاصة الخ٤ َظا ٖلى اإلاؿتهل٪ خهى٫ل ٞٗاليت وجغجبِ اإلاىخجاث، ًٖ ال٩اٞيت اإلاٗلىماث خياػة

 (2) .ومهضا٢يتها اإلاٗلىماث، ٦ٟايت

٣هض: الاخخُاس خو -3 ضم الخباص٫، ٖمليت ؤزىاء الازخياع بد٤ اإلاؿتهل٪ جمخ٘ به ويُت ب ال ما ٖلى بظباٍع ٖو  ؤن يجب ؤر ٞيه، يٚغ
ب يدخاظها التي اإلاىخجاث بحن ما الازخياع ٞغنت له جخاح  ألؾٗاع وو٣ٞا ٖاصلت، جىاٞؿيت ْغوٝ بَاع في قغائها في ويٚغ

                                                           

.234 ص ،منشورات الحمبي الحقوقية 2008 والحاسوب، القانون عٌسى، بن عنابً  - 1  
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يىت اإلاؿتهل٪ ي٣٘ وؤال لضزله، مالثمت جىاٞؿيت  ٢ض ي٩ىنل ٖىضثظ ألهه الباجٗحن، َٝغ مً الؿى١ل في الاخخ٩اع خالت لؿياصة َع

. الازخياع خ٤ ٣ٞض

م: سأًط إظماع في اإلاعتهلَ خو -4 . اإلاٗغويت اإلاىخجاث يسو ٞيما عؤيه ببضاء مً اإلاؿتهل٪ جم٨حن في الخ٤ َظا يترظَال

 (1):يلي ٞيما جلخيهها ٞيم٨ً الؿاب٣ت، الخ٣ى١ل بلى اإلاخدضة ألامم مىٓمت ؤياٞتها التي اإلاؿتهل٪ لخ٣ى١ل باليؿبت ؤما     

. ألاؾاؾيت خاظاجه بقبإ في اإلاؿتهل٪ خ٤ -1

. مالثم حٗىيٌ ٖلى الخهى٫ل في اإلاؿتهل٪ خ٤ -2

. الخش٣ي٠ في اإلاؿتهل٪ خ٤ -3

.  ؾليمت بيئت في الخياة في اإلاؿتهل٪ خ٤ -4

. اإلاعتهلَ خماًت أبػاد :-زالثا

 خمايت ؤن خيض اإلاجخم٘، هٟؿه الى٢ذ في يكمل بل ٣ِٞ الٟغص يخًمً ال الخمايت مٟهىم ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع
ليه لخ٣ى٢ه؛ ويمان للمجخم٘ خمايت هي طاجه خّضل في اإلاؿتهل٪  الخمايت مً ٞاٖليت ؤ٦ثر للمؿتهل٪ الى٢اثيت الخمايت ج٩ىنل ٖو

اصة الًغع، و٢ٕى بٗض الٗالظيت  (2) :بٗضان للخمايت ٖو

 .نكعط من اإلاعتهلَ خماًت -1

. الاؾتهال٥ َظا ًٖ الىاظمت باأليغاع الخام ٖلمه م٘ ما مىخج اؾخٗما٫ ؤو باؾتهال٥ ال٣يام حٗمضٍ هديجت وطل٪  

 .أخشى  أؾشاف من خماًخط -2

 الخضماث، ؤو الؿل٘ ٦م٣ضم اإلاؿتهل٪ بمهالر ؤلايغاع بلى ٢هض ٚحر ؤو ٢هض ًٖ جاصر ٢ض ؤَغاٝ ٖضة جىظض خيض     
 َظٍ جخٗضص ٢ض ٦ما اإلاؿتهل٪، بلى اإلا٣ضمت اإلاىخجاث م٩ىهاث جغ٦يبت في والخضإ الٛل ؤؾاليب اؾخٗما٫ بلى يلجإ خيض

 لدكمل الخمايت َظٍ جمخض ٦ما اإلا٣ضمت، والخضماث الؿل٘ بإَميت وب٢ىاٖه بحهامه َغي٤ ًٖ جًليله بلى ألاؾاليب
 وحجب الاخخ٩اع مًٗلت مً خمايخه بلى باإلياٞت اإلاؿتهل٪، بلى اإلا٣ضمت والخضماث الؿل٘ ؤؾٗاع اعجٟإ يض الى٢ٝى

 .الخ... مغجٟٗت بإؾٗاع له وبيٗها جسؼيجها بٛيت ٖىه الؿل٘

 .اإلاعتهلَ بدماًت ؤلاخالُ مجاالث :-سابػا

: مجها اإلاؿتهل٪ بدمايت ؤلازال٫ زاللها مً يخم مجاالث ٖضة جىظض

الهيت الغؾالت في الخضإ ؤؾاليب اهتهاط زال٫ مً وطل٪: ؤلاغالو -1  بكغاء ب٢ىاٖه ٖلى والٗمل اإلاؿتهل٪ جًليل لٛغى ؤلٖا
ظا ما، مىخج غاء ؤؾاليب مسخل٠ ٖلى بالتر٦حز َو الن في اإلا٨خىبت ؤلٚا   (3) .ؤلٖا

ى :الػماو -2 دىاؾب بما ألاصاء َظا ومؿخىيل اإلاىخج، ؤصاء للمؿتهل٪ يًمً الظر الخ٤ َو . ٢يمخه م٘ يَال
                                                           

.234 ص السابق، المرجع  - 1  
.447-446ص ص سابق، مرجع   - 2  

3 - http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_fr.htm, consulté le : 20/01/2015 
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خه لٗضم هديجت يٗاوي اإلاؿتهل٪ ؤن بظل٪ وه٣هض :الخبُحو -3  اإلاىخج َظا لخلى هٓغا له اإلا٣ضم اإلاىخج اؾخٗما٫ ظهله ؤو مٗٞغ
ت ٖلى اإلاؿتهل٪ ٢ضعة ٖضم بؿبب ؤو اؾخسضامه، ٦يٟيت ٖلى الضالت البياهاث وظىص مً  مً الاؾخٟاصة ب٨يٟيت ؤلاإلاام ؤو اإلاٗٞغ

. بياهاث مً اإلاىخج ٚالٝ ٖلى ي٨خب ما ص٢ت في الش٣ت مك٩ل طل٪ بلى يًاٝ مىظىصة، ٧اهذ بن البياهاث

ى :العػش -4  ألاؾىا١ في ٢ىتها اإلااؾؿاث مً ال٨شحر اؾخٛلذ و٢ض اإلادضوص، الضزل طو اإلاؿتهل٪ مجها يٗاوي مك٩لت َو
غيذ ى للمؿتهل٪، الكغاثيت ال٣ضعة م٘ جخالءم ال ؤؾٗاعا ٞو  ٦بحرة مٛاالة َىا٥ خيض الجؼاثغ، في زانت خاليا هالخٓه ما َو

٘ في . والخضماث الؿل٘ ؤؾٗاع ٞع

 مما اإلاؿتهل٪، مخىاو٫ل ًٖ بٗيضة ؤما٦ً في اإلاىخجاث جىػي٘ زال٫ مً اإلاؿتهل٪ بدمايت الخالت َظٍ في ؤلازال٫ يخم :الخوصَؼ -5
 ؤو اإلاىاؾب، الى٢ذ في اإلاىخجاث ٖغى ٖضم بلى ؤيًا باإلياٞت وعٚبخه، خاظخه إلقبإ وهٟسخي ظؿضر ظهض بظ٫ بلى يًٍُغ

 .اإلاىػٖت وألانىاٝ ال٨مياث ٖلى الخهى٫ل بم٩اهيت خيض مً اإلاؿتهل٨حن بحن الخميحز

 ٚحر اإلاىاص بٌٗ باؾخسضام الٗىهغ َظا زال٫ مً اإلاؿتهل٪ خمايت بمبضؤ ؤلازال٫ هالخٔ ؤن يم٨ً :والخؿلُل الخػبئت -6
ت ٦خل٪ للخٗبئت مالثمت ٚحر ٖبىاث حؿخسضم ؤو مجها، الٛظاثيت وزانت اإلاىخجاث حٛلي٠ في صخيا اإلاالثمت  مىاص مً اإلاهىٖى

. الخ... هٓيٟت ٚحر ٖبىاث اؾخسضام ؤو للهضؤ ٢ابلت

 وفي ألاوػان في ٞالى٣و للمىخجاث، اإلا٣غعة اإلا٣اييـ في والخالٖب ألاوػان في الٛل بظل٪ وه٣هض :وألاوصاو اإلاهاًِغ -7
ىا٫ ألاحجام . مغجٟٗت ألاؾٗاع ج٩ىنل ٖىضما زانت للمؿتهل٪ يغعا يؿبب وألَا

 ولىنل وػن مً اإلاىخجاث مىانٟاث َغي٤ ًٖ اإلاؿتهل٪ بدمايت ؤلازال٫ بلى اإلاىخجحن بٌٗ يٗمض ٢ض :اإلانخجاث مواضكاث -8
 بدمايت بزالال يٗخبر ٖلحها ؤزغيل مىاص إلياٞت هديجت الٗبىة جدخىحها التي اإلااصة م٩ىهاث مُاب٣ت ٞٗضم الخ،... وق٩ل

 ججاعيت ٖالماث اؾخٗما٫ بلى اإلاىخجي بٌٗ لجىء زال٫ مً اإلاؿتهل٪ له يخٗغى الظر الٛل طل٪ بلى يًاٝ اإلاؿتهل٪،

ميت . َو

ن -9  يٗتررل الظر والخ٣اصم الخل٠ زال٫ مً الخالت َظٍ في باإلاؿتهل٪ يلخ٤ ٢ض الظر الًغعل حجم ٖلى ه٠٣ ؤن يم٨ً: الخخٍض

. الخسؼيً ؤزُاء بؿبب اإلاىاص

باث، الخاظاث بقبإ في َاما صوعا الى٣ل يلٗب :النهل -10  وا٢خهاصيت صخيت ؤيغاع خضور في يدؿبب ؤخياها ؤهه بال والٚغ

.  مالثمت ٚحر ه٣ل وؾيلت حؿخسضم ٖىضما للمؿتهل٪

ٍام وقها  الخشة اإلاناقعت ظل في اإلاعتهلَ خماًت: الثاني اإلابدث ؼ ألخ . الجضابشي  الدشَش

: الخالي الندو غلى اإلاعتهلَ خماًت نانوو  بها مّش  التي اإلاشاخل إلى اإلابدث ىزا في نخؿشم  ظوف 

