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ملخص:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تشخيص واقع التجارة االلكترونية في الجزائر من خالل مقومات
البنية التحتية والتشريعية التي تمكن من تبني هذا النوع من التجارة ،وفد خلصت هذه الدراسة إلى
أن أنه هنالك جهود تبذل وإجراءات تعتمد من أجل النهوض باالقتصاد الرقمي في الجزائر يدعمها في
ذلك قانون التجارة االلكترونية  18ـ ،05لكن يظل غياب الثقة في وسائل الدفع االلكتروني هو املشهد
القائم ،إلى جانب قصور قانوني في التكييف الضريبي للتجارة االلكترونية حيث تمثل الضريبة تحديا
كبيرا بالنسبة للمشرع الجزائري الذي أغفل عنها كليا في القانون رقم  18ـ ـ. 05
الكلمات املفتاحية  :التجارة االلكترونية ،البنية التحتية ،البنية التشريعية ،قانون  18ـ ،05الضريبة
على التجارة االلكترونية.
Abstract:
This research paper aims to diagnose the reality of electronic commerce in
Algeria through the infrastructure and legislative elements that enable the
adoption of this type of trade. The delegation concluded this study that there are
efforts and measures adopted for the advancement of the digital economy in
Algeria supported by the trade law Electronic payment 18-05, but the lack of
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confidence in electronic payment methods remains the current scene, in addition
to a legal deficiency in tax adaptation for electronic commerce, as the tax
represents a major challenge for the Algerian legislator who has completely
neglected it in Law n°18-05.
key words: electronic commerce, infrastructure, legislative structure, law 18-05,
tax on electronic commerce.

ّ
مقدمة:
ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصال التي اجتاحت العالم غيرت الكثير من املفاهيم املتعارف
عليها سابقا ،فتسارعت وتيرة نمو االبتكارات والتقنيات التكنولوجية مما ساهم في نقل املجتمعات إلى
عصر املعلومة ،فلم تعد شبكة املعلومات "االنترنيت" حكرا على دولة معينة وإنما ضرورة حتمية
للشعوب ومنظمات األعمال والحكومات معا ،وحققت تغييرات جوهرية في بيئة األعمال ،حيث يعتبر
املجال التجاري من أكثر القطاعات استجابة لالبتكار التكنولوجي واستخداما للتقنيات الحديثة
واملتطورة ،مما أسفر عنه تغيير في نمط التفكير وأسلوب اإلنتاج واالستهالك على حد سواء ،وتغيرت
معه قواعد املعامالت التجارية التي أصبحت تتم بأعلى درجه من الكفاءة والفعالية وبأقل تكلفة
ممكنة وبأكثر استجابة للتغيرات الحاصلة في السوق العاملية ملغية بذلك كل الحدود املكانية
والزمانية ،وهذا هو املفهوم الحديث للمبادالت التجارية الذي يطلق عليه “التجارة االلكترونية“.
وبالرغم من أن التجارة االلكترونية بلغت درجات عالية في انتشارها ونتائجها لدى الدول الغربية
وبعض الدول العربية التي بدأت تخطو خطوات مهمة كاإلمارات ومصر والسعودية إال أنها ال زالت في
مراحلها األولى في الجزائر ،بالرغم من أنها أصبحت متطلبا تنمويا ملختلف قطاعات االقتصاد
الوطني ،وهذا ما يتطلب ضرورة تعظيم االستفادة من هذه التجارة وتسريع عملية االنتقال إلى
االقتصاد الرقمي.
إشكالية الدراسة :ال يزال االقتصاد الرقمي في الجزائر غامضا للكثيرين ،إال أنه يملك فرصا كبيرة
للنجاح بامتالكه إلمكانيات كبيرة قابلة للتطوير بوجود أكثر من  22مليون جزائري متصل باألنترنت،
خاصة مع توفر اليوم البيئة التشريعية والقانونية التي تنظم املعامالت اإللكترونية من خالل قانون
التجارة االلكترونية  18ـ 05املؤرخ في  10ماي  ،2018والذي سيؤطر السوق االلكترونية ،وعلى هذا
تظهر معالم االشكالية في طرح التساؤل التالي :ما هو واقع مقومات البنية التحتية في الجزائر التي
تمكن من تفعيل التجارة االلكترونية في ظل األطر التشريعية التي يوفرها قانون  18ـ 05؟
فرضية الدراسة :ال تزال الجزائر متأخرة في مجال االقتصاد الرقمي حيث تمتلك بنية تقتية هشة
لالتصاالت مع غياب الثقة في وسائل الدفع االلكتروني وقصور قانوني في التكييف الضريبي للتجارة
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االلكترونية.
أهمية الدراسة :تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية التجارة االلكترونية التي تعد إحدى سمات
االقتصاد العالمي القائم على املعرفة ،فمواكبة املستجدات االقتصادية الحديثة واالندماج في
االقتصاد العالمي واالنفتاح أمام األسواق العاملية هو تحدي كبير يتطلب من الجزائر تطوير البنية
التقنية التي تدعمها في ذلك األطر القانونية والتشريعية من خالل قانون رقم  18ـ . 05
أهداف الدراسة :الهدف الرئيس ي من هذه الورقة البحثية هو تسليط الضوء على واقع التجارة
االلكترونية في الجزائر الذي ال يزال يتسم بالغموض وعدم الثقة لدى الكثير من الجزائريين ،خاصة
وأن خبراء اإلقتصاد والقانون يراهنون على أن التجارة اإللكترونية ستصبح من دعائم االقتصاد في
القريب العاجل ،فاألكيد أنه هنالك جهود تبذل وإجراءات تعتمد من أجل النهوض باالقتصاد الرقمي
تدعمها األطر القانونية والتشريعية املتمثلة في قانون التجارة االلكترونية  18ـ 05املؤرخ في  10ماي
 ،2018ذلك أن أنشطة التجارة االلكترونية والعالقات القانونية الناشئة في بيئتها تثير العديد من
التحديات القانونية حول أثر استخدام الوسائل االلكترونية في تنفيذ املبادالت التجارية
االلكترونية.
منهج الدراسة :قصد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي من خالل
جمع املعطيات الكمية واستعراض الجداول واألرقام املتعلقة بموضوع الدراسة ،وقراءة في أهم ما
جاء به قانون التجارة االلكترونية  18ـ 05املؤرخ في  10ماي  2018والوقوف على نقائصه.
وعلى هذا تم تقسيم ورقتنا البحثية إلى املباحث التالية:
املبحث األول  :تطور حجم التجارة االلكترونية في العالم.
املبحث الثاني :واقع البنى التحتية للتجارة االلكترونية في الجزائر .
املبحث الثالث :البنية التشريعية للتجارة االلكترونية من خالل قانون  18ـ. 05
املبحث الرابع :التحديات األساسية للتجارة االلكترونية في الجزائر في ظل قانون رقم  18ـ( 05
التحديات التقنية والتشريعية).

املبحث األول :تطور حجم التجارة االلكترونية في العالم

ً
تمثل التجارة اإللكترونية واحدا من موضوعي ما يسمى باالقتصاد الرقمي )(Digital Economy
حيث يقوم االقتصاد الرقمي على حقيقتين هما:
أ ـ التجارة اإللكترونية(Electronic Commerce).
ب ـ تقنية املعلومات(Information Technology).
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 1ـ مفهوم التجارة االلكترونية:
مصطلح التجارة اإللكترونية عرف عدة مفاهيم في األدبيات املعاصرة ،فخبراء منظمة التجارة
العاملية يعرفون التجارة االلكترونية أنها  ":مجموعة متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع وترويج وبيع
املنتجات من خالل شبكات االتصاالت" ،1كما تعرف أيضا بأنها "العمليات املتعلقة بتسهيل
الصفقات التجارية الكترونيا من خالل استخدام التقنيات التكنولوجية في تبادل البيانات
واملعلومات الكترونيا"2
وبصورة عامة التجارة االلكترونية يمكن تطبيقها عبر مكوناتها الرئيسية التي تتضح في الشكل التالي:
الشكل رقم  :01مكونات التجارة االلكترونية
األسواق االلكترونية

التجارة
االلكترونية

شبكة األنترنيت

التبادل االلكتروني
املصدر :ثامر البكري ،قضايا معاصرة في التسويق ،دار حامد للنشر والتوزيع ،2015 ،ص86

 2ـ إحصائيات عن تطور حجم التجارة االلكترونية في العالم:
إن حجم التجارة االلكترونية ينمو اليوم بصورة تفوق كل التوقعات والتنبؤات األمر الذي أدى
إلى حدوث تفاوت كبير بين األرقام الصادرة من مؤسسات مختلفة عن نفس الفترة الزمنية ولنفس
املنطقة ويعزى ذلك إلى عدة حقائق أهمها3:
 .1عدم وجود تعريف شامل ومتفق عليه للتجارة االلكترونية ،ذلك أن إتمام التعاقدات من خالل
البريد االلكتروني وإجراء باقي املعامالت بالطرق التقليدية هو جزء من التجارة االلكترونية أم جزء
من التجارة التقليدية ؛
 .2عدم القدرة على املتابعة الدقيقة لحجم األعمال والتي تتم من خالل هذا النوع من التجارة؛
 .3تنوع مجاالت األنشطة التي تتم عبر االنترنيت والتي تخضع ملفهوم التجارة االلكترونية الشامل
كالتعامالت املالية واملضاربة على األسهم.
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وعلى العموم الواقع يثبت التطور الكبير في حجم التجارة االلكترونية عبر العالم وفيما يلي
مجموعة من اإلحصائيات التي توضح ذلك :
الجدول رقم  :01إحصائيات التجارة االلكترونية سنة  2016ـ2019
2019
2018
2017
2016
إيرادات التجارة
االلكترونية في
27.4
25.6
23.8
21.7
العالم تريليون $
1.9
1.4
1.3
1.2
عدد املتسوقين عبر
األنترنيت (مليار)
سنة 2019
نسبة األشخاص الذين يمتلكون حسابات مصرفية  %69من سكان العالم
الحسابات
املصرفية واملالية نسبة الذين يمتلكون محافظ رقمية عبر الهاتف املحمول  %4.4من مستخدمي االنترنيت
الصين %83
نسبة مالكي
اليابان %68
بطاقات االئتمان
أمريكا %66
سويسرا وانجلترا %65
 %84من عملية الشراء تتم عبر االنترنيت
مؤشرات عملية
 %42منها تتم عبر أجهزة الكمبيوتر و %55تتم عبر الهواتف الذكية
الشراء
املوضة والجمال  524.9مليار دوالر بمعدل نمو %17
ترتيب تصنيفات
االلكترونيات بقيمة  392.6مليار دور بمعد نمو %11
التجارة
املواد الغذائية بقيمة  209.5مليار دوالر معدل %15
االلكترونية حسب
األثاث واألجهزة املنزلية بقيمة 272.5مليار دوالر بمعدل %15
املبيعات
مبيعات فئة األطفال قيمة  272.5مليار دوالر بمعدل نمو %15
مستلزمات السفر بقيمة  %750،7بمعدل نمو %11
ألعاب الفيديو بقيمة  70.56مليار دوالر بمعدل نمو %4.2
أمريكا  1952دوالر ( نسبة  %3.3من دخل الفرد)
أعلى متوسطات
انجلترا  1839دوالر( نسبة  %3.3من دخل الفرد)
إنفاق الفرد على
كوريا الجنوبية  1533والر ( نسبة  %5.2من دخل الفرد)
التجارة
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االلكترونية عبر
العالم

كندا  1493دوالر ( نسبة  %3.3من دخل الفرد)
الدانمارك  1383دوالر ( نسبة  %2.5من دخل الفرد)
النمسا  1260دوالر ( نسبة  %2.7من دخل الفرد)
السويد  1258دوالر ( نسبة  %2.4من دخل الفرد)
سويسرا1109دوالر ( نسبة  %1.4من دخل الفرد)

قائمة الدول
األفضل عامليا في
معدل التسوق
االلكتروني

الصين %89
كوريا لجنوبية %87
اململكة املتحدة %82
أملانيا %81
اندونيسيا %79
الهند ثم الواليات املتحدة بنسبة %77
تايوان %76
تايالند %74
املصدر :من إعداد الباحثين باإلعتماد على بيانات:
ـ مجلس التجارة والتنمية التابع لألمم املتحدة  UNCTADأفريل 2018
ـ موقع Statista
ـ موقع Shopify

الشكل رقم  :02تطور حجم إيرادات التجارة االلكترونية واملتسوقين عبراالنترنيت
30
25
20
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املصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على بيانات الجدول رقم 1

أرقام الجدول رقم  01تؤكد أن:
 1ـ املبيعات :مبيعات التجارة االلكترونية في تصاعد مستمر حيث ارتفعت من  21.3تريليون دوالر
سنة  2016إلى حوالي  27.4تريليون دوالرسنة  ،2019وان نسبة  %88من قيمة التجارة االلكترونية
تتم بين الشركات( ) BTOBأما  %12فهي تتم من الشركات إلى املستهلك( )BTOCوقال التقرير ان
شركات التجارة االلكترونية الرائدة فى مجال البيع من الشركات الى املستهلكين تتمركز فى الغالب فى
الواليات املتحدة والصين ،منوها إلى أن أكبر عشر شركات من هذا النوع فى العالم حققت فى عام
 2018ما يقرب من  2تريليون دوالر من قيمة البضائع االجمالية ،وعزا خبراء األمم املتحدة للتجارة
والتنمية هذا االرتفاع إلى زيادة عدد املتسوقين عبر شبكة االنترنيت في العالم والذي قفز من 600
مليون متسوق عام  2010إلى نحو  1.2مليار سنة  2016إلى  1,4مليار متسوق سنة  2018إلى حوالي
 1.9متسوق عام  ،2019كما أكد الخبراء أن ما بين  60إلى  %80من املتسوقين عبر شبكة األنترنيت
هم سكان الدول املتقدمة اقتصاديا يليها املستهلكون من الدول ذات االقتصاديات املتوسطة في حين
يمثل املتسوقون من الدول األكثر فقرا في العالم نسبة  %2فقط .
 2ـ التسويق االلكتروني  :تبعا لدراسة نشرها موقع  Statistaفإن الصين تحتل املرتبة األولى في معدل
التسويق االلكتروني عامليا بنسبة  %89في حين تحتل الواليات املتحدة املركز السادس بنسبة ،%77
وحتى دراسة موقع  Shopifyتؤكد أن الصين أكبر سوق للتجارة اإللكترونية في العالم بنسبة  ٪83من
إجمالي املبيعات ومن املتوقع أن تنمو أرباحها لتصل إلى  1086.1مليار دوالر عام  ، 2023في حين
تحتل الواليات املتحدة املركز الثاني ومن املتوقع أن تصل أرباحها إلى  735.4مليار دوالر سنة ،2023
أما املركز الثالث يعود إلى فرنسا حيث يمكن أن تصل أرباحها إلى  71.9مليار دوالر عام  2023بنسبة
زيادة تصل إلى 4 %45.6
 3ـ متوسط االنفاق الفردي :يوضح الجدول أعاله أيضا أن متوسط ما يتفقه الفرد األمريكي من
إجمالي دخله لشراء السلع االستهالكية هو األعلى على مستوى العالم إذ بلغ سنة  2019حوالي 1952
دوالر بنسبة ( %3.3من دخله) ،في حين تصدرت فئة املوضة والجمال ترتيب تصنيفات التجارة
االلكترونية حسب املبيعات في العالم بقيمة  524.9مليار دوالر بمعدل نمو  %17تليها االلكترونيات
بقيمة مبيعات 392.6ملياردوالر ثم املواد الغذائية بقيمة  272,5مليار دوالر.
أما بالنسبة الفريقيا فإن حجم املستخدمين فيها قد زاد بشكل الفت لكنه مازال لم يصل للمستوى
املطلوب بعد ،إذ أن عدد املتصلين باالنترنت في القارة السمراء ال يتعدى  453مليون نسمة بينما
7

ط/د نوال حمري

ط/د نجود حمري

العدد اإلجمالي لسكان إفريقيا يتجاوز  1.2مليار نسمة ما يمثل نسبة  %35.1من املستخدمين فقط
من القارة اإلفريقية يتصلون باالنترنت ،أما نسبة مستخدمي االنترنت في قارة إفريقيا بباقي العالم
فتقدر بـ. %10.95
هذا وتؤكد تقارير األمم املتحدة للتجارة والتنمية  UNCTADأن مبيعات التجارة االلكترونية
حول العالم في تصاعد وتصل إلى معدل سنوي بقيمة  25.3سنويا ،والشكل التالي يوضح لك:
الشكل رقم  :02خريطة التجارة االلكترونية سنويا

املصدر :العين اإلخبارية 16/4/2018على املوقع:
https://al-ain.com/article/25-trillion-commerce-sales-per-year

ـ الشكل قم  02يوضح أن عدد الشركات التي تعمل في مجال التجارة االلكترونية ال تقل عن
مليوني شركة حول العالم باستثناء الشركات الصينية ،وألن أغلبية الشركات تتركز في كل من
الواليات املتحدة األمريكية وكندا بحوالي  1.3مليون شركة ،كما أن شركات محركات البحث الشهيرة
ومواقع التواصل االجتماعي هي األخرى تحقق أرباحا جيدة من انتشار االنترنيت الواسع ،حيث
سمحت منصات التجارة االلكترونية عبر االنترنيت بظهور أنماط اقتصادية مختلفة مثل اقتصاد
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املنصات ،واالقتصاد التشاركي واالقتصاد التعاوني ،واالقتصاد حسب الطلب ،واقتصاد األقران،
واالقتصاد العرض ي والرأسمالية الجماهيرية.
وفي املقابل اعتبر خبراء  UNCTADأن كل هذه النجاحات قد ارتبطت بتحديات التعامل معا اآلثار
االقتصادية واالجتماعية والسياسية لالقتصاد الرقمي في مجاالت مثل املنافسة وحماية املستهلك
وحماية البيانات وفرض الضرائب في إطار قانوني يضمن حقوق الشركات واملستهلكين على حد سواء.

املبحث الثاني :واقع البنى التحتية للتجارة االلكترونية في الجزائر

ّ
االقتصاد الجديد( الرقمي) دخل بالدنا منذ مجيء تقنيات االتصال واإلعالم سواء عبر شبكات
الهاتف املحمول أو قنوات التدفق العالي "انترنيت" فقد سمحت هاتان التقنيتان للجزائر باالنفتاح
ّ
ّ
على العالم ّ
التحوالت التي طرأت على العالم إلى يومنا هذا ،فتبنت
الرقمي فواكبت كل التطورات و
ّ
الرابع لتمكين أبسط مواطن جزائري من أن يكون جزء فاعال في العالم ّ
الثالث و ّ
الرقمي و
الجيل
يتطور ّ
ّ
بتطوره معرفيا و تكنولوجيا و حتى اقتصاديا و يتواصل مع كل فرد في هذا العالم و يحيط
بكل األخبار و املعلومات آنيا  ،و لم يتوقف األمر عند هذا ّ
الحد فاالقتصاد ّ
الرقمي اقتحم مجاالت
ّ
الشفاء و بطاقات ّ
كثيرة و في ّ
مقدمتها اإلدارة و الخدمات ،كجواز ّ
الدفع
السفر البيومتري و بطاقة
ّ
تبنته العديد من ّ
املؤسسات الكبرى كسيور وسونلغاز
املمغنطة و خدمات البنوك و التأمينات و
وسوناطراك و هناك من ّ
ّ
الخاصة و األجنبية التي اعتمدت عليه كنمط تسيير جديد
املؤسسات
ّ
للتجارة االلكترونية ". " e comerce
كما نجده بالجامعة و املعاهد و الكليات أيضا فأطلق عليه اسم " " e Learningو هنا يأخذ
تصممها الجامعة أو ّ
معنى التكوين و التعليم عن بعد بواسطة مواقع بيداغوجية رسمية ّ
الكلية
ّ
ّ
خصيصا لطلبتها لتمكينهم من متابعة ّ
املقدمة من طرف مجموعة من األساتذة
كل الدروس
ّ
ّ
املختصين و املتمكنين من التقنيات الحديثة ،فنجدها معتمدة بمعهد تكنولوجيات اإلعالم و
ّ
ّ
متقدمة في ذلك معتمدين على
االتصال بجامعة وهران وقد بلغ األساتذة والطلبة هناك مراحل
ّ
متطورة ّ
جدا و برامج معلوماتية ومنها ما ّ
ّ
بالشريط ّ
الرقمي ذو األبعاد
يسمى اليوم
وسائل تدريس
الثالث هو من أحدث الوسائل ّ
الرقمية املستعملة بالعالم لتخزين املعطيات و قراءتها.
 1ـ استراتجية الجزائر االلكترونية :2013
هي إستراتجية ترمي إلى إبراز مجتمع العلم واملعرفة الجزائري والتي تأخذ بعين االعتبار
التحوالت العميقة والسريعة التي يعيشها العالم ،تهدف هذه اإلستراتجية التي تضمنت خطة عمل
قوية ومتماسكة الى تعزيز اداء االقتصاد الوطني ،كما أنها تسعى إلى تحسين قدرات
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التعليم والبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتحسين حياة املواطنين من
خالل نشر استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.6
اعتمدت على خطة عمل تنفذ من سنة  2009ـ ـ  2013ارتكزت على  13محورا نذكر من أهمها: 7
ـ تسريع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال في االدارت العمومية والشركات واملؤسسات
ـ تطوير آليات وحوافز تسمح باستفادة املواطنين من تجهيزات وشبكات تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال
ـ التطوير املكثف لصناعة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
ـ تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع والفائق
ـ تطوير الكفاءات البشرية
ـ ضبط مستوى اإلطار القانوني و التشريعي الوطني
ـ تثمين التعاون الدولي
لكن لألسف فشل املشروع بعد سنتين من انطالقه حيث بلغت نسبة التنفذ %30حتى سنة 8 2015
 ،وهذا بسبب عدم جاهزية البنوك  ،وعدم قدرة اتصاالت الجزائر على توفير االنترنيت و الربط وفق
ما تم االتفاق عليه ،كما أن شركات تصنيع الحواسيب لم تكن متوفرة ،واملواطنون لم يكن لديهم
استعداد للتكنولوجيات ناهيك عن عدم وضوح الرؤية .
 2ـ الشبكة العامة لالتصاالت في الجزائر:
كانت الخطوة األولى في هذا املجال بإصدار قانون جديد لقطاع االتصاالت هو القانون رقم 3
لعام  2000و الذي جاء إلنهاء احتكار الدولة لنشاطات البريد واملواصالت ،ومع صدور هذا القانون
تم إنشاء سلطة ضبط البريد واالتصاالت والتي تعتبر سلطة مستقلة.
وتهيمن على سوق االتصاالت في الجزائر :
➢ اتصاالت الجزائر وهي الشركة األم التابعة للحكومة؛
➢ شركة جيزي التي كانت التابعة لشركة اوراسكوم املصرية و التي حصلت على أول رخصة
الستخدام الهاتف النقال؛
➢ شركة موبيليس التي اطلقتها الجزائرية لالتصاالت؛
➢ شركة نجمة التي اطلقتها الوطنية الكويتية.
و قد نجحت هذه الشركات في الوصول بعدد مشتركي الهاتف النقال و الثابت إلى حوالي  49,89مليون
مشترك سنة  2017مقابل  .49.99مشترك سنة .2016وهذا ما يوضحه الجدول رقم :02
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الجدول رقم  :02عدد مشتركي الهاتف الثابت و النقال في الجزائر الوحدة  :مليون مستخدم
السنة

مشتركي
الثابت

الهاتف مشتركي
النقال

الهاتف املجموع

2016

4.18

45.81

49.99

2017

4.05

45.84

49.89

نسبة التطور

ـ ـ%0.21

%4.18+

/

املصدر :مرصد سوق الهاتف الثابت والنقال ،سلطة الضبط البريد و املواصالت السلكية و
الالسلكية على املوقع https://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude//Observatoire_Mobile
ـ و أكدت سلطة ضبط البريد و املواصالت السلكية و الالسلكية أن9:

ـ عدد مشتركي الهاتف الثابت (السلكي والثابت الالسلكي والجيل الرابع/ويماكس) بلغ  4.05مليون
سنة  2017مقابل  4.18مليون سنة  2016اي انخفاض بنسبة .% 3.12
ـ أما بخصوص الهاتف النقال فان هذه السوق عرفت "استقرارا" ,حيث انتقلت من  45.81مليون
مشترك سنة  2016الى 45.84مليون سنة  2017نتيجة "اكتظاظ" سوق الهاتف النقال حيث أن أكبر
حصة في السوق ( GSMوالجيل الثالث والجيل الرابع) استحوذت عليها موبيليس سنة  2017بنسبة
 % 40.06متبوعة بجيزي بـ  % 32.06ونجمة بـ . %27.34
كما أن حظيرة املشتركين في الجيل الرابع سجلت ارتفاعا كبيرا نبينه في الجدول التالي
جدول رقم  :03تطور عدد مستخدمي الجيل الرابع في الجزائر
نسبة التطور
2017
2016
االسنة
 9.865مليون
 1.464مليون
%570
عدد املشتركين
املصدر :سلطة الضبط البريد و املواصالت السلكية و الالسلكية على املوقعhttps://www.android-dz.com/ar :

هذا االرتفاع القياس ي خالل سنة واحدة راجع إلى انتقال املشتركين في نظامي GSMو 3Gنحو الجيل
الرابع.
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 3ـ مستخدمي االنترنيت في الجزائر:
كشفت دراسة حديثة أنجزها مرصد“ كونسيومر الب “ التابع لشركة إيريكسون حول مدى
استغالل الجزائريين للشبكة العنكبوتية أن نصف املستخدمين يؤمنون بضرورة االستفادة من
االنترنت من أي مكان“ تقنية الجيل الثالث“ ،كما أن ثلثهم يلجئون إليها باستخدام الهواتف النقالة،
فيما يبقى املراهقون والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  15و  24سنة هم األكثر استغالال لالنترنت
بنسبة ،%74ويرى الجزائريون في هذه التكنولوجيا فرصا كبيرة من حيث الحكامة اإللكترونية
والصحة والتعليم اإللكتروني ،بحيث أعرب املستجوبون عن أملهم في أن تمكنهم من كسب الوقت
واملال ،فضال عن تحسين التواصل بين الحكومة واملواطنين.
كما شهدت الجزائر نموا ملموسا في تحسين خدمات االنترنت منذ بداية  ،2018حيث أصبح
املتعاملين الثالث للهاتف النقال في الجزائر (موبيليس ،أوريدو ،جيزي) يقدمون عروض بأحجام
انترنت أكبر وبسعر أقل عكس ما كان يقدم أين كانت أحجام االنترنت صغيرة بأسعار خيالية.
وإذا ما تتبعنا استخدام االنترنت في الجزائر منذ سنة  2000نجد أن هنالك تطور ونمو
مستمر ملستخدميه ،وهذا ما يوضحه الجدول التالي :
الجدول رقم  :04تطور عدد السكان وعدد مستخدمي االنترنت في الجزائر خالل الفترة
 2000ـ 2018
السنة
2000
2005
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014

عد السكان
31,795,500
33.003.546
33.033.567
33.769.669
34,176.188
34.586.184
37.367.226
38.813.722
38.813.722

عدد مستخدمي االنترنيت
50.000
1.920.000
2.480.000
3.500.000
3.500.000
4.700.000
5.230.000
6.404.264
6.669.927
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النسبة
%0.2
%5.8
%7.3
%10.4
12
13.6
14
16.5
17.2
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2015
2016
2017
2018

39.542.166
40.263.711
41.063.753
42.008.045

11.000.000
15.000.000
18.580.000
20.430.000

27.8
37.3
45.2
48.63

املصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على بيانات األمم املتحدة واالتحاد الدولي لالتصاالت

الشكل رقم  : 03مقارنة عدد السكن بمستخدمي االنترنيت في الجزائرللفترة  2000ـ 2018
45000000
40000000
35000000
30000000
25000000

عدد السكان

20000000

مستخدمي االنترنيت

15000000
10000000
5000000
0

املصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد على بيانات الجدول رقم 03

ـ الشكل رقم 3وأرقام الجدول رقم  4تدل على التطور والنمو الهائل في عدد مستخدمي
االنترنت مقارنة بعدد السكان وبالجهود املبذولة في هذا املجال حيث بلغت النسبة عام2018
حوالي %48.63مقارنة بسنة 2000التي بلغت  ،%0.2وهو مؤشر يعكس بشكل غير مباشر واقع
وآفاق التجارة االلكترونيه في الجزائر ،لكن بالرغم من ذلك مازال أمامنا الكثير للحاق بركب التطور
في مجال االنترنت واالتصاالت والخدمات املرتبطة بهما.
ـ أما على املستوى العربي و حسب موقع ) (Internet World Statsاملتخصص في إحصائيات
مستخدمي اإلنترنت حول العالم ،فإن مصر تتصدر قائمة أعداد مستخدمي االنترنت ،فيما تقدمت
اململكة العربية السعودية إلى املرتبة الثانية على حساب اململكة املغربية التي تراجعت إلى املركز
الثالث عربيا ،كذلك تقدمت الجزائر للمركز الرابع مقابل تراجع العراق مرتبة واحدة محتال بذلك
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املركز الخامس ،ومن جهة أخرى وبحساب نسبة أعداد مستخدمي االنترنت إلى عدد السكان لكل
دولة ،تتبوأ دولة قطر املرتبة األولى بنسبة تصل إلى أكثر من  %94من عدد السكان ،تليها كال من
اإلمارات العربية املتحدة بـ %90.6واململكة البحرينية بـ ،%.90.1أما سنة  2018فقد حققت الجزائر
“تقدما جديدا” في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال من خالل احتاللها املرتبة  83على
املستوى الدولي بعدما ارتقت بـ 8مراتب مقارنة بالتقرير الصادر عام.10 2016
 4ـ تطويرالحظائرااللكترونية :
بالنسبة للجزائر ،فإن التحدي الرئيس ي لالنتقال إلى مجتمع املعرفة هو خلق قيمة مضافة
وتحسين مستويات املعيشة والرفاهية االجتماعية ملواطنيها ،عن طريق إنشاء الحظائر التكنولوجيا
وهو جزء من إستراتيجية وطنية طموحة ،تهدف على وجه التحديد االلتحام مع مجتمع املعرفة،
وإعطاء أولوية مطلقة لتعزيز الصناعة والبحث واالبتكار في قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال عن
طريق الوكالة الوطنية لتعزيز وتطوير الحظائر التكنولوجية ،بهدف وضع الجزائر على درب التقدم
واالبتكار  ،وتم إنشاء الحظائر التكنولوجية بموجب املرسوم التنفيذي رقم  04 - 91الصادر في 24
مارس  ،2004فهي هيئة ذات طابع صناعي وتجاري - EPICتحت وصاية وزارة البريد وتكنولوجيات
االعالم واالتصال حيث كان اول انجاز لها ،هو بناء الحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد هللا في
فيفري11 2009
الحظائر التكنولوجیات في الجزائر – : 1
1ـ الحظيرة التكنولوجیة لسیدي عبد هللا (الجزائر) مشغلة منذ فیفري 2009؛
2ـ الحظيرة التكنولوجیة بورقلة (مؤقتة) دشنت في  1مارس  2012؛
 3ـ ثالث حظائر تكنولوجیة جهویة عنابة ،وھران ،ورقلة؛
 4ـ باإلضافة إلى حظائر تكنولوجیة أخرى تتمثل في الحظيرة التكنولوجیة لسطیف ،قسنطینة،
وبوغزول إضافة إلى حاضنة في غردایة.
كما وقعت مؤسسة بريد الجزائر والوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية في أوت
 2018على بروتوكول اتفاق يهدف إلى تطوير الدفع االلكتروني بالجزائر و تحسين مناخ األعمال
للشباب املقاول و"تطوير املؤسسات الناشئة في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والتي ستتولى
مهمة تطوير الخدمات اإللكترونية والخدمات عن بعد في ما يتعلق بترقية التجارة اإللكترونية".
 5ـ أشكال الدفع االلكتروني في الجزائر:
لقد سعى النظام املصرفي الجزائري إلى تطوير خدماته وتحديثها ،ولعل أهم البرامج املسطرة
والتي دخلت حيز التنفيذ سنة  2006مشروع تطوير وتحديث وسائل الدفع ،وقد تضمن هذا
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املشروع البطاقات البنكية كوسيلة دفع الكترونية ،كما شمل وسائل الدفع التقليدية بإدخال
املقاصة االلكترونية من أجل معالجتها الكترونيا.
:2006البداية األولى ألول بطاقة سحب في الجزائر ،حيث وزعت على مختلف مستخدمي البنوك
للتجريب ومعرفة النقائص؛
 :2007تعميم بطاقة  CIBعبر كامل التراب الوطني في البريد واملواصالت والبنوك؛
 2007ـ  2008ـ :أكد وزير املالية أنه ستعمم ماكينات الصرف اآللي عبر املتاجر الكبرى في الجزائر
واملناطق اآلهلة بالسكان ،وكذلك تعميم استخدام بطاقة الدفع لدى املواطنين.
*بطاقة  : CIBهي بطاقة دفع و سحب ما بين البنوك الجزائرية داخل التراب الوطني و نجدها على
نوعين :البطاقة البالستيكية والبطاقة الذهبية ،هذه األخيرة التي تمنح لألشخاص املهمين ورجال
األعمال أصحاب الدخول املرتفعة وسقف هذه البطاقة يفوق 120ألف دج ،ومدة صالحيتها ثالث
سنوات.
*بطاقة فيزا:Viza Cardو هي بطاقة دولية تعمل للسحب والدفع ،موجه لزبائن ذوي حسابات
مفتوحة بالعملة الصعبة أو ملوكليهم ،وهي نوعان بطاقة الفيزا الكالسيكية وبطاقة الفيزا الذهبية.
* البطاقة الذهبية لبريد الجزائر :أطلقتها مؤسسة بريد الجزائر سنة  ،2016وهي األكثر شعبية بين
الجزائرين وتعطي دفعا قويا لخدمة الدفع االلكتروني .حيث أن أكثر من  3ماليين ببريد الجزائر قد
تحصلوا على البطاقة الذهبية إضافة إلى  4ماليين بطاقة أخرى صنعت وهي متواجدة على مستوى
الشبكة البريدية ليتم توزيعه
كما قامت مؤسسة البريد بإبرام عقد شراكة مع شركة نفطال ،إلتاحة خدمة دفع ثمن تعبئة الوقود
عبر البطاقة الذهبية ،باالضافة إلى تقديم تسهيالت لحائزي هذه البطاقة لالستفادة في قطاع النقل،
إذ سيكون بإمكانهم شراء تذاكر الرحالت الجوية الداخلية والخارجية عن طريق الدفع اإللكتروني،
بمجرد الحجز وتأكيد الرحلة من قبل شركة الخطوط الجوية التي حجزوا رحالتهم عندها ،هذا و قد
شرعت بريد الجزائر في عملية تركيب  50ألف جهاز  TPEللدفع االلكتروني عبير مختلف واليات
الوطن  ،باالضافة ألى هذا قام املتعامل العمومي بريد الجزائر في مارس 2018باطالق أرضية نقدية
جديدة تسمح بتعبئة و تسديد فواتير االنترنيت الثابت و النقال عن طريق ابرام عقودا مع اتصاالت
الجزائر و موبيليس من أجل نعميم الدفع االلكتروني
أما فيما يخص الوسائل املستخدمة في توزيع هذه املنتجات البنكية تتمثل في:
* املوزع اآللي لألوراق DAB؛
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*ـ الشباك األوتوماتيكي لألوراق GAB؛
* نهائي نقطة البيع اإللكترونية. TPV
 6ـ مواقع التجارة االلكترونية في الجزائر:
تضاعف عدد املواقع االلكترونية املختصة في البيع عبر األنترنت خالل السنوات األخيرة خاصة
بعد إطالق خدمتي الجيل الثالث في  2014والجيل الرابع في  2016إضافة إلى إصدار قانون 18ـ ـ ـ5
األخير املتعلق بالتجارة االلكترونية الذي يؤطر هذه السوق التي تجذب املواطنين أكثر فأكثر نحو
هذا النمط من املعامالت الذي وصفوه بـ”املريح ،”.ومن أهم هذه املواقع نذكر:
الجدول رقم  :04أهم مواقع التجارة االلكترونية في الجزائراألكثرزيارة
املواقع

