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 حيي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة 

 األبعاد االقتصادية الستغالل حقوق امللكية الصناعية

 بوبكر نبية األستاذة :                                                        
 بلعباس  دكتوراه جبامعة جياليل اليابس سيدي طالبة                                                

 امللخص:

تطبيق سياسة احتكار هذه التكنولوجيا   الغاية من امتالك حقوق امللكية الصناعية االرتقاء ابالقتصاد الوطين،ولكن
أدى إىل تبعية الدول النامية املتقدمة،فامللكية الصناعية  يف ظل التطور التكنولوجي احلاصل متثل  أساس دميومة 

يف نشاطها وإنتاجها على حقائب الرباءات والعالمات التجارية،املكتسبة من خالل  العتمادهاالشركات التجارية 
 . االقتصاداملنظمة دوليا ووطنيا ما جعل حقوق امللكية الصناعية ذات أثر ابلغ على  عملية التسجيل

 امللكية الصناعية ،الشركات التجارية ،األسس اإلقتصادية. الكلمات املفتاحية:

L’objectif de posséder les droit de la propriété industrielle et de développer 

l’économie nationale . Mais monopole de cette technologie a entraine la 

dépendance pays en voie  du développé au pays développé . 

La propriété industrielle dans le cadre du développement actuel permet la 

pérenité  des sociétés commerciale  parce qu’elle repose dans son activité sur un 

ensemble de brevets et de logos commerciaux obtenus à travers les opération 

d’inscription aux organisations nationales et internationales ,Ce qui a favorisé une 

émergence louable sur l’économie national  .      

Les mots clés : propriété industrielle- sociétés commerciale- les principe 

économie. 
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 حيي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة 

 مقدمة:

 شهدت حقوق امللكية الصـناعية تطـورا تكنولوجيـا ملحوظـا نظـرا لتوسـا تـال اسـتغالهلا،وذلو بعـد مرورهـا  راحـل،    
األفراد أصبحت حتظى بعناية مجاعية من خالل استغالهلا مـن قبـل الشـركات واملؤسسـات فبعدما كانت تستغل من قبل 

ممـا  ،.بعـد تفطـن الـدول لابعـاد االقتصـادية السـتغالل حقـوق امللكيـة الصـناعية سـعت دائمـا إىل تطويرهـا وإبـراز أ يتهـا
 ا الــت تقــدمها عليهــا ،وهــذا مــا انعكــس أدى إىل اعتبارهــا الركيــزة األساســية للشــركات لقيــام صــناعتها وإ ازا ــا وخــدما

 دوره على النمو االقتصادي للدول الت حتتضنها والت تنشط يف إقليمها.

وتنــتها الشـــركات يف اســـتغالهلا للملكيـــة الصـــناعية سياســـة حمكمــة تطبقهـــا وفـــق إســـ اتيجية مدروســـة،وتعترب احلمايـــة    
ســـ اتيجية الدفاعيـــة الـــت يعتمـــدها أصـــحا  هـــذه احلقوق،وذلـــو القانونيـــة والقضـــائية حلقـــوق امللكيـــة الصـــناعية مـــن اإل

جلعلهــا حمــل اســـتغالل عــن طريـــق الوســائل القانونيـــة لتحقيــق اهلــدا املنـــوي واملتمثــل يف الفائـــدة املاديــة الـــت تعــود علـــى 
 خاصة ،والرفا من املستوى االجتماعي واالقتصادي عامة. أصحاهبا

ذي تؤديــح حقـوق امللكيــة الصـناعية،هعتبارها عنصـرا حمركــا يف النشـاي االقتصــادي ونظـرا أل يـة الــدور االقتصـادي الـ    
الــذي يــؤثر علــى رــو الشــركات املســتغلة هلا،ومــا يــنعكس ابلفائــدة علــى رــو االقتصــادايت العامــة للــدول.فما مــدى  ثــ  

 ؟.االستغالل املؤسسايت حلقوق امللكية الصناعية على النمو االقتصادي 

ســـنتناولح  ـــمن هـــذه الدراســـة ،حيـــا ســـنتطرق للطـــار املؤسســـايت الســـتغالل حقـــوق امللكيـــة الصـــناعية وهـــذا مـــا     
 )املبحا األول(،وأاثر استغالل امللكية الصناعية على النمو االقتصادي )املبحا الثاين(.

 املبحث األول: اإلطار املؤسسايت الستغالل حقوق امللكية الصناعية

املية الكربى حتقق أرابحها من خالل استغالهلا حلقـوق امللكيـة الصـناعية الـت متثـل العناصـر املالحظ أن الشركات الع    
املعنويــة للشــركة ، هقباهلــا علــى محايــة اخ اعا ــا  وجــب الــرباءات علــى الصــعيد العــاملي. ومــن انحيــة اخــرى تكمــن أ يــة 

مللكيـة الفكريـة الصـناعية ، يـا ميكـن أن تكـون عنصـرا امللكية الصناعية يف أهنا تلعب دورا معتربا يف عامل جتارة حقـوق ا
 جوهراي يف الذمة  املالية للشركة كوهنا من العناصر املعنوية.

ويف ظـل انفتــال الســوق العامليــة أصــبب مــن الصــعب اســتغالهلا مــن قبــل األفــراد فقــد ابتــت تســتغل مــن قبــل الشــركات     
 حمكمة) املطلب الثاين(. واملؤسسات) املطلب األول( وفقا إلس اتيجية
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 املطلب األول:الشركات احملتكرة الستغالل امللكية الصناعية

متتلو الشركات واملؤسسات الناجحة بصفة دائمة حمفظـة للـرباءات والعالمـات وتعمـل علـى تسـي ها بطريقـة حمكمـة     
ص مــن أجــل اســتغالل جيــد مــن قبــل ومراقبــة وصــول اخ اعا ــا ومنتوجا ــا وبلوغهــا أقصــى اإليــرادات بواســطة ال اخــي

 الشركات التجارية الدولية أو هستغالل وطين مس  من قبل مؤسسات صغ ة ومتوسطة.

ويقصــد ابلشــركات التجاريــة الدوليــة الشــركات العــابرة للحــدود،أو الشــركات متعــددة اجلنســيات ،وتســتعمل إ هــا أو     
الـــت  قتصـــادي االجتمـــاعي لامـــم املتحـــدة"عهنا مجيـــا املشـــروعاتعالمتهـــا للتعريـــف هبـــا أو هنتاجها،وعرفهـــا ا لـــس اال

 .1تستثمر خارج بالدها األصلية"

وهـذه الشـركات تتواجــد يف املنـاطق الصـناعية املتقدمــة النا ـجة رأ اليــا  لتـوافر املنـام اجلــاذ  لالسـتثمارات القائمــة     
للعالمات املشهورة واملكتسـبة للنمـاذج املنفـردة وتزايـد القـدرة على براءة االخ اع واألماكن الت تصنا املنتوجات احلاملة 

  LG التنافســـــية الـــــت تشـــــا علـــــى حتســـــني اإلخ اعـــــات والتجديـــــد، وهنـــــاك منـــــاطق أخـــــرى مثـــــل كـــــوراي كشـــــركة أجلـــــي
املناطق األخرى كاجلزائر فهي مناطق اقتصـادية ابلنسـبة لنشـاطات  للسيارات.أما DAWOOلللك ونيات  و دايو

 هذه الشركات.

يف تسـويقها علـى  اعتمدتبغرض تفادي اخلسائر الت قد تلحق هبا و  ومتوجا اوتعددت نشاطات هذه الشركات     
مبيعـات وإيـرادات، مثـل شـركة ابتفاقـات يف تـال البحـا والتطـوير وأرقـام  سـتثماراالو التوسا اجلغرايف  ياز ـا رأس مـال 

 الواسا يف األسواق العامل. االنتشارمكروسفت وكوكاكوال الت  ب هلا حجمها 

هتباعهــــا إســــ اتيجية  االخ اعــــاتتـــال  واحتكــــارللحــــد مـــن املنافســــة  االنــــدماجومل تكتفـــي بــــذلو بــــل جلـــ ت إىل     
مـتالك أكـرب عـدد مـن الـرباءات والعالمـات التجاريـة حمكمة، فهي تنظر للعامل كلح ك نح سوق واحدة تسعى من خاللح ال

 وكافة حقوق امللكية الصناعية وجتميعها يف رصيدها.

خمططــــي   ابالســـتغالل الـــوطين املســـ  مـــن قبـــل املؤسســـات الصـــغ ة واملتوســـطة الـــت حتظـــى  ابهتمـــاموفيمـــا يتعلـــق     
للسياســات االقتصــادية واالجتماعيــة يف خمتلــف دول العــامل املتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء،حيا أمجــا البــاحثني علــى 
احليوية هذا القطاع ابعتباره أفضل وسائل اإلنعـا  االقتصـادي نظـرا لسـهولة تكييفـح ومرونتـح الـت جتعلـح قـادرا علـى غـزو 

 .السوق اقتصاداألسواق اخلارجية يف ظل 

                                                 
 . 04 ص ،1992 ديوان املطبوعات اجلامعية، نص ة بومجعة سعدي،عقود نقل التكنولوجيا يف تال التبادل الدويل،-1
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 منتجني من وتت لف سلعا وخدمات وتوزع تنتا احلجم صغ ة وحدات" عهنا الدولية العمل منظمة وتعرفها    
 داخل من العمل على يعتمد وبعضها النامية، البلدان من املناطق احلضارية يف اخلاص حلساهبم يعملون مستقلني
 مال رأس بدون أو ر ا صغ  اثبت مال برأس يعمل ومعظمها وحرفيني عماال يست جر قد وبعضها اآلخر العائلة
 . 1"اثبت

 أن حـني يف عامـل،168 إىل أجـراء عمـال 09 تسـعة بـني تضم الت املصغرة عهنا األوروبية املؤسسة اللجنة وتعرا    
 تشـغل الـت فهـي املتوسـطة املؤسسـة أمـا أجـ ، عامـل "،49 إىل عمال 10 من توظف الت تلو هي الصغ ة املؤسسة

 .3واحلصيلة السنوية األعمال ورقم املؤسسة واستقاللية العمالة حجم على قائم تعريف ،وهو2عامل  249إىل  50بني

كما تعترب اجلزائر من الدول الداعمة لقطاع املؤسسات الصغ ة إلدراكهـا ع يـة دور هـذا القطـاع  يف توسـيا قاعـدة     
 انتهــت بتصــفية العديــد مــن املؤسســات ومــا أ ــز عــن ذلــو مــن االقتصــاد الــوطين ،ال ســيما بعــد التجــار  األوىل الــت

انعكاسات على ا تما ،فكـان ال بـد مـن إعـادة النظـر يف تلـو السياسـة  والبحـا عـن السـبل الكفيلـة بتحقيـق التنميـة 
 .االجتماعيةاالقتصادية و 

 ، ويعـد4ينظمهـا الـذي القـانون هصـدار  2001سـنة يف إال حيـا مل يـتمكن املشـرع اجلزائـر مـن إعطـاء تعريـف هلـا    
 والتنظيمـي القـانوين اإلطـار خاللـح مـن حتـدد اجلزائريـة حيـا واملتوسـطة الصـغ ة املؤسسات اتريخ يف حا ا منعرجا هذا
 وترقيتها. دعمها آليات املؤسسات وكذا هذه فيح تنشط الذي

 و نشـاطها، ميـدان وتوسـيا جديـدة مؤسسـات بـروز تشـجيا و النمو االقتصادي القانون إىل إنعا  هذا و يهدا    
 الطابا ذات املعلومة وترقية توزيا التكنولوجي والتكيف التطور حركية  من واملتوسطة الصغ ة تطوير املؤسسات إدراج

 القطاع. هبذا والتكنولوجيا املتعلقة واملهين واالقتصادي والتجاري الصناعي

                                                 
 .11 ص ،  1998العامة، احملمدية دار املؤسسة، اقتصاد انصر، عدون دادي -1

2 -L'Union européenne a, dès avril 1996, adopté une recommandation sur la définition des petites 

et moyennes entreprises. Actualisée en mai 2003, cette recommandation (n° 2003/361/CE) 

stipule, en cequi concerne le seuil d'effectif et les seuils financiers, que les PME sont constituées 

des entreprises quioccupent moins de 250 personnes et dont: 

- soit le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros        

- soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. 
3-Olivier Torres, Les PME, Dominos, 1999,P 53 

 .واملتوسطة الصغ ة املؤسسات ل قية التوجيهي القانون املتضمناملتضمن  2441-12-12الصادر يف  11 -41القانون  -4
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 الـت واخلـدمات السـلا تصـدير لبلوغهـا مرتبـة أدائهـا وحتسـني املؤسسـات هـذه بـني التنافسـية إ ـافة إىل تشـجيا    
 وتشـجيا تفضـيل مـا البشـرية املـوارد وتسـي  تكـوين سياسـات جانـب تبـين إىل هلـا، األساسـي اهلـدا هـو و تنتجهـا
 والتجديد . اإلبداع

 و التطـوير و للبحـا الئـموتعد املؤسسات الصغ ة واملتوسطة اإلطار اخلصب لبناء االقتصاد الـوطين ألهنـا ا ـال امل    
 كوهنـا واملهـارات وتطـوير اخلـربات واإلمكانيـات الطاقـات اسـتغالل خـالل مـن العالمـات الوطنيـة، و املنتوجـات تصدير
التنمويـة الـت ال تكـون إال بــتمكن أصـحا  املشـروعات بتطـوير اخ اعـا م لتحســني  العمليـة روافـد أهـم أحـد تعتـرب

 واملالية. والتسويقية التقنية املسؤوليات منتوجا م وحتملهم

 املقـدرة اإلنتاجيـة إلعتمادهـا يف التنـوع فـرص وتوسـيا الناجحـة االسـتثمارات و االبتكـارات ويسـاهم هـذا يف زايدة    
 العمل. وتركيز التخصص قرينة ألهنما واجلودة ابلدقة يف الغالب يتسم فإنتاجها وحمددة ، متخصصة عمل تاالت على

 نفسـح وهـو مـديرها هـو نفسـح املؤسسـة صـاحب يكـون حيـا والعمـل وامللكيـة اإلدارة بـني كما تعتمـد علـى اجلمـا      
 مـا هـذا املؤسسـة، عمـل  ـال لضـمان تتسـم ابملرونـة قراراتـح فـإن ولـذلو املؤسسـة، يف يسـاعدونح أسـرتح وأفـراد العامـل

االجتمـاعي، وانتشـارها سـببح اعتمادهـا  ابجلانـب واملتوسـطة الصـغ ة للمؤسسـات اجلانـب االقتصـادي يكـرس ارتبـاي
 .1واحملدودة الصغ ة األسواق إىل ألهنا تتجح وعالما ا، لرباءا ا استغالهلا يف مكلفة وغ  بسيطة تقنيات

مــا العلــم أن املؤسســات الصــغ ة واملتوســطة تعتمــد يف  سيســها علــى رأس مــال مــنخفل مقارنــة مــا حجــم العمــل     
 كثافـة رأس حسـا  علـى العمـل الكثيفـة اإلنتاجيـة القـدرات اسـتخدام علـى يعتمـد مـن املؤسسـات النـوع هـذا لكـون
 .2املال

 أن عليهـا متتلكهـا، الـت أو العالمـة للـرباءة والفعـال اجليـد االسـتغالل واملؤسسـات الشـركات حتقـق ولكـي أنـح غـ     
 .مدروسة إس اتيجية تنتها

 الصناعية امللكية الستغالل املؤسساتية اإلسرتاتيجيةاملطلب الثاين: 

 الشـركات جهـود يفسـر مـا األسـواق،وهذا يف التنافسـية للقـدرة األساسـي احملـدد الصـناعية امللكيـة حقـوق أصـبحت    
 يقـا قـد اعتـداء كـل مـن قـانوان تهـايومحا هبـا الشـامل واالنتفـاع المتالكهـا الوسـائل كـل اختـاذ علـى واملؤسسـات

                                                 
 .18، ص  2007  ب وت، والتوزيا، والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة تد واملتوسطة، الصغ ة املؤسسات إدارة جواد، نبيل -1
 . 26ص .، 1993العربية، النهضة دار والتنمية، التصنيا يف ودورها الصغ ة الصناعات اقتصادايت هللا، عوض السالم عبد صفوت  -2

 



 7102العدد الثاين سبتمرب                                                                            جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 1 

 

6 

 حيي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة 

 هي و محايتها و الثاين(، السوق)الفرع يف احملمية منتوجا ا لطرل وجتديدها تطويرها على العمل و األول(، عليها)الفرع
 .الثالا( )الفرع مادية خسائر ملالكيها يسبب قد تقليد أو مشروعة غ  منافسة أي من السوق يف متداولة

 تسجيلها و الصناعية امللكية اكتساب إسرتاتيجية :األول الفرع

 سـواء وخـدما ا تسـجيلها حلمايـة منتوجا ـا و الصـناعية امللكيـة حقـوق امـتالك إىل واملؤسسـات الشـركات تسـعى    
العالمـة أو أي نـوع مـن أنـواع امللكيـة الصـناعية كالتصـاميم الشـكلية للـدوائر املتكاملـة الـت  أو االخـ اع بـرباءة ذلو تعلق

 الصـناعية أو التجاريـة أو الصـناعية املؤسسـات و الشـركات  يـا متتلـو تعـد عنصـر مهـم يف األجهـزة اإللك ونيـة،
 علـى تضـعها جتاريـة اخـ اع وعالمـة لـرباءة كامتالكهـا الصـناعية، امللكيـة حقـوق مـن أكثـر أو عنصـرا يف أغلبها التجارية
 هلـذه جيلالتسـ بضـمان تلتـزم أن جيـب عليهـا واإلبقـاء امللكيـة علـى هـذه وحلصـوهلا األول(، )البنـذ لتسـويقها منتوجا ـا
 )البنذ الثاين(. احلقوق

 الصناعية امللكية حقوق وجتميع امتالك :األول دالبن

 أقصى حتقيق إىل الراهن الوقت جتاراي يف أو كان اقتصاداي نشاطها خالل من واملؤسسات الشركات تمل  دا    
براءات االخ اع  خاصة الصناعية امللكية حقوق من عدد أكرب على لالستحواذ فهي تسعى لذلو األرابل، من قدر

 احمللية املكاتب لدى والتسجيل اإليداع إجراءات طريق عن عليها، تطرأ الت ومحاية التحسينات ابتكارا ا  ماية
الصناعي، كما تسعى ابالستحواذ  امللكية حقوق املؤسسات من و الدولية الشركات تستفيد لكي بذلو املختصة
 .جتارية يف شركات ك سهم الصناعية امللكية حقوق تقدمي عقود أو التنازل عقود  وجب عليها

 تنظم الت 1الدولية االتفاقيات بشروي االلتزام املؤسسات و الدولية الشركات على جيب الدويل الصعيد وعلى    
 على التعرا احلديا و التكنولوجي التطور درجة على الصناعية،الذي ميكنها ابلتعرا امللكية حلقوق الدويل التسجيل
 نقل وعقود ال اخيص وعقود مش كة  وجب مشاريا استثمارات إقامة على مما يساعدها اجلدد املتعاملني

 التكنولوجيا.

 

 

                                                 
،ويف واشــنطن 10/12/1944، املعــدل يف بروكســل يف 10/40/1191  بتــاريخ للعالمــات الــدويل ابلتســجيل املتعلــق مدريــد منها:اتفــاق -01
 .42/40/1990.ويف لندن 40/11/1928،ويف الهاي بتاريخ 42/40/1911
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 الصناعية امللكية تسجيل :الثاين ندالب

 هلا يسمب ما تددة، تكون على أن املؤسسات حيا واملنافسة اإلنتاج مراحل مجيا يف االخ اعات تسجيل إن    
 تكون أن ميكن اخ اع براءة الت متنحها االستئثارية واحلقوق والتصدير الداخلية السوق يف تنافسية وتبقى عن تصبب

الكربى  املؤسسات لح تفطنت ما وهذا ومتحركة، حمفزة اقتصادية تنظيم روابط يف املبدعة املؤسسة الزدهار حا ة
 لوعيح "سيفيتال"كمجما اخ اعا ا، براءات  ماية للمطالبة قةالسبا كانت  يا اجلزائر يف الصناعية وا معات
 ابجلزائر. الصناعية امللكية  قوق القانوين

 أ ية  سب العالمة احتكار استغالهلا ومنا الغ  من ذلو و حرية التصرا فيها، وذلو تسجيل عن ينش  كما    
 تقومي صاحبة عوامل أهم هو العالمات تسجيل عن علما   نفسها، العالمة رفا إىل الت تؤدي املؤسسة ومكانة

 من احلصول املؤسسة ميكن أنح يف املختصة اهليئة لدى الصناعية امللكية دور تسجيل يكمن والشهرة. و املنتوجات
 من يقلل ما وهذا جتاري، بغرض حقها استعمال من  نا الغ  وذلو التنافسية واالمتيازات السوق يف قوي موقا على

 مؤسسات أمام ظهور حاجز أو كعائق تستخدمح أن أيضا وهلا واملقلدين، مقابل دون ومنافسة املستفيدين املخاطر
من  تدخلها،كما ميكنها  الت األسواق يف مكانة حازمة ابحتالل هلا يسمب ما وهذا السوق، يف ا ال لنفس أخرى

 ودخول استغالهلا بتوسيا هلا يسمب ما ما الغ  تقيمها الت ال اخيص عقود بواسطة جديدة أسواق على احلصول
 التسجيل كما ميكنها من احلصول على مساعدات مالية. عليها دون تتعذر قد والت جديدة أسواق

 واستغالهلا الصناعية امللكية حقوق جتديد إسرتاجتية :الثاين الفرع

 ومص ية، جدا مهمة أوىل خطوة امللكية الصناعية بتشريعات العالمات و االخ اعات محاية على احلصول يعترب    
امللكية  حقوق جتديد و تطوير على السهر إىل أيضا يتعدى بل احلماية من  ترد أكثر يشمل األمثل التسي  أن غ 

 يف عالما ا وو ا اخ اعا ا توجا ا وطرلنم بتسويق االستغالل على املؤسسة قدرة وكذا األول(، البند الصناعية)
  .الثاين( أخرى)البند ما مؤسسات عقود وإقامة ال اخيص، ومنب السوق

 الصناعية امللكية حقوق وجتديد تطوير :األول البند

 هي وعبارة التجديد تقنية، ملشكلة تقنيا حال حتدد االخ اع فعبارة والتجديد، بني االخ اع التفرقة مهما يعد    
 السوق يتقبلها جديدة تقنيات أو خدمات أو منتوجات إجياد اخ اع أو حتقيق أو جديدة فكرة تطوير أو إجياد عملية

 التكنولوجية املصادر ربط على يعمل فهو العلمية ابلقاعدة التكنولوجية مرتبطا واالبتكار التجديد كان التجاري، وملا
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 تبدأ 1نشاطات سلسلة القائم على التجديد  إىل الشركة إس اتيجية املستقبلي،وميل االقتصادي للشركة ابلعائد احلالية
 تصل أن إىل التقنية واالقتصادية التفاصيل مرحلة مث السوق، احتياجات معرفة مث االخ اع لفكرة التصور األويل من

 .2السوق يف املنتوج إدخال مث والتصنيا للنتاج ابالختبار اهلندسي ابلتخطيط واألخ ة الثالثة للمرحلة

 اإلبداع، تطوير إىل يف اس اتيجيا ا دائما تسعى فهي الصناعية للملكية األمثل االستغالل املؤسسات حتقق ولكي    
 لتلبية جديدة منتوجات وو ا اإلنتاجية، حجم ورفا وحتقيق اإلدخارات اإلنتاج طرق حتسني بغرض وذلو

 السوق. يف حصة كب ة على ابحلصول هلا يسمب ما املنافسة يف متقدمة مكانة واحتالل املستهلو، 3احتياجات

 الصناعية امللكية تسجيل :الثاين البنذ

 على تتطلا وأن تددة تكون على أن املؤسسات حيا واملنافسة اإلنتاج مراحل مجيا يف االخ اعات تسجيل إن    
 قوق  والتصدير،واإلستئثار الداخلية السوق يف تنافسية وتبقى عن تصبب هلا يسمب ما األخرى، املؤسسات إبداعات

 ما امللكية الصناعية خاصة براءات اإلخ اع  الت متكنها من إزدهار املؤسسة وتنظيم روابط إقتصادية حمفزة.وهذا
 اخ اعا ا، براءات  ماية للمطالبة السباقة كانت  يا اجلزائر يف الصناعية الكربى وا معات املؤسسات لح تفطنت
كما أن تسجيل العالمة مينب الشركة حق  .4ابجلزائر الصناعية امللكية  قوق القانوين لوعيح "سيفيتال"كمجما

 تسجيل عن علما   ،إحتكار إستغالهلا أو تقليدها،ومينب هلا حق التصرا فيها،وتت ثر العالمة ع ية املؤسسة ومكانتها
 عليها  ال يعتمد الت الركائز ويرجا ذلو إلعتبار العالمة إحدى والشهرة ، تقومي املنتوجات عوامل أهم هو العالمات
 ومنادا م ابلعناية و التشريعات الفقح قبل من إحاطتها هو كب ة ع ية العالمة إطالع يؤيد ومما االقتصادي، املشروع
 . الدويل الصعيد و على بل احمللي املستوى على فقط ليس الالزمة احلماية توف  بضرورة

على تسجيل حقوق امللكية الصناعية لدى اجلهة املختصة ميكن الشركات من إحتالل األسواق من  واإلعتماد    
خالل اللجوء إىل اإلستثمارات وهي بذلو تدعم  ساعدات مالية لتطوير اخ اعا ا وحتسني جودة املنتوجات،وهي 

 بذلو حتمي حقوق امللكية الصناعية من االعتداء .

                                                 
  . 21ص ، 1984ب وت، احلداثة، دار ومزامحة، تطوير الدويل، التكنولوجي الصراع الدين، نور املصري آمنة ترمجة جي، ش مان -01
 ، 21.49.2441  املؤسسات اجلزائرية تنافسية على التكنولوجي اإلبداع و العوملة أاثر "املؤسسة، و الراهنة التكنولوجية التطورات حول الوطين امللتقى -02

www.infotechaccountants.com/forums. 
03

 
-
 Abdelkader. DJEFLAT.L Economie fondée sur la connaissance. Revue D Economie et 

Statistique 

Appliquées. L INPS.N 05, Année 2004, p 07. 
-نعمـــان وهيبـــة ،اســـتغالل حقـــوق امللكيـــة الصـــناعية والنمـــو االقتصـــادي،مذكرة مـــن أجـــل احلصـــول علـــى شـــهادة املاجســـت  ،كليـــة احلقـــوق ،بـــن عكنـــون -04

 .142،ص 2414-2449اجلزائر،
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 واستغالهلا الصناعية امللكية حقوق جتديد إسرتاجتية :الثاين الفرع

 ومص ية، جدا مهمة أوىل خطوة امللكية الصناعية بتشريعات العالمات و االخ اعات محاية على احلصول يعترب    
امللكية  حقوق جتديد و تطوير على السهر إىل أيضا يتعدى بل احلماية من  ترد أكثر يشمل األمثل التسي  أن غ 

 يف عالما ا وو ا اخ اعا ا توجا ا وطرلنم بتسويق االستغالل على املؤسسة قدرة وكذا األول(، البند الصناعية)
 الثاين(. أخرى)البند ما مؤسسات عقود وإقامة ال اخيص، ومنب السوق

 الصناعية امللكية حقوق وجتديد تطوير :األول البند

 وعبارة التجديد هي تقنية، ملشكلة تقنيا حال حتدد االخ اع فعبارة والتجديد، بني االخ اع التفرقة مهما يعد    
 السوق يتقبلها جديدة تقنيات أو خدمات أو منتوجات إجياد اخ اع أو حتقيق أو جديدة فكرة تطوير أو إجياد عملية

 التكنولوجية املصادر ربط على يعمل فهو العلمية ابلقاعدة التكنولوجية مرتبطا واالبتكار التجديد كان التجاري، وملا
 فالتجديدات الناجحة حتتاج إلتباع الشركة إس اتيجية التجديد وأن املستقبلي، االقتصادي للشركة ابلعائد احلالية
 من تبدأ ،1نشاطات سلسلة التجديد حتتاج فعملية وعليح االتصال، يف عمليات ونفوذ التطوير يف بفعالية تتمتا

 تصل أن إىل التقنية واالقتصادية التفاصيل مرحلة مث السوق، احتياجات معرفة مث االخ اع لفكرة التصور األويل
 .2السوق يف املنتوج إدخال مث والتصنيا للنتاج ابالختبار اهلندسي ابلتخطيط واألخ ة الثالثة للمرحلة

 على أو الوطين للقتصادمحاية  وهذا اإلخ اع هذا تعريف من بد ال مثال كاجلزائر انمية دولة يف كنا إذا لكن    
 احلماية، لطلب األوىل اخلطوات حنو ميكن اإلنطالق املفهوم هذا أساس على ألنح مفهومح حتدد  وابط و ا األقل

 .هلذا اإلخ اع تعريف إعطاء عن يغين ال احلماية شروي فتحديد

 إجياد لح تتيب خم ع عن انجتة فكرة عنح  االخ اع عرا حيا 4 7- 49 يف االمر اجلزائري املشرع فعل وهكذا    
 .الصناعي للتطبيق والقابلية واإلبتكار اجلدة وهي بشروي اإلخ اع ربط جهة أخرى ومن  3تقنية ملشاكل حلول

 وتتيب إليها املخ ع يتوصل الت الفكرة عنح اإلخ اع فتعّرا W.I.P.Oالفكرية  للملكية العاملية املنظمة أما    
 .4التكنولوجيا تال يف معينة مشكلة حل عمليا

                                                 
  . 21ص جي،املرجا السابق، ش مان -01
 . 43ص السابق ، جي،املرجا ش مان -02
 . 114رقم ر ية جريدة  2003يوليو  19يف الصادر 49/40األمر  -03
 .11،ص  1995الفكرية امللكية محاية تلة فيها، واألولوية االخ اعات بسطامي، ملكية ابسل -04
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 احملقق هو إس اتيجيتها يف الشركات واملؤسسات تنتهجح الذي التكنولوجي واالبتكار التجديد يصبب وابلنتيجة    
 .1والدويل املستوى الوطين على الصناعية للمكاسب األكرب

 الصناعية امللكية لنظام معرفة جيدة املؤسسة، قلب يف اإلبداع لتسي  يش ي احلايل وقتنا يف االقتصاد لذلو فإن    
املراحل  عن خيتلف حاليا األمر إذنح،ألن دون للغ  مملوكة استعمال تكنولوجيا لتتفادى وهذا الرباءات، منها خاصة

 ميكن والت ابلرباءات، احملمية من االخ اعات تموعة على وقائمة مركبة اإلبداعات من العديد أصبحت فقد السابقة،
 متعددين. خم عني ميتلكها أن

 السوق يف املنتوج طرح و احلقوق استغالل :الثاين البند

 جيب بل فقط، وجتديدها جتميعها، محايتها و الصناعية امللكية حقوق واملؤسسات الشركات متتلو أن يكفي ال    
 السوق يف طرحها و اس اتيجي، ختطيط وفق جيدا استغالال يف األسواق ابستغالهلا تقوم عن ذلو استكمال عليها

 مجيا يف الفروع من واسعة شبكة لت سيسها الدولية نتيجة االستثمارات ظاهرة ماداي، بتبين وتستفيد لتفيد املستهلو
 الصناعية. امللكية تال يف املش كة معتمدة على  املشاريا التسويقية والتمويلية، اإلنتاجية، األنشطة

احمللية،  للمؤسسات ال اخيص أجنبية مؤسسة  نب و تتم الصناعية امللكية حقوق استغاللترخيص  وجلوئها لعقود    
 فعالة إس اتيجية تسويق يف تلو األسواق، ابعتماد لتسويق منتوجا ا املتمثلة يف املؤسسات الصغ ة واملتوسطة

 املؤسسة أهداا ما تتوافق أن هلا بد الف اإلس اتيجية الكلية  من تندرج إس اتيجية وهي الصناعية امللكية الستغالل
 ابملقارنة املنتوج سعر و املتوفرة، املالية املصادر املنتوج، مهما ابإل افة لنوع هدفا تسويقيا تعترب التسويقية احلصة ألن
 البديلة. أو املنافسة األسعار ما

احمللية تاال لتصريف املنتوجات حيا أن أغلب التشريعات نصت على حق منب ال اخيص وذلو جلعل السوق     
.فاملشرع اجلزائري أوجب أن يتم االستغالل يف 2املصنعة يف اخلارج وعسعار مرتفعة واحملافظة على ميزان املدفوعات

 اجلزائر و اإلس اد ال يعتربه استغالال، وهو يقصد ابالستغالل يف هذا اإلطار التصنيا يف اجلزائر ومتبوع ابلعرض للبيا.

تم تفعيل إس اتيجية  احتكار االستغالل حقوق امللكية الصناعية من خالل الدعاوى القضائية الت منحتها وي    
  د يقا، أن يوشو وقا أو اعتداء كمدعية جراء الصفة صاحبة كوهنا القضائية، اهليئات أمام التشريعات هلا ابللجوء

                                                 
،  28.19.2118  املؤسسات اجلزائرية تنافسية على التكنولوجي اإلبداع و العوملة أاثر "املؤسسة، و الراهنة التكنولوجية التطورات حول الوطين امللتقى -01

www.infotechaccountants.com/forums. 
 .01،ص109حممود خمتار بريري،االلتزام ابستغالل املبتكرات اجلديدة،موسوعة القضاء والفقح،اجلزء  -02
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أو  املشروعة غ  املنافسة دعوى  وجب وذلو اخلط ، صدر منح الذي وهو معنواي أو كان طبيعيا شخصا عليح مدعى
 .1التقليد دعوى

 املبحث الثاين:ااثر استغالل امللكية الصناعية على النمو االقتصادي

 املكثف االستخدام من متكن الشركات  يا متويلية، مزااي الصناعية امللكية حقوق استغالل عن ي تب    
 ابتكار قدرة من الشركات بتمكني وذلو تقنية ومزااي الالزمة لالستثمارات، األموال رؤوس وتوفر واآلالت للتجهيزات

 حيا من املنتوجات احلالية يف التغي ات أو التحسينات بعل إجراء أو وتنويعها والسلا من املنتوجات جديدة أنواع
 البحا ألنشطة متزايدة وإمكانيات كب ة جلب أموال خالل من تسويقية أخرى ومزااي اللون، أو التغليف أو الشكل
 الت ث  الصدارة يف مرتبة الحتالل املؤهلة جيعلها ما اجلغرايف، االنتشار واسعة التوزيعية والتسويقية الشبكات خالل ومن
 .عامة االقتصادي النمو على

 امللكية حقوق استغالل الناتا عن الت ث  أو املطلب األول(، ) خاصة بصفة الشركات اقتصاد النمو، ويشمل    
 الثاين(. )املطلب للدول النمو االقتصادي على الشركات هذه طرا من الصناعية

 للشركات االقتصادي النمو على الصناعية امللكية املطلب األول: أتثري

مكانة  وترسيخ تطوير على تعمل ألهنا للشركات االقتصادي النمو يف ابلغة أ ية الصناعية امللكية حقوق حتتل    
 السوق نظام ظل ويف املنافسة، أساس على تقوم وأهنا خاصة االقتصادية االستثمارات يف نشاطا ا طريق عن الشركات

 يكون وقد الواحدة، الدولة إقليم داخل حديثة اقتصادية معامالت ظهرت انتهاجح إىل اجلزائر تسعى الذي – احلايل
 االقتصادية العالقات أو والتجارية الصناعية للمشاريا املالكة األخرى الشركات من بغ ها الشركة عالقة يف ذلو

 على دل إن وهذا ،2الدولية التجارة طريق عن متداولة العالمات و الرباءات أصبحت  يا والدولية، الوطنية املوسعة
 يف -هلا مستغلة أو مالكة كانت سواء -الشركات هلذه الرئيسي الضمان هي احلقوق هذه أن على يدل إرا شيء
 .اإلقليمية احلدود وخارج داخل وأمان بسالسة منتوجا ا انتقال

 يف كركيزة الفعال ودورها الدولية الشركات على ومعنوية فوائد مادية من تذره  ا احلقوق هذه حتدثح الذي وابألثر    
حقوق امللكية الصناعية لتنمية  الذي ال يتحقق إال إذا ارتكزت علىواملتوسطة، الصغ ة املؤسسات وتطوير تنشيط

اخنفاض  إىل راجا أرابل حجم على احلصول ميكنها منالذي  ثروا ا املادية من خالل تركيز نشاطها يف الدول النامية
                                                 

 واملشرع اجلزائري نص على جرمية التقليد يف كل أنواع حقوق امللكية الصناعية. -01
 فالتجارة توسا مدايت السوق ،حيا تشا املبتكرين املبدعني على االبتكار من خالل اهتمامهم العلمي . -02
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متويل  على احلصول من ميكنها للعالمات الدولية الشركات استغالل عنواعها املختلفة،  كما أن اإلنتاج عوامل تكلفة
 برعاية تقوم الدولية فالشركات الرعاية الراي ية، مثال تعماالت املتعددة كاستعمال العالمة يف الرعاية،أعماهلا ابالس

 .1األلعا    من املبيعات وزايدة ملنتوجا ا ال ويا األندية الراي ية التظاهرات الراي ية مقابل

 القاعدة أو السنوية املبيعات حجم حيا ذلو من واالستعمال ال يتعزز إال من خالل احتكار االقتصاد ويكون    
 عمليات متتلو  يا املتقدمة على التكنولوجيا الشركات هذه تستحوذ االحتكارية السلطة اإلنتاجية، و  وجب

 .2العاملي املستوى على  التكنولوجي والتجديد التطوير

وتوفر امللكية الصناعية للشركات الدميومة يف السوق خاصة إذا متكنت هذه الشركات من إستغالهلا اجليد،فحقوق     
للمؤسسة فهي تعترب وسيلة جللب إنتباه  املستهلو.وال تتحقق أهداا  منتظمة إليرادات امللكية الصناعية تعد  ماان

 وتنفيذ ختطيط على تنطوي على عملية التسويق الت الشركات لالستحواذ على األسواق إال من خالل اعتمادها
 خالل عمليات من واخلدمات والسلا األفكار وتوزيا ترويا و وتسع  تكوين يف تاالت مدروسة نشاطات ومراقبة
 .3والفرد املنظمة أهداا خدمة ش هنا من تبادل

 الرقابة عليها و املؤسسة إمكانيات و جهود واستخدام بتعبئة تقوم إدارية ويقصد بح يف املفهوم احلديا  "فلسفة    
 .4للمؤسسة" املايل للمركز املخطط الدعم  وء يف املختارة مشكال م حل يف املستهلكني مساعدة لفرض

 جبماه ها الشركة أو اتصال املؤسسة خالل":ال ويا من أو أو اإلعالن اإلشهاروالذي ال يتم إال من خالل     
 .5سلوكهم" على والت ث  ابملعلومات مدهم هبدا املختلفة

 بيا ترويا إىل مباشر غ  بصفة مباشرة أو يهدا إعالن كل ":عنح 42-40من القانون  9فقرة   3املادة وعرفتح    
 .6وسائل االتصال املستعملة" أو املكان كان مهما اخلدمات و السلا

                                                 
 .18، ص2440 ، املعرفة بصائر مدونة التكنولوجيا، نقل يف اجلنسيات املتعددة الشركات دور فودة، جاد هللا عبد -01
 .910-919نص ة بومجعة نصري،املرجا السابق،ص  -02
 . 10ص  2007عمان، التوزيا و للنشر العلمية اليازوري دار ، شامل مدخل ، احلديا للتسويق العلمية األسس ، آخرون و الطائي أمحد -03
 . 16ص ، 1997عمان، التوزيا، و للنشر صفاء دار املستهلو، إىل املنتا من التسويق اخلليلي، منذر رابيعية، الباشا،علي احلاج طارق -04
 . 35ص ،  1996النشر، دار دون الدويل، التسويق الدين، خ  عمرو - 05
 احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية. 29/40/2440املؤرم يف  42-40القانون رقم  -06
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وال تكتفي الشركات على عملية اإلشهار لبيا منتوجا ا داخليا وإرا  دا كذلو إىل تسويقها خارجيا والذي ال     
يتم إال إذا كانت متلو منتوجات متوافقة ما التطور التكنولوجي يف تال امللكية الصناعية وحاصلة على 

تصدير وإبرام عقود نقل التكنولوجيا واالستثمارات احلماية.،وعملية التسويق اخلارجي تعتمد من خالل إس اتيجية ال
 املؤسسات تتبعها الت التجارية كذا املمارسات و انمية، أو متقدمة دول ما تقيمها الت االمتياز،وال اخيص عقود

 بح، إىل ختتص منتوج أو تقنية لتصدير الوطنية املؤسسات أو الدول ما الت تقيمها كالعقود املتوسطة، و الصغ ة
 التقنية، بتصدير هلا تسمب الت منها خاصة اعتمادها، و املتوسطة الصغ ة للمؤسسات يتال الت ال اخيص جانب
 .يف التصدير مكانتها تقوية و األجنبية األسواق ابخ اق هلا يسمب مما ال خيص، عقد اخلدمة حمل أو املنتوج

ولبلوغ اجلزائر هذه املرحلة اعتمدت على تموعة من اإلجراءات اختذ ا السلطة قصد حتسني موقا املؤسسة يف     
إطار االقتصاد التنافسي الدويل ،من خالل برانما الت هيل الذي يقوم على جانبني ،جانب خارجي ميثل االمتيازات 

 فرص استثمارات دائمة ومنحها  ماانت للمستثمرين، الت متنحها الدولة هلذا القطاع كاحلوافز الضريبية وتوف 
  .وجانب داخلي يتضمن إصالحات الداخلية الت متس املؤسسة ذا ا

ولربانما الت هيل أهداا على املستوى الكلي تسهر من خالهلا السلطات االقتصادية من خالهلا على و ا     
اقتصادية، وأهداا على املستوى القطاعي يهدا الربانما اآلليات األساسية الت ختلق منام املناسب لعمل مؤسسة 

إىل حتديد اهليئات املتعاملة ما املؤسسات من حيا مهامها وإمكانيتها وتدعيمها لغرض مساعد ا،وال يكتمل إال 
من خالل املستوى اجلزئي الذي يرتكز على تموعة من اإلجراءات الت حتسن التنافسية من خالل النقائص 

  . 1الت تواجهها ومعاجلتها والصعوابت

 للدول االقتصادي النمو على الصناعية امللكية املطلب الثاين: أتثري

 الت ث  ألن مهمة، اقتصادية منفعة أرا يها على الصناعية امللكية حلقوق شركا ا استغالل طريق عن الدول حتقق    
 الذي االقتصادي التطور مستوى من نستخلصح ما وهذا احلقوق، هلذه الوطين االستغالل من أصال انبا األساسي

 ونظرا هلا، التابعة الشركات طريق عن احلقوق هذه استغالل ابحتكار املتقدمة للدول  ب ما املتقدمة،هذا الدول بلغتح
 النهوض يف املسا ة إىل النامية الدول سعت االقتصادي، النمو على الصناعية امللكية حقوق استغالل لت ث 

 . املتقدمة الدول وبني بينها الفجوة تقليص على والعمل احلقوق هذه تال يف ابالستغالل ابقتصادها،

                                                 
ميينة،إشـكالية  هيـل املؤسسـات املصـغرة الصـغ ة واملتوسـطة يف اجلزائر،امللتقـى الـدويل متطلبـات  هيـل املؤسسـات الصـغ ة معطى هللا خ  الـدين، كواحلـة  -01

 .1498، ص 2440أفريل  10/11واملتوسطة يف الدولة العربية،خمرب العوملة وإقتصادية مشال إفريقيا،جامعة حسيبة بن بوعلي شلف،يومي 
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 ألصحاهبا  ب مما ا ال، هذا تطوير على وعملت الصناعية، امللكية حلقوق ابلغا اهتماما املتقدمة أولت الدولف    
 الت احتلتها املكانة لدوهلا ،و كم العام االقتصادي املستوى رو يف ذلو فساهم مثمرا، و كامال استغالال ابستغالهلا

 الواسا االنتشار و االستغالل اكتسبت املستوى الدويل، على انتشارها و املتقدمة الدول لدى الصناعية امللكية حقوق
 . 1الدولية العالقات االقتصادية على مباشرة بح تؤثر الذي

 بيا طريق عن املنتجني إىل املستعملني من االنتقال أ ها من متنوعة بطرق دوليا الصناعية التكنولوجيا وتنتقل    
 كب ا الطريقة هبذه املنقولة التكنولوجيات مقدار يعد الكمية ومن الناحية والعالمات، التكنولوجية املنتوجات واستعمال

 .العامل عرب والتجارية الصناعية التطور شبكات على  ث  هائل وذو جدا

 البحا على ذلو وارتكازها  اإلنتاجية، التكنولوجيا تطوير على ا تما وما ساهم يف انتشار االستغالل قدرة    
 التقين من خالل التعاون بني حكومات الدول املتقدمة والشركات مالكة الرباءة والعالمات التجارية التطوير العلمي و

 إدخال على القادرة هي التقنية و العلمية فنتائا البحوث إلنتاج،ا و والتكنولوجيا العلم بني العالقة يولد الذي
 .2العامل بلدان بني السلعي التبادل حدوث يف تساهم الت هي و إنتاج جديدة، عمليات أو جديدة منتوجات

 احلجم من ذلو ويتبني النقد  الدويل صندوق نظام على أموال، من تذره و ا الصناعية امللكية استغالل يؤثر    
 خاصة ودوهلا الصناعية للملكية احملتكرة الدولية الشركات املتوفرة لدى الدولية واالحتياطات السائلة للملكية الضخم

 االقتصاد واستقرار الدولية السياسة النقدية على متارسح الذي الت ث  ومدى املشهورة، والعالمات منها التكنولوجية
 .العاملي النقدي

 الدولية للشركات االقتصادية األهداا بني الكب   قوق امللكية الصناعية جعل  هناك تتداخل واإلهتمام    
 من ما جيعل الدويل، االقتصاد تطوير مصلحة يف يصب واملهيمنة الذي املتقدمة الرأ الية السياسية للدول واألهداا
 حقيقة ويف األخرى. أهداا وحتقيق لتكريسمنهما  كل تعمل واحدة، لعملة وجهان فهما بينهما التفريق الصعب
 االقتصاد على املهيمنة الرأ الية الدول مصاحل حتقيق هو واحدا هدفا تكون إال أن تعدو ال أهدافهما فإن األمر

 أن كما الرأ الية للدول الوجح االقتصادي إال هي ما الدولية الشركات أن إىل القول يف ذهبنا إذا نبالغ ال العاملي، وقد
 األخ ة هذه حتتكرها الت الصناعية امللكية حقوق وتعترب الدولية، السياسي للشركات الوجح إال هي ما الرأ الية الدول

 .االقتصاد الدويل إليح وصل الذي االقتصادي النمو يف الفعالة االقتصادية احملركات من أهم

                                                 
 . 144، ص 2004اإلسكندرية، اجلامعة، شبا  مؤسسة الثالا، العامل يف التكنولوجي الفقر و البطالة يف آاثرها و العوملة عباس، صالل -01
 . 15ص ،  1998عمان، التوزيا، و للنشر العلمية اليازوري دار العريب، الواقا يف دراسات الظاهر، نعيم -02
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 للدول الداخلي على املستوى السياسية املسائل من عددا التكنولوجيا تال يف الدولية أبرزت التجارة إال أن    
تصديرها للبداعات لتكنولوجية منها اخلوا من تصدير فرص العمل إىل  عن الناجتة املخاوا يف تركزت و املتقدمة،

اخلارج نتيجة تصدير لتكنولوجيا،والتخوا من تعزيز قدرة الدول األجنبية على منافسة صادرات الدول املصدرة 
جيا يف السوق الدولية.كما تتخوا الدول املتقدمة من حتول هدا استغالل حقوق امللكية الصناعية من للتكنولو 

 أهداا مدنية إىل أهداا عسكرية.

يف  اهتمت وقد ابقتصاداي ا النهوض إىل الدول هذه سعت للمنتوجات، التبادل الدويل انتشار و السوق وانفتال
 ذلو عرب وأرادت كاجلزائر الصناعية واستغالهلا، امللكية حقوق محاية هبا حتقق الت القوانني بسن األخ ة العقود
 و حر ابستغالل االقتصادي، روها يف الصناعية امللكية أثر وتكريس املتقدمة الدول وبني بينها الفجوة تقليص

 دور وتفعيل تشجيا جانب األجنبية أوىل واالستثمارات التكنولوجيا نقل إس اتيجية التكريس هلذا فعال،وانتهجت
 املتوسطة. و الصغ ة املؤسسات

 معظم يف التكنولوجيا وحولت التكنولوجي، البحا والتطوير ونتيجة لسيطرة الشركات متعددة اجلنسيات على تال
 نقل يف تتاجر الت االحتكاري، فالشركات الطابا عليها يغلب عاملية سوق هلا سلعة االقتصادي إىل النشاي فروع
 التكنولوجيا، هذه الست اد مضطرة هي الت النامية البلدان التعسفية على شروطها بفرض تقوم احلديثة كنولوجياالت

 اإلنتاجية. قدر ا وتطوير الصناعية امللكية استغالهلا حلقوق لتدعيم

 الت خر لتدارك منها األجنيب، حماولة واالستثمار التكنولوجيا نقل إس اتيجية النامية الدول لذلو اعتمدت
 عساها العالمات، و الرباءات خاصة الصناعية امللكية الستغالل حقوق منها وسعيا تعيشح، الذي الفادل االقتصادي

 .املتسارع التقدم االقتصادي ركب تدرك

وتتجسد عقود نقل التكنولوجيا من خالل عقود ال اخيص نقل امللكية الصناعية إال أن تشريعات الدول النامية مل 
كما   .األجنبية والضغوي عر ة للشروي جيعلها ما املسماة غ  العقود عداد يف داخلة تويل اهتماما بتنظيمها ،فظلت

 التفك  إىل التكنولوجيا الطرق لنقل أفضل عن البحا ترد من لاالنتقا على الدول النامية أن نقل التكنولوجيا فرض
 .1مث توليد تكنولوجيا جديدة ومن توطينها أي التكنولوجيا هذه إدارة كيفية يف

                                                 
.جـانفي 29.21املركـز اجلـامعي بشـار ،-الناميـة الـدول إىل التكنولوجيا ونقل األجنيب االستثمار حول األول الدويل امللتقى نبيل، بوفليب علي، بن بلعزوز -01

 .12،11،ص  2441
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 تفرض ما غالبا   إذ عيو  من ال ختلو أهنا إال النامية للدول التكنولوجيا لنقل كقناة ال اخيص عقود أ ية ورغم
 التصدير من احمللية الشركة حرمان يف أساسا تتمثل لل اخيص املستغلة على اجلهة وقيودا   شروطا لل خيص املاحنة اجلهة

 عالمات بني اجلما من منعها أو أو فروعها، األم للشركة املماثلة املنتوجات تنافس ال لكي ، احمللية ابلسوق واالكتفاء
التجارية،  العالمات أن كما صالحيتها، انتهت ابلية تكنولوجيا على يتم االتفاق ما وعادة منافسة لشركات جتارية

 .االحتكار من درجة متلكتهما الشركة الت مينحان كال ا ملموسة غ  صناعية ملكية كحقوق االخ اع وبراءات

 من يظهر ما وهذا منحها، يف تاهلا والتشدد تقييد حنو يتجح ال اخيص هلذه الدويل التنظيم فإن لاسف و أنح إال
لتعديل  وفقا   الصناعية، امللكية تنظم الت 1883 ابريس اتفاقية من املادة اخلامسة فر تها الت والقيود الشروي

 وإرا الصناعية، للملكية اتفاقية ابريس فر تها الت والقيود ابلشروي "تريبس"تكتف ومل ، 1967 لعام استوكهومل
 .منها ( 31 ) املادة عليها نصت من الشروي العديد تضمنت جديدة إ افية قيودا   تطلبت

ومل تكتفي الدول النامية على عقود ال اخيص كآلية لنقل التكنولوجيا إرا اعتمدت على وسائل أخرى كعقود 
 تركيبح و مصنا املفتال يف اليد والذي يتجسد من خالل إنشاء

 طريقة حالة يف العالمة و أو الرباءة حالة املنتوج يف عاالخ ا  يف متمثلة معنوية  عدات مرافقتها و املادية معداتح وبيا
،و الذي ظهر نتيجة نقائص عقود املفتال يف اليد 1فنية واملساعدة( و التسي  )معرفة للنتاج تقنية أومعارا اإلنتاج
 االلتزام فكرة على تقوم الت املورد التزامات ككل للدولة العناصر االقتصادية تنمية إىل العقود من النوع هذا ويهدا

  ماانت وجود وعدم تكنولوجي حقيقي حتويل وجود وعدم اإل از تكلفة ابرتفاع عليح يعا  بتحقيق نتيجة،ولكن
على عقود تسليم  بعد ذلو مت اإلعتماد.اإل از عملية يف العنصر احمللي تدخل عدم إىل إ افة ابإلنتاج يتعلق فيما

 املنتوج بعدما أصبب مورد التكنولوجيا يقوم على اإللتزام بتحقيق نتيجة بدل بذا عناية.

 كما اعتمدت الدولة  على عقود االمتياز الت ارتكزت على ال خيص ابستعمال االسم والعالمة التجارية،حيا
 لغ ه استعماهلا العالمة صاحب خيول قتضاه  و ،2لح للمرخص للمنتوج الالزمة األسرار الصناعية املرخص يكشف
  لكية حمتفظا املرخص بقاء ما أجر معلوم مقابل وذلو صنعح من سلا على العالمة فيضا معينة مدة خالل

 العالمة،وتطور يق ن بنقل املعرفة الفنية أو استغالل براءة االخ اع.

                                                 
02- Azzouz. KERDOUN. Les Transferts De Technologie vers Les Pays en Développement. 

Aspects Juridique et Institutionnels. Office Des Publication Universitaires.1991.P168. 
 

 .بعدها وما  61ص ،  1993القاهرة، العربية، النهضة دار التجارية، العالمة ابستعمال ال خيص الصغ ، الغين عبد حسام -01
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 من فيستفيد التجارية وعالمتح املرخص ابستعمال  اسم السوق يف منتوجاتح بطرل لح للمرخص العقد هذا ويسمب
 يقدمها املرخص الت واملساعدات والتكنولوجيا الفنية واملعلومات الصناعية من األسرار استفادتح عن فضال شهر ا
 .والتسويقية املالية عن املعلومات فضال الفنية واملعلومات واإلعالانت واإلرشادات التدريب وتشمل

 االستغالل هذا ألن والنمو االقتصادي التكنولوجية الثورة إلحداث آلية يعد الصناعية امللكية استغالل أثر غ  أن 
 التكنولوجيا نقل إىل الدولية الشركات للتكنولوجيا،وتسعى مستوى استعماهلا رفا على النامية الدول لدى يساهم
 لرباءات وعقود ال اخيص اخلارجي واالستثمار ست اداال بنشاطات املرتبطة التكنولوجيا قنوات النامية عرب للدول

 على تؤثر الت تلو ابألخص و التكنولوجيا من تنقل أنواعا األجنبية اإلعالم وسائل فإن كذلو والعالمات، االخ اع
 التكنولوجيا وتكون نقل فيها يتم االست اد فنشاطات ثقافا م، و حيا م وأراي الدول النامية يف املستهلكني أذواق
 كاآلالت واملؤسسات، املصانا هبا الت تزود التكنولوجيا عن فضال لاشخاص اليومية ابحلياة املتعلقة تلو أغلبها

التنمية  و وث العاملة اليد تاالت وتنشيط النامية للدول والتحديا التطوير التكنولوجي يف يساهم ما هذا واملعدات،
 احمللية والبشرية املالية املوارد يف تشغيل يساهم ما وهو األجنبية، األموال لرؤوس تدفقا حتقق بذلو والتطوير، وهي

 الدول. هذه يف املتوفرة

 اإلنتاج بني قطاعات وجتارية اقتصادية عالقات خلق يف املسا ة إىل الصناعية امللكية يؤدي  قوق ما هذا 
 من الصناعية امللكية بح تتمتا ملا ونظرا هبا، التكامل االقتصادي حتقيق من يساعد مما املعنية الدولة داخل واخلدمات

 جديدة خلق أسواق إىل يؤدي الذي األمر النامية، الدولة على بح يعود و ا والتطوير حنو البحا التوجح يف اهتمام
 يف العلمية الصناعة مرحلة حاليا يعيش عن العامل علما أخرى، أجنبية بدول اقتصادية عالقات وتنمية للتصدير
 من االستفادة يف إفريقيا   الثانية اجلزائر "اعتربت  يا العالية، والتكنولوجيا واالتصاالت واملواصالت املعلومات

 البلدان  من اجلزائر جبنيف والتنمية املتحدة للتجارة األمم لندوة تقرير صنف فقد ،"واالتصال اإلعالم تكنولوجيات
 1خدمات وزابئن اإلن نت ومستعملي النقال اهلاتف شبكة زابئن عدد ارتفاع من حيا نشاطا األكثر العشرة اإلفريقية
 الفائقة . السرعة ذات اإلن نت

 القطاعات كل يف أفضل مستوى حنو وغاية الدول النامية من إتباع إس اتيجية نقل التكنولوجيا حتقيق تغي 
 و الدراسات التعليمية و اخلدماتية و الزراعية املناطق تنمية طة واملتوس و الكب ة والصغ ة الصناعات فيها  ا األساسية
 هامش على تكون ال لكي الشرائية قدر ا ورفا القطاعات خمتلف يف العاملة القوى استخدام هبدا وغ ها العلمية
 السوق.

                                                 
 .180نعمان وهيبة ،املرجا السابق،ص -01
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 الوطين الدخل على والت ث  العمالة نسبة اقتصاداي ورفا الفق ة املناطق وتطوير حيا يساهم هذا يف تنمية 
 بدفا عجلة للمسا ة ابلغة أ ية واملصنعة املبدعة الوطنية العام،ولتحقيق هذه املبتغيات حيفز على تفعيل املؤسسات

 املؤسسات لتقوية اخلاصة مواردها و إليها التكنولوجيات املنقولة من تستفيد الطموحة النامية فالدول االقتصادي النمو
 االقتصاد يف للمنشآت الكلي العدد من املؤسسات هذه وحصة اإلنتاج، وفرة يف التشغيل، ابملسا ة ابلت ث  احمللية

 ما األسعار يف التحكم على قدر ا من الكب ة وحتد للشركات وفعلي حمتمل منافسة مصدر تعد فهي للدولة، الداخلي
 لتطوير اإلبداعات احملرك العنصر و اخلصبة ا االت متثل ألهنا الدولية وهيمنة الشركات  غطو الدولة على خيفف

 .اجلدية واألفكار

 ثالثة خالل من االقتصاد يف ومسا تها الوطنية املؤسسات لدى الصناعية امللكية استغالل دور أ ية قياس وميكن
 يف للمنشآت الكلي العدد من املؤسسات هذه وحصة اإلنتاج، وفرة التشغيل، يف ابملسا ة الت ث  :هي رئيسية معاي 

 يف التحكم على قدر ا من وحتد الكب ة للشركات وفعلي حمتمل منافسة مصدر تعد فهي للدولة، الداخلي االقتصاد
 لتطوير احملرك العنصر و اخلصبة ا االت متثل ألهنا الدولية، الشركات هيمنة و  غط الدولة على خيفف ما األسعار

 .اجلدية واألفكار اإلبداعات

 حيا عليها اجلهود تركز النامية معظم الدول أخذت واملتوسطة، الصغ ة خاصة 1املؤسسات هذه أل ية نظرا و
 الدول لدى وكفاء ا قدر ا أثبتت أن بعد وخاصة املؤسسات هذه الصناعية هقامة امللكية استغالل تشجا أصبحت

 ألن الكب ة من الصناعات أكرب وبدرجة املختلفة، االقتصادايت تواجح الت الرئيسية املشكالت معاجلة الصناعية  يف
 وتقاس املتقدمة االقتصادايت يف هاما دورا الوطنية إطار  املؤسسات يف تلعب زالت وال لعبت الصناعية امللكية حقوق
 ال كيب  من اإلمجايل و احمللي الناتا  من الوطين، االقتصاد رو يف مسا تها نسبة منها  ؤشرات عديدة أ يتها

 االقتصادي. للنسيا التكاملي

 من احليوية النشاطات هلذه أشكالح والدعم  ختلف واملساندة الرعاية توف  النامية الدول على  روراي لذلو كان    
 ابعتمادها الصناعة قطاع يف كب ة بنسبة تساهم ألهنا تواجهها، الت على العراقيل للقضاء واخلاص العام القطاعني

 أو كان بسيطا هذه املؤسسات ظل يف احلقوق هلذه التجاري االستغالل أن ذلو العالمات و الرباءات استغاللعلى 
 على الت ث  املستهلكني و رغبات وتلبية االستهالك واالستعمال يساهم يف القضاء على البطالة والفقر ويرفا متطورا
 جهة اخرى على األجر واحلوافز.الوطنية، وتساهم من  الكفاءات تطوير و البشرية املوارد

                                                 
 .بعدها وما  109ص ،  1994اجلزائر، اجلامعية املطبوعات ديوان التكنولوجي، اإلبداع تسي  و اقتصاد أوكيل، سعيد -02
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إ افة على ذلو يساهم تفعيل امللكية الصناعية من قبل املؤسسات الوطنية إىل زايدة نسبة تصدير املنتوجات      
 والتكلفة اإلنتاج تكاليف يف ختفيل ينجر عنح مما اجلودة حتسني من بداية م ابطة، سلسلة خالل من الوطنية،وهذا

 من أكرب حصة على ابالستحواذ هلا ويسمب أقوى، تنافسية و عية من احتالل الوطنية املؤسسة ميكن مما النهائية
 البحا ومتويل االستثمار املسا ني وإعادة على األرابل هذه توزيا ويتم أكرب أرابل وحتقيق أعماهلا رقم السوق وزايدة

 وعلى التسويق على القدرة هو العالمات و التكنولوجي للبداع التحدي األكرب التكنولوجي،ويعد واإلبداع التطبيقي
 التصدير . خالل من أسواق جديدة دخول

 اخلامتة:

 يساهم  يا فعالة، و مهمة اقتصادية يرتب آاثرا الصناعية امللكية حقوق استغالل أن هو هناية يف قولح ميكننا ما    
 تلو خاصة الدول، اقتصادايت عليها تقوم الت األساسية الدعائم من تعد بدورها الت واملؤسسات، الشركات رو يف

 .إقليمها يف تنشط و الت ترعاها

ما يوجب على الدول النامية تشجيا اإلبتكار سواء يف إيطار العمل أو يف إيطار البحا العلمي،حىت ال نكون يف     
 على عقود نقل التكنولوجيا الت تفرض عليها شروي تعسفية. و عية جتربها على اإلعتماد

 قائمة املراجع:

 النصوص القانونية:

 .واملتوسطة الصغ ة املؤسسات ل قية التوجيهي القانون املتضمناملتضمن  2441-12-12الصادر يف  11 -41القانون  -1
 على املمارسات التجارية.احملدد للقواعد املطبقة  29/40/2440املؤرم يف  42-40القانون رقم  -2

 الكتب:
 ابللغة العربية:

 عمان. التوزيا و للنشر العلمية اليازوري دار ، شامل مدخل ، احلديا للتسويق العلمية األسس ، آخرون و الطائي أمحد -3

 .1998الفكرية  امللكية محاية تلة فيها، واألولوية االخ اعات بسطامي، ملكية ابسل -4

 .1993 القاهرة، العربية، النهضة دار التجارية، العالمة ابستعمال ال خيص الصغ ، الغين عبد حسام -5

 1998 . العامة، احملمدية دار املؤسسة، اقتصاد انصر، عدون دادي -6
 .1994 اجلزائر، اجلامعية املطبوعات ديوان التكنولوجي، اإلبداع تسي  و اقتصاد أوكيل، سعيد -7

 .1984 ب وت، احلداثة، دار ومزامحة، تطوير الدويل، التكنولوجي الصراع الدين، نور املصري آمنة ترمجة جي، ش مان -8
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 .1993 العربية، النهضة دار والتنمية، التصنيا يف ودورها الصغ ة الصناعات اقتصادايت هللا، عوض السالم عبد صفوت -9

 عمـان، التوزيـا، و للنشـر صـفاء دار املسـتهلو، إىل املنـتا مـن التسـويق اخلليلـي، منـذر رابيعيـة، الباشـا،علي احلـاج طـارق -11
1997. 

 .1996 النشر، دار دون الدويل، التسويق الدين، خ  عمرو -11

 .109حممود خمتار بريري،االلتزام ابستغالل املبتكرات اجلديدة،موسوعة القضاء والفقح،اجلزء  -12

 . 2007  ب وت، والتوزيا، والنشر راساتللد اجلامعية املؤسسة تد واملتوسطة، الصغ ة املؤسسات إدارة جواد، نبيل -13

 .1992نص ة بومجعة سعدي،عقود نقل التكنولوجيا يف تال التبادل الدويل،ديوان املطبوعات اجلامعية، -14

 .1991عمان، التوزيا، و للنشر العلمية اليازوري دار العريب، الواقا يف دراسات الظاهر، نعيم -15
 ابللغة الفرنسية:

16- Olivier Torres, Les PME, Dominos, 1999. 

 :املذكرات
نعمان وهيبة ،استغالل حقوق امللكية الصناعية والنمو االقتصادي،مذكرة من أجل احلصول على شهادة املاجست  ،كلية  -17

 .2414-2449اجلزائر،-احلقوق ،بن عكنون
 املقاالت:

 ابللغة العربية:
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 احلماية الدستورية ملبدأ سرية املعلومات الضريبية يف التشريع اجلزائري
 

 أ. عادل ذوادي
 أستاذ مساعــــد قسم أ

 7جامعة حممد ملني دابغني، سطيف  –كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 ملخص: 

ال ميكن للنسان أن يعيش بشكل طبيعي وما يتعلق بح و ياتح يف جوانبها املختلفة مستبال من قبل الغ ، لذا كان 
متتعح ابخلصوصية والسرية من أقدم وأوىل احلقوق الت حرص على التمتا هبا. وبعد نشوء الدولة يف شكلها احلديا، 

ألخص يف تاالت معينة، من بينها ا ال الضرييب، أين خول حاولت تقييد هذا احلق لدواعي املصلحة العامة، واب
املشرع الضرييب إلدارة الضرائب صالحيات مهمة يف سبيل احلصول على املعلومات الضريبية الوافية عن كل مكلف 
والتحقق منها، ولكن حىت ال تتعسف إدارة الضرائب يف ممارسة تلو الصالحيات، فقد أحاي املؤسس الدستوري 

ئري مبدأ سرية املعلومات الشخصية عموما واملعلومات الضريبية خصوصا جبملة من الضماانت الت من ش هنا أن اجلزا
 توفر لح احلماية الالزمة الستمرار متتا املكلفني ابلضريبة بح.   

Abstract: 

     The man cannot live freely if the aspects of his life are available 

to others, therefore, wishing for a long time to enjoy the right to 

confidentiality, and after the emergence of the modern State has been 

limited this right because of the public interest, in particular in some 

sectors, including the field of taxation, where the legislature has given to 

the tax administration of the important powers for the access to all the 

tax information and check, and not to exercise these powers by the tax 

administration in an arbitrary manner, the founder of the Algerian 

Constitution to protect the principle of the confidentiality of tax 

information by several guarantees in favor of taxpayers.   

 إدارة الضرائب، حق اإلطالع، حق املعاينة، الضماانت، احلياة اخلاصة الكلمات املفتاحية: 

Key words: tax administration, the right of the preview, the right to 

visit, guarantees, private life 
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 مقدمة: 

نظرا لضرورات متتا الدولة ابألموال الالزمة لتمكنها من النهوض ابألعباء امللقاة على عاتقها، فإنح كان البد عليها 
ىت تتفادى كل اآلاثر السلبية الت يتسبب فيها عادة التمويل من حتسني قدرا ا على متويل نفسها داخليا، وهذا ح

اخلارجي، سواء على الصعيد االقتصادي أو على الصعيد االجتماعي. وابعتبار أن الضريبة تعد من أهم مصادر 
الذي التمويل الداخلي للنفاق العمومي، فإن الدولة توليها اهتماما وعناية كب ين، حىت تستطيا استغالهلا ابلشكل 

، يف حال وصول إدارة الضرائب فيها إىل مستوى من 1يضمن هلا حتقيق احلصيلة األمثل من اإليرادات الضريبية
حسب قدرتح )طاقتح( الفعلية  -الكفاءة يؤهلها إىل رفا نسبة مسا ة كل مكلف ابلضريبة يف متويل اخلزينة العمومية 

 . 2ما احملافظة على وجوده واستمراره يف نشاطاتح -

و ال إدارة الضرائب يف حتقيق هذا املستوى من األداء مرهون بقدر ا على توف  عدة عوامل الزمة لذلو، من 
بينها بناء عالقة ثقة بينها وبني املكلفني ابلضريبة، وهذا حىت يسهل عليها الوصول إىل حقيقة األوعية الضريبية، من 

عمالح احلقيقي، دون أن خيشى إن أقدم على ذلو خطرا على خالل تشجيا كل مكلف ابلضريبة على التصريب برقم أ
نشاطح االقتصادي الذي يزاولح، وذلو عن يتم اختاذ كل التداب  واالحتياطات لضمان عدم خروج أو إفشاء 

 املعلومات السرية اخلاصة بح للغ ، مما قد يعرض مصاحلح املشروعة للتهديد.    

، الت يديل هبا كل مكلف ابلضريبة، ال يعترب أمرا 3سرية املعلومات الضريبية والتزام إدارة الضرائب ابحلفاظ على
، وإرا يعد أمرا الزما  4الزما فقط لنجاحها يف حتقيق فعالية النظام الضرييب الت ترجو وتسعى الدولة إىل حتقيقها
ابملالذات )أو اجلنات( كذلو للمحافظة على رؤوس األموال، وابألخص احمللية منها، من اهلجرة حنو ما يسمى 

الضريبية، وهي الدول الت تتمتا أنظمتها املصرفية بقوانني صارمة حتافظ على سرية حساابت عمالئها األجانب، مما 
 .5يساعدهم على التهر  من دفا الضرائب يف بلداهنم األصلية

، وهذا على الرغم 6ئب لعملهاوبذلو فسرية املعلومات الضريبية قد أ حت مبدأ ينبغي أن حيكم أداء إدارة الضرا
الت تبيب ملوظفي اإلدارة، وفق تموعة من الضوابط، تقدمي بعل املعلومات  7من أنح قد تلحقح بعل االستثناءات

 . 8الت  وز م حول الو عية املالية والضريبية لعدد من املكلفني إىل اجلهات ويف احلاالت الت حيددها القانون

املعلومات الضريبية يرتبط بشكل وثيق  ا جيب أن يتمتا بح املكلفون ابلضريبة من حرية فردية وملا كان مبدأ سرية 
( يف إتيان التصرفات وممارسة النشاطات الت يريدون، مىت كانت  من احلدود والشروي الت يقررها 9)شخصية
هذا املبدأ. ومنح فاإلشكالية  ، فإن ذلو يف ض تدخال من املؤسس الدستوري حىت يضفي محاية أكرب على10القانون
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الت ميكن طرحها هبذا الصدد تتعلق بـــ: مدى وجود  ماانت دستورية من ش هنا أن تكفل محاية مبدأ سرية املعلومات 
 الضريبية يف التشريا اجلزائري ؟ 

دارة الضرائب يف ويف سياق اإلجابة على هذه اإلشكالية، فقد ار ينا التطرق أوال إىل احلقوق الت تستند إليها إ
التشريا اجلزائري الستقاء املعلومات الت تعترب ابلنسبة إليها  رورية لتحديد القدرة الضريبية الفعلية لكل مكلف على 
حدى، وذلو امتثاال للمؤسس الدستوري اجلزائري الذي يوجب، حتقيقا للعدالة الضريبية، على كل واحد أن يشارك 

      . وعليح مت تقسيم هذا البحا على النحو اآليت:11ب قدرتح الضريبيةيف متويل التكاليف العمومية حس

 املطلب األول: حق إدارة الضرائب يف احلصول على املعلومات الضريبية والتحقق منها 

 املطلب الثاين: الضماانت الدستورية للمحافظة على سرية املعلومات الضريبية 

 على املعلومات الضريبية والتحقق منها  املطلب األول: حق إدارة الضرائب يف احلصول

الت ميكن أن يقوم النظام الضرييب ويعمل يف سبيل جتسيدها، فإن اهلدا  12بغل النظر عن األهداا األخرى
من وراء تويل الدولة عمليات  14، يبقى حيظى ابألولوية13املايل، واملتمثل يف توجيح الضريبة حنو تغطية األعباء العمومية

خاصية هلا، أو كما تعرا أيضا خباصية  15ها. ومن هنا فقد أخذت الضريبة من قاعدة وفرة احلصيلةفر ها وحتصيل
، والت تعين  رورة أن تعطي الضريبة أحسن حصيلة ممكنة هلا مقارنة بتكلفة حتصيلها. وحىت ميكنها ذلو 16اإلنتاجية

املكلفني هبا عدائها من دون استثناء أي فئة : إلزام مجيا 17فالبد على إدارة الضرائب مراعاة عدة عوامل، من بينها
منهم، ما عدا أولئو الذين يعفيهم القانون منها، وعليها )أي إدارة الضرائب( اختاذ كل التداب  واإلجراءات ملنا 

 املكلفني هبا من التهر  منها أو الغش يف مبالغها املستحقة.  

كلفني ابلضريبة عداء واجبا م الضريبية على الوجح األكمل من وألن إدارة الضرائب ال ميكنها السهر على التزام امل
دون أن تكون هلا معلومات وافية عن كل ما يتعلق هبم وبنشاطا م اخلا عة للقانون الضرييب، فإن املشرع اجلزائري 

مديرية ، 40/90018وبعد الفراغ التشريعي الذي كان موجودا من قبل قد استحدث،  وجب املرسوم التنفيذي رقم 
خاصة هلذا الغرض على مستوى إدارة الضرائب، وهي مديرية اإلعالم والواثئق اجلبائية، والت تتكون من ثالث 
مديرايت فرعية، هي: املديرية الفرعية للبحا عن املعلومات والواثئق، املديرية الفرعية ملعاجلة املعلومات وحتليلها، 

. وهذا من دون إغفال الدور اهلام واحلساس الذي تقوم بح املديرية الفرعية واملديرية الفرعية لتنظيم دائرة املعلومات
 لا اث والتحقيقات اجلبائية، التابعة ملديرية األ اث والتدقيقات، الت هي مكلفة: 
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 بتحديد إجراءات مجا واستغالل وحفظ ومراقبة استعمال املعلومات اجلبائية،   -

إلطالع والتحقيق والتفتيش والت كد من التطبيق الصحيب لاحكام القانونية الت السهر على التطبيق الدائم حلق ا -
 حتكمها، 

الربتة والقيام، يف كل منطقة من ال ا  الوطين، عي حتر وحتقيق و ا يتعلق  تابعة الو عية اجلبائية للمكلفني  -
 ابلضرائب.    

احلق يف احلصول على املعلومات الضريبية )الفرع األول( والت كد ومنح فال تال للشو يف أن إلدارة الضرائب قانوان 
 والتحقق من صدقيتها )الفرع الثاين(

 الفرع األول: حق إدارة الضرائب يف احلصول على املعلومات الضريبية 

اب  ، وابلتحديد عذر يف عدم اختاذ كل التد19حىت ال يكون إلدارة الضرائب عذر يف عدم أداء املهام املوكلة هلا
الضرورية إلعداد وعاء الضرائب وتصفيتها وحتصيلها من جهة، ولعدم تنفيذ مجيا التداب  الالزمة ملكافحة الغش 

عن  -والتهر  اجلبائيني من جهة أخرى، فقد خوهلا املشرع اجلزائري حق ممارسة عديد الصالحيات الت تسمب هلا 
ابحلصول على ما يلزمها من املعلومات  –عالم والواثئق اجلبائية طريق كل من مديرية األ اث والتدقيقات ومديرية اإل

 : 20حول املكلفني ابلضريبة اخلا عني للقانون الضرييب اجلزائري. فقد منب هلا على سبيل املثال سلطة

مراقبة مداخيل األشخاص الطبعيني )مراقبة الو عية الشخصية( من خالل عالمات الثراء اخلارجية، ومستوى  -
 ة واملمتلكات، يف إطار إخضاع املداخيل اخلفية للجباية. املعيش

 تنسيق مهام مجا املعلومات على املستوى احمللي بني هياكلها )أي إدارة الضرائب(.  -

 مان التنسيق بني املركز الوطين للعالم اآليل واإلحصائيات اجلمركية والديوان الوطين للحصائيات واملركز الوطين  -
 وصناديق الضمان االجتماعي.  للسجل التجاري

 توطيد املعلومات املتعلقة بتكوين ممتلكات ومداخيل كل األشخاص الذين مت ترقيمهم.  -

هذا ويتجلى حق إدارة الضرائب يف احلصول على املعلومات الضريبية بشكل وا ب يف متتعها  مارسة مجلة من 
 احلقوق، من أ ها:  
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 أوال: تلقي التصرحيات الضريبية 

لقد ألزم املشرع الضرييب اجلزائري املكلفني ابلضريبة ابكتتا  تصرحيات ختص نشاطهم اخلا ا للضريبة وتقدميها 
إلدارة الضرائب يف آجال حمددة، قصد السمال هلا بت سيس وعائها )أي الضريبة املعنية( وحتديد مبلغها الواجب الدفا 

 . 22جلزائري يوصف عنح نظام تصرحيي. ولذلو فالنظام الضرييب ا21ابلنسبة لكل واحد منهم

من قانون  11، فقد نصت الفقرة األوىل من املادة IRGفبالنسبة للضريبة على الدخل على الدخل اإلمجايل 
أعاله، أن  17على أنح:) يتعني على املكلفني ابلضريبة املشار إليهم يف املادة  23الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة

أبريل من كل سنة تصرحيا خاصا عن مبلغ ر هم الصايف للسنة أو للسنة املالية السابقة،  30يوم يكتتبوا على األكثر 
من ذات القانون على أنح:) جيب أن حيتوي  19( بينما أكدت املادة 182 من الشروي املنصوص عليها يف املادة 

 ( 189و 182التصريب اخلاص على كل الواثئق واملعلومات املنصوص عليها يف املادتني 

من نفس القانون على أنح:) جيب على األشخاص اخلا عني للضريبة على الدخل اإلمجايل،  99وقد نصت املادة 
أبريل من كل سنة إىل مفتش  30حىت يتسىن إقرار أساس هذه الضريبة، أن يكتتبوا ويرسلوا، على األكثر يوم 

..( وبينت .الذي تقدم مطبوعتح من قبل اإلدارة اجلبائيةالضرائب املباشرة ملكان إقامتهم، تصرحيا بدخلهم اإلمجايل 
عنح:) جيب على املصرحني أن يقدموا كل املعلومات الالزمة خبصوص و عهم  144الفقرة األوىل من املادة 

 على املكلفني ابلضريبة عن يصرحوا كذلو ابلعناصر اآلتية: 141وتكاليفهم العائلية ( يف حني أوجبت املادة 

 السكن الرئيسي،  -1اإلجيار أو القيمة اإلجيارية والعنوان:  -

 حمالت اإلقامة الثانوية يف اجلزائر وخارجها.  -2                                       

السيارات السياحية وعرابت السكن، واليخوت أو سفن النزهة، والطائرات السياحية، وقوة كل واحدة منها أو  -
 محولتها، 

 اخلدم، املربون، واحلا نات.   -

نصت على أنح:)يتعني على  181، فإن الفقرة األوىل من املادة IBSوأما ابلنسبة للضريبة على أرابل الشركات 
أفريل على اكثر من كل سنة لدى مفتش الضرائب  30أن يكتتبوا قبل  136األشخاص املعنويني املذكورين يف املادة 

ر الشــركة أو اإلقامــة الرئيســية هلــا، تصــرحيا  بلــغ الــربب اخلا ــا للضــريبة اخلــاص ابلســنة الذي يتبا لح مكان تواجد مق
يف فقر ا األوىل ماهية البياانت واملعلومات الت جيب أن تتضمنها  182املالية السابقة ( وقد أو حت املادة 



 7102العدد الثاين سبتمرب                                                                            والسياسيةجملة املنار للبحوث والدراسات القانونية 
 2 

 

27 

 حيي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة 

أن يذكروا يف التصريب املنصوص 136 بة املذكورين يف املادةني ابلضريالتصرحيات الضريبية ابلقول:) جيب على املكلف
، مبلغ رقم أعماهلم، ورقم تسجيلهم يف السجل التجاري، وكذا لقب احملاسب أو احملاسبني أو 151عليح يف املادة 

كان هؤالء   اخلرباء املكلفني  سو حماسبتهم وعناوينهم أو حتديد أو مراقبة النتائا العامة حملاسبتهم، ما ذكر ما إذا
التقنيون من بني املستخدمني األجراء ملؤسستهم. وجيب عليهم إرفاق تصرحيا م ابملالحظات األساسية واخلالصات 
املوقعة الت استلموها من اخلرباء احملاسبني أو احملاسبني املعتمدين الذين كلفوهم، يف حدود اختصاصهم، هعداد ومراقبة 

  ة بنتائا النشاي (وتقييم حواصلهم وحسااب م اخلاص

عنح:) يتعني على املكلفني ابلضريبة املشار إليهم يف املادة  189وابإل افة إىل ذلو، فقد قررت املادة 
أعاله، أن يقدموا يف آن واحد ما التصريب ابلنتائا اخلاص بكل سنة مالية، جدوال يتضمن اإلشارة إىل 136

 حتملت بش هنا املؤسسة مصاريف أثناء تلو السنة املالية... ( ختصيص كل سيارة سياحية مقيدة يف أصوهلا أو الت
وللشارة، فإن هذه املادة من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة قد رتبت، يف فقر ا األخ ة، غرامة وفر تها 

غفاالت أو نقائص يف على أولئو املكلفني ابلضريبة الذين يتبني إلدارة الضرائب عهنم قدموا هلا تصرحيات شابتها إ
 املعلومات.  