ُ  اإلاؿلب عي الخؿوس : ألاو  :1989 نبل للكترة الجضابش في اإلاعتهلَ لخماًت الدشَش

  .1989 ظنت ونبل الاظخهالُ قترة في :-أوال

٣ا اإلاضوي ال٣اهىنل في الٗامت لل٣ىاٖض َب٣ا اإلاؿتهل٪ يدمي  الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٧ان       والٗيىب ؤلاعاصة ٖيىب لىٓغياث ٞو
 حٗا٢ضر، بالتزام بزالله خالت في الباج٘ ٖلى يغجبها التي ال٣ٗضيت للمؿاوليت َب٣ا اإلاخضزل التزام يى٢٘ ٩ٞان الخٟيت،
 خؿبما حٗا٢ضيت ٖال٢ت اإلاؿاو٫ بالباج٘ جغبُه ال اإلاؿتهل٪ ٧ان بطا الخ٣هحريت اإلاؿاوليت جدميله بم٩اهيت بلى بياٞت
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ه  ٞيٟغرل 07 في اإلااعر 89/02 ع٢م ال٣اهىنل نضوعل وبٗض ،( ).واإلاخمم اإلاٗض٫ الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اهىنل مً 124 اإلااصة حكتَر
 اإلاؿتهل٪، لخ٣ى١ل ؤؾاؾيت مباصت 30 ال٣اهىنل َظا وجًّمً اإلاؿتهل٪، لخمايت الٗامت بال٣ىاٖض يخٗل٤ ٢اهىنل ؤو٫ل م1989

 وبلؼاميت ال٣اهىهيت، واإلاىانٟاث للم٣اييـ اإلاىخىط مُاب٣ت ويغوعة الصخيت، بالؿالمت الٗام الالتزام خى٫ل جمدىعث

الم، وبلؼاميت الًمان،  .الا٢خهاصر ألامً وبلؼاميت ؤلٖا

 :2009 -1989 الكترة خالُ : -زانُا

ي٤ ؤظل مً       ىنل ٖمل واإلاؿتهل٨حن، الا٢خهاصيحن اإلاخٗاملحن بحن اإلاخًاعبت اإلاهالر بحن الخٞى  خمايت ٖلى اإلاكٖغ
 وٗغط ؤن مً بض ال اإلاؿتهل٪ خمايت ًٖ الخ٩لم ٢بل لظا اإلاؿتهل٪، خمايت ٖلى ٖملىا زم ؤهٟؿهم، واإلاخىاٞؿحن اإلاىاٞؿت

. اإلاؿتهل٪ خمايت بلى الاهخ٣ا٫ زم ألاولى بالضعظت واإلاخىاٞؿحن اإلاىاٞؿت خمايت ٖلى ؤوال

: واإلاخناقعحو اإلاناقعت خماًت -1

 الٟاٖليت، وجد٣ي٤ للؿى١ل الخؿً الؿحر يمان َى ألاؾاؽ في بليه تهضٝ ما ؤو٫ل اإلاىاٞؿت ٢ىاٖض بن: اإلاناقعت خماًت-أ
 وؾيلخحن طاتهما خض في جب٣يان اللخحن الٛايخحن بهاجحن اإلاؿاؽ قإجها مً مماعؾت ٧ل مً ألازحرة َظٍ خمايت آزغ بمٗجى

 خٓغ زال٫ مً ظليا ويٓهغ. الخهىم وظه ٖلى للبلض والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الخىميت في جخمشل ؤ٦بر، ٚايت بلى جىنالن
ها ي٩ىنل التي اإلاماعؾاث ا مً ؤو مىيٖى  .الؿى١ل في الخىاٞؿيت الخغيت ٖغ٢لت ؤو جًيي٤ ؤو مى٘ آزاَع

 ؤَضاٞا َياتها في جدمل اإلاىاٞؿت، ٢ىاٖض جخىزاٍ ؤؾمى َضٞا بىنٟها الؿى١، خمايت بن :أنكعهم اإلاخناقعحو خماًت -ب
ت ؤزغيل اث مً الا٢خهاصيحن اإلاخٗاملحن خمايت في الخهىم وظه ٖلى جخمشل لها، وم٨ّملت ٖجها مخٟٖغ  ٚحر مىاٞؿحهم جهٞغ

 ٚحر الؿلى٦ياث مٗا٢بت ٖلى ؤيًا مبييت هجضَا الؿى١، َيا٧ل خمايت مهمتها ْاَغ ي٩ىنل ٢اٖضة ٩ٞل زم ومً. اإلاكغوٖت

 ( )... والالجىاٞؿيت اإلاكغوٖت

 : اإلاعتهلَ خماًت -2

 وبضعظاث الجمي٘ ٞحها يكاع٥ الا٢خهاصيت للٗال٢اث ص٢ي٤ جىٓيم ًٖ ٖباعة الا٢خهاصيحن ٖىض الؿى١ل ٧اهذ إلاا   
يت مبضؤر بحن ال٣اثم الىزي٤ لالعجباٍ وهٓغا حكٛيلها، في الخإزحر مخٟاوجت  ؤن بديض اإلاؿتهل٪ وخمايت اإلاىاٞؿت قٖغ

 خهىله زال٫ مً اإلاؿتهل٪ نالر في الخىاٞؿيت اللٗبت ج٩ىنل ؤن ٖلى الضوام ٖلى جدغم للمىاٞؿت اإلاىٓمت الدكغيٗاث

ب التي والخضماث الؿل٘ ٖلى . ( )واإلاىانٟاث، ألاؾٗاع بإًٞل ٞحها يٚغ

ت ا التي الخمايت مًمىنل إلاٗٞغ َغ  وخمايت الخٗا٢ض ٢بل اإلاؿتهل٪ خمايت بلى، هخُغ١ل ؾٝى للمؿتهل٪، ال٣اهىنل ٞو

  .الخٗا٢ض بٗض اإلاؿتهل٪

 

                                                           
 .53: دكتور محمد الشريف، المرجع السابق، ص1
ضوء قانون حماية المستيمك وقمع الغش، مذكرة ماجيستير في القانون، فرع  المسؤولية شعباني حنين، التزام المتدخل بضمان سالمة المستيمك في  -2

 .8: ، ص2012المينية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، 08/02/1989المؤرخة في  06المتعمق بالقواعد العامة لحماية المستيمك، ج ر عدد  07/02/1989المؤرخ في  89/02انظر القانون رقم  - 3

 .م1989األمانة العامة لحكومة، الطبعة الرسمية، الجزائر سنة 
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: الخػانذ نبل اإلاعتهلَ خماًت -أ

 زضمت ؤصاء َلب ؤو مىخىط قغاء اإلاخًمً ال٣ٗض ببغام ٖلى ي٣بل ؤن ٢بل اإلاؿتهل٪ لخمايت ٦بحرة خمايت اإلاكٕغ ؤولى ل٣ض     
 ٧اهذ ؤ ؾىاء الخجاعيت، اإلاماعؾاث إلاسخل٠ جٟهيليت ؤخ٩اما جخًمً ههىم ٖضة في الخمايت َظٍ هٓم خيض اإلانهي، مً

 ٚحر اإلاماعؾاث مً اإلاؿتهل٪ وخمايت ألاؾٗاع قٟاٞيت بلى نىٟها و٢ض ٖليه، مدٓىعة مماعؾاث ؤم اإلانهي ٖاج٤ ٖلى التزاماث

يت،  .الجزحهت ٚحر اإلاماعؾاث مً اإلاؿتهل٪ وخمايت الخضليؿيت اإلاماعؾاث مً اإلاؿتهل٪ وخمايت الكٖغ

ألاظػاس شكاقُت مجاُ في اإلاعتهلَ خماًت: 

 اإلاماعؾاث ٖلى جُب٤ التي ال٣ىاٖض يدضص الظر ال٣اهىنل ألاو٫ل الباب مً ألاو٫ل الٟهل مً 8 بلى 4 اإلاىاص جًمىذ
ى اإلانهي ٖاج٤ ٖلى ي٣٘ التزاما الخجاعيت،  .البي٘ وقغوٍ والخٗغيٟاث باألؾٗاع اإلاؿتهل٪ بٖالم يغوعة َو

 يىليى 5 في الهاصع ( ). 89/12 ع٢م ال٣اهىنل في مغة ألو٫ل لؤلؾٗاع ال٣اهىوي ؤلاقهاع الجؼاثغرل اإلاكٕغ هٓم :باألظػاس  الاغالم 
 بـــــ اإلاٗىىنل الغاب٘ الباب مً 29 اإلااصة زال٫ مً وطل٪ باألؾٗاع، اإلاخٗل٤ 1989

 اإلاخٗل٤ 1995 يىايغ 25 في الهاصع ( ) 06 -95 ألامغ بمىظب ال٣اهىنل َظا ؤلػي و٢ض ،" الخجاعيت باإلاماعؾاث اإلاخٗل٣ت ال٣ىاٖض " 
 19 في الهاصع 03-03 باألمغٌ بلٛائ جّمل و٢ض بظباعر، ألاؾٗاع بقهاع ؤن ٖلى مىه 54 اإلااصة في ألازحر َظا هّول و٢ض باإلاىاٞؿت،

 وبهظا مىه، والؿاصؽ والخامـ الغاب٘ ألابىاب بإخ٩ام اهخ٣اليت بهٟت الٗمل ٖلى ؤلاب٣اء م٘ باإلاىاٞؿت اإلاخٗل٤ 2003 يىليى
ا باألؾٗاع اإلاخٗل٣ت ألاخ٩ام اإلاكٕغ ؤزغط  نضع وبظل٪ زام، بىو بٞغاصَا بٛغى باإلاىاٞؿت اإلاخٗل٣ت الىهىم مً وبقهاَع

الم هٓم الظر الخجاعيت باإلاماعؾاث اإلاخٗل٤ 2004 يىهيى 23 في اإلااعر 02-04 ال٣اهىنل  بــــــ اإلاٗىىنل ألاو٫ل الٟهل في باألؾٗاع ؤلٖا

الم"  في وطل٪ ، "الخجاعيت اإلاماعؾاث قٟاٞيت " ٖىىان جدذ الشاوي الباب في والىا٢٘ " البي٘ وقغوٍ والخٗغيٟاث باألؾٗاع ؤلٖا

. 4،5،6،7،8اإلاىاص

 الم بضؤ ٦غؾم: بالبُاناث ؤلاغالم  يدضص الظر ال٣اهىنل مً الشامىت اإلااصة في الخضمت ؤو باإلاىخىط اإلاخٗل٣ت بالبياهاث ؤلٖا
 بأًت اإلاعتهلَ بئخباس البُؼ غملُت اخخخام نبل الباةؼ ًلضم " ؤهه ٖلى ههذ خيض الخجاعيت، اإلاماعؾاث ٖلى اإلاُب٣ت ال٣ىاٖض

هت  ". الخذمت أو اإلانخوج ىزا بممحزاث اإلاخػلهت والطادنت الجزيهت باإلاػلوماث اإلانخوج ؾبُػت وخعب ًانذ، ؾٍش