سنة
االنشاء

موقع واد كنيس
Ouedkniss

2006

موقع قيديني
Guiddini.com

2009

موقع نشري في
النات
Nechrifinet.com

2010

موقع أشريلي
Echerily.com

2012

مجال التسويق

توجيه املبيعات

عدد الزائرين

 3مليون زائر
بيع وشراء مختلف
شهريا و هو
املنتجات من
يتوجه بمبيعاته لكل الواليات أغلى املواقع في
السيارات إلى ابسط
الجزائربقيمة
منتج
 3.5مليون$
مستلزمات التجمل
يوجه مبيعاته إلى بعض
وعتاد اإلعالم اآللي
واليات
االجهزة
الكهرومنزلية
 500منتج من مواد
توجيه املبيعات إلى كل
التجميل ومعدات
الواليات
الطبخ الكتب،لعب
االطفال....
بيع املنتجات
كان يوجه مبيعاته إلى
الغذائية ومواد
بومرداس والعاصمة فقط ثم
التنظيف
توجه إلى كل الواليات
ومستلزمات
التجميل
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2015

موقع Dzboom

موقع Jumia.dz

2016

تطبيق وصلني

2017

تطبيق Resto 365

20117

تطبيق BARIDIMOB

2018

كل مستلزمات
النساء من فساتين
تقديم منتجاته لكل الواليات
وحقائب ومجوهرات
/
مع خدمة الشحن
ومستحضرات
التجميل
مواد التجميل
تقديم خدمات التوصيل لـ 43
والتنظيف
والية وتفتح املجال لتسويق
 1.5مليون زائر
الهواتف ،أجهزة
املنتج املحلي إلى إفريقيا
األعالم اآللي ،توصل
شهريا
وتتواجد في  20بلد عربي
الوجبات وخدمة
وافريقي
الحجزفي الفنادق
طلب سيارة أجرة
تطبيق  %100جزائري
بسائق في العاصمة،
خدمة 24/24ساعة
تقديم خدمات الحجزفي
حجزطاوالت في
مطاعم العاصمة
مختلف املطاعم
تحويل االموال
السحب والتحويل يكون عن
بدون بطاقة ذهبية
طريق الكود فقط (الرقم
ودون عناء التنقل
السري)
الى البريد

املصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد على املواقع:
http://www.arabicshopping.com
https://www.djazairess.com/elbilad/281837
http://www.arabicshopping.com/2016/10/blog-post_31.html

املبحث الثالث :البنية التشريعية للتجارة االلكترونية في ظل قانون 18ـ ـ05
إن القانون املتعلق بالتجارة االلكترونية املصادق عليه في أفريل  2018من قبل مجلس األمة
واملؤرخ في  10ماي  ،2018من شأنه دفع مجال التجارة االلكترونية في الجزائر ،إذ سيؤطر هذا
النص القانوني السوق االلكترونية من خالل العديد من اإلجراءات التي تسمح بضمان أمن التجارة
االلكترونية مع تحديد التزامات املزودين بخدمات االنترنيت واملستهلكين.
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 1ـ نظرة حول قانون التجارة االلكترونية  18ـ 05املؤرخ في  10ماي :2018
قام املشرع الجزائري في هذا القانون بتنظيم مواضيع مختلفة في بابين مهمين هما الباب الثاني
والثالث املتعلقان ب ــ12:
• املمارسات االلكترونية،
• الجرائم االلكترونية والعقوبات.
كما أن هذا القانون قد سنه املشرع الجزائري وفقا للبيئة الجزائرية على غرار النموذج الدولي
األونسيترال  Uncitralالخاص بالتجارة االلكترونية ،فبوجود هذه البيئة القانونية والتشريعية في
الجزائر يمكن للتجارة االلكترونية أن تتطور وتنمو في السنوات القليلة القادمة.
 1ـ 1ـ الباب املتعلق باملمارسات االلكترونية في قانون التجارة االلكترونية  18ـ:05
من أهم ما جاء به قانون التجارة االلكترونية  18ـ 05املؤرخ في  10ماي 2018في هذا الباب:
* مجال املعامالت واملمارسات االلكترونية :أكد املشرع الجزائري أن قواعد ممارسة التجارة
االلكترونية تبدأ بإنشاء سجل تجاري للممونين اإللكترونيين في املركز الوطني للسجل التجاري الذي
يحدد املعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري اإللكتروني (التعريف الضريبي والعنوان ورقم
الهاتف ،عدد السجل التجاري ،الضمان التجاري ،)...كما تطرق املشرع في مواده األولى إلى طبيعة
السلع والخدمات املمنوع بيعها عبر االنترنيت بشكل قطعي بحكم أعراف املجتمع الجزائري ،ثم عاد
ليشرح املمارسات التجارية حيث أن كل عملية تجارية الكترونية توثق بعقد الكتروني يصادق عليه
املستهلك االلكتروني ،وهذا العقد اإللكتروني هو نفسه العقد بمفهوم قانون  23جوان ،2004حي
ينشأ هذا العقد عندما يكون أحد أطرافه شخصا طبيعيا أو معنويا متمتعا بالشخصية الجزائرية أو
مقيما إقامة شرعية في الجزائر ،وسواء كانت املعامالت التجارية االلكترونية وطنية أو عابرة للحدود
يجب حفظ سجالتها و إرسالها الكترونيا إلى املركز الوطني لإلحصاء ،ويجب أن يتضمن العقد
االلكتروني كل الخصائص التفصيلية عن السلع والخدمات وكيفيات التسليم وشروط فسخ العقد
وكيفيات الدفع وخدمات مابعد البيع ومعالجة الشكاوى وشروط وكيفيات البيع بالتجريب عند
االقتضاء ،وبمجرد إبرام العقد يصبح املورد االلكتروني مسؤول أمام املستهلك بإرسال نسخة من
العقد له ،الذي يترتب عنه إعداد فاتورة ،كما يمكن للمستهلك أن يطلب فاتورة ورقية
* الدفع في املعامالت االلكترونية :13فيما يخص الدفع فقد نص القانون 18ـ 05في مواده  27ـ 28ـ،29
على أ ن يتم من خالل منصات الدفع االلكتروني املنشاة و التابعة لبنك الجزائر و بريد الجزائر سواءا
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تمت املعاملة داخليا أو دولي ،ويضيف ضرورة تأمين اتصال املوقع اإللكتروني ملوفر الخدمة
اإللكتروني بنظام الدفع اإللكتروني من خالل نظام إصدار الشهادات االلكترونية.
* اإلشهار االلكتروني 14:لم يغفل املشرع الجزائري عن وسيلة االتصال والخاصة باإلشهار االلكتروني
الذي أوجب أن تكون محددة وواضحة وال تخل باآلداب العامة والنظام العام ،كما يلتزم املورد
االلكتروني بتسليم وصل استالم عن طريق االتصاالت االلكترونية يؤكد من خالله للشخص املعني
تسجيل طلبه ،وفي حالة النزاع ينبغي للمورد االلكتروني أن يثبت أن إرسال اإلشهارات االلكترونية
خضع للموافقة املسبقة والحرة.
 1ـ  2ـ الباب املتعلق بالجرائم والعقوبات في قانون التجارة االلكترونية  18ـ15:05
شرح املشرع الجزائري في هذا الباب إلى ضرورة الرقابة لتزرع الثقة لدى املتعاملين عبر
االنترنيت في مجال التبادل التجاري االلكتروني حيث أكد أن كل أعمال املورد الكتروني تخضع إلى
رقابة ضباط وأعوان الشرطة وكذا رقابة األعوان املنتمون لألسالك الخاصة بالرقابة التابعون
لإلدارات املكلفة بالتجارة ،وتبعا لطبيعة الجرائم ,يتم التخطيط لغرامات تتراوح بين50ألف دينار و2
مليون دينار ,دون اإلخالل بتطبيق كامل أكثر صرامة في حالة بيع سلع وخدمات ممنوعة من التسويق
حيث يعاقب بغرامة مالية من  200ألف دينار إلى مليون دينار مع الشطب من السجل التجاريي
وإغالق املوقع نهائيا ،أما األشخاص الطبيعيون أو املعنوين الذين يزاولون نشاط تجاري عبر
االنترنيت دون سجل الكتروني يتم تعليق موقعهم إلى غاية تسوية وضعيتهم ،كما يضاعف مبلغ
الغرامة في حال تكرار نفس الجريمة خالل مدة ال تتجاوز  12شهرا من تاريخ العقوبة السابقة.

املبحث الرابع :التحديات األساسية للتجارة االلكترونية في الجزائرفي ظل قانون رقم
 18ـ05
حاول املشرع الجزائري تشريع قانون جديد متعلق بالتجارة االلكترونية في الجريدة الرسمية
الصادرة في  16ماي  2018والذي طاملا انتظره املتسوقين عبر االنترنيت.
إال أن هناك جملة من التحديات التي تواجه تطور التجارة االلكترونية في الجزائر تتمثل في:
 1ـ التحديات التقنية:
فبالرغم من ارتفاع نسبة مستخدمي االنترنيت في الجزائر سنة  2018والذي وصل إلى حوالي
 21مليون مستخدم لتحتل الجزائر بذلك املرتبة  88في العالم والرابعة عربيا إال أن حجم التجارة
االلكترونية في الجزائر جد ضعيف مقارنة بالدول العربية وهذا راجعا ملجموعة من العراقيل
والتحديات التي تحول دون ازدهارها من أهمها :
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 1ـ السوق اإلشهاري في الجزائر الزال في بداياته ،كون العديد من املؤسسات ال تتبنى تكنولوجيا
اإلعالم و االتصال؛
 2ـ أول ما يؤكد تأخر الجزائر في استكمال البنى القاعدية التكنولوجية هو محدودية الخدمات
الهاتفية
الثابتة التي تأثر بشكل مباشر على اإلقبال على االنترنت؛
 3ـ بالرغم من تحقيق سوق مستخدمي االنترنت ملعدالت نمو مرتفعة من سنة إلى أخرى ،إال أن أهم
ما يعرقل تطور عدد مشتركي االنترنت هو املبالغة في التكاليف سواء على مستوى األفراد أو الشركات
 4ـ تعاني الجزائر من ضعف كبير في إنتاج السلع و الخدمات املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال،
باإلضافة الى ضعف القاعدة البشرية التي تستند اليها هذا الصناعة ،وصعوبة عملية االنتقال من
البحث العلمي نحو الصناعة في إطار الوتيرة املتسارعة لالبتكارات التكنولوجية؛
 5ـ انتشار ظاهرة األمية املعلوماتية نتيجة ضعف مستوى الوعي باالستخدام الصحيح لتقنيات
املعلومات في قطاع األعمال ومن ثم عملية الشراء عبر االنترنيت؛
 6ـ الحديث عن التجارة االلكترونية الجزائرية دون وسائل الدفع االلكتروني شبه مستحيل،
فبطافات الدفع املصدرة من طرف بنك الجزائر وبريد الجزائر لم ترقى بعد إلى املستوي الدولي بدليل
أن معظم البنوك لم تشرع في إعطاء طابع الدولية لبطاقاته ،ومن جهة أخرى عزوف الكثير من
املتعاملين استخدام هذه البطاقات ولجوهم لعملية الدفع نقدا في مختلف معامالتهم التجارية ؛
 8ـ بالرغم من وجود سلطة الضبط في قطاع البريد في الجزائر إال أن السوق السوداء واملوازية الزالت
موجودة في الجزائر.
 2ـ التحديات التشريعية التي يثيرها قانون التجارة االلكترونية رقم  18ـ:05
لقد تم سن تشريعات وقوانين دولية إللزام القائمين على التجارة اإللكترونية بالخضوع
ً
للقوانين الضريبية وفقا ملصدر وقيمة الدخل ومكان اإلقامة ،وتبقى هذه القوانين تواجه بعض
التحديات مثل صعوبة تحديد هوية مستخدمي التجارة اإللكترونية وعدم إمكانية تعقب الصفقات
التجارية التي يتم إقامتها عن طريق وسائط إلكترونية ،هذا وإن موضوع فرض الضرائب على التجارة
االلكترونية ينظر إليه من وجتهي نظر مختلفتين األولى ترى أن إخضاع الصفقات االلكترونية إلى
الضرائب يعد كبحا للتطور التكنولوجي ،في حين ترى وجهة النظر الثانية أن اإلعفاء الضريبي
للمعامالت التجارية االلكترونية يؤدي حتما إلى حرمان خزينة الدولة من إيرادات مهمة ،16لكن يبقى
فرض الضريبة على املمتهنين للتجارة بمختلف أنواعها وأساليبها وطرقها توجها عامليا لتحقيق العدالة
الضريبية ،فهو يصب في مصلحة اقتصاديات الدول كما أنه يظهر عدالة بين التجارة االلكترونية
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والتجارة التقليدية خاصة في ظل املؤشرات التي تظهر ازدياد حجم التجارة االلكترونية في العالم
حيث أن مبيعات التجارة اإللكترونية حول العالم تصل إلى معدل سنوي بقيمة  25.3تريليون دوالر.
وعلى هذا فمسألة فرض الضرائب على التجارة االلكترونية في الجزائر تمثل تحديا كبيرا
بالنسبة للمشرع الجزائري في القانون األخير ،إذ لم يوضح ال طريقة وال كيفية فرضها ،وهذا ما
يؤدي إلى اختالل مبدأ من مبادئ الضريبة وهو العدالة ،في كون بعض السلع يتم تداولها عبر شبكة
االنترنيت ال تمر عبر الحواجز الجمركية العادية على خالف التجارة التقليدية ،فاملشرع الجزائري في
القانون رقم  18ـ  05أغفل كليا عن وضع ضوابط جبائية تتالئم مع تطور تقنيات املعلومات
واالتصال لتطال الضريبة معامالت التجارة االلكترونية ،فالضريبة بصفة عامة تعرف بأنها اقتطاع
نقدي جبري تفرضه الدولة على املكلفين وفقا لقدراتهم وبال مقابل وذلك لتغطية األعباء ،ويسري هذا
التعريف في مضمونه على الواقع الرقمي واالفتراض ي ،وما تغير هو شكل اإلدارة الضريبية فقط،
الذي يتوجب عليها تحديث نظامها إلى نظام ضريبي الكتروني ،وعلى هذا فهناك فرق بين كل من
الضريبة االلكترونية والضريبة على التجارة االلكترونية فاألولى هي إحدى مفرزات الحكومة
االلكترونية أي تحصيل الضرائب بطريقة الكترونية بعد ما كانت تدفع نقدا ،في حين الثانية تثير
إشكال سن قوانين تنظم قدرة وكفاءة األداء الضريبي في تحصيل الضرائب على املعامالت التجارية
التي تتم عبر االنترنيت ،وعلى هذا فقانون  18ـ  05املتعلق بالتجارة االلكترونية يثير الكثير من
التساؤالت حول املعامالت للصفقات الرقمية ،حيث تبقى مشكلة لتهرب الضريبي قائمة ،فالحكومات
إن لم تفرض ضرائب على التجارة االلكترونية فإن املستهلكون سيخاطرون بتحويل مشترياتهم إال
الفضاء اإللكتروني ،وهو ما سيعمل على تقليص حصة الدولة من جباية الضرائب ،باإلضافة إلى
تحويل التجار الجزء الكبير من مبيعاتهم عبر االنترنيت للتهرب من دفع الضرائب ففرض الضريبة
على التجارة التقليدية وإعفاء التجارة االلكترونية يعد إخالال بمبدأ العدالة .17فالتقدم الهائل في
التجارة االلكترونية ال تنحصر آثاره فقط في زيادة الرفاهية لدى األفراد ،ولكن أيضا يمثل إيرادات
هامة للدول إذا أتقنت طرق تحصيلها الجبائي ،وهذا ما تجاهله املشرع الجزائري في قانون التجارة
االلكترونية  18ـ .05

خاتمة:
التجارة االلكترونية تخطت حدود العاملية في انتشارها ،إال أن اعتمادها في الجزائر مازال في
بداياته بالرغم من تطور البنية التقنية لالتصاالت واملعلومات خالل السنوات األخيرة أين ازداد عدد
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مستخدمي االنترنيت وظهور بعض املواقع للتجارة االلكترونية مع بعض التطبيقات التي تساعد على
اختيار أجود املنتجات بأرخص األثمان وبأسرع وقت ،غير أن هذه التجارة تفرض تحمل أعباء
ومخاطر وسلبيات عالج املشرع الجزائري جانب املمارسات والعقوبات منها في قانون التجارة
االلكترونية رقم  18ـ  05في حين تجاهل فرض الضريبة على املبادالت التجارية االلكترونية ،كما لم
يتحدث عن الجرائم االلكترونية من اختراق املواقع وسرقة بيانات البطاقات االئتمانية.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه بالرغم من كل املؤشرات املشجعة مازالت
التجارة االلكترونية في الجزائر تطور مبادئها العلمية والتقنية والقانونية خالل السنوات املقبلة وهذا
ما يثبت فرضية دراستنا.
وعلى هذا نقترح بعض التوصيات:
1ـ نشر شبكة االنترنيت على نطاق واسع ،وبأسعار تنافسيه؛
2ـ نشر الوعي العلمي والثقافي املعلوماتي لدى أفراد املجتمع بتحسيسهم بفوائد التجارة االلكترونية؛
3ـ إعداد مجتمع األعمال للتجارة االلكترونية من خالل قبول وإدراك املديرين واملوظفين لتطبيقات
التجارة االلكترونية ،وهكذا نشجع املؤسسات الجزائرية للتحول إلى أفاق واسعة من النجاح في بيئة
األعمال؛
 4ـ التجارة اإللكترونية تحتاج إلى قاعدة اتصال قوية وتحتاج إلى رقمنة كل من املنظومة اإلدارية
والبنكية؛
5ـ تحرير سوق خدمات االتصال في الجزائر لخلق بيئة تنافسية في هذه السوق من أجل تطوير
تكنولوجيا اإلعالم وزيادة معدالت االتصال التي من شانها تطوير التجارة االلكترونية؛
6ـ تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام على مستوى واسع لبناء مجتمع املعلومات الذي يتيح
لكل قطاع فرصة القيام بالدور املنوط به في إيجاد آليات تسريع التحول نحو مشروع التجارة
االلكترونية؛
7ـ زيادة اإلنفاق على أنشطة البحث و التطوير ،فالدخول في اقتصاد رقمي لبناء تجارة الكترونية
يتطلب النظرة إلى قطاع البحث على أنه قطاع يحقق قيمة مضافة في تطوير تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال؛
 8ـ ضرورة إيجاد التنظيم القانوني والتشريعي الالزم للتكيف الجبائي مع التجارة االلكترونية ،وإال
ستواجه الدولة خطرا أكبر بفقدان إيرادات ضريبية إضافية.
22

واقع التجارة االلكترونية في الجزائر وفق مقتضيات قانون رقم  18ـ ( 05قانون التجارة االلكترونية)

الهوامش:
 1معلومات مستوحاة من املوقع االلكتروني ملنظمة التجارة العاملية على الرابط www.wto.org/fr/e-commerce

 2ثامر البكري ،قضايا معاصرة في التسويق ،دار حامد للنشر والتوزيع،عمان ،األردن  ،2015ص.85
 3محمد عمر الشريف ،التجارة االلكترونية في ظل النظام التجاري العالمي الجديد ،دار زهران للنشر والتوزيع ،األردن ،2013 ،عمان،
ص.38
4

Shopify site, Global Ecommerce Marketplaces: The Complete List by Region and Sales, in the site:
https://www.shopify.com/enterprise/global-ecommerce-marketplace
5 Internet Wold Stats _ wwwinternetwoldStats.com 453329534 estimated Internet uses in Africa in Dec
31.2017 Consulter le 13/ 12/ 2029.

 6خالد بن ساس ي ،واقع التجارة االلكترونية واالمداد في الجزائر :مجلة أداء املؤسسات الجزائرية ـ العدد ،2017/12ص210
خالد بن الساس ي ،مرجع ساق  ،ص 2107
8

Feriel Kolli, Algérie-L'innovation et l'économie numérique avancent à tout petits pas, sur le site
(,http://maghrebemergent.info/high -tech(consulté le 16/09/2016

9

50مليون مشترك في الهاتف الثابت و النقال وأزيد من 5ر 34مليون في االنترنت سنة  2017على الرابط :

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article consulté le 23/04/2018
 10التقرير الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي على املوقعhttps://epay-dz.com consulté le02/01/2019 :

 11املرسوم التنفیذي رقم  91 - 04الصادر  24مارس  2004املتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة وتطویر الحظائر التكنولوجیة
واملحدث لتنظیمها وعملها
 12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،قانون رقم  18ـ  05املتعلق بالتجارة االلكترونية العدد ، 28ماي 2018
 13املواد27ـ28ـ  ، 29الفصل السادس  ،الباب الثاني ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،قانون رقم  18ـ  05املتعلق بالتجارة
االلكترونية العدد ، 28ماي 2018
 14املواد  30ـ 31ـ 32ـ 33ـ 34الفصل السابع ،الباب الثاني من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،قانون رقم  18ـ  05املتعلق
بالتجارة االلكترونية العدد ، 28ماي 2018
 15املواد  36ـ  ، 49الفصل االول والثاني ،الباب الثالث من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،قانون رقم  18ـ  05املتعلق بالتجارة
االلكترونية العدد ، 28ماي 2018
 16ابراهيم كامل الشوابكة ،ضريبة املبيعات على التجارة االلكترونية  ،دراسات علوم الشريعة والقانون ،املجلد  ،34عمادة البحث
العلمي ،عمان ،االردن  ،2007 ،ص .518
 17ابراهيم كامل الشوابكة ،نرجع سابق ،ص .518

قائمة املراجع :
.1

ثامر البكري ،قضايا معاصرة في التسويق ،دار حامد للنشر والتوزيع،عمان ،األردن .2015

 .2محمد عمر الشريف ،التجارة االلكترونية في ظل النظام التجاري العالمي الجديد ،دار زهران للنشر
والتوزيع ،2013 ،عمان ،األردن.
 .3خالد بن ساس ي ،واقع التجارة االلكترونية واالمداد في الجزائر :مجلة أداء املؤسسات الجزائرية ـ
العدد2017/12
23

ط/د نجود حمري

.4
.5
.6
.7
.8

ط/د نوال حمري

ابراهيم كامل الشوابكة ،ضريبة املبيعات على التجارة االلكترونية  ،دراسات علوم الشريعة والقانون،
املجلد  ،34عمادة البحث العلمي ،عمان ،االردن
املرسوم التنفیذي رقم  91 - 04الصادر  24مارس  2004املتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة وتطویر
الحظائر التكنولوجیة واملحدث لتنظیمها وعملها
املواد27ـ28ـ  ، 29الفصل السادس  ،الباب الثاني ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،قانون رقم
 18ـ  05املتعلق بالتجارة االلكترونية العدد ، 28ماي 2018
املواد 30ـ ـ 34الفصل السابع ،الباب الثاني من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،قانون رقم  18ـ 05
املتعلق بالتجارة االلكترونية العدد ، 28ماي 2018
املواد  36ـ  ، 49الفصل االول والثاني ،الباب الثالث من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،قانون

رقم 18ـ  05املتعلق بالتجارة االلكترونية العدد ، 28ماي .2018
املواقع االلكترونية:
 .1معلومات مستوحاة من املوقع االلكتروني ملنظمة التجارة العاملية على الرابط:
www.wto.org/fr/e-commerce

50 .2مليون مشترك في الهاتف الثابت و النقال وأزيد من 5ر 34مليون في االنترنت سنة  2017على
الرابط :
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article consulté le 23/04/2018

 .3التقرير الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي على الرابط:

https://epay-dz.com consulté le 10/ 01 / 2020
4. Shopify site, Global Ecommerce Marketplaces: The Complete List by Region
and Sales, in the site: https://www.shopify.com/enterprise/global-ecommercemarketplace
5. Feriel Kolli, Algérie-L'innovation et l'économie numérique avancent à tout
petits pas, sur le site ,http://maghrebemergent.info/high -tech(consulté le
(16/09/2016
6. Internet Wold Stats _ wwwinternetwoldStats.com 453329534 estimated
Internet uses in Africa in Dec 31.2017 Consulter le 13/ 12/ 2029

24

املجلد  / 04الع ــدد ،)2021( 01 :ص 43 -25

مجلـة البحوث القـانونية واالقتصادية

نجاعة الرقابة الدارية في الحد من جريمة املحاباة
Title in English; The effectiveness of administrative control in reducing the
crime of favoritism.

د .عبدالالوي خديجة ،أستاذة محاضرة قسم أ
معهد العلوم االقتصادية،التجارية وعلوم التسيير
قسم الحقوق
المركز الجامعي بلحاج بوشعيب –عين تموشنت-
عضو في المخبر المتوسطي للدراسات القانونية.
جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان
abdellaoui-khadidja@hotmail.fr
()

تاريخ القبول للنشر2020-12-08 :

تاريخ االستالم2020-12-04 :

*******
ملخص:
أخضع املشرع الصفقات العمومية للرقابة نظرا ألهميتها وتعلقها باملال العام ،إذ تتنوع هذه
الرقابة التي تخضع لها الصفقات في شكل رقابة داخلية ،رقابة خارجية ورقابة الوصاية.
وعلى الرغم من تشديد املشرع في الرقابة على الصفقات العمومية ،إال أن الواقع كشف عن
انتشار ظاهرة الفساد املالي ،حيث أصبحت الصفقات العمومية تمنح ألشخاص ال تتوفر فيهم
الشروط الالزمة ،من خالل تجميل الصفقة العمومية لتبدو في نظر املكلفين بالرقابة بأنها صفقة
مشروعة ظاهريا ،أي مراعية للتنظيم من حيث الشكل ،في حين أنها في الواقع تمت عن طريق
االستفادة املسبقة للمتعامل الفائز بها من معلومات تفضيلية أو االستفادة الالحقة من شروط
تنفيذ مميزة.
الكلمات املفتاحية  :الرقابة ،الصفقة العمومية ،املال العام ،الفساد ،جنحة املحاباة.
Abstract:
The legislator has subjected public contracts to control, because of their
importance and their relation to public funds. This control, to which these public
contracts are subject, is carried out in several forms: internal, external and
guardianship control.

د .عبدالالوي خديجةabdellaoui-khadidja@hotmail.fr :
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د .خديجة عبدالالوي

And despite the fact that the legislator insisted on the need to control these
public contracts, reality has shown the spread of the phenomenon of financial
corruption, for the reasons that these public contracts were awarded to people who
did not meet the necessary conditions; of the beautifier of the public market so
that it appears in the eyes of the controllers as an apparently legitimate market,
that is to say the respect of the regulations in terms of form, when in fact it was
carried out by the means of benefiting the partner beforehand with superlative
information or of benefiting it later on under specific execution conditions.
key words: control, public market, public fund, corruption, crime of favoritism.

ّ
مقدمة:
تعد الصفقات العمومية إحدى أهم الوسائل املمنوحة لإلدارة والتي تهدف من خاللها إلى تلبية
الحاجات العامة ،وكذا تنفيذ مختلف مخططات التنمية ،البرامج والخطط االستثمارية.
حيث عمل املشرع في مجال الصفقات العمومية على تحقيق العديد من املبادئ والتي تتجسد
في كل من مبدأ املنافسة ،مبدأ الشفافية ،مبدأ املساواة ،مبدأ الحفاظ على املال العام.
وفي إطار ضمان تحقيق هذه املبادئ في مجال الصفقات العمومية ،أكد املشرع على موضوع
الرقابة على الصفقات العمومية ،وذلك عبر مختلف املراحل التي تمر بها.
وفي هذا الصدد ،شدد املشرع الرقابة على الصفقات العمومية ،كما نوع ضمن هذه الرقابة ،بين
رقابة داخلية وخارجية ،ورقابة قبلية وبعدية ،وذلك عبر مختلف املراحل التي تمر بها خاصة الرقابة
على املال العام ،الرتباط الصفقات العمومية بمبالغ عمومية ضخمة ،باإلضافة إلى أنها أخصب
مجاالت صرف املال العام ،هذا ما استوجب إخضاعها لنظام رقابي فعال خوفا من انتهاك قواعد
وإجراءات إبرامها ،وقبل الوقوع في جرائم الصفقات العمومية والوصول إلى أروقة املحاكم.
ولكن ما نالحظه في الواقع العملي والذي كشف عن تنامي وانتشار ظاهرة الفساد املالي ،والذي
أدى إلى تبذير وتبديد ونهب األموال العمومية ،محدثا نزيفا في الخزينة العمومية للدولة ،حيث
أصبحت الصفقات العمومية تمنح ألشخاص ال تتوفر فيهم الشروط الالزمة ،أي أصبحت
الصفقات تمنح لذوي النفوس الفاسدة ،الذين ابتدعوا طرقا وحيل تستعمل في تجميل الصفقة
العمومية لتبدو في نظر املكلفين بالرقابة بأنها صفقة مشروعة ظاهريا ،أي مراعية للتنظيم من حيث
الشكل ،في حين أنها في الواقع تمت عن طريق االستفادة املسبقة للمتعامل الفائز بها من معلومات
تفضيلية أو االستفادة الالحقة من شروط تنفيذ مميزة.
26

مدى نجاعة الرقابة الدارية في الحد من جريمة املحاباة

وعليه ،كان لزاما على املشرع إخضاع الصفقات العمومية للرقابة االدارية أثناء إبرام أو تنفيذ
الصفقات العمومية ،ولكن رغم ذلك نجد أنفسنا أمام مجموعة من اإلشكاليات أهمها :ما مدى
نجاح املشرع الجزائري في انشاء رقابة ادارية فعالة على الصفقات العمومية؟.
هل استطاع املشرع من خالل العقوبات الردعية الحد من الجرائم التي تقع على الصفقات
العمومية؟.
وتبعا لألهمية التي تحظى بها هذه الدراسة ،تظهر الدوافع إلى الخوض في هذا املوضوع حيث
ترجع بالدرجة األولى إلى الفضائح املالية لعدد هام من الصفقات مما جعل أصابع االتهام تتجه
مباشرة إلى التنظيم القانوني الذي جاء به املشرع ،وعلى وجه الخصوص ،التنظيم القانوني للرقابة
على الصفقات العمومية .األمر الذي يدفع إلى تسليط الضوء على هذا املوضوع من أجل معرفة
حقيقته وخباياه من خالل تقسيم هذا املقال إلى مبحثين:
املبحث األول :املفاهيم األساسية لكل من الصفقات العمومية وجنحة املحاباة .
املبحث الثاني :دورالرقابة الدارية في الحد من جرائم منح امتيازات غير مبررة للصفقات
العمومية.