 اثنيا: حق اإلطالع 

 لقد أسست هلذا احلق يف قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة كل من: 

، أن ميسكوا حماسبة نظامية، 17جيب على األشخاص املشار إليهم يف املادة ، وذلو بنصها على أنح:) 24املادة  -
، وعليهم أن يقدموها، عند اإلقتضاء، عند كل طلب، ألعوان اإلدارة اجلبائية، وهذا طبقا 152ألحكام املادة  طبقا

 للتنظيم الساري املفعول ( 

الت نصت عنح:) ويتعني على املصرل ابلضريبة أن يقدم، كلما طلب منح ذلو  182الفقرة األخ ة من املادة  -
من األوراق والواثئق اخلاصة ابإليرادات والنفقات الت من ش هنا مفتش الضرائب، كل الواثئق احلسابية واجلرود ونسخا 

 إثبات صحة النتائا املبينة يف التصريب (

وابلنسبة حلق اإلطالع املمارس يف مواجهة املؤسسات واهليئات الت ليست هلا صفة التاجر والت تدفا أجورا أو 
من قانون اإلجراءات اجلبائية الت جاء فيها عنح:)  11 أتعااب أو مرتبات مهما كانت طبيعتها، فقد أسست لح املادة

 (يتعني  على املؤسسات واهليئات املعنية أن تقدم للدارة اجلبائية بناءا على طلبها، الدفاتر والواثئق الت تتوفر عليها 
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يسمب ألعوان إدارة الضرائب بتصفب  24وعن فحوى حق االطالع واملقصود منح، فإن املشرع اجلزائري قد بني عنح
الواثئق واحلصول على املعلومات مهما كانت وسيلة حفظها، وذلو قصد  سيس وعاء الضريبة ومراقبتها. ويعرا 

: ''حق إدارة الضرائب يف اإلطالع على األوراق والواثئق كلها الت متكنها من حتديد 25بعل الفقح حق اإلطالع عنح
 ة ومن ربطها ومنا التهر  من أدائها ''. وعاء الضرائب املختلف

وحق اإلطالع يسمب إلدارة الضرائب،  سب احلالة، إما همتام املعلومات الت حتصلت عليها من قبل بكيفيات 
. وجتدر 26أخرى، أو ابلت كد من صحة املعلومات الت استخرجتها عند دراستها للملفات والبياانت الت لديها

قيده وأورد عليح عدة  27إدارة الضرائب  مارسة حق اإلطالع ليس مطلقا، بل إن املشرع اجلزائرياإلشارة إىل أن متتا 
 استثناءات ال جيوز فيها إلدارة الضرائب أن تتمسو  مارستح خالهلا.        

 اثلثا: حق املعاينة واحلجز  

، وقيامهم 28اخلا ا للضريبة هذا احلق يتجسد يف تنقل أعوان إدارة الضرائب إىل مكان تواجد نشاي املكلف
قصد البحا واحلصول على املعلومات الت قد يكون تنامى إىل علم اإلدارة عن املكلف  29بتفقد املواقا عنفسهم

يتعمد إخفاءها و/أو يقوم بتدليسها والتحايل يف حقيقتها، وعلى األعوان يف هذه احلالة حترير حما ر بكل ما يتم 
بطبيعة النشاي املمارس )هل نفسح املصرل بح(، احملالت الت 30سواء كانت متعلقة مثال معاينتح ومجعح من معلومات،

 يزاول فيها، أنواع السلا والبضائا وكميا ا، وجود آالت ومعدات وعمال من عدمح... اخل.  

صر على استعمال وجتدر اإلشارة هنا إىل أن املعاينة يف املادة الضريبية ليست ترد معاينة مادية،  عىن معاينة تقت
العني ا ردة ملشاهدة ومالحظة ما يوجد يف املكان حمل املعاينة، مث تدوين املعلومات املستقاة من هذه العملية يف 
حما ر؛ فاملعاينة الت يقوم هبا أعوان إدارة الضرائب تتعدى ذلو بكث ، وذلو ألهنا تنطوي على أعمال التفتيش 

املستندات والبياانت، مهما كانت وسيلة حفظها، والت تنتهي غالبا بعمليات والبحا والتحري عن كل الواثئق و 
حجزها قصد تفويت الفرصة على املكلف املعين للقيام  ناورات اهلدا منها  ريبها أو إتالفها للتملص من التزاماتح 

نون اإلجراءات اجلبائية، من قا 90الضريبية إما بشكل كلي أو جزئي. وهو ما يؤكده املشرع اجلزائري، يف املادة 
... عندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدليسية، ميكن للدارة اجلبائية أن ترخص،  من الشروي املبينة يف بقولح:)
أدانه، لاعوان الذين هلم على األقل رتبة مفتش ومؤهلني قانوان، القيام هجراءات املعاينة يف كل احملالت  98املادة 

ل وحجز كل املستندات والواثئق والدعائم أو العناصر املادية الت من ش هنا أن تربر التصرفات قصد البحا واحلصو 
 (اهلادفة إىل التملص من الوعاء واملراقبة ودفا الضريبة 
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ونظرا ملا ميثلح حق املعاينة من مساس خط   قوق وحرايت املكلفني ابلضريبة، وإن كانت تربره  رورة الدفاع عن 
لة يف احملافظة على حقوق اخلزينة العمومية  د من حياولون اإل رار هبا، فإن املشرع اجلزائري قد جعل مصلحة الدو 

من قانون اإلجراءات اجلبائية  98ممارسة إدارة الضرائب هلذا احلق تتم حتت نظر القضاء ورقابتح؛  يا أكدت املادة 
رئيس احملكمة املختصة إقليميا أو قاض آخر يفو ح هذا ال ميكن ال خيص هجراء حق املعاينة إال عمر من عنح:) 

األخ ... تتم املعاينة وحجز الواثئق واألمالك الت تشكل أدلة على وجود طرق تدليسية، حتت سلطة القا ي 
ورقابتح. وهلذا الغرض، يقوم وكيل اجلمهورية بتعيني  ابط من الشرطة القضائية ويعطي كل التعليمات لاعوان الذين 

    (.اركون يف هذه العملية يش

 الفرع الثاين: حق إدارة الضرائب يف التحقق من املعلومات الضريبية 

ال ميكن االعتماد على تصرحيات املكلفني ابلضريبة دون مراقبتها والتحقق منها من قبل املصاحل الضريبية املختصة، 
منها هذه التصرحيات قلما تكون صحيحة وصادقة؛ وذلو ألن املمارسة قد أثبتت عن البياانت واملعلومات الت تتض

الت من ش هنا أن متكن املكلف من التملص ولو  -سواء عن حسن أو سوء نية  - يا ال تكاد ختلو من األخطاء 
من قانون اإلجراءات اجلبائية على  11. ولتجنب حدوث ذلو، نصت املادة 31جزئيا من دفا الضريبة املستحقة عليح

دارة اجلبائية التصرحيات واملستندات املستعملة لفرض كل  ريبة... كما ميكنها أن متارس حق الرقابة تراقب اإل أنح:)
 (على املؤسسات واهليئات الت ليست هلا صفة التاجر والت تدفا أجورا أو أتعااب أو مرتبات مهما كان طبيعتها...

: '' السلطة املمنوحة للدارة 32لرقابة اجلبائية( عنحويعرا حق إدارة الضرائب يف التحقق من املعلومات الضريبية )ا
اجلبائية ألجل متابعة ومراقبة مدى التزام املكلف ابلضريبة ابلنظام اجلبائي والضرييب السائد يف البالد هبدا التقليل 

اعية بني املكلفني وحماولة احلد من التهر  الضرييب واحملافظة على موارد اخلزينة العمومية وكذلو حتقيق العدالة االجتم
عنح: '' فحص لتصرحيات وكل سجالت وواثئق ومستندات املكلفني ابلضريبة  33ابلضريبة ''. كما يعرفح البعل

اخلا عني هلا سواء كانوا ذو شخصية طبيعية أو معنوية وذلو بقصد الت كد من صحة املعلومات الت حتتويها ملفا م 
 اجلبائية ''. 

الضرائب يف التحقق من املعلومات الضريبية، أو كما أ اه املشرع اجلزائري  ق اإلدارة يف وميكن تعريف حق إدارة 
، عنح احلق الذي خيوهلا فحص وتدقيق كل ما من ش نح أن يوصلها إىل معلومات مؤكدة عن حقيقة األوعية 34الرقابة

دات الت على أساسها اكتتب تصرحياتح الضريبية الت ميلكها املكلف؛ فكما هلا أن تراقب نظامية الواثئق واملستن
الضريبية، هلا كذلو حق التشكيو يف صدقها، وصدق االتفاقيات الت قد يربمها، وتكون ختفي املضمون احلقيقي 

 .     35للعقد عن طريق بنود  دا إىل جتنب أو ختفيل أعبائح الضريبية
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، هو الت كد من صحة 36احل حمددة يف إدارة الضرائبوملا كان دور هذا التحقيق الضرييب، الذي تتوىل القيام بح مص
، فإن املشرع الضرييب قد خوهلا بصدده 37املعلومات الت تعكس مدى التزام املكلفني ابلضريبة عداء واجبا م الضريبية

 القيام بعدة أنواع من الرقابة، وهي هجياز:  

 أوال: الرقابة الشكلية 

ابية ختضا هلا التصرحيات الت يديل هبا املكلفون ابلضريبة إلدارة الضرائب بغرض تعترب الرقابة الشكلية أول عملية رق
 سيس وعائها، لتقدر بناء عليها اإلدارة مبلغ الضريبة املستحق دفعح. وهذه الرقابة تتم سنواي، وهدفها الت كد من 

لضريبية، من هوية كاملة، عنوان، اح ام املكلفني للشكليات واملعلومات الواجب اح امها يف اكتتا  التصرحيات ا
العناصر املكونة للوعاء... اخل. ومنح فهذه الرقابة ال تعمل على الت كد من صحة املعلومات املصرل هبا ومقارنتها 
ابملعطيات الت متلكها إدارة الضرائب؛ وإرا تكتفي مبدئيا بتصحيب ما قد يقا يف التصرحيات من أخطاء مادية دون 

من قانون اإلجراءات اجلبائية على إدارة الضرائب أن تراقب التصرحيات  11قرة األوىل من املادة قصد. فبحسب الف
   واملستندات املستعملة لفرض كل  ريبة.

 اثنيا: الرقابة على الواثئق 

دية فقط. الرقابة على الواثئق اثين عملية تتم يف إطار التحقيق الضرييب، وهي تعد مهمة مقارنة ابألوىل الت تعد متهي
وتستمد هذه الرقابة أ يتها من كون املفتش جيري من خالهلا على مستوى مصلحة التحقيق ابإلدارة حتقيقا معمقا ملا 
تضمنتح تصرحيات املكلف ابلضريبة من معلومات. وألن هدا هذه الرقابة هو الت كد من صحة التصرحيات املدىل هبا 

ا استنادا ملا يكون قد توفر إلدارة الضرائب من معلومات حتصلت وصدقيتها، خصوصا عندما تكون مثة شبهة حوهل
عليها من دراستها للملفات، ومن إدارات أخرى لديها معطيات تدحل ما أدىل بح، فإن املشرع الضرييب وللتصدي 

: طلب تو يحات وتربيرات كتابية، طلب 38هلكذا حاالت قد خول للمفتش القائم ابلتحقيق عدة صالحيات، منها
اسة الواثئق احملاسبية املتعلقة ابلبياانت والعمليات واملعطيات مو وع الرقابة، كما لح أن يستما للمعنيني إذا تبني أن در 

استدعاءهم هلذا الغرض  روري. ومنح فهذه الرقابة تنبين على دراسة معمقة ونقدية للبياانت الت تشكل أساس فرض 
 دة مصادر  ا فيها املكلف نفسح. الضريبة، وذلو بفحصها والتدقيق فيها عرب ع

 اثلثا: الرقابة يف عني املكان 

يف هذه املرحلة األخ ة من الرقابة، ينتقل التحقيق املعمق من داخل إدارة الضرائب إىل خارجها، وابلتحديد إىل 
. وفيح 39املكان األماكن الت يزاول هبا املكلف نشاطاتح، ولذلو فقد أطلق عليح املشرع اجلزائري ابلتحقيق يف عني
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يقوم أعوان إدارة الضرائب ابلتدخالت الالزمة لفحص املستندات والواثئق احملاسبية الت قد تكون  وزة املكلف 
املعين، وإجراء حترايت ميدانية بش ن ما تضمنتح من معلومات وبياانت للت كد من صدقيتها ونزاهتها، أو العكس 

 ق الضرييب يف عني املكان قد يكون: الكشف عن وجود حماولة  ر   رييب كلي أو جزئي. والتحقي

يعين التحقيق يف احملاسبة جمموعة  :)40وقد عرفح املشرع اجلزائري ابلقولحتقيقا حماسبيا عاما )شامال(:  -1
( وخيص، يف الواقا، هذا العمليات الرامية إىل مراقبة التصرحيات اجلبائية املكتتبة من طرف املكلفني ابلضريبة 

، وذلو ألنح بغيا  هذه احملاسبة ال ميكن إجراء 41ني امللزمني قانوان  سو حماسبة واالحتفاظ هباالتحقيق أكثر املكلف
. وللشارة، فإن هذا التحقيق قد ارتبط يف املمارسة بفحص احملاسبات 42هذا التحقيق، ألنح سيكون بدون مو وع

نة ابألشخاص املعنوية يعترب كب ا جدا ، وهذا ألن عدد األشخاص الطبيعيني مقار 43املمسوكة من قبل املؤسسات أكثر
 ال ميكن، إن مل نقل يستحيل، على إدارة الضرائب تغطيتح. 

الت  44مكرر من قانون اإلجراءات اجلبائية 24لقد  سس هذا التحقيق  وجب املادة حتقيقا حماسبيا مصواب:  -2
حماسبة املكلفني ابلضريبة لنوع أو عدة ) ميكن ألعوان اإلدارة اجلبائية إجراء حتقيق مصّوب يف نصت على أنح:

أنواع من الضرائب، لفرتة كاملة أو جزء منها غري متقادمة أو جملموعة عمليات أو معطيات حماسبية ملدة تقل عن 
سنة جبائية. ويتم كذلك التحقيق عندما تشكك اإلدارة اجلبائية يف صدق املستندات أو االتفاقيات اليت مت 

فني ابلضريبة واليت ختفي املضمون احلقيقي للعقد عن طريق بنود هتدف إىل جتنب أو إبرامها من طرف املكل
''، وليس ُمَصوَّب  '' هي ''مصّوب( وجيدر التنبيح إىل أن القراءة الصحيحة ملصطلـــب ''ختفيض األعباء اجلبائية...

 ُمَصوِّب  ''
م
ِدا  لشيء حمدد بدقة،  45َوَجح  ''، وذلو لوجود فرق بني القرائتني؛ فاألوىل يقصد هبا: التحقيق امل تَـه  مس 

أو امل
مَصِحب  لشيء ما. وعليح فعلى إدارة الضرائب عندما تريد إجراء هذا النوع 

أما القراءة األخرى فيقصد هبا: التحقيق امل
أن من التحقيق الضرييب أن تصوبح وحتدد مو وعح بشكل دقيق قبل الشروع فيح، وهذا ألنح ال ميكنها بعد الشروع فيح 

حتولح إىل حتقيق حماسيب عام )شامل(، وذلو ألن املشرع اجلزائري رفل ذلو بشكل مطلق وابت؛  يا جاء يف 
ال ميكن أن ينتج عن هذا التحقيق، أبي حال من األحوال، فحص معمق ونقدي جململ املادة املذكورة أعاله أنح:) 
إن ممارسة التحقيق املادة قد عادت وأكدت على:) ( وإن كانت الفقرة األخ ة من ذات حماسبة املكلف ابلضريبة 

املصوب ال متنع اإلدارة اجلبائية من إمكانية إجراء التحقيق املعمق يف احملاسبة الحقا والرجوع إىل الفرتة اليت متت 
املصو ،  ( ويف حال قيام إدارة الضرائب بذلو، فإنح عليها مراعاة النتائا الت توصل إليها التحقيقفيها املراقبة... 

ولكن جيب أن أتخذ )أي إدارة الضرائب( بعني االعتبار احلقوق املطالب وهذا  سب نفس الفقرة الت نصت:) 
( وعلى كل، فإن التحقيق املصو  يف احملاسبة خيضا مبدئيا هبا نتيجة إلعادة التقييم املتمم عند التحقيق املصوب 

 .  46اسبة، ما عدا تلو الت استثناها املشرعلنفس القواعد املطبقة على التحقيق العام يف احمل
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من قانون اإلجراءات اجلبائية  21نصت على هذا التحقيق املادة حتقيقا معمقا يف الوضعية اجلبائية الشاملة:  -9
ميكن ألعوان اإلدارة اجلبائية أن يشرعوا يف التحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة لألشخاص بقوهلا:) 
 ابلنسبة للضريبة على الدخل اإلمجايل، سواء توفر لديهم موطن جبائي يف اجلزائر أم ال، عندما تكون الطبيعيني

( وعليح فهذا التحقيق أ يق من التحقيقني السابقني، وذلو ألنح ال يتعلق لديهم التزامات متعلقة هبذه الضريبة...
ني، وال ينصب من جهة أخرى إال على نوع واحد من جهة إال جبزء واحد فقط من املكلفني، وهم األشخاص الطبيعي

فقط من الضرائب، وهي الضريبة على الدخل اإلمجايل. وعلى العموم، فهذا التحقيق املعمق يف تمل الو عية اجلبائية 
اهلدا منح هو الت كد من صحة الدخل املصرل بح، وهذا من خالل البحا هل هو منسجم فعال ما ما ميلكح 

ملالية من سيولة نقدية، وأرصدة بنكية، عقارات، منقوالت... اخل، ابإل افة إىل البحا هل هذا املكلف يف ذمتح ا
الدخل متناسق حقيقة ما رط معيشتح وعائلتح أم ال. وبناء على النتائا الت يتوصل إليها هذا التحقيق، ميكن إلدارة 

تبني للدارة عن تصرحيات املكلف الت أدىل الضرائب الفصل هل مثة هناك حالة  ر   رييب أم ال، وذلو يف حال 
 هبا مطابقة فعال للواقا. 

ابلتلبس هذا وجتدر اإلشارة إىل أنح، ابإل افة إىل أنواع التحقيق السابق ذكرها أعاله، يوجد هناك أيضا ما يعرا 
رة املركزية، عندما جتتما لديها وهو عبارة عن إجراء رقايب تبادر بح إدارة الضرائب، بعد املوافقة املسبقة للدااجلبائي، 

مؤشرات مقبولة على وجود مناورات يقوم هبا أحد املكلفني هبدا اإل رار ابلديون الضريبية املستقبلية. وخيول هذا 
اإلجراء إلدارة الضرائب التدخل لوقف الغش املمارس، ويسمب هلا ابحلصول على االستعمال املباشر للواثئق احملاسبية 

جتماعية لاشخاص املعنيني يف الوقت املناسب، وهذا بغل النظر عن انقضاء آجال االلتزام ابلتصريب من واملالية واال
 .47عدمح

 املطلب الثاين: الضماانت الدستورية للمحافظة على سرية املعلومات الضريبية 

فكما أن حق إدارة الضرائب يف احلصول على املعلومات الت ختص املكلفني ابلضريبة والتحقق منها يعد الزما 
لتمكنها من أداء الدور املنوي هبا، وهو  مان قيام كل مكلف عداء ما عليح من التزامات  ريبية لصاحل اخلزينة 

تلف املهام الت تتحملها، من خالل وجود موارد مالية  العمومية، وهذا حىت تتمكن الدولة بدورها من اال طالع  خ
كافية لتغطية التكاليف والنفقات العمومية، فكذلو املكلفون ابلضريبة فإهنم ولتمكنهم من مواصلة مزاولة نشاطا م 
يف أمان، واحلفاظ على مصاحلهم املشروعة، فهم يف حاجة للتمتا بقدر معني من السرية، ال سيما فيما يتعلق 

ملعلومات الت تعد  كم طبيعتها وأ يتها ال تقبل إطالع الغ  عليها، وذلو لتفادي مثال املنافسة غ  النزيهة. اب
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خاصة إذا ما أدركنا األ ية واخلطورة الت متثلها حاليا املعلومات يف االقتصاد املعاصر، حىت أنح ابت يعرا ابقتصاد 
 .   49و/أو املعلومات 48املعرفة

نت املعلومات الضريبية الت رخص إلدارة الضرائب ابالطالع عليها، لدواعي املصلحة العامة، تتصل هذا وملا كا
أساسا  بكشف كل ما يتعلق بنشاي املكلفني ابلضريبة ورط معيشتهم وعائال م، وهذا بغية قياس ومعرفة مستوى 

 شو مساسا منها )أي إدارة الضرائب( دخلهم من أجل حتديد حقيقة قدر م الضريبية على الدفا، فإن ذلو يعد بال
من الدستور  00ابحلق الدستوري لكل مكلف )شخص( يف س  حياتح اخلاصة، والذي كرستح وأكدت عليح املادة 

ميارس كل واحد مجيا حرايتح، يف إطار احلقوق املع ا هبا بنصها:)  2410بعد تعديل  1990اجلزائري احلايل لسنة 
  (.ما احلق يف الشرا، وس  احلياة اخلاصة، ومحاية األسرة والشبيبة والطفولة للغ  يف الدستور، ال سي

وحىت يبقى هذا املساس بسرية املعلومات الضريبية من طرا إدارة الضرائب يف إطاره املشروع، فإنح يتعني أن يتم 
زائري هبذا الصدد ألجل دوما  من إطار قانوين حت م فيح الضماانت الدستورية الت أقرها املؤسس الدستوري اجل

 احملافظة على سرية املعلومات، مما يكفل للجميا العيش يف كنف من اخلصوصية. 

وتتمثل هذه الضماانت الدستورية بشكل أساسي يف: محاية احلق يف حرمة احلياة اخلاصة )الفرع األول(، تقييد احلق 
ق يف سرية املعطيات ذات الطابا الشخصي )الفرع يف احلصول على املعلومات ونشرها )الفرع الثاين(، ومحاية احل

 الثالا(.

 الفرع األول: محاية احلق يف حرمة احلياة اخلاصة 

يعترب احلق يف حرمة احلياة اخلاصة من احلقوق اللصيقة بشخصية اإلنسان، وذلو ألنح ال ميكن ألي شخص أن 
الغ . ويعد احلق يف حرمة احلياة اخلاصة قدميا قدم يعيش بشكل طبيعي وينمي نفسح وحياتح اخلاصة مستباحة من قبل 

، ومن مث فهو أقدم وأسبق يف الوجود من الدولة. وهذه األخ ة كما تسعى حلماية أسرارها يف مواجهة 50اإلنسان نفسح
 ماية حرمة حياة املواطن اخلاصة وعدم انتهاكها، سواء من طرفها  51الدول األخرى، فهي بدورها مطالبة دستوراي
 هي أو من طرا أي جهة أخرى كانت.  

، على أ يتح إال أنح مل 52واحلق يف حرمة احلياة اخلاصة، أو كما يسمى أيضا ابحلق يف اخلصوصية أو احلق يف السرية
يلق يف تعريفح وحتديد مضمونح إمجاعا وال حىت تقاراب من قبل الفقهاء. وألن املقام ال يسمب  حاولة استقصاء كل 
اآلراء الفقهية الت قيلت يف هذا الش ن، فإنح سنكتفي ابلتعريف الذي اعتمده مؤمتر رجال القانون املنعقد ابستوكهلم 

: '' احلق يف احلياة اخلاصة يعين حق الفرد يف أن يعيش حياتح  ن ى عن 53جاء فيح عن ، والذي1900يف ماي 
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األفعال اآلتية: التدخل يف حياتح األسرية أو املنزلية، والتدخل يف كيانح البداين أو العقلي، أو حريتح األخالقية أو 
وإذاعة وقائا تتصل  ياتح اخلاصة، واستعمال العقلية، واالعتداء على شرفح أو  عتح، وو عح حتت األ واء الكاذبة، 

ا ح أو صورتح، والتجسس والتلصص واملالحظة، والتدخل يف املراسالت، وسوء استخدام وسائل االتصال اخلاصة 
 املكتوبة أو الشفوية، وإفشاء املعلومات احملّصلة  كم الثقة واملهنة ''. 

ابلضرورة محاية حق الشخص يف عدم إفشاء معلوماتح السرية  وبذلو فحماية احلق يف حرمة احلياة اخلاصة تقتضي
. ومن املعلومات الت يرى الفقح والقضاء عهنا من الواجب أن ختضا 54الت حيتفظ هبا لتكون بعيدة عن تدخل الغ 

ر. ، وذلو سواء بشكل مباشر أو غ  مباش55للسرية وعدم إطالع الغ  عليها تلو املتعلقة ابلذمة املالية للشخص
عن قيام إدارة الضرائب بنشر معلومات تتضمن حجم ما يقوم بح  56وبناء على ذلو فقد اعترب القضاء الفرنسي

املكلف من عمليات مالية يستوي ما نشرها ملبلغ الضريبة الواجب على املكلف دفعح، ألنح يف هذه احلالة األخ ة 
 ي للمكلف املعين  جرد القيام بعملية حسابية.   يكون من السهل عندئذ على الغ  معرفة مقدار الدخل السنو 

 الفرع الثاين: تقييد احلق يف احلصول على املعلومات ونشرها 

إل فاء شفافية أكرب على كيفيات تسي  الش ن العام من طرا مؤسسات الدولة من جهة، وألجل السمال من 
شعب،  مارسة دوره الرقايب، فإن املؤسس ، وهو ال57جهة أخرى لصاحب السيادة يف الدولة ومصدر السلطة فيها

قد  من لكل مواطن حق احلصول على املعلومات والواثئق  2410و وجب تعديل سنة  58الدستوري اجلزائري
 واإلحصائيات اململوكة للدولة.  

 الواقا وحق املواطن يف احلصول على املعلومات اململوكة للدولة وعلى الرغم من كونح حقا قائما بذاتح إال أنح يف
يتصل بشكل مباشر  مارسة مجلة من احلرايت الت تعكس وعي املواطن واهتمامح ابلدفاع عن املصلحة العامة من 
وجهة نظره، والت عادة ما يكون هلا )أي هذه احلرايت(  ث  يف تشكيل رأي عام خبصوص مس لة و/أو قضية معينة 

، وحرية 60والتعب  59حلرايت حتديدا كل من: حرية الرأيذات بعد معني داخل أوساي ا تما. ونقصد هبذه ا
 .   61النشر

: '' حق الفرد الذي عيش يف تتما ما أن حيصل على 62وقد عرا البعل حق احلصول على املعلومات عنح
معلومات كافية من اإلدارة أو السلطة الت حتكم هذا ا تما، وذلو حول األمور العامة الت تعنيح ويرغب يف 

 تها''. معرف

 : 63ويعتمد حق احلصول على املعلومات ونشرها يف قيامح وحتققح على تموعة من املبادئ، من أ ها
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. مبدأ الكشف عن املعلومات: ويقصد بح أن تصبب كل املعلومات الت متلكها الدولة متاحة للطالع عليها ما 1
 عدا منها تلو الت يستثنيها بشكل صريب نص يف القانون. 

أ وجو  نشر املعلومات:  يا ال ينبغي تفس  حق املواطن يف احلصول على املعلومات على أنح فقط قادر . مبد2
على طلبها من مصدرها، وإرا ينبغي كذلو فهمح على أنح يوجب على سلطات الدولة، املخولة قانوان، أن تنشر 

 وعلى نطاق واسا املعلومات ذات األ ية ابلنسبة للجمهور. 

جو  تسهيل إجراءات احلصول على املعلومات: ويعين ذلو عدم و ا العراقيل واملعوقات الت من ش هنا . مبدأ و 9
أن تثين من هم يف حاجة للمعلومات من طلب االطالع واحلصول عليها. وملنا حدوث ذلو، يتعني حتديد اجلهة 

جال معقولة، وبكيفية الئقة، وينبغي املكلفة بتوف  املعلومات لطالبها، والت جيب عليها معاجلة الطلبات يف آ
التخفيل من قيمة الرسوم الت تقتضيها الدولة من وراء تقدميها هلذه اخلدمة يف حال ما إذا نص عليها القانون، كما 

 جيب أن تعطى لطالب املعلومات حق الطعن قضائيا يف القرار الذي يرفل طلبح يف احلصول عليها. 

ر االجتماعات العامة: ويراد ابالجتماعات هنا االجتماعات الر ية، أي . مبدأ متكني اجلمهور من حضو 0
االجتماعات الت تعقدها اهليئات التداولية املكلفة بتسي  و/أو رقابة الشؤون العامة، ومن مث فال ميكن االحتجاج  ق 

للقضاء... اخل. ويقتضي احلصول على املعلومات من أجل مثال حضور اجتماعات منظمة احملامني أو ا لس األعلى 
احلق يف حضور االجتماعات العامة  رورة إخطار طالب احلضور  كان واتريخ االجتماع  دة كافية قبل انعقاده من 

 أجل متكينح من ممارسة هذا احلق. 

وكغ ه من احلقوق، فإن احلق يف احلصول على املعلومات ونشرها ليس حقا مطلقا؛ فقد قيده املؤسس الدستوري 
: أن يتم وفقا للكيفيات الت حيددها القانون من جهة، وأن ميارس من 64جلزائري جبملة من الضوابط والقيود، هيا

جهة أخرى بشكل ال ميكن أن ميس  ياة الغ  اخلاصة و قوقهم وابملصاحل املشروعة للمؤسسات و قتضيات األمن 
 الوطين.

رة الضرائب، يف إطار متكني املواطنني من ممارسة حقهم يف ويف  وء ذلو، ميكن القول وأنح إذا كان ميكن إلدا
احلصول على املعلومات ونشرها، أن تقوم بتقدمي ونشر معلومات وواثئق وإحصائيات تتعلق  صيلة نشاطها واألرقام 

ار العام الت حتوزها فيما خيص الش ن الضرييب، يف منطقة معينة أو يف الدولة ككل، إال أن ذلو جيب أن يبقى يف اإلط
دون إعطاء تفاصيل شخصية تتعلق ابلو ا املايل والضرييب ملكلف بعينح، وإال فإهنا تكون قد ارتكبت حمظورا 

 دستوراي، وهو املساس ابحلياة اخلاصة لذلو املكلف. 
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 الفرع الثالث: محاية احلق يف سرية املعطيات ذات الطابع الشخصي 

 1998، فقد مت اعتماد سنة 66يف أداء املهام املوكلة هلا 65الضرائب بعد عديد املشاكل الت كانت عرفتها إدارة
، وذلو 68، والت كان من أ ها عصرنة وسائل العمل من خالل إدخال خدمة اإلعالم اآليل67إدخال حتديثات عليها

ألن هذا األخ  يعترب أداة فعالة وذات  اعة يف مراقبة املكلفني ابلضريبة، وحتديد كل مصادر الثروة يف البالد، كما 
يسهل على أعوان إدارة الضرائب وموظفيها عمليات حتديد وعاء الضريبة وحتصيلها، وحتسني مردود الرقابة اجلبائية، 

ملفات الت مت مراقبتها، مما سيسهل على اإلدارة التفطن والكشف عن الو عيات عن طريق برتة معلوماتية )تقنية( لل
الت هلا آاثر جد خط ة على االقتصاد  69االحتيالية، وابلتايل املسا ة يف احلد من تفاقم مشكلة التهر  الضرييب

يتحملون، بنسبة أو عخرى،  الوطين، انهيو عن إخالهلا اجلسيم  بدأ العدالة الضريبية، من خالل أن املتهربني ال
العبء الضرييب الذي كان واجبا عليهم حتملح، فيزيد الضغط الضرييب بشكل غ  مربر على أولئو املكلفني الذين 

 يلتزمون بكل نزاهة عداء واجبا م الضريبية املفرو ة عليهم. 

حجم وعائهم الضرييب، فإن املشرع وقصد مواجهة وردع املكلفني الذي حياولون إخفاء حقيقة مركزهم املايل و/أو 
اجلزائري قد رخص ألعوان إلدارة الضرائب خمالفة األحكام الت تلزمهم ابلسر املهين، وذلو ابلسمال هلم ابإلدالء 

خمالفة لألحكام اليت من قانون اإلجراءات اجلبائية على أنح:)  09ابملعلومات الت هي يف حوز م؛  يا نصت املادة 
املهين، يرخص ألعوان اإلدارة اجلبائية، يف حالة وجود نزاع يتعلق بتقدير رقم األعمال الذي أجنزه تلزمهم ابلسر 

مدين ابلضريبة، ابإلدالء ابملعلومات اليت هي يف حوزهتم، واليت من شأهنا أن تبني األمهية احلقيقية لألعمال 
 ( املنجزة من قبل هذا املدين ابلضريبة 

، إال أنح وابلنظر إىل أن حقوق اخلزينة العمومية هي 70فني ابلضريبة يف سرية األعمالوما أن ذلو خيل  ق املكل
األوىل ابحلماية القانونية يف حال تعار ها ما حقوق املكلفني، فإن املشرع اجلزائري قد قرر إهدار احلق يف سرية 

 لت يصرحون هبا هلا عن رقم أعماهلم. األعمال ابلنسبة للمكلفني الذين يثبت إلدارة الضرائب عدم نزاهة التقديرات ا

وللشارة، فإن األعمال الت يقوم هبا املكلفون ابلضريبة قد شهدت، ما التطور السريا واملستمر لتقنيات اإلعالم 
بدل تلو التقليدية، الت  71اآليل واالتصاالت اإللك ونية، حتوال مذهال حنو ما يعرا حاليا ابملعامالت اإللك ونية

تـَزمل إال أهنا ما فتئت تلقى منافسة متزايدة من قبل نظ  ا اإللك ونية، وهذا خاصة يف الدول الت تعرا تطورا وإن مل 
 كب ا يف تال خدمات االن نت. 
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والتجارة اإللك ونية ترتبط ارتباطا وثيقا ابلربتيات الرقمية الت تلعب يف أنشطة التسويق والبيا اإللك ونيني، 
رقمية وغ ها الت تدير عمليات التبادل التجاري، دورا حموراي ال يقل أ ية عن السلا واخلدمات نفسها. واملصارا ال

وتتضمن هذه اللوجستيات املعلوماتية براما متخصصة يف إدارة األعمال، والتعامل ما الزابئن، وختطيط قواعد 
ملعلومات و مينها، وكذا إدارة االتصاالت اإللك ونية البياانت وغ ها، وأجهزة إلدارة العمل اإللك وين، مثل ختزين ا

 . 72نفسها

وإن كان هذا النمو املتواصل للتجارة واملعامالت اإللك ونية قد أاثر مس لة وجو  إخضاع الدخل الناتا عنها 
عديد من ، ابإل افة إىل أهنا تطرل ال74من عدمح، إال أن هذه املس لة ال تزال حمل جدل فقهي 73لالقتطاع الضرييب

بش ن قدر ا الفعلية على حصر وتتبا هكذا معامالت إلك ونية، ألنح بدون  75التحدايت الت تواجح إدارة الضرائب
قصد إلزامهم ابالمتثال للنظام الضرييب اخلا عني لح )يف  76ذلو لن يكون همكاهنا التعرا على املكلفني ابلضريبة

لتجارة واملعامالت اإللك ونية ال ميكن أن متم إال عن طريق احلواسيب حال وجوده طبعا(. وهذا ابلنظر إىل أن كون ا
سواء أمام اإلدارة الضريبية أو  -، فإن ذلو قد جعل إثبا ا 77وأجهزة التواصل الذكية املزودة واملتصلة خبدمة االن نت

 . 78ارة واملعامالت التقليديةمستبعدا أن يكون مبدئيا  وجب طرق اإلثبات املعروفة يف التج -أمام القضاء الضرييب 

فالتجارة واملعامالت اإللك ونية تعتمد يف إثبا ا أساسا على ما يتم حتريره وختزينح من بياانت ومعطيات داخل 
)أي داخل أجهزة الكمبيوتر ووسائل االتصال الرقمية املتطورة(. هذا وعلى الرغم 79ذاكرة الوسائط الت تتم بواسطتها

، وذلو نظرا ملا تتيحح الوسائط 80رات واملستندات اإللك ونية من صعوابت وإشكاالت يف التطبيقما تلقاه هذه احملر 
اإللك ونية ملستخدميها من إمكانية إلعادة معاجلة املعطيات الت تتضمنها؛ األمر الذي جيعل املعلومات والبياانت الت 

( بعد إمتام إبرام العقد 81لتغي  فيها )أي التحريفتتضمنها احملررات والسندات اإللك ونية عر ة للتعديل و/أو ا
اإللك وين سواء من قبل أطرافح أو من قبل الغ ، هذا من انحية ومن انحية أخرى، فإن احملررات والسندات 

، وكذا مدى تعار ها 83وقوتح يف اإلثبات 82اإللك ونية ما تزال تطرل عدة مسائل، منها: حجية التوقيا اإللك وين
 . 84عدم جواز أن يصطنا اخلصم دليال لنفسح ما مبدأ

ويف  وء هذا كلح، فإن إدارة الضرائب و وجب ما خيولح هلا حقها يف احلصول على املعلومات الضريبية، ميكنها 
سواء من خالل قيام املكلفني ابلضريبة  -داخل مقرا ا  –اإلطالع على هذه املعلومات والبياانت اإللك ونية 

ا وتقدميها هلا، أو من خالل قيامهم بنقلها هلا بواسطة وسائل خمصصة هلذا الغرض، كالسيديهات بنسخها وطباعته
( والفالشات Compact Discوالت هي اختصار للمصطلب اإل ليزي   CD -)األقراص املضغوطة أو املدتة 

(. كما أنح يف حال كانت هناك شبهة أو شكوك حول وجود حماوالت flash disqueاخلارجية )ابلفرنسية:  
وفق  -إلخفاء حقيقة هذه البياانت واملعلومات الضريبية ذات الطابا اإللك وين، فإن إلدارة الضرائب أن تفّعل 
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دعائمها من  حقها يف معاينة وحجز الوسائط اإللك ونية للت كد مما احتوتح -الضوابط والقيود املنصوص عليها أعاله 
من أجل ممارسة حقها يف من قانون اإلجراءات اجلبائية على أنح:)  90معلومات وبياانت خمزنة. فقد نصت املادة 

عندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدليسية، ميكن لإلدارة اجلبائية أن ترخص، ضمن الشروط املبينة الرقابة و 
األقل رتبة مفتش ومؤهلني قانوان، القيام إبجراءات املعاينة يف كل أدانه، لألعوان الذين هلم على  34يف املادة 

اليت من شأهنا أن  كل املستندات والواثئق والدعائم أو العناصر املاديةاحملالت قصد البحث واحلصول وحجز  
 (. تربر التصرفات اهلادفة إىل التملص من الوعاء واملراقبة ودفع الضريبة 

ويف الواقا إذا كان إطالع إدارة الضرائب وكشفها للمعطيات اإللك ونية ذات الطابا الشخصي لح ما يربره قانوان، 
وهو متكينها من النجال يف احلفاظ على حقوق اخلزينة العمومية للدولة يف مواجهة أولئو املكلفني ابلضريبة الذين 

تحقات الضريبية املفرو ة عليهم، إال أن إطالع الغ  وكشفح يريدون اإل رار هبا، من خالل التهر  من دفا املس
لتلو املعطيات الشخصية بدون ر ا صاحبها وموافقتح ليس لح ما يسوغح من الناحية القانونية، بل هو ال خيرج عن  

عليح كونح فعال غ  مشروع يتعني على املشرع اجلزائري التصدي لح واملعاقبة على إتيانح. وهو ما قد كرسح وأكد 
بعد تكييفح وفقا لتعديل  - 1990من دستور  00املؤسس الدستوري اجلزائري مؤخرا  وجب الفقرة الثالثة من املادة 

محاية األشخاص الطبيعيني يف جمال معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي الت نصت على أنح:)  - 2410
 (.  حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه 

فإنح وابلرغم من أ ية هذه الضمانة الدستورية يف احملافظة على سرية املعلومات الضريبية، إال أنح يعا   وللشارة
عليها أن مداها جاء قاصرا على األشخاص الطبيعيني فقط، وهذا ما أن األشخاص املعنوية )الشركات( تعتمد هي 

ت أ حت اليوم شرطا  روراي لبقاء األشخاص و مينح على الوسائط اإللك ونية ال 85األخرى يف ممارسة عملها
املعنوية يف املنافسة، وفرض نفسها يف السوق كمتعامل اقتصادي لح وزنح ومكانتح، هذا من دون إغفال ظهور ما 

الت مل يعد نطاق نشاطها مقتصرا على تزويد زابئنها ابخلدمات واملنتجات اإللك ونية،  86يعرا ابلشركات اإللك ونية
، فمثال: الشركات 87إىل منافسة وبقوة الشركات التقليدية يف نشاطات ال طاملا كانت حكرا عليها بل تعداه

اإللك ونية استطاعت التفوق على دور النشر التقليدية الت ال ميكنها توف  كتا  ما ألحد الزابئن إال بعد القيام 
 -اندرا ما تكون قص ة  -يتم بعد مدة من الزمن هجراءات دفا مثنح، عادة وفق حوالة ترسل إىل حساهبا الربيدي، ل

شحن الكتا  وتوصيلح إىل صاحبح، بينما الشركات اإللك ونية توفره يف ظرا قياسي؛  يا ال يتطلب األمر إال 
، ليسمب لح بعدها مباشرة بتنزيل الكتا  88دقائق معدودات لدفا مثنح، وفق إحدى وسائل الدفا اإللك وين املعتمدة

 .  89املطلو 
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 خامتة: 

تعترب السرية بال شو من األمور الت حيس اإلنسان  اجة فطرية إىل إشباعها؛ ف ي إنسان سوّي تراه يتخذ من 
التداب  واالحتياطات الت حيفظ هبا بقاء معلوماتح اخلاصة يف طي الكتمان والسرية، وهذا يف مواجهة الغ  الذي قد 

حتقيق أغراض معينة. ومن أهم املعلومات الت ال يتواىن أي شخص يف إخضاعها يكون ي صد هلا للظفر هبا من أجل 
ملبدأ السرية  د املعلومات املتعلقة بو عح املايل الت ال ير ى األشخاص العاديون بكشفها وإطالع الغ  عليها، فما 

 ابلو ابملتعاملني االقتصاديني.

الغ  من تلو املعلومات، وهذا إما بشكل مباشر من وألجل ذلو فهم حيرصون عادة بشدة على عدم متكني  
خالل التمسو ابحلق يف السر املصريف )البنكي( الذي يتيب لو كمشف معرفة حجم ومقدار الثروة الت ميتلكها املعين، 

بطريقة أو عخرى  -أو بشكل غ  مباشر من خالل التمسو كذلو ابحلق يف السر الضرييب )اجلبائي( الذي لو يتم 
حلصول عليح، فإنح سيسهل على الغ  معرفة الو عية املالية للمكلف ابلضريبية من خالل ما يطلا عليح من ا -

 معلومات  ريبية ختص و عيتح اجلبائية.  

هذا احلق كان ليكون  عيفا يف مواجهة إدارة الضرائب الت يع ا هلا التشريا اجلزائري بسلطات وصالحيات 
ل املعلومات اخلاصة ابملكلفني ابلضريبة، وذلو لوال أن املؤسس الدستوري اجلزائري قد واسعة يف تال البحا وحتصي

أقر تموعة من الضماانت الت من ش هنا أن توفر احلماية ملبدأ سرية املعلومات الضريبية، وهي الضماانت الت يتعني 
لو هلزامح بشكل وا ب وصارم إدارة مراعا ا، وذ -حتت طائلة عدم الدستورية  -على املشرع الضرييب اجلزائري 

الضرائب وأعواهنا ابح ام وعدم وخمالفة ما تضمنح )أي الضماانت الدستورية( من حقوق للمكلفني ابلضريبة هبذا 
 الصدد. 

يف  -وإن كان البد من اإلشارة يف اخلتام إىل أن إن إدارة الضرائب اجلزائرية قد أبدت يف الواقا وبشكل صريب 
أهنا ملتزمة وأعواهنا ابح ام مبدأ سرية املعلومات  –عالقتها ابملكلفني ابلضريبة ومد جسور الثقة معهم إطار حتسني 

 :  90الضريبية، وهو ما يظهر جليا يف موقعها الر ي على االن نت الذي جاء فيح حتت عنوان  احلق يف سرية املعلومات

 '' إلزامية  مان سرية املعلومات

   وزتنا والت ختصكم، مؤمنة بواسطة السر املهين.إن املعلومات الت   
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 4.111إىل  411"يعاقب ابحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من من قانون العقوابت:  941املادة     
دج، ... مجيع األشخاص املؤمتنني حبكم الواقع أو املهنة أو الوظيفة الدائمة أو املؤقتة على أسرار أدىل هبا إليهم 

 ا غري احلاالت اليت يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح هلم بذلك".وأفشوه

مينا أي شخص من أعوان الضرائب، حتت طائلة العقوابت الت ديبية واجلزائية، أن يفشي لطرا آخر أي معلومة     
شي إىل طرا آخر تتعلق بو عيتكم اجلبائية واحملاسبية واملالية، سواء  ناسبة ممارسة مهامهم وخارجها، ك ن يف

 الو عية اجلبائية ملنافس ما أو أن يطلا طرا آخر غ  مؤهل على أرقام حساابتكم البنكية.

 إن رأيتم أن حقكم مل حي م فيما خيص محاية وسرية املعلومات، ندعوكم إلبالغ املسؤول السلمي عن ذلو ''.    

 : اهلوامش

                                                 
، ا لة العراقية للعلوم 1990 – 1914عياد حممد علي اب ، عامر عمران كاظم املعموري، العوامل احملددة للطاقة الضريبية يف العراق للمدة  -1

 . 198، ص2440، 49االقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، العدد 
 . 09، ص2418عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، العدالة الضريبية، الطبعة األوىل، املكتب اجلامعي احلديا، اإلسكندرية،  -2
وم اإلدارية مصطفى عبد احلسني علي املنصوري، مدى موازنة السلطة املالية بني إجراءات الفحص الضرييب وسرية املعلومات الضريبية، تلة املثىن للعل -3

 . 04، ص2418، 41واالقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املثىن، العدد 
 . 49، ص2449ة والتطبيق، دار هومة، اجلزائر، انصر مراد، فعالية النظام الضرييب بني النظري -4
 https://ar.wikipedia.org/wiki، على املوقا:  21/12/2410راجا: مالذ  رييب، بتاريخ  -5
للحقوق،  املعدل النافذ، تلة الرافدين  1912لسنة  119فضيلة عباس غائب، مبدأ سرية املعلومات الضريبية يف قانون  ريبة الدخل العراقي ذي الرقم  -6

 . 299، ص2414، 00كلية احلقوق، جامعة املوصل، العدد 
 . 124، ص2448راجا مثال: قبس حسن عواد البداري، املركز القانوين للمكلف الضرييب، الطبعة األوىل، دار املناها، عمان،  -7
واملتضمن  2441ديسمرب  22املؤرم يف  41/21لقانون رقم من قانون اإلجراءات اجلبائية )املعدل واملتمم( املؤسس  وجب ا 01 – 08أنظر املواد:  -8

 (.  2441ديسمرب  29الصادرة يف  09)اجلريدة الر ية عدد  2442قانون املالية لسنة 
املؤمتر القانوين الدويل الثاين لكلية القانون الكويتية العاملية حول: " التحدايت املستجدة يسري حممد العصار، احلماية الدستورية للحق يف اخلصوصية،  -9

 ،29/12/2410، بتاريخ 2418فرباير  10  – 18للحق يف اخلصوصية "، يومي: 
  41-59-10-28-12-2016-10/377-item-menu-http://kilaw.edu.kw/Conference/index.php/ar/ct 

 . 110قبس حسن عواد البداري، املرجا نفسح، ص -10
 .  2410بعد تعديل  1990من الدستور اجلزائري احلايل لسنة  01أنظر: املادة  -11
. ر ا خالصي، شذرات املالية العامة، دار 240، ص2444حممد خالد املهايين، خالد شحادة اخلطيب، املالية العامة، منشورات جامعة دمشق،  -12

 .  919، ص2410، هومة، اجلزائر
. علي زغدود، املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 98، ص2448أعمر حيياوي، مسا ة يف دراسة املالية العامة، دار هومة، اجلزائر،  -13

 . 101، ص2448
 . 21، ص2414، اجلزائر، ITCISحممد عباس حمرزي، املدخل إىل اجلباية والضرائب، دار  -14
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 .  182، ص2448لد شحاده اخلطيب، أمحد زه  شامية، أسس املالية العامة، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، خا  -15
 . 11، ص2418حمفوظ برمحاين، املالية العامة يف التشريا اجلزائري، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  -16
 املرجا نفسح والصفحة نفسها.  -17
 (.   2440ديسمرب  42الصادرة يف  08واملتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة املالية ) اجلريدة الر ية عدد  2440نوفمرب  21املؤرم يف  -18
 .  40/900من املرسوم التنفيذي رقم  48أنظر: املادة  -19
 . 40/900أنظر يف ذلو: املرسوم التنفيذي رقم  -20
 .12، ص2448، 40جلبائية كسبب رئيسي للمنازعة الضريبية، تلة تلس الدولة، اجلوائر، العدد زوبيدة كرييب، املراقبة ا -21
 . 11، ص2411منصور بن اعماره، إجراءات الرقابة احملاسبية واجلبائية، دار هومة، اجلزائر،   -22

- Mansour Ben Amara, Bouznad Hocine, Le droit fiscal ded affaires en Algérie, éditions Houma, 

Alger, 2012, p47.    
 (. 1900أكتوبر  42الصادرة يف  04املعدل واملتمم )اجلريدة الر ية عدد  1900ديسمرب  49املؤرم يف  00/140املتضمن ابألمر رقم  -23
 يف فقر ا األخ ة من قانون اإلجراءات اجلبائية.  89و 08أنظر املادتني :  -24
. نقال عن: عبد الباسط 48، ص1902، 49، حق االطالع ملوظفي اإلدارة الضريبية، تلة إدارة قضااي احلكومة، القاهرة، العدد حسن املرصفاوي -25

، 01العدد  كلية احلقوق، جامعة املوصل،  علي جاسم، حق اإلطالع الضرييب ملوظفي اإلدارة الضريبية يف التشريا الضرييب العراقي، تلة الرافدين للحقوق،
 .   240، ص2449

 . 04، ص2440انصر مراد، التهر  والغش الضرييب يف اجلزائر، الطبعة األوىل، دار قرطبة، اجلزائر،  -26
 من قانون اإلجراءات اجلبائية.  09، 01، 00أنظر املواد:  -27
 من قانون اإلجراءات اجلبائية.  22أنظر: املادة  -28
 .91، ص2411ائية إلنشاء املؤسسة يف اجلزائر، دار بلقيس، اجلزائر، مروان الدزيري، التكلفة اجلب -29
 .24، ص2441عبد الباسط، فل منازعات الضرائب على الدخل ابلطريق اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  وفاء -30
. منور أوسرير، حممد محو، جباية املؤسسات، 201، ص2410، مدخل إىل دراسة قانون الرقابة اجلزائري، دار القصبة، اجلزائر، حممد سعيد بوسعدية -31

 . 244، ص2449اجلزائرية بوداود، اجلزائر،  الشركة مكتبةالطبعة األوىل، 
 .  11، ص2449زائري، الطبعة األوىل، مطبعة مزوار، الوادي، مصطفى عوادي، الرقابة اجلبائية على املكلفني ابلضريبة يف النظام الضرييب اجل -32
 .00، ص2411سهام كردودي، الرقابة اجلبائية بني النظرية والتطبيق، دار املفيد، عني مليلة،   -33
 أنظر: عنوان البا  األول من اجلزء الثاين لقانون اإلجراءات اجلبائية.  -34
واملتضمن قانون  2419ديسمرب  94املؤرم يف  19/41من القانون رقم  28اجلبائية، الت أ يفت  وجب املادة مكرر من قانون اإلجراءات  19املادة  -35

 (. 2419ديسمرب  91الصادرة يف  01)اجلريدة الر ية عدد  2410املالية لسنة 
عباس عبد الرزاق، التحقيق احملاسيب والنزاع راجا حول من هم أصحا  االختصاص هجراء عمليات التحقيق الضرييب من أعوان وهيئات ومصاحل:  -36

. شريف إ اعيل، أساسيات حول النظام اجلبائي اجلزائري بني املفهوم القانوين والتطبيقي، الطبعة 29 – 28، ص2412الضرييب، دار اهلدى، عني مليلة، 
 .   194، ص2418األوىل، دار طليطلة، اجلزائر، 

، 2440، 49ا لة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، العدد بية ومهمتها، حممد براق، ماهية املراجعة الضري -37
 .201ص
. Maurice Colin, La vérification fiscale, Economica, Paris, 1985, p37 - 
 من قانون اإلجراءات اجلبائية.   19املادة  -38
 من قانون اإلجراءات اجلبائية.  24أنظر: املادة  -39
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 من قانون اإلجراءات اجلبائية.  24الفقرة الثانية من املادة  -40
 2440فرباير  24املؤرم يف  40/42من القانون رقم  99من القانون التجاري ابلنسبة للتجار، واملادة  12مكرر،  14، 14، 49أنظر مثال: املواد  -41

واملتضمن تنظيم مهنة احملضر القضائي ابلنسبة  2440فرباير  24املؤرم يف  40/49من القانون رقم  90هنة املوثق ابلنسبة للموثق، واملادة واملتضمن تنظيم م
 (.    2440مارس  41الصادرة يف  10للمحضر القضائي)اجلريدة الر ية عدد 

. نقال عن: مجال سايس، املنازعات الضريبية يف االجتهاد 01/42/2440الصادر يف  11920أنظر بش ن ذلو مثال: قرار تلس الدولة رقم  -42
   .288، ص2410القضائي اجلزائري، الطبعة األوىل، منشورات كليو، اجلزائر، 

 . 19، ص2419راجا: ميثاق املكلفني ابلضريبة اخلا عني للرقابة، املديرية العامة للضرائب، اجلزائر،  -43
واملتضمن قانون املالية التكميلي  2441يوليو  20املؤرم يف  41/42من األمر رقم  22استحدثت هذه املادة املعدلة واملتممة ألول مرة  وجب املادة  -44

 ( 2441يوليو  20الصادرة يف  02)اجلريدة الر ية عدد  2441لسنة 
 ، 21/40/2410بتاريخ  راجا: التعريف املقدم لح يف موقا املديرية العامة للضرائب، -45

http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar 
 من قانون اإلجراءات اجلبائية.  24مكرر و 24أنظر املادتني:  -46
 من قانون اإلجراءات اجلبائية.  9مكرر 24أنظر: املادة  -47
سي ، جامعة اجلزائر، راجا مثال: عامر بش ، دور االقتصاد املعريف يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم الت -48

ة اقتصادايت مشال إفريقيا، . كمال منصوري، عيسى خليفي، اندماج اقتصادايت البلدان العربية يف اقتصاد املعرفة: املقومات والعوائق، تل49، ص2412
 .   09، ص2440، 40خمرب العوملة واقتصادايت مشال إفريقيا، جامعة الشلف، العدد 

طنية، راجا: بكر ايسني حممد اشتية، واقا اقتصادايت املعلومات يف فلسطني وآفاقها، مذكرة ماجست ، كلية الدراسات العليا، جامعة النجال الو  -49
 . 29، ص2440

 . 19، ص2440د عبد الزعيب، حق اخلصوصية يف القانون اجلنائي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة املوصل، علي أمح -50
. سوزان عدانن األستاذ، انتهاك حرمة احلياة اخلاصة 2410بعد تعديل  1990من الدستور اجلزائري احلايل لسنة  00أنظر: الفقرة األوىل من املادة  -51

 . 029، ص2419، 49ة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، العدد عرب االن نت، تل
 . 00، ص2412فضيلة عاقلي، احلماية القانونية للحق يف حرمة احلياة اخلاصة، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة،  -52
اجلزائري والفقح اإلسالمي، مذكرة ماجست ، كلية العلوم اإلنسانية  نقال عن: سليم جراد، احلق يف اخلصوصية بني الضماانت والضوابط يف التشريا -53

 . 10، ص2419واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران، 
 ، 91/12/2410بسدات حلبيب، الضماانت الدستورية حلماية حرمة احلياة اخلاصة واالستثناءات الواردة عليها،  -54

sba.dz/bitstream/123456789/648/1/BESSADET.pdf-http://rdoc.univ 
 .200، ص2412صفية بشاتن، احلماية القانونية للحياة اخلاصة، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو،   -55
 . 904فضيلة عاقلي، املرجا السابق، ص  -56
 . 2410بعد تعديل  1990من الدستور اجلزائري احلايل لسنة  40املادة  -57
 . 2410بعد تعديل  1990من الدستور اجلزائري احلايل لسنة  81الفقرة األوىل من املادة   -58
 . 2410بعد تعديل  1990من الدستور اجلزائري احلايل لسنة  02املادة  -59
 . 2410بعد تعديل  1990لسنة من الدستور اجلزائري احلايل  01املادة  -60
 . 2410بعد تعديل  1990من الدستور اجلزائري احلايل لسنة  84الفقرة الثالثة من املادة  -61
 . 40، ص2440بالل الربغوثي، احلق يف اإلطالع أو حرية احلصول على املعلومات، اهليئة الفلسطينية حلقوق اإلنسان املستقلة، رام هللا،  -62
 وما بعدها.  11صاملرجا نفسح،  -63
 . 2410بعد تعديل  1990من الدستور اجلزائري احلايل لسنة  81الفقرة الثانية من املادة   -64
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 .  284، ص1998 راجا: عبد ا يد قدي، فعالية التمويل ابلضريبة يف ظل املتغ ات الدولية، أطروحة دكتوراه، معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، -65
 . 00، ص2414مصطفى عوادي، نصر رحال، الغش والتهر  الضرييب يف النظام الضرييب اجلزائري، مكتبة بن موسى السعيد، الوادي،  -66
 . 09، ص2449، 41مجال بدري، عملية الرقابة اجلبائية على الغش والتهر  الضرييب، مذكرة ماجست ، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر  -67
، 2440(، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 2440 – 1992م الضرييب اجلزائري وحتدايت اإلصالل االقتصادي يف الف ة )محيد بوزيدة، النظا -68
  .98ص
 . 941، ص2442اجلزائر، انصر مراد، فعالية النظام الضرييب وإشكالية التهر : دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه، معهد العلوم االقتصادية، جامعة  -69
 ، 42/41/2410اندية حممد معوض، أثر املعلوماتية على احلق يف سرية األعمال، بتاريخ  -70

http://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images/part1.pdf 
نتدى الوطين أل اث الفكر والثقافة، بغداد، علي خليل إ اعيل احلديثي، ماهية املعامالت اإللك ونية وتبعات التنازع القانوين فيها، حولية املنتدى، ال -71

 ، 42/41/2410. رأفت ر وان وآخرون، الضرائب يف عامل األعمال اإللك ونية، بتاريخ 00، ص2411، 40العدد 
2.pdf-api.org/images/publication/pdfs/144/144_j2-http://www.arab 

دارة واإلقتصاد، جامعة سامل صالل راهي احلسناوي، التجارة اإللك ونية العربية: املقاييس واملالمب، تلة القاديسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإل -72
 .  84، ص2440، 40القادسية، العدد 
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علوم االقتصادية يوسف قاشي، فعالية النظام الضرييب يف ظل إفرازات العوملة االقتصادية: دراسة حالة النظام الضرييب اجلزائري، مذكرة ماجست ، كلية ال -75
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 .  109، ص2441، 40عمار كرمي كاظم، انرمان مجيل نعمة، القوة القانونية للمستند اإللك وين، تلة مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، العدد  -78
 . 890 – 890، ص2418، 99رغد فوزي عبد، الشكلية يف العقد اإللك وين: شري لالنعقاد أم للثبات، تلة الكلية اإلسالمية اجلامعة، العدد  -79
لك ونية(، حسن عبد الباسط مجيعي، اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية )طبعة منقحة مضاا إليها أحكام إثبات التصرفات املدونة على الوسائط اإل -80

 .  221مطبعة أكتوبر اهلندسية، القاهرة، دون ذكر سنة النشر، ص
 . 018، ص2418، 210ونية، تلة األستاذ، كلية ال بية ابن رشد، جامعة بغداد، العدد أنسام عوين رشيد، التجارة اإللك ونية: دراسة قان -81
 وما بعدها.  208، ص2419، 41راجا مثال: زينة قدرة لطيف، التوقيا اإللك وين وحجيتح يف اإلثبات، تلة كلية احلقوق، جامعة النهرين، العدد  -82
 وما بعدها.  110، ص2414، 42وين ومدى قوتح يف اإلثبات، تلة جامعة اخلليل لا اث، العدد راجا مثال: علي أبو مارية، التوقيا اإللك   -83
، 40العدد  ما قاعدة عدم جواز اصطناع اخلصم دليال لنفسح، تلة جامعة كربالء العلمية،عباس العبودي، مدى تعارض اإلثبات ابلسندات اإللك ونية  -84

 . 110، ص2440
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 http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-50-29-08-29-13/2014-05-28-14-55-05ارجا للرابط:  -90



 7102العدد الثاين سبتمرب                                                                            جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 3 

 

45 

 حيي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة 

 احلماية املدنية للمستهلك من الشروط التعسفية يف العقد االلكرتوين

 بولقواس سارة
 .0-السياسية جامعة ابتنة طالبة دكتوراه بكلية احلقوق والعلوم

 ملخص:

تعد فكرة الشري التعسفي آلية إلعادة توازن العقد، ووسيلة حلماية املستهلو، تناوهلا املشرع  من القواعد العامة 
 . 42-40ويف القانون 

 ونتيجة للتطور التكنولوجي الذي أفرز عنح وجود عقود روذجية ينفرد يف صياغتها املهين بطريقة ختدم مصاحلح
انتشرت الشروي  التعسفية ،خاصة يف ظل تطور وسائل اإلتصال احلديثة الت تدفا املستهلو إىل التعاقد دون دراسة 

 لبنود العقد.

ومل خيص املشرع اجلزائري العقد اإللك وين تنظيما خاصا لذلو فإن احلماية املدنية للمستهلو من الشروي 
ملشرع حلماية الطرا الضعيف ومكافحة الشروي التعسفية، الت تتمثل يف التعسفية ال خترج عن الوسائل الت أاتحها ا

 تدخل القا ي إلعادة التوازن العقدي.

Abstract 

The idea of arbitrary condition is considered as a mechanism to re-balance 

the contract, also as a means of consumer protection, it was addressed by the 

legislator within the general rules in Law 04-02. 

As a result of the technological development that resulted to the existence 

of model contracts, unilateral in its formulation a professional in a way that 

serves its interests, the arbitrary conditions spread, especially in the light of 

the development of modern means of communication that push the consumer 

to contract without studying the terms of the contract. 

The Algerian legislator did not pay special attention to the e-contract, so the 

consumer protection from arbitrary conditions does not deviate from the 

means provided by the legislator to protect the weak party and to combat 

arbitrary conditions, which is the judge's intervention to restore the balance of 

contractions 
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 مقدمة:

عاقدية خاصة ما سيادة املذهب الفردي منذ القدم عهنا غ  متوازنة  ملا ميلكح أحد األطراا متيزت العالقات  الت
يف مواجهة الطرا األخر من قوة إقتصادية، نظرا لتكريس مبدأ العقد شريعة املتعاقدين ال جيوز نقضح أو تعديلح إال 

عالقة التعاقدية ميارس كل أشكال السلطة الت  هتفاق الطرفني دون إستثناء، وهو األمر الذي جعل الطرا القوي يف ال
 متّكنح من حتقيق مصاحلح ، ومن هنا بدأت فكرة الشري التعسفي يف الظهور.

أدى التطور التكنولوجي إىل تطور وسائل اإلتصال فظهرت وسائل وأساليب جديدة إلبرام العقود مل تكن معروفة 
هرت وإنتشرت  يالد التجارة اإللك ونية. ابلرغم ما يوفره التعاقد من قبل، أطلق عليها ابلعقود اإللك ونية الت ظ

اإللك وين من مزااي  فهو يسهل عمليات التبادل التجاري إذ مل يعد األفراد يف حاجة إىل احلضور املادي وأصبب 
نطاق التبادل  بذلو التعاقد يف السوق االف ا ية أسهل مما عليح يف األسواق التقليدية، وخيتصر الوقت ووسا من

التجاري إلمكانية الدعاية واإلشهار وعلم األشخاص ابلسلا واخلدمات بغل النظر عن مكان تواجدها ، إال أنح 
 جيعل من املستهلو أكثر  عفا إلنتشار العقود النموذجية الت ينفرد يف صياغتها املهين فيضا الشروي الت تناسبح.

املستهلو يف العقود اإللك ونية إال أن املشرع اجلزائري مل خيضا هذا النوع وابلرغم من كثرة العيو  الت  دد ر ا 
من العقود ألحكام خاصة بح، بل جعلح خا عا للقواعد العامة  وهو األمر الذي دفعنا إىل طرل اإلشكالية التالية هل 

 ية؟اآلليات املنصوص عليها يف القانون املدين كفيلة  ماية املستهلو من الشروي التعسف

وللجابة عن هذه اإلشكالية قسمت املو وع إىل مبحثني، حيا خصص املبحا األول ملاهية العالقة التعاقدية 
 اإللك ونية، وخصص املبحا الثاين ملكافحة الشروي التعسفية.

 املبحث األول: ماهية العالقة التعاقدية االلكرتونية

أاي كان نوع العقد تقليداي أو الك ونيا، واستخدام وسائل تنشئ العالقة التعاقدية من تطابق اإلجيا  والقبول 
االتصال احلديثة مل يؤد إىل إنشاء عقود جديدة وال إىل ظهور نظرية جديدة والدليل على ذلو عدم إعتبار املشرع 

رات على اجلزائري العقد االلك وين من العقود املسماة  الت حتتاج إىل تنظيم خاص هبا، وإرا أدى إىل إحداث تطو 
 مستوى املعامالت التقليدية وعلى نمظمها القانونية.
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وابعتبار العالقة التعاقدية االلك ونية تنشئ عند إبرام العقد عرب الوسائط االلك ونية الت جتعلح يتميز عن العقود 
وهذا ما سيتم التطرق إليح التقليدية دعت الضرورة إىل البحا يف مفهوم العقد االلك وين  وحتديد الطبيعة القانونية لح ،

 يف مايلي:

 املطلب األول: مفهوم العقد االلكرتوين

يعد التعاقد ابلوسائل املستحدثة تكنولوجيا على اختالا أنواعها مظهرا من مظاهر التطور العلمي يف تال 
وعة خصائص متييزه االتصاالت واملعلومات االلك ونية ، الت جعلت للعقد لح مفهوما جديدا ذو طبيعة خاصة ، وتم

 عن العقد التقليدي، وهذا ماسيتم التطرق إليح يف مايلي

 الفرع األول: تعريف العقد االلكرتوين

تعددت التعاريف اخلاصة ابلعقد االلك وين سواء من الناحية التشريعية أو الفقهية، ومل  د تعاريف موحدة نظرا 
 لتعدد وسائل اإلتصال احلديثة وتنوعها. 

 التعريف التشريعي للعقد االلكرتوين:أوال: 

مل يتناول املشرع اجلزائري تنظيما خاصا للعقد املربم ابلوسائل االلك ونية، ومل يعطيح تعريفا خاصا بح يف القواعد 
من نفس  04من خالل نص املادة  1العامة، وإرا أشار إىل إمكانية التعاقد هبا  من القواعد العامة يف القانون املدين

انون الت تنص على أنح "يتم العقد  جرد أن يتبادل الطرفان التعب  عن إراد ما املتطابقتني دون اإلخالل الق
،وأجاز 2 280-91، و ب هقامة خدمات االن نت واستغالهلا  وجب املرسوم التنفيذي رقم"ابلنصوص القانونية

منح، كما نظم اجلرائم االلك ونية يف  09يف املادة  3استخدام بطاقات الدفا االلك وين  وجب قانون النقد والقرض
، وهذا خبالا بعل التشريعات كالتشريا األردين الذي عرا العقد 4مكرر من قانون العقوابت 990نص املادة 

ا أو على أنح " االتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الك ونية كلي 5من قانون املعامالت األردنية 2/0االلك وين يف املادة 
جزئيا" هبذا التعريف نستخلص أن املشرع األردين يعتد ابلعقد الذي مت التفاوض يف ش نح وصدر القبول فيح بوسيلة 

 الك ونية حىت وإن أبرم بصفة هنائية بوسيلة تقليدية

 منح" يف سياق تكوين 11/1يف املادة  6ونص كذلو القانون األونسي ال النموذجي بش ن التجارة االلك ونية
العقود، مامل يتفق الطرفان على غ  ذلو جيوز استخدام رسائل البياانت للتعب  عن العرض وقبول العرض" ، ابلرغم 
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من أن هذا النص مل يتضمن تعريف العقد االلك وين إال أنح أجاز إبرامح ابستخدام الوسائل االتصال احلديثة على 
   تم هبا.اختالفها مما أ فى الشرعية على املعامالت الت ت

 اثنيا: التعريف الفقهي للعقد االلكرتوين      

اختلف الفقح القانوين يف تعريف العقد االلك وين فهناك من يعرفح بناءا على الوسيلة الت ينعقد هبا الت تتمثل يف 
فاق يتضمن الوسائل االلك ونية ، وآخر ابعتباره عقدا من العقود املربمة عن بعد، حيا عرفح البعل على أنح إت

إجيا  ببيا أشياء وتقدمي خدمات يمعرب عنح على الطريقة اإلذاعية املرئية املسموعة أو وسط شبكة دولية لالتصاالت 
ويمالقيح قبول عن طريق اتصال األنظمة املعلوماتية ببعضها، وما يعا  على هذا التعريف أنح اقتصر على  عن بعد،

من خالل شبكة االن نت وخدما ا، يف حني التعاقد قد يتم ابستخدام وسائل عقد البيا وعلى صورة التعاقد الت تتم 
 ،7أخرى ظهرت قبل شبكة املعلومات) الربقية، التلكس الفاكس(

كما عمرا كذلو على أنح العقد الذي يتم إبرامح عرب شبكة االن نت ،انتقد هذا التعريف على أساس  أنح حصر 
 ، 8الن نت متجاهال الوسائل االلك ونية األخرى كالربقية والتلكس الفاكسوسيلة العقد االلك وين يف شبكة ا

ويقصد بح أيضا التقاء اجيا  صادر من املوجب بش ن عرض مطرول بطريقة الك ونية  عية أو مرئية أو كليهما 
ة إىل التقاء على شبكة لالتصاالت واملعلومات ،بقبول مطابق لح صادر من الطرا القابل بذات الطرق دون احلاج

 . 9األطراا املادي

وهناك من الفقح من يربط التعاقد ابلوسائل االلك ونية ابلتجارة العاملية ويعترب العقد االلك وين على أنح قلب 
 .10التجارة العاملية الت تمتيب تبادل السلا واخلدمات عن بعد

، 11ة الك ونية بقصد إنشاء التزامات تعاقديةكما عرا العقد االلك وين على أنح العقد الذي يتم انعقاده بوسيل
يعد هذا التعريف أحسن من سابقيح ألنح اشتمل على أهم خاصية للتعاقد االلك وين املتمثلة يف استخدام وسائل 
االتصال احلديثة دون حتديدها، ومل حيدد نوع العقد إلمكانية إبرام أي عقد بوسيلة الك ونية ، وبني األثر الذي ي تب 

 يح.عل

ولتحديد مفهوم العقد االلك وين بشكل خمتلف عن مفهوم العقد التقليدي جيب أن يتضمن يف التعريف الوسائل 
االلك ونية لذلو نعرفح على أنح "االتفاق الذي يتم عن بعد ابستخدام وسائل االتصال االلك ونية بغرض إنشاء 

 التزامات تعاقدية."
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 :والفقهية السابقة ميكن استخالص خصائص العقد االلك وينمن خالل التعاريف التشريعية 

يعد التعاقد ابستخدام وسائل االلك ونية من بني العقود املربمة عن بعد الت تتم بني شخصني متباعدين من  -1
حيا املكان أي البد أن تكون هناك مسافة بني املتعاقدين فالتعاقد االلك وين يعد تعاقدا بني حا رين حكما يف 

 .  12الغالب
تعد أهم ميزة يتميز هبا العقد االلك وين استخدام أحد وسائل االتصال احلديثة اهلاتف،الفاكس، التلكس،   -2

 شبكة االن نت، الربيد االلك وين.
الواسا النتشار العقد تكون العقود االلك ونية يف الغالب ذات طابا جتاري إذ تعد التجارة الدولية امليدان  -9

 ابعتبارها الوسيلة أكثر استعماال.13وأصبحت عقود بيا السلا واخلدمات تتم عرب شبكة االن نت ،االلك وين
تتميز أغلب العقود االلك ونية عهنا ذات طابا دويل، ابعتبارها تتم يف الغالب بني أشخاص ينتمون إىل دول    -0

 .14خمتلفة، فهذه العقود ال تتقيد  دود الدول

 ري من التعاقد ابستخدام الوسائل االلكرتونيةاثلثا: موقف املشرع اجلزائ

مل يتناول املشرع اجلزائري التعاقد بوسائل الك ونية  وجب قانون خاص، وإرا أشار إىل إمكانية التعاقد هبا  من 
ن منح الت تنص على أنح "يتم العقد  جرد أ 89القواعد العامة يف القانون املدين من خالل نصني ، األول نص املادة 

من خالل نص هذه املادة ميكن  يتبادل الطرفان التعب  عن إراد ا املتطابقتني دون اإلخالل ابلنصوص القانونية. "،
القول أن املشرع اجلزائري مل حيدد وسيلة أو طريقة معينة للتعاقد وابلتايل ميكن التعاقد بواسطة وسائل االلك ونية، كما 

 عن اإلرادة صحيحا ومنتجا ألثره إذا مت  هختاذ أي موقف ال يدع تاال للشو منح اعتربت التعب  04أن نص املادة 
يف داللتح على مقصود صاحبح وهذا ينطبق على خمتلف الوسائل االلك ونية، وما يؤكد أن املشرع يقرر مشروعية 

احلق يف التحلل من  من القانون املدين الت منحت للموجب 00التعاقد ابلوسائل االلك ونية  منيا  نص املادة 
إجيابح إذا مل يصدر اإلجيا  فورا ومل يتم حتديد مدة لصدروه سواء مت العقد يف تلس حيضره أطرافح أو مت بطريق اهلاتف 

ومن مث  فإن التعاقد عرب االن نت مماثل للتعاقد بطريق اهلاتف أيخذ حكمح وهو تعاقد بني  أو عي طريق مماثل،
 ما ال حقيقيا.حا رين يف تلس العقد حك

إ افة إىل ذلو فإن املشرع أشار إىل صحة التعاقد الذي مت ابستخدام وسائل االتصال االلك ونية يف املادتني 
، من خالل اإلقرار هبا كوسائل للثبات فمن اب  أوىل أن تكون 15من القانون املدين 920/2واملادة  1مكرر929

 وسائل للتعاقد إلنشاء االلتزام.
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 الثاين:الطبيعة القانونية للعقد االلكرتوين:الفرع 

تقسم العقود وفقا للقواعد العامة املنصوص عليها يف القواعد املدين إىل العديد من التقسيمات منها العقود امللزمة 
للجانبني و امللزمة جلانب واحد ،أو إىل عقود بعوض وعقود تربع،أو إىل عقود غرر وعقود تبادلية،أو إىل عقود 

 مة وعقود إذعان،أو إىل عقود تتم بني حا رين وعقود تتم بني غائبني.مساو 

ِكن أغلبية وسائل االتصال االلك ونية املتعاقدين من احلضور يف نفس  ونظرا خلصوصية العقود االلك ونية حيا متم
مكتوبة روذجية  الوقت من جهة ، ومن جهة أخرى ال متكن من احلضور املادي هلما،كما أهنا تعد يف أغلبيتها عقود

 مما يث  إشكالية هل هي عقود مساومة أو عقود إذعان، وهذا ما سنتطرق إليح يف مايلي:

 مدى إعتبار العقد االلكرتوين من بني العقود اليت تتم بني غائبني: -أوال

ل مطابق لح يكون العقد مربما بني غائبني إذا مت يف تلس العقد،حيا يصدر إجيا  من أحد املتعاقدين يعقبح قبو 
،والثابت أن خصوصية العقد االلك وين أنح يتم من خالل شبكة االتصال االلك ونية تنتمي إىل 16من املتعاقد األخر

، لذلو اختلف الفقح القانوين 17طائفة العقود الت تربم عن بعد، حيا أن التعاقد يكون بني أشخاص متباعدين مكاان
 ابستخدام وسائل الك ونية تتم بني حا رين أو غائبني.يف حتديد فيما إذا كان التعاقد 

هناك من يرى عن العقد االلك وين هو تعاقد بني غائبني زماان ومكاان ش نح يف ذلو ش ن التعاقد ابملراسلة نظرا 
ىل لعدم صدور االجيا  والقبول يف نفس اللحظة ،بل يوجد فاصل زمين بني علم املوجب ابلقبول وصدوره ،ابإل افة إ

إختالا مكان وجود املتعاقدين، والذي ميّكن املستهلو من حق الرجوع الذي يعترب قاعدة يف حالة التعاقد عن 
 . 18بعد

انتقد هذا االجتاه على أساس أنح جتاهل التعاقد االلك وين الذي قد يتم يف حلظة واحدة كما هو الش ن يف حالة 
ففي هذه احلالة فإن زمن وصول الرسالة االلك ونية املتضمنة القبول ال  التعاقد عرب الربيد ابستخدام ميكروفون وكام ا

 تستغرق جزء من الثانية.

وهناك من يرى عن التعاقد ابستخدام وسائل الك ونية تعاقدا بني حا رين على أساس االتصال املباشر بني 
الذي يعد  ابطا للتمييز بني التعاقد بني املتعاقدين حيا قد ال يفصل بني صدور القبول وعلم املوجب بح زمنا طويال 

حا رين أو بني غائبني،ويكون تلس العقد تلسا حكميا ال حقيقي وهو الذي يتم بني طرفني ال جيمعهما مكان 
واحد حلظة التعاقد وإرا جيمعهما اتصال مباشر كاهلاتف أو أي وسيلة مشاهبة حيا ال يوجد فاصل زمين بني صدور 
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، وهذا االجتاه أخد بح التشريا اجلزائري حيا اش ي 20،وتطبق عليح قواعد التعاقد مابني احلا رين 19القبول والعلم بح 
 العتبار التعاقد قد مت بني الغائبني أن يتم بني شخصني غائبني  من حيا الزمان واملكان معا. 00يف نص املادة 

ني حا رين من حيا الزمان وبني غائبني من و هناك من يرى عن التعاقد ابستخدام وسائل الك ونية هو تعاقد ب
 حيا املكان وهذا االجتاه أخذ بح التشريا األردين.