  بٖالم يغوعة ٖلى الظ٦غ ؾال٠ 02-04 ال٣اهىنل مً الشامىت اإلااصة ههذ: اإلاعؤولُت وخذود البُؼ بششوؽ ؤلاغالم 

 .الخٗا٢ضيت للمؿاوليت اإلاخى٢ٗت بالخضوص و٦ظا الخضمت، ؤصاء ؤو البي٘ بكغوٍ اإلاؿتهل٪

 الباب بمىظب الخجاعيت اإلاماعؾاث هؼاَت ٖلي الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤ٦ض: الششغُت ؾحر اإلاماسظاث من اإلاعتهلَ خماًت 
يت، ٚحر الخجاعيت اإلاماعؾاث بٌٗ مى٘ زبذ خيض ؤٖالٍ، اإلاظ٧ىعل  02-04 ال٣اهىنل مً الشالض ٌ في واإلاخمشلت الكٖغ  ؤو البي٘ ٞع

 .اإلاؼصوط الخضمت ؤصاء ؤو والبي٘ م٩اٞإة بخ٣ضيم اإلاكغوٍ الخضمت ؤصاء ؤو للبي٘ قغعي مبرع صونل للمؿتهل٪ الخضمت ؤصاء

 ل: الخذمت أداء أو البُؼ سقؼ منؼ
ّ
ٌ إلاى٘ اإلاكٕغ جضز  اإلاخٗل٤ 12-89 ال٣اهىنل نضوعل مىظ الخضمت جإصيت ؤو البي٘ ٞع

-04 ال٣اهىنل بَاع في ؤما ،58 اإلااصة في اإلالػى، 06-95 ألامغ بمىظب جىٓيمه ليٗيض مىه، 27 اإلااصة بمىظب وطل٪ اإلالػى، باألؾٗاع

ٌ مى٘ ٖلى 15 اإلااصة ههذ ٣ٞض 02  ؾلٗت لكغاء اإلاؿتهل٪ يلجإ ٖىضما ؤهه بمٗجى قغعي، مبرع صونل الخضمت جإصيت ؤو البي٘ ٞع

                                                           
1
 - M. Vignal, droit de concurrence, Armand Colin 2 e édition ,Paris 2003, P : 14+ P :15 

 . 11: ، ص1990، ديسمبر 4وق، عنائل عبد الرحمان صالح، الحماية الجزائرية لممستيمك في القوانين األردنية، مجمة الحق -2
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 اإلا٣اعهت الدكغيٗاث ٚغاع ٖلى الجؼاثغرل اإلاكٕغ صٞ٘ مما اإلابضؤ، َظا ًٖ الكاطة اإلاماعؾاث لبٌٗ يخٗغى عبما زضمت َلب ؤو

 مػشوغت يعلػت حػخبر" ؤهه ٖلى ط٦ٍغ الؿاب٤ 02-04 ال٣اهىنل مً 15 اإلااصة ههذ خيض اإلاماعؾاث، َظٍ بٌٗ ججغيم بلى
 العلػت ىزو ًانذ إرا ششعي، مبرس بذوو  خذمت جأدًت أو ظلػت بُؼ سقؼ ًمنؼ للبُؼ، مػشوغت الجمهوس  نظش غلى

  ".مخوقشة الخذمت ًانذ أو للبُؼ مػشوغت

غة جد٣ي٤ َى الىو َظا  وي٘ مً الهضٝ بن  في الخىاػنل بة٢امت وطل٪ ألاؾىا١، في جضاولها وجىٓيم واإلاىخجاث، الؿل٘ ٞو

 .ؤزغيل ظهت مً اإلاؿتهل٪ وخمايت ظهت، مً اإلاؿتهل٨حن ٖلى جىػيٗها

 ولظل٪ اإلاماعؾت، َظٍ مى٘ ٖلى الخجاعيت اإلاماعؾاث ٖلى جُب٤ التي ال٣ىاٖض يدضص الظر ال٣اهىنل مً 16 اإلااصة ههذ ٦ما     

 زاصٖت ٖمليت يٗخبر م٩اٞإة م٣ابل الخضمت ج٣ضيم ؤو البي٘ بن. اإلاؼصوط والبي٘ م٩اٞإة بخ٣ضيم اإلاكغوٍ البي٘ زال٫ مً

 ( ).بمهلخخه يًغ مما اإلا٣ضمت، الخضمت ؤو اإلاىخىط بلى اإلا٩اٞإة بهظٍ اهدباَه ظلب َغي٤ ًٖ للمؿتهل٪ باليؿبت

غاء بؿبب ٣ِٞ اإلاىخىط قغاء ٖلى ي٣ضم خيض     صازل وهؼاَتها اإلاىاٞؿت جىٓيم ٖلى يازغ ٦ما َاالء، َٝغ مً اإلا٣ضم ؤلٚا
م اإلاهىيحن، مً ٞئت ٖلى ج٣خهغ الٗغوى َظٍ ؤن باٖخباع الؿى١،  َظا ؤظل ومً ٢ىيت، ا٢خهاصيت بمغا٦ؼ يخمخٗىنل الظيً َو

ل
ّ
 غشع أو البُؼ ًمنؼ" ؤهه ٖلى ههذ التي مىه 16 اإلااصة بمىظب وطل٪ البي٘، َظا بمى٘ الظ٦غ ؾال٠ ٢اهىنل في اإلاكٕغ جضز
ٍاقأة مششوؽ آحال أو غاحال غشغها أو خذمت أداء ويزلَ لعلؼ، بُؼ  من ًانذ إرا إال خذماث، أو ظلؼ من مجانُت بم

ًانذ الخذمت، جأدًت أو البُؼ موغوع الخذماث أو العلؼ نكغ  أو للعلؼ ؤلاحمالي اإلابلـ من  10%جخجاوص  ال نُمتها و

 ". اإلاػنُت الخذماث

 اقتراٍ ؤو مٟغويت ٦ميت م٣ابل  مىخىط  بي٘ هٟؿه  ال٣اهىنل  مً 17 اإلااصة مً ألاولى ال٣ٟغة بمىظب اإلاكٕغ مى٘ ٣ٞض ٦ظل٪   
ظا ؾلٗت، بكغاء ؤو ؤزغيل بسضمت زضمت جإصيت اقتراٍ و٦ظا زضماث، ؤو ؤزغيل ؾل٘ بكغاء البي٘  خيض للمؿتهل٪، خمايت َو

 زضمت جإصيت ؤو ؤزغيل بؿلٗت ؾلٗت قغاء ؤو ؤعاصَا التي الؿلٗت مً مٟغويت ٦ميت قغاء  اإلاؿتهل٪ ٖلى اإلانهي يكتٍر ٢ض
 َظا ؤن بلى بياٞت اإلااصيت، الىاخيت مً الخضمت َالب ؤو اإلاكتررل ل٩اَل بز٣ا٫ َظا  وفي قغاء، م٣ابل ؤو ؤزغيل زضمت م٣ابل

 طل٪، ٖلى عاييا ي٩ىنل ؤن صونل الخٗا٢ض بلى ألازحر َظا يًُغ خيض اإلاؿتهل٪، عيا ٖلى يازغ الخضمت ؤصاء ؤو البي٘ مً الىٕى
 وطل٪ الؿى١، صازل مٗحن مىخىط ٢لت ؤو ألاػماث ٞترة في الخضماث جإصيت ؤو البيٕى َظٍ بلى اإلادالث وؤصخاب الخجاع ويلجإ

 .اإلاكٕغ ٚحر الغبذ جد٣ي٤ ؤظل مً

 الخهى٫ل يؿخُي٘ ٞال مٗيىت، زضمت ؤو ؾلٗت بلى يدخاط ٢ض اإلاؿتهل٪ بن: الخذلِعُت اإلاماسظاث من اإلاعتهلَ خماًت 
 ألازمان، وا٢ٗيت ٖضم بلى ياصر مما للؿلٗت، واإلاىخجحن اإلاىػٖحن بٌٗ بزٟاء بؿبب وطل٪ ظىصتها، ل٣لت ؤو لىضعتها بما ٖلحها،

ى اإلاؿتهل٨حن، مهالر ٖلى جى٨ٗـ اؾخصىاثيت ْغوٝ وبخضار الازخياع، في ال٣ضعة ٖلى والخإزحر  الظر باالخخ٩اع، يٗٝغ ما َو

 25 اإلااصة في الخجاعيت، اإلاماعؾاث ٖلى اإلاُب٣ت ال٣ىاٖض يدضص الظر ال٣اهىنل بَاع في الجؼاثغرل اإلاكٕغ َٝغ مً خٓغ مدل َى

. مىه

غتها، مٗضالث في ال٩امل والخد٨م زضمت، ؤو بؿلٗت الاهٟغاص بالخٓغ وي٣هض    ؾٗيا ظىصتها، ومؿخىيل ؤزماجها وجدضيض ٞو

غاٝ، بحن الخىاَا َغي٤ ًٖ ألاعباح مً ٢ضع ؤ٦بر ٖلى للخهى٫ل  ( ) .آلازغيً اإلاىخجحن ؤو اإلاىػٖحن ؤمام اإلاىاٞؿت لٛل٤ ألَا

                                                           
 . 1989-07-19، الصادرة في 29الجريدة الرسمية، عدد  –يتعمق باألسعار  1989-7-5المؤرخ في  12-89القانون رقم  -1

 .1995-02-22، الصادرة في 9الجريدة الرسمية، عدد  –يتعمق بالمنافسة  1995-01-25المؤرخ في  06-95األمر  - 2
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اإلاىاٞؿحن بًاٖت اإلاكغوٖت ٚحر اإلاىاٞؿت ؤؾاليب مً ٦بحر ٖضص يُا٫: الجزيهت ؾحر اإلاماسظاث من اإلاعتهلَ خماًت 
 وج٣ليضَا البًاٖت وببضا٫ واٚخهابها الخجاعيت الٗالمت ج٣ليض ؤَّمها مً مسخلٟت، بإق٩ا٫ طل٪ ويدهل ومىخجاتهم، آلازغيً

ا، خى٫ل الالخباؽ لخل٤  اإلاماعؾاث َظٍ الكغعي، ٚحر ؤلاقهاع ؤو اإلاًلل ؤلاقهاع َغي٤ ًٖ ألازحر َظا يدهل ٢ض ٦ما مهضَع

. الخجاعيت اإلاماعؾاث ٢اهىنل بمىظب خٓغ مدل ٧اهذ

 :الخػانذ بػذ اإلاعتهلَ خماًت - ب

 في حٗؿٟي بك٩ل ال٣ىة َظٍ اؾخٗما٫ بلى يٗمض ٣ٞض للمؿتهل٪، باليؿبت اإلانهي به يخدلى الظر ألا٢ىيل للمغ٦ؼ هٓغا    
 وال مٗيىت، زضمت يُلب ؤو مىخىظا اإلاؿتهل٪ ي٣خجي ٣ٞض الخضمت، ؤصاء ؤو البي٘ ٣ٖىص في ؾىاء اإلاؿتهل٪، م٘ ٖال٢اجه
 ال ختى وطل٪ َلبها، خالت في اإلاؿتهل٪ م٘ بالٟاجىعة الخٗامل اإلانهي ٖلى اإلاكٕغ ؤوظب لظا طل٪، م٣ابل ٞاجىعة ٖلى يدهل