املبحث األول :املفاهيم األساسية لكل من الصفقات العمومية وجنحة املحاباة.
تعتبر الصفقات العمومية من املواضيع املهمة بالنسبة للمؤسسات العمومية ،حيث تحكمها
العديد من الشروط املحددة من طرف الدولة ،واملراسيم التنفيذية من أجل إعطائها الشفافية
الكاملة واإلطار القانوني املناسب لها .وعليه ،قبل التطرق إلى الرقابة على الصفقة العمومية ال بد أن
نشير إلى تعريف الصفقات العمومية.
وتبعا لهذه األهمية ،فقد قض ى موضوع الصفقات العمومية باهتمام كبير من قبل املشرع،
ويتجسد االهتمام في سلسلة النصوص القانونية العديدة واملتطورة ،والتي تعاقب على تنظيم
الصفقات العمومية.1
ذلك أنه ،وبالنظر لالرتباط الوثيق ما بين قانون الصفقات العمومية ،بالواقع االقتصادي
للبلد ،والذي في معالجة الصفقات العمومية شهد تحوالت جذرية ملحوظة ،فقد تذبذب موقف
املشرع في معالجته للصفقات العمومية ،وذلك من خالل كم هائل من التعديالت ،كان آخرها صدور
املرسوم الرئاس ي الحالي رقم  247-15املؤرخ في  ،2015-09-16املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
وتفويضات املرفق العام.2
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املطلب األول :التطور القانوني للصفقات العمومية.
سنحاول فيها املطلب التطرق إلى كل من تطور قانون الصفقات العمومية في القانون
الجزائري ،باإلضافة إلى تعريف الصفقات العمومية.
الفرع األول :تطور قانون الصفقات العمومية في القانون الجزائري.
عرف قانون الصفقات العمومية الكثير من التطورات حسب التغيرات التي كانت تعرفها البالد،
فخالل الفترة االستعمارية كان النظام القانوني للصفقات العمومية تحكمه نصوص أساسية مطبقة
على الصفقات العمومية الفرنسية ،وتم تمديد العمل بالقانون الفرنس ي في الجزائر حتى بعد
االستقالل ،وذلك بصدور القانون رقم  157-62املؤرخ في  31ديسمبر  ،1962املتعلق بتمديد العمل
بالقوانين الفرنسية امللغى باألمر رقم  29-73املؤرخ في  5جويلية  1973إلى غاية صدور القانون
الجزائري.
بعد ذلك تم اصدار املرسوم رقم  103-64املؤرخ في  26مارس  1964الذي قرر بموجبه انشاء
اللجنة املركزية للصفقات العمومية التي عهد لها اختصاص اتخاذ األحكام القانونية وإجراءات تنفيذ
الصفقات العمومية.
ومن ثم ،صدر أول تنظيم أساس ي في هذا املجال سنة  ، 1967فقد كان واضحا أن هذا التشريع
مستوحى بصفة كبيرة من التشريع الفرنس ي مع بعض الخصوصيات الراجعة الى الهيكلة القانونية
االشتراكية ،بعد ذلك صدر أمر  90-74املؤرخ في  30جانفي  1974حيث تضمن إعادة هيكلة تنظيم
الصفقات العمومية ،ثم بعد ذلك صدر الكثير من النصوص التنظيمية واملتمثلة في مرسوم رقم -10
 3236والذي عدل بدوره باملرسوم الرئاس ي رقم  423-12و املرسوم الرئاس ي رقم ،503-13إال أن هذا
األخير أظهر على ضوء تجارب املمارسين بعض العقبات في اجراء ابرام الصفقات العمومية،حيث
كانت الصعوبات املثارة من طرف املصالح املتعاقدة واملتعاملين االقتصاديين على حد سواء سببا في
الغاء املرسوم الرئاس ي رقم  236-10املتضمن تنظيم الصفقات العمومية املعدل واملتمم 6و اصدار
املرسوم الرئاس ي رقم  247-15املؤرخ في  16سبتمبر  2015املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
وتفويضات املرفق العام.
ومن هنا ،للصفقات العمومية عدة تعريفات ،كما أن املشرع جسد حماية هذه الصفقات نظرا
لتعلقها باملال العام عن طريق الرقابة سواء داخلية أو خارجية ،قبلية أو بعدية.
الفرع الثاني :تعريف الصفقات العمومية وفقا لتنظيم الصفقات العمومية.
تعني عبارة "الصفقات العمومية" عقد مكتوب ،يبرم بعوض من طرف سلطة متعاقدة من أجل
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االستجابة الحتياجاتها في مجال األشغال واللوازم أو الخدمات .7كما تعرف بأنها عقود تقر اتفاق بين
شخصين ،أين يستبعد أي قرار من جانب واحد.8
أما املشرع الجزائري ،فقد عرف الصفقات العمومية في املادة األولى من األمر  90-67بأنها " :عقود
مكتوبة تبرمها الدولة أو البلديات أو املؤسسات أو املكاتب العمومية قصد إنجاز أشغال أو توريدات
أو خدمات ضمن الشروط املنصوص عليها في القانون".
كما عرف املرسوم رقم  145-82املؤرخ في  10أبريل  1982الذي ينظم الصفقات التي يبرمها
املتعامل العمومي بأنها " :عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود ومبرمة وفق
الشروط الواردة في هذا املرسوم قصد انجاز األشغال أو اقتناء املواد والخدمات".
أما بالنسبة للمرسوم التنفيذي رقم  434-91املؤرخ في  2نوفمبر  1991املتضمن تنظيم الصفقات
العمومية فقد عرف الصفقات العمومية في املادة  3منه بأنها " :عقود مكتوبة حسب التشريع
الساري على العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا املرسوم قصد انجاز األشغال واقتناء املواد
والخدمات لحساب املصلحة املتعاقدة ".
والجدير بالذكر ،أن املرسوم الرئاس ي رقم  250-02املتضمن تنظيم الصفقات العمومية عرفها في
املادة  3على أنها " :عقود مكتوبة في مفهوم التشريع املعمول به تبرم وفق الشروط املنصوص عليها في
هذا املرسوم قصد انجاز األشغال أو اقتناء املواد والخدمات والدراسات لحساب املصلحة
املتعاقدة".
كما عرف املرسوم الرئاس ي رقم  236-10املتضمن تنظيم الصفقات العمومية في املادة  4بأنها" :
عقود مكتوبة في مفهوم التشريع املعمول به تبرم وفق الشروط املنصوص عليها في هذا املرسوم قصد
انجاز األشغال أو اقتناء املواد والخدمات والدراسات لحساب املصلحة املتعاقدة".
أما املرسوم الرئاس ي رقم  247-15عرف الصفقات العمومية في املادة  2على أنها " :عقود مكتوبة
في مفهوم التشريع املعمول به ،تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط املنصوص عليها في
هذا املرسوم،لتلبية حاجات املصلحة املتعاقدة في مجال األشغال واللوازم والخدمات والدراسات".9
ومن ثم ،بالنسبة ملستويات إبرام الصفقات ،فقد حدد املشرع بموجب املرسوم الرئاس ي رقم -15
 247املستويات التي تستوجب إبرام الصفقات العمومية،والتي تتمثل في:
 كل عقد أو طلب يفوق  12.000.000دج بالنسبة لخدمات األشغال واللوازم. -كل عقد أو طلب يفوق 6.000.000دج بالنسبة لخدمات الدراسات والخدمات.10
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أما بالنسبة ألنواع الصفقات العمومية فبالرجوع الى نص املادة  29من املرسوم الرئاس ي رقم -15
 247نجد أن املشرع حدد بدقة أنواع هذه الصفقات ،إذ تتمثل في :صفقات األشغال ،صفقات
اللوازم ،صفقات الدراسات ،صفقات الخدمات.
أضف إلى ذلك ،فإن الصفقات العمومية تبرم تبعا لنوعين من اإلجراءات وهي :إجراء طلب
العروض الذي يشكل القاعدة العامة،و إجراء التراض ي الذي يشكل االستثناء.11
املطلب الثاني :طرق ابرام الصفقات العمومية وعالقتها بجنحة املحاباة.
تمر عملية ابرام الصفقات العمومية بعدة مراحل وعمليات تعمل من خاللها االدارة على
تجسيد املبادئ األساسية التي يحميها قانون الصفقات العمومية.
ومن هنا ،اعتمد املشرع من خالل نص املادتين  40و  41من املرسوم الرئاس ي رقم  247-15سالف
الذكر على وسيلتين إلبرام الصفقات العمومية ،واملتمثلة في طلب العروض كمبدأ عام وعلى أسلوب
التراض ي كاستثناء البرام الصفقات العمومية.
الفرع األول :طلب العروض.
يعد أسلوب طلب العروض القاعدة العامة املعتمدة في ابرام الصفقات العمومية ،حيث تبنى
املشرع هذا األسلوب في املرسوم الرئاس ي رقم  247-15املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
وتفويضات املرفق العام سالف الذكر.
ومن هنا ،يعرف طلب العروض على أنه " :اجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين
متنافسين مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات ،للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث املزايا
االقتصادية ،استنادا إلى معايير موضوعية ،تعد قبل إطالق االجراء".12
ومما يستحق الذكر ،أن لطلب العروض أربع أشكال حددها املشرع من خالل نص املادة  42من
املرسوم الرئاس ي  247-15سالف الذكر ،حيث يمكن أن يكون طلب العروض وطنيا و /أو دوليا،
ويمكن أن يتم حسب األشكال اآلتية:
 طلب العروض املفتوح. طلب العروض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا. طلب العروض املحدود. املسابقة.كما أن طلب العروض يقوم على عدة مبادئ أساسية أهمها :مبدأ العالنية حيث يمر عن طريق
إجبار االدارة أو املصلحة املتعاقدة على ضرورة اللجوء إلى االعالن وهذا ما نصت عليه صراحة املادة
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 61من املرسوم الرئاس ي  247-15سالف الذكر ،كما حدد املشرع آليات وطرق االعالن عن الصفقة
وهذا ما نصت عليه املادة  65من نفس املرسوم ،باإلضافة إلى مبدأ املساواة بين املتنافسين ،حيث
يقتض ي على املصلحة املتعاقدة عدم إقصاء أي متنافس ألسباب غير قانونية أوتقنية.
الفرع الثاني :التراض ي كاستثناء إلبرام الصفقات العمومية.
يعد أسلوب التراض ي أسلوب استثنائيا إلبرام الصفقات العمومية ،فلم يتركه املشرع على سبيل
العموم وإنما قيد حرية االدارة في اللجوء إليه ملا لهذا األسلوب أثر كبير على حرية املنافسة والتضييق
من مبدأ االعالن عن التنافس في الصفقات العمومية.13
ومن هنا ،عرفت املادة  41من املرسوم الرئاس ي رقم  247-15سالف الذكر التراض ي على أنه" :
اجراء تخصيص صفقة ملتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى املنافسة" ،كما أضافت نفس
املادة أشكال التراض ي حيث يكتس ي شكل التراض ي البسيط أو شكل التراض ي بعد االستشارة.
وعليه ،يتم اللجوء إلى التراض ي البسيط في الحاالت املنصوص عليه في املادة  49من املرسوم
الرئاس ي سالف الذكر ،حيث تلجأ املصلحة املتعاقدة إلى هذا األسلوب على سبيل الحصر والدليل
على ذلك استعمال مصطلح "فقط" في املادة سالفة الذكر ،وهذا ما يتالءم مع النزاهة في املعامالت.
أما بالنسبة للتراض ي بعد االستشارة فقد اكتفى املشرع بذكر الحاالت التي تلجأ فيها االدارة إلى هذا
األسلوب في التعاقد من خالل نص املادة  51من املرسوم الرئاس ي رقم  247-15سالف الذكر.
وفي األخير ،بعد التطرق إلى كل من تعريف الصفقات العمومية وطرق إبرامها ،قد تمنح الصفقة
ملتعامل متعاقد عن طريق تحايل أو ما يعرف بمنح امتياز غير مبرر لهذا األخير.
الفرع الثالث :عالقة جنحة املحاباة بقانون الصفقات العمومية.
يقصد بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ،االمتيازات التي ال تستند إلى
أساس قانوني ،أي تلك املتحصل عليها من دون وجه حق نتيجة مخالفة التشريع والتنظيم املعمول
بهما في ميدان الصفقات العمومية.
ومما يستحق الذكر ،أن القضاء الفرنس ي اعتبر االمتياز غير املبرر ذلك االمتياز املمنوح مخالفة
للنصوص القانونية املنظمة للصفقات العمومية دون حاجة ألي اعتبار آخر ،14كما يقصد بمنح
االمتيازات غير مبررة أو جنحة املحاباة الفعل املنصوص عليه واملعاقب عليه في قانون الوقاية من
الفساد ومكافحته ،ولقد مرت هذه الجريمة بعدة مراحل ،حيث جرم املشرع الجزائري ألول مرة فعل
إبرام الصفقات والعقود بصفة غير شرعية بموجب املادة  423من األمر رقم رقم  47 -75املتضمن
قانون العقوبات 15حيث نصت على مايلي:
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" كل من يعمل لصالح الدولة أو إحدى الهيئات املشار إليها في املادة  119من هذا القانون ويقوم
ألغراض شخصية بإبرام عقد ،أو اتفاقية أوصفقة يعلم أنها مخالفة للمصالح االقتصادية األساسية
للدولة".
وعليه ،أدرجت هذه الجريمة ضمن االعتداءات على حسن سير االقتصاد الوطني ،وهي جنحة
عقوبتها الحبس من  5سنوات إلى  10سنوات وغرامة من  10.000دج إلى  50.000دج  ،16حيث
تزامنت هذه املرحلة مع تأميم املؤسسات االقتصادية وتحويلها إلى مؤسسات اشتراكية ،كما عدلت
هذه املادة بموجب القانون رقم  04-82املؤرخ في  13فبراير  ،17 1982وعدلت بموجب القانون رقم
 26-88املؤرخ في  12يونيو  1988املتضمن قانون العقوبات.18
كما عرفت املادة  423تعديال آخرا تم تأطير الجريمة من خالل اشتراط أن يتم ابرام العقد
مخالفة للتشريع الجاري به العمل ،وإلغاء الفقرة التي كانت تشير إلى العلم بأن الصفقة مخالفة
للمصالح االقتصادية األساسية واستبدالها ب" وقاصدا املساس بمصالح الهيئة التي يمثلها".
والجدير بالذكر أن هذه املادة ألغت بموجب القانون رق  09-01املؤرخ في  26يونيو 2001
املتضمن قانون العقوبات  ،19وتم نقل محتواها إلى نص املادة  128مكرر من قانون العقوبات.
هذه األخيرة تم إلغاؤها حيث نقل املشرع مضمونها إلى نص املادة  26من القانون رقم 01-06
املؤرخ في  20فبراير  2006املتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته ،وهذا بهدف تحسين الصياغة
وإيضاحها ن كما أعاد املشرع ترتيب أركان الجنحة التي اكتملت فيها مواصفات جنحة املحاباة20.
ومن هنا ،قبل التطرق إلى أركان جنحة املحاباة والعقوبات املقررة لذلك سنحاول أن نبين في املبحث
الثاني دور أجهزة الرقابة في الحد من هذه املعامالت.

املبحث الثاني : :دورالرقابة الدارية في الحد من جرائم منح امتيازات غيرمبررة
للصفقات العمومية.
تعتبر الجرائم التي تقع في مجال الصفقات العمومية من زمرة الجرائم االقتصادية ،وعليه فإن
موضوع الرقابة على الصفقات العمومية له أهمية كبيرة وجب الوقوف عليها ،خاصة بعد تنامي
وانتشار ظاهرة الفساد املالي الذي أدى إلى تبديد ونهب األموال العمومية محدثة نزيف في الخزينة
العمومية للدولة ،حيث ال يمر يوم إال واصطدم املواطن بفضيحة مالية ناتجة ،إما عن اختالس
أموال عمومية ،أو إبرام صفقات مشبوهة ،أو تبديد املال العام ،مما طرح عالمة استفهام عن دور
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الرقابة املالية وما مدى نجاعتها في التصدي لهذا الفساد املتنامي من جهة ،وترشيد النفقات من جهة
أخرى.
وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خالل الرقابة على الصفقات العمومية و تسليط الضوء على
جنحة املحاباة.
املطلب األول :الرقابة على الصفقات العمومية.
نظرا ألهمية الصفقات العمومية وتعلقها باملال العام ،أخضعها املشرع للرقابة ،إذ تتنوع
املمارسات الرقابية على الصفقات قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذه وبعده ،وعليه تمارس
عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات في شكل رقابة داخلية ،رقابة خارجية ورقابة الوصاية.21
الفرع األول :الرقابة الداخلية ولجنة فتح األظرفة وتقييم العروض.
تمارس الرقابة القبلية الداخلية وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف املصالح املتعاقدة
وقوانينها األساسية ،دون املساس باألحكام القانونية املطبقة على الرقابة الداخلية ،هذه الرقابة
تكون عن طريق إنشاء لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض22.
وعليه ،تعتبر الرقابة الداخلية للصفقات العمومية من أهم أنواع الرقابة لذلك عمل املشرع على
تفعيل هذه الرقابة والنص عليها في القسم الفرعي األول من القسم األول في املرسوم الرئاس ي -15
 247املتعلق بالصفقات العمومية السالف الذكر تحت عنوان الرقابة الداخلية ولجنة فتح األظرفة
وتقييم العروض ،حيث خصص املواد من  159إلى  162من املرسوم الرئاس ي السالف الذكر.
ومن هنا ،لقد تم إنشاء هيئة أو لجنة مختصة في الرقابة الداخلية واملتمثلة في لجنة فتح األظرفة
وتقييم العروض.
والجدير بالذكر أنه في ظل القانون القديم للصفقات العمومية وباألخص املرسوم الرئاس ي رقم
 236-10املؤرخ في  7أكتوبر  2010املتضمن تنظيم الصفقات العمومية املعدل واملتمم باملرسوم
الرئاس ي رقم  23-12املؤرخ في  18جانفي  2012واملرسوم الرئاس ي رقم  03-13املؤرخ في  13جانفي
 2013كان املشرع ينص على انشاء لجنتين تقوم بالرقابة الداخلية تنشأ لدى كل مصلحة متعاقدة
واملتمثلة في لجنة فتح األظرفة ولجنة أخرى تسمى بلجنة تقييم العروض حيث تقوم هذه اللجنين
بعدة اختصاصات نص عليها املشرع صراحة في املواد من  121إلى  125مكرر من املرسوم الرئاس ي
سالف الذكر.
الفرع الثاني :الرقابة الخارجية القبلية .
أكد املشرع على أنه تحت كل مستوى مصلحة متعاقدة لجنة للصفقات تتولى الرقابة القبلية
الخارجية للصفقات العمومية 23في حدود االختصاصات املحددة في املادتين  173و  184من نفس
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املرسوم ،24هذا ويتم تعيين أعضاء اللجان بموجب أحكام املواد  171و 173و 174من نفس املرسوم،
ويكون بموجب مقرر من رئيس اللجنة ،أما أعضاء اللجان املنشأة بموجب أحكام املواد  172و175
من نفس املرسوم ،يعينون بموجب مقرر من السلطة الوصية على املؤسسات العمومية ،25كما يتولى
مسؤول الهيئة العمومية تحديد تشكيلة لجنة الصفقات املوضوعة لدى املؤسسة املعنية ،26إلى
جانب ذلك وردت بعض األحكام الخاصة للصفقات العمومية التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني 27ـ
ومن هنا ،نالحظ أن املرسوم الرئاس ي الجديد قسم اللجان املكلفة بالرقابة الخارجية إلى قسمين،
يتعلق القسم األول بلجان الصفقات للمصالح املتعاقدة والقسم الثاني باللجنة القطاعية
للصفقات.
ومن أجل تفعيل الرقابة اإلدارية على الصفقات العمومية كان لزاما فرض رقابة أخرى خارجية
وعدم االكتفاء بالرقابة الداخلية القبلية كونها تتم داخل املصالح املتعاقدة من طرف أشخاص
يعينهم مسؤوليها ،وعليه تتم الرقابة الخارجية من طرف أشخاص ال عالقة لهم باملصالح املتعاقدة
يتدرجون من املستوى املحلي إلى املستوى املركزي ،فهي رقابة قبلية خارجية.28
ولقد نصت املادة 165من املرسوم الرئاس ي رقم  247-15السالف الذكر على أنه " :تحدث لدى
كل مصلحة متعاقدة مذكورة في املادة  6من هذا املرسوم ،لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية
الخارجية للصفقات العمومية في حدود مستويات االختصاص املحددة في املادتين  173و  184من
هذا املرسوم".
ومما يستحق الذكر ،أنه تتجسد الرقابة املالية في مجموعة من العمليات الالزمة ملتابعة أعمال
تنفيذ الخطط والسياسات املوضوعة ،بهدف التعرف على االنحرافات  ،ومعالجتها في الوقت
املناسب .كما تهدف إلى املحافظة على املال العام من عمليات االختالس ،واإلهدار ،أو سوء
اس تعمال ،على هذا األساس تعتبر هذه الرقابة مهمة ،السيما في مجال الصفقات العمومية وذلك
ومنه نجد أن املشرع أكد ضمن قانون
بالنظر الرتباط الصفقات بمبالغ مالية ضخمة،
الصفقات العمومية على ممارسة مختلف أنواع الصفقات ،حيث تنص املادة  157من املرسوم
الرئاس ي رقم  247-15على ما يلي:
"تمارس على الصفقات العمومية مختلف أنواع الرقابة املنصوص عليها في هذا املرسوم كيفما
كان نوعها وفي حدود معينة ،دون املساس باألحكام القانونية األخرى التي تطبق عليها" .مما يعني
إمكانية الرجوع إلى نصوص قانونية أخرى ،والتي تضمنت أنواعا أخرى من الرقابة ،منها الرقابة
املالية.
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هذا ،وتدعيما للرقابة املالية على الصفقات العمومية ،لقد أكد املشرع رقابة مالية سابقة والتي
تمارس من قبل املراقب املالي واملحاسب العمومي .ورقابة مالية الحقة والتي تمارس من قبل املفتشية
العامة للمالية ومجلس املحاسبة.
وعليه ،فبعد مرور الصفقة على مختلف أجهزة الرقابة اإلدارية ويتوج عمل هذه األخيرة بمنح
التأشيرة ،يأتي دور أجهزة الرقابة املالية يقوم بهذه الرقابة كل من املراقب املالي واملحاسب العمومي،
أما بالنسبة للرقابة البعدية الخارجية فيقوم بهذه العملية كل من املفتشية العامة للمالية ومجلس
املحاسبة.
املطلب الثاني :جريمة املحاباة والعقوبات املقررة لذلك.
مما سبق ذكره جلبنا االهتمام للبحث في موضوع جريمة منح امتيازات غير مبررة للغير من خالل
التنقيب عن مدى نجاعة العقوبات الردعية للحد من هذه الجرائم.
الفرع األول :أركان جريمة املحاباة.
نظم املشرع أحكام هذه الجريمة في نص املادة  26فقرة  1من القانون رقم  01-06املؤرخ في 20
فبراير  2006املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته املعدل واملتمم باألمر رقم  05-10والقانون رقم
 2915-11والتي نصت على أنه " :يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200.000
دج إلى  1.000.000دج.
-1كل موظف عمومي يمنح ،عمدا ،للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو
صفقة أو ملحق ،مخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بحرية الترشح واملساواة بين
املترشحين وشفافية اإلجراءات ".
ومن هنا ،تعتبر هذه الجريمة من جرائم ذات الصفات شأنها في ذلك شأن جل جرائم الفساد ،إذ
أنها ال تقع إال من موظف عمومي الذي يشكل الركن األساس ي واملفترض لقيام هذه الجريمة ،ويقصد
باملوظف العمومي في فقه القانون االداري على أنه " :الشخص الذي يعهد إليه القانون بأداء عمل في
مرفق عام تملكه الدولة ،أو شخص معنوي عام على نحو من االنتظام واالعتياد ،وفي مقابل راتب
معين" ،30كما يعرف أيضا على أنه " :كل شخص يعهد إليه على وجه قانوني بأداء عمل دائم في مرفق
عام تديره الدولة أو أحد األشخاص املعنوية العامة إدارة مباشرة".31
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تطرق إلى تعريف املوظف العمومي في املادة  2من القانون رقم
 01-06املعدل واملتمم السالف الذكر على أنه -1 " :كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو
إداريا أو قضائيا أو في أحد املجالس الشعبية املحلية املنتخبة ،سواء أكان معينا أو منتخبا ،دائما أو
مؤقتا ،مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر ،بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.
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 -2كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا ،وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ،ويساهم بهذه الصفة في
خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها،
أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.
 -3كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم املعمول
بهما".
كما تقوم هذه الجريمة كباقي الجرائم األخرى على ركنين أساسيين وهما الركن املادي والركن
املعنوي.
أ -الركن املادي:
يتحقق الركن املادي بقيام الجاني بإبرام عقد أو اتفاقية أو صفقة عمومية أو ملحق أو تأشيره أو
مراجعته دون مراعاة األحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري العمل بها ،بغرض إعطاء امتيازات غير
مبررة للغير ،32كما يشترط أن يكون الغير هو املستفيد من االمتياز ،أي تفضيل أحد املتنافسين عن
غيره.
وعليه ،في هذه الحالة ال يكون الجاني هو املستفيد من االمتياز ،فلو كان هو املستفيد لكنا أما
جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية أو رشوة.33
ومما يستحق الذكر ،أن جريمة املحاباة قد ترتكب في مرحلة اإلعداد واإلبرام  ،34أو التأشير و
التنفيذ واملراجعة ،هذه املراحل تخضع ألحكام املرسوم الرئاس ي رقم  247-15املتضمن تنظيم
الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ،وتأخذ جنحة املحاباة في مجال الصفقات العمومية
الصور التالية:
-1مخالفة أحكام الصفقات العمومية قبل الشروع في اإلعالن والستشارة :تكون املخالفة
باللجوء إلى مخالفة الطلبات التي تكون محل استشارة وجوبا كاللجوء إلى تجزئة الصفقة لتفادي
اللجوء إلى إجراءات االستشارة ،أو اللجوء إلى طلبات بفواتير أو طلبات شراء ،في حين يتطلب املبلغ
املخصص للحصول على هذه الطلبات اللجوء إلى اجراءات االستشارة.35
 -2مخالفة األحكام املعمول بها في الصفقات العمومية املتعلقة بحرية الترشح واملساواة بين
املترشحين وشفافية اإلجراءات :حيث يجب مراعاة كل هذه املبادئ سواء بالنسبة لحرية الترشح
الذي يعتبر حقا لكل من تتوفر فيه شروط الترشح ،ومبدأ املساواة بين املترشحين ،كاشتراط كفاءات
فنية عالية غير متكافئة باملقاربة مع العمل املطلوب ،أو حرمان املترشح من ايداع عرضه قبل
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انقضاء األجل ،36كما يظهر اإلخالل بمبدأ شفافية اإلجراءات بما يتعلق بإجراءات اإلعالن وإشهار
الصفقة العمومية.
 -3مخالفة األحكام املعمول بها في الصفقات العمومية بعد تخصيص الصفقة :بعد منح الصفقة
قد يتطلب املشروع إعداد مالحق ،حيث يتم إعداد هذه األخيرة دون مراعاة االجراءات املنصوص
عليها في قانون الصفقات العمومية ،وعليه نكون أمام ما يعرف جريمة املحاباة.
 -4مخالفة أحكام التأشير على الصفقة :يجب التأشير على الصفقة التي تسلمها لجنة الصفقات
العمومية ،كما تعد تأشيرة املراقب املالي إلزامية ،حيث نجد أن الصفقة تخضع للتأشيرة املسبقة
للمراقب املالي وذلك بعد رفع التحفظات املعبر عنها من قبل لجنة الصفقات املختصة .37
وعليه ،يباشر املراقب املالي في إطار ممارسته ملهام الرقابة بناء على امللف املقدم له من طرف اآلمر
بالصرف ،يتضمن طلب تموين الفاتورة األولية التي تسمح له بمقارنة الطلبات بما هو محدد في
الخزينة ،وفي بعض الحاالت الخاصة يجب إرفاق ملف ترخيصات إدارية في الحاالت التي يشترط
القانون ذلك.38
ثانيا :الركن املعنوي:
اشترط املشرع في جريمة املحاباة توافر القصد الجنائي ،غير أن هذا األخير عرف مرحلتين:
املرحلة األولى :قبل تعديل املادة  26فقرة  1من القانون رقم .01-06
اشترط املشرع توافر القصد الخاص إلى جانب القصد العام ،ويتمثل القصد الخاص في
الغرض من مخالفة األحكام التشريعية والتنظيمية ،وهو إعطاء امتياز غير مبرر للغير.
املرحلة الثانية :مرحلة تعديل املادة  26فقرة  1بموجب القانون رقم .15-11
تخلى النص عن اشتراط القصد الخاص لقيام جريمة املحاباة ،واكتفى بوجود القصد العام
املتمثل في العلم واإلرادة.
الفرع الثاني :العقوبات املقررة لجريمة املحاباة.
يعاقب مرتكب جريمة املحاباة حسب نص املادة  26فقرة  1من القانون رقم  01-06املعدل
واملتمم بالحبس من سنتين إلى  10سنوات ،وبغرامة من  200.000دج إلى  1.000.000دج.
كما شدد املشرع في املادة  48من نفس القانون عقوبة الحبس لتصبح من  10سنوات إلى  20سنة،
وبنفس الغرامة املقررة للجريمة املرتكبة ،إذا كان مرتكب جريمة منح امتيازات غير مبررة قاضيا ،أو
موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة ،أو ضابطا عموميا ،أو ضابط شرطة أو عون شرطة قضائية،
أو يمارس صالحيات الشرطة القضائية ،أو موظف أمانة ضبط.
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والجدير بالذكر ،أنه يستفيد من األعذار املعفية بالنسبة لإلعفاء من العقوبة وتخفيضها إلى
النصف ،إذا قام مرتكب الجريمة وقبل مباشرة إجراءات املتابعة بإبالغ السلطات اإلدارية أو
القضائية أو الجهات املعنية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبها.39
كما نص املشرع في حالة االدانة بجريمة أو أكثر من الجرائم املنصوص عليها في القانون رقم 01-06
املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته املعدل واملتمم على أنه يمكن للجهة القضائية أن تعاقب
الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية املنصوص عليها في قانون العقوبات.40
خاتمة:
على الرغم من أن املشرع شدد من عقوبة جريمة منح امتيازات غير مبررة للغير ،إال أن الواقع
يثبت عكس ذلك ،حيث تبقى جرائم الفساد في تزايد مستمر ،وأبرز مثال على ذلك :كشف املكتب
الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان بأن القضاء الجزائري عالج خالل الفترة املمتدة
من  2013الى  2017أزيد من  4540قضية متعلقة بالفساد منها قضايا تتعلق بجرائم الرشوة و
االختالس و منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية ،حيث أن النسبة املئوية قد جاءت على
النحو كالتالى:
منح امتيازات غير مبررة في صفقات عمومية  %13,36من الجرائم ،أيضا القضية املعروضة أمام
املحاكم لبعض رؤساء البلديات ،املتابعون رفقة مسؤولين بالبلدية وأعضاء منتخبين ،بتهم عديدة
تمثلت في تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي ،إساءة استغالل الوظيفة ،مخالفة
األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية بغرض منح امتيازات
غير مبررة للغير ،املشاركة في التزوير ،كما نسب لبقية املتهمين تهم إبرام عقود وصفقات مع
الجماعات املحلية ،االستفادة من سلطة وتأصير أعوانها.
وأمام كل هذه الجرائم التي تمس الصفقات العمومية يجب على املشرع مراجعة وتقييم بشكل
دوري سياسات وخطط وبرامج الكشف عن الفساد بما يتالءم مع التطورات واملستجدات والطرق
املستحدثة ملكافحة الفساد  ،وذلك من خالل ما يلي:
 ابتكار الدولة آلليات وأدوات وقوانين جديدة تمكن من الكشف عن الفساد والسيطرة عليه ،السيما تطبيق هاته القوانين على أرض الواقع.
 -الدعوة ملراجعة قوانين مكافحة الفساد في الجزئر.
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 االعتماد على معايير موضوعية وذلك من خالل اختيار موظف عمومي كفؤ والتأكد من قدرته علىتحمل أعباء الوظيفة دون تحيز أو محاباة ،باإلضافة إلى إجراء دورات تكوينية للموظفين واألعوان
املكلفين بإبرام الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.
 -إقامة نظام معلوماتي متطور يسمح بمراقبة التحركات املالية ومعرفة مشروعيتها ،وتتبع مسارها.

قائمة املراجع:
املراجع باللغة العربية:
 أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص -جرائم الفسادن املال واألعمال ،وجرائمالتزوير ،-الجزء الثاني ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،الطبعة الثالثة.2013-2012 ،
 أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص – جرائم الفساد ،جرائم املال واألعمال،جرائم التزوير ،-الجزء  ،2الطبعة  ،15دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر.2015-2014 ،
 أحمد أبوالروس ،املوسوعة الجنائية الحديثة ،قانون جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختالساملال العام من الوجهة القانونية والفنية ،املكتب الجامعي الحديث ،مصر.1998 ،
 عمراني مصطفى ،جريمة استغالل النفوذ في مجال الصفقات العمومية " دراسة مقارنة" ،مركزالدراسات العربية للنشر والتوزيع.2018 ،
 محمد أحمد غانم ،املحاورة القانونية والشرعية للرشوة عبر الوطنية ،دار الجامعة الجديدة،مصر.2008 ،
املراجع باللغة الفرنسية:
- Issakha Ndiaye, Guide de ka passation des marchés publics au Sénégal, Editions
L’Harmattan, 2011.
- Jacques-Yves Henckes, Précis du droit des marchés publics, Editions Legitech,
Luxembourg, 2010.