والتعاقد ابستخدام الوسائل الك ونية وفقا للتشريا اجلزائري هو تعاقد بني شخصني حا رين حكما إذا مت 
 ها،أما إذا مت ابستخدام الربيد ابستخدام وسائل مشاهبة للهاتف كغرفة احملادثة الت تتم عرب شبكة االن نت وغ

االلك وين فإن التعاقد يكون قد مت يف الغالب بني شخصني غائبني، فالطبيعة القانونية للعقد االلك وين ختتلف 
 ابختالا الوسائل االلك ونية املستخدمة يف التعاقد.

 الفرع الثاين:مدى اعتبار العقد االلكرتوين عقد إذعان

ا ختضا ملبدأ املساومة و الر ائية  حيا تتساوى فيح إرادة كل األطراا ما إرادة الطرا األصل يف العقود أهن
،غ  أنح يف بعل األحيان ال يتمتا فيها أحد العاقدين  ركز مساٍو ملركز  21اآلخر وتتبادل فيح النقاشات بكل حرية

ام املتعاقد اآلخر إال أن يقبلها دون املتعاقد اآلخر ،بل يستقل املوجب  بو ا شروي التعاقد كاملة ،وال يكون أم
،ابعتباره يف حاجة إىل التعاقد على شيء أو خدمة ال غىن 22مناقشة أو يرفضها وهذا مايطلق عليح بعقد إذعان 

 :24،ويتميز عقد اإلذعان هبذا املفهوم  جموعة من العناصر متييزه عن غ ه من العقود تتمثل يف23عنها

 و فعلي لسلعة من السلا من طرا جهة قوية اقتصاداي.أن يكون هناك احتكار قانوين أ -1
 أن تكون اخلدمة أو السلعة احملتكرة  رورية ابلنسبة للمستهلكني الت ختتلف من زمن إىل آخر -2
 أن يصدر اإلجيا   بشروي واحدة لكافة الناس وملدة غ  حمددة. -9
 أن تعرض هذه الشروي يف قالب روذجي مطبوع ومعد سلفا. -0

الفقح القانوين وهو السائد يرى أن عقد اإلذعان يكفي لتحققح أن يكون العقد معدا سلفا ال  وهناك جانب من
يقبل املناقشة، أو أن يوجد أحد طريف العقد يف موقا يتفوق فيح على الطرا اآلخر من حيا املقدرة االقتصادية أو 

 ن نطاق احلماية املدنية للمستهلو.وهبذا املفهوم احلديا لعقد اإلذعان يؤدي إىل توسيا م25اخلربة املهنية، 

، ومن مث 26ونكون بصدد عقد إذعان مىت توفرت عناصره وال فرق إذا مت العقد بطريقة تقليدية أو بطريقة الك ونية
، ويتم القبول يف عقود اإلذعان 27ميكن أن نتصور إبرام عقود عرب شبكة االن نت ختضا للنظام القانوين لعقود اإلذعان
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من القانون املدين اجلزائري  جرد التسليم للشروي مقررة سلفا يضعها املوجب، وعقود اإلذعان  04ادة وفقا لنص امل
 42-40من القانون ¾ ، لذلو  د املشرع اجلزائري يف املادة 28أكثر انتشارا يف العالقات بني املستهلكني واحمل فني

عة أو  دية خدمة حرر مسبقا من أحد أطراا عرا العقد على أنح "كل اتفاق أو اتفاقية  دا إىل بيا سل29
االتفاق ما إذعان الطرا اآلخر،  يا ال ميكن هلذا األخ  إحداث تغي  حقيقي فيح" ،غ  أنح ال ميكن القول أن 
مجيا عقود االستهالك سواء متت بطريقة تقليدية أو الك ونية عقود إذعان إذ أن العديد من السلا املعرو ة للبيا ال 

حمتكرة من قبل جهة واحدة  ملا هلا من نظ  مطابق هلا لدى جهة أخرى فيكون للمش ي حرية اخليار،وال  تكون
 نكون بصدد عقد إذعان.

وهناك من يرى لتحديد طبيعة العقد اإللك وين فيما إذا كان عقد إذعان  أو عقد مساومة جيب التمييز بني 
ين،فإذا مت ابستخدام الوسائل السمعية املرئية فإن العقد ر ائي إلمكانية الوسيلة املستخدمة يف إبرام التعاقد االلك و 

 30التحاور،أما إذ مت التعاقد ابستخدام مواقا الويب الت تستخدم غالبا عقود روذجية تكون شروطها معدة سلفا

توفرت شروطح وخالصة ملا سبق فإن العقد االلك وين هو عقد ر ائي األصل، وخيضا ألحكام عقود إذعان مىت 
 وإن كان هذا األخ  األكثر انتشارا يف عقود االستهالك.

 املطلب الثاين:أطراف العقود االستهالكية االلكرتونية 

يتميز عقد االستهالك عن غ ه من العقود عنح عقد خيتل فيح التوازن التعاقدي،لوجود طرا قوي اقتصاداي يطلق 
  عيف يطلق عليح ابملستهلو،وهذا ماسيتم التطرق إليح يف مايلي عليح ابملهين أو احمل ا،وطرا

 الفرع األول: مفهوم املستهلك:

يتوقف حتديد تعريف املستهلو على حتديد مفهوم االستهالك ذلو أن االستهالك ال ينصرا إىل فئة أو طبقة 
،ويقصد  31ن يف عداد املستهلكنيمعينة ،إرا هو ظاهرة ميارسها ا تما ومن مث فإن مجيا أفراد ا تما يندرجو 

 . 32ابالستهالك استخدام السلعة أو اخلدمة يف إشباع رغبة ما إشباعا مباشرا،وليس استخدامها إلنتاج السلعة

وعّرا بعل الفقح القانوين املستهلو تعريفا  يقا ليشمل الشخص الطبيعي غ  املهين وهو الشخص الذي يتملو 
،من خالل هذا التعريف فإن وصف املستهلو يطلق على 33دام غ  املهينأو يستخدم سلعا أو خدمات لالستخ

 الشخص الذي يتعاقد من أجل إشباع حاجاتح الشخصية. 
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وهناك من عرفح بشكل واسا  ليشمل األشخاص الطبيعية واملعنوية وحىت الشخص املهين إذا كان التصرا ال 
ت أاي كانت وسيلة التعاقد إلشباع حاجاتح الشخصية أو يتعلق  هنتح، حيا عرفح عنح كل من يتزود بسلا أو خدما

 .34العائلية إذا مل تتعلق ععمال مهنتح سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباراي وسواء كان مهنيا أو ال

الت تنص على أنح "كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين سلعا  42-40من القانون  9/2ومن خالل نص املادة 
ن خدمات عر ت وتردة من كل طابا مهين"، نالحظ أن املشرع اجلزائري عرا املستهلو ٌقدمت للبيا أو يستفيد م
 وفقا للمفهوم الواسا لح.

 وابلرغم من املشرع أخد ابملفهوم الواسا للمستهلو إال أننا نرى املفهوم الضيق لح األنسب للعتبارات التالية:

مهنتح الطرا األكثر قدرة وكفاءة و خربة وتبصر يف إبرام يبقى املهين الذي يقتين سلعة أو خدمة ال تتعلق ععمال  -
 خمتلف العقود ابختالا حملها، متمكنح من محاية مصاحلح.

يؤدي إدخال املهين  يف نطاق املستهلو خرقا للهدا الذي من أجلح شمرّع قانون محاية الطرا الضعيف يف  -
تموعة املقدرات الت ال جتعلح طرفا  عيفا فهو شديد  العالقة التعاقدية يف عملية االستهالك،نظرا ملا يتمتا بح من

 احلرص على االقتناء عقل التكاليف،واحلرص على االستعالم من أهل اخلربة قبل التعاقد، ولح القدرة على التفاوض.

 الفرع الثاين:مفهوم املهين

يتمتا بثالثة عناصر من وهو الطرا الثاين يف عقد االستهالك، ويرى بعل الفقح أن املهين هو الشخص الذي 
التفوق وهي املقدرة الفنية، حيا يكون قادرا على معرفة العناصر املختلفة ملنتجاتح أو للخدمة الت يقدمها ، واملقدرة 
القانونية من واقا خربتح هبذا النوع من التجارة واملقدرة االقتصادية على أساس أن بعل األنشطة أو ا االت تكون 

ية حمال لالحتكار القانوين أو الفعلي ،واملقدرة املالية الت متكنح بفرض إرادتح وشروطح على من الناحية العمل
 .35املستهلو

وهناك من الفقح من يفسر مصطلب غ  املهين تنطبق على الشخص املهين الذي يقتين سلعة أو خدمة ال تتعلق 
ة املستهلو الفرنسي  الصادر يف من القانون محاي 98ععمال مهنتح على أساس ومرودها يف نص املادة 

، غ  أنح قد سبق القول عن 36الذي مجا بني املستهلو وغ  املهين يف جانب واملهين يف جانب 14/1/1901
 املهين يبقى يتمتا  جموعة من القدرات جتعلح ال يتساوى يف حالة الضعف ما املستهلو املوجبة للحماية.
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من القانون  1-9ديد العناصر الت يتمتا هبا جلعلح مهنيا واعترب يف نص املادة واملشرع اجلزائري مل يعرا املهين بتح
املهين كل منتا أو اتجر أو حريف أو مقدم خدمات أاي كانت صفتح القانونية، ميارس نشاطح يف اإلطار  40-42

 املهين العادي أو بقصد حتقيق الغاية الت  سس من أجلها عون إقتصادي.

ن القول أن أطراا العقد االستهالكي  ا املستهلو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين سلعة وخالصة ملاسبق ميك
أو خدمة الشباع حاجاتح الشخصية ولعائلتح،واملهين هو كل شخص اكتسب تموعة من القدرات متكنح من محاية 

 مصاحلح ولو تعاقد خارج ختصص مهنتح.

 االلكرتوين املبحث الثاين: مكافحة الشروط التعسفية يف العقد

ختضا العقود كقاعدة عامة ملبدأ احلرية يف التعاقد، وي تب عليح يف أغلب األحيان حتقيق التوازن بني التزامات 
 املتعاقدين، نتيجة أن كل طرا يسعى إىل حتقيق مصاحلح عن طريق املفاو ات واملساومة أثناء إبرام العقود.

الزايدة يف إنتاج السلا واخلدمات وتنوعها وتعقدها، ساعد هذا غ  أن التطور التكنولوجي والصناعي أدى إىل 
الو ا على وجود طرا قوي ميتلو القدرة االقتصادية ومعرفة أسرار السلا واخلدمات وطرا  عيف حيتاج إىل 

 األمر الذي دفا الطرا القوي إىل ابتكار نوع جديد من العقود يطلق عليح  ابلعقود النموذجية الت، إشباع حاجاتح
 انفرد يف صياغتها الطرا القوي  وتضمينها بشروي ختدم مصاحلح دون مراعاة ملصلحة الطرا اآلخر.

وما زاد من تعسف املهين )الطرا القوي( يف فرض شروي تعسفية ظهور وسائل االتصال احلديثة الت متكنح من 
ن طريق الدعاية واإلعالن عرب شبكة محل العديد من املستهلكني على التعاقد دون تفك  أو دراسة لبنود العقد،ع

 االن نت، مما أدى إىل عدم حتقيق التوازن العقدي

وإلعادة التوازن العقدي اجتهت كافة التشريعات املقارنة  ا فيها التشريا اجلزائري إىل توف  احلماية الفعالة 
يات، ولبيان كيف متت املواجهة للمستهلو، عن طريق مواجهة الشروي التعسفية  وجب تموعة من الضماانت واآلل

 التشريعية لتلو الشروي نتطرق إىل حتديد ماهية الشروي التعسفية وآليات احلماية املدنية فيما يلي:

 املطلب األول: ماهية الشرط التعسفي يف عقود االستهالك االلكرتونية

ابعتبار أن أحكام العقد االلك وين ال خترج عن تلو األحكام الت ختضا هلا العقود التقليدية،وأن املشرع اجلزائري 
مل يتضمن قانوان خاصا ابلعقود االلك ونية وال ابلشروي التعسفية يف عقود االستهالك ،فإننا نبحا يف حتديد مفهوم 
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نصوص عليها يف القانون املدين دون إ ال النصوص املتعلقة بح يف القانون الشري التعسفي ونطاقح يف القواعد العامة امل
 الذي حيدد القواعد  املطبقة على املمارسات التجارية،وهذا ما سنتطرق إليح فيمايلي 40-42

 الفرع األول: مفهوم الشرط التعسفي 

بدأت فكرة الشري التعسفي حتظى ابهتمام املشرع كآلية إلعادة توازن العقد، ووسيلة حلماية املستهلو سنة 
،حيا تضمن قانون التجارة للوالايت املتحدة األمريكية الشروي غ  املعقولة،مث انتقل إىل الدول األوروبية  1902

 .37كوسيلة تسمب للقا ي هلغاء الشروي التعسفية

شرع اجلزائري وفقا لقواعد القانون املدين تعريف الشري التعسفي،وإرا أجاز للقا ي إعمال سلطتح ومل حيدد امل
على أنح " كل شري أو بند أو شروي أخرى من  9/8يف املادة  42-40لتعديل أو إلغاء العقد، وعرفح يف القانون 

الل هذا التعريف فإن الشري التعسفي هو  ش نح اإلخالل الظاهر ابلتوازن بني حقوق وواجبات أطراا العقد." ،من خ
 كل شري يؤدي إىل اإلخالل ابلتوازن العقدي.

املتعلق  ماية املستهلو من الشروي التعسفية  98-190من القانون 192/1وقد عرفح املشرع الفرنسي يف املادة 
 الت تكون مو وعها أو من آاثرها " تعترب شروي تعسفية يف العقود املربمة بني املهنيني وغ  املهنيني أو املستهلكني38

إحداث اختالل وا ب بني حقوق والتزامات األطراا املتعاقدة."، وفقا هلذه املادة ال ميكن للمستهلو أن يستفيد 
من النصوص احلمائية الت و عت ملواجهة الشروي التعسفية إال إذا كان العقد مربما بني طرفني غ  متكافئني يف 

تعريف وا ب من التعريف الذي أورده املشرع اجلزائري على أساس أنح مل حيدد مىت يعد شرطا ،ويعد هذا ال39القوة
تعسفيا يف عقود االستهالك الذي اعترب الشري التعسفي كل شري يؤدي إىل اإلخالل ابلتوازن العقدي بني أطرافح 

 دة.بغل النظر عن مدى التكافؤ ،األمر الذي يدفعنا إىل اق ال تعديل نص هذه املا

، من حيا الطبيعة عمرا على أنح" الشري الذي يتناىف ما ما جيب أن 40وقد عرفح البعل ابلنظر إىل عدة جوانب
يسود التعامل من شرا ونزاهة وحسن النية وما رول احلق والعدالة" ، ومن حيا اآلاثر عمرا على أنح التصرا 

 ختالل يف توازنح".الذي ي تب عليح حتويل العقد عن وظيفتح ملا يؤدي من وجود ا

والشري التعسفي يف العقود االستهالكية هو الذي يورده احمل ا يف تعاقده ما املستهلو الذي يؤدي إعمالح إىل 
عدم التوازن الفاحش بني حقوق والتزامات الطرفني،وهو يقدر وقت إبرام العقد ابلرجوع إىل ظروا التعاقد ومو وعح  

 .41عدالةوحالة طرفيح وفقا ملا تقضي بح ال
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من خالل التعاريف التشريعية والفقهية السابقة يعد شرطا تعسفيا إذا تضمن العقد املربم بني املستهلو واملهين ما 
 يؤدي إىل التفاوت الفاحش بني التزامات وحقوق كل من املتعاقدين.

 الفرع الثاين :نطاق الشروط التعسفية

زائري الت تنص على أنح "إذا مت العقد بطريقة اإلذعان وكان قد من القانون املدين اجل 114انطالقا من نص املادة 
تضمن شروطا تعسفيا جاز للقا ي أن يعدل هذه الشروي أو أن يعفي الطرا املذعن منها وذلو وفقا ملا تقضي بح 

 العدالة ويقا ابطال كل اتفاق على خالا ذلو"

من نفس القانون، د أن املشرع جعل من عقود  29السابق الذكر ابملادة  42-40من القانون ¾ وبربط املادة 
اإلذعان تاال خصبا لوجود الشروي التعسفية، األمر الذي جعلنا نتساءل هل الشروي التعسفية ترتبط وجودا وعدما 

 ابلعقود التعسفية؟  عىن آخر هل الشروي التعسفية  دها فقط يف عقود اإلذعان دون غ ها من العقود؟

املستهلو على نظرية اإلذعان يؤدي إىل تعريف املستهلو تعريفا  يقا، إذ يقتصر الضعف  إن قصر نطاق محاية
 42و ال ميتد ليشمل الضعف الناتا عن جهلح وعدم خربتح ،االقتصاديالذي يصيب الطرا املذعن على الضعف 

يد من الضعف وهو ،حيا أن التطور الصناعي واستخدام املهين ملختلف وسائل التكنولوجيا أفرز عن وجود نوع جد
 .43الضعف املعريف للمستهلو، ووجود طرا يعلم كل شيء عن السلا واخلدمات وطرا جيهل كل ذلو

وتطبيق نظرية اإلذعان ال متمكن من محاية مجيا املستهلكني ابعتبار أن كل فرد منا هو مستهلو لتوسا صور 
 .44تعا  التطور الذي يلحق وصف الضعف.الضعف الت ختضا للتطور، مما جيعل نظرية اإلذعان  غ  مرنة إلس

كما أن العديد من العقود الت ختضا ملبدأ املساومة تتضمن شروطا تعسفية، إال أن هناك العديد من عقود اإلذعان 
من القانون املدين بقولح "وكان قد  114عليح املشرع يف نص املادة  الت ال تتضمن شروطا تعسفية وهذا مانص

تضمن" الت توحي عن عقد اإلذعان ميكن أن يتضمن شروطا تعسفية وميكن أن ال يتضمن، لذلو جيب التسليم عن 
 .45الشروي التعسفية ال تقتصر على عقود االستهالك

وعدما بعقود اإلذعان،كما ال ميكن أن نعترب عقد  وخالصة ملا سبق ال ميكن ربط الشروي التعسفية وجودا
االستهالك عقد إذعان، فهذا الربط يؤدي إىل التضييق من نطاق محاية الطرا الضعيف "املستهلو" الذي هو يف 
حاجة إىل احلماية، كما ال ميكن أن نعترب نطاق تطبيق الشروي التعسفية من حيا األشخاص يقتصر على العالقة 

من القانون املدين جاء عاما دون حتديد لطائفة  114 يكون أطرافها مستهلو ومهين ألن نص املادة التعاقدية الت
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األشخاص،ومن مث تكون الشروي التعسفية تاال لكل العقود دون استثناء بغل النظر عن أطرافها وإن كانت عقود 
قد الذي يتميز بوجود التفاوت االقتصادي االستهالك تاال خصبا لوجود الشروي التعسفية  ابلنظر خلصوصية هذا الع

 واملعريف بني أطرافح.

 املطلب الثاين: اآلليات القانونية للحماية املدنية للمستهلك من الشروط التعسفية 

ابلرجوع إىل القانون املدين  د املشرع نص على العديد من املبادئ و النظرايت الت  وجها تكفل بصفة عامة 
دي، وهي مبدأ حسن النية يف تنفيذ العقد، وكذا نظرية السبب املشروع، نظرية االستغالل حتقيق التوازن العق

والغنب،ومبدأ عدم التعسف يف استعمال احلق ، أخرى بصفة خاصة تتمثل يف نظرية اإلذعان الت  وجها أاتل املشرع 
تدخل القا ي إلعادة التوازن  تموعة من الوسائل حلماية الطرا الضعيف ومكافحة الشروي التعسفية وتتمثل يف

 العقدي خالفا للقاعدة العامة الت تعترب أن العقد شريعة املتعاقدين ال جيوز نقضح وال تعديلح إال هتفاق الطرفني

 الفرع األول: اآلليات القانونية لتحقيق التوازن بني الشروط التعاقدية أثناء تكوين العقد

من القانون املدين وسيلة من وسائل محاية أحد األطرا العقد،  94 املادة تعد نظرية االستغالل املنصوص عليها يف
حيا منحت للطرا املستَـَغل احلق يف إبطال العقد وللقا ي السلطة التقديرية يف قبول الطلب أو االكتفاء هنقاص 

ادة التوازن العقدي، غ  التزامات الطرا املستَغل،ابلرغم من اعتبار التدليس من بني  أهم الوسائل الت متكن من إع
،لقابلية العقد  46أن العمل هبا  على نطاق واسا يؤدي إىل عدم االستقرار يف املعامالت واهتزاز األمن القانوين

قق الغاية  للبطال خاصة وأن عقود االستهالك من العقود الت  يكون فيها املستهلو عر ة لالستغالل،كما أنح ال حتم
لو نظرا لصعوبة إثبات العنصر النفسي حيا ال يتمكن املستَغل من إثبات أن الطرا األخر املرجوة يف محاية املسته

 استغل ما بح من طيش وهوى جامب يف أغلب احلاالت.

من القانون املدين تنفيذ العقد  سن النية،الذي يقصد بح الثقة  140اش ي املشرع اجلزائري وفقا لنص املادة 
،ويقا هذا االلتزام 47واالتصاا بكل الصفات احلميدة الت جتعل من تنفيذ االلتزام يس اواإلخالص والنزاهة والصراحة 

يف ذمة كل من الدائن واملدين ويشمل مجيا العقود  ا فيها عقود االستهالك، غ  أن هذه األخ ة ال ميكن أن نتصور 
،ويفرض هذا املبدأ سواء 48النية أن تكون للمستهلو مقومات القدرة على تنفيذ العقد  ا خيالف مقتضيات حسن

،يقوم هذا مبدأ على عدة مظاهر) األمانة، التعاون، الثقة 49عند تنفيذ العقد أو حىت خالل املرحلة السابقة على تنفيذه
متكنح من احملافظة على توازن العقدي إذا ما رموعيت،  فهوم املخالفة  50املشروعة، عدم التعسف يف استعمال احلق(

 د تلو املظاهر جتعل العقد مييل إىل عدم التوازنإذا ختلفت أح
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فإذا أمدرج شري تعسفي من طرا املهين فإن ذلو يكون يف الغالب األحيان انتا عن سوء نيتح، لذلو إجتهت 
 51بعل التشريعات كالتشريا األملاين على جعلح مبدأ  عاما يمعتمد عليح إلزالة عدم التوازن العقدي

،وألزم املتعاقدين على  رورة مراعاتح عند تنفيذ العقد 140القول نص عليح يف املادة  واملشرع اجلزائري كما سبق
،   52،ومل ينص على جزاء عدم مراعاة حسن النية مما يؤدي إىل القول بعدم جدوى هذا املبدأ يف حتقيق التوازن العقدي

برام العقد أو عند تنفيذه فقد يكون كما أن اإلخالل ابلتوازن العقدي ال يكون دوما نتيجة سوء نية املهين عند إ
قصده حتقيق مصلحتح دون أن تكون نيتح سيئة ،مما يدفعنا إىل القول عن هذا املبدأ ال يستوعب مجيا صور األ رار 

 الت تلحق ابملستهلو.

و من القانون املدين اجلزائري إذا كان سبب وجوده  غ  مشروع أ 90يؤدي إىل بطالن العقد وفقا لنص املادة 
 خمالف للنظام العام، فهل ميكن أن تصلب نظرية السبب كآلية  حلماية املستهلو من الشروي التعسفية؟

واإلجابة عن هذه اإلشكالية البد من التمييز بني السبب يف النظرية التقليدية والسبب يف النظرية احلديثة، حيا 
،فسبب التزام املش ي  53لتزم الوصول إليح من وراء التزامحيعد سببا يف النظرية التقليدية الغرض املباشر الذي يق صد امل

بدفا الثمن هو نقل البائا مللكية الشيء، وملا كانت هذه النظرية تـَع ترب أن سبب االلتزام يف العقود امللزمة للجانبني إرا 
قابل معناه عدم وجود السبب مما هو حمل االلتزام املقابل وهو تنفيذ هذا االلتزام املقابل، وإن عدم وجود حمل االلتزام امل

، ولقد اعتمد القضاء يف الدول الت تتبىن هذه النظرية كفرنسا فكرة الغيا  الكلي أو اجلزئي 54يؤدي إىل بطالن العقد
،خالفا لنظرية السبب 55للسبب يف احلاالت الت يكون يف العقد شري ليس لح مقابل ملعاجلة إعادة التوازن العقدي

،الذي  56 تساهم يف إعادة التوازن العقدي ابعتبارها تنظر يف السبب على أنح الدافا أو الباعا للتعاقداحلديثة  الت ال
خيتلف من عقد إىل أخر وخيتلف حىت بني أطراا العقد نفسح وهذه النظرية أخذ هبا املشرع اجلزائري ،كذلو ال 

مث فإن هذه النظرية تعد قاصرة هي األخرى يف  ميكن القول أن انعدام السبب يؤدي إىل اختالل التوازن العقدي،ومن
 محاية املستهلو من الشروي التعسفية.        

 الفرع الثاين: اآلليات القانونية لتحقيق التوازن العقدي أثناء تنفيذ العقد

يها ،إال وفقا للقواعد العامة فإن دور القا ي يقتصر فيما يتعلق ابلعقود على ترد تفس ها لتطبيق حكم القانون عل
أنح خروجا على هذه القاعدة و جة توف  احلماية للطرا املذعن يف عقود اإلذعان، منب لح سلطة استثنائية  وجب 

من القانون املدين  112/2،إىل جانب ذلو فإن املشرع و ا قاعدة يف نص املادة 57من القانون املدين 114املادة 
 غامضة ملصلحة الطرا املذعن.مفاده يف حالة الشو  يؤول تفس  العبارات ال
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من القانون املدين الت تنص على أنح'" إذا مت العقد بطريقة اإلذعان وكان قد تضمن شروي  114وفقا لنص املادة 
للقا ي الت  تعسفية جاز للقا ي أن يعدل هذه الشروي أو أن يعفي الطرا املذعن منح " ، فإن السلطة اإلستثنائية

تتمثل يف تعديل العقد وفقا لسلطتح التقديرية ويقصد هبا ذلو النشاي الذهين الذي يقوم بح القا ي يف فهم الوقائا 
،وال يتصدى القا ي  وفقا للقانون املدين اجلزائري للشروي  58والقواعد القانونية الت يمقدِّر أهنا حتكم النزاع املطرول عليح

، وهناك من الفقح من يرى 59فسح بل بناءا على طلب املستهلو املذعن عمال  بدأ حياد القا يالتعسفية من تلقاء ن
منب القا ي سلطة إاثرة التعديل أو اإلعفاء من الشروي التعسفية من تلقاء نفسح  ناسبة نظره يف دعوى التنفيذ أو 

، واملعيار الذي يس شد  60ي التعسفيةفسخ العقد ألن ذلو يمسهم يف بناء نظام قضائي متكامل للحماية من الشرو 
وهناك أمثلة قانونية عديدة  61بح القا ي يف إعمال سلطتح  يف التعديل أو اإلعفاء من الشروي التعسفية هو العدالة

من القانون املدين اجلزائري الت تنص  022متنب للقا ي سلطة تقديرية يف إلغاء الشري التعسفي مثال نص املادة 
 وعة من الشروي الت ترد يف وثيقة الت مني والت تتمثل على بطالن تم

الشري الذي يقضي بسقوي احلق يف الت مني بسبب خمالفة القوانني أو النظم إال إذا انطوت هذه املخالفة على  -1
 جناية أو جنحة عمدية.

السلطات،أو تقدمي الشري الذي يقضي بسقوي حق املؤمن لح بسبب  خره يف إعالن احلادث املؤمن منح إىل   -2
 املستندات إذا تبني من الظروا أن الت خر كان لعذر مقبول.

 كل شري مطبوع مل يربز بشكل ظاهر وكان متعلقا  الة من األحوال الت تؤدي إىل البطالن أو السقوي. -9
شري التحكيم إذا ورد يف الوثيقة من بني شروطها العامة املطبوعة ال يف صورة اتفاق خاص منفصل عن  -0

 الشروي العامة.

،وتعد هذه الطريقة أحسن 62وهذه الشروي اف ض فيها املشرع الطابا التعسفي اف ا ا ال يقبل إثبات العكس
 طريقة لتحديد الشروي التعسفية ومكافحتها.

واعترب املشرع اجلزائري كل شري يتضمن عدم اللجوء إىل القضاء للمطالبة بتعديل أو إلغاء الشروي التعسفي 
وابلتايل ال جيوز االتفاق على ما  63تعد سلطة القا ي يف التدخل لتحقيق التوازن العقدي من النظام العامابطال،و 

 خيالف ذلو.

نظرا ملا تتميز بح عقود اإلذعان ابنفراد احمل ا يف و ا الشروي ،وغالبا ما تتضمن شروطا غامضة مبهمة وممتَـَعَمدة 
ا ي أن يكون التفس  يف صاحل الطرا املذعن ابعتباره الطرا الضعيف يف وجودها،ففي هذه احلالة ألزم املشرع للق
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يف العالقة التعاقدية على أساس أن احمل ا قد قصر يف إيضال شروي العقد الت انفرد يف و عها ،وهذا خالا 
 للقاعدة العامة الت تقضي أن يكون التفس  عند الشو لصاحل املدين.

 خامتة:

سة احلماية املدنية للمستهلو من الشروي التعسفية يف العقد اإللك وين، الذي يعد من لقد تناولت يف هذه الدرا
بني املوا ا احلديثة الت تستلزم الدراسة والتحليل،خاصة وأن التعاقد أصبب يتم ابلوسائل احلديثة يف تال اإلتصاالت 

ر ة للستغالل ولقبول شروي قد تكون واملعلومات اإللك ونية ،مما جيعل املستهلو الذي ميثل الطرا الضعيف ع
 تعسفية، لذلو إجتهت غالبية التشريعات املقارنة إىل فرض مزيد من احلماية لح. 

 بعد هذه الدراسة توصلت إىل بعل النتائا واإلق احات.

 أوال: النتائج

 مل خيص املشرع اجلزائري تنظيما خاصا للعقود الت تنعقد بوسائط الك ونية. -1
القانوين يف حتديد الطبيعة القانونية للعقد اإللك وين إلختالا الوسائل اإللك ونية، واعترب املشرع اختلف الفقح  -2

اجلزائري التعاقد هستخدام الوسائل االلك ونية تعاقد بني حا رين حكما إذا مت بوسائل مشاهبة للهاتف، وإذا مت 
 ني شخصني غائبني.هستخدام الربيد اإللك وين فإن التعاقد يكون يف الغالب ب

 العقد اإللك وين هو عقد ر ائي األصل وخيضا ألحكام عقود اإلذعان مىت توافرت شروطح. -9
 مل يتناول املشرع اجلزائري  ماانت مكافحة الشروي التعسفية يف عقود اإلستهالك  وجب قانون خاص . -0
ال تقتصر الشروي التعسفية على عقد اإلذعان ألن القول خبالا ذلو يؤدي إىل إعتبار عقود اإلستهالك   -8

 عقود إذعان يف حني األصل فيها أهنا ر ائية.

 اثنيا: اإلقرتاحات

جيب على املشرع إخضاع العقود اإللك ونية بصفة عامة إىل تنظيم خاص لتعددها األمر الذي جعلها تتمتا  -1
متيزها عن ابقي العقود، فهي جتما بني خصائص التعاقد الذي يتم بني حا رين وبني خصائص التعاقد خبصوصية 

 الذي يتم بني غابيئن.



 7102العدد الثاين سبتمرب                                                                            جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 3 

 

61 

 حيي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة 

جيب على املشرع حتديد بدقة مفهوم املستهلو واملهين هعتبار املهين كل شخص إكتسب تموعة من القدرات   -2
تح، ألهنا جتعلح ال يتساوى يف حالة الضعف ما املستهلو الت متكنح من محاية مصاحلح ولو تعاقد خارج ختصص مهن

 العادي.
على أساس أن املشرع مل يّو ب يف حتديد الشري التعسفي  رورة  42-0من القانون  9/8تعديل نص املادة  -9

ربم بني أن العقد املربم بني طرفني غ  متكافئة من حيا القوة اإلقتصادية واملعرفية، فالشري التعسفي يرد يف العقد امل
 طرفني غ  متكافئة ويؤدي إىل اإلخالل ابلتوازن العقدي.

جيب على املشرع اجلزائري منب القا ي سلطة إاثرة تعديل أو إلغاء الشري التعسفي من تلقاء نفسح  عند النظر  -0
 طلب منح. قا ي ال حيكم عكثر ممايف دعاوى التنفيذ خروجا عن املبدأ الذي خيضا لح القا ي "حياد القا ي وأن ال

 اهلوامش:
                                                 

 .94/9/1908،الصادرة يف 01، املعدل واملتمم ،اجلريدة الر ية،عدد20/9/1908املؤرم  81-8الصادر  وجب األمر رقم  1
، 28/48/1991، الصادرة يف 09 الذي يضبط شروي وكيفيات إقامة خدمات االتنرنت واستغالهلا، جريدة ر ية ،عدد 28/1/1991الصادر يف  2

 املعدل واملتمم.
 ، املعدل واملتمم.20/41/2449، الصادرة يف 82، جريدة ر ية ،عدد 20/41/2449املؤرم يف 11-49الصادر  وجب األمر  3
 مم.، املعدل واملت11/40/1900، الصادرة يف 09، جريدة ر ية ، عدد1/40/1900الصادر يف 180-00الصادر  وجب األمر  4
 .2441سنة  08الصادر  وجب القانون رقم  5
      a_ebook.pdf-ecomm-http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml    ،أنظر املوقا االلك ون 6199الصادر سنة  6
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 .108،ص2449هادي مسلم يونس البشكاين،التنظيم القانوين للتجارة االلك ونية،دار الكتب القانونية،مصر، 7
 .29، ص2414مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوين للتعاقد عرب شبكة االن نت،دار الكتب القانونية،مصر،  8
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 التشريعات الربملانيةعنوان املقال: الدور الرقايب لرئيس جلمهورية على 
 *االعرتاض على القوانني نومذجا*

 حيي بدير.األستاذ: 
 والية عني متوشنت.-املركز اجلامعي بوشعيب بلحاج ، دكتوراه طالب

 ملخص
يعترب حق االع اض على القوانني أحد وسائل الت حتقق التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، كما يعد تطبيقا 
من تطبيقات مبدأ الفصل املرن بني السلطات، تبنتح معظم النظم الدستورية يف العامل من حيا املبدأ ما مغايرة يف 

 تطبيقاتح. 

رنة، تبىن املؤسس الدستوري اجلزائري حق اع اض رئيس اجلمهورية على القوانني من وكغ ه من النظم الدستورية املقا
من الدستور، ورتب نتيجة على ذلو تتمثل يف  108خالل طلب مداولة اثنية بش هنا وهو ما نصت عليح يف املادة 

ل االع اض، وهو ما تضمنتح اعتبار القانون الغيا يف حالة عدم مصادقة غرفت الربملان على التوايل على القانون حم
املنظم للعالقات البينية بني غرفت الربملان  10/12من القانون العضوي  00السابق ذكرها واكدتح املادة  108املادة 

 وبينهما وبني احلكومة.

 مصادقة.- رئيس اجلمهورية-عملية تشريعية-: اع اضالكلمات املفتاحية

Summary 

Veto over laws is one of the ways that achieve a balance between the 

legislative and executive branches, it is an application of the principle of 

separation of powers between Flex applications, most constitutional systems 

adopted in the world in terms of principle with the different applications.  

Like other comparative constitutional systems, founder of the Algerian 

President's constitutional veto on laws by ordering a second deliberation, 

which is stipulated in article 145 of the Constitution, and as a result the level 

that is considered the law void in the absence of the two houses of Parliament 

respectively authentication on the contested Law, which is contained in article 

145 ex and confirmed by article 46 of the organic law 16/12 governing 

relations between Parliament and the room between the interface and the 

Government. 

authentication.-President-the legislative process-veto :Keywords 
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 مقدمة

حق االع اض على القوانني أحد وسائل حتقيق التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية  أمجا الفقح على إعتبار
فال يكف الح ام مبدأ الفصل بني السلطات أن تباشر كل سلطة االختصاصات الت حددها الدستور هلا، ألن 

لطة على أخرى، إرا تقسيم العمل بني سلطات الدولة املختلفة ليس يف حد ذاتح  امنا حيول دون تعدي كل س
جيب إىل جانب ذلو أن تسلب  ا يكفل هلا توقيف تعدي السلطات األخرى ومن هنا تتضب احلاجة إىل حق 

 اإلع اض.

لقد تبنت معظم الدسات  دول العامل هذه اآللية ما اختالا يف كيفية تنظيمها، ومن ذلو املؤسس الدستوري 
داولة اثنية بش ن قانون متت املصادقة عليح من قبل غرفت الربملان. حيا اجلزائري الذي منب لرئيس اجلمهورية طلب م

قد حيدث ان يتبدى لرئيس اجلمهورية ان النص املصادق عليح ال يروقح لعدم متاشيح ورغباتح او انح مشو  بعيو  
 جتعلح ال يؤدي الغرض املطلو  منح مما جيعلح يتدخل ابالع اض عليح.

" الت تعين "أين اع ض"، ويعرا الفقح حق االع اض vetoىل الكلمة الالتينية "ويعود أصل حق االع اض إ
. ومن خالل هذا التعريف لنا أن نتساءل (1)عنح سلطة متكن رئيس الدولة من إيقاا القانون الذي وافق عليح الربملان

حول الصور الت ميكن أن يتخذها حق االع اض وما دوره يف العملية التشريعية؟ وما موقف املؤسس الدستوري 
؟ وما طبيعة هذا احلق؟ ذلو ما  يب 2410اجلزائري من ذلو كلح بناءا على مستجدات التعديل الدستوري لسنة 

االع اض وأ يتح يف نقطة أوىل، مث موقف املؤسس الدستوري اجلزائري من ذلو يف  عنح من خالل التعرض لصور
 نقطة اثنية، لنقوم بعد ذلو بتحديد طبيعتح القانونية يف نقطة اثلثة.

 دوره يف العملية التشريعيةأوال:صور االعرتاض و 

سات  معظم الدول لالع اض لالع اض عدة أشكال وصور ختتلف ابختالا آاثرها، ومما هو معلوم فإن إقرار د
 لدليل على أ يتح ودوره يف العملية التشريعية.

 صور االعرتاض-1

 ما أن يكون نسبيا.إاالع اض إما أن يكون مطلقا و 

                                                 
، 1911، دار الفكر العريب، مصر، 1حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة يف النظامني الرائسي والربملاين، دراسة مقارنة، الطبعة  عمر -1

  . 148ص.
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 االعرتاض املطلق-أ

ميتاز هذا النوع من االع اض بصفت النهائية واإلطالق حيا أن رئيس الدولة ابع ا ح هذا يؤدي إىل حمو 
القانون أي اعتباره وك نح مل يكن، وعالوة على ذلو فإنح ال ميكن جتاوزه عي وسيلة  كانت، كما أنح ال ميكن تسبيبح 

 .(2)دة الرئيس تسمو على إرادة الربملانوال التقيد  دة زمنية من أجل إبدائح، لتغدو بذلو إرا

 االعرتاض النسيب-ب

وهو االع اض الذي ميكن من خاللح لرئيس الدولة االمتناع مؤقتا عن إصدار القوانني الت صادق عليها الربملان 
 ذلو وذلو هعاد ا إىل هذا األخ  للنظر والبت فيها من جديد وفقا ألغلبية معينة حيددها الدستور، إ افة إىل

يتقيد رئيس الدولة يف إعمالح حقح هذا بشروي أخرى ينص عليها الدستور تتمثل عادة يف املدة الزمنية احملددة إلبدائح 
 .(3)وكذا بيان أسبابح

ويتخذ االع اض النسيب عدة صور ختتلف من حيا صالبتها وشد ا على النص التشريعي الذي يعار ح رئيس 
 الدولة وتتمثل يف:

: يعترب أقوى أنواع االع اض النسيب وأكثرها شدة، واعتبارا لذلو ال ميكن للربملان الذي وافق الواقف االعرتاض-
على القانون أول مرة أن يتغلب على اع اض الرئيس عي أغلبية كانت، وعليح تسند مهمة الفصل فيح إىل الربملان 

 اض نتيجة حلح أو انتهاء عهدتح ويكفي حينها حتقق اجلديد املنتخب خلفا للربملان السابق صاحب القانون حمل االع
 األغلبية ذا ا الت صادقت على النص أول مرة.

: وهو النوع الذي ميكن التغلب عليح مىت توافرت أغلبية معينة متيل إىل التشديد ختتلف عن االعرتاض املوصوف-
، 9/2تالا النظم  الدستورية، فقد  يت يف صورة األغلبية املقررة يف التصويت األول، وختتلف األغلبية املوصوفة ابخ

0/9 ،8/9 ...(4). 

                                                 

، دار الثقافة للنشر 1السلطة التشريعية، الكتا  الثالا السلطة التشريعية املؤسسة الدستورية االوىل، الطبعة  النظم السياسية، عصام علي الدبس، -2 
 .  081، ص.2411والتوزيا، االردن، 

  . 140عمر حلمي فهمي، املرجا السابق، ص. -3 
، املؤسسة اجلامعية للدراسات 1جوي اثبت، حق رئيس الدولة يف نقل القوانني يف القانون الدستوري املقارن، ترمجة حممد عر  صاصيال، الطبعة  - 4

  . 180، ص.2441النشر والتوزيا، ب وت، 
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يسمى ابلناقل ألنح ينقل سلطة الفصل فيح إىل جهة اثلثة حمايدة ينص عليها الدستور، هذه  االعرتاض الناقل:-
ا لس  ، أو رئيس(5)اجلهة قد تكون الشعب عن طريق االستفتاء، أو قد تكون جهة سياسية كا لس الدستوري مثال

 .1909الوطين يف دستور 
 بعدما تعرفنا على االع اض وصوره ننتقل يف النقطة املوالية ملعرفة أ يتح ودوره يف العملية التشريعية.

 دور االعرتاض يف العملية التشريعية -7
لالع اض دوران: أحد ا سياسي واآلخر تشريعي. ففيما خيص الدور السياسي لالع اض فإنح يضمن التوازن 
بني السلطات من خالل وقف التعدي على بعضها البعل، إ افة إىل ذلو يعترب وسيلة لكبب مجول الربملان مىت  

ئيس دولة، فبدل أن يقوم هذا األخ   ل كانت هناك أغلبية سياسية تسيطر عليح ال تتوافق واالجتاه السياسي لر 
الربملان )الغرفة األوىل يف اجلزائر( يلج  إىل االع اض ابعتباره وسيلة حتقق نوعا من التوازن بينح وبني الربملان ذلو أن 

 .(6)حق احلل يعترب إجراءا استثنائيا يؤدي إعمالح إىل صعوابت عملية وسياسية
فيظهر جليا يف تطه  القوانني الت يسنها الربملان من العيو  الت ميكن أن  أما عن الدور التشريعي لالع اض

يكون سببها االندفاع أو السرعة الناجتة عن ظرا طارئ، ومن هذه العيو  مثال  عف الصياغة وعدم املالءمة 
ادية والقانونية  إ افة إىل العيو  الدستورية. ففيما خيص عيو  الصياغة، يهدا االع اض إىل تصحيب األخطاء امل

كما يهدا إىل تنسيق القانون حمل االع اض ما النصوص القانونية السارية املفعول وجتنيب التنافر بينها، أما عن 
مس لة املالءمة فيهدا رئيس الدولة من خالل اع ا ح على القوانني إىل درء املخاطر النامجة عن تطبيقها مىت كانت 

هلا يف نفس الوقت، عالوة على ذلو فإن رئيس الدولة ابعتباره حامي الدستور فهو  خمالفة للمصلحة العامة ومهددة
يسهر على تطبيق أحكامح وعدم خمالفتها وابلتايل فإن اع ا ح هذا قد يكون بدافا تطه  القانون من شوائب عدم 

أيضا هو: ما موقف . هذا ابختصار عن االع اض من حيا صوره ودوره، لكن السؤال الذي يطرل (7)الدستورية
 املؤسس الدستوري اجلزائري من هذا كلح؟

 اثنيا: موقف املؤسس الدستوري اجلزائري من االعرتاض
من الدستور آخذا بذلو صورة االع اض  108تبىن املؤسس الدستوري أسلو  االع اض ونص عليح يف املادة 

جلمهورية أن يطلب إجراء مداولة اثنية يف املوصوا وهو ما نلمسح صراحة من قراء ا حيا تنص: "ميكن رئيس ا
 ( يوما املوالية لتاريخ إقراره.94قانون مت التصويت عليح يف غضون الثالثني)

                                                 
  . 208، ص.2442مة للنشر والتوزيا،اجلزائر، عبد هللا بوقفة، أساليب ممارسة السلطة يف النظام السياسي اجلزائري، دراسة مقارنة، دار هو  - 5
  .110عمر حلمي فهمي، املرجا السابق، ص. - 6
  . 102-190لشرل واا خبصوص مو وع ا ية االع اض ودوره، انظر، جوي اثبت، املرجا السابق، ص. - 7
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( أعضاء ا لس الشعيب الوطين وأعضاء تلس األمة." 9/2ويف هذه احلالة ال يتم إقرار القانون إال عغلبية ثلثي)
أصوات النوا  وكذا  9/2لرئيس يتطلب أغلبية مشددة تتمثل يف يتضب مما سبق ذكره أن التغلب على اع اض ا

اعضاء تلس االمة يف قراءتني خمتلفتني. ومن املعلوم أن رئيس اجلمهورية يف إعمال سلطتح هذه حتكمح مجلة من 
 الضوابط، كما أن النص حمل االع اض خيضا إلجراءات دراسة ومناقشة كغ ه من النصوص القانونية.

 ال رئيس اجلمهورية حقه يف االعرتاضشروط إعم-1

 من هذه الشروي ما هو منصوص عليح دستوراي ومنها ما يستفاد  منا، وتتمثل هذه الشروي:

: إذا كان املؤسس الدستوري خول رئيس اجلمهورية ممارسة االع اض على القوانني فإنح املهلة القانونية لالعرتاض-أ
حىت ال يتعسف يف استعمالح، وبناءا على ذلو فإن رئيس اجلمهورية ملزم عن يف مقابل ذلو قيده عجل حمدد إلبدائح 

من الدستور.  108/1يوما حتسب من يوم إقراره، وهو ما نلمسح من قراءة املادة  94يبدي اع ا ح هذا يف أجل 
رئيس اجلمهورية واملدة  للشارة فإنح جيب عدم اخللط بني املدة املقررة إلصدار القانون والت حتسب من يوم تسليمح إىل

أايم كون أن رئيس تلس األمة يبلغ  14املقررة إلبداء االع اض والت حتسب من يوم إقراره فالفارق بني املدتني هو 
أايم من يوم إقراره لتصبب املدة املتبقية لرئيس اجلمهورية كي يبدي  14رئيس اجلمهورية ابلنص املصادق عليح خالل 

 . (8)يوما 24اع ا ح هي 

: إن أول ما جتب اإلشارة إليح هو أن هذا الشري مل يرد لح حكم يف الدستور، ولكن طبيعة تسبيب االعرتاض-ب
األمور تستوجب على رئيس اجلمهورية أن يبني أسبا  اع ا ح الت ميكن على  وئها للمجلس الشعيب الوطين أن 

إذ القول بغ  ذلو يفقده يدرس طلبح، إ افة إىل ذلو فإن التسبيب ينزع عن االع اض صفة الغموض والضبابية 
 .(9)اهلدا الذي وجد من أجلح

من الدستور عامة فهي مل تبني ما إذا كان االع اض ينصب على   108: جاءت املادة االعرتاض من حيث مداه-ج
كل النص أو جزء منح، وعليح قد يشمل االع اض مادة أو فقرة أو حكم يف مادة، أو جزء من القانون أو حىت 

 ، كما ينصب على القانون بفئتيح عادي وعضوي.القانون كلح
                                                 

، حيدد تنظيم ا لس الشعيب الوطين 2410غشت  28 املوافق 1090ذي القعدة عام  22مؤرم يف  10/12من القانون العضوي  09انظر، املادة  - 8
  .2410غشت  21، الصادرة يف 84وتلس االمة، وعملهما، وكدا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة، اجلريدة الر ية، عدد 

، مكتبة الوفاء القانونية، 1ظام املصري، ي.عز الدين بغدادي، االختصاص الدستوري لكل من رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة، دراسة مقارنة ما الن- 9
. ومن املعلوم ان رئيس اجلمهورية ال يتوىل دراسة االع اض بنفسح وإرا يساعده يف ذلو مجلة من املتخصصني يف خمتلف 99،ص.2449القاهرة، مصر، 

 .211.امليادين ولكن يبقى القول الفصل يف األخ  بيده هو. انظر، عبد هللا بوقفة، مرجا سابق،ص
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 مسار القانون حمل االعرتاض-2

يؤدي طلب إجراء مداولة اثنية ليس إىل املصادقة فحسب بل إىل مناقشة جديدة، و ا أن القانون العضوي 
لس الشعيب الوطين وال النظام الداخلي  -املنظم للعالقة الوظيفية بني غرفت الربملان، وبينهما وبني احلكومة  10/12

حدد إجراءات دراسة النص حمل االع اض فإنح تطبق القاعدة العامة واإلجراء  -99/42يف ظل القانون العضوي 
تلس االمة. غ  أن السؤال الذي ميكن أن نطرحح و  العادي يف دراسة النصوص على مستوى ا لس الشعيب الوطين

طين او أعضاء تلس االمة أثناء املناقشة اجلديدة تعديل القانون املصادق هنا هو: هل ميكن لنوا  ا لس الشعيب الو 
 عليح أصال يف نقاي أخرى غ  تلو الت عينت يف طلب املناقشة اجلديدة املقدم من طرا رئيس اجلمهورية؟

صي فإنح إن هذه الو عية مل يتطرق إليها النظام القانوين املؤطر للعملية التشريعية ولكن حسب تقديران الشخ
ميكن لنوا  ا لس الشعيب الوطين دون اعضاء تلس االمة إدخال تعديالت على النص األصلي غ  تلو التعديالت 
الت طلبها رئيس اجلمهورية، حيا قد تكون تلو التعديالت املدخلة من دون أن تكون مطلوبة صراحة من طرا 

لة بناءا على طلب رئيس اجلمهورية وذلو يف حالة ما إذا  رئيس اجلمهورية نتيجة  رورية ومنطقية للتعديالت املدخ
كان تبين تعديالت هذا األخ  يؤدي إىل الت ث  يف النص من حيا تكاملح وانسجامح، وهناك ميكن اعتبار أن ا لس 
مل يدخل عناصر جديدة على النص األصلي غ  تلو الت طلبها رئيس اجلمهورية ما دامت يف هناية املطاا كلها 

 تصب يف مبتغى رئيس اجلمهورية.

أصوات نوا  ا لس  2/9ختتتم املناقشة إما ابلتصويت على النص حمل االع اض ابألغلبية الواجبة لذلو وهي 
الشعيب الوطين وأعضاء تلس االمة يف قراءتني خمتلفتني وعلى التوايل،   ليصبب بذلو اع اض رئيس اجلمهورية بال 

سية أي حالة عدم بلوغ أغلبية الثلثني ابلنسبة لكل غرفة حينها يصبب نص القانون الغيا وهو معىن، أو يف احلالة العك
السابق ذكره. وعموما، فإن مسار القانون حمل 12/ 10من القانون العضوي  00احلكم املنصوص عليح يف املادة 

 املداولة الثانية ال ميكن خيرج عن االحتماالت التالية:

 الشعيب الوطين عغلبية الثلثني على النص األصلي ليصبب اع اض الرئيس دون معىن.مصادقة ا لس -

مصادقة ا لس الشعيب الوطين عغلبية الثلثني بعد ادخال تعديالت على النص االصلي وفقا لرؤية رئيس اجلمهورية، -
 لو الغاء القانون حمل االع اض.ذليتجنب ب

 على النص األصلي. عغلبية الثلثنيمصادقة ا لس الشعيب الوطين عدم -
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عدم مصادقة ا لس الشعيب الوطين عغلبية الثلثني بعد ادخال تعديالت على النص االصلي حمل االع اض. ويف  -
 .10/12من القانون العضوي  00احلالتني االخ تني يصبب القانون حمل االع اض ملغا وفقا ألحكام املادة 

عملح يعترب مكمال ملا قام بح ا لس الشعيب الوطين ومتوجا لح ومؤداي اىل املرحلة االخ ة من  ابلنسبة  لس األمة فإن-
ه العملية، وابلتايل ال تعرض عليح إال النصوص الت صوت عليها ا لس الشعيب الوطين  عغلبية الثلثني، وعليح فإن ذه

 مسار النص حمل االع اض هنا أيخذ احلاالت التالية:

تلس االمة على النص الذي صادق عليح ا لس الشعيب الوطين عغلبية الثلثني متبعا يف ذلو هدا األخ ،  مصادقة-
 حينها يصبب نص القانون حمل االع اض انفذا يف وجح رئيس اجلمهورية.

شعيب عدم مصادقة اعضاء تلس االمة عغلبية الثلثني على النص املعروض عليهم ابلرغم من مصادقة ا لس ال-
 الوطين، حينها يصبب القانون حمل االع اض الغيا.

لكن ما العمل يف حالة ما إذا وافق ا لس الشعيب الوطين او تلس االمة على جزء فقط من اع اض الرئيس ومل 
 يوافق على اجلزء اآلخر؟

 ريز هنا بني حالتني:

فق عليح فإن اإللغاء يف هذه احلالة يشمل كل النص.إذا كان اجلزء املوافق عليح ال ميكن فصلح عن اجلزء غ  املوا 

 أما إذا كان اجلزء الذي وافق عليح ا لس الشعيب الوطين او تلس االمة ميكن فصلح عن اجلزء غ  املوافق عليح  يا
 .(10)ال ميكن أن يؤثر يف بنية النص كامال فحينح ميكن إصدار اجلزء املوافق عليح

إن أسلو  االع اض ابلرغم من اعتباره سالحا قواي بيد رئيس اجلمهورية إال أن الواقا أثبت أنح مل يلج  إليح إال 
، ور ا يعود السبب يف ذلو إىل اعتبار أن  احلكومة هي املمون الرئيسي للربملان  شاريا (11)مرات تعد على األصابا

اءات التشريعية يف الربملان ما سيمكنها من احلفاظ على مشاريعها القوانني، إ افة إىل مشاركتها يف معظم اإلجر 
 القانونية وفقا للصيغة املطروحة هبا ويساعدها يف ذلو عامل األغلبية الت تنتمي إليها. 

                                                 

. ولو أن تلس األمة يستطيا أن يعدل بطريقة غ  مباشرة النص الذي صوت عليح  ا لس الشعيب  99عز الدين بغدادي، املرجا السابق، ص. -10 
ن تلس األمة الوطين وأحالح عليح، وذلو يف حالة عدم مصادقتح على جزء من أحكامح مىت أمكن فصلها من النص ودون ان  ثر على انسجامح و هبذا يكو 

  قد عدل النص  ذا جزء منح، كون أن التعديل قد يكون ابإل افة أو االستبدال أو التغي  وحىت احلذا.
  . 209. لالستزادة انظر، عبد هللا بوقفة ،مرجا سابق، ص. 1912إىل  1911كان ذلو يف عهد الرئيس الشاديل بن جديد يف الف ة املمتدة من   - 11
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 وما ذلو يطرل سؤال مفاده: هل يعترب اع اض رئيس اجلمهورية عمال تشريعيا أم من طبيعة أخرى؟

  حلق االعرتاض اثلثا: الطبيعة القانونية

مما ال خالا فيح أن االع اض املطلق الذي ميارسح رئيس اجلمهورية )رئيس الدولة حسب احلال( على القوانني 
يعترب عمال من طبيعة تشريعية دونح ال ميكن ألي نص تشريعي أن يرى النور، فمصادقة رئيس اجلمهورية وحدها 

خ  ساكنا ال جدوى ترجى منح وابلتايل اعتباره ك ن مل تضفي صفة القانون على النص والرفل جيعل هذا األ
 .(12)يكن

 أما عن االع اض النسيب فقد اختلفت االجتاهات حولح ابختالا الزاوية الت ينظر إليح منها.

اجتاه يرى أن حق االع اض ذو طبيعة تشريعية ألن النص التشريعي ال يصبب قانوان مادام رئيس الدولة ميلو حق -1
اض عليح، واعتبارا لذلو فإن مصادقة الربملان ال تضفي صفة القانون على النص ما مل يزل معر ا للع اض، االع  

 .(13)ليغدو بذلو رئيس الدولة مؤثرا يف العملية التشريعية ومشاركا فيها

 اجتاه اثن يرى عن حق االع اض يعد عمال تنفيذاي لاسبا  التالية: -2

  أن تصويت الربملان وحده من يولد القانون فاإلجراءات الالحقة ال تعترب مكوان للقانون  بل كل  ما يف ذلو أهنا
 جتعل القانون انفذا وساري املفعول واعتبارا لذلو فإن رئيس الدولة يعترب عملح هنا   جيليا ال غ .

 قانون بدون موافقة الرئيس، ذلو إذا ما اع ض هذا يف حالة االع اض النسيب ميكن أن يتحول النص التشريعي إىل 
. (14)األخ  على القانون وصادق عليح الربملان ابألغلبية املطلوبة يف ذلو، أويف حالة عدم إبداء الرئيس اع ا ح أصال

لالحقة عليح وحنن بدوران نرى أن االع اض يبقى ذا طبيعة تنفيذية ألن القانون حملح الربملان وحده وما اإلجراءات ا
ومنها حق االع اض إال أعمال تنفيذية. وهو نفس الو ا يف اجلزائر حيا أن اع اض الرئيس ذو طبيعة تنفيذية 

من الدستور وهي الربملان بغرفتيح إذ "لح  112بدليل أن املؤسس الدستوري حدد  مكوانت السلطة التشريعية يف املادة 
ح"، وما يو ب األمر أكثر أن املؤسس الدستوري أ فى على النص املصوت السيادة يف إعداد القانون والتصويت علي

عليح من طرا ا لس الشعيب الوطين صفة القانون  جرد مصادقة تلس األمة عليح وهو ما نلمسح صراحة من املادة 
                                                 

 . 249بيل املقارنة، عمر حلمي فهمي، املرجا السابق، ص.انظر على س  - 12
. ومن الدول الت نصت دسات ها على ذلو األردن حيا يعترب امللو من مكوانت 10لالستزادة انظر، عز الدين بغدادي، املرجا السابق، ص.  - 13

  . 000ياسية، السلطة التشريعية، مرجا سابق، ص.السلطة التشريعية ومسا ا فيها. انظر يف تفاصيل ذلو، عصام علي الدبس،النظم الس
 . 219-210انظر يف تفاصيل ذلو وعلى سبيل املقارنة، عمر حلمي فهمي، نفس املرجا، ص.  - 14
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ما  من الدستور  عندما ورد فيها مصطلب قانون "....قانون مت التصويت عليح.." بدل مصطلب نص وهو 108
السابق ذكره، غ  أن هذا القانون يبقى تردا من أي قيمة  10/12من القانون العضوي  00أعادت  كيده املادة 

إلزامية إال بعد إصداره ونشره، وعليح فإن اع اض رئيس اجلمهورية هنا هو عمل الحق ال يتصف خباصية العمل 
 . (15)التشريعي

 خامتة

الورقة البحثية، ذلو املستجد الت اتى بح املؤسس الدستوري اجلزائري بش ن حق ان ما ميكن ان خنتم بح هذه 
اع اض رئيس اجلمهورية على القوانني واملتمثل يف اشراك تلس االمة يف هذه العملية، واعتبارا لذلو، فإنح مل يكن ذا 

ر ذلو يف سقف االغلبية الواجبة فائدة على االقل من الناحية العملية نظرا للنتائا الت ميكن ان يرتبها، ويظه
صوت يف هذه الغرفة ليكون القانون انفذا يف وجح  رئيس  90للمصادقة على القوانني يف هذه احلال، حيا يكفي 

صوت على مستوى ا لس الشعيب الوطين ليتحقق ذلو وهنا تظهر املفارقة،  941اجلمهورية بينما جيب احلصول 
ابملستحيل يف الو ا الراهن او على املستوى البعيد  نظرا لل كيبة السياسية لغرفت حيا ميكن القول ابن االمر اشبح 

 الربملان.

وعليح، لئن كان حق االع اض على القوانني يشكل من الناحية النظرية اسلواب من اساليب عقلنة العمل الربملاين 
آلية من آليات هيمنة السلطة التنفيذية على عمل  وتطبيقا ملبدأ الفصل املرن بني السلطات، فإنح ال يعترب واقعيا إال 

 السلطة التشريعية يف بعده التشريعي.

 قائمة املراجع
 النصوص القانونية-0
 الدستور اجلزائري.-
، حيدد تنظيم ا لس الشعيب الوطين 2410غشت  28املوافق  1090ذي القعدة عام  22مؤرم يف  10/12القانون العضوي  -

  .2410غشت  21، الصادرة يف 84وتلس االمة، وعملهما، وكدا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة، اجلريدة الر ية، عدد 

 املؤلفات-7
، املؤسسة 1جوي اثبت، حق رئيس الدولة يف نقل القوانني يف القانون الدستوري املقارن، ترمجة حممد عر  صاصيال، الطبعة -

 .2441اجلامعية للدراسات النشر والتوزيا، ب وت، 

                                                 
االع اض عليح أو إحالتح إىل ا لس الدستوري ويف غيا  ذلو  ما العلم ان هذا القانون يرتب أاثره جتاه رئيس اجلمهورية، وتتمثل هذه اآلاثر إما  يف - 15

 يلزم هصداره ونشره. 
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 .2442توزيا،اجلزائر، عبد هللا بوقفة، أساليب ممارسة السلطة يف النظام السياسي اجلزائري، دراسة مقارنة، دار هومة للنشر وال-
، 1عز الدين بغدادي، االختصاص الدستوري لكل من رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة، دراسة مقارنة ما النظام املصري، ي.-

 .2449مكتبة الوفاء القانونية، القاهرة، مصر، 
، دار 1املؤسسة الدستورية االوىل، الطبعة السلطة التشريعية، الكتا  الثالا السلطة التشريعية  النظم السياسية، عصام علي الدبس،-

 .2411الثقافة للنشر والتوزيا، االردن،
، دار الفكر العريب، 1عمر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة يف النظامني الرائسي والربملاين، دراسة مقارنة، الطبعة -

 .1911مصر، 
 



 7102العدد الثاين سبتمرب                                                                            جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 5 

 

74 

 حيي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة 

   الغش حنو القانون يف جمال القانون الدويل اخلاص  

                                                                                                   أمحد  أ.د/ دغيش
 كلية احلقوق والعلوم السياسية 

   اجلزائر -جامعة بشار
 ملخص: 

من القانون املدين إثر تعديالتح األخ ة،  20تناول املشرِّع اجلزائري فكرة الدفَّا ابلغش حنو القانون يف املادة     
اه الفقهي احلديا، وما استقرَّ عليح القضاء يف هذا الش ن. والغش هنا يتمثل يف جلوء فحاول املشرِّع مسايرة االجتِّ 

أطراا العالقة القانونية إىل إحداث تغي  يف  ابط اإلسناد ابعتباره أحد العناصر األساسية لقاعدة التَّنازع الوطنية، 
فق ما حرفية النص ومناِقل للغرض ما اق انح بسوء النِّية ألجل حتقيق نتيجة ي تَّب عنها إنشاء مر  ََ كز قانوين متَّ

 احلقيقي لح، لتلبية مصاحل شخصية يف إطار القانون الذي يمريد أن يمطبَّق عليح.

ومن أمثلة الغش: اصطناع عنصر أجنيب يف العالقة الوطنية أصال لتتحوَّل إىل عقد لح طابا دويل من أجل      
     من أحكام القانون الوطين الذي ال يتماشى ومصاحلهم الشخصية.  إخضاعح لقانون دولة أجنبية، واإلفالت

Summary:  
    Algerian legislator discussed the idea of pushing fraud against the law in 
Article 24 of the Civil Code after its latest amendments, the legislator tried 
to follow the modern jurisprudence, and settled by the judiciary in this 
regard. The cheating here Is the recourse of the parties to the legal 
Relationship to a change in the attribution officer as one of the basic 
elements of the base of the national conflict, along with bad faith, In order 
to achieve the result of the establishment of a legal center consistent with 
the literal text and contrary to its real purpose, in order to satisfy personal 
interests Under the Law it wishes to apply. 

     Examples of fraud include: the alienation of a foreign element in the 

national relationship by a contract of an international character to subject 

it to the law of a foreign State and to evade the provisions of national 

law that are contrary to its own interests. 
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 مقدِّمة:     

تمعترب حالة الدَّفا ابلغش حنو القانون، من القواعد األساسية يف نطاق العالقات الدوَّلية اخلاصَّة، بل أصبحت تمشكِّل  
ت القانونية األخري. ونظرا  لتزايم  د حجم يف وقتنا احلايل، نظريَّة عامة مستقلَّة بذا ا، ختتلف عن كل املبادئ والنظرايَّ

القضااي والنِّزاعات املشتِملة على حاالت الغش حنو القانون، أقدمت بعل التشريعات احلديثة، ومنها التَّشريا املدين 
اجلزائري، على إدخال نظرية الدَّفا ابلغش حنو القانون، يف تال قواعد التَّنازع الوطنية، وبذلو أصبب همكان القا ي 

ازع، أن يعتمد على نصوص قواعد اإلسناد، املنظِّمة حلالة الدفا ابلغش حنو القانون، املختص ابلفصل يف قضااي التَّن
ألجل حل تلو القضااي املشتِملة على عنصر أجنيب، واملنطوية على شبهة الغش جِتاه القانون، سواء  كان وطنيا  أم 

 ومااستقرَّ عليح القضاء احلديا يف هذا الشَّ ن.أجنبيا ، ومل يعمد  اجة للرُّجوع للمبادئ العامة للقانون وقواعد العدالة، 

ظهرت احلاجة للدَّفا ابلغش حنو القانون، يف تال القانون الدَّويل اخلاص، إبتداء  من هناية القرن التاسا عشر،      
الت ، Bauffremon وعلى مستوى القضاء الفرنسي، إنطالقا  من القضية املشهورة، املعروفة بقضية:" األم ة

، Bibescoحاولت احلصول على التطليق من زوجها األم  الفرنسي، والزَّواج مرَّة  أخرى من أم  روماين، يمدعى"
لكن القانون احمللِّي مل يكن يسمب هلا بذلو، فلج ت إىل أملانيا وحصلت على جنسيتها، لتحلَّ حمل اجلنسية 

 ذن زوجها الفرنسي، وتزوَّجت ابألم  الرُّوماين املذكور.الفرنسية، واستطاعت  وجبها احلصول على التَّطليق، دون إ

ف صبحت تمشكِّل تلو القضية، لدى القضاء الفرنسي، حالة غش وحتايمل على القانون الفرنسي، يف ذلو      
اد، الوقت، بعدما تدخَّل زوجها األوَّل، ملقا ا ا والسَّعي إلبطال الزواج الثاين، على أساس الّتالعب بضابط اإلسن

املتمثِّل هنا يف  ابط اجلنسية، ابلنِّسبة للفئة املسندة، املتمثِّلة يف فئة األحوال الشخصية، حيا وقا القانون الفرنسي، 
سند إليح،  حية الغش والتَّالعب من طرا تلو األم ة، ممَّا أثَّر سلبا  على حقوق زوجها األوًّل، 

م
بصفتح القانون امل

لكن القضاء الفرنسي أنصفح، وحصل على مبتغاه،  وجب احلكم الشه  الصادر يف: احلامل للجنسية الفرنسية. 
 ، من حمكمة إستئناا ابريس، مثَّ أيَّدتح حمكمة النَّقل بعد ذلو. 10/40/1100

وهكذا أصبحت تدلُّ هاتح القضية التَّارخيية، على مدى خطورة التَّالعب بضابط اإلسناد، ودوره اهلام يف حتديد      
قانون الواجب التطبيق، من جهة، والتحكُّم يف مص  القضااي واملنازعات املشتِملة على عنصر أجنيب، من جهة ال

أخرى. ألنَّ ممرتِكب عملية الغش حنو القانون، يبدأ دائما   بشكل عمدي، بتغي   ابط اإلسناد، للفالت من تطبيق 
الغش والتالعب، ليصل إىل النَّتيجة املرجوَّة، يف إطار القانون قواعد القانون الواجب التطبيق أصال ، يف غيا  عملية 

اجلديد الواجب التطبيق، بعد حصول عملية التغي  أوالتالعب، وهو يلج  إىل ذلو الغش والتَّحايمل، بسبب تعارض 
 يف إطاره.قواعد القانون األصلي القدمي، الواجب التطبيق حقيقة ، ما طموحاتح ومصاحلح الشخصية الغ  مشروعة 
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قِّق لح القانون املسند إليح اجلديد، ابعتباره القانون املختص  كم العالقة الدولية اخلاصة، كل رغباتح       بينما حيم
قِّقها لح ذلو القانون القدمي، الذي أفلت من قبضتح. فيكون دور القا ي هنا، احلكم ابستبعاد  وطموحاتح، الت مل حيم

ة الغش، وحيل حملَّح القانون الواجب التطبيق أصال ، لومل يقا ذلو الغش، بصرا النَّظر إن  تطبيق القانون املشو   ال
ثِّل قانون القا ي، أوكان قانوان  أجنبيا . إذ يمؤدِّي ثبوت حالة الدَّفا ابلغش حنو القانون، أمام  كان القانون األخ ، ميم

ن كل أثر قانوين، سواء  تعلَّق األمر بوسيلة الغش القضاء املختص، إىل وجو  حرمان التصرَّا املشو  ابلغش م
أوغايتح، كما حصل ما القضية التارخيية الفرنسية الشَّه ة، املشار إليها سلفا . إذ حكم القضاء الفرنسي وقتها، بعدم 

سيتها األملانية نفاذ تطليقها وزواجها الثاين الذي أبرمتح يف إطار قانون جنسيتها الثانية، كما قرَّر عدم اإلع اا جبن
 الثانية يف فرنسا، واعتبارها حاملة للجنسية الفرنسية دون غ ها.

أوَّاًل: مفهوم الغش حنو القانون وشروطه.                                                         وبناء  عليح سوا نمعاجل يف مقالنا، النِّقاي اآلتية:      
اثنياً: عالقة الغش حنو القانون ابلنظام العام. اثلثاً: أساس الغش حنو القانون وجماله. رابعاً: جزاء الغش حنو 

                           القانون.                                              

 أوَّال: مفهوم الغش حنو القانون وشروطه:
مل يتعرَّض املشرِّع اجلزائري لتعريف الغش يف هذا ا ال، والحىتَّ القضاء أيضا ، وابلتايل نلج  إىل اجتهادات الفقح      

 الثاين من هذا الفرع كما يلي: يف تعريفح، مث نتناول شروي ِإع مال نظرية الدفا ابلغش حنو القانون، يف اجلزء

ق.م.ج على أنَّح: " ال جيوز تطبيق القانون األجنيب  وجب  20نصَّت املادة  مفهوم الغش حنو القانون: -0
النصوص السَّابقة إذا كان خمالفا للنِّظام العام أواآلدا  العامَّة يف اجلزائر، أو ثبت لح اإلختصاص بواسطة الغش حنو 

 القانون."
،  قتضى القانون 2448دخل املشرِّع اجلزائري فكرة الغش حنو القانون، بعد تعديل القانون املدين يف سنة أ     
، لكنَّح مل يمعرِّا الغش حنو القانون يف تال قواعد التنازع. ويف تال الفقح 24/40/2448، املؤرَّم يف:14-48رقم

لت ختتص بتعيني القانون الواجب التطبيق على النِّزاع املشتِمل على والقانون فإنَّ قاعدة اإلسناد هي القاعدة القانونية ا
عنصر أجنيب، ويف مضمون هذه القاعدة  دها تتكوَّن من عناصر ثالث تفصيال، وهم: الطائفة املسندة أو الفكرة 

ملسندة والقانون املسند املسندة، والقانون املسند إليح، و ابط اإلسناد، ابعتباره وسيلة ربط هبا املشرِّع بني الفكرة ا
 إليح.
يمعترب  ابط اإلسناد أداة أساسية يف تال تنازع القوانني، فعلى إثره يتم  بط وحتديد هوية القانون الواجب      

ح الفعلي ملص  القضية املشتملة على عنصر أجنيب، ِلذا يكتسي أ ِّية ابلغة  َوجِّ
م
التطبيق، وابلتايل فهو احملدِّد الرئيسي وامل
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يف عالقتح بقواعد اإلسناد، وما تتميزم بح من حيا احتوائها على  وابط إسناد، معظمها قابل للتغي  هرادة األطراا، 
سواء  سن نية أم العكس، وعليح فإذا أفلب األطراا أو أحدهم هحداث هذا التغي  سي تَّب عنح ابلضَّرورة تغي  

ة القانونية املشتِملة على عنصر أجنيب خا عة لقانون آخر، غ  القانون القانون الواجب التطبيق  عىن: تصبب العالق
 املختص  كمها أصال ، لو مل يقا ذلو التغي .

ومثالح, أن يقوم أحد األطراا بتغي  جنسيتح، ابعتبارها متثِّل  ابط اإلسناد، ابلنِّسبة لفئة األحوال الشخصية،       
ها من اجلنسية اجلزائرية نتح، إذا كان ذلو يف بعل  ك ن يمغ ِّ إىل جنسية فرنسية، أو يمغ ِّ يف موطنح، أو يف دايَّ

التشريعات، يؤدي إىل تغي  القانون الشخصي، وابلتايل يتغ  القانون الواجب التطبيق، تبعا  لذلو، كما قد خيتار 
قتهما، إاّل أنّح ال تربطهم حقيقة، أّي صلة هبذا املتعاقدان قانوان  معيَّنا ،  وجب رخصة االختيار املقرَّرة هلما، لينظِّم عال

القانون، بل كان ألجل اإلفالت من أحكام القانون الواجب التَّطبيق، لو مل يتم هذا االختيار، إالَّ أنَّ املشرِّع اجلزائري 
وعّدل يف  ،24/40/2448، املؤرَّم يف:14-48تدخَّل إثر تعديل القانون املدين، الصَّادر  قتضى القانون رقم 

" يسري على االلتزامات التعاقدية القانون املختار من املتعاقدين، إذا  معاجِلا  هذه احلالة، بقولح:  منه 08املادة 
 كانت له صلة حقيقية ابملتعاقدين أو ابلعقد ... " 

القتهم عنصرا  كما قد يتحايل أحد أطراا العالقة القانونية على قواعد اإلسناد الوطنية، من خالل تضمني ع      
أجنبيا  مصطنعا ، للفالت من أحكام القانون الواجب التطبيق أصال ، ك ن ين تقل املتعاقدان إىل دولة أجنبية من أجل 
إجراء تصرُّا قانوين على إقليمها، بقصد جتنُّب تطبيق أحكام القانون احمللِّي، ألنَّ هذا األخ  يتعارض ما مصاحلهم 

 الشخصية. 
على القا ي الوطين اجلزائري، املعروض عليح مثل هذه النزاعات، املشتملة على إحدى الصور املشار إليها  فيتعنيَّ      

سابقا، أن يستبعد ذلو القانون األجنيب، املقصود من وراء تغي   ابط اإلسناد، جزاء  لسوء نية أطراا العالقة 
:" الغش ئري، ومتاشيا  ما القاعدة الالتينية القدمية، ومفادهامن القانون املدين اجلزا 20/1القانونية، عمال  بنص املادة 

 . ابعتبارها من املبادئ الت استقرَّ عليها الفقح والقضاء حديثا . (1)"يبطل كل شيء
س ويدعِّم حكمح على قاعدة اشتهرت حديثا يف تال تنازع       إنطالقا  ممَّا سبق عر ح، فإنَّ القا ي اجلزائري، يؤسِّ

، يف سعيح إلبطال ما ترتَّب من نتائا َتالعمب أطراا قاعدة الدفع ابلغش حنو القانون"، أمطِلق عليها "القوانني
العالقة، وحتايملهم على عناصر قاعدة اإلسناد الوطنية، وابلتَّايل إخضاعهم للقانون الواجب التطبيق حقيقة ، رغم أنَّ 

 ينية قدميا . مبدأ عدم جواز الغش يف تاالت القانون األخرى، كان مقرَّرا ، منذ نش ة القوانني الرُّومانية والالت
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ابلغش يف تال تنازع القوانني، مل يثبت العمل بح، إالَّ بعد القضية التارخيية املشهورة يف القضاء  غ  أنَّ الدَّفا     
وهي أوَّل قضية يمطبِّق   princesse de Bauffremont، وهي قضية األم ة بوفرمون 1100الفرنسي سنة 

 .(2)مثَّ انتقل احلديا عنها بعد ذلو إىل الفقح، وقـمّرِرت بعدها يف التَّشريا تدرجيي افيها القضاء الفرنسي هذه القاعدة ، 
، بِعدَّة تعاريف تق   من بعضها البعل يف معناه عرَّف الفقهاء الغش حنو القانونوبناء  على ما سبق بيانح، 

اذ تدالعام، املقصود يف تال تنازع القوانني. منها قول أحدهم  بري إرادي، بوسائل تؤدِّّي إىل اخلالص من " الغش اختِّّ
   ".(3)قانون دولة خمتص عادة، حبكم عالقة قانونية، وإحالل قانون دولة أخرى أكثر حتقيقاً للنتائج املتوخاة

" مناقضة قصد الشارع ابختاذ تدابري إرادية مشروعة ولو عن غري عمد للوصول إىل ومنهم من عرّفح عنح:     
 .(4)" نتائج غري مشروعة

من خالل هذه التَّعاريف وغ ها،  د عن الغش حنو القانون، يف تال القانون الدويل اخلاص، يتمثَّل يف جلوء     
أطراا العالقة القانونية إىل إحداث تغي  يف  ابط اإلسناد، ابعتباره أحد العناصر األساسية لقاعدة اإلسناد الوطنية، 

يجة ي تَّب عنها إنشاء مركز قانوين متَّفق ما عبارة النص ومناقل للغرض ما اق انح بسوء النِّية، ألجل حتقيق نت
احلقيقي لح، بغية تلبية رغبات شخصية يف إطار القانون املراد اخلضوع ألحكامح،  يا ال ميكن حتقيقها يف إطار 

انون، ينطِلق من القانون األصلي الواجب التطبيق لو مل يقا ذلو التحايل. فالطَّرا الذي يلج  للغش حنو الق
 استعمال وسيلة مشروعة يف ذا ا، للوصول إىل غاية غ  مشروعة، وفقا لرول التَّشريا وأهدافح.