. حٗؿٟيت بكغوٍ اإلاؿتهل٪ م٘ الخٗامل اإلاكٕغ مى٘ له، وخمايت حٗؿٟيت، بكغوٍ الخٗا٢ض ٢بى٫ل بلى اإلاؿتهل٪ يًُغ

 ا  ألا٦ثر الىزي٣ت الٟاجىعة حٗخبر: ؾلبها خالت في اإلاعتهلَ مؼ بالكاجوسة الخػامل وحوب ما٫ وكاَاث في قيٖى  ألٖا
ا ٖلى جخمسٌ بط الخجاعر، ال٣اهىنل مجا٫ في واضخت وؤَميتها اليىميت، حن ٖلى التزاماث جدغيَغ  ال٣ٟغة ؤ٦ضث ول٣ض الُٞغ

 الٟاجىعة بدؿليم الالتزام ٖلى الخجاعيت اإلاماعؾاث ٖلى جُب٤ التي ال٣ىاٖض يدضص الظر 02-04 ال٣اهىنل مً 10 اإلااصة مً الشالشت
جب اإلاػاملت، ًبرس ظنذ أو ضنذوم  وضل مدل للمعتهلَ البُؼ ًٌوو   أو ًجب" ؤهه ٖلى اإلاؿتهل٪، م٘ الخٗامل ٖىض  أو ٍو

. " الضبوو  ؾلبها إرا الكاجوسة حعلم

 ؤهه ٖلى 2005 صيؿمبر 10 في اإلااعر ( ) 468-05 الخىٟيظر اإلاغؾىم مً 2/2 اإلااصة ههذ ٦ما    

".  منط ؾلب إرا الكاجوسة  حعلُم اإلاعتهلَ مؼ غالناجط في الباةؼ غلى ًجب"  

 اإلاكٕغ جضزل الخٗامل مً الىٕى َظا مً اإلاؿتهل٪ خمايت ؤظل مً :اإلاعتهلَ مؼ حػعكُت بششوؽ الخػامل منؼ 
 اإلااصة زال٫ مً وطل٪ حٗؿٟيت، لكغوٍ اإلاخًمً الخٗا٢ض جمى٘ ؤخ٩ام بىي٘ ط٦ٍغ الؿاب٤ 02-04 ال٣اهىنل بَاع في الجؼاثغرل

 ( ). " والباةؼ اإلاعتهلَ بحو الػهود في حػعكُت وششوؾا بنودا حػخبر:" ؤهه ٖلى ههذ التي مىه، 29

ليه       بحن اإلابرمت ال٣ٗىص اؾدبٗض ؤهه يٗجي والباج٘، اإلاؿتهل٪ بحن اإلابرمت البي٘ ٣ٖىص ٢هض ٢ض اإلاكٕغ بن ال٣ى٫ل يم٨ً ٖو

 في 29 اإلااصة جُبي٤ خهغ ٢ض الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤن هجض اإلااصة َظٍ زال٫ ومً للمؿتهل٪، واضخت خمايت َظا وفي اإلاهىيحن،

ظا ألازغي، ال٣ٗىص صونل ٣ِٞ البي٘ ٣ٖىص . اإلاؿتهل٪ خمايت في واضر ج٣هحر َو

عي الخؿوس : الثاني اإلاؿلب : جؿبُهط ونؿام 09/03 للهانوو  وقها الجضابش في اإلاعتهلَ لخماًت الدشَش

 .09/03 للهانوو  وقها الجضابش في اإلاعتهلَ خماًت : -أوال  

 للمؿتهل٪ ؤ٦بر خمايت ليًي٠ م 2009 ٞيٟغرل 25 في واإلااعر 09/03 ع٢م الٛل و٢م٘ اإلاؿتهل٪ بدمايت اإلاخٗل٤ ال٣اهىنل ظاء   
 لتزايض هٓغا اإلاؿتهل٪ خمايت مجا٫ في زانت خيىيت حكهض التي الضوليت الدكغيٗيت الخغ٦يت ويؿايغ الخٛحراث، مسخل٠ إلاىا٦بت

                                                           
 .2003-07-20، الصادرة في 43يتعمق بالمنافسة، الجريدة الرسمية، عدد  2003 17-19رخ في المؤ 03-03األمر  -1
الحماية ا لجنائية لممستيمك في القانون المصري والفرنسي والشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة لمنشر،  أحمد محمد محمود خمف، -2

 .131، ص 2005مصر، سنة 
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 بال٣ىاٖض اإلاخٗل٤ م 1989 ٞيٟغرل 07 في اإلااعر 89/02 ع٢م ال٣اهىنل زال٫ ومً. واإلاٗىىيت اإلااصيت مهالخه تهضص التي اإلاساَغ

 ( ). اإلاؿتهل٪ لخمايت الٗامت

٣دم لم الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤن هالخٔ       الٗامت وآلالياث ال٣ىاٖض بىي٘ ا٦خٟى بل للمؿتهل٪ حٗغي٠ وي٘ في هٟؿه يُت

 اإلاخٗل٤ 90/39 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم زال٫ مً للمؿتهل٪ ٢اهىهيا حٗغيٟا الجؼاثغرل اإلاكٕغ جبجى الخ٤ و٢ذ وفي ل٨ً لخمايخه،
 ؤو بشمً ي٣خجي شخو ٧ل:" ؤهه ٖلى اإلاؿتهل٪ ّٖغٝ خيض الخاؾٗت ال٣ٟغة الشاهيت ماصجه في الٛل، و٢م٘ الجىصة بمغا٢بت

 خيىان ؤو آزغ شخو خاظت ؤو الصخهيت خاظاجه لؿض الجهاجي ؤو الىؾيِ لالؾخٗما٫ مّٗضيً زضمت ؤو مىخىظا مجاها

  ( ).به يخ٨ٟل

 :الخاليت اإلاالخٓاث حسجيل يم٨ً الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤوعصٍ الظر الخٗغي٠ َظا زال٫ مً

، صونل ٣ِٞ الخضمت ؤو  للمىخىط اإلا٣خجي ٖلى الخمايت صاثغة ٢هغ ٢ض "ي٣خجي شخو " لٗباعة اإلاكٕغ اؾخٗما٫ بن*   ٚحٍر
 .الخمايت بهظٍ يٗجى ال خؿبه ٞاإلاؿخٗمل

 مدال ج٩ىنل ؤن يم٨ً ألامىا٫ ٧ل ماصامذ اإلاىيٕى خيض مً اإلاؿتهل٪ خمايت و٢اهىنل اإلاؿتهل٪ مٟهىم جُبي٤ هُا١ احؿإ* 
 .الصخصخي الاؾخٗما٫ لٛغى ٧اهذ بطا لالؾتهال٥،

 ٖباعة مً يلحها ما جىا٢ٌ ألجها له؛ مبرع ال جىؾٗا يٗض" الجهاجي ؤو الىؾيِ لالؾخٗما٫ مٗضيً" لٗباعة اإلاكٕغ اؾخٗما٫ بن* 

ي٤ يم٨ً ٞال  "به يخ٨ٟل خيىان ؤو آزغ شخو خاظت ؤو الصخهيت خاظاجه لؿض" غاى الاؾخٗما٫ بحن الخٞى  اؾدشماعيت، أٚل
لؿٟخه زهىنيخه ٧ل اإلاؿتهل٪ خمايت ٢اهىنل ٣ٞض وبال ٖاثليت، ؤو شخهيت خاظاث لؿض والاؾخٗما٫  .ٖلحها ي٣ىم التي ٞو

 ٣ٗٞض لٟاثضتهم، جم الا٢خىاء ألن الخمايت بلحهم جمخض ؤن ييبػي " به يخ٨ٟل خيىان ؤو آزغ شخو خاظت ؤو" ٖباعة بن* 

 .اإلا٣خجي ٦ٟالت في َم الظيً ألاشخام بلى يمخض بل اإلا٣خجي،/ اإلادتٝر: ٣ِٞ ؤَغاٞه ٖلى ي٣خهغ ال الاؾتهال٥

 ل٩ىهه وطل٪ اإلاؿتهل٪، إلاٟهىم الًي٤ الاججاٍ جبجى ٢ض الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤن وؿخيخج ؤن يم٨ىىا اإلااصة َظٍ زال٫ مً    
  ظاء ما الغؤر َظا يا٦ض ومما اإلانهي،  باؾدبٗاص يٟيض مما اإلاؿتهل٪، لهٟت ؤؾاؾا الٗاثلي ؤو الصخصخي الاؾخٗما٫ ظٗل

 في الاؾتهال٧ي باإلاىخىط ي٣هض" ؤهه ٖلى مىه 2 اإلااصة ههذ خيض الٛل، و٢م٘ الجىصة بمغا٢بت اإلاخٗل٤ 97/254 اإلاغؾىم به
 وكاٍ بَاع في اإلاؿخٗملت اإلاىاص حٗخبر ال للمؿتهل٪، الصخصخي لالؾخٗما٫ اإلاىظه الجهاجي اإلاىخىط اإلاغؾىم َظا مٟهىم

  ( ) ".  اإلاغؾىم َظا مٟهىم في اؾتهال٦يت ٦مىخىظاث منهي

 

                                                           
يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسميم والفاتورة اإلجمالية، وكيفيات  10/12/2005المؤرخ في  468-05المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .18، ص11/12/2005، الصادرة في 80كذلك، الجريدة الرسمية، عدد 
، 08/02/1989المؤرخة في  06جريدة الرسمية، عدد الالمتعمق بالقواعد العامة لحماية المستيمك،  07/02/1989المؤرخ في  89/02القانون رقم  -2

 .1989األمانة العامة لحكومة، المطبعة الرسمية، الجزائر، 
، المؤرخة في 05وقمع الغش، الجريدة الرسمية، عدد  المتعمق بمراقبة الجودة 30/01/1990المؤرخ في  90/39المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .م1990، األمانة العامة لحكومة، المطبعة الرسمية، الجزائر، 31/01/1990
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  ( ): 09/03 سنم الؿش ونمؼ اإلاعتهلَ خماًت نانوو  جؿبُو نؿام : -زانُا