أطروحات الدكتوراه.
 تياب نادية ،آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية ،أطروحة مقدمة للحصول علىشهادة الدكتوراه في العلوم القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تيزي وزو.2013 ،
 زواوي عباس ،آليات مكافحة الفساد اإلدارية في مجال الصفقات العمومية ،أطروحة مقدمةللحصول على شهادة الدكتوراه.2013-2012 ،
القوانين:
 األمر رقم  ،90-67املؤرخ في  ،1967/06/17املتضمن قانون الصفقات العمومية ،ج .ر ،العدد ،5239

د .خديجة عبدالالوي

الصادرة بتاريخ  ،1967/06/27املعدل واملتمم باألمر  ،32-69املؤرخ في  ،1969/05/22ج .ر ،العدد
 ،46الصادرة بتاريخ .1969/05/27
 األمر رقم  47-75املؤرخ في  17يونيو  1975املتضمن قانون العقوبات ،ج.ر العدد .53 قانون رقم  157-62املؤرخ في  31ديسمبر  1962يتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية إال مايتعارض مع السيادة الوطنية ،ج.ر العدد  02الصادرة بتاريخ  11جانفي .1963
 القانون رقم  04-82املؤرخ في  13فبراير  1982املتضمن قانون العقوبات ج.ر العدد .7 القانون رقم  26-88املؤرخ في  12يونيو  1988املتضمن قانون العقوبات ،ج.ر العدد .28 القانون رقم  09-01املؤرخ في  26يونيو  2001املتضمن قانون العقوبات ،ج.ر العدد .34 قانون رقم  15-11مؤرخ في  2غشت  2011يعدل ويتمم القانون رقم  01-06املؤرخ في  20فبراير 2006واملتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،ج.ر العدد  ،44الصادرة بتاريخ  10غشت .2011
املرسوم الرئاس ي  ،250-02املؤرخ في  2002/07/24املتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج .ر،العدد  52الصادرة بتاريخ  ،2002/07/27املعدل واملتمم باملرسوم الرئاس ي  301-03املؤرخ في
 ،2003/09/11املتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج .ر  ،العدد  ،55الصادرة بتاريخ
 ،2003/09/14املعدل واملتمم باملرسوم الرئاس ي رقم  338-08املؤرخ في  ،2008/01/26املتضمن
تنظيم الصفقات العمومية ،ج .ر ،العدد  62الصادرة بتاريخ .2008/11/09
املرسوم الرئاس ي رقم  ،236-10املؤرخ في  ،2010/10/03املتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج .ر ،العدد  ،58الصادرة بتاريخ  2010/10/07املعدل واملتمم باملرسوم الرئاس ي رقم  98-11املؤرخ في
 ،2011/03/11املتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج .ر.ج.ج ،العدد ،12الصادرة بتاريخ
 ،2011/03/16املعدل واملتمم باملرسوم الرئاس ي رقم  ،222-11املؤرخ في  2011/06/16املتضمن
تنظيم الصفقات العمومية ج.ر.ج.ج ،العدد ،34الصادرة بتاريخ  ،2011/06/19املعدل واملتمم
باملرسوم الرئاس ي رقم  ،23-12املؤرخ في  2012/01/18املتضمن تنظيم الصفقات العمومية،
ج.ر.ج.ج ،العدد 04الصادرة بتاريخ  ،2012/01/26املعدل واملتمم باملرسوم الرئاس ي رقم ،03-13
املؤرخ في  2013/01/13املتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج.ر  ،العدد 02الصادرة بتاريخ
 ،2013املعدل واملتمم.
 املرسوم الرئاس ي رقم  247-15املؤرخ في  ،2015-09-16املتضمن تنظيم الصفقات العموميةوتفويضات املرفق العام  ،ج.ر ،العدد  50الصادر بتاريخ .2015/09/20
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 املرسوم التنفيذي رقم  ،145 -82املؤرخ في  ،1982/04/10املتضمن تنظيم صفقات املتعاملالعمومي ،ج .ر  ،العدد  ،15الصادرة بتاريخ .1982/04/13
 املرسوم رقم  145-82املؤرخ في  10أبريل  1982ينظم الصفقات التي يبرمها املتعامل العمومي ،ج.رالعدد  15الصادرة بتاريخ .1982/04 /13
املرسوم رقم  434-91املؤرخ في  ،1991/11/09املضمن إعادة تنظيم صفقات العمومية ،ج .ر ،العدد  ،57الصادرة بتاريخ .1991/11/13

الهوامش:
 -1األمر رقم  ،90-67املؤرخ في  ،1967/06/17املتضمن قانون الصفقات العمومية ،ج .ر .ج .ج ،العدد  ،52الصادرة بتاريخ
 ،1967/06/27املعدل واملتمم باألمر  ،32-69املؤرخ في  ،1969/05/22ج .ر .ج .ج ،العدد  ،46الصادرة بتاريخ 1969/05/27؛ املرسوم
التنفيذي رقم  ،145 -82املؤرخ في  ،1982/04/10املتضمن تنظيم صفقات املتعامل العمومي ،ج .ر ،العدد  ،15الصادرة بتاريخ
1982/04/13؛ املرسوم رقم  434-91املؤرخ في  ،1991/11/09املضمن إعادة تنظيم صفقات العمومية ،ج .رالعدد  ،57الصادرة
بتاريخ 1991/11/13؛ املرسوم الرئاس ي  ،250-02املؤرخ في  2002/07/24املتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج .ر  ،العدد 52
الصادرة بتاريخ  ،2002/07/27املعدل واملتمم باملرسوم الرئاس ي  301-03املؤرخ في  ،2003/09/11املتضمن تنظيم الصفقات
العمومية ،ج .ر .ج .ج ،العدد  ،55الصادرة بتاريخ  ،2003/09/14املعدل واملتمم باملرسوم الرئاس ي رقم  338-08املؤرخ في
 ،2008/01/26املتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج .ر  ،العدد  62الصادرة بتاريخ 2008/11/09؛ املرسوم الرئاس ي رقم ،236-10
املؤرخ في  ،2010/10/03املتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج .ر  ،العدد  ،58الصادرة بتاريخ  2010/10/07املعدل واملتمم
باملرسوم الرئاس ي رقم  98-11املؤرخ في  ،2011/03/11املتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج .ر.ج.ج ،العدد ،12الصادرة بتاريخ
 ،2011/03/16املعدل واملتمم باملرسوم الرئاس ي رقم  ،222-11املؤرخ في  2011/06/16املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
ج.ر.ج.ج ،العدد ،34الصادرة بتاريخ  ،2011/06/19املعدل واملتمم باملرسوم الرئاس ي رقم  ،23-12املؤرخ في  2012/01/18املتضمن
تنظيم الصفقات العمومية ،ج.ر  ،العدد 04الصادرة بتاريخ  ،2012/01/26املعدل واملتمم باملرسوم الرئاس ي رقم  ،03-13املؤرخ في
 2013/01/13املتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج.ر.ج.ج ،العدد 02الصادرة بتاريخ  ،2013املعدل واملتمم.
 - 2ج .ر  ،العدد  50الصادر بتاريخ .2015/09/20
 - 3املرسوم الرئاس ي رقم  236-10املؤرخ في  7أكتوبر  2010يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ج ر عدد .58
- 4املرسوم الرئاس ي رقم  23-12املؤرخ في  18جانفي  2012ج ر عدد.4
- 5املرسوم الرئاس ي رقم  03-13املؤرخ في  13جانفي  2013ج ر عدد . 2
 - 6املادة  215من املرسوم الرئاس ي املؤرخ في  16سبتمبر  2015املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام،ج.ر
عدد.50
- Issakha Ndiaye, Guide de ka passation des marchés publics au Sénégal, Editions L’Harmattan, 2011,
p11.
8
- Jacques-Yves Henckes, Précis du droit des marchés publics, Editions Legitech, Luxembourg, 2010, p35.
7

 - 9املادة  2من املرسوم الرئاس ي رقم ،247-15املرجع السابق.
 - 10املادة  13من املرسوم الرئاس ي  ،247-15نفس املرجع.
 - 11املادة 39من املرسوم الرئاس ي رقم ، 247-15نفس املرجع.
 - 12املادة  40فقرة  2من املرسوم الرئلس ي .247-15
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 - 13املادة  49من املرسوم الرئلس ي .247-15
 - 14عمراني مصطفى ،جريمة استغالل النفوذ في مجال الصفقات العمومية " دراسة مقارنة" ،مركز الدراسات العربية للنشر
والتوزيع ،2018 ،ص.237.
 - 15األمر رقم  47-75املؤرخ في  17يونيو  1975املتضمن قانون العقوبات ،ج.ر العدد .53
 - 16أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص – جرائم الفساد ،جرائم املال واألعمال ،جرائم التزوير ،-الجزء  ،2الطبعة
 ،15دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعن الجزائر ،2015-2014 ،ص.138 .
17
 القانون رقم  04-82املؤرخ في  13فبراير  1982املتضمن قانون العقوبات ،ج.ر العدد .7 - 18القانون رقم  26-88املؤرخ في  12يونيو  1988املتضمن قانون العقوبات ،ج.ر العدد .28
 القانون رقم  09-01املؤرخ في  26يونيو  2001املتضمن قانون العقوبات ،ج.ر العدد 19.34 أحسن بوسقيعة ،املرجع السابق ،ص20.140. - 21املادة  156من املرسوم الرئاس ي رقم .247-15
 - 22املادة  159،160،161،162من املرسوم الرئاس ي رقم  247-15السالف الذكر.
- 23توجد تلك الجان على مستوى كل مصلحة متعاقدة ،وتبعا لذلك فإن اختصاص تلك اللجان هو مرتبط بعدة معايير من أهمها:
املعيار العضوي ،املعيار املوضوعي ،و املعيار املالي ،كما سيتم توضيحه الحقا ـ
-24أنظر املادة  165من املرسوم الرئلس ي  247-15ـ
 -25أنظر املادة 166من املرسوم الرئلس ي .247-15
 - 26أنظر املادة 167من املرسوم الرئلس ي .247-15
 - 27أنظر املادة 168من املرسوم الرئلس ي .247-15
 - 28زواوي عباس ،آليات مكافحة الفساد االدارية في مجال الصفقات العمومية ،أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه،
،2013-2012ص.207
 - 29قانون رقم  15-11مؤرخ في  2غشت  2011يعدل ويتمم القانون رقم  01-06املؤرخ في  20فبراير  2006واملتعلق بالوقاية من
الفساد ومكافحته ،ج.ر العدد  ،44الصادرة بتاريخ  10غشت .2011
 محمد أحمد غانم ،املحاورة القانونية والشرعية للرشوة عبر الوطنية ،دار الجامعة الجديدة ،مصر ،2008 ،ص30.176. -31أحمد أبوالروس ،املوسوعة الجنائية الحديثة ،قانون جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختالس املال العام من الوجهة القانونية
والفنية ،املكتب الجامعي الحديث ،مصر ،1998 ،ص.271.
 - 32في هذا الصدد صدر حكم من محكمة وهران يقض ي بإدانة املتهمين بجنحة املحاباة طبقا للمادة  26من القانون رقم  01-06املعدل
واملتمم على أساس أن املناقصة قد رست على صاحب املرتبة الثانية ولم ترسو على صاحب املرتبة األولى في املناقصة دون أي مبرر
قانوني ،للمزيد من التفصيل أنظر ،الحكم الصادر عن محكمة وهران ،قسم الجنح بتاريخ  ،2008/10/11تحت رقم .08-20516
 - 33أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص -جرائم الفسادن املال واألعمال ،وجرائم التزوير ،-الجزء الثاني ،الطبعة
الثالثة ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،2013-2012 ،ص.142.
 - 34تتجسد في مرحلة إعداد الصفقة ،مرحلة تحضير العروض وإيداعها ،مرحلة فتح األظرفة وتقييم العروض ،ثم مرحلة املنح املؤقت
وإرساء الصفقة.
 - 35املواد من  13إلى  21من املرسوم الرئاس ي رقم .247-15
 - 36أحسن بوسقيعة،املرجع السابق ،ص.148.
 - 37املادة 195من الرسوم الرئاس ي رقم  ،247-15نفس املرجع.
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 - 38تياب نادية ،آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية ،أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم
القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تيزي وزو ،2013 ،ص .167
 - 39املادة  49من القانون رقم  01-06املعدل واملتمم.
 - 40املادتين  50و  51من القانون رقم  01-06املعدل واملتمم.
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مجلـة البحوث القـانونية واالقتصادية

ممارسة رئيس املجلس الشعبي البلدي لصالحياته كآمربالصرف
Exercise of the powers of the head of the Municipal People's Assembly
as an order of dismissal

أ  /ملياني صليحة طالبة دكتوراه علوم
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ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور رئيس املجلس البلدي كآمر بالصرف ،حيث أن هذه
الصفة تمنح له سلطات واسعة للتصرف في مالية البلدية ،مما يجعله في مركز حرج بين
املسؤوليات القانونية امللقاة على عاتقه وااللتزامات الشخصية املتعهد بها أمام املواطنين.
وقد توصلت الدراسة إلى أن مهام رئيس املجلس الشعبي البلدي في تسيير البلدية
متعددة ،يمارسها أحيانا كممثل للبلدية وأحيانا أخرى كممثل للدولة ،وبالنظر ألهمية تلك
املهام منحت له صفة اآلمر بالصرف لتسهيل عمله ،لكن وبالنظر لخطورة هذه اآللية كان ال
بد من خلق رقابة عليه عند ممارستها.
الكلمات املفتاحية :رئيس املجلس الشعبي البلدي ،اآلمر بالصرف ،املالية البلدية ،الرقابة،
الوصاية اإلدارية.
Abstract:
This study aims to determine the role of the municipal Assembly
president as an authorizing officer, This gives him extensive powers to
dispose of the municipality's finances and puts him in a critical position
between his legal responsibilities and the personal commitments made to
citizens.
The study concluded that the tasks assigned to the president of the
Municipal People's Assembly is numerous and varied, sometimes he is
considered as the representative of the municipality and sometimes as a
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representative of the state, and given these tasks granted him the status of the
order of the disbursement to facilitate his work, but in due to the seriousness
of thes mechanism but in view of the seriousness of this mechanism, But
given the seriousness of this mechanism, It was necessary to create
Oversight over it when practicing it.
key words: president People's municipal Assembly, authorizing officer,
administrative supervision.

مقدمة:

اآلمر بالصرف  Le ordonnateurهو كل شخص مؤهل قانونا للقيام بإجراءات
اإلثبات والتصفية بالنسبة لإليرادات وإجراءات االلتزام والتصفية واألمر بالصرف بالنسبة
للنفقات ،وبمجرد تعيين الشخص في الوظيفة يخول له القانون صفة اآلمر بالصرف ،وتزول
عنه هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة.
من خالل تصفح نص املادة  25من القانون  1 21-90نجدها تميز بين نوعين من اآلمرين
بالصرف وهما اآلمر بالصرف الرئيس ي واآلمر بالصرف الثانوي ،كما نصت املادة  06من
املرسوم التنفيذي  313-91املتعلق بإجراءات املحاسبة ،2التي يمسكها اآلمرون بالصرف
واملحاسبون العموميون ،على ما يلي " يكون اآلمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو
ثانويين" ،بالنسبة لآلمرون بالصرف الرئيسيون أو االبتدائيون هم املذكورون في نص املادة 26
من القانون  21-90التي أوضحت قائمة باألمرين بالصرف الرئيسين أو األساسيين ،والذي نجد
من ضمنهم كل من الوالة عندما يتصرفون لحساب الواليات ،ورؤساء املجالس الشعبية
البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات.
❖ أهمية الدراسة
تظهر أهمية هذه الدراسة في كون رئيس املجلس الشعبي البلدي من ضمن األشخاص
الذين يمتلكون صفة اآلمر بالصرف ،هذه الصفة تمنح لهم سلطات واسعة للتصرف في مالية
البلدية ،وهو ما يجعله في مركز حرج بين ممارسة مهامه املكلف بها قانونا ،وااللتزامات
الشخصية التي تعهد بتنفيذها أمام املواطنين خالل حملته االنتخابية.
❖ إشكالية الدراسة
في ظل الواقع الراهن وحجم صالحيات رئيس البلدية ،نجد أن املشرع مازال يحاول
ايجاد صيغة عمل من خاللها يعمل على املحافظة على التوازن بين املصالح البلدية في إطار
الصالحيات املمنوحة لرئيس املجلس ،وبين األهداف التي يسعى إلى تحقيقها بفرضه لهذه
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الرقابة ،ومنه تظهر إشكالية بحثي املتمثلة في :ما هي الحدود القانونية لسلطات رئيس
املجلس الشعبي البلدي كآمر بالصرف ؟ ،هذه اإلشكالية الرئيسية تتفرع عنها عدة تساؤالت
فرعية التي سنحاول اإلجابة عنها ضمن هذا البحث ،ومنها نذكر :ما هي صالحيات رئيس
املجلس الشعبي البلدي كآمر بالصرف ؟ ،ما هي حدود اختصاص رئيس املجلس كآمر
بالصرف التي حددها القانون؟.
❖ منهجية الدراسة
هذه اإلشكالية الرئيسة واإلشكاالت الفرعية سأحاول اإلجابة عليها في هذه الدراسة ،من
خالل تسليط الضوء على السلطات املمنوحة لرئيس املجلس باعتباره اآلمر بالصرف وتبيان
ما هي حدود تلك السلطات ،حيث نبحث عن األطر القانونية للرقابة عليه ،لكن قبل ذلك
سنتطرق ملفهوم واختصاصات اآلمر بالصرف ،في األخير نختم هذه الورقة البحثية بنتائج
وتوصيات ،نحاول من خاللها املساهمة في لفت النظر للنقائص املتعلقة باملوضوع ،وهذا كله
من خالل تحليل القوانين املختلفة التي لها صلة بموضوع البحث مستخدمين في ذلك املنهج
التحليلي.

املبحث األول :صالحيات رئيس املجلس الشعبي البلدي كآمربالصرف
يمتلك رئيس البلدية بصفته آمر بالصرف العديد من الصالحيات املالية باملرتبطة
بنشاط البلدية حسب املادة  81من قانون البلدية  ،3 10-11حيث يقوم باإلشراف على اإلدارة
البلدية واملحافظة على أموالها ،وذلك من خالل مراقبة مواردها املالية ،وإبرام الصفقات
واإلشراف على امليزانية ،هذه السلطات سنقوم بتفصيلها والبحث فيها ضمن ما يلي.
املطلب األول :تعريف اآلمر بالصرف واختصاصاته
يتميز منصب اآلمر بالصرف بعدة اختصاصات عن غيره من األطراف املكلفة بتنفيذ
عمليات امليزانية وهذا يجعل منصبه حساس جدا ،وألن رئيس املجلس البلدي من األشخاص
التي تملك صفة األمر بالصرف ،يجب تبيان مفهوم واختصاصات اآلمر بالصرف وسلطاته.
الفرع األول  :مفهوم اآلمربالصرف
هناك عدة تعريفات لآلمر بالصرف تختلف صياغتها باختالف الجهة التي تناولته ،ومن
خالل تلك التعريفات يمكن أن نقول أن اآلمر بالصرف هو الشخص املؤهل لتنفيذ العمليات
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الخاصة بإثبات دين (حق) خاص بهيئة عمومية وتصفيته واألمر بتحصيله ،و/أو إلنشاء دين
على هذه الهيئة وتصفيته واألمر بدفعه.4
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد ّ
فصل في موضوع اآلمر بالصرف ضمن أحكام
القانون  21-90املذكور سابقا باملادة  23منه على أنه " يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا
القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات املشار إليها في املواد ،21 ، 20 , 19 , 17 , 16
يخول التعيين أو االنتخاب لوظيفة لها من بين الصالحيات تحقيق العمليات املشار إليها في
الفقرة أعاله ،صفة اآلمربالصرف قانونا  .وتزول هده الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة".
إذن وطبقا لنص املواد من  15إلى  22من القانون  ،5 21-90يعد آمرا بالصرف كل
شخص مؤهل لتنفيذ العمليات التالية:
✓ عمليات على اإليرادات :وتشمل اإلثبات والتصفية واألمر بالتحصيل حيث أن:
أ -اإلثبات :يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي.
ب-التصفية :تسمح بتحديد املبلغ الصحيح للديون على املدين لفائدة الدائن العمومي.
ت-األمربالتحصيل :يأمر من خالله املحاسب العمومي بالقيام بعملية التحصيل.
✓ عمليات على النفقات :تشمل االلتزام والتصفية واألمر بالصرف:
أ.االلتزام :إجراء يتم بموجبه إثبات نشوء الدين.
ب .التصفية :تسمح بالتحقيق على أساس الوثائق املحاسبية وتحديد املبلغ الحقيقي
للنفقات.
ت .األمربالصرف :إجراء يأمر بموجبه بدفع النفقات العمومية.
الفرع الثاني :اختصاصات اآلمربالصرف
لآلمر بالصرف عدة اختصاصات لتنفيذ عمليات اإليرادات والنفقات العمومية.6
✓ بالنسبة لإليرادات :على اآلمر بالصرف تحصيل اإليرادات املحددة في امليزانية ،وليس له
الحرية في هذا املجال ،وباختالف إيرادات األجهزة العمومية فإن تقنية تنفيذها متباينة هي
األخرى ،لكن املخطط العام إلجراءات تحصيلها يكون في البداية بتعيين(إثبات) حقوق
األجهزة العمومية ،ثم تصفية هذه الحقوق أي حساب مبالغها بدقة ،وأخيرا إعداد األمر
بالتحصيل وتبليغه للمحاسب العمومي ليقوم بعملية التحصيل.
✓ بالنسبة للنفقات :لآلمر بالصرف سلطة تقديرية في استعمال االعتمادات التي تحت
تصرفه :
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أ .يستطيع تحديد املالءمة في إطار ترخيصات امليزانية.
ب .يختار وقت إنشاء النفقة في حدود قاعدة السنوية.
ت .يحدد مبلغ النفقة دون تجاوز الحد األقص ى املحدد بقانون املالية والقوانين املكملة
واملتممة.
ث .يمكنه تقسيم االعتماد إلى نفقات صغيرة أو استعماله لنفقة إجمالية هامة.
✓ بالنسبة لتقنيات تنفيذ امليزانية :لآلمر بالصرف اختصاص القيام بإجراءات االلتزام
والتصفية واألمر بالصرف ،لتليها مرحلة الدفع التي هي من اختصاصات املحاسب العمومي.
الفرع الثالث  :أصناف اآلمربالصرف.
هناك  04أصناف مختلفة لألمر بالصرف.7
أ.اآلمر بالصرف االبتدائي/األساس ي  : L’ordonnateur principal ou primaireيرأس
قمة الهرم اإلداري ،و هو السلطة املمنوحة لها ترخيصات امليزانية مباشرة دون أي وسيط،
يقوم بإصدار أوامر الدفع لفائدة الدائنين وأوامر اإليرادات ضد املدينين وأوامر تفويض
االعتمادات لفائدة اآلمر بالصرف الثانوي.
حسب نص املادة  26من القانون  21-90فإن األمر بالصرف األساس ي هو:
 .1املكلف بالتسيير املالي للمجلس الدستوري واملجلس الشعبي الوطني ومجلس املحاسبة.
 .2الوالة ورؤساء املجالس البلدية عندما يتصرفون لحساب الوالية أو البلدية
 .3املسؤولون املعينون قانونا على املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري.
 .4املسؤولون املعينون قانونا على مصالح الدولة املستفيدة من ميزانية ملحقة.
 .5املسؤولون على الوظائف التي لها صالحيات تنفيذ عمليات اإليرادات والنفقات )معينين أو
منتخبين).
ب .اآلمر بالصرف الثانوي  : L’ordonnateur secondaireهو الذي يصدر حواالت الدفع
لفائدة الدائنين في حدود االعتمادات املفروضة وأوامر اإليرادات ضد املدينين.
فاآلمر بالصرف الثانوي إذن هو عون محلي يسير ترخيصات امليزانية املفوضة من طرف
اآلمر بالصرف األساس ي للدولة ،وحسب نص املادة  27من القانون  ، 21-90فإن اآلمر
بالصرف الثانوي مسؤول بصفته رئيس املصلحة غير املركزة على تنفيذ العمليات املتعلقة
بتحصيل اإليرادات وصرف النفقات ،حيث أنه يصدر حواالت الدفع لفائدة الدائنين في حدود
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االعتمادات املفوضة وأوامر اإليرادات ضد املدينين ،يعين اآلمر بالصرف الثانوي بقرار وزاري
وال يمكن للوزير املعني بعد صدور قرار التعيين أن يتصرف في االعتمادات املفوضة.
ت .اآلمر بالصرف املفوض  :L’ordonnateur par délégationال يقصد تفويض السلطة
بل تفويض اإلمضاء ،أي أن اآلمر بالصرف الرئيس ي أو الثانوي لم ينخل عن سلطة استعمال
االعتماد مدام اآلمر بالصرف لم يمض التزاما بنفقته ،كمثال على هذا الصنف الوزراء حين
يقومون بتفوض إمضاءاتهم لبعض أعضاء دواوينهم أو املديرين املركزيين بالوزارة ،ويمكن
لآلمر بالصرف تفويض التوقيع للموظف الرسمي العامل تحت سلطته املباشرة ،وذلك في
حدود صالحياته وتحت مسؤوليته.
ث .اآلمر بالصرف املستخلف :ال يتدخل إال بصفة استثنائية لتعويض اآلمر بالصرف
املختص في حالة غيابه أو حدوث مانع له ،يعينه اآلمر بالصرف مع تبليغ املحاسب العمومي
املؤهل.
الفرع الرابع :مسؤوليات اآلمربالصرف.
تتحدد مسؤولية اآلمر من خالل تحديد اختصاصاته والدور الذي يلعبه في الحياة
اإلدارية ،وهي مختلفة بين أصناف اآلمر بالصرف ( ،املنتخبين واملعينين).
أ.مسؤولية اآلمر بالصرف املنتخب :يدخل ضمن هذا الصنف رؤساء املجالس الشعبية
البلدية ،ويمكن أن تقوم مسؤولية هؤالء على ثالثة أشكال:
 .1مسؤولية سياسية :املكلفون بتنفيذ امليزانية يكونون محل مساءلة من طرف الهيئة التي
أقرت االعتمادات املالية ،وهذا يؤدي إلى عزل اآلمر بالصرف بسبب املخالفات املالية
املرتكبة.
 .2مسؤولية مدنية :هذه املسؤولية أساسها الخطأ الشخص ي الذي قد يرتكبه اآلمر بالصرف
عند تنفيذه للعمليات املالية املوكلة إليه ،والضرر الالحق بالهيئة العمومية املعنية من
جراء ذلك ،فتطبيق العقوبات الناتجة عن اقتحام املسؤولية لآلمر بالصرف يعني إجباره
على تعويض الضرر من ماله الخاص.
 .3مسؤولية جنائية أو جزائية :تطبيق هذه املسؤولية في حالة ارتكاب اآلمر بالصرف لجرائم
مالية ينص عليها القانون الجزائي صراحة كالرشوة ،واالختالس ،والتزوير ،والغش...إلخ
ومنه اآلمر بالصرف املرتكب ملخالفة في التسيير املالي ،املكونة لجريمة الجزائية وفقا
لقانون العقوبات يكون مبدئيا محل مساءلة جزائية من طرف الجهة القضائية املختصة.
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ب .مسؤولية اآلمر بالصرف املعين :هو باقي أصناف اآلمر بالصرف من غير املنتخب وتقوم
مسؤوليته على  03اشكال مختلفة:
 .1مسؤولية تأديبية :اآلمر بالصرف املرتكب ملخالفات يستحق عقوبات تأديبية تطبق عليه
من طرف رئيسه السلمي ،وتؤثر على مساره املنهي ،وكل هذه العقوبات واإلجراءات التأديبية
منظمة في قانون الوظيفة العمومية (كالتأخير في ترقيته ،تنزيل أو تخفيض درجته ،)...يتعلق
هذا النوع من املسؤولية باآلمر بالصرف الثانوي.
 .2مسؤولية مدنية :ينفذ هذا النوع من املسؤولية لنفس األسباب والظروف التي فيها
مسؤولية اآلمر بالصرف املنتخب ،تنص املادة  31من القانون  21-90على أن اآلمرون
بالصرف مسؤولون على األفعال الالشرعية واألخطاء التي يرتكبونها والتي ال يمكن أن
تكتشفها املراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود األحكام القانونية املقررة ،كما أنهم
مسؤولون مدنيا على صيانة واستعمال املمتلكات املكتسبة من األموال العمومية ،وبهذه
الصفة هم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات املنقولة والعقارية املكتسبة أو
املخصصة لهم.
 .3مسؤولية جنائية أو جزائية :تطبق في حالة ارتكاب اآلمر بالصرف لجرائم مالية منصوص
عليها بقانون العقوبات ،حيث ذكرت املادة  32من القانون  21-90أن اآلمرون بالصرف
مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال املمتلكات املكتسبة من األموال العمومية. 8
املطلب الثاني  :سلطات رئيس املجلس الشعبي البلدي كآمربالصرف.
يمتلك رئيس املجلس الشعبي البلدي بصفته اآلمر بالصرف بالبلدية العديد من
الصالحيات املالية حسب املادة  81من قانون البلدية رقم  ،10-11منها اإلشراف على اإلدارة
البلدية واملحافظة على أموالها ويكون ذلك بمراقبة مواردها املالية ،واإلشراف على ميزانية
البلدية وإبرام الصفقات ،كل هذه السلطات سنقوم بتفصيلها والبحث فيها ضمن الفروع
التالية.
الفرع األول  :اإلشراف على اإلدارة البلدية.
يملك هنا صالحيات حصرية فيما يخص توفير التأطير البشري في البلدية ،ألنه مقيد
بقواعد تشريعية وتنظيمية تحدد له مجال تدخله ،لذلك يمارس املجلس الشعبي البلدي
صالحياته هنا في حدود املرحلة األولى من التوظيف من خالل خلق املنصب املالي وتحديد عدد
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املناصب واألسالك املطلوبة ،مقيد في ذلك بمخطط التوظيف الخاص بالبلدية وبالرقابة
املفروضة عليه من السلطة الوصية  ،9ليأتي بعدها دور رئيس املجلس في عملية التوظيف،
حيث ّ
حددت ضمن املادة  82من قانون البلدية  10-11جملة من االختصاصات يتوالها رئيس
البلدية تحت مراقبة املجلس ،10تتلخص في سلطات اإلشراف على اإلدارة ،فباعتباره املشرف
األول عليها يقوم بكل التصرفات القانونية بصفته ممثال أو نائبا عن البلدية التي تتمتع
بالشخصية املعنوية ،والتي تتعلق بتوظيف مستخدمو البلدية وممارسة السلطة السلمية
عليهم ،وبذلك فهو املشرف على تسيير حياتهم املهنية ابتداء من التعيين إلى الترسيم والترقية
والتأديب ،وإنهاء عالقات العمل بالعزل أو اإلحالة على التقاعد وهذا طبقا ملختلف النصوص
القانونية والتنظيمية املسيرة للعمال واملوظفين .11
الفرع الثاني :املحافظة على أموال البلدية.
تعكس أموال البلدية قدرتها على تحقيق أهدافها ،فكلما كانت املوارد ذاتية وكافية كانت
البلدية مستقلة عن السلطة الوصية ، 12تتكون املوارد املالية للبلدية بصفة خاصة من تلك
املوارد املذكورة في املادة  170من قانون البلدية . 13
يتمحور دور رئيس البلدية في هذا املجال بإدارة مداخيل البلدية ،والآلمر بصرف
النفقات ومتابعة تطور املالية البلدية ،من خالل القيام ببعض التصرفات القانونية أهمها:
✓ إبرام عقود اقتناء األمالك واملعامالت والصفقات واإليجارات وقبول الهبات والوصايا.
✓ إبرام مناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها.
✓ اتخاذ كل القرارات املوقفة للتقادم واإلسقاط واتخاذ املبادرات لتطوير مداخيل البلدية.
✓ ممارسة كل الحقوق على األمالك العقارية واملنقولة اململوكة للبلدية.
✓ اتخاذ التدابير املتعلقة بشبكة الطرق البلدية.
✓ السهر على وضعية املصالح واملرافق واملؤسسات البلدية ومتابعتها ومراقبتها .
فمهمة املحافظة على أموال البلدية العقارية واملنقولة منوطة برئيس بلديتها ،وذلك
باتخاذ اإلجراءات الكفيلة للمحافظة على أموالها ،حسب املواد  157و 158و 159من القانون
 ، 10-11للبلدية أموال عقارية ومنقولة تقع على رئيس املجلس مهمة املحافظة عليها ،من
خالل اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بذلك بما فيها حق الشفعة وهو مسؤول عن ضياعها أو
فسادها .
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من هذا املنطلق يمكن لرئيس املجلس الشعبي البلدي يمكن أن يتعرض وبداعي اإلهمال
أو اإلفراط إلى معاقبته من قبل املجلس 14أو ربما يتطور األمر إلى رفع دعوى قضائية .15
الفرع الثالث :إبرام الصفقات العمومية.
رغم أن مراحل إعداد الصفقة العمومية وإجراءات إبرامها تدخل ضمن صالحيات
رئيس البلدية ،لكن ال أثر لهما من الناحية القانونية والعملية إال بعد مرحلة اختيار متعاقد
والبدء في عملية التنفيذ ،وهنا تحدد بوضوح مسؤوليته وأن أي تقصير فيها يعرضه للمساءلة
القانونية ،لذا عليه بالقيام:
-1اختيار املتعاقد :لرئيس املجلس الحق في اختيار املتعاقد مع التحفظ باألحكام املتعلقة
بمعايير اختيار املتعاقدين حسب ما ورد باملواد  46و 47و 111من قانون الصفقات
العمومية ، 16ألنه هو الهيئة املختصة والوحيدة للموافقة على الصفقة.
-2تنفيذ الصفقة :يقوم بإعطاء األمر بالبدء في تنفيذ الصفقةُ ،ويبلغ األمر ببدء األشغال إلى
املتعامل الذي رست عليه الصفقة ،مع مالحظة أنه عندما ال تدخل الصفقة حيز التنفيذ
خالل مدة  06أشهر التالية للحصول على تأشيرة لجنة صفقات البلدية ،فإنه يتعين على
رئيس املجلس إعادة تقديم الصفقة من جديد.
-3االستالم :هو عملية تعترف من خاللها البلدية بالخدمات أو األشغال املقدمة بدون
تحفظات بعد التحقق من مطابقة الكمية والنوعية حسب ما هو متفق عليه في الصفقة.
وأخيرا نشير إلى أن رئيس املجلس الشعبي البلدي يمتلك سلطات ،وهي تعد امتيازات
معترف بها في القانون اإلداري التقليدي  ،17وتتمثل في مراقبة التعديل االنفرادي ،فسخ العقد
والعقوبات ،إن إحاطة العقود اإلدارية عامة ،بمثل هذه السلطات أو التدابير القصد منها
تأمين سير املرافق العامة وإتباع املصلحة العامة ،وأن اللجوء إلى بعض امتيازات السلطة
العامة عند تنفيذ العقود ال يمنع املتضرر املتعاقد من اللجوء إلى القضاء.
الفرع الرابع  :اإلشراف على ميزانية البلدية.
تعد البلدية أحد األشخاص االعتبارية طبقا لنص املادة  49من القانون املدني ،18
وباعتبار البلدية شخص معنوي فهذه الصفة تخول لها مالية مستقلة وميزانية خاصة بها
،حسب املواد  176إلى  179من قانون البلدية.
تعد ميزانية البلدية هي جدول تقديرات اإليرادات والنفقات السنوية للبلدية ،وهي عقد
ترخيص وإدارة يسمح بسير املصالح البلدية وتنفيذ برنامجها للتجهيز واالستثمار.
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من خالل امليزانية يمكن للمجلس حق املوافقة على امليزانية ،أو تعديلها أو رفضها،
ويصوت على امليزانية األولية لزوما قبل  31أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تطبيقها لتنفذها
ابتداء من  01جانفي من السنة املفروض تنفيذها خاللها ،ويصوت على امليزانية اإلضافية قبل
15جوان من السنة التي تطبق فيها والتي يجب أن ترفق بنتائج الحساب اإلداري من السنة
املنصرمة طبقا لنص املادة  181من القانون  ، 10-11ضمن هذا اإلطار يقوم رئيس البلدية بما
يلي :
 اإلشراف على ميزانية البلدية. يقوم بصرف ميزانية الدولة للتجهيز املخصصة له بالنسبة لكل البرامج املقررة للبلدية ،وبهذه الصفة يتولى تسيير إيرادات البلدية واإلذن باإلنفاق ،من خالل اإلذن له بتسديد
النفقات في حدود التقديرات املصوت عليها من طرف املجلس البلدي ،واملصادق عليها من
طرف السلطة الوصية .
 متابعة تطور مالية البلدية من خالل السهر على وضع املصالح واملؤسسات البلدية وعلىحسن سيرها ،وعلى إعداد ميزانية البلدية وتنفيذها.
 يقوم بتقديم تقرير في حالة االستعجال ،واستعمال اعتماد النفقات الطارئة املقيدة فيامليزانية عن طريق التحويل إلى املواد التي لم تزود بصورة كافية ،ويستوجب عليه في هذه
الحالة إخبار املجلس عن هذا االستعجال.
 إصدار جميع كشوفات الرسوم والتوزيعات الفرعية واألداءات إلى قابض البلدية ،قصدالتحصيل وتنفيذ هذه الكشوفات تنفيذ إجباري في مجال إعداد امليزانية.
َ
 ُيق ِدم الحسابات الخاصة بالسنة املالية املختومة قبل املداولة حول امليزانية اإلضافية للسنةالجارية ،ويتم ذلك بإيداع الحساب اإلداري لدى مجلس املحاسبة أو أحد فروعه.
 يضع جدول توزيع الرسم على التطهير بعد ضبطه في مداولة واملصادقة عليه. يقدم كل نهاية سنة مالية حوصلة حساباته التي تسمى بالحساب اإلداري للمجلس البلديملراقبتها ومناقشتها واملصادقة عليها.
باختصار حسب املادتين  15و 23من القانون  ،21-90ترتكز صالحيات رئيس البلدية
كآمر بالصرف في مجال اإلشراف على امليزانية ،في تنفيذها من حيث اإليرادات عن طريق
إجراءات اإلثبات والتصفية ،وتنفذها من حيث النفقات عن طريق إجراءات االلتزام
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والتصفية واألمر بالصرف ،وتسند هذه املهام لألمر بالصرف وتعرف باملرحلة اإلدارية لتنفيذ
امليزانية.
حسب املواد من  16إلى  21من نفس القانون يمكن حصر املهام املسندة لألمر بالصرف في
تنفيذه للميزانية في اإلثبات وهو إجراء يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي ،وتصفية
اإليرادات التي تسمح بتحديد وتحصيل الديون الواقعة على املدين لفائدة الدائن العمومي.
كل املراحل املذكورة سابقا هي عمليات إدارية ،تتم بإجراءات ذات طابع إداري وهناك
مرحلة أخيرة وهي مرحلة الدفع ويقوم بها املحاسب البلدي ،وهي العملية املحاسبية الوحيدة في
تنفيذ امليزانية ،وتتم تحت مسؤولية القابض ،يمكن للمحاسب أن يرفض تنفيذ الحوالة
الصادرة عن رئيس املجلس ،وفي حالة ما إذا رأى هذا األخير أن الرفض غير مؤسس يمكن أن
يلجأ إلى طلب الدفع أو ما يعرف بالتسخير ،وفي هذه الحالة تحول مسؤولية املحاسب على
عاتق اآلمر بالصرف في حالة ثبوت عدم شرعية النفقة ،ويشترط في ذلك أن يرسل املحاسب
خالل  10أيام تقريرا تفصيليا عن العملية للوزير املكلف باملالية ،غير أن هذا الحق ليس
مطلقا لرئيس املجلس ،بحيث يمكن للمحاسب أن يرفض تنفيذ امليزانية باألمر الصادر عن
اآلمر بالصرف ،عندما يكون الرفض لعدم تبرير اإلشهاد بالخدمة ،أو عدم وجود اعتمادات أو
سيولة مالية أو انعدام تأشيرة لجنة صفقات البلدية.