القانون املدين،  من 20: مل يتعرَّض املشرِّع اجلزائري هلذه الشروي  من نص املادة شروط الغش حنو القانون -7
و البعل اآلخر يمستنتا من خالل مضمونح. غ  أنَّ الفقح  رغم أنَّ بعل الشروي، قد تمفهم من خالل ألفاظ النص،

 ، كما يلي:إتفقا على بعض الشروط، واختلفا على شروط أخرىوالقضاء 
ق م ج،  120أساسيَّان، ميمكن استنباطهما من مضمون نص املادة  تتمثَّل يف شرطانالشُّروط املتَّفق عليها:  -أ

 و ا، كاآليت:
، ك ن يقوم (5)"الرُّكن املادِّّي للغش"ويمطلق عليها فقها   ة إراداي لضابط اإلسناد:تغيري أطراف العالق -0-أ

ا يف األصل  األطراا ابصطناع العنصر األجنيب يف عالقا م القانونية لتجنُّب اخلضوع لقانون القا ي الوطين، ما أهنَّ
بعكس ذلو، من خالل تغي  العنصر األجنيب بعناصر وطنية، لتتحوَّل إىل عالقة وطنية،  عالقة وطنية حمضة، أوقيامح

 حيكمها القانون الوطين، وليس األجنيب، فيقا الغش يف ِكلتا احلالتني. 
ويمصطلب عليح أيضا بتوافر نية الغش حنو القانون، ويمقصد بح نية التحايل والتهرُّ  من الركن املعنوي للغش:  -7 -أ
حكام القانون الواجب التطبيق على العالقة القانونية. إذ لو انتفت هذه النِّية لكان اإلجراء الذي قام بح ممرتِكب أ

الغش سليما، السبيل إلبطالح. غ  أنَّ بعل فقهاء القانون، رأوا بعدم وجو  التقيُّد بشري وجود النِّية، واعتبار الغش 
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بط اإلسناد املق ن  البسات وظروا خارجية، و يضربون لذلو مثال ، كقيام قد وقا،  رَّد إجراء عملية تغي   ا
مواطنني سيال يف دولة أجنبية، خالل ف ة إقامتهما هبا، هبرام عقد هبة بينهما يف إقليم هذه الدولة األجنبية، دون أن 

ة، إستخالص عملية الغش حنو يكون هناك سبب وا ب إلجراء اهلبة يف هذه الدولة ابلذَّات، فيممكن يف هذه احلال
قانوهنم الوطين، لسعيهم من أجل عدم خضوعهم لح، والرَّغبة يف اخلضوع ألحكام عقد اهلبة، املقرَّرة يف القانون 

 األجنيب.
إالَّ أنَّ املتَّفق عليح بني أغلبية الفقهاء، وما استقرَّ عليح القضاء احلديا، هو األخذ هبذا الشري،   يا      

، من طرا قضاة املو وع، ابعتباره من مسائل الواقا، غ  أنَّ تقدير األثر يمستخلص  افا إىل الغشِّ الباعا أو الدَّ
, يمشكِّل خمالفة للقانون، يقا حتت رقابة حمكمة القانون، ويف ذلو  ماان  كافيا  حلماية حقوق  امل تِّب على الغشِّ

 .(6)األفراد
اجلزائري من الشَّرطني السَّابقني، فيمكن أن نستِشفَّ مدلوهلما من خالل مقتضى نص أمَّا ابلنِّسبة ملوقف املشرِّع      
 من القانون املدين، رغم عدم اإلشارة إليهما صراحة. 20املادة 

 وهذه الشروي تتمثَّل فيما يلي:  الشروط املختلف فيها للدفع ابلغش حنو القانون: –ب 
ا اندى بح فقهاء القانون قدميا ، وعمل بح القضاء يف فرنسا يف وهو م  الغش حنو قانون القاضي:حصول  :0-ب

، بدأ القضاء الفرنسي يقبل التمسُّو ابلغش حنو القانون األجنيب، و وجب ذلو 1901بداية األمر، لكن بعد سنة 
، 40/41/1900. ويف 1901مارس  40حكم هبطال كل العقود املشتملة على الغش حنو القوانني األجنبية، يف 

 .(7)إىل شرط، أن تكون خالية من الغش حنو القانونأخضا القضاء الفرنسي، إعطاء األمر بتنفيذ األحكام األجنبية 
 وتوالت بعدها األحكام القضائية الفرنسية، على نفس املنوال املذكور.

دِّد موقفح من الغش حنو القانون عموما ، ومن هذا الشَّري خصوصا ، إالَّ بعد       أمَّا ابلنِّسبة للمشرِّع اجلزائري، فلم حيم
ن القانون املدين، 81-08، املعدِّل لامر رقم 24/40/2448، املؤرَّم يف:14-48صدور القانون رقم  ، املتضمِّ

ق م ج، عن أجاز إعمال الدفا ابلغش  20/1سي احلديا، عمال  بنص املادة ليمقّرِر صراحة  مسايرتح للقضاء الفرن
مصطلح: حنو القانون بصورة عامة، دون أن يربط جواز الدفا هبذه القاعدة لصاحل القانون اجلزائري فقط، بل يشمل 

القا ي أم كان قانوان  يف لغة تفس  النصوص القانونية، كل القوانني، سواء تعلق األمر بقانون  (8)»حنو القانون  «
مل على عمومح حىت يرد ما خيصصح(. وهذا  أجنبيا ، )ألن املطلق يمعمل على إطالقح حىت يرد ما يقيِّده(، )والعام حيم
بناء  على طرق التفس  املعتمدة فقها ، وعليح استقرَّ الفقح والقضاء احلديثني على هذا احلكم، ألنَّ الفكرة اخللقية 

احلالتني معا ، ومن الواجب على الدول أن تتعاون يف هذا ا ال، وال ينبغي للقضاء أن حيمي مرتكيب للغش تتحقَّق يف 
 .(9)الغش، مهما كانت نواايهم
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َقَصر بعل الفقهاء استعمال قاعدة الدفا ابلغش حنو القانون، أن يكون الغش موجَّها حنو قاعدة آمرة:  -7-ب
لة، ألنَّ هذه األخ ة، ال يمتصوَّر التهرُّ  من أحكامها،  على حاالت التهرُّ  من القواعد اآلمرة دون القواعد املكمِّ

على أساس أنَّ املشرِّع أجاز لافراد اخلروج عنها، لكن أغلب الفقهاء ال يفرِّقون بني هذه القواعد، يف خضوعها 
لة، َيسهمل ارتكابح أكثر من غ ها، ألن لقاعدة إعمال الدفا ابلغش حنو القانون، السيَّما وأنَّ الغش يف القواعد املكمِّ 

 املتعاقدين ميلكان مسبقا رخصة االتفاق على خمالفتها.
وهلذا الجيوز لافراد ممارسة حرِّية االختيار، املخوَّلة قانوان  هلم يف تال العقود الدولية، للتوصُّل إىل إخضاع العقد، 

 .(10)طح ابلعقد أيِّ صلة، من أجل حتقيق مصلحة ذاتية للمتعاقدينلقانون اليستجيب لطبيعة العالقة القانونية، وال ترب
يز استعمال قاعدة الدفا ابلغش       أمَّا ابلِّنسبة ملوقف املشرِّع اجلزائري من هذا الشَّري، فيبدو أنَّح ال يع ا بح، و جيم

لة, والدَّليل على هذا ما حنو القانون مطلقا ، سواء تعلَّق األمر ابلتهرُّ  من أحكام القواعد اآلمرة، أم  القواعد املكمِّ
ها اجلديد،  وجب املادة  11أوردتح املادة  ، املؤرَّم 14 – 48املعدِّلة هلا، الصَّادرة ابلقانون رقم  11ق م ج، يف نصِّ

ي ، حيا قرَّرت ابألولوية تطبيق القانون املختار من املتعاقدين، على االلتزامات التعاقدية، بشر 24/40/2448يف:
أن تكون لح صلة حقيقية ابملتعاقدين أو ابلعقد، ومن املستقّر عليح فقها  وقضاء ، أنَّ هذه احلالة تمعترب إحدى صور 
الغش حنو القانون، الت تستوجب إعمال الدَّفا هبذا األخ  جتاهها. كما نالحظ، عنَّ القاعدة القانونية، الواردة يف 

لة وليست آمرة، بدليل إجازة املشرّع لافراد، االتّفاق على خمالفتها، ما مل هي قاعدة مكمِّ ( 11)(،11/1نص املادة 
 يق ن ذلو بغش من طرفهم.

حيا يمتمسَّو بح، يف حالة ما إذا كانت املخالفة اعتبار الدَّفع ابلغش حنو القانون وسيلة احتياطية:  -3-ب
ت من أحكامح، ألنَّح إن كانت املخالفة مباِشرة  د إحدى امل تِّبة عنح، هي خمالفة غ  مباِشرة للقانون املراد اإلفال

قواعد اإلسناد، فيتمُّ استعمال الدَّفا األصلي املناِسب هلذه احلالة، الستبعاد اآلاثر احملقَّقة يف ظل القانون األجنيب، 
، ك ن يتوطَّن شخص يف إ ل ا، بغرض احلصول (12)املطبَّق يف اخلارج، دون حاجة للجوء إىل الدَّفا ابلغش حنو القانون

على تطليق زوجتح، ألن قانونح الشخصي ال يسمب لح بذلو، وحتصَّل على مراده طبقا لقانون املوطن املعمول بح يف 
إ ل ا، وابلتايل فالقانون املختص أصال  هنا حسب قواعد اإلسناد لقانون ذلو الشخص، هو قانون بلده وليس قانون 

ا. وعليح فلو قام القضاء الربيطاين  خالفة مباشرة  د قانونح الشخصي، عن تعدَّى على اختصاصح، فيبقى إ ل  
حكم القضاء اإل ليزي غ  مع ا بح لدى قضاء دولتح، وهذه املخالفة هي خمالفة مباشرة، يمدفا  دَّها ابختصاص 

 قواعد إسناد قانون جنسيتح، وليس قانون موطنح. 

رغم اإلعتقاد الذي ساد عند بعل الفقهاء قدميا ، عنَّ قاعدة ًا: عالقة الغش حنو القانون ابلنظام العام: اثني       
إعمال الدفا ابلغش حنو القانون، تعترب صورة خاصة من نظرية الدفا ابلنظام العام، نتيجة التقار  يف وظيفة كّل 
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اد ا يف الغاية، وهي استبعاد القانون األ جنيب املختص، إال أنَّح رغم هذا التَّشابح احلاصل يف هذه احلالة، منهما، واحتِّ
 فإن تال االختالا بينهما أوسا من ذلو.

، تلو املتمثِّلة، يف اختالا طبيعة الدَّفا ابلغش حنو القانون عن الدفا ابلنظام العام، وأبرز نقاي اإلختالا     
ابإل افة إىل اختالفهما يف األساس الذي  وجبح متَّ استبعاد القانون األجنيب، ذلو أنَّ الدَّفا ابلنِّظام العام يهدا إىل 

و وعية تصطدم ابملبادئ األساسية اجلوهرية لقانون استبعاد القانون األجنيب املختص، على أساس أنَّ قواعده امل
القا ي، فيمستبعد هذا القانون، بغلِّ النظر عن سوء أو حسن نية أطراا العالقة القانونية، املشتِملة على عنصر 

راد استبعاده من طرا القا ي الوطين
م
 . (13)أجنيب، يف اختيارهم للقانون امل

حنو القانون، فإنَّ استبعاد القانون األجنيب بش نح، يتمُّ على أساس جلوء األطراا إىل  أمَّا ابلنِّسبة للدَّفا ابلغشّ      
استعمال احليل والتالعب بعناصر قاعدة اإلسناد الوطنية، بغية خضوعهم لقانون معنيَّ يتفق ما رغبا م ومصاحلهم 

ك وجح آخر من أوجح االختالا بينهما، يتمثَّل الشخصية، الت الحيقِّقها هلم القانون املراد التهرُّ  من أحكامح. وهنا
وهذا يف كون استعمال قاعدة الدفا ابلنظام العام، تنحصر فقط يف استبعاد القانون األجنيب، لفائدة قانون القا ي، 

ظام ال جيوز تطبيق القانون األجنيب ... إذا كان خمالفاً للنِّّ « : ، والت جاء فيهامن القانون املدين 75بصريح املادة 
 العام أواآلداب العامة يف اجلزائر...

يطبَّق القانون اجلزائري حمل القانون األجنيب املخاِلف للنِّظام العام أواآلدا  العامة       .»َم
بينما جيوز التمسُّو  الة الدَّفا ابلغش حنو القانون، سواء  كان ذلو لصاحل قانون القا ي )القانون اجلزائري(،      

، حيا جاءت عبارة نص املادة  أولصاحل املذكورة، يف فقر ا األوىل، مطلقة دون تقييد، يف  20قانون أجنيب معنيَّ
أو ثبت له االختصاص بواسطة الغش ... « املقطا املتعلِّق بقاعدة الدَّفا ابلغش حنو القانون، فكان النص كما يلي:

    ».حنو القانون ...

رغم اعتبار الغش مفسٌد لكلِّ شيء، يف نظر الفقح والقضاء، إالَّ أنَّ ون وجماله: أساس الغش حنو القان -اثلثاً      
فقهاء القانون اختلفوا بش ن حتديد األساس القانوين الذي تقوم عليح نظرية الدَّفا ابلغش حنو القانون، يف نطاق 

التَّشريعات احلديثة، الذي يمربِّر للقا ي  العالقات الدُّولية اخلاصَّة، السيَّما يف غيا  النَّص القانوين، لدى كث  من
صراحة ، إعتماد حالة الدَّفا ابلغش حنو القانون. كماتمعدُّ مسائل األحوال الشَّخصية من أهم تاالت تطبيق حالة 

هو الدَّفا ابلغش حنو القانون، يمضاا إليها فئة احلقوق العينية، وكذا العقود والتصرُّفات القانونيَّة، بصفة عامة. و 
 ماسنعاجلح يف اجلزء الثَّالا من مقالنا، كما يلي: 
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إختلف فقهاء القانون الدويل اخلاص حول ذلو، فمنهم من اعتربه تطبيقا من أساس الغش حنو القانون:  -0
اد اهلدا بينهما، وهو حتقيق غاية غ  مشروعة ، إال أنَّح انتمِقد هذا (14)تطبيقات الصُّورية يف العقود وااللتزامات، الحتِّ

اه، على أساس أنَّ الصُّورية تاهلا التصرُّفات القانونية فقط، أمَّا الغش فقد حيدث بعمل مادِّي، ك ن يقوم  اإلجتِّ
 األطراا بنقل املنقول من دولة إىل أخرى، بقصد إخضاعح ألحكام قانون هذه األخ ة.

يف الصُّورية، غ  مطابقة إلراد ما املست ة احلقيقية،  عىن تف ض الصُّورية كما أنَّ إرادة املتعاقدين املعربَّ عنها       
وجود عقد ظاهر غ  حقيقي، يس  عقدا  ابطنا  حقيقيًّا. بينما تصرُّا مرتكب الغش، ظاهره حقيقي، لكن الغرض 

ا ي إذا أراد أن يبطل الصُّورية، . والق(15)منح غ  شرعي، فاإلرادة الظَّاهرة فيح إرادٌة حقيقية، ال تس  إرادة أخرى
يِّز بني احلقيقة والظاهر، فالعربة ابلعقد املست  طاملا متَّ إثباتح، خبالا  ليس لح أن يستند إىل نية الغش، بل عليح أن ميم

ش، حالة الغش حنو القانون، إذ  د النِّية فيها ذات دور فعَّال، يف البحا عن الباعا املؤدي إىل استعمال وسيلة الغ
 .(16)و عليح فالفرق بينهما وا ب وجلي

هناك جانب من فقهاء القانون، من أسَّس حالة الدَّفا ابلغش حنو القانون، على أهنا إحدى صور السَّبب غ       
املشروع، ابعتباره ركنا  أساسيًّا من أركان االلتزامات والتصرفات القانونية بصفة عامة، خصوصا  وأن السَّبب يف القانون 

اه أيضا ، لعدَّة اعتبارا افا إىل التعاقد، أوإبرام التصرا القانوين املطلو . وانتمِقد هذا اإلجتِّ ثِّل الباعا أو الدَّ ت املدين، ميم
كما   -منها: أنَّ اجلزاء الذي ي تَّب على السبب غ  املشروع، هو البطالن املطلق، بينما اجلزاء امل تِّب على الغش

 االحتجاج ابلتصرُّا املشو  ابلغش دون البطالن. هو عدم -سي يت بيانح
اه آخر من الفقهاء، أنَّ الغش ما هو إال تطبيقا  من تطبيقات التعّسف يف استعمال احلق، ألنَّح ينحصر       يرى اجتِّ

ينما التعسُّف، يف حتويل احلقِّ عن اهلدا الشَّرعي لح، غ  أنَّ الغش خيتلف عنح، على أساس أنَّح ممَوجَّح  د القانون، ب
، وهو موجَّح  د الغ ، يف حني أنَّ الغش يضرُّ  صلحة عامَّة ميثِّلها (17)يقا  د مصلحة خاصة لاشخاص

. كما أنَّ الغش قد يطال يف كث  من احلاالت، إستعمال الرُّخص واحلّرايت العامة، كحرِّية األشخاص يف (18)القانون
د الزَّواج، وبغية اإلفالت من تطبيق القانون الوطين، بينما يضيق تال نظرية التنقُّل من بلد آلخر، بقصد إبرام عقو 

 .(19)التعسُّف يف استعمال احلّق، فهي ختتصُّ فقط ابحلقوق العينية والشَّخصية، دون الرُّخص واحلّرايت العامة
شار إليح يف الفقرة األ     

م
اه الفقهي امل ثِّل غالبيَّة الفقح، وقد وصف بعل الباحثني املعاصرين، اإلجتِّ خ ة، عنَّح ميم

فالتعسُّف يف نظره، حيصل عندما يستعمل الشَّخص حقَّح، إستعماال  غ  مشروع، ويكون ذلو يف حالة ماإذا رِغب 
الشَّخص حتقيق مصاحل غ  مشروعة، ونفس الشَّيء يصدق على نظرية الغش حنو القانون، إذ أجاز القانون 

جنسيَّتح أو يف موطنح، لكنَّح قد يستعِمل هذا احلّق لتحقيق غاايت ومصاحل غ  مشروعة، ومنها للشَّخص أن يمغ ِّ يف 
احلصول على حقٍّ اليموفِّره لح القانون الواجب التطبيق أصال ، لو مل يقا أّي غشٍّ من طرفح، أو يربط ذلو القانون 



 7102العدد الثاين سبتمرب                                                                            جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 5 

 

83 

 حيي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة 

نَّظريتني، يكون للشَّخص احلقَّ يف استعمال حقِّح، حصولح على مايمريد من حقوق، بشروي التتوفَّر فيح، ففي ِكلتا ال
 . (20)غ  أنَّح يستعملح لتحقيق مصلحة غ  مشروعة

نمش  يف آخر عرض هذه اآلراء الفقهيَّة، إىل أنَّ املشرِّع اجلزائري، قد حسم األمر بش ن أساس حالة الدَّفا ابلغش      
من القانون املدين اجلزائري، إذ ميمكن  20/1من خالل نص املادة حنو القانون، يف تال القانون الدَّويل اخلاص، 

اعتبارها أساسا  قانونيا  صرحيا  للقا ي اجلزائري، وبناء  عليح نقول، عنَّ قاعدة إعمال الدفا ابلغش حنو القانون، 
رية قائمة ، املعدِّل للقانون املدين، نظ24/40/2448، املؤرَّم يف:14 – 48أصبحت بعد صدور القانون رقم

ومستقلة بذا ا، يف إطار التشريا اجلزائري ومل تعد َتستِند إىل أيٍّ من النظرايت السابقة، نظرا  مليزا ا وخصوصيا ا 
 املتعلِّقة هبا، واملختِلفة عن غ ها.

احلال  القانون، كما هوق فكرة الغش حنو تال الغش حنو القانون: تمعترب فئة األحوال الشخصية تاال  رئيسيا  لتطبي -7
راع حول القانون الواجب التطبيق، نتيجة التَّباين الشَّديد بني  يف الزَّواج والطَّالق والتَّطليق واخللا، حيا حيتدم الصِّ
تشريعات الدول حول هذا املو وع، ِلذا تتكرَّر كث ا حاالت استعمال الغش حنو القوانني الشخصية ألطراا العالقة 

تغي  جنسيتهم، كحال األمثلة السابقة. وبدرجة أقل ميتدُّ الغش أيضا  إىل تاالت احلقوق العينية، كتغي  القانونية، ب
، كما ميتدُّ الغش حنو القانون، بنفس الدَّرجة السَّابقة إىل تال (21)حمل وجود املال املنقول من إقليم دولة ألخرى

 العالقة الوطنية أصال، ليتحوَّل إىل عقد لح طابا دويل، بمغية العقود والتصرُّفات عموما ، كاصطناع عنصر أجنيب يف
رتكب عمليَّة الغش املصلحة 

م
إخضاعح لقانون دولة أجنبية، واإلفالت من أحكام القانون الوطين، الذي ال حيقِّق مل

 الشخصية املرجوَّة.

اخلاص حول تال هذا اجلزاء، هل يشمل رغم اختالا فقهاء القانون الدَّويل جزاء الغش حنو القانون:  -رابعاً     
الوسيلة املستعملة من طرا الغا  والغاية احملقَّقة معا ، أم يقتصر على النتيجة أو الغاية فقط. إالَّ أنَّ بعل الفقهاء 
حصروا جزاء الغش على حرمان مرتكبح من النتيجة غ  املشروعة، ألنَّ العربة يف التصرُّا  قصده وغايتح، وال داعي 
للمبالغة يف اجلزاء، وخباصة أنَّ الغا  مل يقصد الوسيلة املشروعة يف ذا ا، ويستدل هذا الفقح بقضية األم ة الفرنسية 
املشهورة املذكورة سابقا، حيا اكتفت حمكمة النقل للحكم عنَّ تطليقها ال يمعتدُّ بح يف فرنسا، ومل تقل ببطالن 

(، أرادت فقط التهرُّ  Bauffremont) Caramen chimay األم ة جتنُِّسها ابجلنسية األجنبية، حيا أنَّ 
من املانا الوارد يف قانوهنا، الذي حيرمها من احلصول على التَّطليق، فلماذا ميتدُّ اجلزاء إىل آاثر مل تبحا عنها، لذا فإنَّ 

  (22)املنطق يقضي بقصر جزاء الغش على األثر الذي أمرتمِكب الغش من أجلح دون غ ه
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إالَّ أنَّ الرَّاجب فقها  وقضاء ، هو وجو  حرمان التصرَّا املشو  ابلغش من كل أثر قانوين سواء  تعلَّق األمر      
فل  بوسيلة الغش أوغايتح، وخباصة وأنَّ اآلاثر األخرى لسلوكح غ  املشروع، مل تكن مقصودة من طرا الغا ، ف م

 .(23)وين الواحدهي األخرى، وتفاداي  أيضا لتجزئة العمل القان
لكنَّح يف حالة الغش النَّاجم عن عمل مادِّي، كنقل منقول إىل دولة أخرى، أوك ن خيتار املتعاقدان حمالًّ مصطنعا       

إلبرام العقد، فإنَّ الغاية وحدها، هي الت تكون عدمية األثر يف دولة القا ي، أمَّا ما ينجرُّ من أ رار بسبب نقل 
تلف أو يضر ابلغ  يف البلد الذي انتقل إليح، فاملسؤولية تمسند إىل قانون البلد الذي انتقل إليح، املنقول، ك ن يصيبح 

 وهذا عمال  بنظرية االع اا ابلواقا احلاصل فعال .
ا إذا  يمالحظ عنَّ أثر الغش حنو القانون، الميمكن أن يكون هو البطالن، ألنح ال ميكن أليِّ دولة قانوان ، أن تمقّرِر م     

كان التصرُّا صحيحا أوغ  صحيب يف الدولة الت متَّ إجراؤه فيها، و كل ما متلكح قانوان  هو احلكم بعدم نفاذه يف 
 .(24)إقليمها

 :ِختاما  ملقالنا نورِد أهم النَّتائا اآلتيةخامتة: 
: أشار املشرِّع املدين، ألوَّل مرَّة يف اتريخ التَّشريا اجلزائري، إىل فكرة الدَّفا ابلغش حنو القانون يف املادة: أوَّالً      
، وقد حاول من 24/40/2448، املؤرَّم يف:14 – 48ق م ج، إثر التَّعديل الصَّادر  وجب القانون رقم  20/1

اه الفقهي احلديا، وما استق رَّ عليح القضاء يف هذا الشَّ ن، لدى خمتلف الدُّول احلديثة. يف حني خاللح مسايرة اإلجتِّ
بقيت معظم قوانني الدُّول العربية خالية  من اإلعتماد الرَّ ي حلالة الدَّفا ابلغش حنو القانون، رغم اعتماد القضاء 

د كلَّ شيء". احلديا على هذه احلالة، إنطالقا  من املبدأ الشَّه  ق  20/1اء  عليح أصبب نص املادة وبن" الغش يُفسِّ
ثِّل أساسا  قانونيا  وا حا  للقا ي املختص  كم العالقة ذات العنصر األجنيب، ألجل قبول حالة الّدفا  م ج، ميم
ابلغش حنو القانون، يف مسائل العالقات الدُّولية اخلاصَّة، دون حاجة لرجوعح للمبادئ العامة املستقّر عليها فقها  

 وقضاء .
إتَّضب لنا من خالل البحا، أنَّ حالة الدَّفا ابلغش حنو القانون، ومعها أيضا  حالة الدفَّا ابلنِّظام العام،  اثنياً:     

 ا من أهم حاالت استبعاد تطبيق القانون األجنيب املختص  كم النزاع، أمام القضاء اجلزائري، إ افة إىل اعتبار ا 
لقانون الدويل اخلاص، أمَّا ابقي احلاالت األخرى، فقد تباينت آراؤهم بش هنا، بني مؤيٍِّد حمل اتِّفاق بني غالبيَّة فقهاء ا

 ومعارٍض.
يمش ي جلواز الدَّفا  الة الغشِّ حنو القانون، ومجو  توافر ركنيني أساسيَّني،  ا: الرُّكن املادِّي، والرُّكن اثلثًا:      

أطراف العالقة القانونية ذات العنصر األجنيب، على التغيري اإلرادي  فاملادِّّي يتمثَّل يف إقدام أحداملعنوي، 
يقوم األطراا ابصطناع العنصر األجنيب يف عالقا م القانونية، لتجنُّب اخلضوع لقانون القا ي  أو لضابط اإلسناد،
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ا يف األصل عالقة وطنية حمضة، أوقيامهم بتغي  العنصر األجنيب بعناصر وط نية، لتتحوَّل إىل عالقة الوطين، ما أهنَّ
فيتمثَّل يف توافر ، أمَّا الرُّكن املعنويوطنية، حيكمها القانون الوطين، وغايتهم اإلفالت من تطبيق القانون األجنيب. 

ويمقصد بح نية التحايل والتهرُّ  من أحكام القانون، الواجب التطبيق على العالقة القانونية،  نية الغش حنو القانون،
ت هذه النِّية، لكان اإلجراء الذي قام بح أحد أطراا العالقة القانونية سليما ، وابلتَّايل الوجود حلالة الغش فلو انعدم

 حنو القانون.  
ق م ج، على حالة الدفا ابلغش حنو  20كان األجدر ابملشرِّع اجلزائري، عندما نصَّ صراحة  يف املادة   :رابعاً      

مفهوما  عاما  للغش حنو القانون، يف تال تنازع القوانني، السيَّما وأنَّ املشرِّع أجاز ر يًّا القانون، أن حيدِّد على األقل 
اإلعتماد على هاتح احلالة، ألوَّل مرَّة يف التَّشريا اجلزائري، والعيب يف إيراد املفاهيم، عندما يكون هلا دورا  فعَّاال  يف 

 سالمة تطبيق القانون، حسب وجهة نظران.
إرادة املشرِّع اجلزائري، تتَّجح إىل جواز استعمال الدَّفا ابلغش حنو القانون مطلقا ، بصرا  نرى عنَّ : خامساً      

النَّظر، إن كان قانوان  وطنيًّا أم أجنبيًّا، وسواء  تعلَّق األمر ابلتهرُّ  من أحكام القواعد اآلمرة، أوالتهرُّ  من تطبيق 
لة, والدَّليل ع ها احلايل،  وجب املادة  11لى ذلو، ماتضمَّنتح املادة القواعد املكمِّ املعدِّلة هلا،  11ق م ج، يف نصِّ

حيا قرَّرت ابألولوية تطبيق القانون املختار من  24/40/2448،املؤرَّم يف14-48الصَّادرة ابلقانون رقم
فتطبيق القانون ن أو ابلعقد، بشرط أن تكون له صلة حقيقية ابملتعاقدياملتعاقدين، على االلتزامات التعاقدية، 

املختار من أطراا العالقة القانونية، مشروٌي بضرورة وجود عالقة عادية وغ  مصطنعة للقانون املختار، عحد 
األطراا املعنية، أوابلعملية التعاقدية يف حدِّ ذا ا، دون أن تشتِمل تلو العالقة، على ِغشٍّ أو حتايمٍل  دَّ أيِّ قانوٍن، 

 ن وطنيًّا أم أجنبيًّا.سواء  كا

 قائمة املراجع.
 .2442دار هومة للطباعة والنشر والتوزيا، اجلزائر،  –تنازع القوانني  –د/ أعرا  بلقاسم، القانون الدويل اخلاص اجلزائري  -0
 .2444، مطبعة الكاهنة، اجلزائر 41الطيب، القانون الدويل اخلاص اجلزائري مقاران ابلقوانني العربية، تنازع القوانني، ج د/ زرويت -7
 .2442د/ اندية فضيل، تطبيق القانون األجنيب أمام القضاء الوطين، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيا، اجلزائر،  -3
 .2448ن، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيا، اجلزائر، اندية فضيل، الغش حنو القانو  /د -5
 ، مطبعة اإلرشاد، بغداد، دون ذكر السَّنة.42اهلداوي حسن، تنازع القوانني وأحكامح يف القانون الدويل اخلاص العراقي، ي /د -4
 .1914ار النَّهضة العربية، مصر، د -دراسة مقارنة -أنور سلطان، أحكام اإللتزام، املوجز يف النظرية العامة لللتزام، /د -4
د/فؤاد عبد املنعم رايض ود/ سامية راشد، الوجيز يف القانون الدويل اخلاص، تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي الدويل،  -2
 ، دار النهضة العربية ب وت، لبنان، دون ذكر التاريخ.42ج 
 .1999، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 40سليمان، مذكرات يف القانون الدويل اخلاص اجلزائري، ي علي علي /د -8
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 .1910، منش ة املعارا بلسكندرية، مصر، 49ي -دراسة مقارنة -هشام علي صادق، تنازع القواننيد/ -9
، 20/49/1908، املؤرَّم يف: 81–08مر رقم ، املعدِّل واملتمِّم لا24/40/2448، املؤرم يف:14 – 48القانون رقم  -01

 .00، العدد:  40/2448/ 20املتضمِّن القانون املدين، املنشور ابجلريدة الر ية، الصادرة يف: 
 اهلوامش :     

                                                 
 .119ص  2442دار هومة للطباعة والنشر والتوزيا، اجلزائر  –تنازع القوانني  –القانون الدويل اخلاص اجلزائري  بلقاسم ،أعرا   – (1)
 deتزوَّجت عم  فرنسي، يعمل  ابطا  يف اجليش، إ ح:"  " Caramen chimay:" ملخص وقائا القضية: أنَّ امرأة   بلجيكيَّة األصل، إ ها -(2)

Bauffremont وأرادت التطليق من زوجها 1100، ف صبحت أم ة جبنسية فرنسية، بسبب زواجها من فرنسي، مثَّ انفصلت عنح جسمانيا  يف سنة ،
(، ولكن القانون املطبَّق عليها ال يسمب حينها ابلطالق، ف قدمت األم ة املذكورة، ابكتسا  BIBESCOالفرنسي، للزَّواج ابألم  الروماين: ببسكو ) 

، وتزوجت 20/14/1108سية األملانية، حيا يسمب القانون األملاين بتلبية رغبتها، وفعال حصلت على التطليق وفقا  لقانون جنسيتها اجلديدة، يف اجلن
انيا، وأيَّدتح حمكمة ابألم  الروماين يف أملانيا، و ملّا عادت ما زوجها اجلديد إىل فرنسا، حكمت إحدى احملاكم الفرنسية، هبطال الطالق الذي متَّ يف أمل

ا حصلت على جنسية أجنبية دون إذن زوجها، وبقاء اجلنسية الفرنسية سارية املفعول،  ا فيها الزَّواج 10/40/1100ابريس، يف: ، على أساس أهنَّ
. قاعدة الدفع ابلغش حنو القانونيسا  على الفرنسي، وأكَّدت  وجبح حمكمة النقل الفرنسية بقاء زواجها القدمي، بعد رفل الطعن من األم ة املذكورة،  س

 .09، 01، ص2448راجا: اندية فضيل، الغش حنو القانون، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيا، اجلزائر، 
 .124ص  1992، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 2اهلداوي حسن، تنازع القوانني وأحكامح يف القانون الدويل اخلاص العراقي، ي   -(3)
  .201، ص 2444مطبعة الكاهنة اجلزائر،  -تنازع القوانني -41ويت الطيب، القانون الدويل اخلاص اجلزائري مقاران  ابلقوانني العربية، جرُّ ز  -(4)
 .191، ص 2442اندية فضيل، تطبيق القانون األجنيب أمام القضاء الوطين، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيا، اجلزائر،  -(5)
  .200الطيب، املرجا السابق ، ص  زرُّويت -(6)
 .  10اندية  فضيل، الغش حنو القانون، املرجا السَّابق، ص -(7)
ال جيوز تطبيق القانون األجنيب ... إذا كان خمالفا للنظام العام أو اآلدا  العامة يف اجلزائر،  «من القانون املدين يف فقر ا األوىل: 20جاء نص املادة  -(8)

  .»تصاص بواسطة الغش حنو القانونأو ثبت لح االخ
  .200زرُّويت الطيب، املرجا السَّابق، ص  -(9)
، دار النهضة العربية، دون ذكر 42عبد املنعم وسامية راشد، الوجيز يف القانون الدويل اخلاص، تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي الدويل، ج  -(10)
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 املواجهـــــــــة القانونيـــــــة للجرميـــــــة البيئيـــــــة فــــي التشريـــــع اجلزائـــــــري

 أمــيـــــن زيـــــانمـــحـمــــد 
 فـــــرع القــانـــــون العـــــام  طالب دكتــــــــــوراه 

 اجلزائر. –جامعة حيــى فــــارس املديـة 
 :ــــــــــلخـــــــــــــــــصمـــ

محاية البيئة  وجب قواعد القانون اجلنائي أصبحت  رورة حتمية ، انطالقا من تعلق رهان التشريعات البيئية 
احلديثة بقدر ا على احتواء حركية الواقا بوت تح املتسارعة ، األمر الذي عرا تطبيقا يف تال ما يسمى بــــــــــ: " اجلرائم 

ال يساير مبادئ التجرمي و العقا  الكالسيكية يف بعل األحيان، مما أاثر التساؤل البيئية " ذات الطبيعة اخلاصة ،  ا 
حول القانون املنظم هلا ، إذا ما كان القانون اجلنائي البيئي أم القانون البيئي اجلنائي ، لكن رغم كل هذا مل يكن 

على القدر  – وجدان القانون اجلزائي ولو بقواعده املتنصلة أحياان عن املبادئ الراسخة يف –تدخل القانون اجلنائي 
املتوقا من النجاعة ،  كم ما يشل حركة موجة التجرمي البيئي من إشكاالت متعلقة عركان اجلرمية البيئية ذا ا ، أو 
فشل جهاز الشرطة القضائية يف حتريها ، وجهاز النيابة العامة يف متابعتها و قضاء احلكم يف حماكمتها ، حنو توقيا 

زاء على مق فها ، يف خضم التنافس احلاد بني اجلزاء اإلداري و اجلزاء اجلنائي، كل هذا يساهم يف إ اعة املصاحل اجل
 احملمية  وجب النصوص اجلزائية البيئية، األمر الذي يستوجب التدارك.  

 اجلزاء. –الشرطة القضائية  –ة املسؤولية اجلزائية املف   –اجلرمية البيئية  –القانون اجلنائي الكلمات املفتاحية : 
Abstract   

The protection of the environment under the rules of criminal law has become a necessity, 

given that the competition of modern environmental legislation depends on its ability to contain 

the dynamics of reality at an accelerated pace, which has been defined as an application called 

"environmental crimes" of a special nature,without geting along sometimes with the clasique 

princepeles of criminalization and panishement  Which has raised questions about the law 

regulating it, whether it is environmental criminal law or criminal environmental law, despite all 

this, the criminal law - even its rules, which sometimes diverge from the principles established in 

criminal law - has not Due to the fact that the wave of environmental criminalization is paralyzed 

by problems related to the elements of the environmental crime itself, or to the failure of judicial 

police investigations  and the prosecution in following and the sentence in their trial toward 

criminals . in the midest of compition between Administrative and criminal penalty,all this  

contributes to the loss of the protected interests under the provisions of environmental penal, 

which necessitates remediation . 

Keywords: criminal law - environmental crime - presumed criminal responsibility - 

judicial police - penalty. 
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  :دمـةمقــ

ال خيفى على أحد أن محاية البيئة أصبحت الشغل الشاغل جلميا الدول، بغل النظر عن درجة تقدمها،  كم 
أهنا تراث مش ك للنسانية ،فلكل عصر من العصور قضية تفرض نفسها على ابل املفكرين ، وقضية العصر هي 

التكنولوجي يف عصر العوملة، األمر الذي فرض بناء سياسة تشريعية املشاكل البيئية ، خاصة بعد التطور العلمي و 
وطنية، ترمجة ملا مت إبرامح من اتفاقيات دولية ، حلمايتها من كل أشكال االعتداء ، بل و دفا هذا األمر ابملؤسس 

مارس  10املؤرم يف  41 -10،  وجب القانون  2410الدستوري اجلزائري يف تعديلح ألحكام الدستورية سنة 
منح ، كنقلة نوعية تلزم الدولة ابحلفاظ  01إىل النص على احلق يف بيئة سليمة ألول مرة ، يف فحوى املادة  2410

 على البيئة و محايتها من االعتداء.

أبرز شكل حلماية البيئة هي احلماية اجلزائية ،  عرفة قواعد القانون اجلنائي املو وعية و اإلجرائية ، إ فاء للصرامة 
و التشدد ، وذلو عن طريق إحلاق أوصاا التجرمي على األفعال املاسة هبذا احلق الدستوري، يف إطار قانون 
العقوابت و القوانني البيئية املكملة ، كقانون الغاابت، قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، قانون املياه 

عد الكالسيكية القارة يف جوهر القانون اجلزائي، وبني قواعد مستحدثة وغ ها، حنو ترسيخ قواعد جزائية متزج بني القوا
 ال تساير األصول التجرميية و العقابية امل لوفة ، حىت أصبحنا نتكلم عما يسمى بـــ " اجلرمية البيئية " .

منح لنا أن امللفت يف األمر أن قواعد القانون اجلنائي بقدر ما هي  رورية ، فبقدر ما هي يف توسا مستمر ، و 
 مدى فعالية القانون اجلنائـــــي يف محاية البيئــــــــــــــة؟.  نتساءل يف هذا املقام عن : 

هذا ما سنحاول اإلجابة عليح يف هذه الورقة البحثية، بتقسيم املو وع إىل مبحثني ، خنصص األول لدراسة التجرمي 
خنصص الثاين لدراسة قواعد القانون اجلنائي اخلاصة بقما البيئي كمظهر لتدخل قواعد القانون اجلنائي، يف حني 

 اجلرمية البيئية .

 املبحث األول : التجريـــــم البيئــــي كمظهر لتــــــدخل قواعد القانـون اجلنـائي 

املفروض أن قانون العقوابت هو املصدر الوحيد لقواعد التجرمي و العقا  يف الدولة ، لكن يف غالب األحيان،  د 
أن القواعد اجلزائية يف الدولة تصنعها كذالو قوانني غ  جزائية من حيا األصل ، منها قوانني محاية البيئة، وتسمى 

قانون مارك و قانون مكافحة املخذرات و ن العقوابت" ، مثلها مثل قانون اجلهده األخ ة بــــ : " القوانني املكملة لقانو 
محاية الصحة وترقيتها، انطالقا من حاجة القوانني غ  اجلنائية لقواعد محائية صارمة تكفل تطبيقها ،  ا حتدثح قواعد 

يربر عدم تصور االستغناء عنها، القانون اجلنائي من  غط نفسي على إرادة األفراد و كبب مجال اإلجرام لديهم،  ا 
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نصل عن املبادئ العامة للتجرمي سواء يف إطار القواعد التقليدية أو يف إطار قواعد جنائية بيئية مستحدثة  تت
 1العقا .و 

حناول التطرق يف هذا املبحا إىل اجلرمية البيئية ك برز مظهر لتدخل القانون اجلنائي يف سبيل محاية العناصر 
ذالو يف إطار القواعد الكالسيكية لقانون العقوابت والقواعد اجلزائية املستحدثة يف القوانني البيئية، الطبيعية ، و 

وذالو بتقسيم املبحا إىل مطلبني، خنصص األول لدراسة مفهوم القانون اجلنائي البيئي و اجلرمية البيئية ، يف حني 
 اجلزائية امل تبة عليها .خنصص الثاين لدراسة أركان اجلرمية البيئية و املسؤولية 

 ة ة البيئيــوم القانـون اجلنـائي البيئي و اجلرميـاملطلب األول : مفهـ

يف كل مرة نتحدث فيها عن جرمية ، وجب حتديد القانون الذي جيرمها، لكن احلماية اجلزائية البيئية ، جتد مصدرها 
ن العقوابت التقليدية ،كما يظهر ذالو يف محاية قانون التجرميي يف نوعني من القواعد اجلزائية ، وهي : قواعد قانو 

العقوابت املبكرة للعناصر البيئية ،قبل استحداث القانون اجلنائي للبيئة كــتجرمي سرقة النبااتت غالل األرا ي الت تقا 
، أما  2... اخل من األمالك العامة و اخلاصة ، محاية احليواانت ، محاية العناصر الطبيعية من التحطيم و احلرق .

املصدر الثاين لتجرمي األفعال املاسة ابلبيئة فهي القوانني البيئية ، السيما قانون محاية البيئة  كقانون ذو طبيعة خاصة 
لتدعيم احلماية اجلزائية التقليدية ، وعليح ملا كان املصدر الثاين للتجرمي و العقا  يف املسائل البيئية هو الغالب، سوا 

ة يف مضمون هذا املطلب على مفهوم القانون اجلنائي البيئي ) الفرع األول ( و مفهوم اجلرمية البيئية ) نركز الدراس
 الفرع الثاين ( يف إطار خصوصية تلو القواعد، وذلو على النحو التايل. 

 وم عليـها ـة التـي يقــالفرع األول : مفهــوم القانــون اجلنــــــائي البيئي و الفلسفـ

قدمت عدة تعاريف فقهية للقانون اجلنائي البيئي ، أ ها اعتبار هذا القانون على أنح : " تموعة النصوص اجلزائية 
الت جترم و تعاقب كل شخص ، سواء كان طبيعيا أو معنواي على التدهورات البيئية احلاصلة يف الوسط البيولوجي 

ع من فروع قانون العقوابت، جيرم األفعال الضارة ابلوسط البيئي  الذي يعيش فيح " ، وهناك من يعرفح على أنح : " فر 
كقانون املياه و قانون الغاابت و قانون املناجم و غ ها من القوانني الت حتمي العناصر البيئية بنصوص جزائية ، حنو 

هل هبذه القواعد  ، لكن السؤال الذي ح  الفقهاء هو : 3إرساء طبيعة ردعية قمعية ووظيفة اجتماعية عاملية " 
اجلزائية ، حنن أمام قانون جنائي بيئي أي فرع من فروع القانون اجلنائي التقليدي أم حنن أمام قانون بيئي جنائي 

 مستقل عن القانون اجلنائي الكالسيكي ؟ .
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انون بيئي جنائي يف إطار حماولة اإلجابة عن هذا السؤال انقسم الفقح اجلنائي إىل رأيني،يرى الرأي األول أننا أمام ق
مستقل عن القانون اجلنائي الكالسيكي ، نظرا ألننا أمام قضااي مستحدثة بفعل التطور العلمي و العوملة ، وتال 
خاص تقين و معقد، كجرمية است اد مواد خط ة أو مشعة أو نقلها أ االجتار هبا ، كلها تعترب مفاهيم جديدة مل 

، فضال على أن القانون البيئي اجلنائي يتعلق ابإلدارة أكثر من تعلقح ابلقضاء،  يتضمنها القانون اجلنائي الكالسيكي
 كم أن االدارة البيئية وحدها من تفقح هذه األنواع من اجلرائم ،وهي من تقرر أن الفعل املرتكب يشكل جرمية بيئية 

اية املطاا حياكمح على انتهاك معاي  أم ال ، بدليل أن القا ي نفسح يف مرحلة احملاكمة عن اجلرمية البيئية ، يف هن
بيئية إدارية ، ويضيف الفقح أن القانون البيئي اجلنائي ، ال ميارس وظيفة الردع فقط، بل يغلب عليح الطابا الوقائي ، 

نائي  كم أنح يتضمن أوامر منهجية تبني طريقة التعامل ما البيئة ، ال ترد الردع و القهر وابلتايل القانون البيئي اجل
هو قانون إداري جزائي ،يرجب كفة الوقاية على كفة الردع و العقا  ، حىت اذا تضمن عقوابت جزائية على أفعال 
معادية للبيئة فإنح يعاقب عليها قبل حصول الضرر ، بل أحياان على أفعال عدمية الضرر، وهذا  رد خمالفة ال اخيص 

، ومن هذا املنطلق يتضب أن  4على ترخيص إداري قبل ممارسة النشاي اإلدارية ، كتجرمي امتناع  املؤسسة الصناعية
 5االدارة البيئية حسبهم تتعامل ما القائم ابلنشاي، ابعتباره العبا ال جييد قواعد اللعبة ال ترما ينبغي زجره و عقابح .

كل قانوان جديدا و مستحداث ، أي الرأي الفقهي الثاين يرى أن القواعد اجلزائية يف إطار قوانني محاية البيئة ، ال تش
ال تشكل قانوان بيئيا جنائيا ، بل تبقى دائما يف إطار القانون اجلنائي البيئي التقليدي، لنجاعة و صرامة هذا األخ  
يف قما حىت اجلرائم املستحدثة األخرى كاجلرائم املعلوماتية ، وعليح تطبق على اجلرائم البيئية قواعد القانون اجلنائي 

تقليدي ،  كم أهنا تسعى لتحقيق نفس مقاصد قوانني التعامالت البيئية ، حىت و إن خرجت هذه األخ ة عن ال
القواعد العامة للقانون اجلنائي التقليدي ، ويف نفس اإلطار يرى املؤيدون هلذه الفكرة أنح ينبغي اإلع اا ابستقاللية 

ية ، وجيب ختصيصها بنظام قانوين مستقل ، وال مانا يف بعل القواعد اجلزائية البيئية عن عموم األحكام اجلزائ
األحيان الرجوع إىل القواعد العامة ، على حنو تشكل فيح هذه األخ ة اإلطار العام فقط يف حني تشكل األحكام 

عدم اجلزائية البيئية خصوصية قانونية ، لكن بعل الفقح يرى أن الوقت الزال مبكرا للتفرقة من حيا التسمية ، ل
، ويف هذا حنن نوافق الرأي 6االستقاللية الكاملة بني األحكام اجلزائية املختلفة ، لذلو ال تث  مس لة التسمية مشكال

 األخ   كم تكامل مجيا هذه القواعد اجلزائية فيما بينها .

، ألن مصدرها الرئيسي هو األمر الذي يتفق عليح الفقح أن القواعد اجلزائية احلامية للبيئية ، تتسم بطابا الدولية 
القانون الدويل ، كما أن فهم طبيعة قواعد هذا القانون معلقة على فهم بعل املصطلحات التقنية املرتبطة بعامل الطبيعة  
و العلوم التكنولوجية ،كجرمية تلويا البيئية اجلوية ،الت تتطلب لتحديد مس لة وقوعها حتديد مستوايت االنبعاث 

 –تسمية شائعة  –وال يكون ذالو إال عجهزة تقنية جد متطورة ، إ افة إىل أن القانون اجلنائي البيئي امللوث للبيئة، 
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هو قانون يظهر عليح طابا التضخم و االختالل يف السياسة التشريعية ، نظرا للكم اهلائل من النصوص القانونية 
ابلغ األثر على سياسة املتابعة اجلزائية ، انطالقا من أن  التشريعية و التنظيمية احلامية للبيئية ، األمر الذي يكون لح 

كثرة النصوص تؤدي إىل تعار ها أحياان ، ويف حال التعارض يفسر الشو لصاحل املتهم و يفلت مرتكب اجلرمية من 
شعب ،لذلو حنن من جانبنا ، ال حنبذ ت7العقوبة ، ويقضي بربائتح ،حىت ولو كان القا ي نفسح مت كدا من   إدانتح 

 النصوص اجلزائية ونق ل على املشرع مجعها يف تقنني واحد يسمى : " تقنني اجلرائم البيئية". 

 ع اجلزائري ـي التشريـة البيئيــة فــالفرع الثاين : مفهـوم اجلرميـ

يعرا الفقح اجلرمية البيئية على أهنا : " فعل أو امتناع عمدي أو غ  عمدي، يصدر عن شخص طبيعي أو 
، يضر أو حياول اإل رار هحدى العناصر البيئية، سواء بطريق مباشر أو غ  مباشر كقطا األشجار و إتالا معنوي

النبااتت و التلويا ك فعال إجيابية، أو امتناع رابن السفينة عن اإلبالغ عن التسر  النفطي يف البحر أو عدم اإلبالغ 
 8عن استعمال مواد خطرة ".

( وال ينتظر أحياان حدوث الضرر جرائم اخلطرلقانون اجلنائي البيئي، جيرم  رد اخلطر ) من هذا التعريف يظهر أن ا
( كاملسؤولية اجلزائية عن استغالل منش ة مصنفة دون ترخيص ،حىت و لو مل حيدث تلويا حقيقي جرائم الضرر ) 

  9للبيئية.

ال الت تشكل اعتداء على البيئة، وعدم وجود املشرع اجلزائري مل يعرا اجلرمية البيئية ، بل اكتفى بتحديد األفع
تعريف تشريعي أمر مقبول من حيا املنطق،  كم أن و ا التعاريف هي مهمة الفقح ال التشريا، لكن على العموم 
تعترب من قبيل جرائم العابرة للحدود و جرائم احلر ، ذات معاجلة قانونية متفرقة ،موزعة بني قانون العقوابت و 

لبيئية املختلفة ،كقانون محاية البيئة يف إطار التمنية املستدامة ، قانون الغاابت ، قانون املياه و غ ها ،وكل القوانني ا
قانون بيئي آخر يتضمن أحكاما جزائية ، يغلب عليها وصف اجلنب و املخالفات و ندرة التكييف اجلنائي ، من فئة 

حق الشخص  رد تشكيلح خطرا على الوسط البيئي ، وعليح تكون جرائم اخلطر ال جرائم الضرر ،  كم أن التجرمي يل
وفق هذا املقام جل السلوكات ا رمة يف إطار القوانني البيئية أفعال مشروعة من حيا األصل ، متوقعة احلدوث وفق 

ر الكشف عنها التسلسل الطبيعي لاحداث ، ويضاا هلذه اخلصائص ، الطبيعة التقنية املعقدة للجرمية البيئية ، لتعذ
حنن نعرف أن  ، لكن 10ابلطرق التقليدية ، إال عجهزة تكنولوجية جد متطورة لقياس نسبة تلوث املياه و اهلواء وغ ها

مركزية اإلنسان أم مركزية أي كل قاعدة جنائية إال و هلا حمل محاية ، فما هو مناط التجرمي يف القوانني البيئية ؟ 
 البيئة يف التجرمي ؟ . 
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مركزية الفقح حول حمل التجرمي البيئي إذا ما و عت هذه القواعد اجلزائية من أجل محاية البيئة اإلنسانية )  اختلف
 ( .مركزية البيئة يف التجرمي ( أم من أجل محاية البيئة بغل النظر عن مصلحة اإلنسان )  اإلنسان يف التجرمي

يرى جانب من الفقح أن القانون اجلنائي التقليدي يركز على محاية اإلنسان وال حيمي احلق يف البيئة  د ذا ا ، 
فاإلنسان هو حمور التجرمي ، وكل العناصر البيئية ما هي إال ترد وسائل موجودة خلدمتح ، فهو حمل احلق و ابقي 

األ رار البيئية متس اإلنسان يف هناية املطاا ، متاما مثل الغاية  العناصر هي ترد مو وع هلذا احلق ، انطالقا من أن
 11من سن تقنني العقوابت الكالسيكي .

خالفا هلذا الرأي يرى جانب آخر من الفقح أن القانون اجلنائي البيئي أيخذ بعني االعتبار مركزية البيئة يف التجرمي ، 
لبيئة ذا ا ال اإلنسان ، خاصة بعد تبلور أفكار التنمية املستدامة و وابلتايل و عت احلماية اجلزائية ابألساس حلماية ا

فلسفة احلق يف البيئة السليمة ، ويدلل أنصار هذا الرأي عن قوهلم ، ابالستعانة بعلم فلسفة القانون يف جترمي قطا 
ها كسؤال إنكاري :هل من قانون الغاابت ، ففي هذه اجلرمية و غ   02األشجار يف اإلقليم الغايب وفق نص املادة 

 12راعى املشرع مركزية اإلنسان أم مركزية البيئة يف التجرمي ؟ .

حنن نرى أن املشرع من خالل سنح هلذه القواعد اجلزائية ،مل يرد محاية االنسان وحده أو البيئة وحدها ، وإرا قصد 
 محايتهما معا نظرا للت ث  املتبادل بينهما .

 ها ة عليـالقانونيـة للجرمية البيئيـة و املسؤولية اجلزائية املرتتبـاملطلب الثاين : األركـان 

األول ( وهثبا ا  عرفة والنيابة العامة ت تب املسؤولية اجلزائية عنها )الفرع  لكل جرمية أركان تقوم عليها ) الفرع
الثاين ( ، لكن يف تال اجلرائم البيئية تنفرد املعاجلة القانونية هلا أحياان عحكام خاصة مسايرة خلطور ا اآلخذة يف 

 التزايد ، وهو ما سنحاول التطرق إليح ابختصار على النحو التايل .

 لفرع األول : أركـان اجلرميـة البيئيــة فـي التشريــع اجلزائري ا

، و لكوهنا ترااث مش كا للنسانيةللجرمية البيئية ثالثة أركان يف إطار املعاجلة اخلاصة هلا ، الرتباطها ابملصلحة العامة 
 وهي الركن الشرعي ، الركن املادي ، الركن املعنوي .

انون اجلنائي و حجز الزاوية فيح ، يقتضي وجود نص جترميي سابق على وقوع الفعل ميثل الركن الشرعي جوهر الق
بغل النظر عن الغوص يف اجلدال الفقهي حول  -ا رم، وفق تصور املادة االفتتاحية من تقنني العقوابت اجلزائري ،

و ول و دقة نصوص التجرمي ، يفرض عدة التزامات على املشرع ، أ ها  –مدى اعتبار نص التجرمي ركنا يف اجلرمية 
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و التفس  الضيق للنصوص ، لكن القاعدة اجلنائية البيئية ختالف ذالو ، لعدم و وحها الكايف  مما يؤثر على طريقة 
،  مما يعكس  عف تقنية التجرمي ابإلحالة إىل السلطة التنفيذية تطبيقها و إعماهلا ، األمر الذي فرض اعتماد 

نني هذه اجلرائم وتنازال عنح و خيانة للرادة الشعبية ، ابلرغم من تقنية و تعقد ا ال ، وهذا السلطة التشريعية يف تق
بسبب تقاعس سلطة التشريا عن رقابة عملية التفويل عن صياغة نصوص التجرمي البيئية ، ويضاا لكل هذا 

 13ا ال.التفس  الواسا هلذه النصوص خرقا لقاعدة التفس  الضيف، نتيجة جهلح خببااي 

وفق الركن الشرعي ، تقسم اجلرائم عموما و منها اجلرائم البيئية حسب خطور ا إىل جناايت و جنب و خمالفات 
 بيئية.

ابلنسبة للجناايت البيئية ، فهي قليلة و تعد على األصابا، ومثاهلا ما نصت عليح قواعد قانون العقوابت خبصوص 
الغاابت و احلقوق املزروعة و قطا األشجار ، إذ تتم معاقبة على هذه األفعال جرمية إ رام النار عمدا يف ملو الغ  ك

 15، ، على غرار ما هو مقنن يف القانون البحري اجلزائري .14سنة  24إىل  14ابحلبس املؤقت من 

ر و أما اجلنب البيئية فت خذ صور يصعب حصرها، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر تلويا اجلو ابلغاز، الغم
ال ميد يف املياه اخلا عة للسيادة الوطنية والت من ش هنا اإل رار ابلبيئة ،قيام رابن السفينة بصب احملروقات أو مزجها 

، أما يف إطار قانون املياه، فيعاقب كل من يفرغ املواد القذرة مهما كانت 16يف البحر وهذا يف طار قانون محاية البيئة 
و الينابيا و أمكان التسر  ، أو إدخال كل املواد غ  الصحية أو رمي احليواانت امليتة يف طبيعتها يف اآلابر و احلفر 

 17املنشآت املائية ، أو استعمال املياه القذرة يف السقي .

ابلنسبة للمخالفات نذكر مثال : اإلساءة للحيواانت األليفة يف العلن أو اخلفاء ، اصطياد احليواانت غ  األليفة 
لزوال ، استغالل مؤسسة ل بية احليواانت بدون ترخيص ، عدم االمتثال لاحكام املنصوص عليها يف قانون املهددة اب

 18املرور املتعلقة بتزويد املركبات بتجهيزات التقليل من اإلنبعااثت الت تسبب التلوث و غ ها .

النبات ، وعلى املوارد  احليوان ، أما اجلرائم البيئية من حيا طبيعتها ، فهي تنقسم إىل جرائم االعتداء على
خرى متعلقة ابملمتلكات األثرية ، فتنقسم إىل جرائم متعلقة ابلعمران، وأتال اجلرائم املتعلقة ابملنش ة ، أما يفالطبيعية

أخرى  ،الثقافية، وأخرى متعلقة ابملنشآت املصنفة ، و سب معيار تال التلوث، فهي تنقسم إىل جرائم ملوثة للماءو 
،  يا نقصد هبذه األخ ة : " إصدار أصوات أو ذبذابت إل افة إىل جرمية التلوث السمعي، ابهواء، وأخرى لل بةلل

نتيجة ألنشطة معينة، قد تشكل أخطارا تضر بصحة اإلنسان ، وتتسبب هلم يف ا طراابت مفرطة ،أو متس  ابلبيئة 
."19 
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ركزا مميزا،  كم أن القانون اجلنائي البيئي يتضمن عبارات على العموم حيتل الركن الشرعي يف اجلرائم البيئية م
 20فضفا ة و غ  وا حة تتسم بطابا تقين متشعب. 

أما ابلنسبة للركن املادي يف اجلرائم البيئية ، فهو املظهر اخلارجي للجرمية ، انطالقا من أن القانون ال يعاقب على 
سلوكات إجيابية أو  -ىل العلن يف شكل سلوكات مادية ملموسةاألفكار السيئة الت تراود الشخص ، ما مل خترج إ

، أي يقوم الركن املادي للجرمية البيئية هتيان الشخص لفعل حيضره القانون ، أو إحجامح عن القيام بفعل  -امتناع
ني الفعل و أيمر بح القانون ، انطالقا من أن مثل هذه السلوكات تضر ابلعناصر الطبيعية ، مىت وجدت عالقة سببية ب

 21النتيجة اإلجرامية .

قد تكون اجلرمية البيئية حسب ركنها املادي ، وقتية تنتهي  جرد انتهاء أفعاهلا، كاستعمال املتفجرات خالل الصيد 
، وقد تكون مستمرة ، تتكون من فعل قابل لالستمرار ، ال ينتهي يف حلظة إتيانح ، ملدة من الزمن دون 22البحري 

ذا انقطا السلوك ولو لف ة وجيزة ، فحينها نكون أمام حالة تعدد اجلرائم ال جرمية مستمرة ، كجرمية انقطاع ، ألنح إ
االستغالل السياحي للشواطئ دون احلصول على حق االمتياز أو جرمية اخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة أو مسجلة يف 

  23قائمة اجلرد.

تية الغالبة على اجلرائم البيئية، جتعل من توفر املسا ة اجلنائية فيها ما جتدر اإلشارة إليح كذالو أن الطبيعة املخالفا
، كما نستطيا 24 ئيلة ،  كم أن املسا ة غ  متصورة يف املخالفات، بل تبقى حمصورة يف اجلناايت و اجلنب فقط

نص خاص يف اجلنب االستخالص أن الشروع هو اآلخر ذو تصور حمدود  يف اجلرائم البيئية ،  كم أنح يش ي وجود 
البيئية ، أما املخالفات، فال شروع فيها ، ابلرغم من أهنا الغالبة يف التجرمي البيئي ، لذالو يبقى الشروع متصورا بكثرة 
يف اجلناايت ، وحنن نعرا أن اجلناايت يف تال اجلرائم البيئية تعد على األصابا ، و إ افة إىل كل هذا ،يش ي يف 

 25ائي، بينما أغلب اجلرائم البيئية تقا دون قصد إجرامي  ناسبة ممارسة نشاطات عادية .الشروع وجود قصد جن

يث  الركن املادي للجرمية البيئية عدة إشكاالت، نذكر منها أن أغلب السلوكات املادية يف اجلرائم البيئية، حتدث 
صعوبة حتديد تال البيئة نظرا لتشعبها ، نتيجة نشاي مبال من حيا األصل، إ افة إىل امتداد النتيجة اإلجرامية و 

 26 ا يعرقل عملية حتديد عالقة السببية فيما بعد.

أما خبصوص الركن املعنوي للجرمية البيئية، فهو اجتاه إرادة اجلاين الرتكا  إحدى األفعال املاسة ابلبيئة، ما علمح 
ية، وابلتايل يتكون الركن املعنوي من عنصري العلم عركان اجلرمية، وأن سلوكح سوا حيدث اختالال يف التوازانت البيئ

و اإلرادة ، غ  أنح من املستقر أن النيابة العامة ، هي من تتوىل إثبات مجيا األركان يف حق املتهم،وإذا مل تقدم هذه 
عبء اإلثبات  األخ ة  ده األدلة الكافية،فيستوجب األمر إطالق سرال املتهم ، لكن يف تال اجلرائم البيئية ، ينتقل
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من النيابة العامة إىل املتهم ، خرقا ألصل الرباءة الدستورية ، ألن هذا النوع من اجلرائم هي ذات طبيعة شكلية، 
، وهو ما يسيطر يف تال  -ركن معنوي مف ض –يستخلص الركن املعنوي فيها من خطورة السلوك املادي نفسح 

 27الصارمة يف اإلثبات .املخالفات البيئية الت تتسم هبذه القاعدة 

–وفق الركن املعنوي تنقسم اجلرائم البيئية إىل عمدية و غ  عمدية ،فإذا توفر العلم و اإلرادة  يف السلوك و النتيجة 
تكون اجلرمية عمدية ، و أغلب اجلرائم البيئية تكتفي  جرد توفر القصد العام لقيامها دون  –القصد اجلنائي العام 

اص ، نذكر منها : جرمية رمي مواد كيماوية يف البحار ، ففي جرمية احلال ، ال يش ي القانون نية اش اي القصد اخل
ابحليواانت البحرية ، وإرا يعاقب على هذا الفعل  رد الرمي ، أما اجلرائم غ  العمدية ،  –القصد اخلاص  –اإل رار 

ث أ رار بيئية ، حىت ولو مل يقصد ترتيبها من الناحية فهي قليلة عمليا، يعاقب فيها القانون كل من تسبب يف إحدا
 28النفسية ، ، ما مل تتسبب قوة قاهرة يف حدوث الفعل الضار ابلبيئة .

اإلشكال الذي ميكن تصوره يف إطار الركن املعنوي للجرمية البيئية، هو عدم العلم ابحلق احملمي،بسبب تعقد املعاي  
الت تكون أحياان جد دقيقة ، ومثال ذالو جترمي جتاوز القيم القصوى يف املصبات  البيئية الت ترسم معامل التجرمي،

، الت تعترب جد دقيقة ال ترى ابلعني ا ردة، قد يتجاوزها صاحب املؤسسة الصناعية ، دون أن 29السائلة الصناعية 
 30يالحظ ذالو،  كم أن هذه النسب تقاس بوسائل تكنولوجية جد متطورة .

 ة املسؤوليــة اجلزائيـة عن اجلرائم البيئيــة الثاين : خصوصيــالفرع 

ملا كانت املسؤولية اجلزائية تشمل الشخص الطبيعي و الشخص املعنوي، وجب أن نتطرق ملسؤولية كل واحد 
 منهما عن ارتكا  اجلرائم البيئية ، وذالو على النحو التايل:

عن اجلرمية البيئية، فهي ال ختتلف كث ا عن املسؤولية اجلزائية التقليدية فبالنسبة للمسؤولية اجلزائية للشخص الطبيعي 
، 31، ومن أمثلة ذالو: املسؤولية اجلزائية عن استحداث و إنتاج و ختزين أسلحة كيماوية و تدم  تلو األسلحة 

 32صيد احليواانت املهددة ابإلنقراض.

جلرمية البيئية ، فتطرق إليها املشرع اجلنائي البيئي يف عدة أما ابلنسبة للمسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عن ا 
موا ا نذكر منها : املسؤولية اجلزائية عن رمي و إ ال النفاايت املنزلية و ما يشاهبها ، وجرمية رفل الشخص املعنوي 

 34، إ افة إىل أفعال الغمر و ال ميد يف البحر.33استعمال نظام مجا النفاايت و فرزها 
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الشارة إليح أن الراسخ من جانب الفقح و القانون و القضاء، أن اخلط  اجلزائي يقا عبء إثباتح وجواب على اجلدير اب
النيابة العامة حتت طائلة عدم املتابعة اجلزائية ، مما يعفى املتهم من عبء إثبات براءتح ، كم أنح يتمتا من حيا 

لدستورية و القانونية ، غ  أن املشرع يف إطار قواعد القانون األصل  بدأ قرينة الرباءة ،وهو ما تضمنتح النصوص ا
اجلنائي البيئي، تنصل عن هذه املبادئ التقليدية، ألنح يعاقب على اجلرائم البيئية  رد حتقق ركنها املادي ، دون 

يتطلب املشرع ، ويظهر ذالو عندما ال 35البحا عن العناصر النفسية للجناة ،يف إطار ما يسمى ابجلرائم املادية 
الذي رتب املسؤولية  36قصدا جنائيا ملتابعة اجلرمية، كما هو معمول بح يف قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 

اجلزائية املف  ة،  رد ارتكا  األفعال ا رمة، كإتالا البيل و األعشا  أو سلبها،  تشويح احليواانت من هذه 
كها ، أو عر ها للبيا و بيعها أو شرائها حية كانت أم ميتة ، ختريب الوسط اخلاص الفصائل و إابد ا أو مس

 37ابلوسط احليوانية أو النباتية أو تعك ه أو تدهوره .

يهدا هذا االف اض القانوين للخط  اجلزائي إىل حتقيق نوع من السرعة يف احتواء ظواهر اخلروقات البيئية، الت ال 
سبيل لقمعها ،إال ابلتنصل عن املبادئ العامة للمسؤولية اجلزائية، لتعذر املتابعة يف إطار القواعد الكالسيكية، ويف 

ة اجلزائية التقليدية لتنفي املسؤولية اجلزائية عن اجلرائم البيئية، ومثال ذالو مجيا األحوال تصلب أسبا  انتفاء املسؤولي
ما نص عليح قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة :" كل من ختلى دون  رورة  أو أساء معاملة حيوان داجن 

، ما 38تستشف حالة الضرورة ، فمن هذه املادة لن أو اخلفاء أو عر ح لفعل قاس "أو أليف أو حمبوس، يف الع
 39امكانية تطبيق أسبا  اإلابحة الت تزيل الصفة غ  املشروعة عن اجلرائم البيئية.

 املبحث الثاين : قواعد القانون اجلنــائي اخلاصة بقمـع اجلرمية البيئية 

حيز السكون إىل حيز احلركة ، تبقى القاعدة اجلنائية ترد حرب على ورق ما مل يتم تفعيلها ، بدفعها إىل التطبيق من 
انطالقا من أن كل قاعدة جنائية يف املنظومة القانونية ،تتكون من نوعني من القواعد أو شقني قانونيني، شق 

عفاء منها إىل مو وعي يتضمن املبادئ العامة ألركان اجلرمية وتقسيما ا واملسؤولية اجلزائية امل تبة عليها وأسبا  اإل
، وشق إجرائي وظيفتح تفعيل القواعد املو وعية ، وتنظيم قواعد البحا والتحري عن اجلرمية، لغ ها من املسائ

ومتابعتها ، وحتقيقها وحماكمتها ، وصوال إىل توقيا اجلزاء اجلنائي على مرتكبها ، ويف هذا يطبق على القواعد اجلزائية 
للجراءات اجلزائية ، وهو ما نتطرق إليح ابلدراسة يف  البيئية ، نفس الضوابط املقررة يف املبادئ الكالسيكية العامة

إطار هذا املبحا  من مطلبني ، خنصص األول للمتابعة اجلزائية للجرمية البيئية ،يف حني خنصص املطلب الثاين 
 للجزاء اجلنائي املقرر هلا ،وذالو على النحو التايل:
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 ـة يف التشريـع اجلزائـرياملطلب األول: املتابعـــة اجلزائيـة للجرمية البيئيـ

بعد وقوع اجلرمية ينش  حق ا تما يف توقيا العقا  على مرتكبها ، غ  أن فكرة توقيا العقوبة على مرتكب اجلرمية 
، امللقب بــــــ "قانون الشرفاء 40عامة ، واجلرمية البيئية خاصة، حماطة بضماانت قانونية يكفلها قانون اإلجراءات اجلزائية

رايت"، تسدا لفكرة الصراع بني السلطة واحلرية ، وعليح توصف اإلجراءات اجلزائية على أهنا إجراءات حامي احل
مرحلية، أي أن القضااي اجلزائية عموما ، متر بثالثة أطوار إجرائية، وهي مرحلة البحا والتحري املعهودة للشرطة 

ق القضائي االبتدائي، ليؤول مص  الدعوى اجلزائية القضائية يف إطار مرحلة التحقيق التمهيدي ، مث مرحلة التحقي
للمحاكمة "التحقيق النهائي"، وملا كانت متابعة اجلرائم البيئية، متر بكل هذه املراحل كسائر الدعاوى الناشئة عن 

قيق سائر جرائم القانون العام ،  ا فيها طرق حتريو الدعوى العمومية، وتقنيات التحقيق القضائي أمام جهات التح
، سنستغين يف شرل مضمون هذا املطلب عن القواعد الكالسيكية، ونسلط األ واء -قا ي التحقيق وغرفة اال ام –

مباشرة على القواعد اخلاصة  تابعة اجلرائم البيئية،  ا تتضمنح من إشكاالت وصعوابت، وعليح سوا نقتصر يف 
ومرحلة النيابة العامة ،ومرحلة احملاكمة، سعيا  ة الشرطة القضائية،على مرحل دراستنا للمتابعة اجلزائية للجرائم البيئية،

 منا إليضال وإبراز النقائص الواردة وحماولة تقوميها.

 ة يف مكافحــة اجلرائـم البيئيــةرطة القضائيــالفـــــــرع األول: تدخل الش

ة تعرا بـ "الضبط اإلداري"  لكن قبل تدخل الشرطة القضائية ك سلو  للضبط القضائي، تسبقها إجراءات وقائي
حنن يف هذا املقام لن نتطرق للضبط اإلداري ،ألنح ليس هدفنا ، لكن وجب لفت االنتباه إىل أن اإلدارة املكلفة 

كلها   ماية البيئة، كالوكالة الوطنية للنفاايت، احملافظة الوطنية للساحل، ا لس األعلى للبيئة والتنمية املستدامة...اخل،
ح مشاكل وعقبات، ابعتبار اإلدارة البيئية هي املتدخل األول ،الذي يسبق الشرطة القضائية ، بقواعدها الوقائية توج

أكثر منح الصفة القضائية، و فوق كل هذا  الضبطية،  كم أن القواعد القانونية البيئية، تطغى عليها الصفة اإلدارية،
مي البيئية، وهو ما يعكس الدور الكب  للدارة املكلفة  ماية البيئة، يسيطر التفويل التشريعي يف صياغة قواعد التجر 

بتقلص القضااي اجلزائية البيئية أما  -حسب الفقح–يف صياغة النصوص اجلزائية، لتقنية ا ال وتعقده، هذا ما ساهم 
القوانني البيئية، الت تظهر  القضاء، فضال عن إمكانية تواطؤ اإلدارة ما مرتكيب اجلرائم، إ افة لطبيعة اجلزاءات يف

التنافس الشديد بني اجلزاء اإلداري واجلزاء اجلنائي، األمر الذي يساهم يف غيا  الصبغة الردعية للقواعد اجلنائية البيئية 
، األمر الذي 41، على عكس ما هو معمول بح يف قواعد القانون اجلنائي الكالسيكية، الت تتسم ابلقما والصرامة

لح املشرع أن يكون أكثر حتمال للمسؤولية يف حتديد تفاصيل اجلرائم، ما ترك بعل األمور التقنية فقط ندعو من خال
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للجهة اإلدارية، و يضيف الفقح أن ال اخيص اإلدارية هي األخرى قد تتعارض ما النصوص التجرميية ، ويزداد احلال 
 .42اعها لرقابة القضاء اإلداريسوءا إذا مت إساءة استخدام هذه ال اخيص لذا من األحسن إخض

حسب التسمية اجلديدة هلذا اجلهاز يف قانون اإلجراءات -يقصد ابلضبط القضائي املعهود الشرطة القضائية 
: ذلو الضبط الذي يباشر خالل املرحلة التالية لوقوع اجلرمية، وقبل نشوء اخلصومة  -2410اجلزائية املعدل سنة 

املوظفني العاملني هحدى اجلهات اإلدارية املكلفة  ماية البيئة،  كم االختالا املوجود  اجلزائية أمام القضاء،  عرفة
وتال الصالحيات ،يتوىل الكشف عن  بني الضبط القضائي التقليدي والضبط القضائي البيئي يف تشكيلة اجلهاز،

املتابعة "النيابة العامة" لتحقيقها  اجلرائم البيئية ومعرفة مرتكبيها، ومجا الدالئل ش هنا وإحالتها إىل اجلهات
 43وحماكمتها.

يتوىل مهمة الضبط القضائي يف جرائم البيئة، ابإل افة إىل  باي الشرطة القضائية العاملني يف إطار أحكام قانون 
ؤساء االجراءات اجلزائية ، وكذا سلطات املراقبة يف إطار الصالحيات املخولة هلم  وجب التشريا املعمول بح، وهم: ر 

ا الس الشعبية البلدية ،  باي الدرك الوطين، املوظفون التابعون لاسالك اخلاصة للمراقبني وحمافظني و باي الشرطة 
سنوات على األقل، واملعينني  وجب  49لامن الوطين، ذوي الرتب يف الدرك، الذين أمضوا يف السلو الدرك الوطين 

ع بعد موافقة جلنة خاصة، املوظفون التابعون لاسالك اخلاصة للمفتشني قرار مش ك بني وزير العدل ووزير الدفا 
سنوات على األقل هبذه الصفة، املعينني  وجب قرار مش ك بني وزير  49وحفاظ وأعوان الشرطة ، الذين أمضوا 

مصاحل العسكرية العدل ووزير الداخلية و اجلماعات احمللية، بعد موافقة جلنة خاصة،  باي و باي الصف التابعني لل
، وموظفي مصاحل 44لامن ،الذين مت تعيينهم خصيصا  وجب قرار مش ك صادر عن وزير الدفاع الوطين ووزير العدل

 45الشرطة ، ذوو الرتب يف الدرك الوطين ورجال الدرك، مستخدمو مصاحل األمن العسكري ك عوان للشرطة القضائية.

التقنية للدارة املكلفة بيئية كذالو: مفتشو البيئة، موظفو األسالك يقوم بوظيفة الضبط القضائي يف اجلرائم ال
،  باي وأعوان حلماية املدنية، متصرفو الشؤون البحرية ،  باي املوانئ، أعوان املصلحة الوطنية حلراسة ابلبيئة

بعة للدولة، األعوان الشواطئ، قواد السفن البحرية الوطنية، مهندسو مصلحة اإلشارة البحرية، قواد علم البحار التا
التقنيون ابملعهد البحا العلمي والتقين وعلوم البحار، أعوان اجلمارك، إ افة إىل تكليف القناصلة اجلزائريون يف 
اخلارج ابلبحا عن خمالفات األحكام املتعلقة  ماية البحر ،ومجا كل املعلومات عن مرتكبيها وإبالغ الوزير املكلف 

       46ابلبيئة.

لشرطة القضائية "جهاز الضبط القضائي" يف سبيل محاية البيئة تموعة من الصالحيات ، يا تعود هلم متارس ا
وبعل املوظفني الذين أهلتهم  مهمة البحا والتحري، لكل من رجال الشرطة القضائية املعروفة يف إطار القانون العام،
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اجلرائم البيئية،  كم تعقدها و خصوصيتها، اتركة ا ال  القوانني البيئية، لكن ال تتدخل الشرطة القضائية العادية يف
للمختصني و املوظفني املؤهلني، إال إذا كانت اجلرمية البيئية على نوع من اخلطورة، وعلى العموم ميارس هذا اجلهاز 

من اجلرائم،  مهمة تلقى الشكاوى و التبليغات اخلاصة جبرائم البيئة، ابلرغم من صعوبة تصور اإلبالغ عن هذا النوع
 كم أهنا تقا سرا على األغلب، فضال عن طبيعتها التقنية، فاملواطن البسيط، ال يستطيا اكتشافها، إال بوسائل و 

، رغم أن قانون محاية البيئة يعاقب على 47معدات خمصصة هلذا الغرض حتتكرها السلطات العامة و اإلدارات البيئية 
رمي امتناع رابن السفينة عن التبليغ عن احلوادث الت حتدث على منت السفينة االمتناع عن التبليغ، ومثال ذالو جت
  48احلاملة للبضائا اخلط ة أو السامة .

و  يستوجب كذالو عمل الضبطية القضائية، مجا املعلومات الالزمة عن اجلرائم البيئية، التنقل إىل مسرل اجلرمية،
، و 49بعد إخطار وكيل اجلمهورية املواد و اإلفرازات  ختلف حاال ا، مباشرة اإلجراءات، و أخذ العينات الالزمة من

عملية أخذ العينات و معاجلتها يف ا ال البيئي يتم شرحها عن طريق التنظيم، وبعد اإلنتهاء من اإلجراءات، أوجب 
يئة ،حترير حما ر املشرع على الشرطة القضائية ذات االختصاص العام و الشرطة القضائية املتخصصة يف محاية الب

ابألعمال الت قامت هبا، وإرسال نسخة منها إىل الوايل و نسخة إىل وكيل اجلمهورية، لتكون دليال لغاية إثبات 
 50العكس.

يؤخذ على عمل الشرطة القضائية يف مرحلة البحا و التحري، قصور املعرفة الفنية املتخصصة و الكافية يف حتري 
تعقد نصوصها و سرعة زوال آاثرها،  ا يضيا حق الدولة يف مباشرة املتابعة اجلزائية و  اجلرائم البيئية ،خاصة يف ظل

توقيا العقوبة، وفوق كل هذا، يزيد عدم التنسيق بني خمتلف أصناا الشرطة القضائية، مشكال آخر،  ا حيول دون 
ني الشرطة القضائية ذات االختصاص خلق تعاون يف اختاذ اإلجراءات ، وعليح يف هذا اإلطار نق ل تبادل اخلربات ب

العام و الشرطة القضائية املتخصصة يف محاية البيئة، ورفا املستوى التكويين، واالستعانة عجهزة فنية متخصصة 
 51الكتشاا اجلرائم البيئية،  كم أن اجلرمية البيئية يف الغالب ،سببها عدم اح ام املعاي  البيئية.

 الكشـف القضـائي عــن اجلرائم البيئيــة  الفرع الثاين :

لقضاة ا-يشمل التدخل القضائي يف سبيل مكافحة اجلرائم البيئية، القضاة بصفة عامة، وهم : قضاة النيابة العامة 
مـا مدى فعالية هذا التدخل القضائــي يف ، ولكن السؤال املطرول:  -القضاة اجللوس –و قضاة احلكم  -الواقفون
 . اجلرائـم البيئيـة ؟حماربـة 
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وفق التسلسل الزمين للجراءات اجلزائية ، بعد إمتام عملية حترير احملا ر من طرا الشرطة القضائية،يستوجب 
يوم، ليقرر وكيل اجلمهورية إما املتابعة اجلزائية و الس  يف الدعوى  18إرسال هذه احملا ر إىل النيابة العامة يف أجل 

، دون أن ننسى  حق اجلمعيات 52أمر  فظ أوراق القضية وفق سلطة املالئمة الت ميلكهاالعمومية، وإما إصدار 
، على أن تتبا بعد ذالو اإلجراءات الكالسيكية ، كاإلحالة إىل التحقيق 53البيئية يف حتريو الدعوى العمومية 

يئية حمال لنظام املثول الفوري أم ، دون أن تكون اجلرمية الب54القضائي، أو االستدعاء املباشر، أو التكليف املباشر 
 55احملكمة ،  كم ما تتطلبح من إجراءات حتقيق خاصة .

املشكل الذي يع ض املتابعة اجلزائية للجرائم البيئية و مرتكبيها، هو املوقف السليب للنيابة العامة، وإحجامها عن 
داري يف احلد من اجلرمية على مباشرة اإلجراءات مباشرة املتابعات  د مرتكيب اجلرائم البيئية،  كم طغيان التصرا اإل

اجلزائية، وابلتايل املتابعة اجلزائية يف نطاق هذا النوع من اجلرائم، ليست من أولوايت النيابة العامة، كما أن هذه 
ضاء ، ويف األخ ة ال تتعامل معها كسائر اجلرائم التقليدية، مما يفسر ندرة املنازعات اجلزائية البيئية أم جهات الق

إحصائيات قام هبا املهتمون ابلشؤون البيئية، وجدوا أن املعاجلة القضائية هلذا النوع من املنازعات، ال تزيد نسبتها عن 
ابملائة سنواي،  ا يقابل عدم عفوية و تلقائية النيابة العامة يف حتريو الدعوى العمومية عن اجلرائم املاسة  4.1

 56ابلبيئة.