 :ألاشخاص خُث من 09/03 :سنم الؿش ونمؼ اإلاعتهلَ خماًت نانوو  جؿبُو نؿام -أ

 مً ٦بحرة ؤَميت ألاشخام خيض مً 09/03 ع٢م الٛل و٢م٘ اإلاؿتهل٪ خمايت ٢اهىنل جُبي٤ هُا١ جدضيض مؿإلت ج٨دسخي     
 الجضيغ الُٝغ باٖخباٍع الضاثً َى ألازحر َظا اإلاؿتهل٪، لهالر ٢اهىها اإلا٣غعة بالخمايت واإلاضيً الضاثً جدضيض زال٫

 ٢اهىنل ٖاج٣ه ٖلى ؤل٣اٍ الظر الالتزام بهظا اإلاضيً ٞهى اإلاخضزل مىاظهت في خ٣ى١، مً جًمىه إلاا الخمايت َظٍ مً واإلاؿخٟيض

 .الٛل و٢م٘ اإلاؿتهل٪ خمايت

 :اإلاوغوع خُث من 09/03 سنم الؿش ونمؼ اإلاعتهلَ خماًت نانوو  جؿبُو نؿام -ب    

ا يخم التي اإلاىخىظاث جمشل     ا التي الخمايت التزام ومدل مىيٕى الجهاجي الاؾخٗما٫ ؤظل مً ا٢خىاَئ  لهالر اإلاكٕغ ؤ٢َغ

 جىو هجضَا اإلاؿتهل٪ خمايت ٢اهىنل مً 02 اإلااصة بلى وبالغظٕى بالخمايت، اإلاضيً اإلاخضزل مىاظهت في صاثىا بهٟخه اإلاؿتهل٪
لى مجاها ؤو بم٣ابل لالؾتهال٥ مٗغويت زضمت ؤو ؾلٗت ٧ل ٖلى ال٣اهىنل َظا ؤخ٩ام جُب٤" :يلي ما ٖلى  وفي مخضزل، ٧ل ٖو

 مٗغويت زضماث ؤو ؾلٗا ج٩ىنل ٢ض التي اإلاىخىظاث ٖلى جُب٤ ال٣اهىنل َظا ٞإخ٩ام "لالؾتهال٥ الٗغى ٖمليت مغاخل ظمي٘

 .لالؾتهال٥

: الالٌترونُت الخجاسة غهود مجاُ في 09/03 سنم الهانوو  جؿبُو نؿام -ج

 مً الخضمت ؤو الؿلٗت اإلاؿتهل٪ بمىظبه ي٣خجي الظر ال٣ٗض ؤر الاؾتهال٥؛ ٖمليت يجؿض الظر ال٣ٗض َىا بال٣ٗض ي٣هض      

ى لالؾتهال٥ اإلاىخىط وي٘ ٖمليت في ألازحر اإلاخضزل . الاؾتهال٥ ب٣ٗض ال٣ٗض َظا ٖلى ال٣ٟه ويهُلر بالخجؼثت، اإلاىػٕ ٖاصة َو
 ألاهترهذ قب٨ت ٞٗبر البكغيت، جاعيش في الخجاعة ؤهٓمت هُا١ في ظضيضة زىعة لخدضر هٟؿها الال٨تروهيت الخجاعة ٞغيذ ل٣ض

 اإلاىخجاث مسخل٠ وؤضخذ ٧ان، م٩ان ؤر وفي بالكب٨ت مخهال آلي خاؾب ؤّرل بىاؾُت ببؿاَت للكغاء ٢ابال شخيء ٧ل ؤنبذ
 والى٣ل والخإمحن البىى٥ زضماث و٦ظا ٚظاثيت، ومىخجاث ومىؾي٣ى و٦خب مالبـ مً اإلاؿتهل٪ ٖلى جخض٤ٞ والٗاإلايت اإلادليت

 بالخضوص حٗتٝر ال ال٣يىص مً َلي٣ت عخبت آٞا٢ا ألاهترهذ قب٨ت ٞخدذ وبظل٪... واإلاجالث الصخ٠ في والاقترا٧اث والؿياخت
 اإلاخضزل بحن وظٛغافي م٩اوي بٗض مً ٖجها هخج وما َظٍ، الاجهاالث زىعة ج٣ىياث وؤمام. لالؾتهال٥ ظضيضة مماعؾاث ؤمام

 خمايت ٢ىاٖض جُبي٤ بم٩اهيت ومضي الخٗا٢ض، مً الىٕى َظا في اإلاؿتهل٪ خمايت ٦يٟيت خى٫ل الدؿائ٫ل يشىعل واإلاؿتهل٪
 مجا٫ في اإلاؿتهل٪ لخمايت زانا جىٓيما الجؼاثغرل اإلاكٕغ يسهو لم و٢ذ في اإلاجا٫، َظا في الٛل و٢م٘ اإلاؿتهل٪

 .الال٨تروهيت اإلاٗامالث

: 09/03 سنم الؿش ونمؼ اإلاعتهلَ خماًت نانوو  ظل في اإلاعتهلَ خماًت آلُاث: الثالث اإلابدث

 هديجت ؤيغاع جلخ٣ه و٢ض للخُغ مهالخه يّٗغى الًٗي٠، الُٝغ ٧ىهه اإلاؿتهل٪ ججاٍ بالتزاماجه اإلاىخج بزال٫ بن     
ٗالت، ٢ىيت ؤظهؼة وظىص مً البض اإلاؿتهل٪ بدمايت الخانت ال٣اهىهيت الىهىم جُبي٤  ٖلى الؿهغ ؤظل ومً لظل٪،  ٞو
ليه له، اإلاسالٟحن عصٕ آلليت ويٟخ٣ض وع١، ٖلى خبر مجغص الٛل و٢م٘ اإلاؿتهل٪ خمايت ٢اهىنل يهبذ وصوجها  ؤظهؼة بوكاء جم ٖو

لت مسخلٟت :  هظ٦غ ألاظهؼة َظٍ ؤَم ومً الىهىم، َظٍ جُبي٤ إلاغا٢بت مَا

                                                           
م المتعمق بالرخص المسبقة إلنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص 1997يوليو  08مؤرخ في  97/254مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .واسترادىا
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ت الهُئاث :-أوال  :  ؤلاداٍس

 مجا٫ مً وال٣ٗاب الخجغيم بى٣ل ج٣ىم خيض وبض٢ت؛ ال٣اهىهيت ال٣ىاٖض جىٟيظ بها اإلاىٍى الجهت جل٪ ؤلاصاعيت الهيئاث حٗخبر

 ( ).الىا٢٘ ؤعى ٖلى للمؿتهل٪ الخمايت يد٤٣ الظر الٟٗلي الىا٢٘ بلى الدكغي٘

 بالضوعل مجها حٗل٤ ما ؾىاء اإلاؿتهل٪، مهالر خمايت في ٞٗا٫ بضوعل ازخهاناتها بازخالٝ ؤلاصاعيت الهيئاث جًُل٘ خيض
 جمشل الهيئاث َظٍ اإلاسالٟحن، َٝغ مً الًغعل و٢ٕى خالت في الغصعي الٗالجي ؤو باإلاؿتهل٪ الًغعل بلخا١ لخجىب الى٢اجي

 الٛل، و٢م٘ اإلاؿتهل٪ بدمايت اإلاخٗل٤ ،09/03 ع٢م ال٣اهىنل زال٫ مً اإلاكٕغ ييكضَا التي للخمايت والٗملي الخُبي٣ي الجاهب
 .ٞٗاليت وصونل الجضويل ٖضيمت ال٣ىاهحن جل٪ جهبذ الهيئاث َظٍ وبضونل

: وهي لها، الخابٗت والهيا٧ل الخجاعة وػاعة في ؤلاصاعيت الهيئاث َظٍ وجخمشل

ت -أ اث 05 وجػم والخهنُحو، النشاؾاث وجنظُم لػبـ الػامت اإلاذًٍش   :وهي قشغُت مذًٍش

    والخضماث، اإلاىاٞؿت مضيغيت   والاؾتهال٥، الجىصة مضيغيت 

     اإلا٣ىىت، واإلاهً الخجاعيت واليكاَاث ألاؾىا١ جىٓيم مضيغيت 

     الم والاؾخ٨كاٝ الضعاؾاث مضيغيت . ال٣اهىهيت والكاون الخ٣ىحن مضيغيت  الا٢خهاصر، وؤلٖا

ت -ب اث 04 وجػم الؿش ونمؼ الانخطادًت للشنابت الػامت اإلاذًٍش  :وهي قشغُت مذًٍش

 للمىاٞؿت، واإلاًاصة الخجاعيت اإلاماعؾاث مغا٢بت مضيغيت  الٛل و٢م٘ الجىصة مغا٢بت مضيغيت. 

 الجىصة، وجداليل الخجاعب مسابغ مضيغيت    الخهىنيت والخد٣ي٣اث الخٗاونل مضيغيت. 

ؼ ؤلانزاس شبٌت -ج  . العَش

 :الخجاسة لوصاسة الخاسحُت اإلاطالح -د

 : وهي للخجاعة الىالثيت اإلاضيغياث جًم والتي 2011 ظاهٟي 20 في اإلااعر 11/09 ع٢م جىٟيظر مغؾىم بمىظب جىٓيمها جم التي 

 الم الؿى١ل مالخٓت مهلخت  .للمىاٞؿت اإلاًاصة الخجاعيت اإلاماعؾاث مغا٢بت ومهلخت الا٢خهاصر وؤلٖا

الٛل، و٢م٘ اإلاؿتهل٪ خمايت ومهلخت   اث ومهلخت  ال٣اهىهيت، والكاون اإلاىاٖػ

 11/09 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم مً 05 اإلااصة مًمىنل. والىؾاثل ؤلاصاعة ومهلخت. 