املبحث الثاني :الرقابة على رئيس املجلس الشعبي البلدي كآمرللصرف
جعل املشرع الجزائري من املجلس الشعبي البلدي اإلطار القانوني الذي يعبر فيه
الشعب عن إرادته وجعله قاعدة الالمركزية ،ونتيجة العتبارات منها التاريخية ومنها
السياسية ،أبقى املشرع الجزائري هذا املجلس تحت الوصاية الدائمة للدولة ممثلة في شخص
والي الوالية ،باإلضافة لوجود رقابة سياسية أخرى قضائية وأخري مالية ،ما يهمنا في هذه
الدراسة هو الرقابة املفروضة على رئيس البلدية التي نفصلها في:
املطلب األول  :الرقابة املالية على رئيس املجلس الشعبي البلدي
ال تختلف الرقابة املالية عن غيرها من الصور األخرى للرقابة على النشاط اإلداري
للبلدية  ، 19فالهدف من فرضها هو حماية املال العام من أي إساءة في التسيير أو إهمال يؤدي
لنتائج غير محمودة فيما بعد ،وبما أن رئيس البلدية هو املسير األول ملاليتها كونه اآلمر
بالصرف ،فخالل تسييره لها يخضع لعدة أنواع من الرقابة وهي:
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الفرع األول  :الرقابة السابقة على تنفيذ ميزانية البلدية
َ
هذا النوع من الرقابة قائم على أساس التوقيت الزمني ،فهي تمارس ق ْب َل تنفيذ ميزانية
البلدية ،وهذا ما يجعلها تحول دون الوقوع في األخطاء ،أطلق عليها البعض اسم "الرقابة
الوقائية أو الرقابة املانعة " ،تقوم على املوافقة املسبقة على القرارات املتعلقة بصرف
األموال ،بهدف اكتشاف املشاكل املمكن حدوثها وتحليلها ملعالجتها وتفاديها قبل حدوثها ،لكنها
تؤدي لكثرة اإلجراءات الالزمة للقيام بعملية النفقات ،وبالتالي تباطؤ في تسيير املرافق
العامة.20
كما أن عمليات املراجعة والرقابة تتم قبل الصرف ،وال يجوز االرتباط بااللتزام أو دفع
أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة املختصة بالرقابة ،تتم عمليات املراجعة والرقابة
على جانب النفقات فقط فال يتصور أن تتم على تحصيل إيرادات السنة وتمارس من طرف
املحاسب العمومي واملراقب املالي ،فهي إذن إجراء وقائي يهدف ملنع وقوع أي تجاوزات غير
مشروع.
وسنتطرق هنا لنوعي الرقابة السابقة مليزانية البلدية ضمن ما يلي :
أ :رقابة املراقب املالي :هذا النوع من الرقابة تحكمه نصوص املرسوم رقم ، 21 414-92
واملرسوم رقم  ، 22 381-11والقرار الوزاري املشترك  ، 23يمارس املراقب املالي رقابته على
ميزانية البلدية قبل دخولها مرحلة التنفيذ ،وبعد املصادقة عليها من طرف السلطات
املختصة . 24
تعد هذه الرقابة من بين الوسائل التي تسمح لوزير املالية باملتابعة امليدانية لتنفيذ
العمليات املالية ،وتهدف ملنع ارتكاب املخالفات املالية التي تقع فيها الهيئات املكلفة بإعداد
امليزانية ،حيث أن هذا النوع من الرقابة يدخل ضمن سياسة عدم التركيز ،ويقوم في نهاية كل
سنة مالية بإرسال تقرير إلى الوزير املكلف على سبيل العرض وإلى اآلمرين بالصرف على سبيل
اإلعالم ،يستعرض فيه كيفية تنفيذ امليزانية مع ذكر الصعوبات التي تلقاها أثناء أداء مهامه
إن وجدت ،في مجال تطبيق التنظيم إضافة إلى املخالفات التي الحظها في تسيير األمالك
العمومية ،وجميع املالحظات املتعلقة بتطور االلتزام بالنفقات وتعداد املستخدمين مع
االقتراحات التي من شأنها تحسين شروط صرف امليزانية.
تخضع القرارات املتضمنة التزاما مسبقا بالنفقات قبل التوقيع عليها لتأشيرة املراقب
املالي والنفقات العمومية ،سواء كانت مخصصة للتسيير أو للتجهيز يجب أن تخضع للرقابة
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املسبقة وذلك بالتحقق من صفة اآلمر بالصرف ومن تطابق االلتزامات مع القوانين
والتنظيمات املعمول بها ،كما أنه يجب التحقق من توفر االعتمادات املالية أو املناصب املالية
الالزمة ومن التخصيص القانوني للنفقة (تسجيل النفقة في الباب املالئم ،وفي املادة املعنية)،
أيضا التحقق من تطابق املبلغ املحدد في االلتزام مع الوثائق األخرى امللحقة بوثيقة االلتزام.25
ب :رقابة أمين الخزينة :هو أمين خزينة ما بين البلديات سمى سابقا بالقابض البلدي أو
املحاسب العمومي ،يتم تعيينه من طرف وزير املالية ،ويقوم بتحصيل اإليرادات ودفع
النفقات ،وضمان حراسة األموال أو السندات أو القيم املكلف بحفظها مع إعداد حساب
التسيير. 26
يتمتع أمين الخزينة بصالحية الرقابة على تنفيذ امليزانية ،إذ يطلب ملف النفقة املقدمة
إليه للتحقق من مدى شرعيتها ،وإذا تأكد من شرعيتها يقوم بوضع التأشيرة القابلة للدفع،
مما يسمح بتسليم مبلغ النفقة إلى الدائن بها ،أما إذا تأكد من عدم شرعيتها يمكنه رفض
القيام بالتسديد أو الدفع ،ويقوم بإعالم اآلمر بالصرف عن طريق مذكرة خطية يحدد فيها
أسباب الرفض ،لكي يجري عليها التسويات الالزمة وفي حالة ما رفض اآلمر بالصرف تسوية
املالحظات املشار إليها في املذكرة ،يرفض أمين الخزينة وضع التأشيرة بصفة نهائية ،ولكن
سلطته ليست مطلقة هنا ألنه يمكن لآلمر بالصرف استخدام إجراء التسخير تحت
مسؤوليته مع إمكانية رفضه من طرف أمين الخزينة حسب املواد  57و 58من القانون .21-90
ومن خالل عملية الرقابة املالية يتم التأكد من سالمة العمليات املحاسبية املتعلقة
باألموال العامة ،ومن صحة الدفاتر والسجالت والتأكد من عدم تجاوز حدود االعتمادات
املقررة في اإلنفاق ،مع ما يستلزم من مراجعة املستندات املؤدية للصرف ،والتأكد من صحة
توقيع املوكل لهم سلطة االعتماد والتأكد من مدى التزام اإلدارة في تنفيذها للميزانية وفقا
للسياسة املعتمدة.
ج :رقابة املجلس الشعبي البلدي والسلطات الوصية :نصت املادة  178من دستور 1996
املعدل على هذا النوع من الرقابة ،فيقوم املنتخبين البلديين بمهمة اإلشراف على تسيير
املوارد البلدية والتعبير عن إرادة املواطنين ،تمارس هذه الرقابة في حدود القانون إذ تقوم
باالطالع الدائم واملستمر على مختلف األعمال والتصرفات املتخذة على مستوي البلدية.
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فرقابة املجلس على ميزانية البلدية تكون عن طريق املقارنة بين اإليرادات والنفقات
وبين املجموع املالي لقسم التسيير والتجهيز واالستثمار ،حسب النماذج املرفقة مع امليزانية وفي
حالة مطابقتها يتم املصادقة عليها.
أما رقابة الوصاية اإلدارية فتكون من خالل استخدام امتيازات وسلطات الرقابة من
أجل الحفاظ على أهداف الرقابة الوصائية ،فتقدم اإلدارة املركزية تقريرا مرفقا باالعتمادات
املالية للهيئات اإلدارية الالمركزية ،إذا عجزت هذه األخيرة عن تغطية نفقاتها الضرورية
إلشباع الحاجات العامة املحلية ،باإلضافة إلى حق االطالع الدائم على األعمال والتصرفات
التي يقوم بها الوالي ،وبالتالي تكون ملزمة برفع محاضر الجلسات واملداوالت للسلطات الوصية
لالطالع عليها ،ومراقبة مدى صحتها وعدم مخالفتها للقوانين والتنظيمات.
فالوصاية دورها هام في الرقابة على ميزانية البلدية من خالل قيامها باملحافظة على
ميزانية متوازنة تحقق أهدافها املرجوة ،والتأكد من تنفيذ البرامج املعتمدة وعدم خروج
الهيئات التنفيذية املتمثلة في رئيس املجلس عن التشريعات القانونية ،وال يكون ذلك إال من
خالل سلطة الوصاية وبالضبط آلية الحلول ،والتي تعتبر أخطر أنواع الرقابة املمارسة على
البلدية ،لسماحها للسلطة الوصية بصفة استثنائية وفق إجراءات محددة قانونا بتسيير
البلدية بطريقة مباشرة.
د :رقابة لجنة صفقات البلدية :يمكن لرئيس المجلس البلدي في إطار الرقابة الداخلية أن
ينش ئ لجنتين إحداهما لفتح األظرفة والثانية لتقويم العروض وتحليلها ،ومما يالحظ على
كلمة الرقابة الداخلية أن املقصود بها أن تكون ذات فعالية ومستقلة ،حتى نستطيع أن
نقول أننا أمام رقابة ،إال أن تعيين أعضائها يكون من صالحيات رئيس المجلس لوحده،
وبالتالي كان من األجدر للمشرع أن يحذف كلمة رقابة داخلية ،ويعتبرها مجرد لجان ملساعدة
الرئيس ،ألنه ال يعقل أن يقوم رئيس البلدية بتشكيل لجان ملراقبته.
من مهام هذه اللجنة مراقبة الصفقة حيث تتوج أعمالها بمنح التأشيرة أو رفضها ،إال
أننا نالحظ فيما يخص مراقبة صفقات البلدية من طرف هذه اللجنة أنها غير فعالة ،معدومة
باعتبار أن رئيس املجلس الشعبي البلدي يملك الحق في اختيار املتعاقد مع التحفظ حول
أحكام املتعلقة بمعايير اختيار املتعاقدين ،27ألن رئيس املجلس الشعبي البلدي هو الهيئة
املختصة و الوحيدة للموافقة على الصفقة حتى تكون نهائية طبقا ملا ورد باملادة  04من قانون
الصفقات العمومية . 247-15
57

ط/د ملياني صليحة

ثم يقوم في املرحلة الثانية بمراقبة عمله في لجنة الصفقات البلدية التي يرأسها.
الفرع الثاني  :الرقابة الالحقة على ميزانية البلدية
سميت بالالحقة ألنها تبدأ بعد قفل السنة املالية وقفل الحسابات الختامية للدولة،
وهي ال تشمل جانب النفقات فقط كما هو الحال بالنسبة للرقابة السابقة ،ولكنها تشمل
جانب اإليرادات العامة للتأكد من تطبيق السلطة التنفيذية للقوانين ،وتأخذ أشكال متعددة
فقد تقتصر على مراقبة النفقات ومدى توفر االعتمادات واملراجعة الحسابية لجميع
العمليات املالية للكشف عن املخالفات املالية املرتكبة ،وقد تمتد لتشمل البحث عن مدى
كفاءة الوحدة اإلدارية في استخدام األموال العامة ،وهي تمارس من قبل أجهزة رقابية
مختصة.
و سنتطرق هنا لنوعي الرقابة الالحقة مليزانية البلدية في :
أ :رقابة مجلس املحاسبة :مجلس املحاسبة هو هيئة رقابية بعدية على أموال البلدية ، 28هذه
الرقابة لها طابعين إداري وقضائي على الدولة أو الهيئات التابعة لها ،في تسيير األموال
العمومية مهما كان وضعها القانوني ،يسمي البعض هذه الرقابة بالرقابة القضائية ألنها
تعد أسلوبا من أساليب الرقابة التي تكون بعد تنفيذ ميزانية البلدية ،الهدف منها توقيع
العقاب والجزاء على مرتكبي املخالفات واألخطاء التي وقعوا فيها عند إعداد امليزانية سواء
عن قصد أو دون قصد ،إضافة إلى تقصيرهم في إعداد القواعد املحاسبية الخاصة
بامليزانية ،حيث يقوم املجلس بتفحص الحسابات ويكشف عن املخالفات املالية وحوادث
الغش والسرقة وقد يعهد إليها بمحاكمة املسؤولين عن املخلفات املالية وإصدار العقوبات
املنصوص عليها ،كما قد يطلب منه وضع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية أو السلطة
التشريعية أو االثنين معا ،يعرض فيه ما اكتشفته من مخالفات مالية مع تقديم اقتراحات
ملنع هذه املخالفات أو التقليل منها في املستقبل ،فتنص املادة  210من قانون البلدية 10-11
على أنه " تتم مراقبة وتدقيق الحسابات اإلدارية للبلدية وتطهير حسابات التسيير
الخاصة بها من طرف مجلس املحاسبة طبقا للتشريع الساري املفعول".
ومن بين الصالحيات املوكلة للمجلس القيام بمراقبة الحسابات اإلدارية ومراجعتها،
وكذا تصفية حسابات البلديات وفقا للتشريع املعمول به ،والقيام بالتحقيقات من خالل
الدراسة املعمقة ملختلف الوثائق ،أو بالتنقل ميدانيا إن اقتض ى األمر ذلك ،ويمكنه طلب
االطالع على كل وثيقة من شأنها تسهيل املراقبة املعمقة للعمليات املالية واملحاسبية للمصالح
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والهيئات الخاضعة ملراقبته طبقا للمادة  30من القانون  ، 05-80كما أن النتائج التي يصل
إليها مجلس املحاسبة يطلع عليها رئيس المجلس البلدي ،ولهذا األخير تقديم أجوبة خاصة
لنتائج املراقبة.
املشرع في هذه املادة يقدم ضمانات كبيرة للمسيرين حتى يدافعوا عن أنفسهم بتقديم
جميع التوضيحات قبل أي متابعة قضائية ،والتي يرون أنها مناسبة لدفع املسؤولية عنهم أمام
قضاة مجلس املحاسبة ،وفي حالة وجود ممارسات يرى مجلس املحاسبة أنها وقائع جزائية
يرسل امللف إلى النائب العام املختص إقليميا مباشرة ويخطر املعنيين وكذا السلطة التي
يتبعونها.
ب :رقابة املفتشية العامة للمالية :تم إنشاء املفتشية سنة  ، 29 1980هي بمثابة رقابة إدارية
َ
الحقة تمارس على ميزانية البلدية ،توكل مهام الرقابة ملفتشين تابعين لوزارة املالية ،عهد لها
صالحية املراقبة املالية على كافة املؤسسات بما فيها مصالح الدولة والجماعات العمومية
والالمركزية وكل املؤسسات ذات الطابع اإلداري واالقتصادي.
تمارس رقابة املفتشية على ميزانية البلدية بعد تنفيذها ،من خالل الدفاتر املحاسبية
ومستندات الصرف والتحصيل ،ومراقبة مدى تطابق املصاريف لالعتمادات املوجودة بكل
بند من بنود امليزانية ،مع مراقبة طريقة تحصيل اإليرادات باإلضافة إلى الرقابة على مستندات
جميع العمليات املالية ،وبأنها مطابقة للقوانين والتنظيمات املعمول بها في مجال امليزانية ،وأنها
مثبتة في الدفاتر إثباتا صحيحا وفقا لنظام املحاسبة ،باإلضافة لفحص النظم املالية املعمول
بها وتقديم االقتراحات التي تراها ضرورية.
أهم اختصاصات املفتشية الرقابية هي قيامها بمهمة التحقيق ،من خالل مراقبة تسيير
الخزينة ،والتحقق من األرصدة والقيم وإجراء البحث فيما يخص العمليات التي تخضع
للمحاسبة العمومية ،إضافة إلى مهمة الدراسة بالتنسيق مع املصالح املعنية ،تقوم بعملية
التقييم االقتصادي واملالي ،وهي املذكورة باملادة  04من املرسوم .30 53-80
املطلب الثاني  :الرقابة غيراملالية على رئيس املجلس الشعبي البلدي
باإلضافة لخضوع رئيس البلدية للرقابة املالية ،أوجد املشرع أنواع أخرى للرقابة عليه
يمكن من خاللها االطالع على عمله وتوجيهه وهي التالي ذكرها:
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الفرع األول :الرقابة السياسية.
قبل صدور دستور  1989واالنتقال إلى التعددية الحزبية أي في ظل الحزب الواحد ،كان
رئيس املجلس البلدي يخضع لرقابة الحزب ،إال أنه حاليا أصبحت رقابة الحزب تتم بصفة
غير مباشرة وتتمثل في توجيه األعضاء وحثهم على االلتزام بسياسة الحزب ما استطاعوا في
إطار ممارسة مهامهم ،إال أنه مع تنامي الوعي السياس ي لدى األوساط الشعبية تطورت وسائل
التعبير ،من الوسائل التقليدية املتمثلة في الوسائل السمعية البصرية واملكتوبة ،إلى
االحتجاجات الجماهيرية واملظاهرات في الشوارع واالعتصام في الساحات العامة إلى غلق
الطرق ومقرات البلديات ،وكانت لهذه الظاهرة الجديدة في املجتمع الجزائري بالغ األثر ملا لها
من ضغط على رؤساء البلديات كأشخاص أو كهيئات ،وفي الحاالت األخرى املطالبة بلجان
تحقيق إدارية تنتهي بإحالة رئيس البلدية على الجهات القضائية وما يترتب عن ذلك من آثار.
الفرع الثاني :الرقابة الشعبية
املقصود بها هي عالقة رئيس البلدية باملواطنين ،ومدى رضاهم على أدائه ،وتتمثل
الرقابة في حق املواطن في رقابة رئيس بلديته ،وأكثر مظاهرها تتمثل أساسا ،في حضور
املواطن للجلسات العلنية ،واطالعه على نتائج أعمال المجلس إلى جانب أنه من حق املواطن
أن يستخرج نسخة من مداوالت المجلس البلدي ،إال أن عدم اهتمام املواطن بهذه الصيغ من
ممارسة حقه في الرقابة أو جهله ملثل هذه النصوص القانونية  31من جهة ،ومن جهة أخرى
عمل الهيئة التنفيذية البلدية على إهمال هذا النوع من العالقة مع املواطنين وعدم إرساء
قواعد واضحة في التعامل معهم في ظل الشفافية ،خوفا من مضايقات املواطنين ،وبالتالي
إبعادهم عن االطالع عن كيفية تسيير شؤونهم.
يجعل من هذا النوع من الرقابة يكاد يكون منعدما إال من القليل من املواطنين الذين
يملكون وعيا وحسا مدنيا ،خاصة أن الهدف من تدعيم هذه الرقابة من خالل ممارسة
املواطن لها ،يعطيه فرصة لتدارك جميع النقائص في تسيير المجلس وإعطائه فرصة للطعن
سواء أمام الجهات اإلدارية أو القضائية فيما يرى أنه مخالفا للقانون.
كما أن توسيع الرقابة ال يتعارض مع استقاللية الشخص الالمركزي ،عكس الرقابة
القانونية التي قد تؤدي إلى الحد أو القضاء على استقاللية الشخص الالمركزي ،وبالتالي
تجنب جميع األضرار التي عرفتها البالد في املاض ي ،والتي قد تتكرر نتيجة غياب االتصال بين
البلدية والهيئة الناخبة ،ويمكن لهم كذلك تقييم أراء ممثليهم ومدى تكفلهم بمشاكلهم ،ألن
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الرقابة الفعلية من املواطن قد تؤدي إلى إعدام العمل اإلداري الغير شرعي عن طريق دعوى
اإللغاء.
الفرع الثالث :الرقابة الوصائية
يخضع رئيس املجلس البلدي للرقابة الوصائية كباقي أعضاء املجلس الشعبي البلدي،
هذا مع األخذ باملركز القانوني لرئيس املجلس املتميز عن باقي األعضاء.
هذا التميز يظهر من ناحية االزدواج الوظيفي التي تكتس ي صفة رئيس املجلس ،فهو
ممثل للبلدية وفي نفس الوقت ممثل للدولة ،وبالتالي هذه الرقابة الوصائية تبسط على رئيس
املجلس البلدي ،إما على شخصه بصفته ممثال للدولة أو على أعماله املتمثلة في القرارات التي
يصدرها أثناء ممارسة مهامه.
لهذا يخضع رئيس املجلس الشعبي البلدي لعدة صور للرقابة تتميز بها ويمكن إجمالها
أساسا في :
 اإللغاء :حسب املادة  97من قانون البلدية فإن القرارات الصادرة عن رئيس املجلس
البلدي ذات الطابع التنظيمي ،ال تكون قابلة للتنفيذ إال بعد شهر من إيداعها لدى الوالي،
الذي له حق النظر فيها ،كما ألزمت املادة  98من نفس القانون رئيس املجلس بإرسال كافة
قراراته للوالي للمصادقة عليها خالل  48ساعة ،ويبدأ تاريخ الشهر املحدد لدخولها حيز
التنفيذ من تاريخ إرسالها للوالي ،وفي حالة تبين أن القرار موضوع التنفيذ الصادر من رئيس
البلدية مخالف للقانون أو يمس بالنظام العام ،يأخذ الوالي املبادرة بإلغائه بقرار مسبب،
أما في حالة االستعجال أو الضرورة لرئيس املجلس أن يقوم بتنفيذ هذه القرارات في الحين،
لكن بعد إعالم الوالي بذلك حسب املادة  99من قانون البلدية ،وما يالحظ هو أن املادة 80
من القانون  ، 32 08-90كانت تشترط في حالة االستعجال الحصول على إذن من الوالي قبل
التنفيذ.
بالعودة لنص املادتين نجد أن املشرع عمد إلى التخفيف من سلطة الوالي الوصائية على
رئيس املجلس حين اشترط اإلعالم بدل اإلذن ،وذلك ملقتضيات االستعجال التي تدعوا اإلدارة
للقيام بإجراء حال ال يحتاج التأخير ،واشتراط املادة  80الحصول على إذن من الوالي قد يؤدي
إلى ضياع الحقوق ،فيمكن أن يأذن الوالي وقد يرى أن حالة االستعجال غير قائمة فال يمنح
رئيس املجلس اإلذن ،مما قد يحدث أضرار وضياع حقوق ،فهل يتحمل مسؤوليتها الوالي أو
رئيس البلدية ؟ مما يجعل وضع حالة االستعجال هنا ال داعي لها ،وهو ما تنبه له املشرع
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وتداركه في املادة  99حين لم يقيد رئيس املجلس واشترط منه إعالم الوالي فقط ،باعتباره
سلطة وصية وليس الحصول على إذن ،وهو ُي َع ُّد تخفيف لإلجراءات عليه وإعطائه جانب من
الحرية للتصرف ،ورغم ذلك تبقى املادة  99غامضة ومرنة. 33
 اإليقاف :في حالة ظهور أن القرار موضوع التنفيذ الصادر من رئيس البلدية ،مخالف
للقانون أو يمس بالنظام العام يقوم الوالي بأخذ املبادرة إما بإلغائه بقرار مسبب خالل مدة
معينة ،أو يأمر رئيس املجلس بتعليق تنفيذه بصورة مؤقتة إلى غاية إيجاد حل لتسوية هذا
الخالف.
 اإلذن املسبق :يمكن للجهة الوصية أن تقرر مقدما بأن مشروع القرار املزمع اتخاذه من
رئيس املجلس الشعبي البلدي ،هو إجراء غير مخالف للقانون وال يمس باملصلحة العامة،
ألنه أحيانا ال يستطيع اتخاذ القرارات الالزمة ما لم تحصل على إذن مسبق.
 الحلول :هو قيام الوالي بممارسة مهام رئيس املجلس الشعبي البلدي بتنفيذ بعض
التزاماتها التي لم يقم بها لعجزه أو إهماال منه ،باعتبار أن رئيس البلدية ممثال للدولة فهو
مكلف بتنفيذ ونشر القوانين على مستوى إقليم البلدية وهي كثيرة كما يمكنه عدم تنفيذ أو
االلتزام بتطبيق قانون أو تنظيم معين.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما مدى خطورة مثل هذا التصرف  -االمتناع عن
تنفيذ قانون أو تنظيم معين -على املصالح الجوهرية للدولة؟.
والجواب هنا أن الخطورة ستكون كبيرة جدا ألن مثل هذا اإلشكال ما كانت الدولة
لتتركه بدون حل ،باعتبارها وهي تملك الوسائل القانونية واملادية ،لضمان استمرار سير
املرفق العام ،واملظهر العملي لتطبيق هذه الفكرة واملتمثلة في حلول السلطة املركزية – الدولة
 محل السلطة البلدية املتمثلة في رئيس البلدية في القيام بالعمل الذي امتنع عنه سواء كانعمدا أو إهماال ،ويكون ذلك بصفة مباشر ة أو غير مباشرة ،وقد ذكرها باملواد  82و  83من
قانون البلدية.
ورغم أن املشرع يهدف من وراء إعطاء سلطة الحلول للوالي كممثل للدولة بهدف
استمرار سير املرفق العام ،إال أنه قيد هذه السلطة بأن يكون الحلول بنص صريح ،وأن يكون
التصرف محل الحلول الذي أمتنع عن تنفيذه رئيس البلدية ملزما قانونا ،وأن تصدر السلطة
إنذارا للقيام بالعمل املطلوب قبل القيام بالحلول يحدد فيه الوقت الالزم لالمتثال ويمتنع
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رئيس البلدية عن التنفيذ أو يلتزم الصمت حيال اإلنذار فإذا فات هذا الوقت جاز للوصاية
أن تحل محله.
الفرع الرابع  :الرقابة القضائية.
األصل أن جميع أعمال ونشاطات اإلدارة تكون عرضة للرقابة القضائية ،إذا ثبت
التجاوز أو الخرق للقوانين والتنظيمات ،وعليه فإن جميع أعمال رئيس المجلس البلدي تكون
خاضعة لرقابة القضاء ،سواء كانت قرارات فردية أو تنظيمية أو قرارات تنفيذية ملداوالت
المجلس البلدي ،وبالتالي فإن مسؤولية رئيس المجلس البلدي تكون على األخطاء التي يرتكبها
أثناء تسيير املرفق العام ،34سواء أثيرت حولها نزاعات برفع الدعوى من طرف املواطنين أو
املؤسسات التي لها مصالح تضررت من جراء هذه القرارات ،وسواء دخلت حيز التنفيذ أو قبل
تنفيذها -دعوى اإللغاء ، -وسواء تم اكتشاف هذه األخطاء من طرف الجهات الرقابية مفتشية
العامة للمالية ،مجلس املحاسبة ،وتم تكييفها على أنها خطأ يستوجب تحويلها للقضاء ،ومن
بين هذه املنازعات التي قد تثار هي املنازعات عقارية ،أو منازعات الصفقات العمومية ،أو
املنازعات املتعلقة بتسريح العمال واملوظفين.
وقد أقر املشرع بقانون البلدية بمسؤوليتها عن األخطاء التي يرتكبها رئيس مجلسها مع
إمكانية رجوع البلدية على رئيسها في حالة ارتكابه لخطأ شخص ي ،وعليه في حالة عدم احترام
القوانين من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي تكون قراراته قابلة لإللغاء من طرف
السلطة الوصية  ،كما قد تكون محال لدعوى تجاوز السلطة أو دعوى التعويض عن الضرر
الذي يسببه أي نشاط أو عمل إداري للمواطن.

خاتمة:
حدد القانون رقم  21-90اآلمرين بالصرف في مادته األولى ومن ضمنهم رئيس المجلس
الشعبي البلدي ،وهو يعتبر مسؤوال مدنيا وجزائيا ومسؤوليته هنا تعتبر شخصية ،وخضوعه
للرقابة وتحقيقات املؤسسات واألجهزة املؤهلة يكون بنص القانون.
إن املهام املنوطة برئيس البلدية في تسيير البلدية متعددة ومتنوعة ،يمارسها أحيانا
كممثل للبلدية وأحيانا أخرى كممثل للدولة ،وبالنظر ألهمية تلك املهام منحت له صفة اآلمر
بالصرف لتسهيل عمله والتخفيف من أعباء الوصاية اإلدارية على أعماله ،لكن وبالنظر
لخطورة هذه اآللية كان ال بد من خلق رقابة عليه وتنظيمها بحث ال تعرقل عمله بل تساهم في
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حمايته من أي انزالق قد يقع فيه ،ومن جهة ثانية للرقابة املفروضة على رئيس البلدية كآمر
بالصرف أهمية كبيرة في الحفاظ على املال العام ،لكن في نفس الوقت ورغم هذه الرقابة
الصارمة املطبقة على املال العام ،إال أنها لم تستطع أن تحد من الفساد املالي.
ويمكن توجيه مالحظة مهمة وهي أنه تم ربط مهام رئيس المجلس البلدي بمهام الوالي
وجعله يسير في فلكه ،وكل محاولة لالبتعاد عن تعليمات السلطة الوصية تجعل رئيس
المجلس عرضه إلنهاء مهامه ،ألن السلطة املركزية أشاعت نوع من عدم الثقة بين الهيئة
التنفيذية والمجلس البلدي وذلك بإبقاء البلدية بدون استقاللية مالية حقيقية وذلك حتى
تتمكن السلطة املركزية من جعل البلديات تظهر عاجزة ،وبالتالي تصبح خاضعة وتابعة إلرادة
وإدارة الدولة.
النتائج :من أهم النتائج التي خلصت إليها في هذه الورقة البحثية نذكر:
أ .الرقابة املفروضة على رئيس البلدية كآمر بالصرف مساوية وموازية لسلطاته كآمر بالصرف.
ب .تنوع صور الرقابة تحد وتكبح عمل رئيس املجلس وتجعله عاجز عن أداء مهامه
باستقاللية.
التوصيات :بالنسبة ألهم ما يمكن ذكره في األخير من توصيات حول مهام رئيس املجلس كآمر
بالصرف وحدود ممارسته لتلك السلطة ،هو تأكيد أن رئيس املجلس ممثل املواطنين املحليين
فهو معبر عن إرادتهم ولديه الدراية الكافية بالنقائص املختلفة التي تشتكي منها البلدية
وبالتالي منحه سلطة اآلمر بالصرف من جهة وتكثيف الرقابة عليه من جهة أخرى يعد كبح
وعرقلة لسلطة محلية منتخبة وعرقلة لسلطة محلية منتخبة مجسدة إلرادة املواطنين
املحليين.
لهذا نوص ي بضرورة التخفيف من تلك األنواع املختلفة للرقابة مع توفير ضمانات
مختلفة إلبقاء رئيس املجلس يمارس مهامه ضمن أطر املشروعية.

الهوامش:
 :1قانون رقم  21-90مؤرخ في  1990/08/15يتضمن قانون املحاسبة العمومية (ج.ر.ج.ج رقم .)90/35
 :2مرسوم تنفيذي رقم  313-91مؤرخ في  ،1991/09/07يحدد إجراءات املحاسبة التي يمسكها اآلمرون بالصرف واملحاسبون

العموميون وكيفياتها ومحتواها( ،ج.ر.ج.ج رقم .)91/43

 : 3تنص املادة  81من قانون رقم 11-10مؤرخ في  ، 2011/06/22املتعلق بالبلدية (ج.ر.ج.ج  )11/37على ما يلي" ينفذ رئيس
المجلس الشعبي البلدي ميزانية البلدية وهو اآلمر بالصرف".
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:

Ministère de finances, )2007(, manuel de procédure d’exécution des recettes et des dépenses
publiques, (DGC), p07.
4

- : 5تنص املـادة  15على ما يلي " يتم تنفيذ امليزانيات و العمليات املالية:
من حيث اإليرادات عن طريق إجراءات اإلثبات و التصفية و التحصيل.من حيث النفقات عن طريق إجراءات االلتزام و التصفية و األمربالصرف أو تحريرالحواالت و الدفع". تنص املـادة  16على ما يلي " يعد اإلثبات اإلجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي". تنص املـادة  17على ما يلي " تسمح تصفية اإليرادات  ،بتحديد املبلغ الصحيح املديون الواقعة على املدين لفائدة الدائنالعمومي  ,و األمربتحصيلها ".
 تنص املـادة  18على ما يلي "يعد التحصيل اإلجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية ".تنص املـادة  19على ما يلي " يعد االلتزام اإلجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين ".تنص املـادة  20على ما يلي " تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد املبلغ الصحيح للنفقاتالعمومية ".
تنص املـادة  21على ما يلي " يعد األمربالصرف أو تحريرالحواالت اإلجراء الذى يأمربموجبه دفع النفقات العمومية".تنص املـادة  22على ما يلي " يعد الدفع اإلجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي ". : 6يوسف جياللي  ،)2016( ،النظام القانوني لآلمر بالصرف في القانون الجزائري ،مجلة القانون  ،العدد ،06معهد العلوم
القانونية و اإلدارية بغليزان ،ص .86
 : 7يوسف جياللي  ،نفس املرجع ،ص .80
 : 8تنص املـادة  32من القانون  21-90على ما يلي "اآلمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال
املمتلكات املكتسبة من األموال العمومية وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات املنقولة و
العقارية املكتسبة أو املخصصة له".
 : 9بوشامي نجالء )2007/2006( ،املجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية  08/90أداة للديمقراطية-املبدأ
والتطبيق ،-رسالة ماجستير ،فرع :املؤسسات السياسية واإلدارية في الجزائر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،اإلخوة
منتوري بقسنطينة ،ص .171
 : 10تنص املادة  82من قانون البلدية  10-11على ما يلي " يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحﺖ رقابة المجلس
الشعبي البلدي باسم البلدية ،بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة علﻰ األمالك والحقوق المكونة للممتلكات
البلدية وإدارتﻬا.
ويجب عليه ،علﻰ وجه الخصوص ،القيام بما يأتي:
 التقاﺿي باسم البلدية ولحسابﻬا، إدارة مداخيل البلدية واألمر بصرف النفقات ومتابعة تطورالمالية البلدية، إبرام عقود اقتناء األمالك والمعامالت والصفقات واإليجارات وقبول الﻬبات والوصايا، القيام بمناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها، اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم واإلسقاط، ممارسة كل الحقوق علﻰ األمالك العقارية والمنقولة التي تملكﻬا البلدية بما في ذلك حق الشفعة، اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة الطرق البلدية، السﻬر علﻰ المحافظة علﻰ األرشيف،65
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 اتخاذ المبادرات لتطوير مداخيل البلدية". : 11مرسوم تنفيذي  59-85مؤرخ في  1985/03/23املتضمن القانون األساس ي النموذجي لعمال واإلدارات واملؤسسات
العمومية (ج.ر.ج.ج .)85/13
12
:Zahia Moussa, (1998), les finances locales, une tentative d'approche, annales , U.R.A.M.A,
Université Mentoure, P 33.
13
:Ahmed Saaid,(1993) ,la fiscalité collectives locales bilan et perspectives, étude d’obtention
d’un diplôme supérieur de finance, institut national de finance Kolea, p 11.