واجح نفس الصعا ، مما أفرز عدم اكتسا  خربة للقضاة يف تال هذا النوع من اجلرائم، و حىت قضاء احلكم ي
عدم الدراية الكافية خبباايها و أسرارها، ألن أغلب قضااي اجلرائم البيئية  تسوى إداراي، و املتابعة اجلزائية أمام القضاء، 

الت هيل يف امليدان، عامل آخر إلنتشار و  ما هي إال سهم احتياطي، وعليح نقص الت هيل األساسي للقضاة و
استفحال اجلرائم البيئية  و تركها دون زجر،كل هذا جيعل القضاة قاصرين عن التصدي هلا، يتساهلون يف التعامل 
معها، وهذا إن وجدت مثل هذه املنازعات يف ساحة القضاء، بدليل أن التطبيق القضائي يكشف حاليا عن ندرة 

 57ويف حال وجودها ، ندرة النطق ابلعقوابت السالبة للحرية و االكتفاء ابلغرامات البسيطة فقط. وجود املنازعات ، 

 ـائي يف التصدي للجرائم البيئية ـزاء اإلداري و اجلـزاء اجلناملطلب الثاين : املــزج بيــن اجل

زاء اجلنائي، مما خيلق نوعا من التنافس يقرر املشرع اجلزائري حملاربة اجلرائم البيئية مزجيا بني اجلزاء اإلداري و اجل
بينهما، حسم األمر يف آخر املطاا لصاحل كفة اجلزاء اإلداري على حسا  اجلزاء اجلنائي، فبالنسبة للجزاءات 

و يوقعها القا ي على من تثبت مسؤوليتح اجلزائية،  اجلنائية، فتتمثل يف العقوابت و تداب  األمن الت يقررها املشرع،
 تكا  إحدى اجلرائم البيئية، وهي تنقسم إىل عقوابت أصلية و عقوابت تكميلية.بسبب ار 
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ابلنسبة للعقوابت األصلية، فهي تتمثل يف عقوبة اإلعدام، وفق ما قرره املشرع لرابن السفينة الذي يلقى عمدا مواد 
ويف نفس اإلطار ما نص عليح قانون العقوابت اجلزائري يف إطار اجلرمية  ،58مشعة يف املياه التابعة للسيادة الوطنية 

، غ  أن النصوص اجلزائية البيئية، حتصر 59اإلرهابية ، خبصوص جترمي إدخال مادة سامة يف اجلو أو األرض أو املياه 
  تطبيق هذه العقوبة يف اجلرائم اخلط ة فقط.

السجن بنوعيح املؤبد و املؤقت، وكمثال على ذالو ما نص عليح  العقوبة األخرى األقل شدة من اإلعدام ،هي
قانون العقوابت، خبصوص مناولة الغ  مادة غذائية أو طبية مغشوشة أو فاسدة، وسببت للضحية عجزا عن العمل، 

د ج  844.444سنوات، و بغرامة من  14سنوات إىل  8إذ يعاقب مرتكب الغش يف هذه الفر ية ابحلبس من 
 60د ج . 44.4441.4إىل 

لدينا كذالو عقوبة الغرامة ك نسب جزاء ملرتكب اجلرائم البيئية،  كم أن أغلب اجلرائم الواقعة على البيئة، متارس 
 61يف إطار أنشطة اقتصادية ، ومثال ذالو  جرمية التلوث البيئي.

األحكام اجلزائية العامة وهي: أما خبصوص العقوابت التكميلية للعقوابت األصلية ، فهي نفسها املعروفة يف إطار 
أبرزها املصادرة  ،ومثاهلا ما تضمنح قانون املياه يف إطار جترمي إ از  آابر أو حفر جديدة أو أي تغ ات بداخل مناطق 

 62احلماية الكمية ذات الطبقات املائية املستغلة هفراي، محاية هلا من االستنزاا .

جلرائم البيئية ،فساد فيها جتريد مرتكب اجلرمية البيئية من أدوات اجلرمية، أو أما التداب  االح ازية  يف منازعات ا
 63سحب ال اخيص اإلدارية.

خبصوص اجلزاءات اإلدارية، فهي  خذ صورة : اإلنذار، أو التنبيح، أو سحب الرخص، أو الغلق املؤقت، أو وقف 
ة على مرتكب اجلرمية البيئية، ال حيول دون تطبيق اجلزاء العمل، لكن اجلدير ابملالحظة أن تطبيق هذه اجلزاءات اإلداري

اجلنائي، حىت و إن سيطر اجلزاء اإلداري على اجلزاء اجلنائي، وعليح يسود يف مس لة اجلزاء عن اجلرائم البيئية، فكرة 
دون املساس  ق الدولة  اإلزدواجية يف املكافحة القانونية، وابلتايل تطبيق اجلزاءات اإلدارية يف القوانني البيئية، يكون

  64يف توقيا اجلزاءات اجلنائية .

 امتــة خـــ

لنا أن نستخلص يف ختام هذه الورقة البحثية، أن تدخل قواعد القانون اجلنائي يف سبيل محاية البيئية و مكافحة 
املنشودة،  كم ما يواجح اإلجرام البيئي، وإن كان يتميز بنوع من اخلصوصية، إال أن هذه احلماية مل حتقق بعد أهدافها 
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و اجلزاء يف إطار محاية البيئة، من إشكاالت عدة، أفصحت عن وجود خلل يف السياسة اجلنائية البيئية،  حركة التجرمي
سواء من حيا تنظيم أركان اجلرمية البيئية  ا متتاز بح هذه األخ ة من طبيعة تقنية، أو من حيا إعمال و تفعيل 

ائية لقمعها، يف مرحلة البحا و التحري  عرفة الشرطة القضائية، أو املتابعة اجلزائية  عرفة قواعد اإلجراءات اجلز 
النيابة العامة، و  آلة العمل القضائي يف مرحلة احملاكمة، األمر الذي يفسر ندرة املنازعات اجلزائية البيئية أمام 

 عالة للبيئية ما يلي:اجلهات القضائية ، لذالو نق ل يف سبيل حتقيق محاية جزائية ف

أوال : نق ل على املشرع اجلزائري عدم ترك تال احلرية الكاملة للسلطة التنفيذية يف صياغة قواعد التجرمي البيئي، 
حىت وإن دعت إليح الضرورة الفنية و التقنية، على حنو يستوجب فيح األمر فرض رقابة صارمة من السلطة التشريعية 

تكون حقوق و حرايت األشخاص يف م من من االغتصا  ، وحىت ال تطغى مقتضيات  على قواعد التفويل، حىت
 السلطة عن مقتضيات احلرية .

اثنيا : نق ل على املشرع اجلزائري  توسيا تال اجلناايت يف تكييف اجلرائم البيئية، و إما اعتماد سياسة التجنيب 
العقوبة كحل اثن، وحينها يبقى وصف اجلرمية البيئية جنحة ، لكن  يف املعاملة القانونية هلذا النوع من اجلرائم و تغليظ

 تطبق على مرتكبها عقوبة اجلناية .

نق ل من جانب قواعد اإلجراءات اجلزائية املطبقة على اجلرائم البيئية، حضر تقادم الدعوى العمومية،   اثلثا :
 وعدم تطبيق القواعد العامة بش هنا، نظرا خلطورة هذا اإلجرام املستحدث على ال اث املش ك للنسانية.

كافيا، حىت تتمكن من اكتشاا اجلرائم البيئية، رابعا : نق ل  هيل الشرطة القضائية ذات االختصاص العام  هيال  
وذالو بتبادل اخلربات و التنسيق ما الشرطة القضائية املتخصصة يف ا ال البيئي،كشرطة املياه و شرطة الغاابت 

 ....اخل.

سة خامسا : نق ل على وزراة العدل إدراج مقاييس حول القانون اجلنائي البيئي لتكوين الطلبة القضاة يف املدر 
 العليا للقضاء، ابالستعانة بشراكات أجنبية ووفقا للمعاي  الدولية ، لفهم الطابا التقين للجرائم البيئية.

سادسا : نرى أنح جيب على وزير العدل عقد ندوات حتسيسية للسادة وكالء النيابة العامة و قضاة احلكم، 
 يها كجرائم القانون العام األخرى.لتوعيتهم  خاطر اجلرمية البيئية ،  كم أهنم ال ينظرون إل

سابعا : نق ل على املشرع تقنني اجلرائم البيئية يف قانون خاص و منفرد، يسمى : قانون اجلرائم البيئية "، وهذا 
 جلمعها يف قانون واحد يسهل دراستها و حتليلها.
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 :اهلوامــــــــــــــــش
                                                 

ئية ، كلية احلقوق، جامعة أشارت إليح : أ. ليلى قايد ، القواعد االستثنائية للمسؤولية اجلنائية عن اجلرائم البيئية ، تلة البحوث العلمية يف التشريعات البي 1
 .111، ص  2410تيارت ، العدد الثالا ، أكتوبر 

ر : د. حيىي وانس ، اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر ، أطروحة دكتوراه يف القانون العام،كلية احلقوق، جامعة تلمسان  للتوسا يف املو وع أنظ 2 
 . 998،  920، ص  2440

ختصص قانون البيئة، كلية احلقوق   أشار إليح : أ. مراد لطايل ، الركن املادي للجرمية البيئية و إشكاالت تطبيقح يف القانون اجلزائري ، مذكرة ماجست ، 3
 . 18، 10، ص  2410 – 2418جامعة سطيف، 

، يتعلق  ماية البيئة يف إطار التنمية  2449يوليو سنة  19املوافق لــــ  1020مجادى األوىل عام  19مؤرم يف  14 – 49من القانون  142أنظر املادة  4
 .2449يوليو  24املوافق لــــ  1020مجادى األوىل عام  24، الصادرة يف  09املستدامة، الصادر يف اجلريدة الر ية يف عددها 

لتشريعات البيئية،  للتوسا يف املو وع أنظر : د. الصاحل بوغرارة ، مدى فعالية املسؤولية اجلزائية عن جرائم التلوث الصناعي ، تلة البحوث العلمية يف ا 5 
 .102،  101املرجا السابق الذكر ، ص 

 .11أ. مراد لطايل ، املرجا السابق ، ص  6 
 .109د. الصاحل بوغرارة ، املرجا السابق ، ص  7 
 التشريعات البيئية  نقال عن : أ. حممد مبخويت ، جرائم األ رار البيئية بني حترمي الشريعة اإلسالمية و جترمي القانون اجلزائري ، تلة البحوث العلمية يف 8 

 . 8ص املرجا السابق الذكر ، 
 من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، املرجا السابق . 142املادة  9 
، 2412 – 2411وق ، جامعة قسنطينة، أ.  وى حلمر ، احلماية اجلزائية للبيئة ، مذكرة ماجست  ، فرع قانون العقوابت و العلوم اجلنائية ، كلية احلق 10 

 .  01،  00ص 
 ، وما بعدها . 89، املرجا السابق ، ص أ. مراد لطايل 11 
 .88أ. املرجا نفسح ، ص  12 
 . 01،  04أ.  وى حلمر ، املرجا السابق ، ص  13 
املؤرم  42 – 10، يتضمن قانون العقوابت، معدل و متمم، السيما ابلقانون رقم  1900يونيو  1مؤرم يف  180 – 00من األمر رقم  990املادة  14 
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 من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، املرجا السابق . 90 – 10املواد  16 
سبتمرب  0يف  املؤرخة 04يتعلق ابملياه ، الصادر يف اجلريدة الر ية رقم  2448أوت  0املؤرم يف  12 – 48من القانون  109،  102،  101املواد  17 

 .2449جويلية  20الصادر يف  49 – 41، املعدلة و املتممة  ال سيما ابلقانون  2448
 من قانون محاية البئية يف إطار التنمية املستدامة ، املرجا السابق . 91 – 12املواد  18 
 من نفس القانون. 02املادة  19 
 . 110 – 119، املرجا السابق ، ص  أ. مراد لطايل للتوسا يف املو وع : 20 
ام القانوين حلماية البيئة أ . را ية مشري ، املسؤولية اجلزائية لشخص املعنوي عن اجلرائم البيئية ، مداخلة مقدمة يف إطار امللتقى الدويل املوسوم بـــ : النظ 21 

 .  0، ص  2419ديسمرب   14و  49يومي  يف ظل القانون الدويل و التشريا اجلزائري ، كلية احلقوق ، جامعة قاملة ،
 ، املتعلق ابلصيد البحري . 2441جويلية  9املؤرم يف  11 – 41من القانون  12املادة  22 
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 . 00،  00أ. مراد لطايل ، املرجا السابق ، ص  23 
 من قانون العقوابت اجلزائري ، املرجا السابق . 00املادة  24 
 .00، ص أ. مراد لطايل ، املرجا السابق  25 
 .199،  129،  120أ. املرجا نفسح ، ص  26 
 . 00،  00أ.  وى حلمر ، املرجا السابق ، ص   27 
 .01املرجا نفسح ، ص  28 
 املتضمن  بط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة.  2440أفريل  19املؤرم يف  101 – 40املرسوم التنفيذي  29 
 .124ص أ. مراد لطايل ،املرجا السابق ،  30 
املتضمن قما جرائم استحداث و إنتاج و ختزين أسلحة كيماوية و تدم  تلو  2449جويلية  19املؤرم يف  49 – 49من القانون  11املادة  31 

 األسلحة .
 افظة عليها .، املتعلق  ماية بعل األنواع احليوانية املهددة ابالنقراض و احمل 2440جوان  18املؤرم يف  48 – 40من األمر  14املادة  32 
 املتعلق بتسي  النفاايت و مراقبتها و إزالتها . 2441ديسمرب  12املؤرم يف  19 – 41من القانون  80املادة  33 
 من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، املرجا السابق. 92املادة  34 
 .119،  112أ. ليلى قايد ، املرجا السابق ، ص  35 
 من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، املرجا السابق .  04املادة  36 
 . 110أ. ليلى قايد ، املرجا السابق ، ص  37 
 من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، املرجا السابق . 11املادة  38 
 من قانون العقوابت ، املرجا السابق . 04و  99املواد  39 
، املؤرم  40 – 10، يتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية ، معدل ومتمم ال سيما ابلقانون رقم  1900يونيو  41املؤرم يف  188 – 00الصادر ابألمر  40 

 .2410مارس سنة  20يف 
 .191،  190مراد لطايل ، املرجا السابق ، ص  -أ 41 
 .199املرجا نفسح ، ص  42 
 .00، ص 2411يف جرائم البيئة ، الطبعة األوىل ، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة، مصر ، أ. أشرا هالل ، الضبط القضائي  43 
 من قانون االجراءات اجلزائية ، املرجا السابق. 18املادة  44 
 من نفس القانون. 19املادة  45 
 بق.من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، املرجا السا 111أنظر املادة:  46 
 .181د. الصاحل بوغرارة، املرجا السابق، ص  47 
 من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، املرجا السابق . 80املادة  48 
 من قانون اإلجراءات اجلزائية ، املرجا السابق . 21وفق ماهو معمول بح يف املادة  49 
 .189د. الصاحل بوغرارة ، املرجا السابق ، ص  50 
 .100،  102أ. مراد لطايل ، املرجا السابق، ص  51 
 من قانون اإلجراءات اجلزائية ، املرجا السابق . 90املادة  52 
 من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، املرجا السابق . 90 – 98وهو ما تطرقت إليح نصوص املواد  53 
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 . 180د. الصاحل بوغراراة، املرجا السابق ، ص  56 
 . 184السابق ، ص  أ . مراد لطايل ، املرجا 57 
،  1991أكتوبر  0، الصادر بتاريخ  48 – 91، املعدل و املتمم ابلقانون  1900أكتوبر  29الصادر يف  14 – 00من القانون  844أنظر املادة  58 
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 أهم املبادئ املؤطرة لعملية اختيار املتعامل املتعاقد

 عتيق حبيبةأ/ 
 القانون العام يف دكتوراه طالبةأستاذة مؤقتة / 

 تلمسان –جامعة أبو بكر بلقايد 
 :امللخص 

قصد متكني اإلدارة من اختيار أفضل املرشحني للتعاقد معها، شدد تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق 
العام على جتسيد مجلة من املبادئ الت حتققت يف إطار احملطات اإلصالحية ما تقويتها بضماانت جديدة هبدا 

  العمومية ومحاية املال العام.  مان  اعة الصفقات

 الشفافية، املال العام. ،املساواة ،املبادئ العامة ،الصفقة العمومية ،: العقد اإلدارياملفتاحية الكلمات

Summary: 

In order to enable the administration to choose the best candidate to 

contract, the public market regulation and the public service delegations 

focused on the application of some principles, realized in reformed 

stations field, reinforced by new guarantees in order to ensure the 

efficacy of public market and the protection of public money. 

Keywords: administrative contract - public market – general 

principles - equality-transparency- public money. 

 مقدمة

استقر كل من الفقح والقضاء على تكريس مبادئ تضمن عدم إهداره  ،تطبيقا لقواعد املال العام وحياد اإلدارة
فإىل جانب االلتزام ابلقواعد العامة فإن العقود اإلدارية تنفرد  بادئ  ،0وعدم تعسف اإلدارة يف مواجهة املتعاملني

تتلخص يف أربعة قواعد أو مبادئ حتكم عملية التعاقد يف مفهوم الصفقات العمومية وال  ،7خاصة هبا دون سواها
 RICHER LAURENT :. أو كما يقول 3ميكن أن  د هلا مثيال يف أحكام قواعد القانون املدين

    «  les contrats des personnes publiques ne soient pas régis par les 

principes qui sont établis dans le code civil, pour les rapports de 

particulier à particulier4 »  
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 يا  ،بل هي ملزمة هتباعها ،إن اح ام املبادئ العامة الت تقوم عليها العقود اإلدارية غ  م وك لتقدير اإلدارة
يولد إغفاهلا حقا لكل مقدم عطاء يف الطعن ابإللغاء أمام القضاء اإلداري على قرار اإلدارة الذي جتاهلت فيح املبادئ 

. تبعا لذلو عملت خمتلف النظم التشريعية على  ط  عملية إبرام الصفقات 4العامة ابعتباره قرارا خمالفا للقانون
خالل إحاطتها ابلعديد من املبادئ الصارمة الت  دا إىل متكني اإلدارة من اختيار أفضل املرشحني  من ،العمومية

 .4للتعاقد معها 

 تقتضي دراسة أهم املبادئ العامة املؤطرة لعملية اختيار املتعامل املتعاقد اإلجابة على تموعة من التساؤالت:

لعمومية؟ هل ترد على هذه املبادئ استثناءات حتول دون ماهي أهم املبادئ اليت تؤطر وحتكم الصفقات ا 
العمل هبا أو حتول دون األخذ هبا على إطالقها؟ ماهي الفائدة أو الغاية املرجوة من وراء فرضها؟ هل تطبق هذه 

 املبادئ على كل الصفقات دون استثاء حىت وإن كانت نفقاهتا بسيطة؟ 

" من أهم املبادئ املؤطرة لعملية اختيار املتعامل املتعاقدعلى  وء التساؤالت املطروحة مت التصدي ملو وع "  
 خالل حمورين:

 احملور األول: املبادئ العامة الت حتكم الصفقات العمومية.

 احملور الثاين: نتطرق فيح لالستثناءات الواردة على كل مبدأ من املبادئ العامة.  

 : املبادئ العامة اليت حتكم الصفقات العموميةاحملور األول

:"..... صراحة بقوهلا 2إن من أهم املبادئ تلو الثالثة الت نصت عليها املادة اخلامسة من املرسوم الرائسي اجلديد
حني جيب أن تراعى يف الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية واملساواة يف معاملة املرش

فسوا نتناول كال منها  ،ونظرا لآلاثر اخلط ة الناجتة عن ختلف أاي من تلو املبادئ ،وشفافية اإلجراءات,....."
 .اثلثامبدأ العالنية والشفافية  ،اثنيامبدأ املساواة  ،أوالابلتفصيل على النحو التايل: مبدأ حرية املنافسة  

 أوال: مبدأ املنافسة احلرة )حرية املنافسة(

    Le principe de liberté d’accès a la commande publique signifie que 

l’acheteur ne doits pas renoncer à la moindre ouverture à la 

concurrence8. 
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تعترب املنافسة أهم املبادئ العامة وذلو ملالئمتها الغرض الذي أراده املشرع الثانوي من طلب العروض ك سلو  
 .9 لصفقات العموميةإلبرام ا

أو إفسال ا ال لكافة  ،01 ونعين ابملنافسة احلرة فتب اب  التزاحم الشريف أمام كل من يود االش اك يف املناقصة
 .00األشخاص الذين يهمهم األمر وتتحقق فيهم وتنطبق عليهم شروطها

روض من قبل مجيا املعنيني  و وع ومن هنا فإن حرية االش اك يف الصفقات العمومية تتمثل يف حرية تقدمي الع
"....املقصود عن: 1980أفريل  21لذلو قضت حمكمة القضاء اإلداري يف مصر  كم صدر بتاريخ  ،07الصفقة

حبرية املنافسة هو حق األفراد يف التقدم للمناقصة دون منع اإلدارة ألحد منهم أو حرمانه من حقه يف التنافس 
 .03 ...."للوصول إىل إرساء العطاء عليه

كما وجتدر اإلشارة إىل أن مبدأ حرية االش اك يف الصفقات هو انعكاس لبعل األفكار األكثر مشوال والت 
وأرسيت آنذاك على قواعد فلسفية شاملة, جتلت يف احلرية االقتصادية القائمة على حرية العمل  19شاعت يف القرن 

 ا يفتب السوق أمام مجيا الراغبني يف الولوج إليح للتنافس فيما بينهم. وتتجلى األسبا  الت أدت إىل ظهور  ،والتنقل
 .05هذا املبدأ يف أسبا  نظرية وأخرى عملية 

 . األسباب النظرية0

والذي ينبغي أن تتمثل األسبا  النظرية يف: مبدأ حرية التنافس الذي ميثل القاعدة العامة يف دعامة االقتصاد احلر 
 كيد مبدأ املساواة الذي قامت عليح الثورة  ،حترص عليح الدولة وال يتم تقييده إال بشروي مو وعية وجدية

 الفرنسية...

 . األسباب العملية7

أما األسبا  العملية فتتجلى يف مصلحة املتنافسني ذا م الت تستلزم منحهم كل الضماانت  ا فيها حرية  
ر املنافسة, دعم الثقة يف اإلدارة وموظفيها ابإل افة للمصلحة املالية للدارة الت تستلزم توسيا قاعدة الدخول يف غما

كما من ش ن املنافسة احملافظة على النزاهة يف عمليات إبرام العقد   ،04التنافس ابلسمال لكل الراغبني بتقدمي عرو هم
 ضون بعملية اإلبرام.ومنا شبهة احملاابة عن اإلدارة وموظفيها الذين ينه

من املرسوم الرائسي  04ميكن أن نستشف مبدأ حرية املنافسة ك ساس  ال الصفقات العمومية, من خالل املادة 
فكلمة  ،04 طلب العروض إجراء يستهدف احلصول......متعهدين متنافسني...." "والت جاء فيها: 18/200
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قصد حتقيق املصلحة العامة ك حد أهم األهداا الت يقوم أسلو  متنافسني تدل على أن اإلجراء يقوم على التنافس 
 .02على حتقيقها  طلب العروض

, معىن 08ال يعين مبدأ حرية املنافسة انعدام سلطة اإلدارة يف استبعاد غ  األكفاء وغ  الصاحلني للتعاقد معها 
بعدم استبعاد أي شخص كان من تقدمي ذلو أن مبدأ حرية االش اك يف الصفقة العمومية بشكلح املطلق يقضي 

إذ ينطوي اإلطالق على عدد من املخاطر واملضار, وهو على أي حال مل يراع يف أي وقت  ،عرو ح لتنفيذ الصفقة
مما يتعني على اإلدارة  ،من األوقات بشكلح املطلق, ذلو أن العقود اإلدارية مرتبطة أشد االرتباي ابملصلحة العامة

وكل ذلو عبارة عن  ،الحية املتعهدين حىت ال تتعاقد ما بعل املغامرين فتضار هذه املصلحةالت كد مقدما من ص
 قيود حتد من حرية املنافسة سنحاول شرحها بنوع من التفصيل يف الفقرات الالحقة. 

 L’égalité de traitement des candidatsاثنيا: مبدأ املساواة يف معاملة املرشحني 

دارة مبدأ حرية املنافسة لتصل إىل أفضل متعاقد, بل جيب عليها إعمال مبدأ املساواة بني ال يكفي أن تكفل اإل
مجيا مقدمي العطاءات,  يا تكون املفا لة بينهم على أساس الكفاءة الفنية واملقدرة املالية للنهوض ابملشروع 

 مو وع التعاقد.

فإن القانون ال ي ك  ،يتعامل يف أموالح وشؤونح اخلاصةإذا كان للفرد حرية كاملة يف اختيار من يتعاقد معح, ألنح 
حيا يقيدها  بدأ املساواة بني املتنافسني, مربر ذلو أن اختيار اإلدارة  ،للدارة احلرية املطلقة يف اختيار املتعاقد معها

 .09احلر لشركائها يف التعاقد لح خماطره أال وهو التحيز

عامة للقوانني والذي يدخل يف نظام ما يسمى: ابلقانون الطبيعي الذي تستقي فيعترب مبدأ املساواة من املبادئ ال
ومن أهم املبادئ العامة الراسخة  من املواثيق  ،71منح ا تمعات البشرية قواعد تنظيم شؤوهنا على كافة املستوايت

لذلو ال يت تى  ،1901نة الدولية الت نصت عليها املادة الثانية من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر س
حيا يتوجب أال يقتصر  ،إعمال مبدأ املساواة إال يف منام دميقراطي  ماية تكفل  ماانت فعالة حلقوق اإلنسان

 ،نشاي السلطة على محاية األفراد وإقرار األمن وسالمة املعامالت فحسب, بل يتوجب أن يتعدى نشاطها ذلو
ب وحتريره ورفا مستواه االجتماعي واالقتصادي وتوف  معاملة عادلة للجميا ليصل إىل إزالة الفوارق بني طبقة الشع

 . ومن مت يتعني علينا تعريف مبدأ املساواة وكذا أ يتح.70
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 تعريف مبدأ املساواة )القاعدة العامة( .0
أي تكافؤ الفرص  ،77يقصد  بدأ املساواة بني املتنافسني أن يعامل مجيا املش كني معاملة متساوية فعال وقانوان 

 نب نفس الفرصة لكل من يتقدم إىل . L’équivalence des chances 75. 73بني املتعاقدين احملتملني
مما يتوجب  ،فلكل صفقة من الصفقات شروطها وميعاد معني للتقدم إليها ،74الصفقة دون متييز واحد عن اآلخر

ومن مت ال جيوز إعفاء البعل من بعل الشروي  ،74 اجلميا اح ام هذه الشروي واملواعيد بطريقة واحدة متساوية بني
كما ال جيوز قبول أي شخص مل تتوافر فيح الشروي أو تقدم بعد امليعاد   ،72والتشديد يف تطبيقها على البعل اآلخر

تنافسني وال جيوز أيضا السمال ألحد امل ،78أو تقدم يف امليعاد ومل يستوا اإلجراءات الضرورية لالش اك يف الصفقة
كما ليس للدارة أن تطلب من أحدهم ما   ،79ابإلطالع على ملف الصفقة العمومية أو العرض دون بقية املتنافسني

 .31مل تطلبح من غ هم

أو  ،ال تستطيا اإلدارة أن ختلق متايزا قانونيا كإعفاء أحدهم من دفا الت مني أو تقدمي أوراق مطلوبة ،و بدأ املساواة
يكتسي  مت ومن. 30تفا ال واقعيا بني املتنافسني: كخلق و ا واقعي يضا بعضهم يف و ا أفضل أو أسوأ من غ هم

 مبدأ املساواة أ ية كب ة جيب معرفتها.

 أمهية مبدأ املساواة .7
 م تتهاوى قيم كث ة فإذا مل حي ،وأساسا للعدل ،يعترب مبدأ املساواة أساسا للقاعدة القانونية, وأساسا ملبدأ املشروعية

وإذا  ،لذلو تكمن أ يتح يف أنح يشيا يف نفوس الناس االطمئنان وعدم اخلوا على احلقوق واملصاحل ،يف ا تما
 .37أهدر تتحطم اآلمال يف احلصول على احلقوق واحلرايت

وإذا كانت احلكمة من تطبيق هذا املبدأ تقتضي عدم وجود احملاابة بني املتعاملني ما اإلدارة و مان صالحية 
إذ اإلطالق من ش نح  ،وكفاءة من يرغب يف التعاقد حتقيقا للمصلحة العامة, فإن املساواة هنا ليست مساواة مطلقة

ما مقدم العطاء رغم سوء  عتح املهنية مما ينعكس على أدائح اإل رار ابملصلحة العامة من خالل دفا اإلدارة للتعاقد 
 لذلو ترد على املبدأ مجلة من القيود نفصل فيها يف اجلزئيات املوالية. ،33اللتزاماتح التعاقدية ابلسلب

 اثلثا: مبدأ الشفافية والعالنية
 . مبدأ الشفافية0

 ،صادية املتدخلة يف السوق  ا يضمن الس  العادي آللياتحيضمن مبدأ الشفافية املنافسة الشريفة بني األعوان االقت
مما  ،خاصة يف تال الصفقات العمومية أين تلتزم املصلحة املتعاقدة ابإلعالن عن شروي املشاركة يف الصفقة العمومية

 .35وابلتبعية لذلو جينبها تبديد األموال العمومية  ،مينا الرشوة واحملاابة فيها
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اإلجراءات حتمية أساسية جيب على اإلدارة املتعاقدة تكريسح عرب خمتلف املراحل الت متر هبا  ويعد مبدأ شفافية
الرتباطح . 34إذ يؤكد على آلية من آليات احلكم الراشد ولح أ ية ابلغة يف جتسيد املبادئ السابقة ،الصفقة العمومية

دأ يف إجراءات اإلعالن عن املنب املؤقت للصفقة وحياد ويتجلى حتقيق هذا املب ، ق اإلعالم وتوف  املعلومات الالزمة
فعلى خالا الو ا  ،34وما ي تب عنح من حقوق للمرشحني كالطعن واالع اض على قرار املنب املعلن عنح ،اإلدارة

حيا يستعمل الفرد حقح أو يتصرا فيح دون أن يكون ملزم قانوان هعالنح للما  ،السائد يف القانون اخلاص
فإنح جيب على اإلدارة يف العقود اإلدارية  ،مادام أنح متمتا بقواه العقيلة وغ  حمجوز عليح ،  الدافعة للتصرالاسبا

اإلعالن عن نيتها يف تنفيذ اخلدمة العمومية ودعوة من تتوافر فيهم الشروي القانونية للمشاركة يف املنافسة وتنفيذ 
تستوجب اإلجابة معرفة  هل اإلدارة ملزمة ابإلعالن يف كل احلاالت؟مما يدفعنا للتساؤل:  ،32اخلدمة املراد إ ازها

 القاعدة العامة املتمثلة يف العالنية .

 . مبدأ العالنية ) القاعدة العامة(7

ويقصد بح قيام  ،38يعترب مبدأ العالنية قاعدة أساسية خمصصة إلثراء املنافسة وو ا املتعهدين على قدم املساواة
. 39املصلحة املتعاقدة ابإلعالن عن مو وع التعاقد عسلو  ميكن كل من تنطبق عليح الشروي التقدم بعطائح

فلتحقيق الغرض والقصد من الصفقات العمومية على الوجح املقرر يف القوانني واللوائب البد من اح ام وتطبيق مبدأ 
ويتجسد ذلو من خالل اإلعالن مقدما عن اتريخ ومكان إجراء  ،51احلهاعالنية املناقصات واملزايدات يف مجيا مر 

العملية املراد التعاقد عليها عن طريق وسائل اإلعالم من صحافة وإعالانت حائطية ووسائل اإلعالن واإلشهار حىت 
 . 50يعلم اجلميا

 ،سة  من منام املنافسة والشفافيةألهنا تؤدي إلاثرة املناف ،تضا العالنية املنافسة احلرة مو ا التطبيق الفعلي
ومن مت  دا العالنية لتنبيح اجلمهور  ،57وبدوهنا ال يوجد تال حقيقي للمنافسة بني الراغبني يف التعاقد ما اإلدارة
وحىت يتحقق اهلدا من اإلعالن جيب  ،53وأصحا  الش ن إىل ما يزما اختاذه من إجراءات أو القيام بح من أعمال

 ،موعده ،على البياانت الت تطلب القانون  رورة أن يشملها من حتديد اجلهة الت يقدم إليها العطاء أن يكون منطواي
ففي  ،مثن كراسة الشروي وغ ها من البياانت الواجب توافرها يف اإلعالن ،مبلغ الت مني املؤقت ،العمل املطلو  أداءه

إذ جينبها ذلو اجلهد والوقت يف فحص  ،املعلنة عنهااشتمال اإلعالن للبياانت التفصيلية مصلحة جلهة اإلدارة 
وعليح  ،العطاءات غ  املناسبة الت تقدم هبا أصحاهبا جهال بشروي الصفقة العمومية الت مل يفصب عنها يف اإلعالن

 . 55فإذا مت اإلعالن على النحو املفروض قانوان فإنح حيقق الشفافية يف تعامالت اإلدارة ما متعاقديها

  ،قاعدة العامة أو األصل يف الدعوة للتعاقد يف مفهوم القانون اإلداري تعين اإلعالن عن الصفقة العموميةإن ال
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وهذا ما يندرج  من حق املواطنني يف اإلعالم وهو حق دستوري مينب كل راغب يف التنافس فرصة العلم ابلفرص 
 . 54االقتصادية املتاحة يف ا تما

وابلتايل استقبال أكرب عدد ممكن  ،ألزم املشرع الثانوي اإلدارة املتعاقدة  بدأ العالنية ،املنافسةتفاداي للمساس  بدأ 
لكن هذا ال مينا من أن تقرر املصلحة املتعاقدة دعوة العار ني لتقدمي  ،54من العروض املختلفة واختيار األفضل منها

الواردة على مبدأ العالنية نتوىل التفصيل فيها يف احملور عطاءا م بشكل سري وهو ما يعد استثناءا من االستثناءات 
 .52الثاين املوايل

 : االستثناءات الواردة على كل مبدأ من املبادئ العامة اليت حتكم الصفقات العموميةاحملور الثاين

 أوال: االستثناءات الواردة على مبدأ حرية املنافسة

 ،هو أحد املبادئ اهلامة الت حتكم الصفقات العمومية -سالف شرححال –إذا كان مبدأ حرية الدخول إىل املنافسة 
أي مانا قانوين من اش اك أي متنافس يف إطار اح ام الشروي القانونية  -يف األصل –ومفاد ذلو أنح ال يوجد 

لو أن العمل فإن هذا املبدأ ال أيخذ على إطالقح, ذ ،العامة واإلجراءات الشكلية الواجب إتباعها للدخول للمنافسة
 ،58بح يبقى حمدودا يف أطر قانونية حيددها النص. كما ال مينا ذلو من فرض شروي حمددة حيددها النص أو اإلدارة

:" إال أن هذا املبدأ الطبيعي حيد من وهذا ما قضت بح حمكمة القضاء اإلداري املصرية يف أحد أحكامها ابلقول
وترى وجوب توافرها فيمن يتقدم للمناقصة.  ،دارة من شروط معينةإطالقه قيدان: أوهلما يتعلق مبا تفرضه اإل

اثنيهما يتعلق مبا تتخذه اإلدارة من إجراءات وهي بصدد تنظيم أعمال املناقصة العامة من استبعاد بعض األفراد 
 .59الذي يثبت هلا عدم قدرهتا الفنية أو املالية ألداء هذه األعمال...."

إال إذا كان هلذا اإلجراء سنده من  ،عدم جواز حرمان أي شخص من التقدم بعطائحفالقاعدة املستقرة إذن هي 
لذلو قرر املشرع الفرعي اإلقصاء من املشاركة يف الصفقة العمومية كآلية مستحدثة حلماية املال العام  ،41القانون

 .ومن مت يقا علينا لزاما معرفة مفهوم اإلقصاء وكذا أشكالح ،والتصدي لظاهرة الفساد

 مفهوم اإلقصاء .0

بشكل مؤقت  ،" يقصى والذي جاء فيح: ،نص تقنني الصفقات العمومية على اإلقصاء من املنافسة ،وألول مرة
, ومت التفصيل فيح  وجب القرار الوزاري الصادر عن وزير 40من املشاركة يف الصفقات العمومية...." ،أو هنائي
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. مما يستوجب 47ألخ  يف التفصيل يف أنواع اإلقصاء وحاالتححيا أسهب هذا ا ،2411مارس  21املالية بتاريخ 
 تعريف اإلقصاء وحتديد طبيعتح القانونية.

اإلقصاء هو حرمان العارض أو املتعهد من الدخول للمنافسة بسبب توفره على إحدى حاالت تعريف اإلقصاء:  .أ
فإذا   ،أخرى مشاهبة لح كاإلبعاد والسحب اإلقصاء املقررة قانوان. يظهر من التعريف الفرق بني اإلقصاء ومصطلحات

كان اإلقصاء هو حرمان املتعهد من املشاركة يف املنافسة لو عيتح غ  القانونية احملددة  االت منصوص عليها قانوان 
فإن  ،حيا ال ميكن للمتعهد املشاركة يف أية صفقة عمومية أخرى يف كامل ال ا  الوطين ،أيخذ شكل العقوبة

كما ال يتم اللجوء   ،اإلبعاد ال يعترب حرماان بل إخراج أو حذا املتعهد من املنافسة لنقص يف العرض املتقدم بح
على دعوة املرشحني أو املتعهدين كتابة إىل  18/200من املرسوم الرائسي  01إذ نصت املادة  ،للبعاد مباشرة

فهو ليس عقوبة وإرا إجراء تتخذه املصلحة املتعاقدة إزاء العروض  ومن مت ،استكمال عرو هم التقنية ابلواثئق الناقصة
أما السحب فهو تصرا إداري يصدر عن العارض بسحب عر ح من املنافسة وهو أهم ما  ،43الت ختللها النقص

حاالت مييزه عن اإلقصاء ابعتباره إجراءا وجوبيا تتخذه املصلحة املتعاقدة بصفة منفردة مىت  كد لديها حالة من 
 اإلقصاء.

تتحدد الطبيعة القانونية للقصاء يف كونح عقوبة تتخذها املصلحة املتعاقدة وفق الطبيعة القانونية لإلقصاء:  .ب
وكذا تكريس مصداقية املصلحة  ،حترص من خالهلا على  مان وسالمة الصفقة العمومية ،إجراءات حمددة قانوان

 ،وكذا املالية واملهنية ،إذ حيمي اإلقصاء الصفقة العمومية من أن متنب ملتعهد غ  كفء من الناحية األخالقية ،املتعاقدة
 ،مما جيعلح األداة الفعالة الت تستعملها املصلحة املتعاقدة يف تكريس وجتسيد املبادئ الت تقوم عليها الصفقة العمومية

م هذا اإلجراء كل التداب  الالزمة والرامية إلبرام الصفقة ووقايتها من األفعال لذلو يدع ،ولعل أ ها محاية املال العام
 املنافية هلا.

 أشكال )صور( اإلقصاء .7

  د أن للقصاء شكلني: 18/200من املرسوم الرائسي  08ابلرجوع للمادة 

 يا ال ميكن  ،ة قانوانهو حرمان املتعهد من املشاركة يف الصفقة العمومية ملدة معينة حمدداإلقصاء املؤقت:  .أ
ويتفرع اإلقصاء املؤقت لفرعني:  ،للمتعهد الدخول ألي منافسة مىت سوى و عيتح القانونية الت تسمب لح بذلو

 إقصاء مؤقت تلقائي وإقصاء مؤقت  قرر.
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لى هو اإلقصاء الذي يظهر بصفة تلقائية مباشرة مىت ظهرت إحدى حاالتح واحملددة عاإلقصاء املؤقت التلقائي 
. كاملتعاملون الذين ثبت إدانتهم قضائيا وبصفة هنائية بسبب خمالفتهم لاحكام املنصوص عليها يف 45سبيل احلصر

فهو اإلقصاء الذي يتم الكشف واإلعالن عنح  وجب اإلقصاء املؤقت مبقرر أما  ،44قرار وزير املالية املذكور آنفا
وحاالتح حمددة على  ،مسؤول اهليئة الوطنية املستقلة ،الوايل ،وزير املعينمقرر صادر عن اجلهة املختصة قانوان ممثلة يف ال

 .44سبيل احلصر

وهو اإلقصاء الذي يتم من خاللح حرمان العارض من الدخول ألي منافسة دون أن تسقط اإلقصاء النهائي:  .ب
إقصاء هنائي ينقسم إىل قسمني:  ،لذا يعترب  ثابة عقوبة مشددة وصارمة ،عنح العقوبة  رور مدة زمنية معينة

حددت حاالتح على سبيل احلصر يف  ،يتم إعالنح تلقائيا  جرد ثبوت حاالتح دون احلاجة إلصدار مقررتلقائي 
حصرا  وجب املادة الثامنة  حددت حاالتحوإقصاء هنائي مبقرر  ،املادة السابعة من القرار الوزاري السابق ذكره

 عن حاالتح واإلعالن عنها  وجب مقرر صادر عن اجلهة املختصة. ويتم الكشف ،من نفس القرار

 62تضمنتها نصوص خاصة كاملادة  ،كما وتوجد موانا أخرى حتول دون مشاركة العارض يف الصفقة العمومية
 1996ديسمرب  31الصادر يف  ،1997املتضمن قانون املالية لسنة  1996ديسمرب  31املؤرم يف  31-96 من األمر

كما ومينا من عقد صفقة عمومية    ،الت تستبعد املؤسسات من املشاركة يف الصفقات والثابت يف حقها الغش الضرييب
-96وكذا نص املادة اخلامسة من األمر  ،كل شخص ارتكب املخالفات املنصوص عليها يف املادتني األوىل والثانية

شريا والتنظيم اخلاصني ابلصرا وحركة رؤوس األموال من املتعلق بقما خمالفة الت 1996جويلية  19املؤرم يف  22
الصادر  2113ديسمرب  19املؤرم يف  11-13املعدل واملتمم ابألمر رقم  1996جويلية  14الصادر يف  ،وإىل اخلارج

 . 2111-19-11الصادر يف  2111-18-26املؤرم يف  13-11املعدل واملتمم ابألمر رقم  2113فيفري  23يف 

شرع  وجب هذه القوانني اخلاصة االنسجام الالزم ملادة الصفقات العمومية ما جل التشريعات لقد حقق امل
تشريا الضمان االجتماعي  ،وقانون مكافحة الفساد والقانون اجلزائي ،اجلبائية ،األخرى كالتشريعات اجلمركية

بدأ حرية املنافسة وقيام اإلدارة  رمان ومن مت ال تعارض بني م ،42والعمل..... كما وفعل من س ورة املرافق العامة
إذ تسمب هذه القيود بتحقيق مصلحة املرفق العام من خالل الرقابة اجلدية  ،48أحد األشخاص من الدخول فيها 

وأن املصلحة املالية تستلزم و ا بعل القيود الستبعاد العار ني غ  املرغو  فيهم  ،على كفاءة املتنافسني من جهة
لذلو  ب القضاء اإلداري الفرنسي للدارة بو ا قيود من أجل حتقيق  ،ألسبا  تتعلق ابلنزاهة من جهة أخرى

إذ  ،ملالية للمرفق العام ذاتحغ  أنح مل يسمب بو ا قيود هلدا آخر غ  األهداا اإلدارية أو ا ،مصلحة املرفق العام
 .49تكون اإلدارة هنا بصدد احنراا يف استعمال السلطة
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و فهوم املخالفة, ي تب على احلق يف االش اك يف الصفقة العمومية نتيجة قانونية هامة وهي عدم جواز استبعاد 
العمومية مىت توافرت فيح مجيا  ليقدم عطائح ويثبت وجوده ومسا تح يف تنفيذ اخلدمات -أي شخص يتقدم للمنافسة 

وهو ما استقر عليح القضاء اإلداري يف الدول الت تعتمد نظام االزدواجية  ،دون سبب قانوين مشروع -الشروي
وهو قرار إداري منفصل  ،وللمستبعد من املنافسة دون وجح حق, الطعن يف قرار اإلدارة املتضمن االستبعاد ،القضائية

قد وإبطاهلا إذا ما حكم القضاء ملصلحتح أو قررت اجلهة اإلدارية املتظلم لديها وهي جلنة ميكنح هدم عملية التعا
 .41الصفقات املختصة أحقيتح ابلفوز ابلصفقة

حتفز املنافسة العارض للتسابق ما بقية العار ني يف البحا عن العرض األفضل والت قد توصلح  ،ويف كل األحوال
فإذا ما خرقت املشروعية, فهذا  ،كما أن املشاركني حيرصون على أن تكون املنافسة بينهم منافسة مشروعة  ،40للتعاقد

يعين احلياد عن مبدأ املنافسة إىل احملاابة غ  املشروعة على حسا  الغ  مما يساهم يف إفساد الذمم وخيرق مبدأ 
ول لكل عارض توفرت فيح الشروي املعلن عنها ما مل لذلو فإن حق املشاركة مكف ،47الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص

 .43حيرم أو يبعد  وجب نص قانوين خاص تشريعيا كان أو تنظيما أو قرارا قضائيا هنائيا 

بل جيب  مان املساواة بينهم بتوحيد  ،فإن فتب اب  املنافسة بني املتعاملني ما اإلدارة ال يكفي وحده ،وعليح
تعترب يف حد ذا ا  ،ذلو أن املنافسة القانونية الت جتري على أسس صحيحة وحرة ،45اآلجال واملعاي  املش طة

 .44واإلخالل عي شري من شروي حتقيق املنافسة هو عدم حتقيق املساواة ،مساواة بني املتنافسني

 اثنيا: االستثناءات الواردة على مبدأ املساواة

روي تضمن الصالحية والكفاءة أو غ  ذلو من اعتبارات إذ ميكن و ا ش ،44ال ينبغي تعميم مبدأ املساواة
 وهو ما نبينح فيما يلي: ،42املصلحة العامة كقيود ترد على القاعدة

 طبيعة الصفقة .0

إذ يتضمن أسلو  املناقصة عدة أشكال  ،48قد تقتضي طبيعة الصفقة قصر التنافس على فئة معينة من املتنافسني
وأسلو   ،49االش اك على أفراد معينني كاملزايدة الت ختص الوطنيني دون األجانب منها ما حتتم طبيعتح اخلاصة قصر 

وكذا االستشارة االنتقائية الت  ،21طلب العروض احملدود الذي تنحصر فيح املنافسة على أشخاص حمددين دون غ هم
 .20تعد حكرا على املت هلني يف االنتقاء األويل
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 نص القانون .7

يف مادتح األوىل على مجيا املؤسسات الت تعمل يف إطار إ از الصفقات  27 219-99يوجب املرسوم التنفيذي 
يف حني وسعت املادة الثانية  ،العمومية للبناء واألشغال العمومية والري امتالك شهادة التخصص والتصنيف املهنيني

 منح تال ونطاق األشخاص اخلا عة ألحكام هذه املادة.

لو ميكن للدارة أن تفرض شروطا إ افية من واثئق وشهادات معينة ال تتوفر إال لفئة معينة من الراغبني يف لذ
ك ن يكون املتنافس حائزا على شهادة التصنيف والت هيل املهنيني والت متثل األعمال اخلاصة الت سبق لح   ،23التعاقد

 .25القيام هبا

ة االستعالم عن قدرات املتعهدين ومواصفا م املرجعية حىت يكون اختيارهم ميكن للمصلحة املتعاقد ،وهلذا الغرض
لتستشف حسن السمعة املهنية ابعتباره شرطا واجبا يف كل من يتعامل ما اإلدارة يف تال شديد  –اختيارا سديدا 

والت  ،مانة يف أداء االلتزاماتوثيق االرتباي ابملصلحة العامة كالعقود اإلدارية الت تتطلب قدرا كب ا من األ ،احلساسية
حيا يكون قد سبق لح اإلخالل ابلتزاماتح التعاقدية أو  ،تستشفح من تعاقداتح السابقة معها أو ما جهات أخرى

 .24 خر يف أدائها أو استعمل غشا أو تدليسا

ابلنظام العام والغاية  يظل مبدأ املساواة حم ما يف جوهره, وما االستثناءات الواردة عليح سوى  كيدا لح مربرة
 املرجوة من سن تنظيم الصفقات العمومية.

لقد أقر االجتهاد ومنذ زمن طويل للعار ني يف صفقة ما, حق مقا اة اإلدارة إذا مل تعامل املتنافسني املستوفني 
لعامة يف قضية الشركة ا 1901ديسمرب  11حيا قضى تلس الدولة الفرنسي بتاريخ  ،24للشروي  ساواة كاملة 

:"......الرتخيص موضوع النزاع هبطال العقد اإلداري بسبب اإلخالل  بدأ املساواة بني املتنافسني"فان" للمياه 
كان من شأنه تعديل الشروط األصلية للمنافسة واملساس حبق املساواة بني   ،الذي جاء بعد عمليات املنافسة

 .22املتنافسني"

 مبدأ العالنيةاثلثا: االستثناءات الواردة على 

إذا كان املقصود ابلعالنية علم الكافة برغبة اإلدارة يف التعاقد سواء كان العقد بيعا أو شراءا...... وال جيوز اللجوء 
وإذا كانت العالنية  ،إىل السرية عند إبرام العقود اإلدارية حىت ال تربم العقود يف أجواء تشوهبا الريبة ويثور حوهلا الشو

فإن من تعامالت اإلدارة ما يتعارض ومبدأ العالنية الذي تقوم عليح الصفقات العمومية  ،28فافية اإلدارةدليل نزاهة وش
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والت تتسم بطبيعة خاصة تفرض إحاطتها ابلسرية البالغة كالعقود الت تكون هلا صلة بت مني حاجيات الدولة من 
عندما يتعلق األمر ابلدفاع الوطين والصفقات الت وذلو  ،29األسلحة أو تلو الت تربم يف حاالت احلر  والضرورة

وفيها يتم دعوة بعل املتعاملني مباشرة من بني قائمة معروفة لدى وزارة الدفاع الوطين للتنافس دون  ،تربمها وزارتح
 .08مرد هذا االستثناء طبيعة تعاقدات هذه اجلهة وما تقوم عليح من اعتبارات األمن القومي ،81إعالهنا يف الصحف

الت تتم  وجب كتا  موصى عليح يرسل  ،12وقد يتبا أسلو  اإلعالن الشخصي يف طلب العروض احملدود
 مباشرة إىل متعاملني أي مقاولني أو موردين معينني داخل اجلزائر أو خارجها.

عندما يتعلق األمر خبدمات ال ميكن القيام هبا وإ ازها إال من قبل متعامل اقتصادي  ،يضاا لذلو حالة أخرى
أو انفراده ابمتالك براءة اخ اع أو طريقة  ،وحيد الحتكاره و عية احتكارية كصاحب عقد امتياز ما الدولة

األنسب اللجوء إليح مباشرة للتعاقد  فتكون الطريقة ،تكنولوجية اختار ا املصلحة املتعاقدة إل از املو وع حمل التعاقد
ورغم ذلو يبقى للعالن املطابق للقانون أ ية يف محاية حرية املنافسة والذي ينعكس  ،83معح بطريقة ال ا ي البسيط

 .85على املصلحة العامة ابإلجيا  فيما تربمح اإلدارة من تعاقدات

ذات الوظائف واألهداا جبعل الصفقة العمومية بكافة  ويظل مبدأ العالنية مق ان  بدأ الشفافية فهما جيسدان
مراحلها تس  على وت ة منتظمة وفق أحكام القانون دون ازدواجية أو التعامل فيما وراء الكواليس وال يوجد ما خيالف 

 .84يف اخلفاء ما أعلن عنح

 خامتة

ار املتعامل املتعاقد حتقق الضماانت الكافية ويف ختام هذه الدراسة جيب التنويح إىل أن املبادئ املؤطرة لعملية اختي
إذ ال يتحقق ذلو إال إذا أحيطت الصفقة ابلسرية التامة ويكون مبدأ املساواة بني املتنافسني هو  ،للمصلحة العامة

 السائد دون متييز حىت ال خيتل التوازن وحىت تكون املنافسة بينهم قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص.

م الدقيق لتلو املبادئ حيمل يف طياتح قيما أخالقية وتوجيهية تف ض من القائمني على وال شو أن االح ا
 ،يسمب هفشاء الثقة يف التعامل والت تعترب شرطا  روراي لكل نشاي تقوم بح اإلدارة ،الصفقات العمومية سلوكا نزيها

يد املبادئ السالف بياهنا يف مجيا لذلو شدد تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام على  رورة جتس
الصفقات الت يربمها الشخص العمومي خالفا لالعتقاد اخلاطئ السائد أحياان يف املمارسة العملية عند بعل 
القائمني على الطلبات العمومية من أن هذه املبادئ ختص فقط الطلبات الت تساوي أو تتجاوز السقف املبني يف 
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, إال أن نطاق املبادئ يشمل كل النفقات العامة مهما كانت بسيطة 18/200سوم الرائسي من املر  19املادة املادة 
 مادامت تشكل جزءا من املال العام الذي تطبق فيح قواعد احملاسبة العامة. 

 :اهلوامش
 .109, ص.2414القانون اإلداري, اجلزء الثاين: النشاي اإلداري, دار اهلدى, اجلزائر,   مدخل  ،عالء الدين عشي. 1
 .09حممد الشافعي أبو راس, العقود اإلدارية, دون دار النشر, دون سنة الطبا, منشور عرب النت, ص. .2
لى مفهوم األعمال اإلدارية القانونية )حالة العقد عزاوي عبد الرمحن, خصوصية املصطلحات القانونية يف القانون اإلداري وانعكاسا ا ع .9

 .091, ص. 2412اإلداري(, ا لة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية, العدد األول, كلية احلقوق, جامعة اجلزائر, مارس 
4- Laurent Richer , droit des contrats administratifs, 5 éditions, LGDJ, 2006, p 28.  

املنازعات يف  وء أحدث أحكام تلس الدولة ووفقا لقانون  -التنفيذ -عبد العزيز عبد املنعم خليفة, األسس العامة للعقود اإلدارية: اإلبرام .8
 .182, ص. 2448املناقصات واملزايدات, 

 .9معة جياليل ليابس , ص.بوصوار عبد النيب,  اختيار املتعامل املتعاقد يف الصفقات العمومية, ملتقى دويل, جا .0
, يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 84, ج.ر  2418سبتمرب  10املؤرم يف  18/200املادة اخلامسة من الرسوم الرائسي  .0

 املرفق العام.
8. guerdon julien, la publicité dans les marchés public, institut d’études politiques, université lumières 

Lyon 2, 2004 
, 2440رحيمة الصغ  ساعد رديلي, العقد اإلداري اإللك وين: دراسة حتليلية مقارنة, دار اجلامعة اجلديدة, طبعة أوىل, اإلسكندرية,  .9

 .02ص.
, 2448اإلجيا  والقبول يف العقد اإلداري ) دراسة مقارنة(, الطبعة األوىل, منشورات احلليب احلقوقية, لبنان,  مهند خمتار نول,  .14

 .090ص.
 .240, ص.2440عمار عوابدي, القانون اإلداري: النشاي اإلداري, الطبعة الثالثة, اجلزء الثاين, ديوان املطبوعات اجلامعية, اجلزائر,   .11
قطيش, الصفقات العمومية تشريعا وفقها واجتهادا ) دراسة مقارنة(, الطبعة الثانية, منشورات احلليب احلقوقية, ب وت, لبنان,    عبد اللطيف   .12

 .29ص.
 .19أورده: قزقوز نبيل, حرية اإلدارة يف اختيار املتعامل املتعاقد معها يف القانون اجلزائري, إجازة املدرسة العليا للقضاء, ص.   .19
 .091مهند خمتار نول, اإلجيا  والقبول يف العقد اإلداري, املرجا السابق, ص.  .10
, تلمسان, 2441-2440مانا عبد احلفيظ, طرق إبرام الصفقات العمومية وكيفية الرقابة عليها يف ظل القانون اجلزائري, كلية احلقوق,   .18

 .80ص.
, املتعلق بتقنني الصفقات العمومية, ج 40/14/2414املعدل واملتمم املؤرم يف   14/290من املرسوم الرائسي  20نصت عليها املادة   .10
 السالف ذكره. 18/200من املرسوم الرائسي  04, واملعدلة   وجب املادة 81ر 
 .129هيبة سردوك, املناقصة العامة كطريقة للتعاقد اإلداري, املرجا السابق,  ص.  .10
 .20, ص.2440/2449روي يف الصفقات العمومية, إجازة املدرسة العليا للقضاء, .  انصري عبد الرزاق, دف  الش11
, لبنان, .  جورج قوديل بيار لقوالقيح, القانون اإلداري, ترمجة منصور القا ي, الطبعة األوىل, اجلزء األول, املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيا19

 .991, ص.2441
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 .99ية تشريعا وفقها واجتهادا,  املرجا السابق, ص..  عبد اللطيف قطيش, الصفقات العموم24
, دار اجلامعة -املناقصة العامة–.  مال هللا جعفر عبد امللو احلمادي,  ماانت العقد اإلداري: اإلجراءات السابقة على إبرام العقد اإلداري 21

 .149, ص.2449اجلديدة, اإلسكندرية, 
 .248السابق, ص. .  عمار عوابدي, القانون اإلداري, املرجا22
 .090.  عزاوي عبد الرمحن, خصوصية املصطلحات القانونية يف القانون اإلداري وانعكاسا ا..., املقال السابق, ص.29

Khaled johmani, la bonne gouvernance dans les marchés publics cas de la Tunisie.    24  
 .09, ص.2414األوىل, دار الثقافة للنشر والتوزيا, األردن,  .  حممود خلف جبوري, العقود اإلدارية, الطبعة25
 .819,  ص.2448.  حممد رفعت عبد الوها , مبادئ وأحكام القانون اإلداري, منشورات احلليب احلقوقية, ب وت, لبنان, 20
 .891.  عبد الغين بسيوين عبد هللا, القانون اإلداري, منش ة املعارا, اإلسكندرية, ص.20
 .29, ص.2449حممد أنور محاده, قواعد وإجراءات تنظيم املناقصات واملزايدات والعقود اإلدارية, دار الفكر العريب, اإلسكندرية, .  21
 .102النشاي اإلداري, دار بلقيس, اجلزائر, ص. -.  مولود ديدان, القانون اإلداري: التنظيم اإلداري29
 .00, ص.2449انون اللييب واملقارن, منش ة املعارا, اإلسكندرية, .  مازن ليو را ي, العقود اإلدارية يف الق94
 .189. وعبد العزيز عبد املنعم خليفة, األسس العامة للعقود اإلدارية, املرجا السابق, ص.01. عبد اللطيف قطيش, املرجا السابق, ص.91
 .119بق, ص..  مال هللا جعفر عبد امللو احلمادي,  ماانت العقد اإلداري, املرجا السا92
 .189.  عبد العزيز عبد املنعم خليفة, األسس العامة للعقود اإلدارية, املرجا السابق, ص.99
اسية, عدد .  ربيعة صباحيي, حدود تدخل الدولة يف ا ال االقتصادي يف ظل اقتصاد السوق, ا لة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسي90
 .121, ص.2414نون املطبعية, جامعة اجلزائر, , املؤسسة الوطنية للف2
.  عمرو  حليم, التصدي للممارسات املنافية للمنافسة يف الصفقات العمومية, امللتقى الدويل حول الوقاية من الفساد ومكافحتح يف 98

 .94, ص.219الصفقات العمومية, جامعة جياليل ليابس, أفريل 
 .20, ص.2441/2449الصفقات العمومية يف اجلزائر, جامعة اجلزائر, .   ري إ اعيل, الضماانت يف تال 90
 .092-091.  عزاوي عبد الرمحن, خصوصية املصطلحات القانونية....., املقال السابق, ص.90
 .91.  عمرو  حليم, التصدي للممارسات املنافية للمنافسة يف الصفقات العمومية, املرجا السابق, ص.91
 .189-182املنعم خليفة, األسس العامة للعقود اإلدارية, املرجا السابق, ص. .  عبد العزيز عبد99
 .240.  عمار عوابدي, القانون اإلداري, املرجا السابق, ص.04
ية, النشاي اإلداري ) دراسة مقارنة(, الطبعة األوىل, دار اخللدون -.  طاهري حسني, القانون اإلداري واملؤسسات اإلدارية: التنظيم اإلداري01

 .111, ص.2440اجلزائر, 
 .819.  مهند خمتار نول, اإلجيا  والقبول يف العقد اإلداري, املرجا السابق, ص.02
 .12, ص. 2440-2440.   ار شكري, ركن الشكل واإلجراءات يف القرار اإلداري, إجازة املدرسة العليا للقضاء, 09
 .189قود اإلدارية, املرجا السابق, ص..  عبد العزيز عبد املنعم خليفة, األسس العامة للع00
 .099-092.  عزاوي عبد الرمحن, خصوصية املصطلحات القانونية....., املقال السابق, ص.08
 .91.  عمرو  حليم, التصدي للممارسات املنافية للمنافسة يف الصفقات العمومية, املرجا السابق, ص.00
 .29املرجا السابق, ص..  حممد الشافعي أبو راس, العقود اإلدارية, 00
 .90-90.  عادل بوعمران, اإلقصاء من املشاركة يف الصفقات العمومية, طرق إبرام الصفقات العمومية...., املرجا السابق, ص.01



 7102العدد الثاين سبتمرب                                                                            جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 7 

 

121 

 حيي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة 

 .94.  أورده: عبد اللطيف قطيش, الصفقات العمومية تشريعا وفقها واجتهادا, املرجا السابق, ص.09
 .00عقود اإلدارية, املرجا السابق, ص..  حممد الشافعي أبو راس, ال84
جانفي  11املؤرم يف  12/29املعدلة  وجب املادة السادسة من املرسوم الرائسي  14/290من املرسوم الرائسي  82.  نصت عليح املادة 81

 . 18/200من املرسوم الرائسي 08, واملعدلة  وجب املادة  0املتعلق بتقنني الصفقات العمومية, ج ر. 2412
, املؤرخة يف 20حيدد كيفيات اإلقصاء من املشاركة يف الصفقات العمومية, ج ر عدد  2411مارس  21.  قرار وزير املالية الصادر بتاريخ 82
 .90-99, ص.2411أفريل  24الصادر يف  2411أفريل  14
 .00-09.  لتفصيل أكثر أنظر: عادل بوعمران, املرجا السابق, ص.من 89
 .18/200من املرسوم الرائسي  08وتقابلها املادة  14/290من املرسوم الرائسي  82ادة .  نصت عليح امل80
 .99.  لتفصيالت أكثر حول حاالت اإلقصاء املؤقت التلقائي راجا املادة الثالثة من قرار وزير املالية, ص.88
 .  راجا املادة الرابعة من قرار وزير املالية املذكور سابقا.80
 .89بوعمران, اإلقصاء من املشاركة يف الصفقات العمومية, املرجا السابق, ص..  عادل 80
 .180.  عبد العزيز عبد املنعم خليفة, األسس العامة للعقود اإلدارية, املرجا السابق, ص.81
 .88.  مانا عبد احلفيظ, طرق إبرام الصفقات العمومية, املرجا السابق, ص.89
 .090ة املصطلحات القانونية يف القانون اإلداري..., املقال السابق, ص..  عزاوي عبد الرمحن, خصوصي04
 .98, ص.2419.  فتيحة حايب, النظام القانوين لصفقة إ از األشغال العمومية, جامعة مولود معمري, تيزي وزو, 01
ول العربية ) دراسة حتليلية(, منش ة املعارا, .  انظر: حممد السعيد الرحو, النظام القانوين للتعاقد عسلو  املناقصات يف تشريعات الد02

 .20اإلسكندرية, مصر, ص.
 .124, ص.2440.  عمار بو ياا, الصفقات العمومية يف اجلزائر, الطبعة األوىل, جسور للنشر والتوزيا, اجلزائر, 09
 .100.  عالء الدين عشي, مدخل القانون اإلداري, املرجا السابق, ص.00
 .120عبد امللو احلمادي,  ماانت العقد اإلداري, املرجا السابق, ص..  مال هللا جعفر 08
 .00.  مازن ليو را ي, العقود اإلدارية يف القانون اللييب واملقارن, املرجا السابق, ص.00
 .121.  حممود عاطف البنا, العقود اإلدارية, املرجا السابق, ص.00
 .08ية, املرجا السابق, ص..  مانا عبد احلفيظ, طرق إبرام الصفقات العموم01
 .18/200امللغى  وجب املرسوم الرائسي  14/290من املرسوم الرائسي  99.  املادة 09
 من نفس املرسوم الرائسي املذكور سابقا.  94.  املادة 04
 .18/200من املرسوم الرائسي  08.  املادة 01
, املعدل واملتمم 12, ص.1999ديسمرب  1, الصادرة يف 09ر عدد , ج 1999نوفمرب  21املؤرم يف  99/219.  املرسوم التنفيذي 02

 .0, ص.2448أفريل  14, الصادرة يف 20, ج ر عدد 2448أفريل  0املؤرم يف  48/110ابملرسوم التنفيذي 
األموال العامة, دار الثقافة,  -العقود اإلدارية -القرارات اإلدارية -.  حممد علي اخلاليلة, القانون اإلداري, الكتا  الثاين: الوظيفة العامة09

 .219, ص.2412األردن, 
 .121.  مال هللا جعفر عبد امللو احلمادي,  ماانت العقد اإلداري, املرجا السابق, ص.00
 .101-104.  عبد العزيز عبد املنعم خليفة, األسس العامة للعقود اإلدارية, املرجا السابق, ص.08
 .04مومية تشريعا وفقها واجتهادا, املرجا السابق, ص..  عبد اللطيف قطيش, الصفقات الع00
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 .248.  أورده: عمار عوابدي, القانون اإلداري, املرجا السابق, ص.00
, اجلامعة األردنية, 90.  محيدي سليمان القبيالت, النظام القانوين إلبرام العقود اإلدارية اإللك ونية, دراسات, علوم الشريعة والقانون, ا لد 01

2440. 
 .08.  هيبة سردوك, املناقصة العامة كطريقة للتعاقد اإلداري, املرجا السابق, ص. 09
 .098.   عزاوي عبد الرمحن, خصوصية املصطلحات القانونية...., املقال السابق, ص.14
 .09السابق, ص. .  حممد أنور محاده, قواعد وإجراءات تنظيم املناقصات واملزايدات والعقود اإلدارية, املرجا 11
 .811.  حممد رفعت عبد الوها , مبادئ وأحكام القانون اإلداري, املرجا السابق, ص.12
 .090.  عزاوي عبد الرمحن, خصوصية املصطلحات القانونية....., املقال السابق, ص.19
 .180.  عبد العزيز عبد املنعم خليفة, األسس العامة للعقود اإلدارية, املرجا السابق, ص.10
 .90.  فتيحة حايب, النظام القانوين لصفقة إ از األشغال العمومية, املرجا السابق, ص. 18
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 محاية الطفل يف أفعال السحر و الشعوذة يف التشريع اجلزائري

 ابقل علي
 0جبامعة وهران  اهدكتور  طالب

 أستاذ ابملركز اجلامعي تيسمسيلت       

 ملخص:

ال ميكن الرهان على الطفل كنواة جليل املستقبل، إالّ بتوف  احلماية الالزمة لح، يف التشريعات الوطنية و االتفاقيات     
الدولية، لكن نظرا ملوت الضم  اإلنساين أحياان  قد يتعدى األمر انتهاك حقوقح إىل استعمال الطفل كوسيلة للجرمية، 

 اق نت هبا كث  من جرائم اختطاا القصر يف ا تما اجلزائري، حسب ما دلت مثل ممارسة السحر و الشعوذة، الت
عليح جثا الضحااي، أو تصرحيات اجلناة، فما تكييف املشرع اجلزائري هلذه املمارسات، و ما نوع احلماية املكرسة 

ذه الفر ية، و التكيف حيال هذا الو ا، الذي ال يبلغ حد وصفح ابلظاهرة ؟، و هذا ما يلزم دراستح ابلت صيل هل
القانوين هلا يف غيا  نصوص صرحية على جترمي السحر و الشعوذة يف شكلها ا رد إاّل إذا اق نت جبرائم أخرى، ممّا 

 يوجب على املشرع تداركح ابستحداث تشريا مناسب و ردعي.

 الكلمات املفتاحية:

 ، جرمية مركبة.السحر و الشعوذة، االعتداء على القصر، الطفل الزموه ري   

Abstract: 

    It is obvious that the child is the essential pit of the future generation, but 

to reach this goal one straight ahead protect from the protection that the child 

has for the level national at the level international, but seen the absentee even 

the dead woman of the human consciousness, to be instrumented as tool of 

crime that the acts of the witchcraft, and the charlatanism or the imagination 

Algerian remembers numerous crime for satanic purposes, Then the question 

that arises, how the legislation Algerian! Does he qualifying in practice, and 

which chap of usual protection on this matter? 

Keywords: The witchcraft and the charlatanism, the attack in minors, the 

child Alzohri, complex crime. 
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 مقدمة:

رغم ما وصل إليح العلم يف إخضاع غالب األ اث إىل املناها العلمية التجريبية يف تقفي النتائا الدقيقة، إاّل أن       
الواقا أثبت متسو الكث  من األفراد عفكار روحانية من أساط  و خرافات ال تفس  هلا إاّل يف عامل السحر و 

البعل، بفعل عوامل ال حصر هلا، لكن األدهى و األمر أن ت عرع  الشعوذة، بل قد تكون يف مقام املسلمات لدى
اجلرمية و تتكيف ما هذا النمط الواقعي، و جتعل منح ممن طلقا و ممرتكزا هلا يف حتصيل مبتغى اجلاين، و ما يزيد الو ا 

حاالت  شناعة أن يكون األطفال أو بعل أعضائهم حقل جتار ، أو وسائل هلا، و هذا ما اق نت بح أغلب
إذن فما  اختطاا األطفال يف وطننا اجلزائر الت دلَّ عليها مظاهر التنكيل جبثماهنم يف أغلب احلاالت املعثور عليها،

مدى صدق فرضية أن الشعوذة وراء جرائم اختطاف األطفال و االجتار هبم، و ما تكييف القانون هلذه احلالة، و 
 و سنجيب  ول هللا عن هذا اإلشكال يف مس لتني  ا:ة ؟، ما طبيعة احلماية القانونية يف هذه احلال

 تتعلق ابلت صيل لفر ية استعمال األطفال يف جرائم الشعوذة. :األوىل

 تكييف املشرع هلذه اجلرمية، و طبيعة احلماية القانونية لاطفال منها. :و الثانية

 الشغوذة.التأصيل لفرضية استعمال األطفال يف جرائم  املبحث األول:

مما ال شو فيح أن األفكار الروحانية الت ال تفس  هلا إاّل يف عامل السحر و الشعوذة تلقى رواجا كب ا خاصة يف      
الدول النامية، و أ حت جتليا ا ظاهرة للعيان، ما صعوبة حصرها  كم طبيعتها، و  ث ا ا غ  امللموسة على 

األمر أن يصبب اإلنسان وسيلة هلا، و األكثر شناعة أن تستهدا هذه اجلرمية فئة األفراد و ا تما، لكن األدهى و 
هد هذه اجلرمية جلرائم أخرى ال متناهية اخلطورة، و   عيفة حمدودة القوة، و هي فئة األطفال، و يف غالب األحيان متم

 ملاسة ابألطفال.هذا ما سنبينح يف مس لت ماهية جرمية السحر و الشعوذة، مث عالقتها ابجلرائم ا

 املطلب األول: هل السحر و الشعوذة جرمية يف القانون اجلزائري ؟. 

ينبغي علينا التعرا أوال على مدلوالت هذا املركب كل على حدى، مث تعريف هذا املركب هلذه اجلرمية بعد       
 الوقوا على حقيقتح.
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 الفرع األول: معان كل من "اجلرمية" "السحر" و "الشعوذة".

هي سلوك ينتهو القواعد األخالقية الت و عت لح اجلماعة جزاء سلبيا ذو طابا ر ي، لكوهنا عبارة عن اجلرمية      
تعدي متعمد، هلذا يعرفها الفقيح أبو زهرة على أهنا: "إتيان فعل حمرم معاقب على فعلح، و ترك فعل م مور بح معاقب 

 .1علي تركح"

نّص القانون على جترميح من األقوال و األفعال و جعل لح عقوبة صرحية، وهذا استنادا إىل أّما قانوان فهي كل ما      
 مبدأ "ال جرمية وال عقوبة إالّ بنص".

 .2يف اللغة هو كل ما لطف م خذه و دق، و أصلح صرا الشيء عن حقيقتح إىل غ ه، أو دق يف احليلةالسحر: 

 لو ابلنظر إىل احلالا يف حقيقتح، أم أنح ترد متويح و تضلل.أّما يف االصطالل فتعددت املفاهيم و ذ     

" هو قلب احلواس يف مدركا ا عن الوجح املعتاد يف صحتها عن سبب ابطل ال يثبت ما ذكر هللا عليح، أو هو أمر    
،  عىن أنح  "9خارق للعادة صادر عن نفس شريرة ال يتعذر معار تح السحر حمركا أصلح التعليل عما يقاربح و يدانيح

 كل ما كان للشيطان فيح معونة.

" عقد و رقى و كالم يتكلم بح و يكتبح، أو يعمل شيء فيؤثر يف بدن املسحور، أو قلبح أو عقلح من غ  مباشرة     
لح، ... ولح حقيقة فمنح ما يقتل و ما ميمرض و ما أيخذ الرجل عن امرأتح فيمنعح وطئها و منح ما يفرق بني املرء و 

 .0ح، و ما يبغل أحد ا إىل اآلخر، أو حيبب بني اثنني"زوج

و يمعرا أيضا على أنح ترد ختيالت عنح: " هو كل أمر خيفى سببح، و يمتخيل على غ  حقيقتح، و جيري ترى     
 .8التمويح و اخلداع"

عا، ألنح أمر مكتسٌب و املالحظ عن هذه التعريفات و إن اختلفت يف حتديد ماهية السحر تعريفا جامعا مان    
ابلتعلمم موِغل يف اخلفاء و العلم ابلعناصر و األجزاء، فإهنا مل ختتلف يف حقيقة وجود السحر، و حنن أكثر ميوال إىل 

 التعريف الذي ذهب إليح الفقيح ابن قدامة املقدسي بكون السحر لح وجود و  ث  مادي.

حر يمري غ   الشعوذة: حر يف رأي العني، و قيل خفة يف اليد، وأخٌذ كالسِّ ما عليح األصل من عجائٍب يفعلها كالسِّ
 .0، وصاحب هذه العمل مشعوذ أو الشعوذي و يطلق على رسول األمراء يف الربيد0هي اخلفة يف كل أمر
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 الفرع الثاين: حقيقة السحر و الشعوذة.

 م بذكر أنواع السحر املعروفة. وهنا نرى أنح من الالزم علينا أن نفرق بني السحر و الشعوذة، مث نقو     

 أوال: أنواع السحر و الشعوذة.

للسحر أنواع عديدة ال حصر هلا حسب ما يش  إليح أغلب الباحثني، و هذا ابلنظر لطبيعة ختصصهم الت غالبا     
 ما تصب إّما يف ميدان علم االجتماع، أو امليدان الشرعي.

 :1فالسحر عند علماء االجتماع نوعان    

 هو الذي خيدم أهدافا علمية و اجتماعية مثل احلب و التداوي.أبيض:     

 هو الذي يقصد بح إحلاق الضرر ابآلخرين. أسود:    

وما مييز هذا التقسيم أنّح مبين على مقتضى التسليم أن للسحر وجودا  ماداي حقيقيا، و الذي يناقل غالبا     
 أصل هلا ابلواقا. التصرحيات عن األعمال السحرية خرافة ال 

أّما لفقهاء الشريعة تقسيمات ال حصر هلا، لكننا اخ ان منها ذلو الذي مجا شتات االختالا يف مفهومح 
 :9للدكتور عمر سليمان األشقر، على أن السحر ثالثة أنواع

آلة، أي غ  مبين  هو الذي لح  ث  و حقيقة يف اخلارج، و منح ما يكون ابهلمة بغ  معني وال السحر احلقيقي:    
على االستعانة بشيء آخر، و هو مبين على أقوال و أعمال خمصوصة تؤثر يف اآلخرين بقدرة هللا، إذا صدرت من 

 الساحر.

و منح ما يستعني فيح الساحر  عني من مزاج األفالك، أو العناصر أو خواص األعداد، و يسمى ابلطالسم، أو     
 الطلسمات.

 هو الذي يعتمد فيح الساحر على القوة املتخيلة لدى اإلنسان و يتم بطريقني: و  سحر التخييل:    

"حيا يتصرا يف القوى املتخيلة بنوع من التصرا، و يلقي فيها بنوع من التخيالت و احملاكاة و صورا ممّا  أ:     
اءون ك هنا شيء يف اخلارج، و ليس يقصده من ذلو، مث ينزهلا إىل احلّس من الرائني بقوة نفسح املؤثرة فيح، فينظرها الر 
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لقصور، و ليس هناك شيء من ذلو، هناك شيء من ذلو، كما حيكى عن بعضهم أنح رأى البساتني و األهنار و ا
 يسمى هذا عند الفالسفة ابلشعوذة أو الشعبذة ".و 

و الفرق بينهما أن السحر هو التمويح وختيل الشيء خبالا حقيقتح ما إرادة جتوزه على من يقصده بح وسواء       
َعى "، والشعبذة ما يكون من ذلو يف  رِهم  أَنـَّها َتس  ََيل إِلَيِح من  ِسح  كان ذلو يف سرعة أو بطء، ويف القرآن " خيم

 .14سرعة فكل شعبذة سحر وليس كل سحر شعبذة

و هذا النوع يسمى ابألخذ ابلعيون، "و مبىن هذا النوع أن القوة الباصرة قد ترى الشيء على خالا ما  ب:      
هو عليح يف احلقيقة لبعل األسبا  العار ة، و ألجل هذا كانت أغالي البصر كث ة ...، و ترى القطرة النازلة خطا 

لعنبة يف املاء ترى إجياصة و الشخص الصغ  يف الضبا  يرى مستقيما، و الّذابلة الت تدار بسرعة ترى دائرة، و ا
 عظيما"، و األمثلة على هذا النوع يف القرآن و السنة كث ة و متعددة.

 السحر اجملازي:   

و هذا النوع من السحر يقوم على حيل علمية، و معرفة خواص املخلوقات، كما يقوم على خفة اليد و الكذ      
حنو ذلو، و هو سحر خيتلف عن سحر التخِييالت، و هو أكثر شيوعا يف ألعا  اخلفة من على  عاا العقول و 

حتريو احلبل على أنح أفعى بواسطة آلة حمركة خفيت عن أعني الناظرين، أو حتويل الوجح من البياض إىل السواد 
ر، و هذا السحر ليس من بواسطة دهان، أو إدخال اليد يف النار من دون أن حت ق ألهنا دهنت بدهن مقاوم للنا

 قبيل التخيمل، و لكن من قبيل التخِييل، لتغ  حصل يف املرئي أو يف الرائي.

ارس      و لعل خالصة ما توصلنا إليح من هذه التعريفات أن للسحر وجودا فعليا يف ا تمعات على مّر التاريخ، و ممم
منا إىل إثبات العنصر املادي للجرمية و املرتبط بتطلا يف أنشطة خمتلفة ال حصر هلا، و لكن وصفح ابجلرمية حيتاج 

األفراد من خالل هذه املمارسات، إذ ال يكفي استهجان غالبة األفراد هلذه املمارسات الت خترج عن نطاق الفهم 
ذاتح، بل  عندهم، للقول عهنا جرمية، وحنن  د ابملقابل من يسلم هبا و يذعن لنتائجها، بل و يعتربها علما  قائما  د

 .11و يرى هبا األمر يف انتشارها إىل اعتبارها ظاهرة

 املطلب الثاين: جترمي السحر و الشعوذة يف التشريع اجلزائري، وعالقته ابلطفل.