اث -ه ت اإلاذًٍش  :هي مطالح 03 وجػم :للخجاسة الجهٍو

وج٣ييمها، اإلاغا٢بت ومخابٗت الخسُيِ مهلخت  الم مهلخت  الؿى١، وجىٓيم الا٢خهاصر ؤلٖا

                                                           
1
حماية "بسكيكدة، حول  1988أوت  20محمد عماد الدين عياض، مداخمة ضمن أعمال الممتقى الوطني الخامس بكمية الحقوق ، جامعة  .أ - 

 .01: ، ص2010نوفمبر  09/03المستيمك في ظل القانون رقم 
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وبهجاػ للخجاعة الىالثيت اإلاضيغياث وكاَاث وج٣ييم جإَحر مهام اإلاهالر َظٍ جخىلي خيض والىؾاثل، ؤلاصاعة مهلخت 

 اإلااصة مًمىنل .اإلاىخىظاث وؾالمت اإلاؿتهل٪ وخمايت والجىصة الخاعظيت والخجاعة باإلاىاٞؿت اإلاخٗل٣ت الا٢خهاصيت الخد٣ي٣اث
 .11/09 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم مً 12و 10

 :الخجاسة لوصٍش الخابػت اإلاخخططت الهُئاث  -و

 .زانت ٢اهىهيت ههىم بمىظب اإلاؿتهل٪، بدمايت زانت ونالخياث مهام اإلاكٕغ لها زّى٫ل التي الهيئاث بها وي٣هض

جي اإلاجلـ يت إلاغا٢بت الجؼاثغرل اإلاغ٦ؼ  ( ). اإلاؿتهل٨حن لخمايت الَى  ( ). الىٖى

يت وجداليل الخجاعب مسابغ قب٨ت  ( )الىٖى

  :البلذي الشػبي اإلاجلغ وسبِغ الوالي -ي

 ؤو مباقغة بُغي٣ت اإلاؿتهل٪ جدمي ال٣اهىن، لهما زىلها بهالخياث البلضر الكٗبي اإلاجلـ وعثيـ الىالي مً ٧ل يخمخ٘
 الىاليت ب٣اهىنل يخٗل٤ ٞيما ؾىاء لهما، اإلاسىلت ال٣اهىهيت والهالخياث ؤلا٢ليمي جسههه مجا٫ خؿب ٧ل مباقغة، ٚحر
 ٖلى البلضيت عثيـ نالخياث جمخض خحن في الىاليت جغاب ٧امل مؿخىيل ٖلى ؾلُاجه جمخض ٞالىالي البلضيت، ٢اهىنل ؤو

  ( ).بلضيخه مؿخىيل

:  الجماسى -م

 الضوعل يإحي َىا مً والبًاج٘، ألاٞغاص وزغوط صزى٫ل خغ٦ت في جخد٨م ٧ىجها ٦بحرة ؤَميت صولت ل٩ل الخضوصيت اإلاىاٞظ ج٨دسخي   
 و٦الَما الا٢خهاصر، ؤو ألامجي اإلاجا٫ في ؾىاء الضولت خضوص خمايت مهمت به جىاٍ الظر الهي٩ل ٧ىهه  الجماع٥ لجهاػ ال٨بحر

، مما اإلاؿتهل٪ الٟغص خمايت مجهما الهضٝ ا ؤو البًاج٘ صزى٫ل بمى٘ ؾىاء يًٍغ  .ومغا٢بتها لل٣اهىنل مسالٟت بهىعة جهضيَغ

:  اإلاناقعت مجلغ -س

 ٧اٞت خمايت يمان وبالخالي اإلاىاٞؿت، وخمايت جغ٢يت بلى باألؾاؽ حهضٝ ٧ان اإلاىاٞؿت مجلـ جىهيب ؤن ٞيه ق٪ ال مما
 َظٍ في ألاي٠ٗ الخل٣ت يٗخبر الظر اإلاؿتهل٪ مهالر خمايت ٞحها بما بيجها، ٞيما الخىاػنل ويمان الا٢خهاصيت الٗال٢ت ٖىانغ

 قإجها مً التي وال٣ىاٖض اإلاىاٞؿت ٢اهىنل ؤؾـ ليً٘ ظاء الظر باإلاىاٞؿت اإلاخٗل٤ ال٣اهىنل ؤخ٩ام مً طل٪ يبرػ ٦ما الٗال٢ت،

اث اإلاماعؾاث جىٓيم ىان وجهٞغ  ( ).الا٢خهاصيحن ألٖا

 

                                                           
في القانون، كمية الحقوق والعموم اإلدارية، جامعة بن  العيد حداد، الحماية القانونية لممستيمك في ظل اقتصاد السوق، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه -1

 .282: ، ص2003عكنون، الجزائر، 
م، يحدد تشكيمة المجمس الوطني لحماية المستيمك  2012أكتوبر  02المؤرخ في  355-12من المرسوم التنفيذي رقم  02انظر المادة  -2

 .واختصاصاتو
م، المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمو وعممو، ج ر،  2003ديسمبر  30، المؤرخ في 03/318المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .م 1989أوت  08المؤرخ في  89/147م والذي عدل وتمم المرسوم التنفيذي رقم  2003أكتوبر  05، الصادرة في 59عدد 
 .إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيميا وسيرىا م، يتضمن1996أكتوبر  19المؤرخ في  96/355لمرسوم التنفيذي رقم ا-4
 .م2012فبراير  29، الصادرة بتاريخ 12، يتعمق بالوالية، ج ر، العدد 2012فبراير  21مؤرخ في  12/07قانون رقم  -5
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: الهػابُت الهُئاث -ص

 ٧ان الظر للمؿتهل٪ اإلاكّغٕ ٦ٟل الىاؽ، بحن للٗض٫ وجد٣ي٣ا اإلاجخم٘ في الىٓام ٖلى الخٟاّ في ال٣اهىنل لهضٝ جد٣ي٣ا   
٘ خ٤ ال٣اهىهيت، ال٣اٖضة مسالٟت ضخيت  مً خ٤ َى ال٣ًاء بلى الالخجاء ٞد٤ خ٣ى٢ه، بدمايت للمُالبت الضٖىيل ٞع

ى اإلاجخم٘، ألٞغاص بها اإلاٗتٝر الٗامت الخ٣ى١ل  (1).صؾخىعيا اإلا٨ٟىلت الٗامت الخغياث هُا١ في يضزل َو

:  اإلاعتهلَ خماًت حمػُاث -ط

يت َيئاث هي اإلاؿتهل٪ خمايت ظمٗياث  ز٣اٞاتهم بازخالٝ اإلاضوي اإلاجخم٘ ؤٞغاص مً وكُاء ياؾؿها خ٩ىميت ٚحر جُٖى
 ٖجها الضٞإ ويمان بد٣ى٢ه، اإلاسلت اإلاماعؾاث مً اإلاؿتهل٪ خ٣ى١ل لخمايت تهضٝ وبهما الغبذ بلى تهضٝ ال وازخهاناتهم،

يخه جىىيٍغ َغي٤ ًٖ  الخجاع ظك٘ يض ٖىه هيابت ال٣ًاثيت الضٖاويل وعٞ٘ وواظباث، خ٣ى١ل مً  ٖليه وما له بما وجٖى

 (2).واإلادخ٨غيً

: خاجمت

ت الضعاؾت َظٍ زاجمت جخًمً : يلي ٞيما هلخهها والخىنياث الاؾخيخاظاث مً مجمٖى

: إليها اإلاخوضل النخابج - أ

جي اإلاؿخىيل ٖلى ؾىاء متزايض باَخمام يدٓى اإلاؿتهل٪ خمايت مىيٕى -  مً اإلاىيٕى َظا يمشله إلاا الضولي، ؤو الَى
 الغاَىت الخدضياث حجم ؤزغيل ظهت مً ي٨ٗـ الاَخمام َظا ؤن ٦ما واؾٗت، اظخماٖيت ل٣ُاٖاث باليؿبت خؿاؾيت

المي والخض٤ٞ اإلاخٗاْم، الا٢خهاصر الاهٟخاح بٟٗل -مجها الٗغبيت زانت -اإلاجخمٗاث جىاظه التي . ال٨بحر واإلاٗلىماحي ؤلٖا

جي اإلاكٕغ بها ٖجي التي الخ٣ى١ل ؤَم مً واخضة اإلاؿتهل٪ خ٣ى١ل حٗخبر - ا والضولي الَى  اإلاجخمٗاث، بدىميت مغجبُت باٖخباَع
الهاث وزىعة الغ٢مي، الال٨ترووي اإلادخىيل وظىص ْل وفي اإلاٗلىماجيت، الشىعة م٘ زانت  الخاظاث مٟاَيم ٚحرث التي ؤلٖا

اع لضعاؾت ؤ٦بر خاظت بغػث خيض اإلاؿتهل٪، خياة في يغوعيت بلى ال٨ماليت .  اإلاؿتهل٪ خ٣ى١ل لخمايت ال٣اهىوي ؤلَا

بتها ًٖ ّٖبرث ٢ض الٗالم صو٫ل مٗٓم -  باإلانهي ٖال٢خه في الًٗي٠ الُٝغ ٧ىهه اإلاؿتهل٪ َظا لخمايت واؾخٗضاصَا ٚع

 ؤًٞل يؿخسضمها ججٗله والتي الاؾتهال٥، مدل الخضمت ؤو الؿلٗت خى٫ل والًغوعيت ال٩اٞيت للمٗلىماث الٞخ٣اٍع( اإلادتٝر)

.  ال٣ٗض بةبغام ٢ام ؤظله مً الظر الٛغى له يد٤٣ بما اؾخسضام

                                                           
يوليو  21المؤرخ في  07-79م، يعدل ويتمم القانون رقم 1998أوت  22مؤرخ في  10-98، من قانون رقم 51، 41، 5، 4، 2، 1المواد  -1

 .199أوت  23، الصادرة في 61م، والمتضمن قانون الجمارك، جريدة رسمية، عدد 1979
 .م، يحدد تنظيم مجمس المنافسة وسيره2011يوليو  10المؤرخ في  241-11من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -2

. م1996من الدستور  40المادة 
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غ ؤن هجض    - ؿخُإ بم٩ان، ألاَميت مً هي الجؼاثغ في اإلاؿتهل٪ لخمايت اإلاىٓمت ألَا  للمؿتهل٪، ٞاٖلت خمايت جد٣ي٤ مٗها يُت
 الهلت طاث الخُبي٣يت اإلاغاؾيم بنضاع  بلى الخاظت َى الخمايت َظٍ مشل جد٣ي٤ مً يدض الظر ألاؾاؽ الٗاث٤ ؤن بيض

.  الهلت طاث وبال٣ىاهحن اإلاؿتهل٪ خمايت ب٣اهىنل الخٗغي٠ مجا٫ في ال٣ضعاث حٗؼيؼ ؤَميت ٖلى ٖالوة اإلاؿتهل٪، خمايت ب٣اهىنل

: الا٢تراخاث -ب

 اظخماٖيت، ؤؾغيت، صخيت،) ألابٗاص مخٗضصة خمايت بلى الخاظت ؤمـ في -الجؼاثغ في زانت -اإلاؿتهل٪ ؤن هغيل
.....(  مٗىىيت بٖالميت، حؿىي٣يت،

يت في الترويجيت ألاؾاليب جٟٗيل يجب -  جٟٗيل بظل٪ وه٣هض خ٣ى٢ه، وخٟٔ خمايخه يًمً بما وجىظحهه اإلاؿتهل٪ جٖى
 اإلاىخجاث بخل٪ لخٗغيٟهم للمىاَىحن وألا٩ٞاع والخضماث الؿل٘ ًٖ اإلاٗلىماث ه٣ل َغي٣ه ًٖ يخم والظر الاجها٫،

ٌ ؤو ب٣بى٫ل وب٢ىاٖهم الن جم ما ٞع . ٖلحها يدهلىنل التي اإلاىٟٗت وم٣ضاع م٩ىهاجه، خيض مً ٖىه ؤلٖا