 :14بالعودة ألحكام قانون البلدية  10-11خاصة نص املادة  71منه نجدها تنص على أنه يستخلف رئيس املجلس الشعبي
البلدي  ،املتوفي أو املستقيل أو املتخلي على املنصب أو محل مانع قانوني خالل  10أيام على األكثر حسب الكيفيات
املنصوص عليها في املادة  65من نفس القانون  ،و بالتالي فإن حاالت االستخالف محددة على سبيل الحصر في  04حاالت ال
غير هي  :الوفاة  ،االستقالة  ،التخلي عن املنصب  ،وجود مانع قانوني ،أما املادة  72من نفس القانون فقد نظمت حاالت
االستخالف في حالة حدوث مانع مؤقت و نظمت املادة  73حالة االستقالة و كيفياتها أما حالة التخلي عن املنصب فقد
نظمته املادتين  74و . 75
ومنه يمكن القول أن املشرع من خالل النصوص السابقة يكون قد حسم في مصير آلية سحب الثقة التي كان
معمول بها ضمن أحكام قانون البلدية  08-90املؤرخ في ( 1990/04/07ج.ر.ج.ج رقم  ،)90/15حيث أنهى حاالت سحب
الثقة و االنسداد في سير املجالس الشعبية البلدية التي طاملا عانت منها تلك املجالس خالل السنوات السابقة في ظل القانون
القديم ، 08-90التي كانت تناولت نص املادة  51منه على أن يعوض املجلس الشعبي البلدي الرئيس املتوفى ،أو املستقيل ،أو
املقص ى ،أو املقال بمنتخب من بين أعضاء قائمته .
ورغم أن سحب الثقة لم يعد منصوص عليها في قانون البلدية  10-11إال أن رئيس املجلس الشعبي البلدي غالبا
يقوم باإلستقالة أو يتم إيقافه عن ممارسة مهامه تحت ضغط سحب الثقة من قبل املنتخبين.
 : 15حنيش أحمد  ،)2014(،الرقابة على اإلنفاق العام كآلية لتحديد املسؤوليات واملحافظة على املال العام ،مجلة
االقتصاد الجديد  ،العدد– 11املجلد  ، 02ص .285
 :16مرسوم رئاس ي رقم  ، 247-15مؤرخ في  ،2015/09/16يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق
العام(،ج.ر.ج.ج .)15/50
 : 17أحمد محيو ،)1996( ،محاﺿرات في املؤسسات اإلدارية ،ديوان املطبوعات الجامعية ،ترجمة محمد عرب صصيال ،ص
.378
 :18تنص املادة  49من األمر رقم  58-75املؤرخ في  1975/12/26املتضمن القانون املدني املعدل و املتمم على ما يلي "
األشخاص االعتبارية هي:
 الدولة والوالية والبلدية. املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري. الشركات املدنية والتجارية. الجمعيات واملؤسسات.الوقف. كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية" : 19زاهر عبد الرحيم عاطف ،)2009(،الرقابة على األعمال اإلدارية ،دار الراية ،الطبعة األولى ،األردن ،ص .105
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ممارسة رئيس املجلس الشعبي البلدي لصالحياته كآمربالصرف

 : 20دحماني سمراني و هشام بن حميدة ،)2017( ،الرقابة القبلية لنفقات البلدية وترشيد اإلنفاق العام ،مجلة معارف،
السنة  ،12العدد  ، 23ص  255وما يليها.
 : 21هذا النوع من الرقابة تحكمه نصوص املرسوم التنفيذي رقم  414-92مؤرخ في  1992/11/14يتعلق بالرقابة السابقة
للنفقات التي يلتزم بها -املعدل واملتمم( -ج.ر.ج.ج  ،)92/82واملرسوم التنفيذي رقم  381-11املؤرخ في  2011/11/21املتعلق
باملصالح املراقبة املالية (ج .ر.ج.ج  ،)11/64والقرار الوزاري املشترك بين كل من وزير الداخلية والجماعات املحلية ووزير
املالية املؤرخ في  2010/05/09الذي يحدد رزنامة تنفيذ الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها واملطبقة على ميزانية البلديات
(ج.ر.ج.ج رقم .)10/37
 : 22مرسوم تنفيذي رقم  381-11مؤرخ في  2011/11/21املتعلق باملصالح املراقبة املالية (ج.ر.ج.ج .)11/64
 : 23قرار وزاري مشترك بين كل من وزير الداخلية والجماعات املحلية ووزير املالية املؤرخ في  2010/05/09الذي يحدد رزنامة
تنفيذ الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها واملطبقة على ميزانية البلديات (ج.ر.ج.ج رقم .)10/37
 :24بوحميدة عطاء هللا ،)2012/2011( ،الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري( ،أطروحة دكتوراه
دولة في القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر  ،01ص .69
 : 25عبد الجليل دبابي و محفوظ برحماني  ،)2019( ،هيئات الرقابة على اإلدارة املالية للبلديات ،مجلة العلوم القانونية و
السياسية  ،املجلد  ،10العدد ،03ص .914
 : 26بلعباس بلعباس ،)2003/2002(،دور وصالحيات رئيس املجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري( ،رسالة ماجستير
في الحقوق ،فرع اإلدارة واملالية ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر) ،ص .153
 :27تنص ّ
املادة  76من قانون الصفقات العمومية  247-15على ما يلي" تختص املصلحة املتعاقدة ،باختياراملتعاقد ،مع
مراعاة تطبيق أحكام الفصل الخامس من هذا املرسوم املتعلق برقابة الصفقات ".
 : 28قانون رقم  05-80مؤرخ في  1980/03/01يتعلق بمجلس املحاسبة (ج.ر.ج.ج رقم .)80/20
 : 29مرسوم رقم  53-80مؤرخ في  1980/03/01يتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية (ج.ر.ج.ج رقم .)80/10
 : 30تنص املادة  04من املرسوم  53-80على ما يلي " تمارس املفتشية العامة للمالية وظيفة املراقبة بواسطة مفتشين عاميين للمالية ومفتشين
للمالية ومفتشين مساعدين  ،يشارإليهم فيما يلي بكلمة (املفتشين).وتتمثل هذه املراقبة في مهام املراجعة أو التحقيق "..

 : 31مرسوم رئاس ي رقم  131-88مؤرخ في  1988/07/04املتضمن العالقات بين اإلدارة واملواطن (ج.ر.ج.ج رقم .)88/27
 : 32قانون رقم  08-90مؤرخ في 1990/04/07يتعلق بالبلدية (ج.ر.ج.ج  )90/15معدل ومتمم بأمر رقم  03-05مؤرخ في
( 2005/07/18ج.ر.ج.ج رقم .)05/50
 : 33ملياني صليحة ،)2016( ،الوصاية اإلدارية على املجالس الشعبية البلدية والوالئية ،الطبعة األولى ،دار الراية للنشر
والتوزيع ،األردن ،ص .166
 : 34بلعباس بلعباس ،املرجع السابق ،ص .163
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مكافحة الفساد في إطاراتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد والقانون  01-06املتعلق
بالوقاية من الفساد ومكافحته
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ملخص:
تعتبر ظاهرة الفساد من أخطر املظاهر السلبية املنتشرة في الدول ،وأكثرها فتكا باألمن
والسلم املجتمعي ،ذلك أنها تصيب مفاصل حيوية ومؤثرة في الدولة ،كالصحة ،والتعليم،
وغيرها من مؤسسات الحكم والدولة املختلفة ،فاملال ،والرشوة ،واملحسوبية تعتبر العناوين
الكبرى في هذه الظاهرة ،ومن هنا كانت هيئات وآليات في مكافحة الفساد ،وأخرى لها جانب
رسمي رقابي من الدولة نفسها .ولقد جاءت هذه الدراسة للنظر في هل صيغت قوانين وطنية
تتماش ى مع ما جاءت به اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؟.
الكلمات املفتاحية  :مكافحة الفساد ،األمم املتحدة ،اتفاقية.
Abstract:
The phenomenon of corruption is one of the most serious negative
manifestations prevalent in countries, and the most deadly of security and
community peace, as it affects vital and influential joints in the state, such as
health, education, and other institution of government and the state. This
study was made to consider whether national laws were drafted in line with
the United Nations Convention against corruption ?.

key words: Anti-corruption, UN ,Convention.
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ّ
مقدمة:
الفساد مرض قديم بقدم اإلنسان ،يترتب عليه نطاق واسع من اآلثار الضارة في
املجتمعات ،مهما كان شكله وصورته ،وهذا كله راجع إلى غياب الوازع الديني واألخالقي،
واالنحراف السلوكي لدى الناس ،فجاءت رسالة اإلسالم التي حملها نبينا الكريم صلى هللا عليه
وسلم لتعزيز دور الدين في حياة الناس وتقويم أخالقهم وإصالح ما فسد من سلوكياتهم ،لكن
رغم هذا مازال قائما ،حيث أنه يؤدي إلى تقويض الديمقراطية وسيادة القانون وإلى ارتكاب
انتهاكات حقوق اإلنسان وتشويه األسواق ويساهم في ازدهار الجريمة املنظمة واإلرهاب وغير
ذلك من التهديدات .ولهذا صيغت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد حسب قرار الجمعية
العامة  4/58املؤرخ  31تشرين األول/أكتوبر  ،2003حيث تقدم هذه االتفاقية مجموعة
شاملة من املعايير والتدابير والقواعد التي يمكن أن تطبقها جميع الدول من أجل تعزيز نظمها
القانونية والتنظيمية ملكا فحة الفساد .وهي تطالب باتخاذ تدابير وقائية وتجريم أكثر أشكال
الفساد شيوعا في القطاعين العام والخاص .وتحقق تقدما كبيرا بمطالبة الدول األعضاء
بإعادة األصول التي يتم الحصول عليها عن طريق الفساد إلى البلد الذي سرقت منه.
وتهدف هذه الدراسة تحليل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد والوقوف على بعض
موادها ملعرفة إن كانت توجد آليات ملكافحة الفساد ،هل صيغت قوانين وطنية تتماش ى مع
ما جاءت به اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؟ ،ولقد اعتمدت دراستنا على املنهج
الوصفي التحليلي واملنهج املقارن ،هذا بتتبع املواد وتحليلها ومقارنتها بالقوانين الوطنية.

املحور األول :التدابيرالوقائية
وضعت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تدابير وقائية ملكافحة الفساد حيث تضمن
النص على ضرورة ترسيخ السياسات التي تعزز مشاركة املجتمع وتأكيد النزاهة والشفافية
واملساءلة وسيادة القانون. 1
وقد تضمن النص أيضا أن يتم إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير اإلدارية ذات
الصلة ،بغية تقرير مدى كفايتها ملنع الفساد ومكافحته ،2كما نصت على ضرورة التعاون بين
الدول األطراف فيما بينها ومع املنظمات الدولية واإلقليمية لتعزيز وتطوير تلك التدابير سالفة
الذكر بما يشمل ذلك التعاون من املشاركة في البرامج واملشاريع الرامية إلى منع الفساد.3
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هذا وقد تضمنت االتفاقية ضرورة وجود هيئة أو هيئات داخل الدول األعضاء تقوم بمنع
الفساد وذلك بتنفيذ السياسات الواردة باملادة ( )5من االتفاقية واإلشراف عليها وإجراء
التوعية والدراسات والتواصل مع األجهزة املختلفة على أن تتمتع تلك الهيئة باالستقاللية حتى
تستطيع أن تقوم بدورها دون أي تأثير.4
والجزائر لها ّ
عدة هيئات وأجهزة متخصصة في كشف قضايا الفساد والتحقيق فيها ومعالجتها
قضائيا.
أوال :مرحلة قبل صدور قانون  01-06املتضمن قانون مكافحة الفساد:
قبل صدور القانون  01-06املتعلق بمكافحة الفساد كانت هناك قوانين وهيئات تكافح وتقي
من ظاهرة الفساد ومن أهمها:
-1مجلس املحاسبة:
أسس من خالل دستور  1976املعدل في سنة  1989وسنة  1996مجلس املحاسبة كأعلى
جهاز للرقابة الالحقة على مالية الدولة والجماعات اإلقليمية واملصالح العمومية حيث تتمثل
مهمته في مراقبة كل العمليات املالية للدولة وقد تم تأسيس هذه الهيئة ميدانيا عام 1980
وخضع في تسييره للتغيرات التالية:
القانون  05-80املؤرخ في أول من شهر مارس  1980الذي أعطى له االختصاص اإلداريوالقضائي ملمارسة رقابة شاملة على الجماعات واملرافق واملؤسسات والهيئات التي تسير
األموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني.5
القانون  32-90املؤرخ في  4ديسمبر  1990الذي حصر مجال تدخله حيث استثنى منمراقبته املؤسسات العمومية واملرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وجرده من
صالحياته القضائية.
األمر  20-95املؤرخ في  17جويلية  1995الذي يوسع مجال اختصاصه ليشمل رقابة كلاألموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني ملسيري هذه األموال أو مستفديها.6
ويبدو أن املشرع الجزائري قد أناط بمجلس املحاسبة جملة من الصالحيات التي تصب في
إطار رقابة املال العام ،واملالحظ أن هذه الرقابة تشمل جميع الهيئات العمومية املختلفة
وكذا املؤسسات التي تملك فيها األشخاص املعنوية العامة جزء من رأس مالها ،وعالوة على
ذلك يمتد مجال اختصاص مجلس املحاسبة بالرقابة على املال العام إلى رقابة استعمال
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املوارد املالية التي تجمعها الهيئات العمومية بمناسبة حمالت التضامن الوطني .7وجاءت املواد
من ( )06إلى ( )15من األمر رقم  02-95بتحديد مجال الرقابة التي يمارسها مجلس املحاسبة.
-2خلية معالجة االستعالم املالي:
تعتبر خلية معالجة االستعالم املالي من الهيئات املستحدثة في إطار تنفيذ االلتزامات الدولية
للجزائر بعد مصادقتها على االتفاقيات الدولية.
أنشئت خلية االستعالم املالي لدى وزارة املالية ،بموجب املرسوم التنفيذي رقم  127-02مؤرخ
في  24محرم عام  1423املوافق  7أبريل  2002وهي هيئة خاصة ومستقلة ،8وتمثل مهمتها في
مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب .9إال أن هذا املرسوم جاء سابقا ألوانه ،فاملشرع لم
يكن قد جرم بعد تبييض األموال سنة  ،2002وبالرغم من ذلك أصدر املرسوم املذكور أعاله،
والذي بقي دون جدوى إلى غاية سنة  ،2004حيث تم تعيين أعضاء الخلية الستة وقام املشرع
بتجريم واملعاقبة على األفعال التي تشكل تبييض أموال بنقتض ى القانون رقم  15/04املعدل
واملتمم لقانون العقوبات لينتهي األمر فيما بعد باملشرع إلى تخصيص نص مميز ملوضوع
مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب أال وهو القانون رقم  .1001/05ويتوقف دور هذه
الخلية في مكافحة الفساد على تمتعها باالستقاللية التي تجعلها في منأى عن أي تأثير أو تدخل
غير مناسب في عملها.
بالرجوع إلى أحكام القانون  01/05املعدل واملتمم وكذا النصوص التنظيمية املنظمة لعمل
خلية معالجة االستعالم املالي ،تبين خلوها من أي نص يسمح بتدخل وزير املالية في عمل أو
قرارات الخلية ،فهذه األخيرة تتخذ قراراتها على مستوى مجلسها باألغلبية املطلقة ،وهذا ما
يمكن اعتبارها مؤشرا على استقالليتها بالرغم من فحوى املادة ( )04مكرر من القانون 01/05
التي تلحقها بالوزير املكلف باملالية.11
ولقد أحدث املشرع الوطني تعديالت جوهرية على طابع الخلية حيث أصبح يعتبرها سلطة
إدارية ،يظهر أن املشرع أخذ بمعيار السلطة العامة في تحديد مفهوم خلية معالجة االستعالم
املالي ،وبالتالي فهذه الخلية باعتبارها سلطة عامة تمارس مجموعة من مظاهر السلطة العامة
والتي تتمثل في مجموعة من االمتيازات والسلطات واالختصاصات االستثنائية وغير املألوفة
والتي تجعلها في مركز أعلى ،وتمنحها حرية أوسع في ممارسة تصرفاتها .12وعليه فإن أعمال
وتصرفات الخلية تقوم على فكرة السلطة العامة وهي ما يطلق عليها بأعمال السلطة فهي
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أعمال إدارية تخضع لقواعد القانون اإلداري ،ويخضع النزاع املتعلق بها إلى اختصاص
القاض ي اإلداري.13
ثانيا :مرحلة بعد صدور قانون  01-06املتضمن قانون مكافحة الفساد:
-1الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:
أنشئت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب القانون رقم  01-06سنة 2006
وشرعت في ممارسة مهامها في يناير  2013وهي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية
الق انونية واالستقالل املالي .وتعتبر الجهاز التنفيذي الرئيس ي في االستراتيجية الوطنية في
مكافحة الفساد. 14وهي مكلفة بجمع وتحليل إحصاءات الفساد واتجاهاته.
-2الديوان املركزي لقمع الفساد:
أنش ئ الديوان املركزي لقمع الفساد بموجب القانون رقم  01-06سنة  2006وهذا حسب نص
املادة ( )24مكرر ، 15وبدأ عمله منذ مارس  2013وهذا املرسوم يحدد تشكيلة الديوان
املركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره ،وهو جهاز مركزي متخصص في مجال
ّ
التحقيقات مكلف بمكافحة الفساد .ويتولى بجمع األدلة وإجراء تحقيقات بشأن أفعال
الفساد وإحالة مرتكبيها إلى املحكمة املختصة.16
هذا ونصت االتفاقية أيضا على أن تتخذ اإلجراءات املناسبة في مجال القطاع العام الختيار
وتدريب األفراد لتولي املناصب العمومية التي تعتبر بصفة خاصة عرضة للفساد ومن تناوبهم
على املناصب عند االقتضاء .وكذلك تشجيع تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة
مع مراعاة مستوى النمو االقتصادي للدولة الطرف املعنية.17
وهنا نجد املشرع الجزائري قد وافق على ما جاء في االتفاقية ،حيث جاء في نص املادة ( )3من
القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بأن يراعى في توظيف مستخدمي القطاع
الخاص وفي تسيير حياتهم املهنية ّ
عدة قواعد منها :الجدارة واإلنصاف والكفاءة  ،وبتقديم
األجر املالئم باإلضافة إلى تعويضات كافية ،وبتزويدهم ببرامج تعليمية وتكوينية مالئمة من
أجل أداء مهامهم على الوجه السليم.18
كما تضمنت االتفاقية أيضا على وضع مدونات سلوك للموظفين العموميين بهدف تعزيز
النزاهة واألمانة واملسؤولية وألجل ضمان األداء الصحيح واملشرف للوظائف العمومية .وقد
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دعت االتفاقية في إطار ذلك الدول األطراف إلى أن تأخذ في االعتبار باملبادرات ذات الصلة التي
اتخذتها املنظمات اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف ومنها املدونة الدولية لقواعد
سلوك املوظفين العموميين الواردة في املرفق قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 59/51
املؤرخ  12كانون األول -ديسمبر .19 1996
ّأما املشرع الجزائري فقد نص في املادة ( )7على الدولة واملجالس املنتخبة والجماعات املحلية
واملؤسسات والهيئات العمومية وكذا املؤسسات العمومية ذات النشاطات االقتصادية ،أن
تضع مدونات وقواعد سلوكية تحدد اإلطار الذي يضمن األداء السليم والنزيه واملالئم
للوظائف العمومية والعهدة االنتخابية.20
كما تشتمل االتفاقية على وضع النظم واتخاذ التدابير التي تلزم املوظفين العموميين
باإلفصاح للسلطات املعنية عما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات
وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفض ي إلى تضارب في املصالح مع مهامهم كموظفين
عموميين.21
ّأما املشرع الجزائري حسب القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته فقد نص في املادة
( )4عل ضرورة التصريح باملمتلكات واملادة( )6وضحت كيفية التصريح باملمتلكات.
وتتضمن االتفاقية أيضا على تنظيم املشتريات العمومية وإدارة األموال العامة على نحو يقوم
على الشفافية والتنافس واملعايير املوضوعية في اتخاذ القرارات .وكذلك في مجال إجراء
املناقصات وعقود االشتراء وإقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية بما في ذلك وجود نظام
فعال للطعن في القرارات املتخذة ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلم واالنتصاف في حال عدم
إتباع لقواعد أو اإلجراءات.22
وال يقتصر انتشار الفساد على القطاع العام فقط بل قد يمتد ويتوغل في القطاع الخاص
أيضا ولذلك فقد وضعت االتفاقية تدابير وقائية ملنع ضلوعه في القطاع الخاص ،وذلك من
خالل تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة .والعمل
على وضع معايير وإجراءات تستهدف صون نزاهة هذا القطاع بما في ذلك وضع مدونات قواعد
سلوك ألجل قيام املنشئات التجارية وجميع املهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه
صحيح ومشرف.23
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ّ
ّأما املشرع الجزائري فقد نص في املادة ( )9على أنه يجب عند إبرام الصفقات العمومية بأن
يقوم على قواعد الشفافية والنزاهة واملنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية ودقيقة في
اتخاذ القرارات كما تمارس كل طرق الطعن في حالة عدم احترام تلك القواعد.24
كما جاء في االتفاقية كذلك على ضرورة إنشاء نظام داخلي للرقابة واإلشراف على املصارف
واملؤسسات املالية غير املصرفية بما في ذلك األشخاص الطبيعية أو االعتبارية التي تقدم
خدماتها في مجال نقل وتحويل األموال أو كل ماله قيمة ،ويدخل ضمن إطار تدابير منع غسل
األموال.25
ولقد نص على هذا املشرع الجزائري في املادة ( ":)16يتعين على املصارف واملؤسسات املالية
غير املصرفية ،بما في ذلك األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين يقدمون خدمات
نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل األموال أو كل ماله قيمة ،أن تخضع لنظام رقابة
داخلي من شأنه منع وكشف جميع أشكال تبييض األموال وفقا للتشريع والتنظيم املعمول
بهما".26

املحور الثاني :التجريم وإنفاذ القانون
ال تكاد تخلو االتفاقية بصفة عامة من تجريم أي فعل من أفعال الفساد ،ولعل هذا ما يؤكد
أهميتها كصك دولي عالمي وشامل ملكافحة ظاهرة الفساد .وعلى الرغم من أن االتفاقية ال
يمكنها أن تنش ئ بذاتها تجريما مباشرا يطبق تلقائيا على الدول األطراف فيها ،فإن ما تضمنته
من الدعوة إلى تجريم مختلف أفعال وصور الفساد ينطوي على درجة من اإللزام في مواجهة
الدول األطراف فيها والتي يعترف نظامها القانوني أن االتفاقيات الدولية التي تصدق عليها
الدولة تصبح جزءا من قانونها الداخلي وتصبح هذه الدول عاجال أو آجال مدعوة إلجراء
املواءمة بين االتفاقية وتشريعاتها الداخلية.27
-1رشوة املوظفين العموميين:
نصت املواد ( 15و 16و 18و ) 21من االتفاقية على الرشوة واملتاجرة بالنفوذ ،وتجريم ارتشاء
املوظفين منصوص عليه في التشريع الجزائري منذ أول قانون جنائي صدر في سنة ،1966
ولقد أعاد القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته تعريف هذه الجريمة حرصا على
االمتثال لألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد .فاملادة ( )25من القانون تنص على
معاقبة الراش ي واملرتش ي ّ
وتوسع نطاق هذه الجريمة لتشمل جميع األشخاص الذين تندرج
وظائفهم أو أنشطتهم ضمن مفهوم "املوظف العمومي" كما عرفته املادة ( )2من االتفاقية.
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ّ
وتجسد أحكام االتفاقية
ويتناول القانون املذكور أيضا رشوة املوظفين العموميين األجانب،
فيما يخص الرشوة واالرتشاء.28
ّأما املادة ( )32من القانون فتجرم فعل املتاجرة بالنفوذ سلبا أو إيجابا 29وتسير وفق لغة املادة
( )18من االتفاقية.
ّ
وتجرم املادة ( )40من القانون أيضا فعلي الرشوة واالرتشاء في القطاع الخاص.
-2االختالس:
جاء النص عليه في املادة ( )17من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،إساءة استغالل
الوظائف ،و ّ
تجرم املادة ( )29من القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي حلت
محل املادة ( )119من قانون العقوبات امللغاة ،اختالس كل موظف عمومي بأي طريقة كانت
ممتلكات أو أمواال أو أوراقا مالية عهد بها إليه .وتنطبق هذه املادة بوجهه عام على املوظفين
العموميين الذين يتعاملون بالنقود أو على املوظفين العموميين من املستويات العليا
الضالعين في عمليات معقدة لغرض االختالس.
-3الغدرواإلعفاء والتخفيض غيرالقانوني في الضريبة أو الرسم:
يمنح القانون بعض املوظفين سلطات وامتيازات تسهيال ألداء مهامهم التي يقومون بها لصالح
الدولة ولكنفي مقابل ذلك ألزمهم بالتقيد بالقانون ،ويدخل في هذا املجال تحصيل الرسوم
والضرائب ومختلف الفوائد الواجب تحصيلها من ذوي الشأن .فعلى املوظف أن يتقيد أثناء
قيانه بالتحصيل بما أمر به القانون ،فال يأمر بما هو غير مستحق أو يتجاوز ما هو مستحق،
فإن فعل ذلك يكون قد خالف القانون وارتكب جريمة الغدر ،حيث يكون قد أثقل كاهل
األفراد بغير حق .30تنص املادة ( )30من قانون مكافحة الفساد على جريمة الغدر  ،وهي أن
يطالب كل موظف عمومي أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير
مستحقة األداء أو يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح اإلدارة أو لصالح األطراف
الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم.
-4إساءة استغالل الوظيفة:
نصت املادة ( ) 19من اتفاقية مكافحة الفساد على تجريم تعمد موظف عمومي إساءة
استغالل وظائفه أو موقعه .وتجرم املادة ( )33من القانون  01-06إساءة استغالل الوظائف،
فهي تعتبر جريمة قيام موظف عمومي ،أو عدم قيامه ،بفعل رسمي ما بغرض الحصول على
مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر.31
75

ط/د عائشة لخشين

-5اإلثراء غيراملشروع:
نصت املادة ( )20من اتفاقية مكافحة الفساد على جريمة اإلثراء غير املشروع ،وهي زيادة ثروة
املوظف بعد توليه الوظيفة العامة ،متى لم يثبت املوظف مصدر لتلك الزيادة.32
لم يسبق النص علي جريمة اإلثراء غير املشروع ،إلى أن جاء القانون  ،01/06حيث نص هذا
األخير على هذه الجريمة في املادة ( )37منه والتي جاءت تكريسا لقاعدة من أين لك هذا،
وتنص هذه املادة على حصول زيادة في الذمة املالية بأن تكون معتبرة مقارنة باملداخيل
املشروعة ،والعجز عن تبرير الزيادة.33
-6إعاقة سيرالعدالة:
املقصود بعرقلة سير العدالة كل سلوك يخل بالواجبات التي تقع على عاتق األفراد واملؤثرة
على سير العدالة ،باإلضافة إلى األعمال التي تؤثر على إدارة عمل القضاء بواجباته.34
ونصت املادة ( )25من اتفاقية مكافحة الفساد على تجريم األفعال التالية:
استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحهاللتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل في اإلدالء بالشهادة أو تقديم األدلة في إجراءات
تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لالتفاقية.
استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو معنيبإنفاذ القانون في مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه االتفاقية وليس
في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول األطراف أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات
أخرى من املوظفين العموميين.
وقد نصت املادة ( )236من القانون الجنائي على جريمة ذات نطاق عام ،بحيث ّ
تجرم
استعمال الوعود أو الضغط أو التهديد أو االعتداء لحمل الغير على اإلدالء بإقرارات أو
بأقوال كاذبة أو بشاهدات زور خالل سير اإلجراءات القضائية .وفضال عن ذلك .
وبالرجوع لنص املادة ( )44من القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،أنها تجرم
استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو عرض مزية مستحقة للتحريض على اإلدالء
بشهادة زور أو منع اإلدالء بالشهادة أو تقديم أدلة كاذبة بشأن جرائم الفساد.
وتجرم املادة ( )44أيضا من القانون الخاص بالفساد استخدام القوة البدنية أو التهديد أو
الترهيب للتدخل في سير التحقيق في جرائم الفساد .وتتجاوز هذه املادة نطاق مقتضيات
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اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،بحيث ال تسري فقط على املوظفين القضائيين ،بل
تنطبق أيضا على كل شخص يشترك في التحقيق.

املحور الثالث :التعاون الدولي في مكافحة الفساد:
وضعت اتفاقية األمم املتحدة في هذا السياق عدة أدوات قانونية تشكل قنوات للتعاون الدولي
وهي تسليم املجرمين ،نقل األشخاص املحكوم عليهم ،املساعدة القانونية املتبادلة ،نقل
اإلجراءات الجنائية ،التعاون في انفاذ القانون ،التحقيقات املشتركة ،أساليب التحري
الخاصة ،التعاون في استرداد املوجودات.
-1تسليم املجرمين ،نقل األشخاص املحكوم عليهم ،نقل اإلجراءات الجنائية املواد ( 44و  45و
 ) 47من االتفاقية:
أخضعت االتفاقية نظ ام تسليم املجرمين إلى بعض األحكام التي تشترطها القوانين الداخلية في
أغلب دول العالم لكي ال يمس ذلك بالسيادة الدول ،ومنها أن تكون الجريمة املطلوب التسليم
بشأنها تعتبر كذلك في قوانين كال الدولتين؛ الدولة الطالبة للتسليم والدولة املتلقية للطلب.35
يرد النص على تسليم املجرمين في قانون اإلجراءات الجزائية وأيضا في املعاهدات الثنائية التي
تكون الجزائر طرفا فيها .وقد وقعت الجزائر على  33اتفاقية ثنائية في مجال تسليم املجرمين،
كما أنها طرف في اتفاقية االتحاد اإلفريقي ملنع ومكافحة الفساد ،36وكذلك اتفاقية الرياض
العربية ا لخاصة باملساعدة القانونية املتبادلة التي تتضمن فصال خاصا بتسليم املجرمين.
وفضال عن ذلك ،فإن الجزائر طرف في االتفاقية العربية ملكافحة الفساد منذ عام . 2010
وال تسمح الجزائر بتسليم مواطنيها وهذا حسب نص املادة ( )696من قانون اإلجراءات
الجزائية .وفي الحاالت األخرى تعتبر ازدواجية التجريم شرطا مسبقا للسماح بالتسليم .وعالوة
على ذلك ،أن يكون الجرم خاضعا لعقوبة ال تقل عن سنتين .وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى
أن جميع الجرائم املنصوص عليها في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يعاقب عليها في
التشريع الجزائري بسنتين حبسا على األقل ،ومن ثم فهي خاضعة جميعها للتسليم.
وال يعتبر أي من الجرائم املنصوص عليها في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد جريمة
سياسية ،وبالتالي تخضع جميعها للتسليم .وفضال عن ذلك ،ال تسمح الجزائر بالتسليم
استنادا إلى دافع سياس ي .أما فيما يتعلق بطلبات التسليم الخاصة باألمور املالية ،فإن الجزائر

77

ط/د عائشة لخشين

تطبق مباشرة الفقرة  16من املادة ( )44من االتفاقية ،ومن ثم فهي ال تفرض طلبات التسليم
ملجرد أنها تستند إلى أمور مالية.
وفيما يتعلق بنقل األشخاص املحكوم عليهم ،فهو ال يرد في التشريع الجزائري الداخلي على
الرغم من أنه منصوص عليه في بعض االتفاقيات اإلقليمية والثنائية التي تكون الجزائر طرفا
فيها .وفضال عن ذلك ،يكفل قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري معاملة عادلة لكل شخص
يكون موضوع طلب التسليم خالل سير اإلجراءات.
كما أن بعض االتفاقيات القضائية الثنائية التي وقعت الجزائر عليها تنص على رفض طلب
التسليم إذا كان الطلب قائما على دوافع ذات طابع تمييزي من قبل العرق أو نوع الجنس أو
اللغة أو الديانة أو الجنسية ،وإن لم يكن أية من أحكام القانون الداخلي يراعي هذا املقتض ى.
وفيما يتعلق بنقل اإلجراءات الجنائية ،فعلى الرغم من عدم النص عليه في التشريع الجزائري،
إال أنه يرد في املادة  22من االتفاقية العربية ملكافحة الفساد عندما يكون ذلك مصلحة حسن
النية.37
-2املساعدة القانونية املتبادلة املادة ( )46من االتفاقية:
رغم أن بعض أحكام االتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ال تؤخذ في االعتبار في التشريع
الداخلي الجزائري ،إال أن قانون اإلجراءات الجزائية والقانون املتعلق بالوقاية من تبييض
األموال وتمويل اإلرهاب وهذا في نص املواد من ( 25إلى  )30على تقديم املساعدة القانونية
املتبادلة رهنا بمبدأ املعاملة باملثل .وفضال عن ذلك ،تنص بعض االتفاقيات الثنائية التي
أبرمتها الجزائر على تبادل املساعدة القانونية على أوسع نطاق ممكن.
وتعتبر وزارة العدل السلطة املركزية في كل االتفاقيات الثنائية للمساعدة القانونية املتبادلة.
وفي حال عدم وجود اتفاق ثنائي ،تمر الطلبات عبر القناة الدبلوماسية فتنقلها وزارة العدل
إلى السلطات القضائية املختصة.
ويمكن االتفاق على تقديم املساعدة القانونية املتبادلة في بعض الحاالت دون اعتبار ملبدأ
ازدواجية التجريم ،ماعدا إن كان ينطوي على إجراءات قيصرية .وعالوة على ذلك ،ال تعتبر
السرية املصرفية واألمور املالية ،عندما ترتبط بأفعال فساد ،سببا لرفض طلب املساعدة
القانونية املتبادلة .ومع ذلك ،يجوز رفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة إن كان من شأنه
أن يمس بسيادة الجزائر أو أمنها أو نظامها العام أو سائر مصالحها األساسية .38ويرفض
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الطلب أيضا إن استند إلى اعتبارات تتصل بالعرق أو الديانة أو نوع الجنسية أو اللغة أو
الظروف الشخصية واالجتماعية.
واملساعدة القانونية املتبادلة املنصوص عليها في القوانين الوطنية في الجزائر ،وفي عدد من
املعاهدات الثنائية واإلقليمية التي تكون الجزائر طرفا فيها تتمثل في جميع الشهادات
واألقوال ،وتوفير األدلة ،وتحديد أماكن تواجد األشخاص وتحديد هوياتهم ،ونقل السجناء
بصفة شهود ،وتنفيذ طلبات التفتيش وحجز عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها
والتصرف فيها ،واسترداد املوجودات.39
وإضافة إلى ذلك ،يجوز للجزائر بمقتض ى قوانينها الوطنية وبموجب املعايير التقليدية التي
تعتبر طرفا فيها ،أن تنقل تلقائيا معلومات عن جريمة مشمولة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد .كما تنص بعض اتفاقيات املساعدة القانونية املتبادلة التي تكون الجزائر طرفا فيها
على ضرورة الحفاظ على سرية املعلومات واألدلة املقدمة في إطار طلب املساعدة القانونية
املتبادلة ،ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.
ووفق املبدأ ذاته ،يجب أال تستخدم املعلومات التي تتلقاها الدولة املتلقية للطلب إال في نطاق
طلب املساعدة القانونية املتبادلة ،ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك .وتقض ي القاعدة
العامة بجواز استخدام املعلومات املتاحة للعموم ألغراض أخرى ،وجواز إفشاء أدلة البراءة في
جميع األحوال.
وثمة نقطة أخيرة وهي أن الطرف املتلقي الطلب يتحمل ،عموما تكاليف تنفيذ طلب املساعدة
القانونية املتبادلة ،ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.
-3التعاون في مجال إنفاذ القانون ،التحقيقات املشتركة ،أساليب التحري الخاصة املواد (48
و  49و  )50من االتفاقية:
لتعزيز التعاون الدولي ،لدى الجزائر نصوص تنظيمية تنص على تبادل املعلومات بهدف إنفاذ
القانون .كما وقعت الجزائر على العديد من االتفاقيات الثنائية التي تتوخى تبادل املعلومات في
إطار طلب بهذا الشأن وتبادل املوظفين من أجل تبادل املمارسات الجيدة .وفضال عن ذلك،
فإن الجزائر عضو في املنظمة الدولية للشرطة الجنائية ،وأبرمت وحدتها املعنية بمعالجة
االستعالمات املالية  15اتفاقا لتبادل املعلومات املالية بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وإضافة إلى ذلك ،أبرمت خمسة عشرة وحدة لالستخبارات املالية اتفاقات إدارية واتفاقات
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تعاون مع الجزائر .ويسمح كل من قانون اإلجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل األموال
استخدام أساليب التحري الخاصة ،ال سيما في قضايا الجريمة املنظمة وقضايا الفساد.40