سنعاجل هنا إشكال حقيقة جترمي هذه املمارسات أوال  من حيا تكييفها القانوين، مث كيف يكون الطفل حمال أو      
 وسيلة هلا.
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 األول: التجرمي للممارسات السحرية يف التشريع اجلزائري.الفرع 

، إذ ال  د يف قانون 12من املبادئ املتعارا عليها يف القانون اجلنائي أنّح "ال عقوبة وال جرمية إاّل بنص"     
التونسي الذي العقوابت اجلزائري نصا صرحيا وا ب الداللة جيرم مثل هذه األعمال أو اخلوارق، على خالا املشرع 

، أو اعتبارها فعال 19انفرد يف االع اا هبذه املمارسات و جعلتها من قبيل األعمال التجارية لذوي القدرات اخلاصة
 تمَرما  كما هو ش ن يف تشريا اململكة العربية السعودية.

فعال ترمة مثل تدنيس حرمة لكن يبدوا أن للمشرع اجلزائري رأاي استثنائيا، يتمثل يف اق ان هذه املمارسات ع     
من قانون العقوابت، أو أن تق ن الشعوذة جبرمية االحتيال و  180 – 184املوتى و املقابر املنصوص عليها يف املواد 

النصب على اآلخرين، و لعل هذا االجتاه من املشرع اجلزائري يربر و يمنزل منزلة الغالب، كون أغلب ما تعارا عليح 
قلتح وسائل اإلعالم يف ش ن املمارسات السحرية جتعل من هذه األسبا  و األماكن حماال و مو وعا الناس، و ما تنا

 هلا.

كما أن أغلب اجلرائم الت تق ن اق اان وثيقا ابملمارسات السحرية، تتميز عهنا جرمية صعبة اإلثبات من الناحية        
 العملية.

 م الشعوذة؟.الفرع الثاين: كيف يستعمل األطفال يف جرائ

ال حصر الستعمال األطفال يف جرائم السحر و الشعوذة، و ذلو لتعلقح بنية املشعوذ و غايتح من هذا الفعل،     
  يا يكون هذا األخ  هدفا للجرمية، أو مو وعا هلا.

 أوال: أن يكون الطفل هدفا هلذه اجلرمية.  

لعل هذا النوع من السحر ال يستهدا الطفل كشخص، لكن يستهدا ميوالتح و رغباتح، وغالبا ما يكون     
َتهِدا هو أحد أفراد العائلة، بغية جعل الطفل يتعلق تعلقا غ  معقول هبذا األخ ، و خاصة يف خال  مس 

الشخص امل
و أمام انظريح،  يا ميكن الت ث  على عواطف  تفكو الرابطة الزوجية بني األبوين، من أجل بقاء الطفل حتت رعايتح

، ما 10الطفل، و هذا تعداي  على من تقرر حق احلضانة ملصلحتح، و ما مييزها أيضا أهنا تكون غالبا ما تكون نسوية
ا نقلوه إلينا العلم أنّنا ال رلو دليال موثقا هلذه املمارسات إاّل أنّنا كث ا ما  عنا عنها من أفراد حنسبهم من الثقات فيم

 حوهلا، و هو املشار إليح سابقا عنح نوع من السحر األبيل.
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 اثنيا: أن يكون الطفل حمال للجرمية.    

مارس على الطفل من أجل حتقيق أهداا     
م
هذا النوع أشد خطرا من سابقح، إذ يتجلى فيح السلوك اإلجرامي امل

من  18مآر  مادية يـمتَـَوقا حتصيلها بواسطة مسمى اإلنسان الزوهريمعينة للجاين أو املشعوذ، و الت غالبا ما كانت 
ذوي مواصفات معينة، تكون معروفة لدى املشعوذ، من اتصال خط اليد، و َحَوٍل و بريق الفت يف إحدى عينح أو  

 ،و هي صفات َخلقة يولد هبا هذا اإلنسان، حيا جيد املشعوذين فيح10كال ا، و اِل تفاا لسانح بشكل طويل
  التهم للوصول إىل الكنوز املقبورة و الت يكون اجلن حارسا عليها.

و ممّا يروج عن اإلنسان الزوهري لدى السحرة من ذوي االختصاص أنّح ليس من طينة البشر العاديني، حيا     
ز احملروسة يذعن اجلن هلم و يتقر  منهم،  عىن أنح وسيط روحي بني عاملني متناقضني، و يقتضي إخراج تلو الكنو 

القيام بطقوس الشعوذة الت تستعمل فيها أعضاء الطفل الزوهري كقرابن للجن، و هذا ما دلت علية التقارير بش ن 
جثامني األطفال املختطفني و الت مت العثور عليها منزوعة من بعل األعضاء، و أقوى دليل عليها هي قضية الطفل 

ملوت بعد أن استعمل املختطفون دمح الستخراج كنز دفني، و أعقبتها محان ايسني بتيسمسيلت، الذي وجد  ا من ا
، و الذي أكدتح بعل التقارير األمنية لرجال 10حالة أخرى جلثة طفل عثر عليح ميتا منزوع األعضاء يف والية بشار

 .11الشرطة يف وسائل اإلعالم

 فال.املبحث الثاين: موقف املشرع اجلزائري من هذه اجلرمية املاسة ابألط

يتوقف موقف املشرع اجلزائري من اجلرمية على تكيفها مث حتديد السبل القانونية ملواجهتها وفق النصوص القانونية     
 املعمول هبا.

 املطلب األول: التكييف اإلجرامي الستعمال األطفال يف السحر و الشعوذة.

رغم استهجان غالبية ا تما للممارسات السحرية و طقوس الشعوذة، إاّل أنّح ال ميكن اعتبارها جرمية قائمة  د     
ذا ا، يف غيا  نص صريب و قاطا يدل على ذلو من ِقبل املشرع اجلزائري، خاصة و أنّنا نعلم أن مثل هذه األفعال 

ال خيم فون ذلو، و أن جتار هذه العمليات من السحرة و املشعوذين  تتم رأي العني من العام و اخلاص، و أن زابئنها
 ميوهون عن عملهم ع اء براقة كالشيخ و الطالب و الفقيح ....
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 الفرع األول: جترمي استعمال األطفال يف السحر و الشعوذة. 

على جترميها يف حالتها ا ردة،  إن النصوص املتضمنة لتجرمي األفعال املق نة ابلشعوذة و السحر ال تصب كدليل     
الت حتوي تموعة  19غ  أنح ميكن محلها على وصف التجرمي ابلنسبة الستعمال األطفال فيها، من قبيل اجلرمية املركبة

 من السلوكيات اإلجرامية تتمعة لتتجسد كذلو.

ال األطفال يف السحر و الشعوذة، يف  و ابلتايل ميكن االستفادة إىل حد معني من خاصية ال كيب ابلنسبة الستعم    
 كال احلالتني الت يكون فيها الطفل هدفا من املمارسات الروحانية، أو تلو الت يكون مو وعا و حمال هلا.

أّما ابلنسبة للجرائم الت يكون الطفل هدفا هلا يف غالبا ال  دا إليذائح، وك ن الغاية منح مشروعة بقدر معني    
، وسبق 24 عىن أن السحر املستعمل هنا هو السحر األبيل حسب تقسيم خمم َتصي علم االجتماعخبالا الوسيلة، 

اإلشارة أنّح غالبا إذا تعلق ابلطفل فهو حيتدم  ق احلصانة، أي ابلت ث  على نفسية الطفل احملضون يف اهلر  و عدم 
سات خلدمة ما يسمي ابلوسط املالئم رغبتح ابلبقاء حتت رعاية احلا ن، و ذلو من أجل استعمال هذه املالب

للمحضون، الذي ال يش ي شخص حمدد ابلذات و لكن تمعمل فيح مرونة خاصية املالئمة، و ميكن تكييف السحر 
و الشعوذة هنا عهنا من اجلرائم املتعلقة ابحلضانة، الت جيب أن يثبت فيها هذا احلق لشخص ما على وجح التحديد 

وقوع االعتداء على هذا احلق لتمَكَيف جرمية مكتملة األركان. و تكمن أ ية السحر يف ، مث 21 كم قضائي أوال
من قانون العقوابت، و إرّا أبقى الطفل  921التهر  من نسب اجلرمية إىل مستعملح، و أنح ليس معين بنص املادة 

 احملضون عنده بناء على رغبتح امللحة يف البقاء معح. 

الذي جيعل  من الطفل مو وعا و حمال  لح كما هو احلال يف البحا عن الكنوز، فإن اجلرمية  أما ابلنسبة للسحر     
املرافقة للسحر تكون غالبا  جلية، مثل القتل العمدي و التنكيل ابجلثة، و غالبا ما تسبق ابالختطاا بغل النظر عن 

ختِطف، حسب عموم نص املادة 
م
 و ما بعدها.من قانون العقوابت  920املكان و شخص امل

و تعقب جرمية اخلطف جرمية أخرى تتعلق ابلقتل، مث انتهاك حرمة اجلثة، الت غالبا ما تكون املقابر املكان الذي     
، حسب اجلرائم املنسوبة إىل الفاعل من 22ميارس فيح املشعوذون و السحرة طقوسهم، لتطبق عليها عقوابت خمتلفة

و التنكيل ابجلثة، لتكون النتيجة سرقة املال العام ألن اآلاثر على اختالفها  فعل االختطاا للقاصر مث القتل العمد
 مكتشفة كانت أو مل تكن مكتشفة فهي ملو للدولة.

 



 7102العدد الثاين سبتمرب                                                                            جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 8 

 

131 

 حيي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة 

 الفرع الثاين: إثبات استعمال األطفال يف السحر و الشعوذة.

ن آاثره السلبية بصفة  ا أن السحر و الشعوذة أمر خفي ال ميكن أن يكون جليا للعيان، رغم ما نالحظح م     
عامة، و تلو الت يكون الطفل حمال و مو وعا هلا بصفة خاصة، إاّل أننا نصطدم بصعوبة اإلثبات ألسبا  رئيسية 

 هي:

عدم إدراك  رر السحر و الشعوذة من شخص املتضرر، و يف حال إدراكح فإن البا  يكون مفتوحا على  -  
يف السحر؟، و ملاذا فعل ذلو؟، و يف أي مكان و زمان رال هذا  مصراعيح للشكوك و التساؤالت من املتسبب

 املتضرر  حية السحر؟.

 إحجام الناس عن التبليغ عن السحرة رغم إقباهلم عليهم. -  

 _ كثرة طرق و مسالو السحر.  

 29ائل املتاحةو أمام صعوبة اإلثبات يف هذه اجلرمية الت يرول األطفال  حيتها، ال بد من اإلثبات بكل الوس      
 خاصة تلو املشار إليها يف أحكام الشريعة اإلسالمية بداية عقواها حجية.

 و يقصد بح االع اا من شخص اجلاين سوء أمام القضاء أو خارج احملاكمة.  اإلقرار:    

 20وهذه الطريقة حمل خالا بني الفقهاء، حىت و إن استوفت الشهادة شروطها الشهادة:    

و ر ا ميكن أن يستشف ذلو من خالل ما حيوزه الساحر من أشياء غ  معقولة  و شهادة أهل اخلربة: القرائن    
 .28منطقيا يستعملها يف طال ح، أو ارتياد أماكن مشبوهة و يف أوقات ومواعيد مشبوهة

التصوير، من ذلو ابستعمال وسائل علمية لكشف هذه املمارسات مثل التسجيل و  استعمال الوسائل العلمية:    
 قبل اجلهات املعنية املخولة قانوان لذلو، كي ال نصطدم ابنتهاك احلق يف اخلصوصية.

 املطلب الثاين: اآلليات القانونية ملكافحة استعمال األطفال يف الشعوذة.

مارسات يف ّما ال شو فيح أنّنا بعيدون جدا عن اجلزم عن هناك نوعا من احلماية القانونية لاطفال من هذه امل    
رم هذا فعل السحر و الشعوذة يف شكلهما ا رد، و هذا ر ا ألن األمر مل يبلغ مبلغ  غيا  نصوص صرحية جتم

، و ما حيظى بح يف األوساي اجلماه ية 20إذا ما امستعملت فيح فئة األطفال، رغم التهويل اإلعالمي لامر 20الظاهرة
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لعقوابت على مرتكيب هذه اجلرائم الفظيعة، غ  أن استهداا شرحية الشعبية من اهتمام و رغبة يف تسليط أقصى ا
األطفال هبذه املمارسات ينتهي هبا كجرمية مركبة، األمر الذي يعطي حلوال نسبية لتكييف هذه املمارسات حتت 

 وصف اجلرمية، ليتسىن بذلو الردع ابلعقوابت املقررة قانوان.

من قانون  920ر اجلرائم املتعلقة ابحلضانة فإنح يطبق عليها أحكام املادة فإذا كميِّفت هذه املمارسات يف إطا     
العقوابت الت تنص "كل من مل يسلم طفال مو وعا حتت رعايتح إىل األشخاص الذين هلم حق املطالبة بح يعاقب 

 ابحلبس من سنتني إىل مخس سنوات"

احلبس و الغرامة فيما خيص عدم تسليم القاصر  من قانون العقوابت من 921إ افة إىل ما تقضي بح املادة     
 املفصول يف أمر من تؤول إليح حضانتح  كم هنائي أو مشمول ابلنفاذ املعجل.

أّما لو اق نت هذه املمارسات جبرمية اختطاا األطفال، و الت متخل فيها قصد اإل رار ابلطفل، مثل حالة     
املدفونة، املق نة غالبا  ابجلرل العمدي أو ب  األعضاء، وصوال إىل القتل استعمال الطفل الزوهري يف استخراج الكنوز 

 299، فإن العقا  يتقرر  وجب نص املادة 21املتعمد بعد سبق اإلصرار و ال صد، أو حدوث الوفاة جراء التعذيب
س أو احملجوز يعاقب من قانون العقوابت " إذا وقا تعذيب بدين على الشخص املختطف أو املقبوض عليح أو احملبو 

اجلناة ابلسجن املؤبد"، و أيخذ هذا حكم التجرمي حماولة هذا الفعل و تتقرر يف حق اجلاين العقوابت املنصوص عليها 
 مكرر. 299يف املادة 

 خامتة:

يق ن هبا بعد اإلذعان للنتائا السلبية النامجة عن ممارسة السحر و الشعوذة، سواء ابلنسبة حلقيقة وجودها أو ما     
من األفعال اإلجرامية الت تستهدا  حااي من فئة األطفال الضعفاء، لتحقيق مآر  مادية غ  ممسلٍَّم هبا من الناحية 
الواقعية و العلمية، و يف غيا  نصوص صرحية على جترمي هذه األفعال و املمارسات الت  خذ من الدين و الكهانة 

ع اجلزائري أن ينص صراحة على جترميها و يف القريب العاجل قبل انتشارها و ثواب هلا، ابت من الواجب على املشر 
 انتهاء األمر هبا إىل مبلغ الظاهرة، و توسيا نطاق اإلثبات فيها.

ونمِلب يف التوصية بتشديد العقوبة عندما يستهدا السحر و الشعوذة فئة األطفال املغلوبني على أمرهم، لتطال     
 شريو و كل من لح علم هبا أو كان من املفروض أن يعلم.العقوبة الفاعل و ال
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 :اهلوامش
 .22حممد أبو زهرة، اجلرمية و العقوبة يف الفقح اإلسالمي، دار الفكر العريب، القاهرة، دون ي، دون سنة ي، ص  -1
، دون ي، د سنة ي، ص 1املعاجم و الفهارس، ج اخلليل الفراهدي، معجم العني، حتقيق الدكتورين مهدي املخزومي، و إبراهيم السمرائي، سلسلة - 2

041. 
 .999ه، دار الفكر ، ب وت، ص  1014، 1حممد عبد الرؤوا املناوي، التوقيف على مهمات التعريف، حتقيق الدكتور حممد ر وان الداية، ي  - 9
، دار عامل الكتب، الرايض، 18عبد الفتال حممد احللو، عدد األجزاء ابن قدامة املقدسي، املغين، حتقيق الدكتورين: عبد هللا بن عبد احملسن ال كي، و  - 0

 .299، ص 12دون ي، دون سنة ي، ج 
 .180، ص 2م ، ج 2444، دار الكتب العلمية ب وت، 92، عدد األجزاء 1فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي، مفاتيب الغيب، ي  - 8
م، عدد 2444رسي، احمليط احملكم األعظم، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ب وت ، أبو احلسن علي بن إ اعيل بن سيده امل - 0

 .980، اب  السني و الشني و الذال، ص 1، ج 11األجزاء 
 .294، ص 1م، ج 1990، دار أحياء ال اث العريب، ب وت، 8ابن سيده، املخصص، عدد األجزاء  - 0
، رسالة ماجيس ، جامعة انيف -دراسة  صيلية تطبيقية مقارنة  -وسى، اإلثبات يف جرمية السحر بني الشريعة و القانونحسني بن عبد الرمحان امل - 1

 . 90ه، ص  1029م/ 2441العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، ختصص التشريا اجلنائي اإلسالمي، 
 .191 – 142، دار النفائس، األردن، ص ص 2442،  0عمر سليمان األشقر، عامل السحر و الشعوذة، ي  - 9

 .280أيب هالل العسكري، الفروق يف اللغة، حتقيق حممد إبراهيم سليم، دون ي، دون سنة ي، دار العلم و الثقافة، القاهرة، ص  - 14
ة من خالل املمارسات السحرية و الشعوذة، تلة الدراسات و البحوث االجتماعية، جامعة الوادي، سعد احلسني عبدويل، ميكروسوسيولوجيا اجلرمي - 11

 .18، ص 2410، فيفري 8العدد 
 قانون العقوابت الت نصت "ال جرمية وال عقوبة أو تدب  أمن بغ  قانون". 1و هذا ما اجتح إليح املشرع اجلزائري يف املادة  - 12
 .18دويل، املرجا السابق، ص سعد احلسني عب - 19
، تلة  مالت يف تضاريس الواقا االجتماعي، جامعة -دراسة يف جغرافية و مناخات الفعل اإلجرامي النسائي–إ اعيل ق ة، الفساد االجتماعي  - 10

 .18، ص 2414، ماي 8سكيكدة، العدد 
 رض و الت يكون اجلن حارسا عليها.اإلنسان الزوهري كما يطلق عليح مفتال الكنوز املخب ة حتت األ - 18

topic-http://elrohani.worldgoo.com/t1076 2410جانفي  40، يوم 29:04، بتوقيت، 
10 - x.php?darck=1960http://www.kabbos.com/inde 2410جانفي  0، يوم 44:14، بتوقيت. 
10 - http://elhiwardz.com/?p=64343 2410جانفي  14، يوم 41:18، بتوقيت. 
. ) املوقا 2410نوفمرب  20و الصحافة، يوم تصريب للمديرية العامة لامن من طرا العميد األول للشرطة" أعمر لعروم" رئيس خلية اإلعالم  - 11

 االلك وين للمديرية العامة لامن الوطين(.
 اجلرمية املركبة هي الت يتطلب إلكمال ركنها املادي أكثر من فعل كما هو احلال يف جرمية النصب. - 19
 .21الدكتور سعد احلسني عبدويل، املرجا السابق، ص  ..،يسمى أيضا بسحر التحيل و يتصل بتسريا مآر  املقبلني عليح، من تسريا الزواج . - 24
 من قانون األسرة اجلزائري. 09املادة  - 21
 من قان العقوابت اجلزائري. 180 -184املواد  - 22
 .190ـ 04ص –حسني بن عبد الرمحان املوسى، املرجا السابق ، ص  - 29
 .11حسني بن عبد الرمحان املوسى، املرجا السابق، ص  - 20
 .2410/ 41/ 14حسب تقرير حلصة تلفزيونية " الشروق حتقق" يف هذا الصدد، بثت يوم  - 28

http://elrohani.worldgoo.com/t1076-topic
http://elrohani.worldgoo.com/t1076-topic
http://www.kabbos.com/index.php?darck=1960
http://elhiwardz.com/?p=64343
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ص، أّن ابلنظر لعدد حاالت اختطاا األطفال الت عرفتها اجلزائر مؤخرا، و دون تِب ياٍن لدوافا االختطاا و ما أكدتح الدراسات من أهل االختصا - 20
 األمر قد بلغ مبلغ الوصف ابلظاهرة.

 1، العدد -اجلزائر–وزية هامل )ابحثة يف علم االجتماع(، ظاهرة اختطاا األطفال يف ا تما اجلزائري، تلة الندوة للدراسات القانونية، تلة إلك ونية ف -
 .240، ص 2410لعام 

هذا الش ن، اطلعنا على تموعة من إن تكييف األمر على أنّح ظاهرة هو من اختصاص علماء االجتماع، و كي ال نتعدى على صالحيا م يف  - 20
عبارة عن البحوث يف هذا الش ن يف ا تما اجلزائري، فلم  د أن هناك من يكيفها على أهنا ظاهرة، بل و حىت حسب ما تتداولح وسائل اإلعالم فهي 

 ، و ابلتايل فهي ال ترقى لوصف الظاهرة.حاالت معزولة يف حدود حالتني تزوم عن  حاايها من األطفال استعملوا يف أعمال السحر و الشعوذة
 من قانون العقوابت اجلزائري. 1مكرر  299املادة  - 21

 قائمة املراجع:

 القوانني:

 قانون األسرة اجلزائري. -
 قانون العقوابت اجلزائري. -

  املؤلفات:

 .1م، ج 1990ابن سيده، املخصص، دار أحياء ال اث العريب، ب وت،  -
، دار 18املقدسي، املغين، حتقيق الدكتورين: عبد هللا بن عبد احملسن ال كي، و عبد الفتال حممد احللو، عدد األجزاء ابن قدامة  -

 عامل الكتب، الرايض، دون ي، دون سنة ي.
، ب وت ، أبو احلسن علي بن إ اعيل بن سيده املرسي، احمليط احملكم األعظم، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية -

 .1م، ج 2444
 أيب هالل العسكري، الفروق يف اللغة، حتقيق حممد إبراهيم سليم، دون ي، دون سنة ي، دار العلم و الثقافة، القاهرة. -
، تلة  مالت يف تضاريس الواقا -دراسة يف جغرافية و مناخات الفعل اإلجرامي النسائي–إ اعيل ق ة، الفساد االجتماعي  -

 .2414، ماي 8جامعة سكيكدة، العدد  االجتماعي،
 ، دون ي.1اخلليل الفراهدي، معجم العني، حتقيق الدكتورين مهدي املخزومي، و إبراهيم السمرائي، سلسلة املعاجم و الفهارس، ج -
، رسالة ماجيس ، -دراسة  صيلية تطبيقية مقارنة -حسني بن عبد الرمحان املوسى، اإلثبات يف جرمية السحر بني الشريعة و القانون -

 هـ. 1029م/2441جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، ختصص التشريا اجلنائي اإلسالمي، 
سعد احلسني عبدويل، ميكروسوسيولوجيا اجلرمية من خالل املمارسات السحرية و الشعوذة، تلة الدراسات و البحوث االجتماعية،  -

 .2410، فيفري 8د جامعة الوادي، العد
 ، دار النفائس، األردن.2442،  0عمر سليمان األشقر، عامل السحر و الشعوذة، ي  -
 .2م ، ج 2444، دار الكتب العلمية ب وت، 92، عدد األجزاء 1فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي، مفاتيب الغيب، ي  -
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لعام  1، العدد -اجلزائر–ائري، تلة الندوة للدراسات القانونية، تلة إلك ونية فوزية هامل، ظاهرة اختطاا األطفال يف ا تما اجلز  -
2410. 

 : حممد أبو زهرة، اجلرمية و العقوبة يف الفقح اإلسالمي، دار الفكر العريب ، القاهرة ، دون ي، دون سنة ي -
ه، دار الفكر ،  1014، 1د ر وان الداية، ي حممد عبد الرؤوا املناوي، التوقيف على مهمات التعريف، حتقيق الدكتور حمم -

 ب وت.
 املواقع االلكرتونية و التقارير:

- topic-http://elrohani.worldgoo.com/t1076 2410جانفي  40، يوم 29:04، بتوقيت. 
- http://www.kabbos.com/index.php?darck=1960، 44:14 2410/ 40/41، يوم. 
- http://elhiwardz.com/?p=64343 ،41:18 41/2410/ 14، يوم. 
 قا االلك وين للمديرية العامة لامن الوطين(.. ) املو 2410نوفمرب  20يوم  -
 .2410/ 41/ 14تقرير حلصة تلفزيونية " الشروق حتقق" يف هذا الصدد، بثت يوم  -

http://elrohani.worldgoo.com/t1076-topic
http://www.kabbos.com/index.php?darck=1960
http://elhiwardz.com/?p=64343
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 سلطات البلدية يف جمال رخصة البناء

زاين سعادة                                                                                                  األستاذ :بن
أستاذ جامعي يف جامعة معسكر                                                                                          

 جامعة وهران -السياسيةلوم والعطالب دكتوراه يف كلية احلقوق 
 املقدمة:    

من اجل احملافظة علي اجلانب اجلمايل و احلضاري للمدن و هندستها وتوحيد اهلندسة املعمارية ما  احمليط 
و الوقاية من  االجتماعي و البيئي فانح يلزم البناء أن يتوافر علي شروي األمن و السالمة و الصحة و الطم نينة 

احلوادث الطبيعية و البشرية كالفياظاانت و الزالزل و االهنيار عن قدم املباين و إ ال الصيانة   و لن تتوافر هذه 
الشروي و الغاايت بدون قواعد تنظيمية للبناايت و أخري ختطيطية للشوارع و خطوي املواصالت و اخلدمات العامة 

 .          1احلياة  من تعليم و صحة و غ ها من فر يات

وعليح فان أي بناء من حميط العمراين جيب إن يستجيب إيل تموعة من املقاييس و القواعد  التقنية احملددة مسبقا 
 2من طرا املشرع اجلزائري .

القوانني  و يبدو إن اجلزائر اهتمت بسياسة التهيئة و التعم  منذ االستقالل إيل يومنا احلايل من خالل ال سانة من
يف هذا ا ال الحتواء التوسا منذ االستقالل إيل يومنا احلايل من خالل ال سانة  من القوانني  يف هذا ا ال الحتواء 

وما  م عنح منن خسائر يف األروال و األموال   التوسا  العمراين و حتكم يف ظاهرة البناء خاصة بعد أحداث زلزال مايو
 التشديد يف اآلليات القانونية  املتعلقة برخصة  البناء ك داة لرقابة قبلية للحفاظ علي النظام األمر الذي دفا املشرع إيل
 العام و املصلحة العامة .

علي الرغم من وجود هذه اآللية الرقابية إال إن البناء غ  شرعي و تشويح النسيا العمراين يتفاقم يوما بعد يوم علي 
 3للمدينة و مقوما ا . حسا  النواحي الفنية و اجلمالية

و بناءا عليح فان اإلشكال القانوين الذي يطرل نفسح هو : ما هو النظام القانوين لرخصة  البناء و دور السلطة 
        :اإلدارية يف تطبيقح . وسنحاول اإلجابة عنح من خالل اخلطة التالية

                                                 

  1 عيسي بن دوحة –تسوية البنايات غير الشرعية في القانون )منتدى القانون العقاري( ص10- 2102
  2 منصوري نورة –قواعد التهيئة و التعمير وفق التشريع –دار الهومة- الجزائر-2101-ص0 2

العدد األول –مخبر التهيئة العمرانية –مجلة التهيئة العمرانية –إشكالية التعمير في الجزائر بين القانون و التطبيق مدينة قسنطينة   –م عبد العاني غان 3

  73 -22ص-2112 -
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 مفهوم رخصة البناء و الضوابط القانونية املقيدة هلا-1

 يف تال رخص البناء  لسلطات البلديةدور ا-2

 مفهوم رخصة البناء و الضوابط القانونية املقيدة هلا -0

 مفهوم رخصة البناء وجمال تطبيقها : -1.1 

يقصد برخصة البناء أهنا قرار إداري من قبل األعمال اإلدارية حيا تتميز ابخلصائص العامة للقرارات اإلدارية      
الصادرة من سلطة خمتصة قانوان متنب  قتضاه احلق للشخص طبيعيا أو معنواي هقامة بناء جديد أو تغي  بناء جيب إن  

عبارة عن سند إداري مسبق يرخص لصاحبح حق من احلقوق املرتبطة  ق  حي م قواعد قانون العمراين، و ابلتايل هو
هو حق يف البناء و يف نفس الوقت قيد من القيود القانونية علي امللكية ، بعدم  0امللكية املع ا بح قانوان ودستوراي 

جيهي و كذلو املخططات خرقة ألحكام املتعلقة ابلتهيئة والتعم ، و السيما  خمطط تشغيل األرا ي و املخطط التو 
كما أييت :    94/29من قانون  82و هذا أشارت إليح النصوص القانونية منها املادة   1اخلاصة ابلبيئة و املناطق احملمية 

تش ي رخصة البناء من اجل تشييد البناايت اجلديدة مهما كان استعماهلا و متديد البناايت املوجودة  و لتغي  البناء 
طان الضخمة منح أو الواجهات املعنية علي الساحة العمومية  و ال از جدار صلب للتدعيم أو الذي ميس احلي

علي مايلي:  مينا القيام بتشييد إي بناية مهما   18-41/فقرة األوىل منة قانون 40و كذلو نصت املادة  2التسييا.
نستنتا  و 3ة يف اآلجال احملددة قانوان.كانت طبيعتها دون احلصول املسبق علي رخصة بناء مسلمة من السلطة املختص

من سياق هذه النصوص، أن املشرع يش ي رخصة البناء يف مجيا أعمال املتعلقة ابلبناء مهما كان  طبيعتها و استثين 
الت تديل  ا يلي )ال ختضا لرخصة  94/29من قانون  89منها البناايت الت حتتمي بسرية الدفاع الوطين طبقا للمادة 

البناء البناايت الت حتتمي بسرية الدفاع الوطين و الت جيب إن يسهر صاحب املشروع علي توافقها ما األحكام 
 التشريعية و التنظيمية يف تال التعم  و البناء(.

وكذلو البناايت املتعلقة ابهلياكل القاعدية اخلاصة الت تكتسب طابا اس اتيجي من الدرجة األويل التابعة لبعل 
 الدوائر الوزارية أو اهليئات أو املؤسسات الوطنية. 

                                                 

  40،ص  12448 ،السنة  41النظام القانوين لرخصة البناء يف التشريا اجلزائري ، تلة العلوم اإلنسانية ،،جامعة بسكرة ، العدد عزري الدين ،1 
                                           1994،  82يتعلق ابلتهيئة العمرانية، ج.ر  41/12/1994املؤرم قي  29- 94قانون رقم  2
   48/41/2441املؤرخة  00حيدد قواعد مطابقة وإمتام ا ازها ، ج.ر عدد  24/40/2441مؤرم يف  18-41قانون رقم  3
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 الضوابط القانونية املقيدة للبناء : - 2 

إن التفك  يف النسيا العمراين و مدي توافقح ما متطلبات احلضارة يعترب من بني أويل اهتمامات الدول  العامل و 
لو   علمي حمكم يتناول كل مستلزمات احلياة اخلاصة اجلزائر تعمل جاهدة على إجياد ختطيط عمراين يعتمد على أس

عند التعم  مدينة جديدة أو منطقة معينة و لتفادي البناايت العشوائية أو غ  الشرعية عند التعم  وجدت  وابط 
إال بناء عليها و هذه الضوابط هي أدوات التهيئة و قانونية مقيدة هلذه األخ ة وعلي اإلدارة العامة إن متنب الرخص 

 .العامة للتهيئة و التعم   لتعم  و يف حالة غياهبا ختضا البناايت للقواعد ا

 ( أدوات التهيئة و التعم  :    1      

و يقصد هبا تلو القواعد العامة لتنظيم إنتاج األرا ي القابلة للتعم  و حتويل املبين يف إطار التسي  االقتصادي 
الثقايف و التارخيي  تعمل الدولة  و الفالحة و الصناعة و املناظر الطبيعية و الثراتللمجال و املوازنة  بني وظيفة السكن 

للبناء ورسم توقعات و تكهنات مستقبلية لارا ي القابلة  1علي حتديد التوجيهات األساسية لتهيئة اإلقليم األرض 
و كذا  2و املواقا ذات األ ية حلساسيا اللتعم  و أخد بعني االعتبار ال شيد األحسن يف استعمال املساحات اخلضراء 

 األثرية منح ما تو يب قواعد الوقاية من اإلخطار و اح ام البيئة. 

 و حتتوي أدوات التهيئة و التعم  علي نوعني  ا:   

 املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري.   : أوال
 .خمطط شغل األراضي: اثنيا

                                                 

  املتعلق ابلتهيئة و التعم 94/29من قانون 41ملادة  -1 

  2441،  00املتلقة بتهيئة اإلقليم و التنمية املستدامة ، ج.ر عدد 12/12/2441مؤرخفي 41/24قانون رقم  2
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 التوجيهي للتهيئة و التعمري  املخطط:والأ

 تعريفح:  -1  

للتهيئة  يقصد هبذا املخطط آلية التخطيط والتسي  للفضاء اإلقليمي و العمراين و حيدد التوجيهات األساسية
بعني االعتبار تصاميم التهيئة و خمططات التنمية و  بط الصيغ املرجعية  العمرانية للبلدية أو البلدايت املعنية ما االخد



 7102العدد الثاين سبتمرب                                                                            جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 9 

 

141 

 حيي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة 

حيا حيدد التخصيص العام لارا ي علي تموع ال ا  البلدية أو تموع البلدايت حسب  1ملخطط شغل األرا ي 
ى و اهلياكل القطاع ، و حيدد أيضا توسا املباين السكنية و متركز املصاحل و النشاطات و موقا التجهيزات الكرب 

 األساسية.

و لقد  من املشرع اجلزائري هذا املخطط تقرير توجيهي و مستندات بيانية و مرجعية ، و ي تب عن هذا املخطط 
تقسيم اإلقليم إيل قطاعات حمددة و تعيني كل قطاع بنشاي و تنظيم معني خيتلف عن غ ه من القطاعات حيا حيدد 

ال ا  البلدية أو تموع البلدايت حسب القطاع و حيدد أيضا توسا املباين التخصيص العام لارا ي علي تموع 
 السكنية و متركز املصاحل و النشاطات و موقا التجهيزات  الكربى و اهلياكل األساسية.

و لقد  من املشرع اجلزائري هذا املخطط تقرير توجيهي و مستندات بيانية و مرجعية و ي تب عن هذا املخطط 
  .قليم إيل قطاعات حمددة و تعيني كل قطاع بنشاي و تنظيم معني خيتلف عن غ ه من القطاعاتتقسيم اإل

 حمتوى  املخطط التوجيهي للتهيئة و التعم    - 2

 يشمل املخطط التوجيهي للتهيئة و التعم  علي مايلي:   

ية حلالة البلدية أو البلدايت املعنية و التقرير التوجيهي: هو عبارة عن تقرير متهيدي يو ب املعلومات األول -أ     
 توقعات املتعلقة ابلتهيئة بناءا علي التوجيهات الوطنية و اجلهوية للتهيئة العمرانية وهذا التقرير يتضمن ما يلي:

و     حتليل الو ا القائم ما االحتماالت الرئيسية للتنمية ابلنظر إيل التطور االقتصادي و الدميوغرايف            -     
 .و التفايف لل ا  اإلقليمي االجتماعي

 2التهيئة املق حة ابلنظر إيل التوجيهات اخلاصة  ال التهيئة العمرانية . -     

يرفق هبذا التقرير املشار أعاله إىل تموعة من الواثئق البيانية املرجعية و اخلرائط الت تساعد حتديد النطاق اإلقليمي و 
 تطبيق القواعد القانونية املنظمة حلقوق البناء و تشمل مايلي : 

 املخطط الو ا القائم الذي ينب أهم الطرقات و الشبكات املختلفة حاليا  -    
                                                 

صادر يف  81املتعلق ابلتهيئة و التعم ، ج.ر عدد  94/29املعدل وا ما القانون 10/41/2440املؤرم يف  40/48من القانون40املادة   1
18/41/2440   

هومة للطباعة و النشر اجلزائر،   دا ر –تما النصوص التشريعية و التنظيمية ما الواثئق و املستندات و البياانت املتعلقة ابلعقار –محدي ابشا عمر  2
   22ص –2444
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 ط التهيئة الذي بني مساحات القطاعات املعمرة و مربتة للتعم  و املستقبلية املخط-

 خمطط القطاعات اخلا عة الرتفاقات عدم البناء أو تعديلها أو إنشاءها -

 خمطط جتهيز يبني اهلياكل و املنشات اجلماعية و الطرقات                              -

الفالحة  ذات املردود الفالحي العايل و األرا ي ذات الصيغة الطبيعية و  خمطط لبعل أجزاء األرض كاألرا ي-
  1الثقافية .

 :إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة و التعم    - 2-

يعد هذا املخطط على مستوي ا لس الشعيب البلدي عن طريق املناقشة و املداولة بني أعضاء هذا ا لس ابلتشاور 
اإلدارية و املصاحل العمومية احمللية )اهليئات التعم  الري و اإلشغال العمومية و الربيد و ما خمتلف اهليئات 

املواصالت..............اخل.........( ، وما املديرايت العامة التابعة للدولة املوجودة علي مستوي احمللي )كمديرايت 
ديرية السكة و مديرية الغاابت و مديرية التهيئة والتعم  ومديرايت النقل و الكهرابء و املوصالت و م

 السياحة.......اخل......(  مث ترسل املداولة املتعلقة ابملخطط للمصادقة عليها بطريقتني  :

 إما   وجب قرار من الوايل إذا كان املخطط يتعلق ابإلقليم موجود علي مستوي والية واحدة    -

 لف ابلتعم  ما وزير الداخلية و اجلماعات احمللية (وإما و وجب قرار وزاري مش ك )الوزير الك -

 2املخطط التوجيهي للتهيئة و التعم  يتعلق عقاليم لعدة والايت خمتلفة .

 :خمطط شغل األرا ي    -اثنيا 

هو األداة الثانية للتعم  وحمدد بصفة دقيقة حدود استعمال األرض و البناء و يغطي يف  اغلب األحيان كامل ترا  
و  عين إن هذا املخطط يعمل  3بلدية واحدة أو جزء منها يف إطار اح ام توجهات املخطط التوجيهي للتهيئة و التعم 

                                                 
ملخطط التوجيهي للتهيئة و التعم  و املصادق عليها وحمتوي الواثئق املتعلقة بح  21/48/1991املؤرم يف  91/100املرسوم التنفيذي رقم 10املادة  1

         02العدد  14/49/2448املؤرم يف  48/910املعدل و احملكم  وجب املرسوم التنفيذي رقم 
 احلقوق دون ذكر سنة املناقشة جامعة اجلزائر كلية–مذكرة لنيل شهادة املاجست  فرع إدارة ومالية  –جربي حممد  الت ط  القانوين للتعم  يف والية اجلزائر  2
 11ص-
 السلف الذكر  94/29من القانون   90إىل  91املواد من  3
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علي  بط استعمال األرا ي عن طريق بيان ختصيصها حسب وجهة  استعماهلا الرئيسي ويقسمها إيل مناطق، كما 
و كيفية ا ازها و مساحتها و ارتفاعها و يوسعها و مدي  املباينيبني القواعد املتعلقة  قوق البناء و كذا وجهة طبيعة 

 ث ها  علي البيئة و يبني ابلتدقيق حقوق استعمال و شغل األرض عن طريق تو يب القواعد العامة و االتفاقات الت 
 1من شاهنا حتديد و تقييد إمكانيات البناء و أحياان منعها.

 :  2حمتوى خمطط شغل األراضي     -0

 حيتوي املخطط على تموعة من الواثئق و هي:   

 املخططات البيانية    -التنظيم    -الئحة التنظيم     - 

 :و هذه الالئحة تتضمن مايلي   الئحة التنظيم :   -أ 

مذكرة تقدمي :هذه املذكرة تبني مدى التالزم بني أحكام خمطط الشغل األرض و قواعد املخطط التوجيهي و التعم   
 كذلو الرباما املعتمدة للبلدية أو البلدايت املعنية تبعا لافاق تنميتها.  و

: هو عبارة عن تموعة قواعد الت حتدد لكل منطقة متجانسة نوع املباين املرخصة هبا أو احملظورة،  لتنظيما -ب
ل مساحة ما يؤخذ من و وجهتها وحقوق البناء مرتبطة  لكية األرا ي الت يعرب عنها معامل شغل األرض و معام

 األرض  ما مجيا  االرتفاقات احملتملة.

كما تبني هذه القواعد شروي شغل األرا ي عن طريق تو يب املنافذ و طرق وصول الشبكات إليها و خصائص 
ا اخلارجي القطا األر ية و موقا البناية ابلنسبة إيل الطرق العمومية و ما البناايت ا اورة هلا و ارتفاع املباين و مظهره

 .و موقف السيارات .........اخل

 لقد أرفق املشرع خمطط شغل األرا ي  جموعة من املخططات البيانية وهي:   : املخططات البيانية -ج

 خمطط بيان املوقا  -           

                                                 
   29، ص 2414قواعد التهيئة والتعم  وفق التشريا ، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ،   منصوري نورة ، 1
 وحمتوى الواثئق املتعلقة هبا ،ج.ر احملدد إجراءات إعداد خمطط شعل األرا ي واملصادقة عليها  41/48/1991املؤرم  91/101املرسوم التنفيذي رقم  2

  41/40/2448الصادر يف  02،، ج.ر عدد  14/49/2448املؤرم يف  48/910املعدل واملتمم  وجب املرسوم التنفيذي رقم  1991سنة  20عدد 
     41/40/2412الصادر يف  19، ج.ر عدد  21/49/24122املؤرم قي  12/101املعدل واملتمم  وجب املرسوم التنفيذي رقم 



 7102العدد الثاين سبتمرب                                                                            جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 9 

 

143 

 حيي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة 

 خمطط طوبوغرافيا  -           

 خمطط الواقا القائم يو ب الطرق و الشبكات املختلفة و االرتفاقات املوجودة  -           

 خريطة تبني األرا ي املعر ة للخطار الطبيعية مرفقة بتقرير تقين    -           

ذات                خمطط  يئة عامة حيدد املناطق القانونية املتجانسة، موقا إقامة التجهيزات و املنشآت -           
 املصلحة العامة، خط مرور الطرقات، ملساحات الواجب احلفاظ عليها نظرا خلصوصيتها. 

 إعداد خمطط شعل األرض ودور البلدية يف دلك   -7

يعد خمطط شغل األرض عن طريق مداولة من ا لس الشعيب البلدي املعين أو ا الس الشعبية البلدية املعنية و جيب 
 ن هذه املداولة علي مايلي :إن تتضم

* تذك   دود املرجعية ملخطط شغل األرض الواجب إعداده وفقا ملا حدده املخطط التوجيهي للتهيئة و التعم  
 املتعلق بح. 

 * بيان كيفية مشاركة اإلدارات العمومية و اهليئات و املصاحل العمومية اجلمعيات يف إعداد خمطط شغل األرا ي.     

دالو مث تبلغ هذه املداولة إيل الوايل املختص إقليميا و تنشر ملدة شهر  قر البلدية أو البلدايت املعنية ، أما إذا  وبعد 
كانت األرض تدخل  من ترا  بلديتني أو عدة بلدايت ميكن لرؤساء ا الس الشعبية البلدية إحالة مهمة إعداد 

بلدايت يف إطار التعاون فيما بينها ألجل حتقيق املصلحة العامة خمطط شغل األرض إيل مؤسسة عمومية مش كة بني ال
وجيب أن نالحظ أن كل اإلجراءات واألعمال الت   1املش كة وفق دف  شروي يضبط حقوق و التزامات كل طرا.

بعد    2عنية.تتخذها هذه املؤسسة ال تكون قابلة للتنفيذ إال بعد مداولة ا لس الشعيب البلدي أو ا الس البلدية امل
هذه املداولة يصدر قرار إداري، حيدد  وجبح اجلداول اجلغرافية للمنطقة أو األرض الت يدخل فيها هذا املعدل واملتمم 

    وجب املرسوم التنفيذي رقم املخطط شغل األرا ي،  من طرا كل من: 

 دة.الوايل إذا كان ترا  البلدية املعين هعداد املخطط اتبا لوالية واح -

 الوزير املكلف ابلتهيئة و التعم  ما الوزير املكلف ابجلماعات احمللية و إذا كان ال ا  املعين  هعداد   -
                                                 

   19/40/2411الصادر بتاريخ  90، ج.ر عدد  22/40/2411املتعلق ابلبلدية املؤرم قي  14/11من قانون  218املادة  1
 املذكور سابقا  91/101من املرسوم التنفيذي  48املادة  2
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 خمطط شغل األرا ي اتبا لوالايت خمتلفة. 

 غ  أن هدا القرار اإلداري ال يدخل حيز التنفيذ إال بعد إبالغ رئيس ا لس للشعيب البلدي املعين أو رؤساء ا الس
 اهليئات اإلدارية و هي:     الشعبية البلدية املعنية وجواب، ما التشاور و املشاركة يف إعداد هدا املخطط، بعل

اإلدارات العمومية و املصاحل التابعة للدولة املكلفة ابلتعم ، والفالحة، واملنظمات اقتصادية، والري، والنقل، 
الت واملصاحل البيئية والتهيئة العمرانية والسياحية واللجنة  الوالئية للهندسة واألشغال العمومية، واملباين، والربيد واملواص

 املعمارية و التعم .

يوما إلبداء رأيها يف املشاركة، و يف حالة انقضاء هده املدة يصدر قرار إداري أخر، يبني فيح  18وهلذه اهليئات مدة 
 .1ون هذا القرار  ثابة مشروع خمطط شغل األرا يقائمة هذه اهليئات الت وافقت علي ذلو أو رفضت، و يك

يوما  قر البلدية ما تبليغ  وجواب نسخة منح  إىل الوايل  04مث ينشر مشروع املخطط، للتحقيق العمومي ملدة   
املختص إقليميا ويفتب سجل خاص ابلتحقيق للمواطنني الكائنني ابملنطقة املعنية إلجراء آراءهم و مالحظا م 

ا م ما إمكانية تعديل مشروع املخطط حسب التحقيقات العمومية الناجتة عن ذلو و بعد ذلو يقفل هذا واع ا 
يوم من اتريخ إيداعح يف  94السجل و حيال هذا املشروع  عية التحقيق العمومي علي الوايل أن  يبدي رأيح خالل 

جراءات يصادق ا لس الشعيب البلدي  داولة علي حالة فوات املدة يعترب راية موافقة  منيا و أخ ا بعد كل هذه اإل
 خمطط شغل األرا ي وابلتايل يصبب هدا األخ  انفدا، مث يعمل على تبليغح إىل اهليئات التالية :  

 الوايل املختص أو الوالة املختصون إقليميا.   -            

 مستوى الوالية.املصاحل التابعة للدولة، املكلفة ابلتعم  على  -            

 الغرا التجارية ، والعرا الفالحية   -            

وجيب اإلشارة،أنح يلزم على رئيس ا لس الشعيب البلدي أن ينشر هذا املخطط بوسائل اإلعالم املتاحة  وأن يو ا 
  2حتت تصرا اجلمهور لال طالع عليح.

                                                 

ملصادق عليح  داولة املعدل واملتمم الت تنص على أنح : يبلا مشروع خمطط شعل األرا ي للتهيئة والتعم  ا 91/101من املرسوم التنفيذي  49املادة  1 
أعاله ومتهل مدة  41املادة ا لس الشعيب البلدي أو ا الس الشعبية البلدية للدارات العمومية واهليئات العمومية واجلمعيات و املصاحل املعنية للدولة يقتضى 

  أيها موافقا .يوما إلبداء رأيها أومالحظا ا ، إذا مل جتب خالل املهلة املنصوص عليها أعاله ، عدا ر  04
  2 اقلويل رابب صافية ، قانون العمران اجلزائري ، دار اهلومة ، اجلزائر، 2410 ص141 -142 
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 سلطات البلدية يف الرقابة على رخصة  البناء   اثنيا :

 ن رقابة البلدية على رخصة البناء تبدو يف سلطا ا قبل منب الرخصة وبعدها أ

 سلطات البلدية قبل منح الرخصة :  1.1

تلعب اإلدارة احمللية والسيما البلدية دورا مهما يف عملية الرقابة على الشروي الواجب توافرها يف طلب  صاحب 
الرخصة وملفح والقيام ابإلجراءات التحقيق الالزمة لت كد من مدى مطابقة هده األخ ة للنصوص القانونية والتنظيمية 

 اإلداري املالئم ملو وع منب الرخصة.  املتعلقة ابلنشاي العمراين، وبعدها تتحد قرارها

 :  شروط وإجراءات احلصول على الرخصة    1.1.1

 سنتناول ابتداء شروي احلصول غلى رخصة البناء مث إجراءات التحقيق واجلهة املختصة يف دلو .

 شروط احلصول على الرخصة :  1.1.1.1

ناايت املوجودة ، ولتغي  البناء الذي ميس احليطان قصد تشييد بناءات جديدة مهما كان استعماهلا ، ولتمديد الب
من  82) املادة  الضخمة منح ، أو الواجهات املفضية على الساحة العمومية ، وال از جدار صلب لتدعيم أو التسييا

 ( .يستوجب اق ان الرخصة  جموعة من الشروي وهي :  94/29القانون 

 شرط حق امللكية : 1.1.1.1.1

مرتبط  ق ملكية األرض ومياس يف ظل اح ام األحكام القانونية والتنظيمية املتعلقة ابستعمال األرض  إن حق البناء
(.  سواء اكتسب هده امللكية بواسطة عقد امللكية أو شهادة احليازة الت يتصرا  94/29من القانون  84)املادة 

 فيها احلائز تصرا املالو احلقيقي يف العقار حمل احليازة.  
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الحظ أن املشرع اجلزائري مل يقتصر حق البناء على صاحب امللكية بل وسا صفة طلب الرخصة إىل كل من ون
املست جر ما  رورة حصول هدا األخ  على موافقة املؤجر املالو لعني املؤجرة، والوكيل، وكذلو املصاحل اإلدارية 

  1العمومية املخصص هلا قطعة األرض أو البناية.

 شروط املتعلقة بواثئق ملف طالب الرخصة :   2.1.1.1.1

تفاداي ملا يسببح البناء من أ رار لافراد، وملقتضيات األمن، والقواعد الصحية، ولتحديد شخص املسئول ) مالو 
األرض أو مهندس املشروع أو مهندسني البناء ( يف حالة وجود منازعة تتعلق بعمليات البناء، فان املشرع اش ي تموعا 

 الواثئق والبياانت يف الطلب وهي: من 

 2نسخة من عقد امللكية أو من شهادة احليازة. -

 .3أو عقد الوكالة  -

 4نسخة من العقد اإلداري الذي بنص على ختصيص قطعة األرض أو البناية. -

يشتمل على الوجهة وشبكات اخلدمة، ما بيان طبيعتها  844/1أو  2444/1تصميما للموقا على سلم  -
 ي  االستدالل الت ميكن من خالهلا حتديد قطعة األرض.ونقا

 ويشتمل على البياانت التالية :  844/1أو 244/1خمطط كتلة البناءات والتهيئة املعد على سلم  -

 *حدود القطعة ومساحتها ،وتوجهها .             

 طعة األر ية.* منحنيات املستوى أو مساحة التسطيب، واملقاطا التخطيطية للق            

             * نوع طوابق البناايت املوجودة أو املربتة أو عدد طوابقها وختصيص املساحات  املبنية وغ  املبنية            

 * املساحة اإلمجالية على األرض واملساحة املبنية على األرض.             

                                                 

. 20املتضمن كيفيات التحض  رخصة البناء والتجزئة .... ج.ر العدد   21/48/1991املؤرم  91/100من املرسوم التنفيذي رقم  90املادة   -1 
 .1991السنة 

 .09التضمن التوجح العقاري ج.ر العدد  20/11/1994املؤرم  94/28األمر رقم  -2 
 املتضمن القانون املدين . 20/49/1908املؤرم  08/81األمر رقم  -3 
 .   192،ص  2444محدي ابشا عمر، تما النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابلعقار ،دار اهلومة ، اجلزائر ، -4 
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قطعة األر ية ما مواصفا ا التقنيةالرئيسية ورسم شبكة * بيان شبكات قابلية االستغالل الت ختدم ال           
 الطرق و القنوات املربتة على املساحة األر ية. 

للتوزيعات الداخلية ملختلف مستوايت البناية ) شبكة املياه الصاحلة للشر    84/1تصاميم معدة على سلم  -
 وصرا املياه القدرة، والكهرابء............(. 

 التجزئة ابلنسبة لارض ا زئة لغرض السكن أو لقصد آخر. مستندات رخصة -

 مذكرة ترفق ابلرسومات البيانية  -

قرار الوايل املرخص هنشاء أو توسا مؤسسات صناعية وجتارية مصنفة يف فئة املؤسسات اخلط ة وغ  الصحية  -
 واملزعجة.  

 دراسة اهلندسة املدنية . -

 1للمشاريا غ  املوجهة للسكن الفردي.دراسة أجزاء البناء الثانوية  -

  إجراءات التحقيق واجلهة اإلدارية املكلفة بدلو: 2.1.1.1

 ويقدم طالب الرخصة طلبح والواثئق املرفقة بح إىل رئيس ا لس الشعيب البلدي للبلدية مو وع األرض

 س لة بني احلاالت التالية : أو األرا ي املراد ا از البناءات عليها مقابل وصل إيداع .ونفرق يف هده امل

اذا كان منب رخصة البناء من طرا رئيس البلدية ابعتباره مثال للبلدية : يف هده احلالة يرسل رئيس ا لس   -
املعلومات وأراء  من  الشعيب البلدي امللف إىل املصلحة املكلفة ابلتعم  الذي يدرسح وحيقق فيح، وميكنها أن تطلب

ستوى الوالية، ومن املصاحل األخرى )مصلحة البيئة، الصحة، السياحة..........(  وأخ ا مصلحة التعم  على م
  2يصدر رئيس البلدية قراره خالل ثالثة أشهر. 

                                                 

  41ج.ر  91/100املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي  40/49/2440املؤرم  40/49املرسوم التنفيذي  98املادة  - 1 
 ا2414السنة   08منصوري نورة  قواعد التهيئة والتعم   وفق التشريا اجلزائري دار اهلدى اجلزائر ص -2 
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إذا منب رخصة البناء من طرا رئيس البلدية ابعتباره ممثال للدولة : يف هده احلالة يرسل  رئيس ا لس  -
إىل مديرية التعم  على مستوى الوالية إلبداء رأيها حول املطابقة ودلو يف أجل  امللف يف أربعة نسخ الشعيب البلدي

 مثانية أايم املوالية لتاريخ إيداع امللف.

حيا تقوم هده املديرية املكلفة بتحض  امللف وإبداء رأيها ، يف خالل شهرين ابتداء ا  من اتريخ استالم امللف  
    1خذ قراره بش نح .وبعد دلو يرسل إىل رئيس البلدية ليت

وجتدر اإلشارة أنح يف حالة غيا  خمطط شغل األرا ي يلزم   رئيس ا لس الشعيب البلدي األخذ برأي املوافق  
( الذي يعترب إجباراي األخذ بح يعترب القرار  نب الرخصة معيب بعيب للجراءات  94/11القانون  08للوايل ) املادة 

 . 2ءه ، وهدا اإلجراء ميكن للقا ي أن يث ه من تلقاء ه لتعلقح بنظام العام ميكن لكل ذي مصلحة طلب إلغا

اذا كان منب رخصة البناء من اختصاص الوايل و / أو وزير الداخلية :  جيب ابالختصاصني الختالا طبيعة  -
 التالية : البناايت مو وع الرخصة  ، فادا كانت هده األخ ة من اختصاص الوايل فانح يسلمها يف احلاالت

 * البناايت واملنشآت املنجزة حلسا  الدولة والوالية وهياكلها العمومية .

 * منشآت اإلنتاج والنقل وتوزيا وختزين الطاقة وكذلو املواد اإلس اتيجية.

*  اقتطاعات ألرض والبناايت الواقعة يف املناطق ذات امليزة الطبيعية )مياه معدنية أواستحمامية....( 
      .( 94/29القانون  00ية والثقافية )املادة والتارخي

وأما إذا كانت رخصة البناء من صالحيات وزير املكلف ابلتعم  فانح ال يسلمها إال بعد األخذ برأي الوايل أو   - 
 (. 94/29القانون 0الوالة املعنيني ابلنسبة للمشاريا املهيكلة ذات املصلحة الوطنية اجلهوية ) املادة 

اإلشارة أنح ادا كان االختصاص  نب الرخصة من صالحيات الوايل أو الوزير املكلف ابلتعم  ،فهي نفس و جتدر 
اإلجراءات النشارة أعاله ،  يا يقوم رئيس ا لس الشعيب البلدي هرسال امللف يف أربعة نسخ إىل مصلحة الدولة 

مللف ، والت تقوم بدورها هرسال أربعة نسخ من امللف ما املكلفة ابلتعم  ودلو يف أجل مثانية أايم من اتريخ إيداع ا
 الطلب ،مرفقة جبميا اآلراء إىل السلطة املختصة هصدار قرار رخصة البناء.  

                                                 

  08ذكرة املاجست  جامعة اجلزائر كلية احلقوق دون ذكر سنة التخرج ص جربي حممد  الت ط  القانوين للتعم  يف والية اجلزائر م -1 
  900، ص2440انصر لباد، القانون اإلداري، الطبعة األوىل، الطبا لباد،  - 2 
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 القرار اإلداري موضوع رخصة البناء :   2.1.1 

أن تبا فيح من  بعد دراسة السلطة الدارة الطلب والتحقق من مدى مشروعية الواثئق املرفقة ابمللف  جيب عليها
خالل إصدارها لقرار إداري يتضمن املوافقة  نب الرخصة ادا توفرت الشروي القانونية املطلوبة يف طلب الرخصة ، أما يف 

 حالة املخالفة فموقفها يكون إما بقرار الرفل أو السكوت أو  جيل النضر فيح.

 قرار املوافقة مبنح رخصة البناء :  1.2.1.1

على ما يلي : تبلغ السلطة املختصة املقرر املتعلق بطلب رخصة  91/100ن املرسوم التنفيذي م 00تنص املادة 
البناء مرفقا بنسخة من امللف إىل صاحب الطلب واىل مصلحة الدولة املكلفة ابلتعم  على مستوى الوالية ،وتو ا 

ظ السلطة الت سلمت رخصة البناء نسخة من هدا القرار حتت تصرا اجلمهور  قر ا لس الشعيب البلدي ، وحتتف
 نسخة من املقرر.   

وما يستشف من النص أنح ابلرغم من أن قرار املوافقة يرتب مجيا اآلاثر القانونية لصاحل طالب الرخصة وحيتا بح 
على اإلدارة العامة ابتداءا من اتريخ تبليغح الشخصي ، غ  أنح يف نقس الوقت  د املشرع نص على نشره الطالع 
اجلمهور عليح ، وما قد يسفر عن دلو من  ويالت وطعون ، األمر الذي جيعل هدا احلق الشخصي، مو وع النشر، 

 1 مهددا طيلة مدة النشر وهي سنة وشهر.

 : قرار رفض منح رخصة البناء  2.2.11

ن قرار الرفل مسببا حىت جيوز للدارة احمللية خاصة البلدية رفل تسليم رخصة البناء ، ع  أنح يش ي املشرع أن يكو 
ميكن لصاحب املصلحة أن يطعن يف هدا القرار أمام القضاء اإلداري ، ليتمكن هدا األخ  من اإلطالع جدية 

 ومشروعية األسبا  الت تستند عليها اإلدارة يف رفضها .

ناء ،هي حالة ما ادا كانت غ  أن أهم األسبا  الت ميكن اإلدارة احمللية االعتماد عليها يف رفضها تسليم رخصة الب
تلو البناايت من طبيعتها أن متس ابلسالمة العمومية أو ابألمن العام ، من جراء موقعها أو حجمها أو استعماهلا وهدا 

اهلدي قرر فيح : قانوان همكان  11/40/11املؤرم  22290ما أشار إليح تلس الدولة يف كث  من قراراتح منها القرار 
طاء رخصة البناء أو منحها ما حتفظ خبصوص وجو  مراعاة مقتضيات خاصة ودلو ما ادا كانت اإلدارة رفل أع

طبيعة البناءات من ش هنا أن متس من حيا موقعها وأبعادها ابلصحة العمومية واألمن العام ، فاتح يتعني على اإلدارة 

                                                 

  90،90ص  2448عزري  الزين ، قرارات العمران وطرق الطعن فيها ،  دار الفجر ، القاهرة  مصر ،  - 1 
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ة معر ة لاخطار الطبيعة مثل الفيضاانت .  أيضا ادا كان البناء مقررا يف أر ي1معاينة وفحص كل حالة على انفراد
  2واالحنرافات واخنفاض ال بة وانزالقها والزالزل.

 و ميكن رفل منب رخصة البناء كذلو  ألسبا  التالية:   

 * موقا البناء وحجمح ومن طبيعتح أن يكون لح عواقب  ارة على البيئة.

 * موقا البناء تشييده معرض للضجيا.                                                 

 *موقا البناء يتعارض ما املخططات التهيئة العمرانية .                       

 *موقا البناء وطبيعتح من ش نح إخالل ابحملافظة على املكان وكدا اآلاثر التارخيية.

  3رض املراد تشييدا فوقها، مشروعا عمارة أو تموعة عمارات، ابلطرق العمومية.*عدم اتصال قطعة األ

  سكوت اإلدارة عن منح الرخصة :  9.2.1.1

القاعدة العامة أن امتناع اإلدارة العامة عن إصدار قرار معني كان من واجب عليها اختاذه طبقا للوانني واللوائب يعترب 
اعترب املشرع سكوت اإلدارة  ثابة قرار سليب جيوز ألصحا  الش ن الطعن فيح وقد   4 ثابة قرار  مين ابلرفل.

ابإللغاء، لكن استثناءا يف تال رخصة البناء فانح يعد قبوال، وهدا حسب ما ذهبت إليح القضاء اإلداري يف الغرفة 
تزم بح السلطات البلدية : أن السكوت الت تل41/41/1919املؤرخة يف  82809اإلدارية للمحكمة العليا قضية رقم 

اجتاه البا يف طلب تسليم رخصة البناء يعد قرار  منيا ابلقبول، إن الرخصة الضمنية املستحقة من سكوت اإلدارة 
  5تنتا نفس اآلاثر الت تنتجها الرخصة الصرحية. 

 ايلي : على م  22/40/2449املؤرم  449141وهدا ماأكده تلس الدولة ، الغرفة الثانية ، يف قراره 

                                                 

  190ص  1910تلة قضائية   عدد خاص    -1 
  192ص  2449قدوج بش   النظام القانوين للمكية العقارية  الطبعة الثانية  ديوان الوطين لاشغال العمومية  اجلزائر  - 2 
   220-219ص 2449إ اعيل شامة  النظام القانوين اجلزائري للتوجيح العقاري  دار اهلومة   اجلزائر -3 
 املتضمن عالقة املواطن ابإلدارة  12/40/2444املؤرم  2444/921القانون  21ادة امل 4 
 240ص  1919ا لة القضائية  العدد الرابا   - 5 
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) حيا أنح  وجب مذكرة طعن ابالستئناا مسجلة لدى كتابة الضبط تلس الدولة ،است نف السيد س  د قرار 
ة أرانت عن تسلم لح رخصة تلس قضاء سطيف والدي قضى برفل الدعوى لعدم الت سيس والرامية إىل إلزام بلدي

 .البناء

ة احملددة هلا قانوان ......... وبعد فحص امللف ودراسة الوقائا انتهى وأن البلدية مل تتخذ أي قرار يف املدة الزمني    
تلس الدولة أنح حيا أن طلب املست نف املتعلق بتسليمح لرخصة البناء متوفر على جل الشروي مما يتعني ادن 

   . 1التصريب عن لح أحقية تسلم رخصة البناء.( 

                                 أتجيل البث يف طلب الرخصة: 0.2.1.1 

يف هذه احلالة التقوم اإلدارة العامة يف هده احلالة هصدار قرار الرفل أو املوافقة وإرا تعمل على  جيل الفصل يف 
طلب رخصة البناء خالل مدة سنة على األكثر، ودلو عندما  تكون أدوات التهيئة والتعم  يف إطار التحض  

( . وبفوات هده املدة احملددة قانوان ومل تتخذ اإلدارة العامة أي قرار 94/29من القانون  00ادة واإلعداد    ) امل
صريب ، فان قرار الت جيل يف هده احلالة يعترب قرار إداري  مين  حيق للمعين ابألمر أن  يطعن فيح أمام القضاء اإلداري 

: ) أنح من 2بقوهلا  14/42/1994ية ، القضية املؤرخة يف ، وهدا املوقف قضت بح احملكمة العليا يف غرفتها اإلدار 
املقرر قانوان أن للدارة احلق يف  جيل البا يف طلب رخصة البناء ملدة ال تزيد عن سنة ، ومن مث فان القرار اإلداري 

 املخالف هلدا املبدأ يعد مشواب بعيب اخلط  يف تطبيق القانون .     

احلال أن الطاعن قدم طلب رخصة البناء ومل يتلق جوااب ابلقبول أو الرفل ، أن اإلدارة وملا كان من الثابا يف قضية 
املمثلة يف شخص الوايل وجهت لح رسالة تعلمح من خالهلا عن القطعة األر ية الت ينوي البناء فوقها حمل الدراسة ، 

انونية  ، ومىت كان األمر استوجب على دون أن تتخذ موقفا يتعلق بطلب الطاعن برخصة البناء رغم فوات املدة الق
 املصلحة املختصة االستجابة للطلب وإبطال القرار االداري الضمين . ( 

 سلطات البلدية بعد منح الرخصة :      2.1

تلعب اإلدارة العامة دورا كب ا يف رقابة ومعاينة البعدية على  البناءات املنجزة ، والت هي يف طور اال از للت كد من 
مدى اح امها  معة من املقاييس والقواعد العمرانية احملددة مسبقا من قبل املشرع يف تال العمران . ومتاشيا لدلو 

 خول املشرع للدارة احمللية تموعة من السلطات ملواجهة املخلفات العمرانية، وهدا حسب احلاالت التالية:  
                                                 

  1 - عمار بو ياا ، منازعات التعم  يف القانون اجلزائري ، تلة الفقح والقانون  ، العدد 49 املؤرخة يف 2449/41/41 ص 11 .
  2 -  ا لة القضائية  العدد الثالا ، 1991 ، ص 111 .
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   حالة عدم مطابقة البناء للرخصة :   0.7.0

الضروري قانوان أنح يف حالة انتهاء املعين من أشغال البناء، يتم إثبات مطابقة األشغال ما رخصة البناء حسب من 
 احلالة، من قبل رئيس البلدية أو من قبل الوايل.

وميكن للوايل ورئيس ا لس الشعيب البلدي وكذلو األعوان احمللفني املفو ني ، القيام يف كل وقت بزايرة البناايت 
جلاري تشييدها، وإجراء التحقيقات الت يعتربوهنا مفيدة وطلب إبالغهم يف كل وقت ابملستندات التقنية الالزمة ،ويف ا

 1حالة عدم مطابقة البناء لرخصة البناء حيرر حمضرا بني فيح املخالفة ) أنظر روذج من حمضر هده املخالفة ،الشكل 
ائية املختصة وهده األخ ة  مر املخالفني إما  طابقة املواقا أو (، ويرسل نسخة منح إىل اجلهة القض 2والشكل 

املنشآت ما رخصة البناء وإما هبدمها أو إعادة ختصيص األرا ي بقصد إعادة املواقا إىل احلالة الت كانت عليها 
 (.       94/29القانون  01سابقا) املادة 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية                                 0الشكل    
 وزارة السكن والعمران 

 ...........................................................والية :.................................
 ......................................................................مديرية التعم  والبناء: .......

 بلدية :...........................................................................................
 ...............................حمضر رقم: ......................مؤرم يف...........................

 منوذج حمضر معاينة خمالفة
 التعمري التشريع والتنظيم يف ميدان

 يف سنة :...........ويف يوم :.........من شهر.................على الساعة : ............ و...........دقيقة 
املؤرم يف أول ديسمرب 29-94حنن )االسم(و)اللقب(..........................املؤهل  قتضى القانون رقم 

قمنا  راقبة أشغال البناء وقد عاينا املخالفة املعرفة أسفلح حسب واملتعلق ابلتهيئة والتعم  واملتمم ، قد  1994
 املعلومات اخلاصة هبا :

 ........................................................طبيعة األشغال الت شرع فيها:................
  ................................................الكائنة بـ :)العنوان ، احلي ، املدينة ( ................

 املخالف :
 االسم : ........................................................................................
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 اللقب :..........................................................................................
 زدايد : ..........................................................................اتريخ ومكان اال

 عنوان اإلقامة : ...................................................................................
 ............................................................................تصرحيات حمتملة :

......................................................................................................... 
 ....................إمضاء العون املـؤهل           إمضاء صاحب األشغال أو ممثله الذي عاين املخـالفة

 ترسل نسخة من هذا احملضر إىل :
 الوايل  -
 رئيس ا لس الشعيب البلدي -
 مدير التعم  والبناء -

 مالحظة : رفل اإلمضاء   
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية                    7الشكل 

 وزارة السكن والعمران
 :..................................................................................................والية  

 ................................................................مديرية التعم  والبناء: .....................
 ..........................................................................................بلدية :........

 ...........................................................حمضر رقم: ......................مؤرم يف.....
 منوذج حمضر معاينة خمالفة

 أشغال غري مطابقة لرخصة البناء
 ...على الساعة : ........ و...........دقيقة ..من شهر..................يف سنة :...........ويف يوم :.

املؤرم يف أول ديسمرب 29-94حنن )االسم(و)اللقب(..........................املؤهل  قتضى القانون رقم 
أسفلح حسب واملتعلق ابلتهيئة والتعم  واملتمم، قد قمنا  راقبة أشغال البناء وقد عاينا املخالفة املعرفة  1994

 املعلومات اخلاصة هبا :
 ......من طرا .................. املسلمة يوم ........... قة لرخصة البناء: رقم....انطالق يف أشغال غ  مطاب

الكائنة بـ :)العنوان ، احلي ، املدينة ( ...................................................................... 
......................................................................................................... 
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 املخالف:
 االسم....................................................................................................

 ......................................................................اللقب.............................
 اتريخ ومكان االزدايد..................................................................................

 ........................عنوان اإلقامة.....................................................................
 تصرحيات حمتملة: .............................................................................

......................................................................................................... 
 ................................إىل وكيل اجلمهورية املختص  حكمة......... يرسل حمضر املعاينة هذا من طرفنا

.................................................................................................. 
 .................إمضاء صاحب األشغال أو ممثله الذي عاين املخـالفة   لعون املـؤهل          إمضاء ا

 ترسل نسخة من هذا احملضر إىل :
 الوايل  -
 رئيس ا لس الشعيب البلدي -
 مدير التعم  والبناء -

  مالحظة: رفل اإلمضاء
 اخلالصة : 

متثل البلدية قاعدة الالمركزية يتمكن من خالهلا هيئا ا من املشاركة يف صنا القرار، لدفا عجلة التنمية احمللية يف      
مجيا النشاطات والسيما تال النشاي العمراين. يا منب املشرع هلذه اهليئات تموعة من سلطات الضبط اإلداري 

على النظام العام عن طريق فرض فواعد العمران  راقبة النسيا العمراين للبلدية لتنظيم حركة التهيئة العمرانية للمحافظة 
 ومطابقتح ما التشريعات والتنظيمات السارية املفعول ، ما احملافظة على املساحات اخلضراء والفضاءات البيئية.

ل التهيئة والعمران نالحظ انتشار وذيوع ومما جتدر اإلشارة إليح أنح ابلرغم من وجود ال سانة القانونية الت حتكم تا    
البناايت بدون رخصة البناء أو غ  مطابقة هلا ، والبناءات الفو وية ، الت تفتقر ألدىن القواعد والضوابط التهيئة 

 العمرانية والصحية والبيئية وهذا يدل  على مايلي : 

حا  املصاحل إىل تشييد البناايت غ  عدم ثبات واستقرار القوانني والتنظيمات شجا االنتهازيني وأص -
القانونية، انهيو أن هذه النصوص تتميز بظرفية وجاء ت لتعاجل وتصحب هذه األو اع وتع ا بوجودها ابلرغم من 
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عدم مشروعيتها .وعليح ، من الضروري وجود جلنة مكونة من متخصصني وفاعلني قي ا ال التهيئة والعمران تعمل 
 .تصوري مستقبلي للعمران يف اجلزائر يتسم ابلدميومة وحمكم على و ا مشروع ملخطط

المباالة هيئات البلدية خاصة رؤساء ا لس الشعبية البلدية يف فرض اح ام قواعد العمران على املواطنني ،  –
، ابلرغم  نتا عنح التسيب والفو ى يف انتشار البناايت بدون رخصة البناء ، وعدم متابعتهم للمخالفني هلذه القواعد

أن املشرع وسا من صالحيات رؤساء البادية إىل درجة متكينهم من سلطة هدم البناايت املخالفة للعمران ، األمر 
 الذي يستوجب حترك السلطات الوصية املركزية ملسائلتهم واختاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة  دهم.  

 الـمـــــراجـــــــع: 
 النصوص القانونية والتنظيمية : -10
معدل واملتمم  42/12/1994املؤرم يف  82يتعلق ابلتهيئة والتعم ،ل.ر عدد  41/112/1994مؤرم يف  94/29قانون رقم  -

 .  18/41/2440املؤرم يف  81،ج.ر عدد 10/41/2440املؤرم يف  40/48 وجب قانون رقم 
 . 2442املؤرم 14لق  ماية الساحل وتنميتح ، ج.ر عدديتع 48/42/2442مؤرم يف  42/42قانون رقم  -
  2449سنة   09يتعلق  ماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، ج.ر عدد  2449/ 19/40مؤرم يف 49/14قانون رقم  -
يف املؤرم  00حيدد قواعد مطابقة البناايت وإمتام ا ازها ، ج.ر عدد  24/40/2441مؤرم يف  41/18قانون رقم  -

49/41/2441   
  2411/ 19/40املؤرم يف  90يتعلق ابلبلدية،ج.ر عدد  22/40/2411مؤرم يف  11/14قانون رقم  -
حيدد كيفيات حتض  شهادة التعم  ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم  21/48/1991املؤرم يف  91/100املرسوم التنفيذي رقم -

  91/48/1991املؤرم يف  20تسليم ذلو ،ج.ر عدد ورخصة البناء وشهادة املطابقة وشهادة اهلدم و 
حيدد إجراءات إعداد خمططات شغل األرا ي واملصادقة عليح وحمتوى  21/48/1991املؤرم يف  91/101املرسوم التنفيذي رقم -

ؤرم يف امل48/911املعدل واملتمم  ابملرسوم التنفيذي رقم  41/40/1991املؤرم يف  20الواثئق املتعلقة هبا ، ج.ر عدد 
املؤرم يف 12/100ابملرسوم التنفيذي رقم   11/49/2448املؤرم يف املعدل واملتمم  02،ج.ر عدد  41/49/2448
  11/40/2412املؤرم يف  21،ج.عدد  48/40/2412
دقة عليح حيدد إجراءات إعداد خمططا التوجيهي للتهيئة والتعم   واملصا 21/48/1991املؤرم يف  91/100املرسوم التنفيذي رقم  

املؤرم يف 48/910املعدل واملتمم  ابملرسوم التنفيذي رقم  41/40/1991املؤرم يف  20وحمتوى الواثئق املتعلقة هبا ، ج.ر عدد 
املؤرم يف  12/101املعدل واملتمم  ابملرسوم التنفيذي رقم  41/40/2448املؤرم يف  02،ج.ر عدد  14/49/2448
  41/40/2412املؤرم يف  19،ج.عدد  21/49/2412
 اـلـكـتـب : -42   
 2410اقلويل رابب صافية ، قانون العمران اجلزائري ، دار اهلومة ، اجلزائر،  -
  2449إ اعيل شامة  النظام القانوين اجلزائري للتوجيح العقاري  دار اهلومة   اجلزائر   -
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دار اهلومة للطباعة  –تما النصوص التشريعية و التنظيمية ما الواثئق و املستندات و البياانت املتعلقة ابلعقار –محدي ابشا عمر  -
  2444و النشر اجلزائر

 ،2440انصر لباد، القانون اإلداري، الطبعة األوىل، الطبا لباد،  -
  2449بش   النظام القانوين للمكية العقارية  الطبعة الثانية  ديوان الوطين لاشغال العمومية  اجلزائر   قدوج - -
  2414منصوري نورة  قواعد التهيئة والتعم   وفق التشريا اجلزائري دار اهلدى اجلزائر السنة   -

 : اـلمـقـاالت -49
خمرب التهيئة العمرانية –تلة التهيئة العمرانية –بني القانون و التطبيق مدينة قسنطينة    إشكالية التعم  يف اجلزائر–غامن عبد العاين  -
 2440.-العدد األول –
،السنة  41معة بسكرة ، العددعزري الدين ، النظام القانوين لرخصة البناء يف التشريا اجلزائري ، تلة العلوم اإلنسانية ،،جا -

2448، 
 . 2448لعمران وطرق الطعن فيها ،  دار الفجر ، القاهرة  مصرعزري  الزين ، قرارات ا -
خمرب التهيئة العمرانية –تلة التهيئة العمرانية –إشكالية التعم  يف اجلزائر بني القانون و التطبيق مدينة قسنطينة   –غامن عبد العاين  -
 . 2440-العدد األول –
 . 1910تلة قضائية   عدد خاص     -
 . 1919قضائية  العدد الرابا   ا لة ال  -
 . 1991ا لة القضائية  العدد الثالا  -
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 ضماانت تفعيل عقد االمتياز كإسرتاتيجية إصالحية لتسيري العقار الفالحي حتقيقا للتنمية االقتصادية
 ميسوم فضيلة                                          أكلي نعيمة                                              

 احلقوق  يفدكتوراه  طالبة                                                          دكتوراه يف احلقوق  طالبة            
 جامعة تيزي وزو                                                                      جامعة مستغامن      

 : ملخص
نسبة األمية، ابإل افة إىل الفساد الذي عّم خمتلف يعترب الفقر والبطالة من أهم معوقات التنمية، فضال عن ارتفاع 

مناطق الدولة، خاصة وأن هذا األخ  يعد من أهم عناصر اإلعاقة الت حتول دون حتقيق التنمية يف خمتلف امليادين، ما 
 فرض على الدولة إجياد حلول لذلو من خالل االعتماد على القطاع الفالحي.

عقد االمتياز، اس اتيجيات حتقيق التنمية، بدائل االقتصاد الريعي، املستثمرات  العقار الفالحي، الكلمات الدالة:
 الفالحة.

 
Résumé: on peut considérer  la pauvreté et le chômage les éléments les 

plus importants pour l’empêchement  développement, ainsi que le taux 

d'analphabétisme élevé, en plus de diffusion de corruption, d'autant plus 

que ce dernier est l'un des éléments les plus importants qui  peuvent 

empêcher le développement dans divers domaines, tous ces problèmes 

ont imposé sur l'Etat de trouver des solutions en se basant sur le secteur 

agricole. 