 ٖلى الخٗٝغ طل٪ بلى يًاٝ اإلاىخجاث، َظٍ مً جيخٟ٘ ؤن يدخمل التي الجماَحر بحن والش٣اٞت الىعي وكغ يجب -
ا ألاؾاليب َظٍ ٞاٖليت هًمً ول٩ي اإلاؿتهل٪، هٓغ وظهاث  والخهميم ال٨ٟغ ٖلى ؤؾاؾا يٗخمض طل٪ ٞةن وجإزحَر

الهيت الخمالث بلى باإلياٞت الترويجيت، للغؾالت الجيضيً  .اإلاسُُت ؤلٖا

٣ترح  - اع َظا في ويُت يت ألاهترهذ، ٖبر جخم التي الاؾتهال٦يت بالٗملياث الاَخمام بيالء في بالىٓغ ؤلَا  َظا بكإن والخٖى
غ وي٘ ووظىب اإلاؿخجض، الاؾتهال٧ي الىمِ  اإلاؿتهل٪، خمايت ٢اهىنل بدىٟيظ اإلاغجبُت الخُبي٣يت ال٣اهىهيت ألَا
 وألامىيت والتربىيت الخ٩ىميت الجهىص وزانت اإلاؿتهل٪، خمايت جٟٗيل ؤظل مً ٧اٞت الجهىص جيؿي٤ حٗؼيؼ ٖلى ٖالوة

 .الىَىيت اإلاضوي اإلاجخم٘ ومىٓماث والضيييت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت

 مضي في واإلاد٣٣حن اإلاغا٢بحن زانت اإلاؿتهل٪، خمايت مجا٫ في واإلاٗىيحن للمسخهحن ال٣ضعاث حٗؼيؼ يجب ٦ما -
 إلاؿإلت والخ٣ىيت الدكغيٗيت الخلى٫ل بيجاص بمداولت الاَخمام بيالء ٖلى ٖالوة ٖضمه، مً اؾتهال٦يت مسالٟاث وظىص

 الاهتها٧اث مالخ٣ت في وال٣ًاجي ؤلاصاعرل الًبِ ؤظهؼة صوعل ٖلى التر٦حز م٘ وألاصلت، والًبِ الخٟخيل بظغاءاث

. اإلاؿتهل٪ بد٣ى١ل اإلاخٗل٣ت

ا الخجاعيت الٗالماث خ٣ى١ل اهتها٥ مً اإلاؿتهل٪ خمايت حٗؼيؼ يجب ٦ما -  مً طل٪ يد٣٣ه وما ٖليه، الؿلبي وؤزَغ
 .وخياجه بصخخه ياع َى وما لخاظاجه مالثم َى ما بحن الخميحز ٖضم بلى ٞيه ياصر لضيه لبـ

 َظا ْل في زانت َام، ومجخمعي وا٢خهاصر ٢اهىوي بٗض طا يٗض ،" للمؿتهل٪ ال٣اهىهيت الخمايت" اإلاىيٕى َظا ٞةن وزخاما

 وال. الاٞتراضخي الٗالم ٖبر يىميا هماعؾه الظر الال٨ترووي الدؿى١ل بلى الٗاصيت الؿى١ل مً الكغاء مً ال٨بحر الٗالمي الخدى٫ل
 بٗض؟ ماطا وٗٝغ

 

: الػشبُت اإلاشاحؼ: أوال

 الػامت الػشبُت اإلاشاحؼ: 

 ال٣ىاهحن، جىإػ في الٗامت اإلاباصت: ألاو٫ل ال٨خاب  –الخام الضولي ال٣اهىنل في اإلاىظؼ الخضاص، خٟيٓت. ص الٗميضة .1

 .2003 بحروث، الخ٣ى٢يت، الخلبي ميكىعاث
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 .2001بحروث، هاقغون، ناصع الاهترهذ، لكب٨ت ال٣اهىوي الخىٓيم ٖيسخى، َىوي. ص .2

 -ٖام بىظه الالتزام هٓغيت ألاو٫، اإلاجلض الجضيض، اإلاضوي ال٣اهىنل قغح في الىؾيِ الؿجهىعر، الغػا١ ٖبض. ص .3
 .2000 بحروث، الخ٣ى٢يت، الخلبي ميكىعاث الالتزام، مهاصع

. 2006 الاؾ٨ىضعيت، الجامعي، ال٨ٟغ صاع ،1ٍ والاهترهذ ال٨مبيىجغ ظغاثم م٩اٞدت حجاػر، الٟخاح ٖبض. ص .4

 .2007 بحروث، ناصع، ميكىعاث الخ٨ىىلىظيا، ه٣ل ٣ٖىص ٖبضهللا، ٖبضال٨غيم هللا ٖبض. ص .5

 الخلبي ميكىعاث ،"الال٨تروهيت الجغاثم" والاهترهذ اإلاٗلىماجيت ظغاثم م٩اٞدت ٖبضهللا، ٖبضال٨غيم هللا ٖبض. ص .6
 .2007بحروث، الخ٣ى٢يت،

 .2010 ألاعصن، ٖمان، والخىػي٘، لليكغ الش٣اٞت صاع ال٨ٟغيت، اإلال٨يت وخ٣ى١ل الال٨تروهيت اإلاىا٢٘ خىي، ٞاجً. ص .7

غة، اإلاغسخي مدمض. ص .8 . 1995 ال٩ىيذ، الٗلمي، للخ٣ضم ال٩ىيذ ماؾؿت ميكىعاث وال٣اهىن، الخاؾىب َػ

 الخلبي ميكىعاث م٣اعهت، صعاؾت ،-ؤلايجاع -الخإمحن-البي٘" اإلاؿماة ال٣ٗىص  –اإلاضوي ال٣اهىنل ٢اؾم، مدمض. ص .9

. 2008 بحروث، الخ٣ى٢يت،

 .2003 ،1ٍ بال٣اَغة، الٗغبيت الجهًت صاع يغوعة؟ ؤم جٝغ... لكغ٧اجىا الكغاثيت ال٣ضعة مهُٟى، ؾيض ؤخمض .10

 اإلاخخططت الػشبُت اإلاشاحؼ :

 .2005 الاؾ٨ىضعيت، لليكغ، الجضيضة الجامٗت صاع الال٨ترووي، الخٗا٢ض في اإلاؿتهل٪ خمايت بضع، ؤؾامت. ص .11

 .2002 مهغ،  –اإلادلت ال٣اهىهيت، ال٨خب صاع ألاهترهذ، ٖبر الخٗا٢ض مجاَض، ؤؾامت. ص .12

 والكغيٗت والٟغوسخي اإلاهغرل ال٣اهىنل في للمؿتهل٪ الجىاثيت الخمايت -زل٠ مدمىص مدمض ؤخمض .13

  الجامٗت صاع  -م٣اعهت صعاؾت  -ؤلاؾالميت
 . 2005 ؾىت مهغ، لليكغ، الجضيضة

 وال٣ىاهحن ؤلاؾالميت والكغيٗت البىاوي ال٣اهىنل بحن م٣اعهت صعاؾت الخٟيت، اإلابي٘ ٖيىب يمان صياب، اؾٗض. ص .14

 .1983 بحروث، لليكغ، ا٢غؤ صاع ،3ٍ وألاوعوبيت، الٗغبيت الخضيشت

 بحروث، الخ٣ى٢يت، الخلبي ميكىعاث اإلا٣اعن، ال٣اهىنل في الال٨ترووي ال٣ٗض  –الضوليت ال٣ٗىص هاني٠، الياؽ. ص .15
2009 .

.  2008 الاؾ٨ىضعيت، الجامعي، ال٨ٟغ صاع ؤلال٨ترووى، ال٣ٗض في اإلاؿتهل٪ خمايت ابغاَيم، زالض. ص .16

 . 2003 بحروث، الجامٗيت، الضاع ال٣ٗض، ج٩ىيً ؤزىاء اإلاؿتهل٪ خمايت ٖمغان، مدمض الؿيض. ص .17

 ؤلاؾ٨ىضعيت، الجضيضة، الجامٗت صاع ؤلال٨تروهيت، الخجاعة ٣ٖىص ٖلى الخُبي٤ الىاظب ال٣اهىنل اإلاجزالور، نالر. ص .18
2006 .
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 الٗلميت الضاع ميكىعاث واإلا٣اعن، اإلاضوي ال٣اهىنل في صعاؾت  –للمؿتهل٪ ال٣اهىهيت الخمايت ال٣يسخي، ٖامغ. ص .19

 .2002 ألاعصن، ٖمان، والخىػي٘، لليكغ الش٣اٞت وصاع الضوليت

 صاع الال٨تروهيت، الخجاعة ٣ٖىص في اإلاؿتهل٪ وخمايت ال٨ٟغيت اإلال٨يت خ٣ى١ل في م٣ضمت حجاػر، الٟخاح ٖبض. ص .20

. 2005 الاؾ٨ىضعيت، الجامعي، ال٨ٟغ

 اإلاخدضة ألامم لبرهامج الخاب٘ الٗغبيت الضو٫ل في الخ٨م بصاعة بغهامج ًٖ الهاصعة الخلٟيت الىع٢ت اإلاخدضة، ألامم .21

 حكغيً 16-13 ٖمان، الا٢خهاصيت، ال٣ىاهحن ٖلى ال٣ًاجي الخضعيب خى٫ل الشاهيت ؤلا٢ليميت الضوعة خى٫ل ؤلاهماجي
 .2008ؤ٦خىبغ/  الشاوي

 واإلاهاالث البدور: 

 وال٣ًاء لل٣ٟه الٗغبيت اإلاجلت في ميكىعة م٣الت الال٨تروهيت، للخجاعة الالػمت الٗغبيت الدكغيٗاث مغ٢و، بى٫ل. ص .22

 الٗض٫ وػعاء إلاجلـ الٟىيت ألاماهت لضي ال٣اهىهيت ؤلاصاعة  –الٗغبيت الضو٫ل لجامٗت الٗامت ألاماهت ًٖ الهاصعة
 .2005 ال٣اَغة، الٗغبيت، الضو٫ل ظامٗت ميكىعاث ،32 الٗضص الٗغب،

 ،23 ٖضص ؤلاصاعة، مجلت ميكىع، م٣ا٫ للمىاٞؿت، اإلاىاٞيت اإلاماعؾاث مً اإلاؿتهل٪ خمايت الكغي٠، مدمض/ ص .23
2002. 