خاتمة:
لقد توصلت هذه الدراسة لعدة نتائج منها:
القت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ترحيبا دوليا ملموسا وهذا من أجل مكافحةظاهرة الفساد التي تهدد الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والعدالة االجتماعية .
 ساهمت مساهمة كبيرة في محاربة ظاهرة الفساد وهذا من خالل صدور تشريعات داخليةللدول تنص على محاربة هذه الظاهرة.
 أصدرت الجزائر قانونا يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،ولقد جاءت أحكامه متفقةوموائمة مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،ومع وجود أيضا قوانين أخرى تتفق
موادها مع أحكام االتفاقية ،منها :القانون املتعلق بتبييض األموال وتمويل اإلرهاب ،قانون
اإلجراءات الجزائية ،قانون العقوبات.
االقتراحات:
تعزيز التعاون املحلي واالقليمي والدولي في تبادل املعلومات حول وقائع تبييض األموالوتمويل اإلرهاب وتبادل الخبرات واملعارف في هذا املجال.
ومن أجل ظاهرة تبييض األموال وتميل اإلرهاب ،تفعيل دور خلية معالجة االستعالم املاليومنحها الصالح يات الواسعة للقيام بمهامها على أحسن وجه ،من خالل الجمع بين إجراءات
الوقاية والضبط واملالحقة.
على املجتمع الدولي التعاون والتنسيق بهدف محاصرة وكشف وقطع خطوط االتصال بينمرتكبي جرائم الفساد مما يعطى االنطباع بتكاثف الدول ملكافحة السلوك الفاسد .
إنشاء أجهزة مكافحة الفساد لجمع املعلومات وتحليلها واالطالع على مرتكبيها وتحديد أماكنوظروف ارتكابهاـ مع الحرص على تطوير وتحسين برامج تدريب العاملين في أجهزة الوقاية من
الفساد ومكافحته.
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ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح كيفية مواجهة املؤسسة لألزمات التي تتعرض لها
أنظمتها املعلوماتية ،وذلك باالعتماد على مخطط استئناف/استمرارية النشاط ،والخطوات
الصحيحة الواجب اتباعها للنجاح في ذلك.
وتوصلت الدراسة إلى أن مخطط استئناف/استمرارية النشاط ضرورة حتمية على كل
مؤسسة اعتمادها من أجل مواجهة األزمات التي تتعرض لها األنظمة املعلوماتية ،والخروج
بأقل الخسائر ،وذلك من خالل دراسة احتماالت األزمات املمكن حدوثها ودرجة الخطورة
املصاحبة لكل أزمة والخروج بسيناريوهات متعددة والتي تقود إلى تحضير حلول مناسبة لكل
سيناريو ممكن ،من أجل املباشرة في تطبيق املخطط فور حدوث األزمة لتجنب الخسائر أو
على األقل تخفيضها ،لكن مثل هذه املخططات ليست موحدة وصالحة للجميع ،إنما على كل
مؤسسة تحضير مخطط خاص بها حسب معطياتها وطبيعة وحجم أنظمتها املعلوماتية.
الكلمات املفتاحية :مخطط ،استمرارية النشاط ،استئناف النشاط ،األنظمة املعلوماتية،
األزمة.
Abstract:
This study aims to clarify how the organization addresses the crises to
which its information systems are exposed, by relying on the Business
Recovery/continuity Plan, and the correct steps to be followed to succeed in
this.
ط/د فياللي أسماء . filaliasma@outlook.fr
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The study concluded that the Business Recovery/continuity Plan is
imperative for each institution to adopt in order to face the crises to which
information systems are exposed, and to get out of them with the least losses,
by studying the potential for crises that may occur and the degree of risk
associated with each crisis, and coming up with multiple scenarios that lead
to the preparation Suitable solutions for every possible scenario, in order to
start implementing the scheme as soon as the crisis occurs, in order to avoid
losses or at least reduce them, but such schemes are not uniform and valid
for all, but each institution has to prepare its own scheme according to its
data and the nature and size of its information systems.
key words: Schemes, Business Recovery Plan, Business continuity Plan,
Information Systems, Crisis.

ّ
مقدمة:
أثر التطور التكنولوجي الكبير في مجال ادارة األعمال بشكل مباشر على الحياة
املؤسساتية ،حيث أصبحت جميع املؤسسات تعتمد في تسيير أعمالها على أنظمة معلوماتية
متطورة ،ومتكونة من حواسيب ،خوادم وشبكات ،وبطبيعة الحال أفراد أكفاء الدارتها ،ورغم
أن هذه األنظمة املعلوماتية ساهمت في تطور املؤسسات ،وساعدت في تسريع األعمال
واختصار الجهد والوقت ،إال أن األخطار التي تتعرض لها كبيرة وقد تكون مدمرة ،فقد تتعرض
األنظمة إلى مخاطر وأزمات تدمر األنظمة جزئيا ،ومخاطر أخرى قد تدمرها كليا ،وتنقسم هذه
املخاطر إلى مخاطر مادية منها ما يكون متعمد كالتكسير والسرقة ،ومنها ما يكون نتيجة كوارث
طبيعية كالفيضانات والزالزل والحرائق ،وهناك مخاطر برمجية كاالصابة بالبرامج الضارة أو
التعرض للهجمات املعلوماتية الناتجة عن القراصنة باستغالل ثغرات النظام.
ورغم اعتماد املؤسسات على طرق حماية مادية ككاميرات املراقبة وأجهزة االنذار،
وأخرى برمجية كمضادات الفيروس والجدران النارية إال أنها ال تجدي نفعا عند التعرض
ألزمات وكوارث كبيرة ،ومن هنا ظهرت ضرورة التفكير في ايجاد حلول الستعادة نشاط
املؤسسة عموما ونشاط األنظمة خصوصا بعد أي أزمة ،وكان مخطط استئناف/استمرارية
النشاط أفضل حل لذلك ،وهو عبارة عن مخطط تحضره املؤسسة مسبقا ملواجهة أي كارثة
محتملة ،ويكون على ثالث مراحل :قبل األزمة ،خالل األزمة ،بعد األزمة ،حيث تقوم املؤسسة
بتحديد البنية التحتية لنظامها ،وتحديد ثغراته واملخاطر املحتملة وأثرها عليه ،وبعد ذلك
تشكيل خلية أزمة تتكون من أفراد أكفاء من أجل ادارة األزمة عند حدوثها واتخاذ أفضل
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القرارات وتقييم الوضع بعد ذلك ،واستنتاج الدروس وبالتالي تغيير ما يجب تغييره وإضافة ما
يجب إضافته.
ونظرا لحساسية األنظمة املعلوماتية وضرورتها في استمرارية املؤسسة ،وكثرة املخاطر
التي قد تتعرض لها ،والعجز عن مواجهتها تم طرح االشكالية التالية:
كيف يساعد مخطط استئناف/استمرارية النشاط في حماية األنظمة املعلوماتية في
حال األزمة؟
لالجابة على هذه االشكالية وجب االجابة على مجموعة من التساؤالت:
 ما هي األزمات التي قد تتعرض لها األنظمة املعلوماتية؟ ما هو مخطط استئناف/استمرارية النشاط؟ وكيف يتم اعداده وتنفيذه؟ هل يعتبر مخطط استئناف/استمرارية النشاط ضروري لحماية املؤسسة؟ هل مخطط استئناف/استمرارية النشاط عبارة عن وثيقة أو خطة جاهزة تستطيع أيمؤسسة اعتمادها؟ أم يختلف باختالف املؤسسات وطبيعة أنظمتها املعلوماتية؟
 كيف يساهم املخطط في حماية األنظمة املعلوماتية؟لدراسة املوضوع تم االعتماد على الفرضيات التالية:
 الفرضية األولى :مخطط استئناف النشاط ضرورة حتمية الستمرارية املؤسسة وأنظمتهااملعلوماتية.
 الفرضية الثانية :مخطط استئناف/استمرارية النشاط يختلف حسب حجم األنظمةاملعلوماتية.
 الفرضية الثالثة :مخطط استئناف/استمرارية النشاط يختلف حسب حساسية األنظمةاملعلوماتية.
أهداف الدراسة
نسعى من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 إلقاء الضوء على أهم املخاطر التي قد تتعرض لها األنظمة املعلوماتية والتي تضع املؤسسةفي موقف األزمة.
 -التعريف بمخطط استئناف/استمرارية النشاط وأهميته ،وضرورة تواجده في كل مؤسسة.
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 توضيح خطوات تحضير املخطط وكيفية تنفيذه خالل األزمة ،وطريقة استخالصالدروس بعد األزمة عن طريق اتباع استراتيجية تقييم فعالة تساعد املؤسسة في اكتشاف
نقاط ضعف مخططها والعمل على تحسينها.
منهج التحليل
تم في هذه الدراسة االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي لوصف حاالت األزمة التي
تتعرض لها األنظمة املعلوماتية ومدى تأثيرها على سيرورة النشاط ،والتعريف بمخطط
استئناف/استمرارية النشاط وأهميته ،وتحليل مدى تأثر املخطط بطبيعة حجم وحساسية
األنظمة املعلوماتية.
لإلجابة على االشكالية املطروحة واألسئلة املرافقة لها تم تقسيم البحث إلى مبحثين
أساسيين:
 املبحث األو ل :أزمات األنظمة املعلوماتية. -املبحث الثاني :عملية استئناف/استمرارية نشاط األنظمة املعلوماتية خالل األزمة.

املبحث األو ل :أزمات األنظمة املعلوماتية
تعتبر األنظمة املعلوماتية الوتر الحساس في املؤسسة ،إذ أصبح اعتماد هذه األخيرة في
تسيير أعمالها مرتكزا على األنظمة املعلوماتية والشبكات ،لكن هذه األنظمة معرضة للعديد
من األخطار من كل األنواع ،ما قد يؤدي أحيانا إلى تلفها وفقدان املعلومات والبيانات التي
تضمها وهذا ما يسمى باألزمة ،ويختلف أثر التهديدات حسب شدة هذه األخيرة ونسبة
االستعداد لها من طرف املؤسسة ،ومن خالل هذا املبحث سنتعرف على مفهوم األزمة
وسماتها ،ومختلف األزمات التي قد تقع فيها األنظمة املعلوماتية ،مع توضيح أهمية االجتهاد في
توفير حماية للمعلومات وأنظمتها.
املطلب األو ل :ماهية األزمة
تتعرض أنظمة املعلومات إلى العديد من التهديدات منها ما يمكن تداركه ويكون بسيطا،
ومنها ما يؤدي إلى أزمة حقيقة تؤدي إلى توقف عمل األنظمة ،وقد يتطور األمر إلى توقف
املؤسسة ككل ،ومن خالل هذا املطلب سنتعرف على أنواع األزمات والسمات واملؤشرات
الحقيقية التي تدل على أن املؤسسة في حالة أزمة.
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الفرع األو ل :تعريف األزمة
نستطيع القول أننا في حالة أزمة عند حدوث حدث استثنائي يعطل بصفة كبيرة العمل
املعتاد للعمليات املهمة للزبائن الداخليين والخارجيين ،هذا الحدث إن لم يحل ينتج عنه
تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة كبيرة1.
كما تتمثل وضعية األزمة في األثر السلبي املهم واملستمر على النتائج املالية للمؤسسة،
على العالمات وعلى صورتها ،إضافة إلى عالقاتها مع الشركاء األساسيين2.
وتعرف على أنها فترة حرجة أو حالة غير مستقرة يترتب عليها حدوث نتيجة مؤثرة3.
إذا األزمة هي عبارة عن كشف االختالالت ما يدفع املؤسسة إلى إعادة التفكير ،فاألزمة
تضع اإلدارة في وضعية حساسة تفرض عليها أخذ معايير فورية وجذرية ،وتقاس شدة األزمة
بمستوى ضياع نشاط املؤسسة4.
كل التعاريف السابقة استندت في تعريفها لألزمة على عامل التأثير والنتيجة املترتبة،
متناسين عنصر املفاجأة ،والذي نجده في التعاريف التالية:
األزمة هي إدراك لحدث غير متوقع ،يؤثر على أداء املؤسسة ،يفض ي إلى نتائج غالبا ما
تكون سلبية تهدد توقعات املؤسسة.5
وتعرف على أنها حدث مفاجئ فيه إثارة وعنف ومدته الزمنية قد تكون قصيرة أو ممتدة
لعد أشهر6.
كما تعرف على أنها لحظة حاسمة حرجة أو قد تكون تزايد وتراكم مستمر لعدة أحداث
وأمور غير متوقع حدوثها في وقتها وتتعلق بمصير الكيان االداري أو قد تتعلق بجزء من النظام
أو على مستوى النظام بأكمله ،وتمثل مشكلة ذات صعوبة أمام متخذ القرار7.
إذا األزمة هي عبارة عن حالة أو حدث تتعرض له املؤسسة فجأة ،يؤثر بشكل كبير على
سير العمليات ،ويحدث نتائج وتأثيرات جسيمة قد تصل أحيانا إلى ايقاف النشاط بصفة
مستمرة أو مؤقتة ،قد تمس األزمة كيان املؤسسة ككل ،أو نظام املؤسسة أو جزء من النظام
كنظام املعلومات.
الفرع الثاني :سمات األزمة
اختلف الباحثون في تقديم تعريف محدد لألزمة ،لذا من الضروري إعطاء مجموعة من
السمات التي تميز جميع األزمات منها8:
 املفاجأة :فهي حدث غير متوقع سريع وغامض ،أو موقف مفاجئ.87
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 جسامة التهديد :إذ تؤدي األزمة إلى خسائر هائلة تهدد االستقرار وتصل أحيانا إلى القضاءعلى كيان املؤسسة.
 االرباك :فاألزمة حالة تحدث ارباكا داخل املؤسسة ،وتخلق حالة من القلق والتوتر ،وعدميقين في البدائل املتاحة.
 ضيق وقت املواجهة :فاألحداث تقع وتتصاعد بشكل متسارع وحاد ،األمر الذي يتطلباتخاذ قرارات حاسمة في وقت محدود ما يخلق نوعا من الضغط وفقد السيطرة أحيانا.
بالنسبة لسمة املفاجأة فقد أو ضحت العديد من الدراسات أن األزمة لها مؤشرات
تسبقها ،إذ بين موقع معهد إدارة األزمات بأنه في  %34من املؤسسات ظهرت األزمة فجأة ،بينما
في  %66من املؤسسات كانت هناك مؤشرات ملوقف األزمة واشتعلت فجأة ،وهذا يعني أن ما
يقارب ثلثي الحاالت التي تعتقد فيها املؤسسات أنها تعرضت ألزمة فجائية كانت هناك مؤشرات
لها ولكن املؤسسة أهملتها9.
وعليه فعلى مسيري املؤسسات التمتع بقدر عال من اليقظة االستراتيجية والتفطن
لحدوث األزمات قبل حدوثها ،األمر الذي يساعد في عملية التحضير واالستعداد الجيد لها.
املطلب الثاني :أزمات أنظمة املعلومات
تتعرض املؤسسة ككل إلى العديد من األزمات ،لكن خالل هذا البحث سنركز على أزمات
األنظمة املعلوماتية خصوصا ،فما هي مختلف األزمات التي تتعرض لها األنظمة املعلوماتية؟
وما الفائدة من صرف أموال ومجهودات من أجل حماية األنظمة واملعلومات؟
تتعرض أنظمة معلومات املؤسسة إلى العديد من التهديدات واألزمات ،تختلف هذه
األخيرة حسب حجم األضرار التي تخلفها ،كما يمكن تقسيمها إلى أزمات مادية وأزمات برمجية.
الفرع األو ل :أزمات أنظمة املعلومات املادية
 .1تدميرالبناية أو جزء منها
ويكون ذلك غالبا نتيجة الكوارث الطبيعية ،التي قد تعرض أحيانا مجتمعا بأكمله إلى
أخطار شديدة وخسائر فادحة ،ومن أشهر الكوارث :الزالزل واألعاصير والفيضانات
والحرائق ،إضافة إلى درجة الحرارة العالية أو الرطوبة العالية التي تلحق الضرر بالحواسيب
واألجهزة االلكترونية.
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الخسائر الناتجة عن هذه الكوارث ليست سوى جزءا من نتائج الكارثة ،فالتكاليف غير
املباشرة مثل توقف االنتاج ،اغالق املؤسسة وفقدان العمل قد يكون لها آثار طويلة األجل
على املؤسسة وعلى االقتصاد ككل ،وأفضل حل هو العودة السريعة للسوق10.
العديد من املناطق في العالم تكون أكثر عرضة لهذه الكوارث من غيرها ،األمر الذي
يؤدي إلى تدمير مراكز البيانات واملدن بأكملها ،لذا وفي الواليات املتحدة قامت SUNبتطوير
مفهوم مهم لالجابة على هذا النوع من الكوارث :الصندوق األسود( )Blackboxعبارة عن مركز
بيانات متحرك حقيقي يعمل على ضمان استمرارية خدمات تكنولوجيا املعلومات عقب أي
كارثة كبيرة11.
وتعتبر هذه األزمة من أكبر و أخطر األزمات التي قد تتعرض لها املؤسسات.
 .2تدميرمركزالبيانات
ضياع وتدمير مركز بيانات يعتبر حدث خطير جدا ،مركز البيانات غالبا ما يكون محمي
ضد الكوارث كالفيضانات ،انقطاع التيار ،الحرائق واألعاصير ،ولكن هناك العديد من
السيناريوهات التي ال يتم تغطيتها كاالختالس الداخلي ،الهجمات االرهابية ،انتشار األمراض
املعدية....فضياع مركز بيانات يؤثر بدوره على العديد من الزبائن وله عواقب وخيمة12.
 .3توقف عمل أنظمة املعلومات
ويعني ذلك توقف عمل أنظمة املعلومات لفترات ما يسبب خسائر كبيرة للمؤسسة،
وغالبا ما يكون ذلك بسبب األعطال التقنية كانقطاع التيار الكهربائي ،انقطاع االنترنت أو
حدوث أعطال في مكونات النظام أو تلف أجهزة االعالم اآللي بسبب تقادمها.
كل هذه األزمات ناتجة عن تهديدات مادية تمس األجهزة ،وهي مدمرة جدا وتضع
املؤسسة في مواقف حرجة ،لكن مع التطور التكنولوجي اليوم أصبح من السهل تدارك مثل
هذه األزمات بالنسبة لألنظمة املعلوماتية ،وذلك عن طريق االفتراضية أو توفير موقع بديل.
الفرع الثاني :أزمات أنظمة املعلومات البرمجية
 .1اصابة أنظمة املعلومات
غالبا ما يحدث هذا في جميع املؤسسات بجميع أنواعها ،ويظهر أثر االصابة كبيرا كلما
كانت البيانات التي تضمها األنظمة حساسة واستراتيجية ،ويكون السبب في إصابة األنظمة
البرامج الضارة مثل:
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أ .الفيروسات :تعرف الفيروسات على أنها :برمجيات خبيثة بطبيعتها ،تؤثر سلبا في الحواسيب
بشكل مباشر ،وفي غير الحواسيب بشكل غير مباشر ،فالفيروس عندما يحذف ملفات مهمة
للعمالء فإن التأثير يت عدى الحاسوب إلى العمالء وسمعة الشركة ،والفيروسات لها تأثيرات
منها ما يقوم بحذف ملفات أو برامج أو تعطيلها عن العمل ،ومنها ما يقوم بزراعة برامج خبيثة
أخرى قد تكون تجسسية ،ومنها ما يعطل الجهاز بالكلية ،وهناك أنواع للفيروسات منها ما
يكون مكون من أجزاء متعددة ،ومنها ما تتغير صفاته بشكل دوري ،ومنها ما يكون متخفيا حتى
13

من برامج مكافحة الفيروسات.
ب .الديدان املعلوماتية :الديدان عبارة عن برامج مستقلة تنتقل من حاسب آلخر داخل
الشبكة دون الحاجة لتدخالت بشرية ،وتنتشر بسرعة أكبر من الفيروس ،ويمكن أن تخفي
معطيات وبرامج واتالفها ،وإعاقة عمل شبكة معلوماتية ،14عملها ليس ضار بصفة مباشرة
ولكن سرعة تكاثرها وانتقالها السريعان يؤثران سلبا في فعالية الحاسوب وشبكة املعلومات.
وبالنسبة لتحقيق الدودة فهو أمر صعب ولكن بمجرد النجاح في ذلك تحدث خسائر
كارثية ،وأكبر دليل هو الدودة املعروفة تحت اسم  Slammerوهي أشهر دودة عبر التاريخ ،ففي
 25جانفي  2003انتشرت الدودة عبر االنترنت وأصابت أكثر من  %90من أنظمة املعلومات
العاملية في  10دقائق15.
ت .القنابل املنطقية :القنبلة املنطقية هي برنامج خبيث ،يستقر في النظام وينتظر حدث
معين(تاريخ ،نشاط ،معلومة معينة  )...وهذا مل يسمى بالزناد لينفذ نشاطه الهجومي16.
وملعرفة خطورة هذا الرمز فقد قام"تيموتي آلن ليود"اطالق قنبلة الكترونية ألغت
كافة التصاميم وبرامج االنتاج ألحد أكبر مصانع التقنية العاملية في نيوجرس ي التي تعمل
لحساب وكالة الفضاء  NASAوالبحرية األمريكية.17
ويوجد برامج ضارة أخرى غير التي تم ذكرها مثل برنامج حصان طروادة التجسس ي،
لكن عمله ليس تعطيل النظام وإنما التجسس بمختلف الطرق وبالتالي تظهر نتائجه بصفة
تدريجية وليس بصفة مفاجئة ،أما البرامج املذكورة فنتيجتها تكون مفاجئة واملفاجأة هي أهم
سمة لألزمة.
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 .2اجتياح النظام
غالبا ما يتم اجتياح النظام عن طريق هجمة رفض الخدمة وهي نشاط خبيث يترجم
بانشغال أو عدم اتاحة مؤقت أو دائم لعدة مكونات نظام االتصال عن بعد 18.وتتم بعدة
طرق منها:
أ.استهالك موارد النظام :الحواسب قدرتها ال تحمل إال موارد محددة :قدرة األقراص الصلبة،
مساحة الذاكرة ،قدرة عناصر الشبكة19...وعن طريق استهالك املعتدي أكبر جزء ممكن من
هذه املوارد فان هذا سيحدث خنق وقطع لعمل التطبيق ،20فتعبئة منطقة التخزين يؤدي إلى
مرحلة يصبح ال يمكن استعمالها.
ب .اجتياح النظم والضغط عليها:
 اجتياح خادم الشبكة :فاجتياح خادم الشبكة أو خادم الويب بطلبات خاطئة يثير عطلالشبكة ،21فكل خادم ال يستطيع ضمان الخدمة إال في نطاق محدد ،والضغط بمعنى عدد
الطلبات بوحدة الزمن يجب أن تبقى في إطار الحدود ما يمثل واحد من خصائص الخادم22.
 اجتياح خادم الرسائل :هذا النوع من التعدي يستعمل خادم الرسائل ملوقع ما من أجلارسال رسائل غالبا تكون إشهارية وغير مرغوب فيها لعدد كبير من الجهات عن طريق إخفاء
هويته ،إلى غاية تعبئة البريد بالرسائل اإللكترونية ،وبالتالي تعطيل خدمة رسائل املوقع23.
ت .فيروس  :botهذا الفيروس ال يعمل سوى أنه ينتشر ،ولكن في ساعة محددة أو إشارة
معطاة آالف أو ماليين اآلالت املصابة تتصل بنفس الخادم املستهدف وتثير انهياره24.
هجمة رفض الخدمة حتى وإن كانت ال تستطيع تدمير املعلومة أو الوصول إلى مناطق
ممنوعة داخل نظام معلومات املؤسسة ،إال أنها يمكن أن تؤدي إلى إغالق موقع الويب ،فمثال
بالنسبة ملواقع التجارة االلكترونية ،هذه الهجمات هي جد ضارة ،ألن املستهلكين ال يمكنهم
القيام بعملية الشراء بما أن املوقع خارج الخدمة ،25وكذلك إذا كان هناك مثال موقع ويب
ملزايدة إذا أصبح غير متاح بسبب هجمة رفض الخدمة فاملوقع يمكن أن يضيع جزء مهم من
املداخيل.26
وعليه فإن هذه الهجمة مضرة بالنسبة للمستعملين الذين يعتمدون على تطبيقات أو
مواقع أو أنظمة عليها العمل باستمرارية ،والتي قد يؤدي تعطيلها ولو ملدة معينة إلى خسارة
مداخيل ،خسارة سمعة ،تضييع زبائن ،تضييع مصالح...
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املبحث الثاني :عملية استئناف/استمرارية نشاط األنظمة املعلوماتية
خالل األزمة
كل مؤسسة مهما كان نوعها أو حجمها أو مجال نشاطها ،فهي معرضة في أي لحظة
لحصول كارثة أو أزمة على مستوى أنظمة معلوماتها ،األمر الذي قد يعرضها إلى خسائر جمة،
لذا من الضروري التفكير في وضع مخططات تساعدها على استمرارية أو حتى استئناف
نشاطها خالل حدوث الكارثة.
املطلب األو ل :ماهية مخطط استئناف/استمرارية النشاط
من خالل هذا املطلب سنتعرف على مفهوم مخطط استمرارية النشاط ومخطط
استئناف النشاط والفرق بينهما ،وأهم املبادئ التي يتم احترامها عند إعداده.
الفرع األو ل :تعريف مخطط استئناف/استمرارية النشاط
 .1مخطط استمرارية النشاط(:)PCA
مخطط استمرارية النشاط( )PCAيحدد مجموع النشاطات التي تضمن استمرارية
َ
املؤسسة بعد وقوع كارثة ،يجب أن ُيرافق بتدابير الطوارئ ،فهو مخطط على املدى القصير،
يسمح بتحديد كمية االحتياجات من أجل استمرارية النشاط حتى في حالة التدهور بعد
االنقطاع القصير من بعض الثواني إلى بعض عشرات الدقائق.27
 .2مخطط استئناف النشاط ()PRA
مخطط استئناف النشاط هو مجموع االجراءات التي تسمح باستئناف النشاط على
موقع النجدة بعد الكارثة ،االنقطاع هنا يعد من بعض الساعات إلى بعض األيام ،تطبيق
مخطط االستمرارية هنا يظهر مستحيال .كل ممثل نظام وكل نشاط في املؤسسة له اجراءات
استئناف خاصة .يمكن أن يكون هناك مخطط استئناف النشاط حسب النظام ،حسب
املحيط ،حسب التطبيق ،حسب مجال النشاط أو حسب املوقع ،حسب السياسة األمنية
املحددة28
وهناك فرق بين مخطط استئناف النشاط ومخطط استمرارية النشاط ،فهذا األخير
مرتبط بمفهوم االتاحة العالية ،وهدفه ضمان اتاحة املعلومات مهما كان املشكل ،في حين أن
مخطط االستئناف ال يسمح باتاحة كلية على مستوى املعلومات ،وإنما يسمح فقط بضمان
أن النشاطات يمكن استرجاعها خالل وقت محدد مسبقا ،فالفرق بينهما ضئيل ،وهما
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مرتبطان ببعضهما ،إذ يتدخل مخطط االستئناف عندما يواجه مخطط االستمرارية سيناريو
خطير أو كارثة29.
مخطط استئناف النشاط هو مخطط طوارئ يهدف إلى استئناف نشاط االنتاج
التجاري في أقرب وقت ممكن ،يمكنه تحمل إعادة إنتاج الحد األدنى من الكفاف في االنتاج،
بينما مخطط استمرارية النشاط يتطلب الشفافية الكاملة للمستخدمين في حالة وقوع كارثة،
وبالتالي يتطلب هذا املخطط الحصول على نفس املعدات في جميع املواقع لضمان تناسقية
االنتاج (املوقع األصلي واملواقع االحتياطية) لذلك يعتبر مخطط استمرارية النشاط أكثر تكلفة
من مخطط استئناف النشاط30.
ونجد في العديد من املراجع استخدام مصطلحي االستئناف واالستمرارية لنفس املعنى
وهذا خطأ ،فرغم أن املفهومين يتماشيان ويعمالن معا إال أن الفرق بينها واضح فمخطط
االستمرارية يعني عدم االنقطاع عن العمل وبالتالي تكلفته تكون عالية ،في حين مخطط
االستئناف يعني االنقطاع ملدة معينة وتكلفته تكون أقل من املخطط السابق ،إال أنه في
العديد من الحاالت االختيار بينهما ال يكون متاحا وإنما مفروضا ،فقد تقع املؤسسة في أزمة
كبيرة جدا يستحيل فيها استمرارية النشاط ويتدخل هنا مخطط االستئناف من أجل استعادة
النشاط في أقل وقت ممكن ،أي أن االستمرارية تكون مستحيلة.
الفرع الثاني :أهمية مخطط استئناف/استمرارية النشاط
في الوقت الحاضر ،تعتبر كمية البيانات التي تنتجها املؤسسة في يوم واحد محيرة
للعقل ،وال يمكن التفكير أبدا في انقطاع الوصول إلى البيانات ،من هنا برزت أهمية
املخططات التي تضمن استمرارية أو حتى استئناف الوصول إلى البيانات ومتابعة النشاط.
أصبحت هذه املخططات قضية أساسية لنظم املعلومات ،فمجرد الحفظ البسيط لم
يعد كافيا خصوصا في حال الكوارث الكبرى ،وبما أن نظم املعلومات أصبح عنصر حساس
وحرج للمؤسسة فعليه دائما أن يكون متاحا ،وكما يشير مسؤولي مخططات استئناف
النشاط":لكي تكون مستعدا لجميع االحتماالت عليك أن تتخيل األسوأ "31.
كما يوجد مجموعة من االحصائيات الناتجة عن منتدى أمن املعلومات
الفرنس ي( )CLUSIFتسمح بفهم مدى أهمية وضع مخطط استئناف/استمرارية النشاط32:
  %95من عمال املؤسسات صرحوا أنهم فقدوا ملفات معلوماتية تمثل ساعة إلى عدة أياممن العمل.
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  %20من الحواسب املحمولة تعرضت لكارثة(تكسير أو سرقة).  %70من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ال تقوم بحفظ معطياتها.  %60من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتي تعرضت ألزمة معلوماتية اختفت في غضون 5سنوات.
  %98من املؤسسات ذات األكثر من  200عامل لديهم اعتماد معتدل إلى قوي علىاملعلوماتية.
  %42من املؤسسات ذات األكثر من  200عامل ليس لديهم عملية رسمية لتسييراستمرارية النشاط.
وبالنظر لهذه االحصائيات يتم التأكد من أهمية مثل هذه املخططات ،فنتائج االهمال
والتجاهل قد تؤدي إلى اختفاء املؤسسة ،ألن العالم اليوم أصبح غير آمن واملسير اليقظ عليه
أن يسير بعقلية توقع حصول األسوأ دائما من أجل تشديد االحترازات ،والتأهب الدائم
ملواجهة السيناريوهات الكارثية ،ومخططات االستئناف/االستمرارية تجعل عملية حفظ
املعلومات واملحافظة على األنظمة املعلوماتية عملية ممنهجة ورسمية تفرض مجموعة من
االجراءات و املمارسات الضرورية لتحقيق األمن.
املطلب الثاني :مراحل عملية استئناف/استمرارية النشاط في ظل األزمة
عملية استئناف/استمرارية النشاط عبارة عن عملية متكاملة ،وليست حلول فورية
يتم تطبيقها عند حدوث االزمة ،وتمر هذه العملية بثالث مراحل ،مرحلة ما قبل األزمة ،مرحلة
األزمة ،مرحلة ما بعد األزمة.
الفرع األو ل :مرحلة التخطيط واالعداد(مرحلة ما قبل األزمة)
استعدادا لألزمة هناك عدة ترتيبات من الضروري تحضيرها مسبقا ،وهي:
▪ مخطط األزمة(التوثيق)
يجب أن يكون مخطط األزمة كامال وجاهزا مسبقا ،ففي يوم الكارثة فرق التدخل ليس
لها وقت لتضييعه في التفكير والتفسير ،وإنما عليهم االعتماد على إجراءات مكتوبة
ومفصلة ،33لذا على مسؤول استمرارية النشاط تحضير وثيقة بيداغوجية تعمل على تقديم
استراتيجية استمرارية الخدمة .
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ويتمثل مخطط األزمة في مخطط املأوى(الزبائن ،العمال ،املعدات ،املخزون،
املعطيات ،)...مخطط استمرارية النشاط ،مخطط اتصاالت األزمة(داخلي وخارجي ،حلول
تكنولوجية التصاالت األزمة) ،مخطط العودة للحالة الطبيعية34.
ويجب االشارة إلى أنه ال يوجد أزمة مشابهة ألخرى بسبب اختالف األسباب وأنواع
املؤسسات ،لذا من غير املمكن تحضير مخطط نموذجي ،وال يمكن االستفادة من بعض
مبادئ مخطط آخر35.
وإنما يتم تحضير املخطط حسب السيناريو املتوقع ،وبما أن السيناريوهات متعددة
فعلى املؤسسة تحضير مخططات متعددة.
▪ تحديد النطاق وتوثيق البنية التحتية الحالية
وضع مخطط استئناف النشاط يمر قبل كل ش يء بمعرفة جيدة للمحيط وتوثيق البنية
التحتية ،وهذا ما يسمح بتسليط الضوء على أي تبعيات قد تكون موجودة بين مختلف
عناصر البنية التحتية وبدون معرفة هذه التبعيات فتقريبا من املستحيل وضع مخطط
استئناف فعال وموثوق 36لذا يجب إحصاء مجموع املوارد التي تحتاجها املؤسسة من أجل أن
تعمل خاصة املوارد واملعلومات االستراتيجية ،فبمجرد تعريفها يجب األخذ بعين االعتبار
احتمالية وقوع دمار تام ،سواء كان سببه حادثي أو إجرامي ،لذا في نظام مثالي املعطيات
االستراتيجية تكون مرتبة حسب أهميتها ،ومأرشفة بطريقة تجعلها دائما متاحة ،37وعند
تعريف البنية التحتية ال يكفي معرفة  %99من األجهزة والبرامج الخاصة باملؤسسة ألن %1
الذي بقي يمكن أن يكون أصل ثغرة أمنية كبيرة38.
وعليه من الضروري تحديد التطبيقات والتجهيزات والبرامج وامللفات املهمة والحساسة
حسب معايير التكييف للمؤسسة حيث سترتكز جهود استعادة النشاط عليها.
▪ فحص ثغرات الجهازاألمني
من أجل تحضير مخطط استئناف/استمرارية فعال من الضروري القيام بفحص عام
لجهاز أمن نظم املعلومات ومعرفة كل الثغرات املوجودة به ،ومن أهم ما يجب فحصه39:
 تنظيم عملية األمن. التغطية التأمينية املتعلقة باملخاطر املعلوماتية. األمن العام(املحيط ،الوصول املادي ،أمن الحرائق وكوارث املاء ،التعليمات األمنية).95
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 وسائل النجدة املوضوعة أو املخطط لها(الخوادم ،الشبكة ،الحواسب،التغذيةالكهربائية ،التهوية ،التجهيزات واالمدادات ،العمال.)...
 وسائل حماية املعلومات املخزنة. التحميالت املعلوماتية :النسخ االحتياطية ،األرشيف. التحميالت الورقية :الوثائق ،امللفات ،األرشيف. الوسائل املوضوعة لضمان أمن التبادالت الخارجية(حماية الشبكة). عقود صيانة األجهزة والبرامج(التحقق من درجة مشاركة مزودي الخدمات). عقود املوردين للموارد الحساسة(ضمان استعادة الخدمات في حال االنقطاع). وسائل االدارة واستغالل األنظمة(فحص ثغرات األنظمة ،متابعة االنذار.)..هذا الفحص يجب أن يكون دوري فال يعني سالمة عنصر ما من عناصر النظام عند
إجراء الفحص أن األمر مستمر وكل ش يء على مايرام ،فما هو آمن اليوم يمكن أن يكون غير
ذلك في الغد ،كما أنه من الضروري معالجة كل الثغرات املكتشفة أثناء الفحص بسرعة كبيرة
تفاديا الستغاللها بأي شكل من األشكال.
▪ تشخيص وتحليل املخاطر
تشخيص املخاطر وتحليلها هدفه ترتيب املخاطر التي تؤدي إلى عدم االتاحة الكلية أو
الجزئية للنظام ،ووضع األولويات في معالجتها،ويكون ذلك عن طريق دراسة عنصري الخطر
األساسيين:
 التكرار :ويسمى باحتمالية الحدوث وفي هذا التقييم نجد مدرستين 40 :إما باالعتماد علىتحقيق فحص شامل للنظام ومختلف عناصره وإما انطالقا من قواعد املعارف املوجودة
واملعرفة مسبقا.
فاملخاطر املتكررة والتي تحدث بانتظام ولكن بنتائج محدودة فان املقاربة التاريخية
بتعريف قوانين االحتمال للتكرار والخطورة تسمح بتقييم الخطر41.وفي هذا التقييم ،فان
تاريخ الحوادث املفهرس للنظام وتجارب األفراد يمكن أن يحمل دالئل مهمة ،واالعتماد كذلك
على احصائيات الحوادث األمنية الحادثة مسبقا.
أما بالنسبة للمخاطر االستثنائية فاألمر يختلف ،وال يمكن تحديد فرص التكرار إال
باالعتماد الحقيقي على قياس درجة التنبؤ بحصول هذه الحوادث.
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 الخطورة :وتسمى أيضا األثر املالي للكوارث ،وقد يكون هذا األثر مقبوال وأحيانا غير مقبولإذا قام بتخريب قوي لعنصر مهم من عناصر العملية العملياتية .
ومن أجل تقييم أثر الحوادث املعرفة يجب تخيل"سيناريوهات كوارث" ،وهذا في حال
املخاطر الكبيرة التي تتعرض لها املؤسسة مثل :حريق ،زلزال ،فيضان ،انفجار فيجب
التفكير عن طريق السيناريو من أجل تحديد شروط البقاء تحت ما يسمى اليوم في املؤسسات
املالية "قيمة الخطر" ،فتقييم الخطورة تهدف في أسوأ الحاالت إلى تحديد أهمية نزيف
الخزينة ،والتي يمكن أن تؤثر على املنظمة ،وهذا التحليل يجب إعادة النظر فيه سنويا،
وإعطاء االعتبار للخسائر الثانوية وليس فقط الفورية42
إذا تقدير مستوى الخطر عن طريق (االحتمال ،الخطورة) يسمح بحساب الخطر،
وانتاج التقارير التي تحمل قائمة املخاطر وأولوياتها بعالقة مع سيناريوهات الحوادث املمكنة.
▪ توفيرموقع بديل
لحماية نظم املعلومات البد من توفير موقع بديل يسمى قاعة النجدة ،يتم اللجوء إليه
حالة حدوث الكارثة ،واملؤسسة أمام خيارات منها :إقامة هذا املوقع داخل املؤسسة وهذا في
حالة املنشآت الكبيرة ،اتفاقيات التعاون املتبادل بين مؤسستين حيث تحول املنظمة املضيفة
نظامها إلى نمط التشغيل في حال الطوارئ ملساعدة املؤسسة األخرى على معالجة بياناتها
املهمة ،املواقع الباردة وهي عبارة عن بنايات خارج املؤسسة فارغة وتكون جاهزة الستيعاب
األجهزة الالزمة ملعالجة البيانات بشكل مؤقت ،واملواقع الساخنة وتختلف عن الباردة بأنها
مجهزة بكافة األجهزة والحواسيب الالزمة الستعادة النشاط خالل فترة قصيرة من وقوع
األزمة.43
وفي هذا الصدد ظهر اليوم ما يسمى باالفتراضية ،والتي تسمح بخلق مخططات
استئناف نشاط بطريقة أكثر بساطة وبترشيد التكاليف ،إذ أن أغلب مخططات االستئناف
تعتبر أن األنشطة يجب استئنافها على موقع ثاني والذي يجب أن يكون قادرا على استقبال
جزء أو كل خوادم املوقع األول ،إذ يجب على األغلب االستثمار في األجهزة والتي قد ال يتم
استخدامها أبدا ،فاذا كانت الخوادم افتراضية ،يكون االستثمار في األجهزة جد منخفض ،ألن
االفتراضية تبسط عملية النسخ بتخزين األجهزة االفتراضية على خلجان تخزين تحمل النسخ
املتماثل وغير املتماثل ،إضافة إلى أن محطات التشغيل أيضا يمكن أن تكون افتراضية ،يكفي
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فقط نهايات"خاملة" على املوقع الثاني من أجل ان تستطيع مجموعة كبيرة من العمال
االستمرار في العمل44.
وعلية نستنتج أنه ال يمكن استئناف النشاط بعد األزمة إال بتوفير مواقع أخرى لنشاط
األنظمة املعلوماتية سواء كانت هذه املواقع حقيقية أو افتراضية.
▪ تعيين خلية أزمة
من الضروري في التخطيط ملواجهة األزمات أن يتم اعداد فريق أو خلية أزمة وتقديره
على الورق سواء حدثت األزمة أم لم تحدث ،يتميز أفراد هذه الخلية بمجموعة من
الخصائص والخبرات التي تؤهلهم الدارة األزمة بدءا من استشعار األزمة قبل حدوثها حتى
مواجهة آثارها عند الحدث واستخالص الدروس املستفادة منها45.
ُ
وعليه فان مواجهة األزمة تتطلب كفاءات بشرية تحدد مهامها مسبقا ،كل حسب
تخصصه ،وأهم شخص في هذا الفريق هو مسؤول مخطط االستمرارية أو مخطط النجدة
وهو املسؤول عن عملية التخطيط لتسيير األزمة ويكون إما تحت إشراف املدير العام أو مدير
نظم املعلومات أو مسؤول أمن نظم املعلومات ،مدير مخطط االستمرارية هو املسؤول األول
عن اتخاذ القرارات وتنفيذها وتسيير العمليات خالل وقوع الكارثة ،ولكن ليس بمفرده بل
بمساعدة فريق عمل أو ما يسمى أحيانا بخلية تسيير األزمة.
▪ النسخ االحتياطي
إن نهج مسؤولي مخططات استئناف النشاط يتمثل حاليا في تصور العديد من
السيناريوهات الكارثية املثبتة في أقص ى الحاالت ،وأحسن نهج حاليا يتمثل في اتباع توصيات
معهد التعافي من الكوارث( ،)DRIإذ يجب تمييز عنصرين جد مهمين في كل مخطط استئناف
نشاط وهما ** RTOو***46.RPO
يعد هدف وقت االسترداد( )RTOوهدف نقطة االسترداد( )RPOعاملين رئيسيين في
خطة التعافي من الكوارث ،إذ يشير  RTOإلى الحد األقص ى لوقت التوقف قبل أن يعمل
التطبيق بعد وقوع كارثة ،ويشير  RPOإلى أقص ى قدر من فقدان البيانات األخيرة من حيث
الوقت قبل أن يعمل التطبيق بعد وقوع الكارثة47.
بمجرد تحديد RTOو RPOلكل نظام ونوع كارثة تأتي الحاجة إلى االتفاق على الوقت
الذي يمكن فيه اجراء نسخ احتياطي للنظام ،واملدة التي يمكن أخذها احتياطيا ،ومدى
القدرة على التأثير على نظام االنتاج بينما يتم عمل نسخة احتياطية منه ،إذ تعتبر بعض
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التطبيقات حاسمة للغاية بالنسبة لألعمال لدرجة أن أصحابها لن يقبلوا ببساطة أي وقت
تعطل أو فقدان البيانات 48.لذا يجب التفكير والعمل على الحماية املستمرة ،وهي نسخة
احتياطية مستمرة تشبه آليتها النسخ املتماثل في الوقت الحقيقي(يضمن النسخ املتماثل
مطابقة مثالية في جميع األوقات بين املصدر والبيانات املنسوخة) ،وتتمثل التقنية في التقاط
كل تغيير عن طريق نسخه تلقائيا إلى وحدة تخزين أخرى ،وبالتالي يسمح باستعادة فورية في
أي وقت ،ويطلق عليها النسخ االحتياطي املستمر مما يسمح باالسترداد في أي وقت ولها عدة
مزايا منها :هدف نقطة االسترداد قريب من الصفر ،االستعادة الفورية ،نقل النسخ االحتياطي
إلى موقع آخر49.
الشكل رقم( :)1الفرق بين النسخ االحتياطي التقليدي والنسخ االحتياطي املستمر
الكارثة