 
 قدمة:م

أدت التغ ات يف األو اع الدولية خالل العقود املختلفة إىل حدوث تغي ات يف مفهوم التنمية ابستمرار، وذلو 
لتشخيص مشكالت التخلف  بدءا  من تكون العامل الثالا يف أعقا  احلر  العاملية الثانية وظهور "نظرية التحديا"

وتقدميها رؤية مضادة لنظرية التحديا، مث تغ  مفهوم التنمية يف  وء ظهور  ة التبعيةيف العامل الثالا، مث ظهور نظري
وأييت بعد ذلو التغ ات الدولية الت وقعت يف هناية القرن العشرين  الشركات متعددة اجلنسية والدول حديثة التصنيا،

املتغ ات الدولية واإلقليمية غ  املتوقعة يف املدى وبداية األلفية الثالثة، حيا شهدت الف ة األخ ة تدفقا  متالحقا  من 
املنظور، ما ما أحدثح ذلو من انعكاسات على االقتصاد العاملي وعلى مستقبل التنمية يف دول العامل النامي، خاصة 

زمات إذا ما أخذان بعني االعتبار أن اجلزائر بلد يعتمد بصفة حصرية على عائدات الب ول، الت تشهد اهنيارات وأ
متكررة ومالحقة، ما فرض على الدولة اجلزائرية إعادة النظر يف اس اتيجيات وآليات لتحقيق التنمية من خالل إعادة 
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االعتبار للقطاع الفالحي، خاصة ما تعلق بطرق تسي ه، وعدم االستقرار التشريعي الذي عرفح ا ال وإن كان مرتبطا 
خاصة إذا علمنا أن اجلزائر اثين بلد اع األمنية الت مرت هبا الدولة اجلزائرية، ابلتغ ات السياسية ونظام احلكم واألو 

مليون هكتار(، وال تستغل يف امليدان الفالحي إال ما  291إفريقي وعريب بعد السودان يف شساعة إقليمها )
وهو ما  حاول إعادة  بط  من خالل عقد االمتياز، حيا جعلح طريقة حرية لتسي  األرا ي الفالحية ، %0نسبتح

ما يفرض البحث فيها للتوصل التابعة لامالك اخلاصة للدولة، وذلو من خالل مجلة من االعتبارات والضماانت، 
 ريقة املطلوبة.ملدى إمكانية اعتماد عقد االمتياز كطريقة لتسيري العقار الفالحي ابلط

 إليح من خالل معاجلة املو وع يف النقاي التالية: وهو ما نتوصل 

 الضماانت املتعلقة مبنح عقد االمتياز:أوال: 
تقتصر التنمية الشاملة على اإلمداد ببعل اإلسهامات فقط يف الدولة، إرا يتعني تضافر وتداخل وتفاعل العديد  ال

س اجتيات للنهوض ابملستوى االقتصادي والتقين، ما يفرض احلضور الفعال والقوي من العوامل والعناصر واآلليات واال
للدولة من خالل و ا القواعد الت تو ب كيفية استعمال هذه اإلسهامات، ذلو أنح بدون إدارة قوية ال ميكن 

حي، كسياسة إصالحية الوصول إىل تنمية شاملة، ما فرض على الدولة التدخل يف كافة ا االت، منها ا ال الفال
إلعادة االعتبار للقطاع الفالحي، حيا حاولت إحداث بعل من التغي ات يف سياسة تسي  العقار الفالحي، 
ابعتبار أن أي سياسية ال ميكن تفعيل  احها ما مل تس  وفق إس اتيجية حمددة وبناءة، وهو ما حاول املشرع اجلزائري 

، 49-14حيا اعتمد أسلو  االمتياز، حيا تنص املادة  األوىل من القانون رقم  تبنيح يف تسي  العقار الفالحي،
، على أنح: "يهدا هذا القانون إىل 1حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة

 حتديد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحة التابعة لامالك اخلاصة للدولة".
العقد الذي متنح مبوجبه الدولة شخصا طبيعيا من من نفس القانون، عقد االمتياز على أنح: "... 0ت املادة عرف

جنسية جزائرية يدعى يف صلب النص "املستثمر صاحب االمتياز"، حق استغالل األراضي الفالحية التابعة 
دفرت الشروط حيدد عن طريق التنظيم،  لألمالك اخلاصة للدولة وكذا األمالك السطحية املتصلة هبا، بناءا على

( سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إاتوة سنوية، تضبط كيفيات حتديدها وحتصيلها 51ملدة أقصاها أربعون )
 .2مبوجب قانون املالية"

وحماولة من املشرع اجلزائري وسعيا منح إىل تبين واعتناق سياسية عقارية انجحة عمد إىل منب بعل الضماانت الت 
 من ش هنا حتقيق هذه العقد، ذلو من خالل  بط وحتديد كيفيات منب حق االمتياز.

، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي 49-14احتفظ املشرع اجلزائري من خالل أحكام القانون رقم 
الذين كانوا قد استفادوا من األرا ي الفالحة يف شكل  ، ابملستثمرين3الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة
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، وإن فرض عليح بعل الشروي،  ماان لنجاعة االستغالل، 19-10مستثمرات فالحية مجاعية يف ظل القانون رقم 
، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك 49-14من القانون رقم  8حيا تنص املادة 

االمتياز املنصوص عليه يف هذا القانون، ألعضاء املستثمرات الفالحية اجلماعية  "مينح، على أنح: 4لةاخلاصة للدو 
 8املوافق  0518ربيع الثاين عام  02املؤرخ يف  09-82والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 

 واملذكور أعاله، واحلائزين على: 0982ديسمرب سنة 
 احملافظة العقارية،عقد مشهر يف -
 أو قرار من الوايل.-

جيب أن يكون أعضاء املستثمرات الفالحة اجلماعية والفردية املذكورين أعاله، قد وفوا ابلتزاماهتم مبفهوم 
 واملذكور أعاله". 0982ديسمرب سنة  8املوافق  0518ربيع الثاين عامة  02املؤرخ يف  09-82القانون رقم 

ادة يتعني أن يكون املستثمرين الذين ميكنهم االستفادة من عقد االمتياز  فهوم القانون رقم وعليح اعتبارا هلذه امل
، قد التزموا عحكام 5، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة14-49

احلفاظ عليها وعدم تغي  ، وهو شري منطقي حلسن س  العقارات الفالحية، من خالل 19-10القانون رقم 
، هو األرا ي الفالحية الت كانت 49-14وجهتها الفالحية، إذا ما أخذ بعني االعتبار أن تال تطبيق القانون رقم 

، حيدد شروي وكيفيات 49-14من القانون رقم  2، حيا تنص املادة 19-10تستغل يف إطار القانون رقم 
"يشمل جمال تطبيق هذا القانون األراضي ، على أنح: 6الك اخلاصة للدولةاستغالل األرا ي الفالحية التابعة لام

ربيع الثاين عام  02، املؤرخ يف 09-82الفالحة التابعة لألمالك اخلاصة للدولة اليت كانت خاضعة للقانون رقم 
 ".واملذكور أعاله 0982ديسمرب سنة  8املوافق  0518

الستفادة من هذه األرا ي وإن كانت قد استفادت من األرا ي وإن كان املشرع اجلزائري قد أقصى فئة من ا
 0، وذلو بسبب إخالهلا ببعل أساسيات العقد، وذلو عمال عحكام املادة 19-10الفالحية  فهوم القانون رقم 

، الت 7، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة49-14من القانون رقم 
 يقصى من االستفادة من أحكام هذا القانون األشخاص:تنص على أنح: "

أعاله أو الذين أجروا معامالت أو اكتسبوا  7الذين حازوا على األراضي الفالحية املذكورة يف املادة -
 حقوق انتفاع و/أو أمالك سطحية خرقا لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا،

 ط حق صادر عن طريق القضاء،الذين كانوا موضوع إسقا-
 الذين ألغي الوالة قرارات استفادهتم"-
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، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة 49-14من القانون رقم  19ليضيف نص املادة 
، حالة أخرى، حيا تقضي أنح، ال ميكن عي صفة كانت اكتسا  حقوق امتياز على أراٍض 8لامالك اخلاصة للدولة

حية اتبعة لامالك اخلاصة للدولة إذا تبني أن املستثمر سلو سلوكا غ  مشرا أثناء ثورة التحرير الوطين. واعتقد فال
، كان قد استلزمح، و ا أن 19-10أنح ال تال أو أ ية عملية إلدراج مثل هذه الشري ابعتبار القانون رقم 

عقد االمتياز هم نفسهم املستفيدين من أحكام القانون رقم املستثمرين الذين يستغلون األرا ي الفالحية عن طريق 
10-19. 

يتم منب عقد االمتياز الفالحي بطريقة آلية للمستثمرين الذين استفادوا من املستثمرات الفالحة  فهوم أحاكم 
 ، كما مت تو يحح، وذلو عن طريق إجراء تقدمي طلب التحويل للديوان الوطين لارا ي19-10القانون رقم 

، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية 49-14الفالحية، يف مهلة سنتني من اتريخ نشر القانون رقم 
 ، حسب اجلريدة الر ية الت نشر فيها،2414أوت سنة   11التابعة لامالك اخلاصة للدولة، واحملدد   

وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية  ، حيدد شروي49-14من القانون رقم  9يف هذا اإلطار تنص تنص املادة 
أعاله، ابتداء من  4يتعني على أعضاء املستثمرات الفالحية املذكورة يف املادة ، "9التابعة لامالك اخلاصة للدولة

اتريخ نشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية، إيداع طلباهتم لتحويل حق االنتفاع الدائم إىل حق امتياز لدى 
 لألراضي الفالحة.الديوان الوطين 

 حتد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم".

مينح املستثمرون الفالحيون املذكورون يف ، فإنح: "4910-14من نفس القانون رقم  94/1وعمال عحكام املادة 
ة إليداع ( مشرها، ابتداء من اتريخ نشر هذا القانون يف جلريدة لرمسي08أعاله، أجال مدته مثانية عشر )4املادة 

 ".طلباهتم لتحويل حق االنتفاع الدائم إىل حق امتياز لدى الديوان الوطين لألراضي الفالحية

ميز املشرع بني طرق منب االمتياز الستغالل األرا ي الفالحية، تبعا ونوع هذه األرا ي، فمنها تلو املستغلة 
عر نا هلا حيا يتم حتويل حق االنتفاع الدائم ، والت ت19-10بطريقة مطابقة ملا هو مفروض ألحكام القانون رقم 

الذي كان معموال بح يف إطار هذا القانون األخ  إىل حق امتياز، عن طريق تقدمي ملف، وبني األرا ي املتوفرة، على 
 غرار تلو الت متت استعاد ا من قبل الديوان الوطين لارا ي الفالحية عن طريق الشفعة.

، حيدد شروي وكيفيات استغالل 49-14من القانون رقم  10توفرة، تطبيقا لنص املادة ففيما يتعلق ابألرا ي امل
متنح إدارة األمالك الوطنية، بطلب من الديوان الوطين ، فإنح: ""11األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة

لدولة وكذا على األمالك السطحية لألراضي الفالحية االمتياز على األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة ل
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أعاله،  04املتوفرة أبية صفة كانت، بعد ترخيص من الوايل، عن طريق إعالن الرتشح مع احرتام أحكام املادة 
 وتعطى األولوية إىل:

 املستثمرين أصحاب االمتياز املتبقني من املستثمرة الفالحة ذات أصحاب امتياز متعددين،-
 االمتياز احملاذين من أجل توسيع مستثمراهتم،املستثمرين أصحاب -

 األشخاص الذين هلم مؤهالت علمية أو تقنية ويقدمون مشاريعهم لتعزيز املستثمرات الفالحة وعصرنتها.
 حتدد شروط وكيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم".

، حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز 290-14من املرسوم التنفيذي رقم  28وهو ما تناولتح أيضا املادة تنص املادة 
من  04تطبيقا ألحكام املادة الستغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، والت تنص على أنح: ""

واملذكور أعاله، متنح  7101غشت سنة  04املوافق  0530رمضان عام  4املؤرخ يف  13-01القانون رقم 
ي الفالحة وكذا األمالك السطحية املتوفرة، بعد ترخيص من الوايل، عن طريق إعالن إدارة أمالك الدولة األراض

 الرتشح الذي يباشر به الديوان الوطين لألراضي الفالحية.
 حتدد كيفيات إعالن الرتشح ومعايري اختيار املرشحني بقرار من الوزير املكلف ابلفالحة".

حيدد كيفيات إعالن ال شب ومعاي  اختيار املرشحني المتياز ، 2412نوفمرب سنة  11وفعال صدر قرار مؤرم يف 
ميكن أن متنح منح فإنح: " 2، وحسب املادة 12األرا ي الفالحية واألمالك السطحية التبعة لامالك اخلاصة للدولة

األراضي الفالحة واألراضي السطحية املتوفرة بعد إعالن ترشح أشخاص طبيعيني ذو جنسية جزائرية حسب 
 04املوافق  0530رمضان عام  4املؤرخ يف  13-01من القانون رقم  02لوية اليت منحتها أحكام املادة األو 

 واملذكور أعاله". 7101غشت سنة 

يقوم الديوان الوطين لألراضي الفالحية من نفس القرار، حيا " 9ويتم اإلعالن وفق الطريقة احملددة يف املادة 
( على األقل يف يوميتني وطنيتني )ابللغة الوطنية واللغة 0رج مرة )إبعالن الرتشح عن طريق إعالانت تد

الفرنسية( وعن طريق إعالن يلصق على مستوى مقر والية ودوائر وبلدايت مكان تواجد األراضي املعنية، ويف  
 كل اهلياكل التابعة للقطاع الفالحي الكائنة ابلوالية".

، من القرار الوزاري 8، املعدلة ألحكام املادة 2418وفمرب سنة ن 11من قرار مؤرم يف  2تطبيقا ألحاكم املادة 
، الذي حيدد كيفيات إعالن ال شب ومعاي  اختيار املرشحني المتياز األرا ي 2412نوفمرب سنة  11املؤرم يف 
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متياز من ترسل طلبات املرشحني لال، فإنح: "13الفالحية واألمالك السطحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، املتوفرة
 طرف جلنة خاصة يرأسها الوايل أو ممثله، وتتكون من:

 مدير املصاحل الفالحة للوالية، -
 مدير أمالك الدولة للوالية،-
 مدير الديوان الوطين لألراضي الفالحة للوالية،-
 رئيس اجمللس الشعيب للمنطقة املعنية ابالمتياز.-

 ".للجنةيتوىل الديوان الوطين لألراضي الفالحة أمانة ا

أما األرا ي الت حتصل عليها الديوان الوطين لارا ي الفالحية عن طريق الشفعة، فتمنب عن طريق مزايدة، حيا 
، حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز الستغالل األرا ي الفالحية 290-14من املرسوم التنفيذي رقم  20تنص املادة 

 13-01من القانون رقم  09و 08و 4مراعاة أحكام املواد  مع، على أنح: "14التابعة لامالك اخلاصة للدولة
واملذكور أعاله، متنح حقوق االمتياز املكتسبة  7101غشت سنة  04املوافق  0530رمضان عام  4املؤرخ يف 

من الديوان الوطين لألراضي الفالحية، عن طريق الشفعة، عن طريق املزايدة بعد حتديد السعر حسب طبيعة 
 ك السطحية املقررة منحها".األراضي واألمال

 اثنيا: الضماانت املتعلقة اباللتزامات املفروضة على املستثمر صاحب االمتياز

 مان لتفعيل سياسة عقارية انجحة وفعالة ختدم غرض تين املشرع اجلزائري لعقد االمتياز كطريقة لتسي  العقار 
اصة يف ظل اهنيار أسعار النفط، انهيو عن حمدوديتح زماان الفالحي، ومنح حماولة منح لتحقيق التنمية االقتصادية،  خ

ومكان، ألقى على عاتق املستثمر صاحب االمتياز مجلة من االلتزامات، كضمان للحفاظ على الوجهة الفالحة 
، حيدد شروي وكيفيات 49-14من القانون رقم  29لارا ي وعدم استغالهلا ألغراض شخصية، حيا تنص املادة 

، "جيب القيام بتسي  واستغالل ومحاية األرا ي الفالحية 15را ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولةاستغالل األ
واألمالك السطحية امللحقة هبا املمنول امتيازها، بصفة منتظمة ودائمة ومطابقة ألحكام التشريا املعمول بح وألحكام 

أعاله، وااللتزامات التعاقدية  0يف دف  الشروي املذكور يف املادة  هذا القانون وكذا للبنود الشروي وااللتزامات احملددة
، 290-14من ف  الشروي امللحق ابملرسوم التنفيذي رقم  9أعاله". وتضيف املادة  22املنصوص عليها يف املادة 

رض أن يكون ،  يف16حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز الستغالل األرا ي الفالحة التابعة لامالك اخلاصة للدولة
صاحب االمتياز مطلعا اطالعا كامال على قوام األمالك املمنوحة لح، وجيب أن يوفر الوسائل الكافية هبدا إعطاء 

 مردودية لارا ي الفالحية واألمالك السطحية املمنوحة لح، ويتعهد املستثمر صاحب االمتياز  ا أييت:
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 إدارة مباشرة وشخصية للمستثمرة،-
 ا ي املمنوحة والعمل على إمثارها،االعتناء ابألر -
 احملافظة على الوجهة الفالحية لارا ي،-
 عدم  ج  األرا ي واألمالك السطحية املقامة فيها من الباطن.-
 التصريب بكل اتفاقيات الشراكة الت يربمها أو يلغيها طبقا للتشريا ولتنظيم املعمول هبما.-
 لالمتياز عند حلول أجلها،دفا مبالغ اإلاتوة السنوية املستحقة -
 سداد الرسوم واملصاريف األخرى الت ميكن أن ختضا هلا األمالك طيلة مدة االمتياز،-
إعالم الديوان الوطين لارا ي الفالحة يف كل وقت بكل حدث ميكن أن يؤثر على الس  العادي -
 للمستثمرة.

، يتضمن املصادقة على 2411مارس سنة  29رم يف من دف  الشروي امللحق ابلقرار املؤ  0يف حني تقضي املادة 
دف  الشروي الذي حيدد كيفيات منب حق االمتياز على األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة لصاحل 

 يتعهد صحب االمتياز مبا أييت:، أنح: "17اهليآت العمومية
 -،العمل على استثمار األراضي املمنوحة يف االمتياز 
 -،االستغالل األمثل لألراضي واألمالك السطحية 
 - عدم استعمال مباين املستثمرة إال من أجل أهداف ذات صلة ابلنشاطات الفالحة املسجلة

 يف إطار املهام والربامج املقررة،
 - عدم التنازل كليا أو جزئيا، عن احلقوق املنشأة مبوجب دفرت الشروط هذا أو أن خيلفه  الغري

 ت الشراكة،ابستثناء حاال
 -،عدم أتجري األمالك موضع االمتياز أو أتجريها من الباطن 
 ،احرتام شروط االستغالل واإلنتاج والتسويق احملددة يف الربامج املقررة 
 -،تطبيق إجراءات الشراكة 
 -،عدم ترك األراضي املمنوحة يف االمتياز دون استغالل ملدة سنة دون عذر مقبول 
 -ي لألراضي أو األمالك السطحية املمنوحة يف االمتياز،عم حتويل الطابع الفالح 
 -،عدم البناء على األراضي دون رخصة البناء 
 -،القيام بدفع إاتوة األمالك الوطنية يف آجاهلا 
 -،التبليغ عن اتفاقيات الشراكة 
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 - احرتام األهداف املقررة يف عقود النجاعة عندما تكون األراضي واألمالك السطحية موضوع
 ".ل مباشر من طرف اهليئة صاحبة االمتيازاستغال

، حيدد شروي 49-14من القانون رقم  29يف هذا اإلطار جعل املشرع إخالال من املستفيد حسب املادة 
حتويل الوجهة الفالحة لارا ي و/أو -، 18وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة

 األمالك السطحية،
 ل األرا ي و/أو األمالك السطحية خالل ف ة سنة واحدة،عدم استغال

 الت ج  من الباطن لارا ي و/أو األمالك السطحية،-
 عدم دفا اإلاتوة بعد سنتني متتاليتني.-

من امللحق الثالا، دف  شروي االمتياز على األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة،  1لتضيف املادة 
، حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز الستغالل األرا ي الفالحية التابعة 290-14وم التنفيذي رقم ملحق من املرس

أييت الفسخ اإلداري مببادرة من اإلدارة عندما ال حيرتم املستثمر صاحب االمتياز  لامالك اخلاصة للدول، أنح: "
 التزاماته، السيما بسبب اإلخالالت اآلتية:

 ملمنوحة طيلة مدة سنة واحدة،عدم استغالل األراضي ا-
 تغيري الوجهة الفالحية لألراضي و/أو األمالك السطحية املمنوحة،-
 البناء على األراضي بدون رخصة من الديوان الوطين لألراضي الفالحية،-

 التأجري من الباطن لألراضي واألمالك السطحية،
 ( غري مثمرين،7)( متتاليني، وبعد إعذارين 7عدم دفع اإلاتوة بعد أجلني )-
 التصريح الكاذب وعدم التصريح ابتفاقيات الشراكة أو التنازل عن حق االمتياز،-
 غياب اإلدارة املباشرة والشخصية للمستثمرة.-

  %01يرتتب عن فسخ االمتياز أيلولة مجيع املالك مبا فيها احملالت املستعملة للسكن إىل الدولة، مع طرح 
كتعويض عن األضرار يف حالة إخالل املستثمر صاحب االمتياز ابلتزاماته. يقبل مبلغ التعويض الطعن أمام 

 اجلهة القضائية املختصة.
 حتسب االمتيازات والرهون احملتلمة اليت تثقل املستثمر يف مبلغ التعويض".

 اثلثا: الضماانت املفروضة على اإلدارة العامة 
، حيدد كيفيات استغالل األرا ي الفالحية 49-14من خالل أحكام قانون األمر رقم  يسعى املشرع اجلزائري

التابعة لامالك اخلاصة للدولة، إىل إعادة النظر يف كيفية استغالل األرا ي الفالحة  ا حيقق هدفها ووجهتها، حتقيقا 
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األخ  زماان ومكاان، ما جعل من  للتنمية االقتصادية، خاصة يف ظل اهنيار أسعار النفط، فضال عن حمدودية هذا
املشرع يوفر كل السبل واإلمكانيات حىت التحفيزات واجلو املالئم لنجال أسلو  االمتياز كطريقة حصرية لتسي  
العقار الفالحي، وهو ما عمل على حتقيقح، حيا يتجلى يف مجلة االلتزامات الت يفر ها على الدولة من خالل 

من  11العقار الفالحي ابلطريقة الت تضمن  اعة ذلو، ويف هذا اإلطار تنص املادة   رورة السهر على استغالل
، "بغية 19، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة49-14القانون رقم 

ا على جتميا مستثمرات حتسني هياكل املستثمرات الفالحية، تبادر الدولة بكل إجراء حتفيزي يهدا إىل التشجي
 فالحية السيما من خالل عمليات جتميا األرا ي الفالحية املمنوحة لالمتياز.

كما يتعني على الديوان الوطين السهر على اس جاع األرا ي الفالحية الت مل يسعى أصحاهبا إىل حتويل حق 
تحويل، بعد حرصح على تذك هم بذلو من االنتفاع الدائم إىل حق امتياز، من خالل إ اهلم إلجراء تقدمي طلب ال
، حيدد 49-14من القانون رقم  9-94/2خالل إعذارين غ  تدين متباعدين بف ة شهر، عمال عحكام املادة 

،  ليتم بعدها العمل على استغالهلا عن 20شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة
 وص عليح يف هذا لقانون.طريق االمتياز املنص

 91ويف هذه الف ة يتعني على الديوان الوطين لارا ي الفالحة املبادرة ابستغالل تلو األرا ي تطبيقا لنص املادة 
، 21، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة49-14من القانون رقم 

 را ي الفالحة."يتعني على الديوان الوطين لا

كما يتوىل الديوان الوطين لارا ي الفالحة، مؤقتا، استغالل األرا ي الفالحية الت يتعذر تقدمي طلب بش هنا 
لتحويل طريقة استغالهلا من حق االنتفاع إىل حق االمتياز بسبب تعلقها هحدى اجلهات القضائية إىل حني الفصل 

، حيدد  290-14من املرسوم التنفيذي رقم  29كيفية تسي ها، حسب املادة   النهائي فيها، ابلتايل الفصل النهائي يف
 .22كيفيات تطبيق حق االمتياز الستغالل األرا ي الفالحة التابعة لامالك اخلاصة للدولة

 خامتة: 
عرا النظام القانوين للقطاع الفالحي التابا لامالك الوطنية اخلاصة تطورا يف التسي  وأساليب االستغالل، فمن 
نظام التسي  الذايت، إىل نظام التعاونيات الفالحية يف ظل الثورة الزراعية، وصوال إىل نظام املستثمرات الفالحة يف 

، وإن كان العمل بح حديثا، حيا منحت 49-14لقانون رقم ، الذي ألغي  وجب ا19-10إطار القانون رقم 
سنة قابلة  04مهلة سنتني لتسوية امللفات، لتحويل حق االنتفاع الدائم إىل حق االمتياز، انهيو عن طول مدتح '

تح أو للتجديد، والت مل تستغرق منها حلداثتح(، ال ميكن معح تقييم  ال هذا القانون من عدمح، للتوصل للقول بسلبيا
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إجيابياتح، وإن كان يعا  على املشرع حصره بصورة شبح كلية على املستثمرين املستفيدين من األرا ي  فهوم القانون 
، فكان أفضل لو أطلق من إمكانية منب ألي مستثمر مراعاة إلمكانياتح املادية والتقنية، ذلو أنح يظل 19-10رقم 

على نفس االس اتيجيات واخلربات ما قد يؤثر على املنتوج، انهيو  املستثمرين ينتهجون نفس األساليب ويعتمدون
عن إمكانية حصر املستثمر يف الشخص اجلزائري اجلنسية، وهو ما يتناىف ما قواعد وحرية االستثمار خاصة يف ظل 

 الرقابة الت متارسح يف أي وقت وزمان.

الهوامش:

                                                 

، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، ج ر عدد 2414أوت سنة  18، مؤرم يف 49-14انون رقم ق 1 
 .24414أوت سنة  11، صادر بتاريخ 00

 ، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، مرجا سابق.14/49من القانون رقم  0/1املادة  2 
، سيما املباينوحسب الفقرة الثانية من نفس املادة، فإنح يقصد يف مفهوم هذا القانون ابألمالك السطحية مجيا األمالك امللحقة ابملستثمرة الفالحية ال

 األغراس ومنشآت الري.
 ، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، مرجا سابق.2414أوت سنة  18، مؤرم يف 49-14قانون رقم  3 
 ك اخلاصة للدولة، مرجا سابق.، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامال2414أوت سنة  18، مؤرم يف 49-14قانون رقم  4 
 ، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، مرجا سابق.2414أوت سنة  18، مؤرم يف 49-14قانون رقم  5 
 ، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، مرجا سابق.2414أوت سنة  18، مؤرم يف 49-14قانون رقم  6 
 .، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، مرجا سابق2414أوت سنة  18، مؤرم يف 49-14قانون رقم  7 
 ، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، مرجا سابق.2414أوت سنة  18، مؤرم يف 49-14قانون رقم  8 
 سابق.، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، مرجا 2414أوت سنة  18، مؤرم يف 49-14قانون رقم  9 
 ، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، مرجا سابق.2414أوت سنة  18، مؤرم يف 49-14قانون رقم  10 
 رجا سابق.، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، م2414أوت سنة  18، مؤرم يف 49-14قانون رقم  11 
، حيدد كيفيات إعالن ال شب ومعاي  اختيار املرشحني المتياز األرا ي الفالحية واألمالك السطحية التبعة 2412نوفمرب سنة  11قرار مؤرم يف  12 

 لامالك اخلاصة للدولة، مرجا سابق.
، الذي حيدد كيفيات إعالن ال شب ومعاي  اختيار 2412 نوفمرب سنة 11، يعدل القرار الوزاري املؤرم يف 2418نوفمرب سنة  11قرار مؤرم يف 13 

 املرشحني المتياز األرا ي الفالحة واألمالك السطحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، املتوفرة، مرجا سابق.
 ، حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز الستغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، مرجا سابق.290-14مرسوم تنفيذي رقم  14 
 ، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، مرجا سابق.2414أوت سنة  18، مؤرم يف 49-14قانون رقم  15 
، حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز الستغالل األرا ي الفالحة التابعة لامالك 2414ديسمرب  29، مؤرم يف 290-14من املرسوم التنفيذي رقم  16 

 اخلاصة للدولة،مرجا سابق.
منب حق االمتياز على األرا ي  ، يتضمن املصادقة على دف  الشروي الذي حيدد كيفيات2411مارس سنة  9دف  الشروي امللحق ابلقرار املؤرم يف  17

 الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة لصاحل اهليآت العمومية، مرجا سابق.
 ، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، مرجا سابق.2414أوت سنة  18، مؤرم يف 49-14قانون رقم  18 
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 ، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، مرجا سابق.2414أوت سنة  18يف  ، مؤرم49-14قانون رقم  19 
 ، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، مرجا سابق.2414أوت سنة  18، مؤرم يف 49-14قانون رقم  20 
 ، حيدد شروي وكيفيات استغالل األرا ي الفالحية التابعة لامالك اخلاصة للدولة، مرجا سابق.2414أوت سنة  18مؤرم يف ، 49-14قانون رقم  21 
، حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز الستغالل األرا ي الفالحة التابعة لامالك 2414ديسمرب  29، مؤرم يف 290-14من املرسوم التنفيذي رقم  22 

 رجا سابق.اخلاصة للدولة، م
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 الواجبات املهنية امللقاة على عاتق املوثق اجلزائري.

 األستاذة : بردان صفية
 "أ"أستاذة مساعدة قسم

 -عني متوشنت-بوشعيب املركز اجلامعي بلحاج 
 

 ملخص:

 جموعة من النصوص القانونية الت تنظم و تضبط العالقة الت تربط  -40/42-يتميز قانون التوثيق احلايل 
املوثق ابملهنة يف حذ ذا ا، و يتجلى ذلو من خالل االلتزامات و الواجبات املفرو ة على املوثق جتاه املهنة و ابقي 

 افة لاللتزامات التقليدية املعروفة )االلتزام ببذل عناية و حتقيق نتيجة، و التزام احلياد أثناء الزمالء اآلخرين  يا إ
النصب و اإلرشاد( فإن املوثق حيمل على كاهلح التزامات مهنية أخرى كون أنح  ابط عمومي مكلف من طرا 

 الدولة ابعطاء الصبغة الر ية للعقود الت حترر لديح.

 الكلمات الدالة :

-التسجيل –أخالقيات املهنة  –املسؤولية  –الواثئق  –ضابط عمومي  -االلتزامات املهنية -املوثق
 . -الواجبات

Abstract   

In law of the current consolidation number there is a group of legislation 

which indicates the relationship between the notary and the profession.Becomes 

clear that throught the commitments and the mandatory duties on the notary public 

towards the profession the relationship which the notary public in the profession 

ties and the other remaining that in colleagues.In such a manner that in addition to 

the traditional commitments (the observance in suits of care and investigation of 

result,observance of the neutrality during the advising and the guidance); the 

notary public carries on as his family occupational other commitments.                                                                                                     

The indicative words: 

The notary public-The occupational commitments-General officer-The 

documents-The responsibility-Moralities of the profession-The registration-The 

duties. 
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 مقدمة :

تعد مهنة التوثيق من أخطر املهن على اإلطالق إذ يقوم فيها املوثق هثبات تصرفات األفراد و إعطائها الصفة 
الر ية خاصة تلو التصرفات الناقلة للملكية العقارية، و يف حال حودث خط  من طرا املوثق فلن يكون ابألمر 

 ذلو من انحيتني اثنتني : اهلني و البسيط و

  يتمثل الوجح األول يف خطورة مهمتح و تصور مدى الضرر الذي حييط ابألفراد خاصة يف حال احنرافح عن
أداء تلو املهمة الت أوكلت لح، فيكفي مثال أن خيطئ يف كتابة بياانت على غ  ما أراده أصحا  الش ن و ما ينجم 

 القريب أو البعيد.عن ذلو من أ رار سواء على املستوى 
  أنح يكتسب صفة موظف عام و ال سبيل للطعن يف أعمالح إال عن طريق االدعاء ابلتزوير، وهو طريق

شاق قد يفشل فيح و ابلتايل تتعرض مصاحل الشخص املتضرر إىل الضياع و يتنهي بح املطاا يف هناية األمر إىل 
 الفشل و مضيعة الوقت.

الت تساهم يف حتقيق االستقرار القانوين يف الدول، فاملوثق يضفي على احملرر الذي  فالتوثيق من األنظمة القانونية
يوثقح قوة يف اإلثبات تعادل يف قيمتها األحكام القضائية  يا يثبت املوثق يف احملرر الوقائا و األقوال الت متت يف 

 حضوره بني ذوي الش ن. 

 رورة تواجد املوثق يف معظم العقود اهلامة الت تستلزمها وعلى هذا تبدو أ ية هذه املهنة بشكل وا ب يف 
املعامالت املختلفة بني األطراا أو استجابة لاشكال الت يفر ها القانون، فتدخل هذا األخ  يف توثيق احملرر جيعلح 

ق الطعن حجة على كافة الناس ملا دون فيح من معطيات و بياانت  يا ال ميكن التشكيو يف سالمتح إال عن طري
 فيح ابلتزوير.

و على هذا فإنح تلقى على عاتق املوثق العديد من الواجبات الت يلتزم ابح امها و إال تعرض للمساءلة سواء 
 ما هي الواجبات املهنية املفروضة على املوثق؟اجلنائية، املدنية و الت ديبية، مما يقودان إىل طرل التساؤل اآليت:
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 واجبات املوثق املهنية.

املنظم ملهنة التوثيق على عاتق املوثق تموعة من الواجبات املهنية الت تتصل اتصاال  40/42يلقي قانون رقم 
مباشرا  هنة التوثيق و الذي يشكل اإلخالل هبا جرائم تستوجب قيام املسؤولية اجلزائية و املسؤولية املدنية إ افة إىل 

 خطاء أثناء ممارسة الوظيفة أو  ناسبتها.املسؤولية الت ديبية يف حال ما إذا ارتكب أ

فمهنة التوثيق ليست سلطة أو امتيازا جيعل املمارس هلا يف من ى عن املساءلة  إرا هي خدمة عامة و تكليف 
للقائمني هبا على أن يكون اهلدا من هذا التكليف تقدمي اخلدمة لافراد و الصاحل العام، و ابعتبار صاحب املهنة 

جب مساءلتح من أجلب توقيا العقا  العادل و املناسب  ابطا عموميا فإن أي تقص  منح يف أداء تلو اخلدمات يو 
لح.فاملوثق معرض للمساءلة و إخاللح ابلواجبات املفرو ة عليح يوقا عليح املسؤولية  ختلف أنواعها، و طبقا لقانون 

هنة يف حذ التوثيق احلايل  د أن هناك تموعة من النصوص القانونية الت تنظم و تضبط العالقة الت تربط املوثق ابمل
 ذا ا  و يظهر ذلو جليا من خالل االلتزامات و الواجبات املفرو ة على املوثق جتاه املهنة و ابقي الزمالء اآلخرين. 

فمهنة التوثيق ليست ترد حترير للعقود بل هي علم و أخالق و تبعا لذلو يلتزم املوثق ابلتزام قانوين و أخالقي يف 
العقد ابلتزاما م و حقوقهم املتبادلة و اآلاثر امل تبة و االحتياطات و الوسائل  آن واحد يتمثل يف إعالم أطراا

 املتطلبة عند إبرام العقود.

إل افة إىل ذلو بتقدمي النصائب فهو ال يعىن فقط بتحرير العقود و إ فاء الر ية عليها و إرا يقوم اب
بينة  ختلف آاثرها الشخصية و املادية و على اطالع اتم اإلرشادات القانونية لاطراا املتعاقدة حىت يكونوا على و 

 .1بنتائا العقود املراد حتريرها

و ليس يس ا على املوثق البحا يف النوااي احلقيقية للمتعاملني و العمل على إسقاطها يف عامل الواقا و القانون  ا 
ثق بياانت مهمة أو يعمدون حتريفها لغاية ما فيصعب يتوافق و اإلرادة التشريعية.فالكث  من املتعاملني خيفون على املو 
 بذلو الوصول إىل مطابقة اخلدمة املقدمة ما الغاية املنشودة.

و من هنا تظهر مهمة املوثق يف تكييف العقود، فالعربة ليست فيما يريده األطراا من تسميات و إرا هي  قيقة 
قانون أو اتفاقهم للتحايل على القانون  راب من االلتزامات العقد و جوهره إلمكانية جهل أطراا العقد ألحكام ال

 القانونية أو للت ث  على الغ  كما هو احلال يف العقود الصورية أو العقود املست ة.
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 املطلب األول : احملافظة على تقاليد املهنة و آداهبا.

اإلجباري للدورات التكوينية للموثقني الت تنعقد املوثق ملزم قانوان و حتت رقابة الوزارة و نقابة املوثقني ابخلضوع 
مما يفرض على املوثق اإلملام  ختلف القوانني ذات الصلة و  2بصفة وطنية أو جهوية لدراسة املسائل املتعلقة ابملهنة

ت احلديثة يف التعديالت الدورية الت تعرفها قوانني املالية، كما يتعني عليح حتسني معارفح اللغوية للتمكن من املصطلحا
العقود خاصة ما وجود شركات أجنبية يف اجلزائر متعددة اجلنسيات و اللغات كالشركات الصينية و ال كية و 
االسبانية مما حيتم عليح تعلم لغتهم و اختيار الكلمات بدقة و جتنب استعمال صيغة املبين للمجهول و الكلمات غ  

بة و األلفاظ املهجورة...ما االهتمام بطريقة و ا الفواصل و النقاي بني امل لوفة أو استعمال بعل املصطلحات الغري
 .9اجلمل

و احلقيقة أن مهنة التوثيق تستلزم أن يكون عاملا بفقح الواثئق و نصوصها ابرعا يف اإلنشاء ألن صناعة الوثيقة،  
ط أمور الناس على القوانني كما قال ابن فرحون املالكي "صناعة جليلة شريفة، و بضاعة عالية منيفة، حتتوي  ب

الشرعية، و حفظ دماء املسلمني و أمواهلم، و االطالع على أسرارهم و أحواهلم،و تالسة امللوك و االطالع على 
، و يضيف ابن جزي و هو من 0أمورهم و عياهلم و بغ  هذه الصناعة ال ينال أحد ذلو، و ال يسلو هذه املسالو"

 .8لعربية يعترب من األخطاء الت يقا فيها كث  من املوثقني"املالكية " أن اجلهل ابللغة ا

و فضال عن إتقان اللغة العربية و تعلم اللغات األجنبية يتعني أن يكون املوثق ملما ابألسس القانونية و الشرعية 
الكي فقط،  السيما تال حسا  الفرائل تبعا للمذاهب األربعة نظرا ألن قانون األسرة ال يقيد بتطبيق املذهب امل

 كما ينبغي 

التنويح أن خيضا املوثق للتكوين بل جيب أيضا على مستخدمي  مكاتب التوثيق أن يتلقوا تكوينا نظرا إىل أ ية و     
خطورة العمل الذي يقومون بح يف مساعدة املوثق و حتض  الواثئق الضرورية لكل عقد، و إيصال الواثئق املطلوبة إىل 

ملعنية كمصاحل التسجيل و الشهر العقاري....، فالتكوين اجليد للمستخدمني و حتسني مداركهم اجلهات و اإلدارات ا
أصبب أمرا  روراي تفاداي لاخطاء املادية الت تعرفها العقود التوثيقية و الت قد تؤدي إىل توريط املوثق نفسح إذا ما 

يف حمررات ر ية و  تكبيده غرامات مالية بسبب الت خر يف  أغفل املراقبة و املتابعة السابقة و الالحقة، جبرمية التزوير
 إيداع العقود لدى مصاحل الشهر و التسجيل العقاري.
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فعلى املوثق أن يتقيد يف مجيا أعمالح  بادئ الشرا و األمانة، الصدق و االستقامة و أن يقوم جبميا الواجبات 
أشكاهلا و أصنافها من شخص ال يثق يف أي شيء إىل الزبون القانونية و حيسن التعامل ما الزابئن الت ختتلف 

 العصيب أو الذي ال يستوعب جيدا أو يكون فهمح  عيفا.

الت ينبغي احملافظة عليها " أخالقيات مهنة التوثيق" فلكل مهنة تقاليدها و أعرافها و آداهبا أو ما ميكن تسميتح 
املوثقني بسوء أمام األطراا الت تقصده طلبا للخدمة من أجل أن أو انتهاكها كوجو  امتناع املوثق عن ذكر زمالئح 

يتمكن من الفوز بثقتهم و التعامل معهم بدال من التعامل ما املوثقني اآلخرين.و لقد ألزم القانون كل موثق ابلتحلي 
مينا يف حتريره للعقود يف أعمالح و سلوكاتح املهنية و الشخصية ابلنزاهة و االستقامة و آدا  املهنة فعليح أن يكون أ

بتنويره و تبصرتح لاطراا املتعاقدة، عن طريق تذك هم  ا هلم و ما عليهم من حقوق و التزامات و ما ينتا عنها 
وا عا مشاعره على حدى عند دراستح مللف الزبون و أال ي دد يف تقدمي النصب و اإلرشاد يف حال استشارتح بش ن 

 را من األطراا .عقد معني، و أال يتحيز ألي ط

و املراسيم املكملة لح على املوثق أن يتخذ مكتبا الئقا حم ما الشروي و  40/42و قد فرض قانون التوثيق 
منح على أنح " جيب أن يكون مكتب التوثيق خا عا لشروي و  9و  2فقرة 0 9املقاييس املطلوبة  يا نصت املادة 

 مقاييس خاصة.

ليبني  41/202من املرسوم التنفيذي  0عن طريق التنظيم." لي يت يف نص املادة  حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة
 .0ما هي الشروي املطلوبة يف مكتب التوثيق

فاملشرع قد و ا شروطا خاصة  كتب التوثيق العصري عن طريق طلبح مزااي و خصائص حمددة أمجلها يف نص 
هنة املوثق و شروي ممارستها و نظامها الت دييب و قواعد احملدد لشروي االلتحاق   41/202من املرسوم  1املادة 

غرا على األقل،  49م  مربا، و أن يتضمن  04تنظيمها بقولح " يش ي أال تقل مساحة مكتب التوثيق عن 
 ختصص األوىل للمكتب و الثانية لامانة و األخ ة تستعمل كقاعة انتظار، كما جيب أن يشتمل على املرافق الصحية

ا ميارس عدة موثقني يف نفس املكتب،فإنح جيب أن يكون لكل منهم مكتب خاص بح، غ  أنح ميكنهم االش اك عندم
يف األمانة و غرفة االنتظار".كما يتعني على املوثق اح ام املواصفات اخلاصة ابللوحات االشهارية الت يكون عددها 

م   144سم بشكل ال يبعد عن مقر املكتب    (98x28لوحات و عال يتعدى طوهلا و عر ها) 49ال يتجاوز 
 مربا طبقا للمذكرات 
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الصادرة عن اهليئات املنظمة ملهنة التوثيق.و يلزم القانون املوثق بتعليق مطبوعة التعريفة الر ية اخلاصة ابألتعا  يف 
يح خمتلف العمليات مكان وا ب ليتمكن الزابئن من االطالع عليها، ما إلزامح بتسليم وصل مفصل للخدمة يبني ف

 احلسابية الت قام هبا األطراا حىت لو مل يطلبوا ذلو.

فيجب على املوثق أن ميارس أعمال مهنتح يف إطار من األخالق احلميدة بعيدا عن كل ما ميس السمعة و 
ارسة املهنة االعتبار ملتزما ابألمانة و اإلخالص و مبتعدا عن خيانة و إ ال الناس، فهو قد أقسم قبل شروعح يف مم

احملدد لشروي االلتحاق  هنة املوثق و  202-41من املرسوم التنفيذي  49مثلما أكدت عليح املادة  على ذلو
فرباير سنة  24املؤرم يف  40/42من القانون رقم  0ممارستها بقوهلا " عالوة على الشروي احملددة  وجب املادة 

 :رشب للمسابقة الشروي اآلتيةو املذكور أعاله ، جيب أن تتوفر يف امل 2440

 أن ال يكون قد حكم عليح من أجل جناية أو جنحة ابستثناء اجلرائم غ  العمدية. -

 أن ال يكون قد حكم عليح كمس  لشركة من أجل جنحة اإلفالس و مل يرد اعتباره. -

 إجراء  دييب هنائي".أن ال يكون  ابطا عموميا وقا عزلح أو حماميا شطب ا ح أو عون دولة عزل  قتضى  -

 املطلب الثاين : التأكد من صحة العقود و تسليم نسخ منها.

يقا على املوثق واجب قانوين يتمثل يف  رورة الت كد من صحة الواثئق املقدمة إليح من أجل إعداد عقود توثيقية 
 يا كث ا ما ذهب املوثقون  حااي لعمليات نصب و تزوير متقنة من طرا زابئن حم فني خاصة ما استخدام 

، فصحيب أن حسن النية مف ض من مجيا األطراا إال وسائل حديثة لتزوير األوراق و العمالت النقدية و الورقية...
أن احليطة واجبة و هلذا يتعني على املوثق أن يتحرز من الزابئن من خالل اش اي تقدمي الواثئق األصلية مرفقة 
ببطاقات اهلوية، و يف حالة الشو عليح أن يعتذر عن توثيق العقد بلباقة و يلتمس من الزابئن أجل معني للت كد من 

قيقة الواثئق املقدمة ابالتصال ابجلهات املختصة السيما منها مصلحة الشهر العقاري، فالواجب القانوين حيتم عليح ح
إبالغ الضبطية القضائية أو النيابة العامة يف حال ثبوت التزوير أو النصب أو تالعب يف الواثئق أو جرم مكتشف 

  ناسبة  دية مهامح أو أثناءها.

راقبة شروي العقد املربم لديح قبل و أثناء ا ازه شكال و مضموان من خالل الت كد من شروي فعليح أن يقوم  
صحة الورقة الر ية و التقيد بضوابطها الشكلية احملددة يف التشريا و التنظيم و العرا، كما يت كد من مدى خضوع 
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ونية للعقار حمل التصرا من حيا سالمتح العقد إلجراءات الشهر و التسجيل و اإلعالن ابلتحري عن الو عية القان
،فإذا تبني للموثق 1من الرهون و األعباء الضريبية و التيقن من أنح غ  مثقل برهون أو ختصيصات أو امتيازات أخرى

أن و عية العقار غ  سليمة وجب عليح أن يطلا املش ي بذلو و أن يبني لح اآلاثر الت قد ت تب عن شراء ذلو 
يطلب من البائا سداد دينح و إحضار ما يثبت رفا الرهن، فلو علم املوثق بوجود رهن أو أن العقار مثقل  العقار و أن

بتكاليف و مل يقم بواجب تقدمي النصب للمش ي يعترب يف هذه احلالة قد ارتكب خمالفة مهنية تتمثل يف اإلخالل 
 بواجب النصب للمتعاقدين.

ابجتهاد املوثق و حماولتح اإلحاطة ابلقوانني املتصلة  هنتح و اهليئات الت هي هذه الواجبات املهنية ال تتحقق إال 
على عالقة  كتب التوثيق عن طريق بذل عناية الرجل احلريص ابعتباره رجل قانوين و تقين يف تال إعداد و توثيق 

 .9العقود فهو ملزم بتحري صحة العقود املوثقة

ت اخلاصة عطراا العقد من كبار السن أو الذين تظهر عليهم عالمات فعلى املوثق أن يتحرز من بعل احلاال
اال طرا  العقلي أو املرض الوا ب كمرض املوت، هذا األخ  ال يعد عيبا من عيو  اإلرادة و ال يؤدي إىل بطالن 

د و التصرفات التصرفات املدنية و الشخصية و لكن يؤثر على درجة نفاذها بني أطرافها السيما فيما يتعلق ابلعقو 
الت من ش هنا اإلنقاص من حقوق الورثة يف ال كة و مثل هذه العقود املربمة يف  14التربعية كالوصية و الوقف و اهلبة

حال املرض القاهر يسري عليها ما يسري على الوصية  يا تصب و تنفذ هذه العقود يف حدود الثلا و ما جاوز 
 ذلو خيضا إلجازة الورثة.

ين فرض على املوثقني جتنبا ملتاعب مستقبلية أن يش طوا حضور أبناء الشخص الكب  يف السن عند فالعرا امله
إبرام العقود، و يف حال الشو يف السالمة العقلية ال يوجد ما مينا قانوان اش اي تقدمي نسخة من شهادة طبية من 

قود التربعية، فاملوثق يستطيا تبني سن الرشد طبيب خمتص تثبت السالمة العقلية و البدنية للشخص فيما يتعلق ابلع
من خالل االطالع على بطاقة اهلوية لكنح ال يستطيا اجلزم بسالمة احلالة العقلية للشخص املعين، فهذا اإلجراء مل 
ينص عليح القانون و قد يبدو حمرجا و مزعجا و لكن فر تح ظروا احلال ابلنسبة حلاالت معينة تبدو عليها ظاهراي 

ت اال طرا  خصوصا إذا كان أحد أطراا العقد يعاين من جنون أو خلل ظاهر يف قواه العقلية أو كان يعاين حاال
مر ا خط ا من ش نح الت ث  على أهليتح املدنية أو كان يف حالة مرض املوت، كما يتعني على املوثق تالوة مضمون 

اجلبائي حتت طائلة عقوابت جبائية.فاملوثق حيتفظ  كتبح العقد على أطرافح ما تبيان األحكام القانونية ذات الطابا 
 .11أصول األوراق الت توثق حسب أرقامها يف ملفات خاصة بكل سنة



 7102العدد الثاين سبتمرب                                                                            جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 11 

 

175 

 حيي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة 

فهناك طائفة من العقود الر ية ذات طبيعة تنفيذية و ليس كل ورقة ر ية  سندا تنفيذاي قابال للتنفيذ بذاتح، 
و األوراق الت حتررها اإلدارات العمومية تعد حمررات ر ية لكن ليست فاحملا ر الت حيررها رجال الضبط القضائي 

سندات قابلة للتنفيذ، إرا جيب على الدائن االلتجاء إىل القضاء للمطالبة  قوقح، ذلو أن القعود الر ية هي عقود 
....، و معظم العقود موثقة بغل النظر عن حمل التصرا، سواء تعلق بدين أو  نقول أو بعقار أو  ق عيين عقاري

التوثيقية ذات طبيعة زمنية  يا مينب املوثق فيها الصيغة التنفيذية ألحد أطراا العقد و هو الدائن يف الغالب من 
أجل السعي ملباشرة إجراءات التنفيذ عن طريق احملضر القضائية، فهذه الصيغة التنفيذية هي من أهم الواثئق الت 

الت تسمب للمحضر القضائي  باشرة إجراءات التنفيذ بناء على طلب من يعنيح األمر أو متنحها اجلهات القضائية و 
اخلصم الذي صدر احلكم لصاحلح، إال أن قانون التوثيق جاء ابستثناء غ  منصوص عليح يف كث  من القوانني املقارنة 

كعقود اإلجيارات  بعل العقود التوثيقية أال و هو ختويل املوثق صالحية السلطة العمومية  نب الصيغة التنفيذية يف
التجارية و السكنية احملددة املدة، و عقود القرض و العارية و اهلبة و الوقف و البيا و الرهن و الوديعة حيا جاء 

 . 12 40/42من القانون  11ذلو يف نص املادة 

ت تعدد الواثئق الت متنب هلا الصيغة ال 044و هذا ما أكد عليح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية يف املادة 
التنفيذية و يف هذه احلالة ال يلزم املعين ابلصيغة التنفيذية ابللجوء إىل القضاء و إرا إىل احملضر القضائي مباشرة من 

 أجل مباشرة إجراءات التنفيذ.

أن أساسها هو اخلضوع  هذا وقد اختلف الفقهاء يف حتديد أساس القوة التنفيذية للعقد الر ي فهناك من يرى
اإلرادي للمدين ف تضي مقدما التنفيذ  ده دون احلكم و هو ما يعرا ابلتنفيذ االختياري، و يرى البعل اآلخر أن 
أساس هذه القوة التنفيذية هي صفة املوثق الذي يش ي عليح القانون مراعاة بعل اإلجراءات كمراقبة صفة األطراا 

 ة عامة،  و هناك رأي اثلا يرى عن العقد شريعة املتعاقدين.و أهليتهم و أركان العقد بصف

و كل هذه اآلراء مل تسلم من النقد  يا يرد على الرأي األول عن اإلرادة قد ال تتوفر دائما، أما الرأي الثاين 
راق الر ية ليست  املتعلق ابلثقة فإن هذه األخ ة قد تتوفر يف األوراق و لكنها ال تعترب سندات تنفيذية، أي أن األو 

كلها سندات تنفيذية، أما عن الرأي الثالا فإن العقد شريعة املتعاقدين ال تتعلق ابحملررات املوثقة فحسب بل تتعلق 
حىت ابلعقود غ  املوثقة أي العرفية و من مثة ميكن القول أن أساس إسناد القوة التنفيذية للعقد الر ي هو نتيجة 

 يق شكل، و الشكل هو وسيلة للتعب  عن العمل القانوين.اعتبارات اترخيية و التوث

ومن اإلشكاليات العويصة الت أاثرت الكث  من النقا  على الصعيد التطبيقي مس لة الصيغة التنفيذية للعقود 
 ينة؟الر ية، فهل هذه األخ ة متنب جلميا احملررات التوثيقية الت حيررها املوثق أو أن منحها يقتصر على عقود مع
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فبالرجوع إىل قانون التوثيق فلم حيدد قائمة العقود الت جتيز للموثق منب الصيغة التنفيذية إال أن صدور قانون 
اإلجراءات املدنية و اإلدارية قد حل اإلشكال جزئيا ملا ذكر بعل العقود الت متنب هلا الصيغة التنفيذية و هي يف 

 أغلبها عقود حمددة املدة منها :

ار السكين التجاري، عقد القرض، عقد العارية، عقد اهلبة، عقد اإلجيار، الوقف، عقد البيا، عقد عقد اإلجي
الرهن، عقد الوديعة، كما ميكن للموثق بناء على ذلو أن مينب الصيغة التنفيذية لطائفة أخرى من العقود مثل عقد 

 ادلة...املقاولة، أو عقد ا از اخلدمات، أو عقد التسي  احلر، أو عقد مب

و يعيب البعل على املشرع منب هذه الصالحية اخلط ة للموثق إال أن البعل اآلخر يثمنها و يربرها بدوافا 
اجتماعية اقتصادية ألن منب الصيغة التنفيذية يساهم يف حل مشكل اإلجيارات و يقضي جزئيا على مشكلة السكن 

زيد من اطمئنان و ثقة أصحا  العقارات يف محاية و ينقص حجم املنازعات على كاهل القضاء، فضال عن أنح ي
ال تسمب  19من قانون التوثيق 91أمالكهم و اس جاعها بعد انتهاء العقد ما املنتفا أو املستغل، حيا أن املادة 

 للموثق  نب نسخة اثنية من الشهادة التوثيقية حتت طائلة العقوابت الت ديبية، حيا يتعني على املوثق بناء على طلب
املعين احلصول على أمر من رئيس حمكمة تواجد املكتب، و أيضا يعد خط   ديبيا من جانبح يف حال منب نسخة 
اثنية من الصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي كون أن األمر يتطلب تدخل احملكمة املختصة الت ختتص بتسليم النسخة 

 الثانية من العقد التوثيقي.

انون اإلجراءات املدنية و اإلدارية إذ أن املوثق هو الذي يتوىل املهمة و ليس و هو نص يتوافق ما أحكام ق
األطراا املعنيني، أما فيما يتعلق ابلسندات التوثيقية احملررة يف بلد أجنيب من طرا رؤساء املراكز القنصلية اجلزائرية 

 فيسري عليها ما يسري على السندات احملررة  عرفة املوثقني داخل الوطن.

فيما خيص السندات التوثيقية احملررة من طرا موثقني أجانب فإن النظام القانوين اجلزائري يقضي بعدم جواز  و
تنفيذ األوامر و األحكام و القرارات الصادرة من جهات قضائية أجنبية يف اإلقليم اجلزائري إال بعد منحها الصيغة 

 . 10توفت الشروي القانونيةالتنفيذية من إحدى اجلهات القضائية اجلزائرية مىت اس

و يقدم طلب منب الصيغة التنفيذية لاوامر و األحكام و القرارات و العقود و السندات التنفيذية األجنبية، أمام 
حمكمة مقر ا لس الت توجد يف دائرة اختصاصها موطن املنفذ عليح أو حمل التنفيذ  و يف هذا اإلطار قضت احملكمة 

ن الوكالة احملررة أما موثق أجنيب قابلة للتنفيذ يف اجلزائر، و ال ميكن االستناد إليها إلبرام عقود و العليا أنح " ال تكو 
و تراعى يف تنفيذ السندات التوثيقية األجنبية  18تصرفات إال وفق ما يقضي بتنفيذه من جهة قضائية جزائرية"

هذا السياق فقد أبرمت اجلزائر العديد من االتفاقيات  اتفاقيات املعاملة ابملثل الت تكون اجلزائر طرفا فيها، و يف
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، الت تعترب ملزمة للجزائر تطبيقا 10الدولية و الثنائية املتعلقة ابلتعاون القانوين و القضائي يف املواد اجلزائية و املدنية
ى أنح " املعدل و املتمم و الت تنص عل 1990من دستور سنة  192ألحكام الدستور النافذ خاصة املادة 

 املعاهدات الت يصادق عليها رئيس اجلمهورية، حسب الشروي املنصوص عليها يف الدستور تسمو على القانون".

 املطلب الثالث : احلفاظ على األرشيف التوثيقي و تسيريه.

يئات و تعد األمانة من أهم املميزات الت جيب أن يتحلى هبا املوثق سواء يف عالقاتح ما غ ه من الزمالء أو ه
مصاحل الدولة، مما جيعل من مهمة حترير العقود الت حيدد القانون صبغتها الر ية أو الت يريد األطراا إعطاءها هذه 
الصبغة تعد من قبيل الواجبات األكثر أ ية على صعيد مهنة التوثيق،  يا أن العقود التوثيقية ال حتتوي إال على 

على املوثق  فظ العقود الت حررها و الت استلمها من األطراا من أجل أصل واحد يسمى "الصورة"  مما حيتم 
إيداعها أو تسليم نسخ منها مىت احتاجها األطراا،و عليح فإن املوثق ملزم  فظ العقود التوثيقية و كذا تسليم نسخ 

املادة األوىل و  و 40/42من قانون التوثيق  11و  14و صور تنفيذية منها عند احلاجة و ذلو حسب نص املواد 
املتضمن لشروي و كيفيات تسي  األرشيف  49/41/2441املؤرم يف  41/208ما يليها من املرسوم التنفيذي رقم 

 التوثيقي و حفظح. 

فباعتبار أن املوثق يتعامل ما املواطنني بصفة يومية و هذه التعامالت القانونية تتطلب تموعة من الواثئق إلفراغها 
إنح ملزم قانونيا و أخالقيا ابحملافظة على الواثئق و العقود األصلية و كامل األرشيف اخلاص ابملواطنني  يف قالب ر ي ف

للرجوع إليح عند احلاجة، كما هو الش ن يف حال  ياع وثيقة معينة كانت  وزة أحد املتعاقدين و يف هذه احلالة 
سخة اثنية من الصيغة التنفيذية الت حتتاج إىل أمر قضائي همكان الشخص املعين وقتها اللجوء إىل املوثق الستخراج ن
 من رئيس احملكمة ملكان وجود مكتب املوثق حمرر العقد.

فاملوثق يعترب  ثابة املستودع احلقيقي لارشيف التوثيقي فهو واجب يثقل كاهل املوثق و التزام يف نفس الوقت الت 
هو ملزم برعاية العقود التوثيقية و السهر على حفظها حتت طائلة عملت خمتلف القوانني على محايتح و تكريسح، ف

املؤرم يف  41/208من املرسوم التنفيذي رقم  49العقوابت و قيام املسؤولية و يف هذا اخلصوص  د نص املادة 
 الت تنص على أنح " يعد املوثق مسؤوال عن حفظ العقود الت يعدها أو يتسلمها لليداع" كما 49/41/2441

يلتزم  فظ األرشيف التوثيقي يف مكتبح دون أي مكان آخر إال بعد احلصول على رخصة من رئيس الغرفة اجلهوية 
للموثقني املختصة، بعيدا عن احلرائق و الفيضاانت و خطر الرطوبة.فعادة ما حيتفظ املوثق ابلنسخ األصلية الت تو ا 

يم نسخة مطابقة للمعنيني، كما ميكن للمحاكم و اجلهات عليها توقيعات األطراا و الشهود و يكتفي فقط بتسل
القضائية على اختالا أنواعها االستعانة ابلواثئق احملفوظة  كتب املوثق للت كد من حقيقتها السيما فيما خيص 
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حاالت التزوير فواجب األمانة حيتم على املوثق احلفاظ على واثئق زابئنح و أرشيفهم الت هي جزء من األرشيف 
لوطين ال  م املتعاقدين فحسب بل  م ا تما ككل  يا يشمل األرشيف التوثيقي تموع الواثئق الت يتسلمها أو ا

 يعدها املوثق  ناسبة أو بسبب القيام  همتح النبيلة.

ح و و ميكن للموثق االستعانة بوسائل الك ونية لتخزين املعلومات اخلاصة ابلواثئق املسلمة أو املنجزة من طرف
يس ل عن كل تلف أو  ياع هلا إذ أنح ملزم  فظ أصل كل عقد حيرره أو أي مستند يتسلمح لليداع  من أصولح و  
كذا مسؤوليتح عن الواثئق املقدمة لح من زابئنح ابإل افة إىل خمتلف العقود الت حيررها و الت حيددها القانون، كما 

يكن طرفا يف العقد التوثيقي يف حني جيوز لح تسليم الواثئق لورثة أحد مينا عليح تسليم الواثئق إىل الغ  الذي مل 
أطراا العقد أو وكالئهم أو للجهات املعنية إن طلبت منح ذلو، و ما عدا ذلو ميكن لكل شخص لديح مصلب يف 

 .10وثيقة معينة أن يستصدر أمرا قضائيا من جهة خمتصة للحصول على هذه الوثيقة من عند املوثق

املوثق أن حيفظ العقود يف خزائن  فاتيب من أجل و ا حد ألي متطاول للبحا عنها و الوصول إليها، و على 
أما ابلنسبة لآلجل الت حيتفظ فيها املوثق ابلواثئق و املستندات فنالحظ أن املشرع مل يعط اإلجابة الشافية كما هو 

من  14تعلقة ابألرشيف ، و هنا  د نص املادة منصوص عليح يف بعل املهن، فهل ختضا لنفس القواعد العامة امل
تقضي عنح " حتدد طبيعة األرشيف التوثيقي و كيفيات و مدة حفظح لدى مكاتب التوثيق و  41/208املرسوم 

آجال إتالفح أو آجال إيداعح لدى املؤسسة املكلفة ابألرشيف الوطين بقرار من وزير العدل،حافظ األختام و السلطة 
 ملؤسسة املكلفة ابألرشيف الوطين".الوصية على ا

و هكذا فإن مهمة حفظ العقود تبدو ذات أ ية ابلغة فهي مرتبطة ابلنظام العام، فاألرشيف التوثيقي ال حيتوي  
 .11فقط على العقود الت تؤسس عليها العقود الشرعية لاطراا أو الغ  بل يتعدى ذلو إىل أبعد احلدود

 ية و العمل على تسجيل العقود و شهرها.الرابع : إضفاء الرمس املطلب

تعترب مهمة إ فاء الر ية على العقود من أهم املهام و الواجبات امللقاة على عاتق املوثق فهو الذي يتوىل إبرام 
العقود التوثيقية اخلاصة  ختلف املعامالت املدنية و التجارية و الشخصية، كما يلتزم  فظ هذه العقود و األوراق و 

ندات الت حيررها أو يسلمها لليداع، كما يسهر على تنفيذ اإلجراءات الالحقة و الالزمة لنفاذها السيما ما تعلق الس
 ابلتسجيل،اإلعالن،النشر و الشهر.

و يالحظ أن املوثق و إن كان ملزما من الناحية القانونية ابلقيام ابإلجراءات الالحقة إلبرام و حترير العقد إال أن 
، هلذا تفضل مصاحل  19مينا املعنيني من القيام هبذه املهمة عنفسهم )مهمة التسجيل و القيد و الشهر( ذلو ال
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الطابا و التسجيل  فتشية املالية و مصاحل الشهر العقاري ابحملافظة العقارية التعامل ما املوثقني أحسن من التعامل 
 .24ما املواطنني مباشرة أو ما اإلدارات املختصة

مهمة يقوم هبا املوثق هي حترير العقود الر ية سواء كانت هذه الر ية يلزم هبا القانون )شكلية قانونية( أو  ف هم 
كانت بناء على طلب من األطراا املتعاقدين )شكلية اتفاقية( و عادة ما يقوم املوثق ب سيم العقد بناء على طلب 

لة  وجب أمر أو حكم أو قرار قضائي كما هو الش ن يف من األطراا و أحياان بناء على تكليف من أجهزة العدا
إعداد الفريضة الشرعية أو إعداد الشهادة التوثيقية، إذ تتنوع العقود التوثيقية بني عقود مدنية و عقود جتارية و  رية و 

و إن كان عقود األحوال الشخصية.و يستوي أن تكون هذه العقود تضم أطراا ينتميان إىل طائفة القانون اخلاص أ
أحد أطرافح شخص من أشخاص القانون العام، إذ قد تكون اإلدارة العمومية طرفا يف العقد و ما ذلو يكون عقدا 
خاصا كما هو الش ن ابلنسبة لعقود شراء البلدايت لعقارات مملوكة خلواص، أو يف حال وجود هبة من طرا أحد 

دنية حمضة و خيتص املوثق بتحريرها كما خيتص القضاء .فمثل هذه العقود ذات طبيعة م21اخلواص لصاحل الدولة
ابملنازعات النامجة عنها و السيما منها دعاوى بطالن العقد املربم بني الطرفني، و ابلرغم من عدم وجود نص صريب 
يف هذا الش ن إال أن القضاء اجلزائري العقاري و اإلداري على حد سواء يؤكدان صراحة أن االختصاص بنظر صحة 

عقود التوثيقية يبقى خموال للقضاء العادي بغل النظر عن أطرافح على أساس أن القا ي العادي هو األقدر على ال
 تقدير ظروا البطالن و حاالتح.

و كث ا ما حكم القضاء اإلداري بعدم اختصاصح يف مثل هذه النزاعات مؤكدا يف نفس الوقت أن القضاء العادي 
التوثيقية،  يا أن معظم القضااي و الدعاوى املرفوعة مو وعها بطالن العقد و يف هو املختص ابلطعون يف العقود 

 أحيان أخرى تتعلق بدعاوى تقدير املشروعية.

غ  أن البطالن خيتلف عن الرجوع يف العقود الذي هو من  ات العقود و التصرفات التربعية مثل الوصية و اهلبة 
و ابلتايل تطبق نفس األحكام الت أش  إليها خبصوص االختصاص النوعي للقضاء العادي بنظرها، كما 21و الوقف 

 جيوز أن يكون الرجوع وداي )بطريق التقايل( أمام املوثق.

 يا ال يوجد أي قيد على املوثق يف إبرام العقود سوى عدم خمالفة النظام العام و اآلدا  العامة، إذ عددت 
 ن قانون التوثيق صور العقود التوثيقية الت يتوىل املوثق تسليمها و هي :م 11املادة 

 النسخ التنفيذية للعقود احملررة،-

 النسخ العادية للعقود احملررة، -
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 املستخرجات،  -

 العقود الت ال حيتفظ عصلها. -

 البند األول : إضفاء الصبغة الرمسية على العقود.

يتسلمها أصحا  الش ن إال أن املشرع قد اش ي أن حيتفظ املوثق ابلعقود احملررة أو األصل أن املوثق حيرر عقودا ل
تلو املتسلمة لليداع، هذا االحتفاظ ال يطال إال أصول العقود يف حني أن تسلم النسخ عن العقود يكون لاطراا 

سد للتصرا يصبب هذا األخ  ر يا املتعاقدة،  يا ختتلف هذه العقود حسب أ ية التعاقد إذ  جرد حترير العقد ا 
مستمدا حجيتح من احملرر املثبت لذلو، فنجد إىل جانب النسخة العادية النسخة التنفيذية و كذا 
املستخرجات.فمعظم الواثئق احملررة من املوثق حتوز احلجية املطلقة كون أهنا مدعمة بقرينة الر ية نتيجة توقيعها من 

لشكلية املطلوبة قانوان، و بناء عليح فإنح ال ميكن الطعن يف العقد التوثيقي السليم طرا  ابط خمتص ما مراعاة ا
ماداي إال عن طريق التزوير، كما أن العقود التوثيقية ال حتتاج إىل التصديق عليها من طرا احملكمة لت كيد صحتها 

الدولية على خالا ذلو  يا يتم ابستثناء العقود الت تعرض على اهليئات األجنبية إال إذا نصت االتفاقيات 
، ما اإلشارة إىل أن العقود احملررة خارج ال ا  22التصديق عليها من طرا رئيس حمكمة مكان تواجد مكتب املوثق

الوطين تتوىل املصاحل القنصلية املتواجدة خارج ال ا  الوطين حتريرها، فهل كل ما حيرره املوثق يعد ورقة ر ية السيما 
 ونح؟من حيا مضم

 / موقف الفقه اجلزائري :0

 أنح ليس كل ما حيرره املوظف العمومي هو حمرر ر ي من حيا مضمونح، فهناك  29يرى الفقح اجلزائري

بعل العقود الت حيررها املوثق بناء على ترد تصرحيات األطراا فقط و هي ما يعرب عنها ابلعقود التصرحيية أو 
يف هذه العقود أو احملررات ال تلحقها صفة الر ية حىت و إن كان شكل الورقة عقود اللفيف، و البياانت الواردة 

يوحي عهنا ورقة ر ية و مثاهلا عقود الشهرة، و الشهادة التوثيقية و الفريضة الشرعية... و يف هذا الش ن ينبغي 
 أمرين مهمني: التفريق يف األوراق الر ية بني البياانت الت دوهنا املوثق يف احملرر الر ي بني

ما قام بح املوثق أو املوظف العام أو الضابط العمومي أو املكلف خبدمة عامة بنفسح أو قام بح ذوو الش ن  *أوال/
أمامح، فالبياانت املدونة يف احملرر الر ي و الت صدرت  عرفة املوثق و من يف حكمح تعترب بياانت ر ية ال يتطرق 

 التزوير الذي يقا على عاتق من يدعيح.الشو إىل مضموهنا إال هثبات 
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ما قام بح ذوو الش ن خارج تلس العقد و يف غيبة املوثق و اقتصر عمل هذا األخ  على تدوينح بناء على *اثنيا/ 
تصرحيا م فقط، فهذه البياانت مل يعاينها املوثق بنفسح و مل تتم إال بناء على تصرحيات نقلها األطراا إليح خبصوص 

تصرحيات سابقة، فإن هذه البياانت ال تلحقها صفة الر ية رغم إيرادها يف احملرر الر ي، و لذا جيوز إثبات وقائا و 
عكسها ابلطرق العادية األخرى من غ  االدعاء ابلتزوير، إذ يستطيا الشخص الذي حيتا عليح ابحملرر الر ي الطعن 

أو اإلكراه أو الصورية و لح إثبات ذلو وفقا للقواعد العامة  يف البياانت الصادرة من ذوي الش ن ابلغلط أو التدليس
 يف اإلثبات.

 / موقف القضاء اجلزائري :7

ذهب القضاء اجلزائري يف نفس منحى الفقح من خالل التمييز بني أنواع العقود الت حيررها املوثق، و تقسيمها 
 إىل نوعني :

ر املوثق إذ هي يف األصل و القاعدة العامة يف العقود التوثيقية، و هي العقود الت تتم حتت  ا و بصالنوع األول : 
إذ يف ض أن تلس العقد هو مكتب املوثق نفسح الذي حرر هذا السند، و هذا النوع من العقود حيوز كامل احلجية 

 املطلقة الت متيز األوراق الر ية.

تصرحيات األطراا و الشهود خبصوص وقائا معينة قد و هي العقود الت يكتفي فيها املوثق بتلقي  النوع الثاين : 
تتعلق ابملا ي، و ال يعد مكتب املوثق سوى مسجال هلا و ليس تلس عقد، و هي ما يعرب عنها بعقود التصريب أو 
بعقود اللفيف و هذا النوع من احملررات ال تتسم ابحلجية املطلقة و إرا  جية نسبية و ميكن إثبات عكس ما جاء 

 من بياانت و تصرحيات.فيها 

أنح " من املقرر عرفا أن اللفيف  21/14/1994و يف هذا اخلصوص قررت احملكمة العليا) الغرفة العقارية( يف  
هو عقد عريف حيرر أمام املوثق يثبت فيح تصرحيات األطراا و الشهود، و من مثة فإن القضاء  ا خيالف هذا املبدأ 

و اعتباره عقدا ر يا دون توفره على الشروي  -اللفيف–ن قضاة املو وع عخذهم ينعدم فيح األساس القانوين، و أ
 املنصوص عليها يكونوا قد خرقوا القانون.

جاء فيح " حيا أن العقد املؤرم يف  40/42/1990و يف قرار آخر للمحكمة العليا) الغرفة العقارية( بتاريخ 
ثق، ألنح اكتفى بقيد اتفاق األطراا فقط، و مل يتم تسجيلح ليس عقدا ر يا رغم حتريره بواسطة مو  19/14/1918
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أو شهره، و ليس لح رقم تسلسلي و ال حيمل رقم فهرس هلذا األمر يتعلق  جرد عقد لفيف الذي يعترب  ثابة عقد 
 عريف". و قد ذهب القضاء املقارن يف نفس الفكرة معتربا أن مضمون عقد اللفيف هو ترد شهادة مكتوبة ال غ 

و شهادة عقد الشهرة) شهادة  20مدونة يف غالب ر ي، و من أمثلة العقود التصرحيية  د الفريضة الشرعية للمتويف
و دائما فيما يتعلق ابحلجية الت تشملها التصرحيات املتلقاة من األطراا قررت احملكمة العليا  احليازة طويلة األجل(.

 ما يلي   

" من الثابت قانوان و قضاء أنح إذا كان للعقد الر ي قوة اتباثية حىت يطعن فيح ابلتزوير فيما خيص املعاينات الت 
قام هبا املوثق نفسح فإن املعلومات األخرى املعطاة من قبل أطراا العقد تكون هلا قوة اثباتية إىل غاية تقدمي الدليل 

 العكسي.

ل أن الفريضة الت مت على أساسها البيا أمام املوثق مل تكن تشمل مجيا الورثة و ملا كان اثبتا يف قضية احلا
 الشرعيني بتعمد من املدعني، و أن هذا يشكل غشا من ش نح أن يؤدي إىل بطالن البيا.

و من مثة فإن قضاة ا لس كانوا على صوا  ملا أبطلوا عقد البيا مسببني قرارهم تسبيبا كافيا مما يستوجب معح 
 فل الطعن"ر 

 و يف معرض حيثيات هذا القرار املشار إليح انقشت احملكمة العليا أوجح الطعن كما يلي :

عن الوجح الثاين: حيا أنح يعا  على القرار املطعون فيح لقصور األسبا  و إبطالح لعقد ر ي دون تربير و  
عن البيا مت بواسطة تزوير حسب القرارات  8و  0حيا أنح ، و مثلما يستفاد من قراءة القرار يف صفحتيح  لكن ،

 اجلزائية املقدمة يف ا لس و هذا، دون تقسيم تركة مورث األطراا.

قد مت  من عقد البيا، ابلفريضة تكفي لتبيان أن البيا 0أنح، و من جهة أخرى، فإن ترد القيام  قارنة للصفحة 
من طرا )ل م(، )م م( و أبنائها ) ل م ل أ( مدعني يف ذلو عهنم وحدهم الورثة و هو ما مت  كيده خط  حىت 

 أمام املوثق من قبل الشاري.

و هبذا، يكون البائعون و الشاري على حد سواء قد تعمدوا عدم اإلشارة إىل املدعى عليهما بصفتهما وارثني، و 
 ح أن يؤدي إىل بطالن البيا.أن هذا يشكل غشا من ش ن
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أنح، و فضال عن ذلو، فحىت و إن كانت للعقد الر ي قوة اثباتية طاملا مل يطعن فيح ابلتزوير فيما خيص املعاينات 
الت قام هبا املوثق نفسح، فإن املعلومات األخرى املعطاة من طريف أطراا العقد وحد ا و غ  املراقبة ألهنا ال ميكن 

 من قبل املوثق نفسح تكون هلا قوة اثباتية إىل غاية تقدمي الدليل العكسي.التحقق منها 

و ابلنتيجة، فإن ا لس القضائي كان على صوا  عندما أبطل عقد البيا و أن قراره مسبب التسبيب الكايف 
م تقدميح من طرا ابعتباره أنح تبىن أسبا  اخلربة املصادق عليها. و عالوة على ذلو ، فحىت التقرير املذكور مل يت
 املدعيني، و هبذا فإنح ال يتسىن للمحكمة العليا أن متارس رقابتها و عليح فإن الوجح غ  مؤسس"

و املسلم بح فقها و قضاء أن مثل هذه الواثئق " واثئق لفيف " ال حتوز احلجية املطلقة يف مضموهنا رغم حتريرها 
ا قد ال يكون صحيب، ألنح استند على تصرحيات أطرافح من طرا املوثق فشكلها صحيب و ر ي، و لكن مضموهن

 ال غ .

خبصوص شهادة الفريضة الشرعية ما يلي : "  94/40/1990و يف ذلو جاء يف قرار للمحكمة العليا بتاريخ  
 قام هبا من الثابت قانوان و قضاء أنح إذا كان للعقد الر ي قوة اثباتية حىت يطعن فيح ابلتزوير فيما خيص املعاينات الت

 املوثق نفسح.

 فإن املعلومات األخرى املعطاة من قبل أطراا العقد تكون هلا قوة اثباتية إىل غاية تقدمي الدليل العكسي".

و ملا كان اثبتا، يف قضية احلال أن الفريضة الت مت على أساسها البيا أمام املوثق مل تكن تشمل مجيا الورثة 
 ذا يشكل غشا من ش نح أن يؤدي إىل بطالن البيا".الشرعيني، بتعمد من املدعيني.فه

و من الناحية القانونية فإن حترير هذه الوثيقة ليس حكرا على املوثق فيجوز أن حترر من طرا رئيس املركز 
 .28القنصلي كما جيوز أن يتوىل القا ي حترير الفريضة الشرعية بناء على طلب األطراا  وجب دعوى قضائية

قد الشهرة ورد يف قرار حديا للمحكمة العليا صيغة أكثر و وحا و إقناعا، حيا ورد يف و فيما يتعلق بع
 حيثياتح:

" ...إذا كانت حجية الورقة الر ية يف اإلثبات هي حجية على الناس كافة، أي بني املتعاقدين و ابلنسبة للغ ، 
و بصره و الت فيها مساس عمانة املوثق.و هذه  فإنح جيب التفرقة بني الوقائا الت أثبتها املوثق مما جرى حتت  عح
 حجيتها مطلقة و ال جيوز إنكارها إال عن طريق الطعن ابلتزوير".
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أما الوقائا الت نقلها ذوي الش ن فيجوز الطعن فيها عن طريق إثبات عكسها دون حاجة إىل الطعن يف الورقة 
 ذا ا بطريق التزوير.

من ق.م فإن تقدير  120ى تصرحيات الشهود املتعلقة ابحليازة عمال ابملادة و  ا أن عقد الشهرة حرر بناء عل
هذه الشهادة مما خيضا للسلطة التقديرية لقضاة املو وع، و ال رقابة عليهم يف ذلو من قبل احملكمة العليا السيما و 

 أن عقد الشهرة ما هو إال عقد تقريري يقتصر على ترد اإلثبات.

 على تسجيل العقود و شهرها. البند الثاين : العمل

و تتعلق هذه اإلجراءات أساسا ابلتسجيل هدارة الضرائب املختصة و الشهر ابحملافظة العقارية و إجراءات القيد 
يف السجل التجاري و احملكمة املختصة، يا أن ختلف و انعدام هذه اإلجراءات الالحقة على حترير العقد و توقيا 

 رورة إىل بطالن العقد.األطراا لح ال تؤدي ابلض

 / مهمة التسجيل :  0

يعترب إجراء التسجيل إجراء جوهراي ابلنسبة لكافة العقود التوثيقية سواء كان برسم اثبت أو نسيب أو اب ان ما عدا 
تلو الت أعفاها املشرع بنصوص خاصة يف قانون التسجيل، فهو إجراء إداري إجباري ذو طابا جبائي يقوم بح 

د ر ي يف سجالت ممسوكة هلذا الغرض لدى املصاحل موظفو مصاحل الطابا و التسجيل  عىن آخر هو تدوين عق
املالية مقابل دفا رسوم مالية حمددة  وجب قوانني التسجيل و الطابا.هذه العملية ال تنصب سوى على العقود الر ية 

تسمب  املوثقة أما العقود العرفية فال ختضا هلذا اإلجراء يف ظل القانون احلايل، ما العلم أن النصوص السابقة كانت
بتسجيل العقود العرفية، و هذا اإلجراء ال يعطي الصيغة الر ية للعقود العرفية و إرا يعطيها اترخيا اثبتا طبقا لنص 

من قانون التسجيل و  981مت تعديل املادة  1991من ق.م غ  أنح و  وجب قانون املالية لسنة  921املادة 
 .20راء تسجيل للعقود العرفية وجبها مت منا مفتشي التسجيل من القيام هج

و يتوىل مهمة التسجيل مفتش التسجيل ) و هو موظف عمومي و ليس  ابط عمومي خبالا املوثق( و يتمثل 
دوره يف تدوين التصرفات العقارية و غ  العقارية احملررة لدى املوثق يف سجالت خمصصة هلذا الغرض مقابل حتصيل 

يتوىل دفعها من قبل األطراا املتعاقدة،  يا تضبط هذه الرسوم عادة  وجب حقوق الطابا و رسم التسجيل الت 
 قوانني املالية.
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 املتمم،املتضمن قانون الطابا املعدل و  49/12/1900املؤرم يف  00/149و ختضا هذه الرسوم ألحكام األمر 
 .20قانوين من جهة أخرى يا أن التسجيل يلعب دورا مزدوجا فهو من جهة ذو طابا جبائي مايل، و ذو طابا 

 يتمثل يف متويل اخلزينة العمومية من خالل املسا ة يف حتقيق إيرادات مالية للدولة أ  الدور اجلبائي : 

قد متكنها من تسي  املرافق العمومية و لكن املوثق ليس مفتش مالية أو  رائب و إرا يقتصر دوره فقط على 
وثق  عرفتح و حتت إشرافح فقط دون أن ميتد إىل حتصيل الرسوم اخلاصة ابلعقود حتصيل الرسوم املتعلقة ابلعقود الت ت

احملررة من طرا اإلدارات و اهليئات األخرى، و حىت العقود احملررة من طرا موثق آخر ال يلزم املوثق بتحصيل 
 رسومها فكل موثق يقوم هبذا الدور اجلبائي منفردا.