 ،5 الٗضص اإلاؿتهل٪، خمايت وكغة في ميكىعة م٣الت اللبىاهيت، ألاؾىا١ ومغا٢بت اإلاؿتهل٪ خمايت ٖاقىع، ػياص. ص .24

 .2011 عبي٘

 الهاصعة الٗض٫ مجلت في ميكىعة صعاؾت الٗىإلات، يىء في الٗمل و٢اهىنل الٗام الىٓام قٗيب، الؿالم ٖبض. ص .25

 ميكىعاث الضعاؾاث، ٢ؿم ،2007 وألاعبٗىن، الىاخضة الؿىت الشالض، الٗضص بحروث، في اإلادامحن ه٣ابت ًٖ
. 2007بحروث، الى٣ابت،

 الخجاعيت والٗالماث الاهترهذ مىا٢٘ ؤؾماء: بٗىىان مكتر٦ت م٣الت خىي، ٞاجً. وص ٖبضهللا ٖبضال٨غيم هللا ٖبض. ص .26

اث وحؿىيت  ؾىت -51 الٗضص والضولي، الٗغبي للخد٨يم اللبىاهيت اإلاجلت في ميكىعة م٣الت بيجهما، الىاقئت اإلاىاٖػ
 .2009 بحروث، ،2009

 ًٖ الهاصعة اإلاؿتهل٪ خمايت وكغة في ميكىعة م٣الت ال٣اهىوي، الدكغي٘ ْل في اإلاؿتهل٪ خ٣ى١ل ٖيسخى، ٖلي. ؤ .27
 والخجاعة، الا٢خهاص وػاعة ميكىعاث ،2010 ني٠ ،2 الٗضص اإلاؿتهل٪، خمايت مضيغيت  –والخجاعة الا٢خهاص وػاعة

 .2010 بحروث،

 اإلااجمغ ؤٖما٫ يمً م٣ضمت مضازلت الاهترهذ، قب٨ت ٖبر للمؿتهل٪ والجىاثيت اإلاضهيت الخمايت الٗيض، خضاص. ص .28
 30-27 بخاعيش ليبيا، بُغابلـ، الٗليا الضعاؾاث ؤ٧اصيميت هٓمخه الظر وال٣اهىنل اإلاٗلىماجيت خى٫ل ألاو٫ل اإلاٛاعبي

 .2009 ،(ليبيا) َغابلـ ،2009 ؤ٦خىبغ/ألاو٫ل حكغيً



 2016  ًولُو  5الػذد  –مجلت حُل ألابدار الهانونُت اإلاػمهت   -مشيض حُل البدث الػلمي 
  

 

 
143 

 ألاو٫ل اإلااجمغ ؤٖما٫ يمً م٣ضمت ٢اهىهيت صعاؾت الجىاثيت، اإلاىاص في الال٨تروهيت الىؾاثل صوعل الجىضر، خؿجي. ص .29

ت ؤ٧اصيميت هٓمخه والظر الال٨تروهيت للٗملياث وألامىيت ال٣اهىهيت الجىاهب خى٫ل  بلى 26 مً الٟترة زال٫ صبي قَغ
 .2003 صبي، باأل٧اصيميت، البدىر مغ٦ؼ ميكىعاث ،2003 ؤبغيل 28

جي اإلالخ٣ى ؤٖما٫ يمً مضازلت ٖياى، الضيً ٖماص مدمض. أ .30  20 ظامٗت ، الخ٣ى١ل ب٩ليت الخامـ الَى
مبر 09/03 ع٢م ال٣اهىنل ْل في اإلاؿتهل٪ خمايت" خى٫ل بؿ٨ي٨ضة، 1988 ؤوث  .2010 هٞى

 خى٫ل الشاوي الؿىىرل اإلااجمغ ؤٖما٫ يمً م٣ضمت ٖمل وع٢ت الٗىإلات، بَاع في الجضص الٟاٖلىنل ٦يىان، ٞاصيا. ص .31
غ  –وواظباجه اإلاؿتهل٪ خ٣ى١ل" بٗىىان والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الخ٣ى١ل  والظر ،"اللبىاهيت والخالت الٗامت ألَا

 .2002 بحروث، الخ٨مت، بجامٗت الضعاؾاث مغ٦ؼ ميكىعاث ،2002 آطاع 22 بخاعيش الخ٨مت ظامٗت هٓمخه

جي اإلالخ٣ى ؤٖما٫ يمً م٣ضم بدض مخبايىان، مٟهىمان واإلانهي اإلاؿتهل٪ هللا، ٖبض ليىضة. ؤ .32  خى٫ل ألاو٫ل الَى

 الجامعي باإلاغ٦ؼ وؤلاصاعيت ال٣اهىهيت الٗلىم مٗهض هٓمه والظر ،"الا٢خهاصر الاهٟخاح ْل في اإلاؿتهل٪ خمايت"

 الجامعي باإلاغ٦ؼ وؤلاصاعيت ال٣اهىهيت الٗلىم مٗهض ميكىعاث ،2008 ؤبغيل/هيؿان 14-13 بخاعيش الجؼاثغ  –بالىاصر
 .2008 الجؼاثغ،  –بالىاصر

 للمل٨يت ألاو٫ل الٗلمي اإلااجمغ ؤٖما٫ يمً م٣ضمت ٖمل وع٢ت الال٨ترووي، الًٟاء بق٩اليت الخي، ٖبض وليض. ص .33
 اعبض الحرمى٥، ظامٗت ميكىعاث ،2000 جمىػل 11-10 مً الٟترة زال٫ ألاعصهيت الحرمى٥ ظامٗت في ٣ٖض الظر ال٨ٟغيت

 . 2001ألاعصن، –

 في الض٦خىعاٍ صعظت لىيل ؤَغوخت الؿى١، ا٢خهاص ْل في للمؿتهل٪ ال٣اهىهيت الخمايت خضاص، الٗيض -19 .34

 .2003 الجؼاثغ، ٨ٖىىن، بً ظامٗت ؤلاصاعيت، والٗلىم الخ٣ى١ل ٧ليت ال٣اهىن،

 الٛل، و٢م٘ اإلاؿتهل٪ خمايت ٢اهىنل يىء في اإلاؿتهل٪ ؾالمت بًمان اإلاخضزل التزام خىحن، قٗباوي - .35
 مٗمغر، مىلىص ظامٗت الؿياؾيت، والٗلىم الخ٣ى١ل ٧ليت اإلاهىيت، اإلاؿاوليت  ٕٞغ ال٣اهىن، في ماظيؿخحر مظ٦غة

 .2012 وػو، جحزرل

 ونشاساث ونوانحو مػاىذاث :

 ،1999 والخىميت للخجاعة اإلاخدضة ألامم مىٓمت الهاصعة اإلاؿتهل٪ لخمايت الخىظحهيت اإلاباصت اإلاخدضة، ألامم .36
 .2003 هيىيىع٥، اإلاخدضة، ألامم ميكىعاث

 ،06 ٖضص الغؾميت، الجغيضة اإلاؿتهل٪، لخمايت الٗامت بال٣ىاٖض اإلاخٗل٤ 07/02/1989 في اإلااعر 89/02 ع٢م ال٣اهىنل  .37

 .م1989 ؾىت الجؼاثغ، الغؾميت، الُبٗت لخ٩ىمت، الٗامت ألاماهت ،08/02/1989 في اإلااعزت

-07-19 في الهاصعة ،29 ٖضص الغؾميت، الجغيضة  –باألؾٗاع يخٗل٤ 1989-7-5 في اإلااعر 12-89  ع٢م ال٣اهىنل .38
1989 . 

 .1995-02-22 في الهاصعة ،9 ٖضص الغؾميت، الجغيضة  –باإلاىاٞؿت يخٗل٤ 1995-01-25 في اإلااعر 06-95 ألامغ .39

 .2003-07-20 في الهاصعة ،43 ٖضص الغؾميت، الجغيضة  –باإلاىاٞؿت يخٗل٤ 2003 17-19 في اإلااعر 03-03 ألامغ .40
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 وونل الخدىيل وؾىض الٟاجىعة جدغيغ قغوٍ يدضص 10/12/2005 في اإلااعر 468-05 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم .41

 .11/12/2005 في الهاصعة ،80 ٖضص الغؾميت، الجغيضة  –٦ظل٪ و٦يٟياث ؤلاظماليت، والٟاجىعة الدؿليم
 ،06 ٖضص ع، ط اإلاؿتهل٨حن لخمايت الٗامت بال٣ىاٖض اإلاخٗل٤ 07/02/1989 في اإلااعر 89/02 ع٢م ال٣اهىنل  .42

 .1989 الجؼاثغ، عؾميت،ا٫ اإلاُبٗت لخ٩ىمت، الٗامت ألاماهت ،08/02/1989 في اإلااعزت
 ،05 ٖضص ع، ط الٛل، و٢م٘ الجىصة بمغا٢بت اإلاخٗل٤ 30/01/1990 في اإلااعر 90/39 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم .43

 .م1990 الجؼاثغ، الغؾميت، اإلاُبٗت لخ٩ىمت، الٗامت ألاماهت ،31/01/1990 في اإلااعزت
 ؤو الؿامت اإلاىاص إلهخاط اإلاؿب٣ت بالغزو اإلاخٗل٤ م1997 يىليى 08 في ماعر 97/254 ع٢م جىٟيظر مغؾىم .44

 .واؾخحراصَا زام هٕى مً زُغا حك٩ل التي

 إلاغا٢بت الجؼاثغرل اإلاغ٦ؼ بوكاء اإلاخًمً م، 2003 صيؿمبر 30 في اإلااعر ،03/318 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم .45
يت مله، وجىٓيمه والغػم الىٖى  اإلاغؾىم وجمم ٖض٫ والظر م، 2003 ؤ٦خىبغ 05 في الهاصعة ،59 ٖضص ع، ط ٖو

 . 1989 ؤوث 08 في اإلااعر 89/147 ع٢م الخىٟيظر

 وجداليل الخجاعب مسابغ قب٨ت بوكاء يخًمً م،1996 ؤ٦خىبغ 19 في اإلااعر 96/355 ع٢م الخىٟيظر إلاغؾىما .46

يت ا وجىٓيمها الىٖى  .وؾحَر

 ٞبرايغ 29 بخاعيش الهاصعة ،12 الٗضص ع ط بالىاليت، يخٗل٤ ،2012 ٞبرايغ 21 في ماعر 12/07 ع٢م ٢اهىنل .47
 .م2012

   

. ألاحنبُت اإلاشاحؼ: زانُا 

 

48. Vocabulaire juridique, G. Cornu, 6éme édition, PU F cité par (Pr. Catherine Barreau, 

droit de la concurrence 

49. .Marie-Anné Frison Roche, Marie stéphanePayet, Droit de la concurrence, Edition 

Dalloz, Paris, 2006.. 
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. الالٌترونُت اإلاطادس: زالثا

 .اإلاعتهلَ بدماًت ضلت راث مطادس

50. http://www.arbcon.net/consumer-rights.htm  

51. www.consumersinternational.org  

52. http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/1998-med/1.pdf   

53. http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/covenant-escr66a.html   

54.  http://www.consumersinternational.org/media/33860/consumption_ar.pdf  
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