يل مرحلة من مراحل انتقال امللكية العقارية، و هو إجراء يتوسط عمليت حيا يعترب التسج ب الدور القانوين :
سواء ابلنسبة للورقة الر ية أو  21التوثيق و اإلشهار العقاري، كما أنح إجراء ملزم قانوان مما يرتب عليح آاثر قانونية

 .29الورقة العرفية

ن أيضا يف املعامالت املنقولة ذات الصبغة املدنية غ  أن التسجيل ال يقتصر على املعامالت العقارية و إرا يكو  
 أو التجارية....

من حيا املبدأ ال تعد مجيا العقود التوثيقية خا عة للشهار العقاري ألن مهام املوثق / مهمة اإلشهار العقاري:  7
فات الواردة على عقار ليست حمصورة يف توثيق العقود العقارية فقط، فالشهر إجراء إجباري يتطلبح القانون يف التصر 

 أو حق عيين عقاري من أجل إعالم الغ  ليكون حجة عليهم  يا يش ي فقط أن يكون العقد موثقا قبل شهره.

و يعد الشهر إجراء إلزاميا لاطراا و املوثقني على حد سواء و لكتا   بط احملاكم و ا الس القضائية و ملزم 
مالك الدولة،  يا يقوم املوثق يف أغلب األحيان بتحصيل رسوم اإلشهار للسلطات اإلدارية خاصة منها مديرية أ

احملافظة العقارية هي مصلحة إدارية اتبعة ملديرية احلفظ العقاري ابلوالية، و هي من املصاحل اخلارجية  لفائدة العقاري
 إلدارة املركزية لوزارة املالية.

ت الت توىل حترير عقودها حتت طائلة حتميلح غرامات جبائية نظ  و يتقيد املوثق  واعيد قانونية يف شهر التصرفا 
الت خ  أو عدم القيام هجراء اإلشهار، فاملوثق حمصل  رائب و مودع عمومي و مراقب مايل من غ  أجر،كون أن 

تسجيل و عملح يدخل يف نطاق اخلدمة العامة، و عالقتح ال تقتصر  ختلف مصاحل و إدارات الدولة ال ختتزل يف ال
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الشهر العقاري فقط بل عملح ذو صلة وطيدة  صاحل أخرى كاحملكمة و البلدية و غ ها من هيئات الدولة، إذ عادة 
ما يعني املوثق كخب  فين لتوكل لح مهمة إعداد الفرائل الشرعية و حتديد األنصبة و حصر ال كات.كما توجد لح 

ة أو نظارة األمالك الوقفية على مستوى الوالية فيما يتعلق ابلوصااي و عالقة  صاحل الشؤون الدينية و ابلذات مديري
اهلبات و األوقاا للنفا العام أو ذات الطابا اخل ي، كون أن هذه األخ ة هي من تتوىل جرد و تسي  األمالك 

ج من أجل متكني أطراا الوقفية و استثمارها، كما يتصل املوثق أيضا  صاحل احلالة املدنية يف حال إبرام عقود الزوا 
 عقد الزواج من استخراج الدف  العائلي.

 خامتة :

من خالل تعر نا للواجبات املهنية الواقعة على عاتق املوثق يتضب أنح ي تب عليح إ افة إىل إعالم الطرفني 
أن حيافظ على آدا  املهنة  -بعد التثبت من هوية األطراا –املتعاقدين ابحلقوق و االلتزامات الواقعة على عاتقهما 
القيات مهنة التوثيق عن طريق اح امح لزمالئح و عدم املساس و تقاليدها عن طريق اح امح للقواعد القانونية و أخ

بسمعتهم وشرفهم املهين، كما يلتزم ابحلفاظ على األرشيف التوثيقي و محايتح من أي  ياع أو تلف عن طريق 
ح ختصيص أماكن للحفظ بعد القيام  همة التسجيل و الشهر، هذه األخ ة يف حال تباطؤ املوثق على القيام هبا فإن

يتعرض إىل مساءلة مدنية و أخرى جبائية  يا يتعرض لغرامات عن كل  خ  يتم حساهبا بنسب مئوية متفاوتة 
 على حسب نوعية العقد الذي مت حتريره.

 االحاالت و اهلوامش :
احلرا و املنتجني و اهلدا منح هو حتقيق  و هو ما يعرب عنح اباللتزام ابلتبصر و النصب و اإلعالم، الذي يفرض على كل املهنيني و الصناع و أصحا  -1

فرد و املصلحة االنسجام بني النصوص القانونية املعمول هبا و االتفاقات و املشارطات و تسهيم مهمة تنفيذها على الواقا بشكل ال يتعارض بني مصلحة ال
 .140ص -2419عة طب -دار اجلامعة اجلديدة -مهنة التوثيق يف القانون اجلزائري -العامة.مقين بن عمار

املتعلقة ابملصادقة  94املتعلقة عداء اليمني و املادة  41فقد تضمن قانون التوثيق تموعة من املواد الت تظهر عالقة املوثق جبهات القضاء منها املادة  -2
 نفيذية.  اخلاصة  نب نسخة اثنية من الصيغة الت 92على العقود املراد تنفيذها خارج ال ا  الوطين، و املادة 

صياغة نصف  يالحظ أن املدرسة الالتينية يف الصياغة حاهلا حال اللغة العربية حترص على استخدام الفواصل بني اجلمل يف حني أنح من املمكن أن جتري -9
 العبارة الفرنسية التالية:صفحة أو صفحة كاملة بدون فواصل، فاجلملة الفرنسية ميكن أن يتغ  معناها  سب مو وع الفواصل و مثال ذلو يتضب من 

" « Le professeur dit, l’inspecteur ,est gentil »  و معىن هذه العبارة: "قال األستاذ: املفتش  طيب" و الصورة الثانية للجملة
 " األستاذ طيبو معناها يكون: "قال املفتش    « Le professeur, dit l’inspecteur, est gentilذا ا ما تغي  موقا الفواصل و هي "

 .80ص  -دون دار نشر و سنة طبا -اجلزء األول -تبصرة احلكام يف األقضية و األحكام -ابن فرحون املالكي - 0
  198ص  -دون سنة طيا -دار القلم–القوانني الفقهية  -ابن جزي - 8

:" و موا ا الغلط لقلة املران يف سبعة: مخسة من جهة اللسان و اثنان من جهة الفقح" و يف هذا السياق  و لسان الدين اخلطيب حيكي يف املس لة مايلي
 يقول " فكث ا ما يكون جبان القلم غ  مطوع العبارة، و ال مستحضرا ما حتتاج إليح الوثيقة من الفقح، و إن كان عاملا ابإلمجال...."
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 .20ص – 1909سنة -الرابي –دار املنصور للطباعة و الوراقة  -ريقة يف ذم الوثيقةمثلى الط –حممد بن اخلطيب السليماين 
" يسند لكل موثق مكتب عمومي للتوثيق، يتوىل تسي ه حلسابح اخلاص و حتت مسؤوليتح، و ميكن أن يس   40/42من القانون  1فقرة  9تنص املادة  -0

 يف شكل شركة مدنية مهنية، أو شركة تمعة"
 ح " جيب أن يكون مكتب التوثيق الئقا و مناسبا ملمارسة مهنة املوثق و أن يكون متميزا عن احملالت الت متارس فيها نشاطات أخرى".بقول - 0
سب يرية مو ال يتحقق ذلو إال ابالتصال ابملصاحل اإلدارية املختصة كمفتشية التسجيل و الطابا و مفتشية أمالك الدولة و احملافظة العقارية و مد -1

 .140ص  -املرجا السابق –مقين بن عمار  -األرا ي
و مدى فعليح أن يتحرى اجلانب املو وعي للعقد فيما خيص توفر أركان العقد من أهلية األطراا املتعاقدة و بيان مدى مشروعية حمل و سبب العقد  -9

تعاقدين و جتاه الدولة و جتاه الغ ،فحماية األفراد و ا تما تنبا من احلرص على مطابقتها للقوانني املعمول هبا و النظام العام و مدى نفاذ بنوده فيما بني امل
 .141ص  -املرجا السابق –،و كذلو مقين بن عمار 21ص  -املرجا السابق -محان بكاي -تطبيق القانون أحسن تطبيق تشريعا و تنظيما

احلال، أن الواهب كان يف مرض املوت بشهادة املوثق و الشهود و الشهادات الطبية فإن  يف هذا اإلطار قضت احملكمة العليا " ملا كان اثبتا يف قضية -41
 د التصرا قضاة املو وع بقضائهم برفل دعوى الطاعن على أساس أن العقد التوثيقي ال ميكن إبطالح إال يف حالة الطعن ابلتزوير ما أن الدعوى كانت 

غرفة  -م ثبوت أن اهلبة مو وع النزاع كانت يف مرض املوت فعال فإهنم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون"الذي أقامح الواهب و ليس  د شكلية العقد رغ
عدد خاص سنة  -غرفة األحوال الشخصية -تلة االجتهاد القضائي -219941ملف رقم – 10/49/1999األحوال الشخصية و املواريا بتاريخ 

 .210ص  -2441
نفيذ دون حاجة إىل استصدار حكم قضائي بش هنا، فهي ختتلف عن احملررات العرفية الت و إن كانت هلا حجية يف اإلثبات لكن و هي العقود القابلة للت-11

 ليست هلا القوة التنفيذية النتفاء الر ية.
ها أو نسخ عادية منها أو املستخرجات، و الت تنص على أنح "يقوم املوثق  من الشروي الت حيددها القانون، بتسليم نسخ تنفيذية للعقود الت حيرر  -21

 من قانون التوثيق. 92و  91العقود الت ال حيتفظ عصلها" و ينظر كذلو إىل املادتني 
 الت تنص على أنح " ال تسلم إال نسخة تنفيذية واحدة حتت طائلة العقوابت الت ديبية. -91  

 ئيس حمكمة تواجد املكتب، و يرفق األمر الصادر ابألصل".غ  أنح ميكن تسليم نسخة تنفيذية اثنية عمر صادر عن ر 
 .90ص  –املرجا السابق –مقين بن عمار   -10

 .118ص  -2449سنة  –العدد الثاين  –ا لة القضائية  -209081ملف رقم  20/12/2449قرار احملكمة العليا بتاريخ  -18
مة ما الدول العربية كاتفاقية التعاون يف امليدان القضائي بني اجلزائر و املغر  املوقعة بتاريخ و من هذه االتفاقيات نذكر على سبيل املثال تلو املرب  -01

املؤرخة يف  91ج.ر العدد  10/40/19090املؤرم يف  09/110ابجلزائر و الت متت املصادقة عليها  وجب املرسوم رقم  18/49/1909
ابجلزائر الت متت املصادقة  20/40/1909و القضائي بني اجلزائر و تونس املوقا عليها بتاريخ ، و اتفاقية التعاون القانوين 012ص  – 10/48/1909

املرجا  –مقين بن عمار  - .1240ص -29/11/1909املؤرخة يف  10ج.ر العدد  10/11/1909املؤرم يف  09/084عليها  وجب املرسوم رقم 
 .99و  91ص  –السابق 

احملدد لشروي و كيفيات تسي   49/41/2441املؤرم يف  41/208و ما بعدها من املرسوم التنفيذي رقم  2دة ينظر يف هذا الصدد إىل املا -01
 األرشيف التوثيقي و حفظح.

مقين  -احملدد لشروي و كيفيات تسي  األرشيف التوثيقي و حفظح 49/41/2441املؤرم يف  41/208من املرسوم التنفيذي رقم  8ينظر إىل املادة  - 11
 .89ص  –املرجا السابق  –. و كذلو بلحو نسيم 118ص  –املرجا السابق  -عمار بن
 من قانون التسجيل الت جاء فيها : 12ينظر املادة  - 91

لو" و نفقات التسجيل و الطابا و رسوم اإلعالن العقاري و التوثيق و غ ها تكون على عاتق املش ي ما مل يكن هناك نصوص قانونية تقضي بغ  ذ
الحظ أن كل ما يشهر جيب أن يكون مسجال و العكس غ  صحيب على اعتبار أن هناك عقود ختضا للتسجيل دون أن ختضا للشهر العقاري، كما هو ي

 سنة( و عقود العارية و عقود الوديعة... 12الش ن يف عقود اإلجيار) أقل من 
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ق.م  009يف بعل احلاالت، و هي عقود ختضا للقانون اخلاص و ذلو حسب املادة جيوز للدارات و املؤسسات العمومية أن تربم عقودا توثيقية  -42
احملدد للقواعد املتعلقة  20/40/1991املؤرم يف  91/11من القانون رقم  2/1و املادة  49/48/1911املؤرم يف  11/10املعدلة  وجب القانون رقم 

 املتعلق  ماية ال اث الثقايف. 18/40/1991املمضي يف  91/40ون رقم من القان 8بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة و املادة 
من نفس  212و  211من ق.أ، أما الرجوع يف اهلبة فقد حتدثت عنها املواد  192فيما خيص الرجوع يف الوصية فقد تكلمت عن ذلو املادة  - 12

 املعدل و املتمم. 20/40/1991املؤرم يف  91/11رقم من قانون األوقاا  18القانون، و خبصوص الرجوع يف الوقف ينظر املادة 
من قانون التوثيق الت تنص على أنح " ال ختضا العقود املوثقة للتصديق، إال إذا اقتضى األمر عر ها على سلطات أجنبية ، ما مل تنص  94املادة  - 22

 على خالا ذلو االتفاقيات الدولية.
 كمة حمل تواجد املكتب"و يتم التصديق على العقد من قبل رئيس حم

 و ما بعدها. 92ص  – 2442سنة  –دار هومح للطباعة و النشر  -محاية امللكية العقارية اخلاصة -محدي ابشا عمر - 92
ا  رورة تقدمي الفريضة الشرعية : هي وسيلة فنية إلثبات عالقة املورث ابلورثة و عادة ما يعتمد املوثق يف حتريرها على تصرحيات األطراا املعنية م -20

ن املمكن أن خيلف شهادة الوفاة و الدف  العائلي و نسخ من شهادات امليالد األصلية ما  رورة حضور شاهدين ابلغني يعرفان حق املعرفة املتويف، ما أنح م
 على هامش شهاديت ميالده األصلية، و املتويف ورثة من زوجة اثنية تسكن يف منطقة أخرى و تزيد مشكلة املوثق يف حالة عدم تقييد زواجح الثاين مثال

 الفريضة ليست شرطا إلثبات الصفة ف فا الدعوى فهي فقط تثبت أنصبة الورثة بناء على نسب الفرائل احملددة يف قانون األسرة.

الضرائب الوالئية اخلا عة لوصاية وزارة  تتوىل مفتشية التسجيل و الطابا و املواريا القيام  همة حتصيل رسوم التسجيل و هذه اهليئة اتبعة ملديرية - 28
 املالية.

ج.ر العدد -احملدد لتنظيم املصاحل اخلارجية للدارة اجلبائية و اختصاصا ا املعدل و املتمم 29/42/1991املمضي يف  91/04ينظر املرسوم التنفيذي رقم 
 .982ص  20/42/1991املؤرخة يف  9

املتضمن إحداث مفتشية التسجيل و الطابا و املواريا و البطاقية و حتديد اختصاصها  10/40/1999املؤرم يف  912و ينظر كذلو القرار الوزاري رقم 
 .10ص  -10/40/1999املؤرخة يف  80ج.ر العدد  -اإلقليمي

املتضمن قانون املالية التكميلي  20/48/1990املؤرم يف  90/41قم من املرسوم ر  48من قانون التسجيل املعدلة  وجب املادة  91نصت املادة  -02
على أنح " رسوم التسجيل يتحملها األطراا مناصفة و حقوق التسجيل هي حمددة  9ص  -21/48/1990املؤرخة يف  99ج.ر العدد  – 1990لسنة 
 لكل واحد. %2.8توزع توزيعا عادال بني الطرفني بنسبة  8%  

عندما  %4.8من قانون التسجيل بنسبة  220ما العلم أن هذا التوزيا ليس من النظام العام،أما عقود املقايضة فهي ختضا لرسم خاص حددتح املادة 
 تكون احلصص املتبادلة متساوية.

 .28ص  -2449سنة  -ار هومح للطباعة و النشرد -اإلطار التنظيمي و القانوين لتسجيل العقارات يف التشريا اجلزائري -دوة أسيا و رامول خالد-  - 20
 من ق.م بش ن دعوى الشفعة على أنح " ال ميارس حق الشفعة يف األحوال اآلتية ) و األصب احلالتني اآلتيتني( : 140على سبيل املثال نصت املادة  -21
 إذا تنازل الشفيا عن حقح يف الشفعة و لو قبل البيا. -
عقد البيا يف األحوال الت نص عليها القانون" و ما يالحظ يف هذا الش ن أن املشرع خيلط يف استعمال املصطلحات بني  يوم تسجيلإذا مرت سنة من  -

ق.م. و األقر  إىل الصوا  هو أن املشرع بقصد الشهر كون أن  241مصطلب التسجيل و مصطلب الشهر بني النص العريب و النص الفرنسي للمادة 
 –( و إن كان النص العريب هو األوىل ابلتطبيق.مقين بن عمار Enregistrement( و ليس ) Transactionصطلب )النص الفرنسي يستعمل م

 .11ص  –املرجا السابق 
و حتدد  من ق.ا.م.ا 028املتعلق بت سيس السجل العقاري و ينظر املادة  28/49/1900املؤرم يف  00/09من املرسوم رقم  99ينظر املادة  - 29

 0شهر يف القرارات و األحكام القضائية من اتريخ صدور احلكم، و  2أشهر يف العقود التوثيقية من اتريخ إبرام العقد و  9إجراءات الشهر العقاري عجل 
 أشهر يف عقد الشهادة التوثيقية من اتريخ إبرامها.
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 الطابع التجاري لوكاليت احملروقات ووكاليت املناجم: آلية جديدة للضبط االقتصادي؟

  -ابحثة أستاذة -: بواخلضرة نورةاألستاذة
 جامعة جيجل. -كلية احلقوق والعلوم السياسية  

 ملخص:
شهدت املنظومة القانونية الوطنية العديد من االصالحات متاشيا ما التحوالت االقتصادية الت بدأت يف اواخر 

 ، الت اسست ملا يعرا بـالسلطات االدارية املستقلة"الثمانينات من القرن املا ي، مما ادى اىل ظهور ما يعرا بـ "
 املتدخلة".ال " الدولة الضابطة""

انشئت وكالتان تسهران على  بط  قطاع  40-48،  وبصدور قانون احملروقات رقم 2448اال انح ويف سنة 
الوكالة الوطنية ملراقبة النشاطات و "الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات  )النفط(" احملروقات يف اجلزائر و ا: " 

واللتان متيزات عحكام قانونية غ  م لوفة ابلنسبة لسلطات  احملروقات(" ، احملروقات )سلطة ضبطوضبطها يف جمال 
الوكالة : " 2410الضبط االخرى خاصة طابعها التجاري،  وهو ما قيس عليح عند ظهور  وكالت املناجم سنة 

مما يث  تساؤال جادا حول الطبيعة  "،وكالة املصلحة اجليولوجية للجزائرو " الوطنية لضبط االنشطة املنجمية"
 القانونية هلذه الوكاالت، وكوهنا فئة قانونية جديدة انيط هبا  بط قطاعي احملروقات واملناجم.

Résumé : 

Le système juridique national a connu un grand nombre de réforme en ligne avec 

les changements économique qui on commencé fin des années quatre-vingt du 

siècle passé, ce qui a conduit à l’émergence de ce qu’on appelle les “ autorités 

administrative indépendante”, qui a fondé ce qui est connu aujourd’hui par “l’Etat 

régulateur” non “ l’Etat interventionniste.” 

Cependant, en 2005, après la publication de la loi des hydrocarbures N° 05-07, 

deux agences ont étaient créés pour veiller sur la régulation du domaine des 

hydrocarbures en Algérie : “l’agence national de valorisation des ressources en 

hydrocarbures en Algérie, à savoir “l’agence national pour la valorisation des 

ressources en hydrocarbures (ELNAFT)” et “l’autorité de régulation des 

hydrocarbures(ARH)”, et qui on été caractérisé par des disposition légales 

inhabituel au autorités de régulation surtout le nature commercial, Ce qui à été 

mesuré au agences minières en 2014 : « l'Agence Nationale de Contrôle des 

Activités Minières » et « l'Agence Géologique Algérienne », qui soulevé une 

question sérieuse  sur la nature juridique de ces organismes, et le faite qu’elles sont 

une nouvelle catégorie juridique qui lui à été confié la régulation du secteur des 

hydrocarbures et de mines . 
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 مــقـدمة: 
من طرا السلطة  أفضل،  جاء يف اطار البحا عن خطوات وتداب  2448وكالت احملروقات سنة  إنشاءأن 

 هيل هياكل الدولة استجابة  وإعادةهصالل  األمرالعامة لتسي  قطاع احملروقات بعد فتحح للمنافسة، ويتعلق 
،  وعليح فان وكالت احملروقات متثل استجابة الدولة حلاجيات جديدة 1للمعطيات السياسية واالقتصادية اجلديدة

 شقح االقتصادي، فاالنتقال من الدولة الراعية املتدخلة اىل الدولة وخاصة، فّر ت على رط التدخل العمومي يف
الضابطة ساهم يف ظهور هذه امليكانيزمات املؤسساتية اجلديدة نظرا لعدم تكّيف االدارة الكالسيكية لال طالع 

ادية هنشاء االقتص اإلصالحاتحرية التجارة والصناعة،  ولذلو ترمجت هذه  مبدأبوظيفة الضبط االقتصادي يف ظل 
فعالية للسلطات  أكثر إعطاءغ  م لوفة يف النظام املؤسسايت من اجل  -من بينها وكالت احملروقات-هيئات جديدة 

حاولت السلطة العامة اس جاع صالحيا ا يف  استجابة ملتطلبات الشفافية والوساطة، إذ وأكثرالتقليدية  اإلدارية
 -48من القانون رقم  12 وجب نص املادة   من خالل إنشاء وكالتني -بشكل أكثر مرونة - بط قطاع احملروقات

 :: "تنش  وكالتان وطنيتان مستقلتان تتمتعان ابلشخصية القانونية واالستقاللية املالية تدعيان وكالت احملروقات2 40

وكالة وطنية ملراقبة النشاطات و بطها يف تال احملروقات، وتدعى يف صلب النص "سلطة  بط  -
 ."احملروقات
 وكالة وطنية لتثمني موارد احملروقات، وتدعى يف صلب النص "ألنفط". -

 على أنح: " تنش  وكالتان وطنيتان تتمتعان3 48 -10اجلديد رقم  من قانون املناجم 90بينما تنص املادة 
 ابلشخصية القانونية واالستقالل املايل تدعيان الوكالتان املنجميتان:

 _ وكالة لتسي  املنشآت اجليولوجية، تدعى يف صلب النص "وكالة املصلحة اجليولوجية للجزائر".
_ وكالة لتسي  املمتلكات املنجمية ومراقبة النشاطات املنجمية، وتدعى يف صلب النص "الوكالة الوطنية 

 طات املنجمية".للنشا

انح ليس ببعيد اجلدل الفقهي الكب  الذي اثر حول سلطات الضبط االقتصادي أو السلطات االدارية  واألكيد
ومدى قبوهلا او تصنيفها يف إحدى املؤسسات الكالسيكية للقانون  -خاصة على مستوى الفقح الفرنسي -4املستقلة

استقر كل من الفقح والقضاء على كوهنا هيئات جديدة ومستحدثة العام، نظرا لغموض مفهومها وحداثتح، إىل ان 
على مستوى النظام املؤسسايت اإلداري  دا إىل  بط النشاطات االقتصادية عوض الدولة وطرقها اإلدارية التقليدية 

 أو املباشرة يف تسي  االقتصاد.

كالت املناجم، هو األخر ليس ابلسهل، إذ ابلنسبة لتحديد املركز املؤسسايت لوكالت احملروقات وو  األمركذلو 
، صحيب أن 5حالة خاصة وشاذة يف املنظومة القانونية اجلزائرية  -2448بظهورها سنة  –شكلت وكالتا احملروقات 



 7102العدد الثاين سبتمرب                                                                           جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية 
 07 

 

191 

 حيي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة 

تبقيان خارج الفئات التقليدية الكالسيكية امل لوفة يف القانون  إهنمامهمتهما  بط وتنظيم قطاع احملروقات، إال 
، فلم حيدد املشرع طبيعتهما القانونية ، بل 2410ذلو احلال ابلنسبة  لوكالت املناجم اللتني ظهرات سنة ، وكاإلداري

امللغى، أين   14-41اكتفى ه فاء الشخصية املعنوية واالستقالل املايل عليهما، على خالا قانون املناجم رقم 
 .6املستقلتني اإلداريتنيكّيفهما صراحة ابلسلطتني 

للوقوا على االختالا القائم بني السلطات  زواميية رشيد"" األستاذطالقة تكون من التفرقة الت تقدم هبا ر ا االن
االزدواجية املعروفة يف املؤسسات العمومية على  نأ" على "زواميية األستاذاالدارية املستقلة ووكالت احملروقات، إذ يؤكد 

مستوى سلطات الضبط االقتصادي، واستحداث ما ميكن تسميتح بـ "سلطات جتارية مستقلة" شبيهة ابملؤسسات 
املستقلة الشبيهة ابملؤسسات العمومية ذات  اإلداريةجانب السلطات  إىلالعمومية ذات الطابا الصناعي والتجاري، 

هل تشكل وكالتا احملروقات ووكالتا فاخلصائص العامة هلذه الوكاالت جتعلنا نطرل التساؤل التايل:  ، 7رياإلداالطابا 
املناجم فئة قانونية جديدة تقوم يف مفرتق الطرق بني القانون العام والقانون اخلاص، تعمل على تكريس طريقة 

 ؟ جديدة يف تسيري وضبط النشاط االقتصادي

القانون اخلاص يعتمد على اخلصائص ذات  أشخاصالت احملروقات ووكالت املناجم  من إن حماولة إدراج  وك
الطابا التجاري الت تتمتا هبا، سواء يف عالقا ا ما الغ ، أو فيما يتعلق بتنظيمها وكيفية تسي ها )املبحا األول(، 

كام القانون اخلاص واعتمادها إال أن هذه اخلصائص ليست جازمة،  خاصة ما خروج هذه الوكاالت عن بعل أح
 .على قواعد القانون العام يف مقابل ذلو )املبحا الثاين(

 لوكاليت احملروقات ووكاليت املناجم. دارياإلالطابع : األولاملبحث 
املعّدل واملتّمم على أنح: "ال ختضا  40-48من قانون رقم  12نّص املشرع صراحة يف الفقرة الثانية من املادة  

وكالتا احملروقات للقواعد املطبقة على اإلدارة ال سيما فيما يتعلق بتنظيمهما وس  ا والقانون األساسي للعمال 
ختضا وكالتا احملروقات لقواعد احملاسبة التجارية  أنعلى  0و  8املشتغلني هبما"، كما نصت ذات املادة يف فقرتيها 

اعتبار ا اتجرتني يف عالقا ما  إىل إ افةبدال من قواعد احملاسبة العمومية، كما خيضا تسي  ا ألحكام خاصة، 
 ابلغ . 

 اإلدارييهما الطابا املشرع عل أ فى 14 -41أما ابلنسبة لوكالت املناجم، ففي ظل قانون املناجم القدمي رقم 
، سلو املشرع 48-10بتكييفهما كسلطتني إداريتني مستقلتني، لكن بعد صدور القانون اجلديد للمناجم رقم 

الت جاءت  91مسلكا مغايرا وخمالفا لذلو، ه فاء الطابا التجاري على وكالت املناجم بصفة صرحية يف نص املادة 



 7102العدد الثاين سبتمرب                                                                           جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية 
 07 

 

192 

 حيي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة 

املنجميتني" من الفصل الثاين :" ال ختضا الوكالتان املنجميتان للقواعد املطبقة بعنوان " األحكام املش كة للوكالتني 
 على اإلدارة،  السيما فيما يتعلق بتنظيمهما وس  ا والقانون األساسي للعمال املشتغلني هبما". 

 عن وكاليت احملروقات. اإلداري: استبعاد الطابع األوىلالفقرة 
يف عالقا ما ما الغ ، بل اعتبار ا اتجرتني،  اإلداريتطبيق قواعد القانون  ةإمكانييتجلّى ذلو من خالل عدم 

ا افة اىل مسو احملاسبة التجارية على غرار اشخاص القانون اخلاص بدال عن احملاسبة العمومية، و خضوعهما يف 
 القانون العام.  أشخاصالتنظيم والتسي  ألحكام غ  تلو املطبقة على 

مقارنة بغ ها من هيئات الضبط االقتصادي، متيزت وكالتا احملروقات يف  وسري وكاليت احملروقات:  تنظيم -أوال
 اإلداريةكيفية تنظيمهما وتسي  ا، إذ مّنب املشرع هلما  قدرا كب ا من احلرية واالستقاللية يف تنظيم شؤوهنما 

نها قانون احملروقات ا فيما يتعلق هبيكلتهما فلقد بيّ على التنظيم الداخلي لكليهما، ام اإلحالةوالداخلية،  من خالل 
 .8املعدل واملتمم 40-48رقم 

يف  40-48من القانون رقم  24يف فقر ا  12نّصت املادة التنظيم الداخلي لوكاليت احملروقات:  - 0
اخلي لكل وكالة سلم عن طريق التنظيم، وحيدد النظام الد وأعضائهارئيس اللجنة املديرة  أجور: " حتدد األصلينصها 
ليكون نصها كالتايل: " حيدد اجر رئيس اللجنة  2419مستخدمي كل وكالة"، بينما عّدلت ذات املادة سنة  أجور

 .العام عن طريق التنظيم" واألمني وأعضائهااملديرة 

ا الداخلية،                   يعترب النظام الداخلي لوائب تنظيمية داخلية ختتص بو عها وكالت احملروقات هبدا تنظيم شؤوهنم 
فمن بني هاتح املسائل الت ميكن ان يتضمنها النظام الداخلي لوكالت النفط مثال حقوق والتزامات املستخدمني، 

التقنية الت تبني س  العمل داخل  اإلجرائيةحاالت التنايف واالجراءات الداخلية املناسبة للتعامل معها، بعل القواعد 
  .9الوكالتني

تسّ  وكالت النفط من قبل جلنة مديرة وهي  ثابة هيئة تنفيذية للوكالة تتكون من تسيري وكاليت احملروقات:   -7
( مديرين يعينون  وجب مرسوم رائسي بناء على اق ال من الوزير املكلف ابحملروقات، والت عدلت 8رئيس ومخس )

( 8ف صبحت تتكون من رئيس ومخسة ) 40-48ن رقم املعدل للقانو  14 -40بعد ذلو من خالل االمر رقم 
لدى كل  إنشاءيدعون مديرين، ا افة اىل مديرايت متخصصة منبثقة عن اللجنة املديرة،  واىل جانبهما قد مّت  أعضاء

 إىل إ افة، 2440ليتحول  لس املراقبة سنة  األخروكالة هيئة استشارية تدعى تلس استشاري، والذي عدل هو 
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املكونة  األجهزةمنصب االمني العام يف ذات السنة، ويقصد ابهليكل التنظيمي لوكالت احملروقات خمتلف استحداث 
 . 10املستقلة اإلداريةهلما، والت ختتلف اختالفا كلّيا عن اهلياكل التنظيمية املعروفة يف السلطات 

 األساسييعترب و ا القانون ملستخدمي وكاليت احملروقات:  األساسيفيما يتعلق ابلقانون   -اثنيا
النقاي اجلوهرية الت ينص عليها النظام الداخلي للوكالتني، إذ تعمالن  أهمملستخدمي وعمال وكالت احملروقات من 

 قوقهم  أساساعلى حتديد عالقات العمل الفردية بينها وبني مستخدميها، من خالل و ا قواعد خاصة تتعلق 
....، كما حيّدد 11القانونية واإلجازاتوطب العمل، العطل  واألمنوالتقاعد، الصحة وواجبا م كالضمان االجتماعي 

يف النظام الداخلي لوكالت احملروقات  تصنيف املستخدمني حسب شهادا م وكفاءا م ومؤهال م العلمية، طريقة  أيضا
املهنية   األخطاء،   حتديد إهنائها أوة العمل تعليق عالق إىل إ افةتوظيفهم، املدة التجريبية والتثبيت، التكوين وال قية، 

يتم عرض كل ذلو على ممثلي العمال  إلبداء الرأي فيح قبل  أنالت ديبية.... على  وإجراءا اوالعقوابت املقررة هلا 
 دخولح حّيز التطبيق ، ليخضا بعدها للمصادقة من طرا اللجنة املس ة للوكالة املعنية.

وكالت احملروقات ختضعان للقانون اخلاص  إنت اتجراتن يف عالقاهتما مع الغري: وكالتا احملروقا -اثلثا
التسي  الت يستخدمها اخلواص، وال ختضعان لقواعد احملاسبة العمومية،  أساليبابعتبار ا اتجرتني، وتستعمالن 

أحد فروعها، فهذه  أوقا ا ما الدولة ويقصد ابلغ  هنا كل العالقات اخلارجية الت تربمها وكالتا احملروقات ما عّدا عال
طبقا للمعيار العضوي، أما عالقا ا ما مستخدميها، فتخضا يف ذلو  اإلداريختضا للقانون العام يف شقح  األخ ة

 لقانون العمل.

عالقات وكالت احملروقات ما الغ  ختضا  إن خضوع منازعات وكاليت احملروقات للقاضي العادي: -رابعا
ذات صبغة جتارية، فاالختصاص للبّا يف منازعا ا  إعمالللقانون اخلاص او القانون املش ك، ألهنا تنّصب على ا از 

يعود للقا ي العادي، إذ ان النزاعات الت تثار  ناسبة مثل هذا النوع من التعاقدات بني وكالت احملروقات  والغ  
املعّدل واملتمم :" يسّوى كل  40-48من قانون احملروقات رقم  81ينبغي ان تسّوى حسبما نصت عليح املادة 

خالا بني الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات)النفط( واملتعاقد، ينجم عن تفس  و/ أو تنفيذ العقد أو عن تطبيق 
ملصاحلة املسبقة وفق الشروي املتفق عليها يف العقد"، لكن يف هذا القانون و/أو النصوص املتخذة لتطبيقح عن طريق ا

كانت شركة سوانطراك   إذا إال، 12حالة عدم التوصل إىل حل عن طريق املصاحلة،  ميكن عرض النزاع للتحكيم الدويل
 طرفا يف العقد فان النزاع يسوى عن طريق حتكيم الوزير املكلف ابحملروقات.
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 عن وكاليت املناجم. اإلداريالطابع الفقرة الثانية: استبعاد 

، أ فى أخرىمن جهة، وقطاع جتاري من جهة  اس اتيجينظرا خلصوصية قطاع املناجم، ابعتباره قطاع    
املشرع اجلزائري الصفة التجارية على وكالت املناجم، وذلو من أجل حترير ا من قيود ور يات اإلدارة العامة، حيا 

القيام  جموعة من  "الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية"" و املصلحة اجليولوجية للجزائر"وكالة خّول لكل من 
القانون اخلاص، كاملؤسسات العمومية االقتصادية واملؤسسات  أشخاصمن قبل  -األصل سب –األعمال متارس 

 العمومية ذات الطابا الصناعي والتجاري والشركات التجارية.

الداخلي،  على عكس ما   ختتص وكالتا املناجم بو ا نظامهماالداخلي للوكالتني: وضع النظام  -أوال    
،  أين كانت السلطة التنفيذية هي املخولة قانوان 14-41كان عليح احلال يف ظل قانون املناجم القدمي رقم 

  ا دون مشاركتهما ما ، إذ تتجّلى حرية وكالت املناجم يف اختيار القواعد الت حتدد كيفية تنظيمهما وس13بو عهما
على إعطاء  48-10من القانون رقم  19ا  91أي جهة أخرى خاصة ما السلطة التنفيذية، كما تنص املادة 

رئيس اللجنة املديرة لكل وكالة مهمة التسي  واإل طالع بكل الصالحيات الضرورية كاألمر ابلصرا، تعيني كل 
من نفس املادة الت تنص على أنح: "حيدد  10دمني، يف الفقرة مستخدمي الوكالة وفصلهم، حتديد أجور املستخ

 النظام الداخلي لكل وكالة نظام األجور ملستخدميها".

 48 -10من القانون رقم  8بند  91تنص املادة  الشكل التجاري حلساابت الوكالتني املنجميتني:  -اثنيا
تجاري وجيب عليهما حترير حصيلة خاصة وختضعان على أنح: "متسو حماسبة الوكالتني املنجميتني حسب الشكل ال

 األشخاصنظام حماسبايت جتاري، وهو نفس النظام املطبق على  أيملراقبة الدولة طبقا للتنظيم الساري املفعول"، 
 اخلا عة للقانون التجاري كالشركات التجارية.

متسو حساابت الوكالتني  امللغى على أنح 14 -41من القانون رقم  08على عكس ما نصت عليح املادة  
، أي يتم مسو احلساابت وفق نظام احملاسبة اإلدارية وهي ختضا لاحكام املطبقة اإلدارياملنجميتني حسب الشكل 

 على اإلدارة وهو املعمول بح يف مجيا سلطات الضبط االقتصادية األخرى ابعتبارها سلطات ذات طابا إداري.

من أجل  مان الس  احلسن للوكالتني املنجميتني، إخضاع وكاليت املناجم لرقابة حمافظ احلساابت:  -اثلثا
زودت كل وكالة   حافظ حساابت ملراقبة حسااب ا، وذلو لتفادي أي جتاوزات أو سوء تسي  من قبل اللجنة املديرة 

: " تزود كل وكالة  حافظ 48-10ملناجم رقم من قانون ا 9بند  91لكل وكالة، وهذا ما نصت عليح املادة 
 حساابت ملراقبة حسااب ا واملوافقة عليها ويتم تعيينح طبقا للتشريا والتنظيم الساري املفعول".
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فتزويد وكالت املناجم  حافظ حساابت يدعم الطابا التجاري هلما، ابعتبار أن الرقابة اخلارجية املتجسدة يف حمافظ 
يقها يف الشركات التجارية وخاصة شركات املسا ة أين يفرض عليها املشرع تعيني حمافظ حساابت احلساابت  د تطب

من القانون التجاري الت تنص على أنح :"تعني اجلمعية العامة العادية للمسا ني  0مكرر  018وذلو يف نص املادة 
املسجلني على جدول املصف الوطين"، على مندواب للحساابت أو أكثر ملدة ثالث سنوات ختتارهم من بني املهنيني 

ان يقوم ابلتدقيق يف صحة املعلومات املقدمة يف تقرير اللجنة املديرة، واملصادقة على انتظام اجلرد واحلساابت املعدة 
 من طرا كل وكالة.

ت أخضا املشرع اجلزائري منازعات أغلب السلطا خضوع منازعات وكاليت املناجم للقضاء العادي:  -رابعا
اإلدارية املستقلة للقانون اإلداري يف خمتلف عالقا ا، سواء يف عالقا ا ما الدولة أو يف عالقا ا ما األفراد، إال أنح 

ما تكون  أشبحازدواجية االختصاص القضائي  إىل أخضعها، فقد 14فيما يتعلق ابالختصاص القضائي لوكالت املناجم
ابزدواجية االختصاص القضائي للمؤسسات العمومية ذات الطابا الصناعي التجاري، ابعتبار وكالت املناجم اتجرتني 

كما جتدر اإلشارة إىل أن عالقة الوكالتني  ، 0الفقرة  91يف عالقا ما ما الغ  طبقا ملا نصت عليح املادة 
 ي العادي.  ستخدميها ختضا لقانون العمل ومن مثة للقا 

 .بعض أحكام القانون اخلاص املبحث الثاين:  خروج وكاليت احملروقات ووكاليت املناجم عن

املشرع اصبغ على  أن إالرغم اخلصائص ذات الطابا التجاري الت تتمتا هبا وكالتا احملروقات ووكالتا املناجم،  
اصة فيما يتعلق ابلنظام القانوين ألعضاء اللجنة املديرة، الت تنتمي اىل القانون العام، خ األحكامهاتني الوكالتني بعل 

 النظام القانوين ألموال هذه الوكاالت. إىلالعقود كاملناقصة واملزايدة، إ افة  إبرامأساليب القانون العام يف  اعتماد

 : فيما يتعلق ابلنظام القانوين ألعضاء اللجنة املديرة.األوىلالفقرة 

اذا كانت عالقة وكالت احملروقات ووكالت املناجم  ستخدميها عالقة عمل من عالقات القانون اخلاص اخلا عة 
على -خيضعون  األربعةالعام للوكاالت  واألمنياللجنة املديرة ورئيسها،  أعضاء، فان 11-94لقانون العمل رقم 
سامون يف الدولة، تقا على عاتقهم تموعة من  لقانون الوظيف العمومي ابعتبارهم موظفون -خالا ذلو متاما

 االلتزامات القانونية تتناسب ما وظيفتهم العامة.

تسّ  وكالت احملروقات من طرا جلنة مس ة تدعى يف اللجنة املديرة موظفون سامون يف الدولة:  أعضاء -أوال
العام، وتتشكل اللجنة  األمنية"،  ساعدة املعدل واملتمم بـ " اللجنة املدير  40-48صلب نص قانون احملروقات رقم 

يتمتا كل واحد منهم برتبة مدير، يعّينون  وجب  أعضاءاملديرة لكل وكالة من وكالت احملروقات من رئيس ومخسة 
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فردية، مما جيعلهم  ثابة  إدارية وجب قرارات  أيمرسوم رائسي بناء على اق ال من الوزير املكلف ابحملروقات، 
 . 15امني يف الدولةموظفني س

أما ابلنسبة لوكالت املناجم، فقد اكتفى املشرع بتعداد تشكيلة اللجنة املديرة لكل وكالة على حدة يف نص املادة 
 : " تتكون اللجنة املديرة من: 14يف فقر ا  91

 وم رائسي.ابلنسبة لوكالة املصلحة اجليولوجية للجزائر، رئيس وثالثة أعضاء يدعون مديرين يعينون  رس -
 ابلنسبة للوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية، رئيس وأربعة أعضاء يدعون مديرين، يعينون  رسوم رائسي". -

 االلتزامات القانونية ألعضاء وكاليت احملروقات ووكاليت املناجم. الفقرة الثانية:

الت تضمن االستقاللية العضوية لوكالت احملروقات ووكالت املناجم  األساسيةاحلياد من العناصر  مبدأيعترب مراعاة 
 أجهزة أعضاءجزئيا عندما تكون وظيفة  أواالمتناع، فقد يكون نظام التنايف مطلقا  وإجراءمن خالل نظام التنايف 

 أية أوشاي معني ن أيما  أوخاصة،  أوكانت عمومية  سواء ا أخرىوظيفة  أيةسلطة الضبط تتناىف ما ممارسة  إدارة
تؤثر على  أنغ  مباشرة ميكنها  أولبعل املصاحل بصفة مباشرة  األعضاءامتالك  إىل إ افةانتخابية،  إانبة

 .16حيادهم

إن نظام حاالت التنايف ابلنسبة هلذه الوكاالت ال يستند فقط إىل نصوصها التشريعية اخلاصة، وإرا يستند يف 
، والذي 17علق  االت التنايف وااللتزامات اخلاصة ببعل الوظائف واملناصب الذي يت  41-40تطبيقح لامر رقم 

آخرين داخل البالد  أشخاصمينا شاغلي وظيفة عليا للدولة أن تكون هلم خالل ف ة نشاطهم عنفسهم أو بواسطة 
أبرموا صفقة معها أو  عليها، أو الت اإلشرااأو خارجها، مصاحل لدى املؤسسات أو اهليئات الت يتولون مراقبتها أو 

، كما مينا أيضا أي عمل أو وظيفة ميارسوهنا  من اهليئات واإلدارات العمومية  أصدروا رأاي بغية عقد صفقة معها
على  %84واملؤسسات العمومية واملؤسسات العمومية االقتصادية  ا فيها الشركات املختلطة الت حتوز فيها الدولة 

على مستوى سلطات الضبط أو كل هيئة عمومية أخرى مماثلة تتوىل مهام الضبط أو األقل من رأس املال،  وكذا 
 . املراقبة أو التحكيم

: لضمان االستقاللية العضوية لوكالت احملروقات، الزم وكاليت احملروقات أعضاءاحلياد من طرف  مبدأمراعاة  -1
من قانون احملروقات رقم  88يف فقر ا  12ادة كلتا الوكالتني  بدأ احلياد من خالل ما قضت بح امل  أعضاءاملشرع 

وكالت احملروقات وظائفهم  وأعوانالعام،  وأمينها وأعضاؤهااملعّدل واملتّمم: " ميارس رئيس اللجنة املديرة  48-40
 بكل شفافية وحياد واستقاللية".
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على  أعضائهانة املديرة وابقي وابلتايل يكون املشرع قد أو ب  حاالت  التنايف املطلق الت خيضا هلا رئيس اللج
العام  األمني أواللجنة املديرة  أعضاءاحد  أو األخ تتناىف وظيفة هذا  إذ، 18األخرىخالا بعل سلطات الضبط 

كل امتالك   إىل إ افةوظيفة عمومية،   أي أوحملية  أوعهدة انتخابية وطنية  أواستشاري آخر  أونشاي مهين  أيما 
،  أخرىصفة  عي أومهنة حرة  إطارملنافا يف مؤسسة اتبعة لقطاع احملروقات بصفة مباشرة او غ  مباشرة، وسواء يف 

 تلو املدة. أثناءويستمر املنا ملدة عامني بعد انتهاء مهامهم يف الوكالتني، على ان يستمروا يف احلصول على رواتبهم 

قد كرس املشرع اجلزائري مبدأ احلياد يف ظل قانون املناجم  وكاليت املناجم: أعضاءمراعاة مبدأ احلياد من طرف  -2
:" تتناىف وظيفة رئيس اللجنة املديرة أو  10فقرة  91من خالل تنظيمح إلجراء التنايف يف نص املادة  48 -10رقم  

نافا يف مؤسسة اتبعة لقطاع العضوية فيها ما أي نشاي مهين أو عهدة انتخابية وطنية أو حملية، وكل امتالك مل
 النشاطات املنجمية بصفة مباشرة أو غ  مباشرة".

فمن أجل  مان قيام أعضاء اللجنة املديرة  هامهم بكل نزاهة وشفافية،  حظر عليهم القيام ببعل التصرفات الت  
ملديرة وأعضائها ممارسة نشاطات قد تؤثر سلبا على استقالليتهم ونزاهة قرارا م، فيمنا تبعا لذلو على رئيس اللجنة ا

مهنية أو عهدة انتخابية أو امتالك أي مصلحة مباشرة أو غ  مباشرة يف مؤسسة ما اتبعة للقطاع املنجمي ابعتبار أن 
الوظيفة العضوية ألعضاء اللجنة املديرة هي وظيفة عمومية ومن مث فإهنا تتناىف ما الوظائف احلكومية االخرى أو أي 

 عهدة نيابية.

ومل يكتف املشرع  نا أعضاء اللجنة املديرة من ممارسة أي نشاي مهين خالل ف ة عضويتهم بل حىت بعد انتهاء 
الت تنص على أنح: " ال ميكن رئيس اللجنة املديرة  24فقرة  91مدة العضوية، وذلو من خالل نص املادة 

ناجم واملقالا، كما أنح ال ميكنهم ممارسة أي نشاي وأعضائها، عند انتهاء مهامهم، ممارسة أي نشاي مهين يف قطاع امل
 مهين استشاري يتعلق ابلنشاطات املنجمية سواء يف إطار مهنة حرة أو عي صفة أخرى وذلو ملدة سنتني".

 الفقرة الثالثة: فيما يتعلق ابلنظام القانوين لبعض العقود.

تعترب كال من وكالت احملروقات ووكالت املناجم اتجرة يف عالقا ا ما الغ ، فالعقود الت تربمها هذه الوكاالت 
 .ختضا لقواعد القانون اخلاص األصل سب 

هخضاع بعل عقود وكالت  األصلاملشرع خرج عن هذا  أن إالالعقود اليت تربمها وكالة "ألنفط":   -0
م استثناء، ففيما يتعلق ابلعقود الت يكون مو وعها نشاطات البحا و/أو االستغالل احملروقات للقانون العا

املعدل  40-48من قانون احملروقات  29للمحروقات املربّمة ما الشركات األجنبية املنصوص عليها  يف املادة 
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للوكالة الوطنية لتثمني واملتمم: " يتم إ از نشاطات البحا و/أو االستغالل على أساس سند منجمي ال يسلم إال 
 موارد احملروقات )ألنفط( حسب الشروي احملددة عن طريق التنظيم".

كما " يتعني على كل شخص ملمارسة هذه النشاطات أن يربم مسبقا ما الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات 
 )ألنفط( طبقا ألحكام هذا القانون".

املعدل واملتمم ملباشرة النشاي يف قطاع احملروقات  40-48وقات رقم انطالقا من هذا النص، يش ي قانون احملر 
على انح: "وثيقة ختص كل ترخيص  األخ هذا   40-48من قانون رقم  8حيازة سند منجمي، وقد عرفت املادة 

 استغالل احملروقات، وال ي تب على هذا ال خيص اي حق يف امللكية ال على السطب وال على مستوى أوابلبحا 
 ".األرضابطن 

بعقود البحا واالستغالل، فهي تلو العقود الت تربم بني الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات  أما املقصود
: " كل شخص إهنماملعدل واملتمم على  40-48"ألنفط" ومتعاقدين عرفتهم املادة اخلامسة من قانون احملروقات رقم 

للقانون اخلاص او العام اجلزائري تتوافر لديح القدرات الفنية املطلوبة معنوي اجنيب وكذا كل شخص معنوي خا ا 
 إجراء وجب قانون احملروقات والنصوص التنظيمية لح"، وعليح يعترب هذا النوع من العقود يف قطاع احملروقات   ثابة 

املنافسة أو املناقصة يف كل من عقود  إىلالدعوة  أسلو يتم من خالل  للشروع يف النشاي  النفطي، وإجباريمسبق 
 .19األانبيبالبحا عن احملروقات و/ او استغالهلا وكذا يف امتيازات النقل بواسطة 

العاملة يف قطاع احملروقات،  يا مل  األجنبيةمنها: وفرة الشركات  أسبا عدة  إىلاملناقصة  أسلو ويرجا اعتماد 
ركات معينة دون سواها، مادام ان القانون نفسح يسمب حىت لاطراا تعّد تقنيات البحا واالستغالل حكرا على ش

 أسلو اعتماد  أن، كما 40-48الوطنية ابالستثمار يف قطاع النفط خالفا ملا كان عليح االمر قبل صدور قانون رقم 
الناحية املالية  سواء من األفضلاملناقصة يتيب للطرا الوطين احلصول على طلبات متنوعة واالنتقاء من بينها العروض 

يضطر للخضوع للشروي  أنوالتقنية،  يا يتسىّن للطرا الوطين االستفادة من تكنولوجيا البحا واالستغالل دون 
 مادام سيعرض مق حاتح من خالل مرحلة املفاو ات. األخرالت قد يفر ها عليح الطرا 

يش ي للقيام ابلنشاطات املنجمية سواء تعلق األمر  الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية:العقود اليت تربمها  -2
املنجمي  رورة احلصول على ترخيص منجمي مسبق من الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية،  االستغاللابلبحا أو 

الت تنص على أنح: " ال ميكن ممارسة نشاطات البحا  48-10من قانون املناجم رقم   02وذلو حسب املادة 
من نفس القانون الت جاء  1ا 09ملنجمي إال عن طريق ترخيص منجمي"، ابإل افة إىل نص املادة ا واالستغالل
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املنجميني من طرا الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية بعد احلصول على  واالستغاللفيها :" متنب تراخيص البحا 
 رأي مسبق للوايل املختص إقليميا".

املشرع على التنظيم، ويف ظّل غيا   أحاهلا اخيص املنجمية، فقد أما فيما خيص إجراءات احلصول على ال
 14-41، فالزال يتم العمل  ابلنصوص التطبيقية لقانون رقم 48 -10النصوص التطبيقية لقانون املناجم رقم 

، 20الذي حيدد كيفيات منب السندات املنجمية وإجراءات ذلو  08-42امللغى، وابخلصوص املرسوم التنفيذي رقم 
يف  إجراء أهم، ويتمثل 21احملدد للكيفيات املتعلقة ابملزايدة على السندات املنجمية 00 -42واملرسوم التنفيذي رقم  

الذي حيدد الكيفيات املتعلقة ابملزايدة على السندات  00-42املزايدة، فحسب املرسوم التنفيذي رقم  إجراء
 املنجمية،  تتّم املزايدة عرب املراحل التالية: 

قوم الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية هعداد ملفات استدراج العروض املتعلقة ابملؤشرات و/أو املكامن ت -
 اخلاصة ابملزايدة.

يوما من اتريخ تقدمي العرض لدى الوكالة الوطنية  24إيداع العروض يف شكل أظرفة يف أجل ال يتجاوز  -
 للنشاطات املنجمية.

 اء أصحا  العروض ما إظهار اسم الراسي عليح املزايدة،  ويف حالة التساوي فتب األظرفة علنا وإلصاق أ -
 يتم اللجوء إىل القرعة.

 توقيا أعضاء مكتب املزايدة ومقدمي العروض على حمضر املزايدة. -
أصلية من حمضر املزايدة املوقا من طرا رئيس  تسليم الراسي عليح املزايدة مقابل صو ملبلغ عر ح،  نسخة -

 مكتب املزايدة.

 الفقرة الرابعة: النظام القانوين ألموال الوكالتني.

تعرا سلطات الضبط االقتصادي يف اجلزائر مصدرين من التمويل، ما االع اا ابالستقالل املايل ملعظمها،  
 أشكاهلاوالرسوم  ختلف  األاتوىاالستفادة من  وإمااحلق يف ميزانية مقتطعة من ميزانية الدولة،  إمافمنّحها املشرع  

 حسب طبيعة القطاع.

ابلنسبة لوكالت احملروقات، فلديها سلطة و ا ميزانيتها بصفة مستقلة عن امليزانية   متويل وكاليت احملروقات: -0
اخلاصة، وتتخذ يف ذلو كل الصالحيات الضرورية  إيرادا اتقوم هعداد  اخلاصة للوزارة املكلفة ابلطاقة واملناجم حيا

من اجل احلصول على موارد حتقق هلا ميزانية كافية،  كما تقوم هعداد احلصائل وحساابت النتائا،  كذلو تقوم 
كل احلساابت   هعداد البيان السنوي والتقرير اخلاص حول املستحقات والديون، كما تقوم ابستعمال النتائا وفتب
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وتسي ها لدى الصكوك الربيدية واملؤسسات البنكية ومؤسسات القرض  اإليداعاجلارية والتسبيقات و/ او حساابت 
 من الشروي القانونية املعمول هبا، فلقد اع ا املشرع صراحة ابالستقالل املايل للوكالتني من خالل الفقرة األوىل 

املعدل واملتمم، وبذلو تعّد وكالت احملروقات من أهم سلطات الضبط  40-48من قانون احملروقات  12من املادة 
الت حتظى ابالستقالل املايل من كل جوانبح، إذ أهنا تتمتا ابلذمة املالية املستقلة نتيجة لتمتعها  ابلشخصية املعنوية،   

 من نفس املادة. 0كما أكد على ذلو املشرع  وجب الفقرة 

إىل نص املادة  12اصة الت حتظى هبا وكالت احملروقات، أحالت بش هنا الفقرة الثالثة من املادة املوارد املالية اخل إن
، واملتمثلة فيما 22املعدل واملتمم، من أجل حتديد مصادر متويل ميزانية الوكالتني 40-48من قانون احملروقات  18

 يلي: 
من هذا القانون، تدفا يف حسا   218و 20و 28من عائدات اإلاتوة املذكورة يف املواد  % 4.8-

الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات "ألنفط" ابعتبارها املخولة جبما اإلاتوات، وتقسمها فيما بعد الوكالة الوطنية 
 ملراقبة النشاطات و بطها يف تال احملروقات "سلطة  بط احملروقات".

قات، ومن بينها  د ما يلي: االاتوة على عقود البحا دفا مقابل اخلدمات املقدمة من قبل وكالت احملرو  -
  إاتوةكميات احملروقات املنتجة واحملسومة بعمليات املعاجلة على مستوى احلقل،   أساسعلى  اإلاتوةواالستغالل،  

 كميات احملروقات املستخرجة من كل مساحة استغالل.
 كل عائد مرتبط بنشاطهما.  -

كالوكالة   اإلداريحملروقات لرقابة تلس احملاسبة على عكس املؤسسات ذات الطابا وتبعا لذلو،  ال ختضا وكالتا ا
ذات الطابا الصناعي والتجاري كاملركز الوطين  أوالوطنية ل قية التجارة اخلارجية واملركز الوطين ملراقبة النوعية والرزم 

للسجل التجاري والغرا التجارية وكذا املؤسسات العمومية ذات الطابا االقتصادي كالشركة الوطنية للمعارض 
والتصدير، فضمن ممارسة الصالحيات القضائية املخولة  لس احملاسبة  وجب القانون، يقوم ا لس   راجعة 

حملاسبني العموميني للهيئات اخلا عة لقواعد احملاسبة العمومية وتصدر يف هذا اإلطار قرارات تبّا يف حساابت تسي  ا
املسؤولية الشخصية واملالية للمحاسبني العموميني، و من ممارسة الصالحيات اإلدارية، يقوم تلس احملاسبة على 

 ـر برقابـة نوعية تسييـر اهليئـات اخلا عة لرقابتـح.أساس برانما النشاي السنوي الذي تضبطح جلنة الرباما والتقاري

-41من القانون رقم  82ان الوكالتني املنجميتني كانتا تستفيدان طبقا لنص املادة  متويل وكاليت املناجم: -7
الدولة، كما يتم متويلها من موارد صندوق االمالك املنجمية  إايهاامللغى من اعتمادات مالية اولية متنحها  14
اىل االستفادة  من اعتمادات مالية  تكميلية  تسجل يف امليزانية العامة للدولة بعد اق احها على  إ افةومية، العم

 أعالهالقانون املذكور  إلغاءبعد  - أصبحتمشروع قانون املالية السنوي،  إعداد أثناءالوزير املكلف ابلطاقة واملناجم 
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منح، كما  91كلتا الوكالتني متلو ذمة مالية خاصة طبقا لنص املادة  -48-10وصدور قانون املناجم اجلديد رقم    
 اخلاصة لوكالت املناجم. اإليراداتمن القانون نفسح طبيعة  102بينت املادة 

،  يّتم متويل وكالة 48-10من قانون رقم  102، إ افة إىل نص املادة 0ا 91و 90فمن خالل نصي املادتني 
 املنجمية ... السّيما على النحو التايل:  للنشاطاتوالوكالة الوطنية  املصلحة اجليولوجية للجزائر

 حصة من انتا اإلاتوات املفرو ة بعنوان استغالل املواد املعدنية أو املتحجرة،  -
 انتا حق إعداد الوثيقة املرتبطة ابل اخيص املنجمية، -
 حصة من انتا الرسم املساحي،   -
 حصة من انتا املزايدات،  -
 آخر مرتبط بنشاطها".أي انتا  -

-10ويتم حتديد نسب هذه احلصص عن طريق التنظيم، ويف ظل غيا  النصوص التنظيمية لقانون املناجم رقم 
،  ابإل افة إىل طرق متويل الوكالتني السابق ذكرها يف 23امللغى  14-41، تطبق النصوص التطبيقية للقانون  48

على طريقة أخرى للتمويل تتمثل يف متويالت الدولة  48-10من القانون  109أعاله، تنص املادة  102نص املادة 
لرباما التنقيب واإلستكشاا املنجميني هبدا جتديد وتطوير اإلحتياطات املنجمية الوطنية على شكل ميزانيات 

 .24ية،  وتسّدد هذه النسب لدى قابل الضرائب وتدفا لدى صندوق األمالك العمومية املنجميةتكميل

على أنح: "... تدفا حصة من الناتا  48-10من قانون املناجم رقم  9ا 102كما نص املشرع يف املادة  
ملزايدات ومن الرسم املساحي إىل الوارد من اإلاتوات املفرو ة بعنوان استغالل املواد املعدنية أو املتحجرة ومن انتا ا

الصندوق املش ك للجماعات احمللية لفائدة البلدايت"،  عىن انح مينا على وكالت املناجم االستفادة من مواردها الذاتية 
بصفة كلية، بل ينبغي التخلي عن جزء من انتا الرسم السياحي وإاتوات اإلستخراج، وكذا من انتا عمليات املزايدة 

ندات املنجمية لفائدة اجلماعات احمللية، ابإل افة إىل ذلو منب املشرع ألصحا  السندات والرخص على الس
، يف ختفيل النسب أو عدم دفعها االستخراجاملنجمية امتيازات يف صورة إعفاءات أو ختفيضات فيما خيص إاتوات 

 .25تخراجاالسمن دفا إاتوات  واالستكشاايف بعل النشاطات، وإعفاء أصحا  ال خيص 

 خــاتـمة: 

عنح ليس من السهل تبيان املركز املؤسسايت لوكالت احملروقات   -من خالل هذه الورقة البحثية –يتضب جلّيا 
للطابا التجاري الذي تكتسيح ومتتعها يف  نطرأووكالت املناجم، بني فئات القانون العام أو فئات القانون اخلاص، 
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 انعدامامة يف  بط قطاعني  جم قطاعي احملروقات واملناجم، خاصة يف ظل مقابل ذلو ابمتيازات السلطة الع
التكييف القانوين الصريب والوا ب هلا، جعل الباحثني واملهتمني بصدد رؤية غ  متجانسة و غ  متكاملة فيما يتعلق 

تصنيف هذه  أساسفعلى العملية هلذا التكييف،  األ ية األحوالحال من  عيابلتكييف القانوين هلا ، فال خيفى 
الوكاالت   من تال القانون العام أو  من تال القانون اخلاص يّتم حتديد النظام القانوين الذي ختضعان لح، سواء 

أو يف عالقا ما ما الغ  أو يف كيفية إبرام عقود ا،  وخصوصا نزاعا ما، ما إذا كانت  أمواهلمافيما يتعلق بطبيعة 
 أو القا ي العادي. ختضا للقا ي اإلداري

 أما ابلنسبة ألهم النتائا املتوصل إليها فتتمثل فيما يلي: 
  عنها، واستبدالح  اإلداريمستقلة، الستبعاد املشرع الطابا  إداريةوكالتا احملروقات ووكالتا املناجم ليست سلطات

 ابلطابا التجاري، فال اجتهاد ما صرّاحة النص.
  اعتبار وكالت احملروقات هيئات خاصة وغ  م لوفة مقارنة بسلطات الضبط االقتصادي يف اجلزائر، وشكل مؤسسايت

 خمتلف،  يعرب عن وجح جديد لتدخل الدولة يف النشاي االقتصادي.  
  أهنا إال إس اتيجيتهامالءمة ومرونة لضبط قطاعات، رغم  أكثران الطابا التجاري الذي تتمتا بح هذه الوكاالت 

 كقطاع احملروقات وقطاع املناجم.  األوىلتتعلق بنشاطات جتارية ابلدرجة 
       إن الغموض الذي يكتنف املركز املؤسسايت هلذه الوكاالت، يستدعي تدخل املشرع او القضاء، خاصة يف ظّل تسمية

تسمية لكن لكل منها طبيعة قانونية "وكالة" الت ال تعرا نظاما قانونيا موحدا، فالعديد من الوكاالت تش ك يف ال
 وصالحيات خمتلفة.  

  احلركية والقابلية للتكّيف الذي مييز  مبدأالنظام القانوين لوكالت احملروقات ووكالت املناجم يؤدي اىل تطبيق  إرساءإن
االقتصادية، لكن من خالل شكل  األنشطةصالحيا ا يف  بط بعل  األخ ةومنح يعيد هلذه نشاي الدولة، 

 مؤسسايت مستحدث اقر  ما يكون ذو طابا مرفقي مفّوض للتسي  العمومي. 

 اهلوامش:

                                                 

 902 -2444اللجنة الوطنية إلصالل هياكل الدولة ومهامها حتت رائسة السيد "ميسوم سبيب"  وجب مرسوم رائسي رقم   2444مّت  سيس سنة  1 
منح على ان: " تكلف اللجنة يف اطار مقاربة شاملة  42،  حيا تنص املادة 2444نوفمرب  20مؤرم يف  01، ج. ر. ع 2444نوفمرب  22مؤرم يف 

 منسجمة ومنسقة بتحليل وتقييم كافة جوانب تنظيم الدولة وس ها، وابق ال االصالحات املواتية،  وهلذا الغرض تتوىل اللجنة: 
 ام االدارات املركزية للدولة وهياكلها وس ها، وكذا اليات التنسيق والتشاور والضبط واملراقبة.دراسة مه -
 دراسة اجلوانب املتعلقة بتنظيم وصالحيات وس  اجلماعات االقليمية واالدارة احمللية واملصاحل املتفرعة للدولة. -
مة العمومية ومهامها وقوانينها االساسية وصال ا ما االدارة املركزية واملصاحل املتفرعة دراسة طبيعة تمل املؤسسات العمومية واهليئات الت تنهل ابخلد -

 عنها.
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 دراسة اعادة الصياغة املتالزمة لكافة القوانني االساسية اخلاصة ععوان الدولة، على اختالا طبيعة مسؤوليا م ومستواها. -
 تق حها.دراسة االاثر القانونية واملؤسساتية للصالحات الت  -
 -40، معدل ومتمم  وجب أمر رقم    2448افريل  21مؤرم يف  84يتعلق ابحملروقات، ج. ر. ع   2448افريل  21مؤرم يف  40-48قانون رقم  2 

 11، ج. ر. ع 2419فيفري  24مؤرم يف  41 -19، وقانون رقم  2440جويلية  94مؤرم يف  01،  ج. ر. ع 2440جويلية  29مؤرم يف  14
 .2419فيفري  20يف مؤرم 

 .   2410اكتوبر  1مؤرم يف  81، يتضمن قانون املناجم، ج.ر.ع 2410فرباير  20مؤرم يف  48-10قانون رقم   3  
ملؤسسات مركزية واتعترب السلطات االدارية املستقلة روذجا غ  م لوا يف القانون االداري، مقارنة عشخاصح التقليدية: االدارة املركزية، االدارة الال 4 

 السلطات االدارية املستقلة كمفهوم جديد:  العمومية، راجا يف
- Conseil d’Etat, rapport public 2001, «  les autorités administratives indépendantes », EDCE 

n° 52, 2001. 

- Michel GENTOT, Les autorités administratives indépendantes, PUF, les voies de droit, 

1988. 

- Jacques CHEVALLIER, « Réflexions sur l’institution des autorités administratives 

indépendantes et position institutionnelle de l’administration publique », REDA 1995, pp 

171-383. 

- Catherine TEITGEN COLLY, «  les instances de régulation et la constitution », RDP 1990, p 

153. 

- André DELION, «  les autorités administratives indépendantes », BULL  COB, octobre 1984, 

n° 284, p 26. 

- Gilles DEMARGERIE, « un nouveau type d’autorités », le débat, 1993, p 87 et s. 

- Olivier DURGIP, «  les autorités administratives indépendantes, quelle séparation du 

politique ? » Cahiers de droit de l’entreprise, 1988, n°3, p 315. 

- Rachid ZOUAIMIA, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, Editions Houma, Alger, 2005 ; du même auteur, Les autorités de 

régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, Editions Houma, Alger, 2005 

; Droit de la régulation économique, Berti Editions, Alger, 2008 ; Les instruments juridiques 

de la régulation économique en Algérie, Editions Belkeise, Alger, 2012. 

- P. SABOURIN, Recherches sur la notion d’autorité administrative en droit français, LGDJ, 

1996. 

- J-B. AUBY, La notion de personne publique en droit administratif, Thèse Bordeaux, 1979. 
5 voir : Rachid ZOUAIMIA, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit. du même auteur, « Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures 

ou les mutations institutionnelles en matière de régulation économique », Revue Idara, n° 39, 

2010, pp. 71-99.  
 ، ) ملغى(.2441جويلية  40مؤرم يف  98متعلق ابملناجم، ج. ر. ع  2441جويلية  49مؤرم يف  14-41قانون رقم من   09أنظر املادة   6

: Rachid ZOUAIMIA, « Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou  7

les mutations institutionnelles en matière de régulation économique », op. cit, p p 71-99. 

(  11ة عشر )يتفرع اهليكل التنظيمي لسلطة  بط احملروقات اىل ستة اقسام، لتتفرع هذه االقسام بدورها اىل عدة مديرايت، يبلغ عددها االمجايل مثاني  8 
 www. Arh.gov.dzمديرية. راجا يف ذلو هيكلة سلطة  بط احملروقات املنشور على املوقا: 

م ومديرايت، اذ حتتوي على ستة اقسام وتسعة عشر مديرية، راجا يف ذلو، اهليكل التنظيمي لوكالة ألنفط املنشور تّنظم ايضا وكالة "ألنفط" يف شكل اقسا
 www.alnaft.org.dzعلى املوقا االلك وين:  
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ظام الداخلي، اذ اجلدير ابلذكر واملالحظة انح هناك تباين على مستوى السلطات االدارية املستقلة فيما يتعلق بقدر ا التامة او املنقوصة يف و عها الن 9 
ة و ا النظام الداخلي اىل ميكن للسلطة التنفيذية ان تشاركها يف ذلو، كما ميكن ان تنو  عنها متاما،  وعليح ميكن تقسيم سلطات الضبط فيما يتعلق  ري
ارا منب هذه امليزة للسلطة فئتني: الفئة االوىل متلو السلطة التقديرية التاّمة يف و ا نظامها الداخلي بنفسها، اما الفئة الثانية فلم يع ا املشرع هلا بذلو و 

 التنفيذية.
 عن الفئة االوىل،  د كال من: 

الت تقوم هعداد نظامها الداخلي دون حاجة لتدخل السلطة التنفيذية ممثلة يف الوزير املكلف ابملالية، كما تقوم  جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة""  -
املعّدل واملتّمم: " تصادق اللجنة على  14-99من املرسوم التشريعي رقم  20ابملصادقة عليح دون تدخل من اي جهة اخرى وذلو  وجب نص املادة 

 اجتماعها االول"، وعليح فال حيق للسلطة التنفيذية التدخل يف و ا هذا النظام وال يف املصادقة عليح وال نشره،  نظامها الداخلي خالل
على ما يلي: " تعد سلطة الضبط نظامها  49 -2444من قانون رقم  24، اذ نصت املادة سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية""  -

داخلي لسلطة الضبط على وجح اخلصوص، تنظيمها وقواعد عملها وحقوق وواجبات اعضاء ا لس واملدير العام، وكذا القانون الداخلي. حيدد النظام ال
 االساسي ملستخدميها".

 الت متنب اللجنة سلطة املصادقة على نظامها الداخلي،  41-42من القانون رقم  120طبقا لنص املادة جلنة ضبط الكهرابء والغاز" "  -
 ا عن الفئة الثانية، فيتعلق االمر بـكل من: أم

 : 40-98من أمر رقم  90، وفيما يتعلق بنظامح الداخلي فلقد نصت املادة 1998الذي انشئ سنة جملس املنافسة  -
شار اليها يف ممارسة " حيدد النظام الداخلي  لس املنافسة على وجح اخلصوص، قواعد س  ا لس وحقوق وواجبات اعضائح وكذلو قواعد التنايف امل

 ". مهامهم. حيدد النظام الداخلي  لس املنافسة  رسوم رائسي بناء على اق ال رئيس تلس املنافسة وبعد مصادقة ا لس عليح
 وجب مرسوم"، ا افة منح الت تنص على ان: " حيدد تنظيم تلس املنافسة وس ه  91طبقا لنص املادة  49-49قانون املنافسة اجلديد رقم  أما بعد صدور
 الت نصت على ما يلي: " حيدد القانون االساسي ونظام اجور اعضاء تلس املنافسة  وجب مرسوم". 92اىل نص املادة 

 ،2411جويلية  19مؤرم يف  99احملدد لتنظيم وس  تلس املنافسة، ج. ر. ع  2411جويلية  14املؤرم يف  201 -11اال ان املرسوم التنفيذي رقم  
ية منح نص على انح: " يعد ا لس نظامح الداخلي ويصادق عليح ويرسلح اىل الوزير املكلف ابلتجارة. ينشر النظام الداخلي يف النشرة الر  18ويف مادتح 

ة الر ية للمنافسة املتضمن انشاء النشر  2411جويلية  14املؤرم يف  202 -11للمنافسة"،  هذه االخ ة الت انشئت  وجب املرسوم التنفيذي رقم 
 .2411جويلية  19بتاريخ  99واحملدد ملضموهنا وكيفيات و عها، ج. ر. ع 

اللجنة الوطنية  "وجتدر املالحظة ابن املشرع الفرنسي، هو اآلخر قد مّيز بني السلطات االدارية املستقلة فيما يتعلق بو ا نظامها الداخلي، إذ متلو مثال
" وهيئات اخرى سلطة و ا نظامها الداخلي، سلطة ضبط االتصاالت االلكرتونية والربيد" و"لس العايل السمعي البصرياجملو" للمعلوماتية واحلرايت"

 بينما حرمت سلطات اخرى من ذلو. 
املايل واحملاسيب للسلطة إذ اغلب السلطات االدارية املستقلة تتكون من تلس ادارة ورئيس، ا افة اىل االمني العام لتعمل كل هذه االجهزة على التسي   10 

تتكون من تلس  49 -2444من قانون رقم  10ومن خالل نص املادة  سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية"املعنية، فمثال  د "
 ومدير عام.

 ، 14-94من القانون رقم  0ا افة اىل احلقوق احملددة يف املادة  11 
 ، املعدل واملتمم، مرجا سابق.40-48من قانون رقم  1فقرة  80املادة  12 
، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية )ملغى(، ومرسوم تنفيذي رقم 2440افريل  41مؤرم يف  99 -40مرسوم تنفيذي رقم  13 

 40مؤرم يف  24نجمية )ملغى(، ج. ر. ع ، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة امل2440افريل  41مؤرم يف  90 -40
 .2440افريل

امللغى، أين أخضا املشرع منازعات وكالت املناجم للقا ي اإلداري ممثال يف تلس الدولة،  14-41على عكس ما كان عليح االمر يف ظل القانون رقم  14 
 .  8يف فقر ا  01، واملادة  08، 00ابعتبار ا سلطات إدارية مستقلة، راجا يف ذلو املادتني: 
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، كلية احلقوق والعلوم وراجا أيضا: اتيل أمحد، النظام القانوين لانشطة املنجمية يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجست  يف القانون، ختصص حتوالت الدولة
 .249، ص 2410السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وز، 

اطالقها فيما يتعلق  جلس املنافسة، اذ يعترب رئيس تلس املنافسة ا افة اىل كل اعضائح موظفون سامون يف  وهي ذات القاعدة الت طبقها املشرع على 15 
الذي حيدد تنظيم تلس  201-11من املرسوم التنفيذي رقم  48تنص املادة  الدولة، ميارسون مهامهم لقاء اجور مماثلة ألجور الوظائف العليا يف الدولة، اذ

ف على ما يلي: " يصنف مدير واعضاء ا لس وتدفا اجورهم استنادا اىل الوظيفة العليا للدولة، كمدير يف االدارة املركزية ابلوزارة ويصن املنافسة وس ه،
 رؤساء املصاحل وتدفا اجورهم استنادا اىل املنصب العايل لرئيس مكتب االدارة املركزية ابلوزارة".

الذي حيدد نظام اجور اعضاء تلس املنافسة واالمني العام واملقرر  2412ماي  40املؤرم يف  240 -12ي رقم من املرسوم التنفيذ 49كما نصت املادة 
على ما يلي: " يعترب رئيس واعضاء تلس املنافسة اعضاء دائمون ميارسون مهامهم كامل الوقت  2412ما ي  0مؤرم يف  29العام واملقررين، ج. ر. ع 
 ت يتقا اها االمني العام واملدير العام يف االدارة املركزية للوزارة". ويتقا ون اجورا كاألجور ال

 84.444اما بقية االعضاء فيتقا ون تعويضا قدره  2412جويلية  18صادر يف  01صدر ابستدراك بش ن هذا النص يف اجلريدة الر ية عدد 
 د.ج ابلنسبة لبقية االعضاء. 04.444د.ج ابلنسبة لنائيب الرئيس و 

 ، مرجا سابق.240 -12من املرسوم التنفيذي رقم  40انظر يف ذلو املادة  
16 ZOUAIMA Rachid, « les fonctions répressives des autorités indépendantes statuant en matière 
économique », revue IDARA, N° 28, 2004, p 159. 

 40مؤرم يف  10 االت التنايف وااللتزامات اخلاصة ببعل املناصب والوظائف، ج. ر. ع. ، يتعلق 2440مارس  1مؤرم يف  41-40أمر رقم  17 
 .2440مارس 

اء تلس اذ انح يف املقابل، وعلى مستوى بعل سلطات الضبط االخرى  د االمر يقتصر فقط على نظام االمتناع النسيب مثلما هو احلال ابلنسبة ألعض 18 
على استبعاد ممارسة اي نشاي مهين اخر،  دون العهدة االنتخابية وامتالك مصاحل يف املؤسسات التابعة للقطاع، مما يؤكد عدم املنافسة، إذ اقتصر االمر فقط 

ون استثناء جديّة املشرع يف و ا نظام قانوين موحد حيكم اعضاء خمتلف سلطات الضبط وفق معاي  وا حة كتبين قاعدة التنايف املطلق جلميا االعضاء د
 يد على استقالليتهم.للت ك

 املعدل واملتمم، مرجا سابق. 40-48من القانون رقم  90و  99، 92راجا املواد  19 
 19، صادر يف 11،  حيدد كيفيات منب السندات املنجمية وإجراءات ذلو، ج ر عدد 2442فيفري  40مؤرم يف  08-42مرسوم تنفيذي رقم  20 

 .2442فيفري 
 19، صادر يف 11،  حيدد الكيفيات املتعلقة ابملزايدة على السندات املنجمية، ج ر عدد 2442فيفري  40رم يف مؤ  00 -42مرسوم تنفيذي رقم  21 

 .2442فيفري 
اشهر االوىل من انشائهما، استفادات من تسبيق من طرا اخلزينة العمومية  وجب اتفاقية بينهما، ومت حتديد كيفيات  40اال ان وكالت احملروقات خالل  22 

املعدل واملتمم، مرجا  40-48من القانون رقم  0و  9الفقرتني  18وسداد هذا التسبيق لتمكني الوكالتني من القيام بنشاطهما، طبقا لنص املادة  دفا
 سابق.

سارية 14 -41: " تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 48-10من قانون املناجم رقم  192ابعتبار أن املشرع قد أحال يف ذلو إىل نص املادة  23 
 املفعول إىل غاية صدور النصوص التطبيقية هلذا القانون".

، سكيكدة، 1988أوت  24تلة البحوث والدراسات اإلنسانية، جامعة  نسبية اإلستقاللية الوظيفية للسلطات اإلدارية املستقلة"،غريب احسن، " 24 
 .204، ص 2418، سنة 11العدد 

،  حيدد كيفيات منب رخصة استغالل مقالا احلجارة واملرامل 2441سبتمرب  20مؤرم يف  111 -41ي رقم راجا يف ذلو أحكام: مرسوم تنفيذ 25 
 .2441جويلية  40، صادر يف 90وتعليقها وسحبها، ج ر عدد 
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