استئناف االنتاج

النسخ االحتياطي التقليدي
بيانات منسقة

10h00
RTO

13h45

RPO

10h10

08:00

استئناف االنتاج
النسخ االحتياطي املستمر
Source: Cédric Georgeot, op.cit, p81.

يوضح الرسم البياني الفرق بين النسخ أو الحفظ التقليدي واملستمر ،في البنية
التقليدية لدينا فقدان البيانات ساعتين من  RPOبين النسخ االحتياطي األخير والوقت الذي
حدثت فيه الكارثة ،بعد هذه الكارثة من الضروري استعادة البيانات من األشرطة والتي يمكن
أن تستغرق وقتا طويال( 3:45ساعات من )RTOحسب الحجم ،في حين يفترض أن يوفر
النسخ االحتياطي املستمر صفر RPOووقت االستعادة شبه فوري أو يمكن ان يستغرق بضع
لحظات حسب الحجم إذا كان من الضروري استرداد اللقطة من خليج آخر ،ففي مثالنا
توقف االنتاج ملدة  10دقائق(10=RTOدقائق)50.
إذن النسخ االحتياطي ضروري وعلى كل مؤسسة أن تحاول الوصول إلى الحالة املثالية
التي تتمثل في عدم فقدان أي بيانات( RPOقريب من الصفر) ،وتوقف االنتاج قصير قدر
االمكان(قيمة  RTOقريبة من الصفر).
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وكما ذكرنا سابقا ليست كل التطبيقات والبيانات بنفس الدرجة من األهمية
والحساسية ،فهناك ما يكون ضياعها ليوم كامل أمر عادي ،وهناك من ال تحتمل لحظة ضياع
واحدة ،لذا عند انشاء خطة االستئناف/االستمرارية يجب العمل على فهم مدى أهمية
وحرجية كل تطبيق وتحديد  RTOو ،RPOوالجدول املوالي يعتبر مثاال لتحديد RTO
وRPOبناء على مستوى حرجية التطبيق.
الجدول رقم( :)1تحديد  RTOو RPOبناء على مستوى حرجية التطبيق
RPO
RTO
الحرجية
قريب من الصفر
عالية
 ساعة
متوسطة

بين ساعة و 4ساعات

 2 ساعات

منخفضة

بين  4ساعات و 12ساعة

 8 ساعات

منعدمة

 12 ساعة

 8ساعات

Source: Paolo Bruni&al, Managing DB2 for z/OS Utilities with DB2 Tools Solution Packs,
Redbooks, 2013, p57.

من خالل الجدول نالحظ أنه يمكن تحديد مدة  RPOو RTOحسب حرجية التطبيق،
فالتطبيق االستراتيجي ذو الحرجية العالية ال يتحمل ضياع أي معطيات وال يمكن أن يتحمل
توقف نشاطه ألكثر من ساعة ،في حين التطبيق غير املهم وغير االستراتيجي يمكن أن يتحمل
وقت استرداد ألكثر من  12ساعة ونقطة استرداد ألكثر من 8ساعات .لكن قد يقول قائل ملاذا
ال يتم توفير  RPOو RTOقريب من الصفر لكل التطبيقات ،ألنه ببساطة يتعلق األمر
بالتكاليف ،فكلما كان  RPOو RTOمنخفض كلما كان وضع الحلول مكلفا ،ويظهر ذلك من
خالل الجدول التالي:
املستوى
1
2
3

الجدول رقم( :)2تكاليف الحلول حسب مستوى  RPOوRTO
التكلفة
RTO
RPO
€€€
فوري
فوري
€€
 48ساعة أو أكثر
 24ساعة أو أكثر
€
 5أيام أو أكثر
 7أيام أو أكثر

Source: Eric Maillé, VMware vSphere4-Mise en place d’une infrastructure virtuelle-, Editions Eni,

.
فمن خالل الجدول نالحظ أن كلما اقترب هدف نقطة االسترداد  RPOوهدف وقت
االسترداد  RTOمن الصفر وكان االسترجاع فوريا كلما كانت تكلفة وضع الحلول مرتفعة،
2010, p332
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وكلما زادت مدة االسترجاع كلما كانت التكلفة منخفضة ،ويكون االختيار طبعا حسب أهمية
وحرجية النظام أو التطبيق أو املعطيات.
الفرع الثاني :مرحلة التنفيذ(مرحلة الألزمة)
واحدة من الصعوبات التي تواجه تسيير األزمة تتمثل أساسا في فهم الظاهرة وتعريف
الوقت الذي يجب اطالق عملية التسيير فيه وتبدأ بإجراءات محدودة في الوقت والهدف ،وهنا
يجب إعطاء مالحظة ملن له فرصة النجاح ،املخطط يجب أن يفعل بسرعة منذ االشارات
األولى للكارثة إن أمكن ،بمعنى قبل ظهور االضطراب وهي وظيفة العملياتيين ،وفي الحاالت
األكثر خطورة يمكن البدء بمرحلة االنقاذ التي تهدف في حالة الطوارئ إلى حماية األشخاص،
السمعة واملمتلكات .املهم هو التنظيم بطريقة مختلفة من أجل السماح بمواصلة اإلنتاج
بأقل وقت توقف ممكن51.
ومن الصعوبات التي يواجهها املسؤولون أيضا في حالة األزمة هي التحكم في األعصاب،
فالتحكم الجيد في األزمة هو قبل كل ش يء نتيجة قرارات املدير الذي يجب أن يكون له القدرة
على فرز املعلومات حسب درجة أهميتها ،واإلبتعاد تماما عن جانب املشاعر ( الغضب ،الغيرة،
الغرور).....ألنها الخطر األول الذي يواجه املقرر52.
وعليه يتم التفكير واالستنتاج إذا كان من املمكن ،أو من املفيد واملهم العودة إلى
الوضعية األولى ،واختيار االستراتيجية املناسبة إما بالعودة إلى الوضعية األولى أو العمل على
تطوير املؤسسة53.
ومن خالل التعرض ملرحلة التحضير ومرحلة التنفيذ يظهر لنا جليا مدى أهمية مرحلة
التحضير واالعداد ،بل تعتبر تقريبا كل ش يء من أجل مواجهة األزمة ،أما مرحلة التنفيذ فهي
مجرد تطبيق ملا تم التخطيط له ،فاذا كان هذا األخير جيدا غالبا ما يتم مواجهة األزمة
بطريقة جيدة والعكس صحيح ،لذا فان االستثمار األكبر في مخطط استئناف/استمرارية
النشاط يكون في التحضير الجيد ملراحل مواجهة األزمة.
الفرع الثالث :مرحلة التقييم(مرحلة ما بعد األزمة)
بعد أي أزمة أو كارثة تتعرض لها املؤسسة بصفة عامة أو أنظمة املعلومات بصفة
خاصة ،تجد املؤسسة نفسها في وضعية تقييم ،حيث تقوم املؤسسة بتقييم أثر األزمة على
نشاط أنظمة املعلومات وذلك بالتطرق للنقاط التالية54:
 تحليل التكاليف املالية.101
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 تعريف التطبيقات الحساسة. تحديد مدة االستئناف الضرورية. تفصيل البنية التحتية لنظام املعلومات. قائمة املستخدمين الحرجين.هذا التقييم يسهل عملية اتخاذ القرارات التي غالبا ما تكون صعبة بعد الكارثة ،ويمكن
تكملته ب55:
 حلول النجدة وإطالقها. تكوين خلية أزمة مختصة إن لم تكن موجودة من قبل ،وتطويرها وتحسينها إن وجدت ،أوإضفاء بعض التغييرات إن تطلب األمر.
 وضع مخطط استئناف/استمرارية النشاط إن لم يكن ،وتعديله وتحسينه إن كان.كما يجب القيام باختبارات منتظمة من أجل التحقق من التنفيذ الجيد للمخطط
وتصحيح األعطال املمكنة ،إضافة إلى أن اختبار وتكوين وتحقيق عمليات يسمح بتعريف
الفجوات من أجل تحضير األفراد املشاركين في تفعيل مخططات النجدة وتحسين فعالية
املخططات.
ُ
هذه املرحلة ال تقل أهمية عن سابقتيها فهي األساس الذي تبنى عليه عملية التحسين
املستمر ملخططات استئناف/استمرارية النشاط ،فبعد كل مرحلة تقييم -بعد أي أزمة -يتم
اكتشاف ثغرات في املخططات يتم اصالحها ومالحظات مهمة يجب أخذها بعين االعتبار،
وممارسات يجب تطبيقها في األزمات القادمة ،وقرارات حاسمة وضرورية يجب اتخاذها ،وبهذه
الطريقة تكتسب املؤسسة خبرات عالية في مواجهة األزمات ،وتحسن بذلك من أدائها وفرص
بقاءها واستمراريتها.
خاتمة:
من خالل هذه الدراسة تم معالجة اشكالية كيفية مساهمة مخطط
استئناف/استمرارية النشاط في حماية األنظمة املعلوماتية واسترداد نشاطها عند مواجهة أي
أزمة أو كارثة ،وتم التوصل إلى النتائج التالية:
 إن املخاطر التي تتعرض لها األنظمة املعلوماتية والتي قد تضعها موضع أزمة حقيقيةعديدة وال يمكن حصرها أو تحديدها أو حتى توقعها ،لذا فان سبل الحماية التقليدية
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ككاميرات املراقبة وأجهزة االنذار وبرامج الحماية أصبحت ال تجدي نفعا في حال مواجهة
املؤسسة واألنظمة لكوارث كبيرة ،وأصبحت عملية التخطيط لألزمات عملية ضرورية من
خالل تحضير مخطط الستئناف أو استمرارية النشاط في حال حدوث ذلك.
 املعلومات اليوم تعتبر رأس مال العديد من املؤسسات والتي قد يؤدي ضياعها ولو لفترةوجيزة إلى خسارة كبيرة للمؤسسة لذا فان مخطط استئناف/استمرارية النشاط مخطط
ضروري يسعى لضمان اتاحة املعلومات حتى في حاالت األزمات الكبيرة واملفاجئة.
 مخطط استئناف/استمرارية النشاط ليس بمخطط مطاط وموحد يصلح لجميعاملؤسسات ،بل هو خاص ،ويختلف من مؤسسة ألخرى حسب حجم األنظمة املعلوماتية
وحساسيتها ،وال يمكن وال في أي حال من األحوال االستعانة بمخطط مؤسسة أخرى
وتطبيقه ،ألن لكل واحدة بنية تحتية وكفاءات بشرية خاصة بها ،كما أنه ال يمكن استخدام
مخطط نموذجي لجميع األزمات ،ألنه لكل أزمة خصائص مختلفة عن غيرها.
 مخطط استئناف/استمرارية النشاط وإن لم يحقق االستئناف الكامل أو االستمراريةالكاملة لنشاط األنظمة املعلوماتية ،فعلى األقل يخرجها من األزمة بأقل الخسائر املمكنة.
 مخطط استئناف/استمرارية النشاط عبارة عن منهجية متكاملة تتكون من ثالث مراحل:مرحلة التخطيط قبل األزمة ،مرحلة التنفيذ خالل األزمة ومرحلة التقييم بعد األزمة ،كل
مرحلة من هذه املراحل مهمة وضرورية ،لكن حصة األسد تكون ملرحلة التخطيط والتحضير
واالعداد ،فاذا كان التحضير جيدا كان التنفيذ ناجحا والعكس صحيح.
 أفضل تحقيق الستئناف/استمرارية النشاط عندما يكون هدف وقت االسترداد RTOقريب من الصفر ،وهدف نقطة االسترداد  RPOقريب من الصفر ،بمعنى أن عملية النسخ
االحتياطي عملية مستمرة ،وعند حدوث الكارثة ال يكون هناك أي ضياع للبيانات ،وبالتالي ال
يتم خسارة الوقت في عملية االسترداد.
التوصيات
 باعتبار أن املؤسسات اليوم تعمل في عالم معلوماتي سمته األساسية هي املخاطروالتهديدات املختلفة ُ
فم َح َّتم على هذه املؤسسات مواكبة هذا العالم والتحصن ضد مخاطره
غير املتوقعة التي تضع املؤسسة في حالة األزمة ،ومن هنا أصبح تحضير مخطط
استئناف/استمرارية النشاط ضرورة حتمية الستمرارية املؤسسات ،وذلك من خالل انشاء
خلية في املؤسسة تسمى بخلية األزمات تقوم بدراسة أنواع األزمات املمكن حدوثها واحتمالية
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تكرارها ودرجة الخطورة املصاحبة لها ليتم االستعداد لها عن طريق املخطط املذكور واعطاء
هذه الخلية اهتماما خاصا وتزويدها بكل املعدات والكفاءات الالزمة.
 على املؤسسات التحضير الجيد والجدي ملخطط استئناف/استمرارية النشاط ،وبذل كلاألموال واملجهودات لذلك ،فمرحلة التحضير أهم مرحلة والتي بدونها ال يمكن املرور للمراحل
الالحقة ،ففي حالة األزمة ال يمكن التفكير في حلول وإنما التطبيق فقط.
 لنجاح املؤسسات في تخطي األزمات بأقل األضرار عليها إما جلب الكفاءات البشرية فيمجال األنظمة املعلوماتية أو االتصال بمختصين في هذا املجال لالستفادة من االستشارات
الالزمة في حال أي خطورة ومواكبة املستجدات في مجال املعلوماتية.
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ملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة متطلبات التحول نحو اقتصاد املعرفة في الجزائر بحيث
قمنا باستعراض األدبيات النظرية الخاصة باقتصاد املعرفة في الجانب النظري  .للوقوف على
الواقع الجزائري قمنا بدراسة ميدانية تمثلت في توزيع استبيان على عينة متمثلة في أساتذة
جامعيين في مؤسسات جامعية مختلفة بحيث توصلت الدارسة إلى أن للجزائر العديد من
املقومات واملؤهالت التي تمكنها من أن تكون رائدة في مجال اقتصاد املعرفة ،كما توصلت
الدراسة إلى أن تشجيع عمليات اإلبداع واالبتكار والبحث والتطوير تشكل في مجموعها
املقومات األساسية لالنتقال نحو اقتصاد املعرفة.
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متطلبات التحول نحو اقتصاد املعرفة في الجزائر:
دراسة ميدانية وجهة نظراألساتذة الجامعيين

الكلمات املفتاحية  :متطلبات اقتصاد املعرفة  ،اقتصاد املعرفة  ،إستراتيجية االلكترونية ،
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.
Abstract:
This study aimed to know the requirements of the transition towards the
knowledge economy in Algeria, So we reviewed the theoretical literature on
the knowledge economy in the theoretical side, To find out about the
Algerian reality, we conducted a field study, which was the distribution of a
questionnaire to a sample of university professors in different university
institutions, The study found that Algeria has many qualities and
qualifications that enable it to be a leader in the field of knowledge economy,
and the promotion of creativity, innovation and research and development
are all the basic elements of the transition to the knowledge economy.
key words :Knowledge Economy Requirements, Knowledge economy,
Electronic Strategy, Information and communication technology.

ّ
مقدمة:
يشهد العالم اليوم تقدما تكنولوجيا هائال في كافة املجاالت االقتصادية يرجع األساس
فيه إلى املعرفة التي أضحت اليوم ثروة دائمة ال تنصب مادام العقل البشري قادرا على
االبتكار والتطوير ،وتحويل املعلومات إلى معرفة  ،ثم تحويل املعرفة إلى منتج متميز يحقق
النمو االقتصادي ،فهي عبارة عن رأس مال في حد ذاتها تقوم على األفكار والخبرات
واملمارسات األفضل وهو ما يؤكد بأن حجم املساحة التي تحتلها املعرفة في ظل هذا االقتصاد
أصبحت أكثر وأكبر عمقا عما كانت عليه من قبل في ظل االقتصاد الصناعي.
وعلى هذا األساس  ،فقد عملت الدول على بناء قاعدة متينة للتكنولوجيا من أجل
استخدام فعال للمعرفة وصناعة لألصول الفكرية كضرورة من أجل مواجهة التحديات
املفروضة  ،حيث أصبح من يملك أصوال فكرية ومعرفية أقوى ممن يملك أمواال.
والجزائر اليوم تجد نفسها مجبرة على االستفادة من هذا االقتصاد الجديد بجدية بكل ما
يتيحه من فرص لتحقيق التنمية املستدامة وما يفرضه من تحديات  ،وهذا ال يكون إلى
بتحقيق أهداف مشروع الجزائر االلكترونية الذي انطللق منذ  2013ولم يحقق األهداف
املرجوة منه.
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إشكالية الدراسة:
أحدث التوجه نحو اقتصاد املعرفة ثورة في الساحة االقتصادية العاملية بالتحول من
االقتصاد املعتمد على إنتاج السلع والخدمات إلى االقتصاد املعتمد على إنتاج املعرفة الذي
يركز على كفاءة املوارد البشرية واملعرفة لتحقيق التنمية االقتصادية  ،وتأسيسا على ما سبق
تعالج هذه الورقة البحثية اإلشكالية التالية:
ما هي متطلبات التحول نحو اقتصاد املعرفة في الجزائر؟
كما ينبثق عن هذه اإلشكالية التساؤالت التالية:
 ما هي املتطلبات العلمية التي يمكن أن تحقق اقتصاد املعرفة في الجزائر ؟ ما هي املتطلبات املعرفية والبحثية التي تحقق التحول نحو اقتصاد املعرفة فيالجزائر ؟
 ماهي املتطلبات املادية التي تحقق االنتقال نحو اقتصاد املعرفة في الجزائر ؟الفرضيات :
 تحسين السياسات التعلمية واالهتمام بالجامعات يعتبر البنية التحية نحو تحقيقاقتصاد املعرفة في الجزائر .
 تشجيع االبتكار واالستثمار الجيد في البحث العلمي والتطوير يحقق التحول نحواقتصاد املعرفة في الجزائر .
 زيادة املوارد املخصصة للبحث والتطوير يساهم في تحقيق اقتصاد املعرفة في الجزائرأهداف الدراسة:
 التعرف على ركائز وسمات اقتصاد املعرفة ؛ التعرف على متطلبات التحول نحو اقتصاد املعرفة في الجزائر ؛ التعرف على واقع اقتصاد املعرفة في الجزائر ؛أهمية الدراسة :تأتي أهمية هذه الدراسة في مساعدة األساتذة الجامعين والباحثين
االقتصاديين في التعرف على متطلبات التحول نحو اقتصاد املعرفة التي من شأنها تحويل
االقتصاد الجزائري من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد معرفي يعتمد على
التقنية واملعلوماتية لإلسراع بمعدالت نموه بدرجة أكبر ملالحقة سباق التنمية والتقدم
والتفاعل مع التوجيهات العاملية .
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محاور الدراسة:
ألجل اإلجابة على إشكالية الدراسة تم تقسيم الدراسة على النحو التالي:
املبحث األول  :مفاهيم عامة حول اقتصاد املعرفة
املبحث الثاني  :اإلطار التطبيقي للدراسة (معرفة متطلبات االنتقال نحو اقتصاد املعرفة
في الجزائر من وجهة نظر األساتذة الجامعيين ).

املبحث األول :مفاهيم عامة حول اقتصاد املعرفة
لقد ساهم التطور الهائل في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في ظهور العديد من
املصطلحات واملفاهيم االقتصادية من بينها اقتصاد املعرفة  ،وعليه سيتم التطرق في هذا
املحور إلى مفهوم وخصائص وسمات وركائز اقتصاد املعرفة كما سيتم التطرق إلى متطلبات
اقتصاد املعرفة بصفة عامة .
املطلب األول :تعريف اقتصاد املعرفه:
هناك مجموعة من التعريفات التى ذكرت بشأن اقتصاد املعرفة،يمكن أن نذكر منها ما يلى:
تعريف منظمة التعاون االقتصادى والتنمية :والتى تعرف االقتصاد املعرفى بأنه االقتصاد
القائم على اكتساب وتوليد ونشر وتطبيق املعرفة لدفع عجلة النمو ولتواصل التنمية في املدى
البعيد .1
حسب  Foray Dominiqueفإن اقتصاد املعرفة هو تخصص فرعي من االقتصاد يهتم
أساسا باملعرفة من جهة ويعتبرها ظاهرة اقتصادية حديثة تتميز بتغير سير االقتصاديات من
حيث النمو وتنظيم النشاطات االقتصادية من جهة اخرى.2
ويعرف نجم عبود اقتصاد املعرفة:بأنه االقتصاد الذي ينش ئ الثروة من خالل عمليات
وخدمات املعرفة في القطاعات املختلفة باالعتماد على األصول البشرية وغير امللموسة وفق
خصائص وقواعد جديدة .3
كما يعرف باركين اقتصاد املعرفة بأنه دراسة وفهم عملية تراكم املعرفة وحوافز األفراد
الكتشاف  ،تعلم املعرفة والحصول على ما يعرفه اآلخرون .4
أما البنك الدولي فيعرفه بأنه االقتصاد الذي يعتمد على اكتساب املعرفة وتوليدها ونشرها
واستثمارها بفاعلية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متسارعة 5.
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فيما يخص تعريف الباحثين يمكن القول أن اقتصاد املعرفة هو االقتصاد القائم على
العنصر البشري الذي يقوم بإنتاج ونشر واستخدام املعرفة واملعلومات،بحيث يتميز اقتصاد
املعرفة عن االقتصاديات األخرى بكونه اقتصاد وفرة أكثر منه اقتصاد ندرة إذ أن أغلب
املوارد تنفذ باالستهالك فيما تزداد املعرفة باملمارسة واالستخدام ويمكن تعريف اقتصاد
املعرفة كذلك على أنه االقتصاد الذي يعتمد على القدرات الفكرية لدى األفراد وينظر
لإلنسان بوصفه منتجا للمعرفة .
املطلب الثاني  :خصائص اقتصاد املعرفة:
توجد خصائص عديدة القتصاد املعرفة نذكر منها:
➢ العامل الرئيس في اإلنتاج هي املعرفة.
ً
➢ االهتمام بالالملموس كاألفكار والعالمات التجارية بدال من األصول املادية.
ً
➢ انه شبكي نظرا لتطور وسائل االتصاالت الحديثة.
➢ انه رقمي مما يؤثر بشكل كبير على حجم وخزن ومعالجة املعلومات.
➢ انه افتراض ي فمع الرقمنة وشبكة اإلنترنت بات العمل االفتراض ي حقيقة
واقعة.
➢ انحسار قيود الزمان واملكان انخفاض التكلفة في ظل التطورات التكنولوجية
الجديدة.
➢ انتشار األسواق اإللكترونية التي تتميز بسرعة تدفق املعلومات عن املنتجات
وأسعارها.
➢ تدعيم الوعي بالقضايا األخالقية لدى األفراد واملنظمات نتيجة للتدفق الحر
للمعلومات عبر الشبكة اإللكترونية.
املطلب الثالث  :مرتكزات اقتصاد املعرفة
إن إقامة اقتصاد املعرفة يتطلب توافر البنية التحتية املعلوماتية األساسية  ،لضمان
االنتقال من املجتمعات التقليدية إلى املجتمعات الحديثة  ،وهذا يتطلب استخدام التقنيات
الحديثة في عمليات اإلنتاج وكذا التوسع في االستثمار في مجال البحث والتطوير  ،والعمل على
تنمية رأس املال الفكري وإتباع سياسة املعلوماتية تضمن حسن استغالل وتسيير املعلومات
واملعارف .
ومن هنا فإن اقتصاد املعرفة يرتكز على العناصر التالية6:
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 .1تكنولوجيا اإلعالم واالتصال :وهي ذلك الجانب التكنولوجي من نظام املعلومات الذي
يشمل األدوات التي تساعد في استقبال املعلومات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها وطباعتها
ونقلها بشكل الكتروني  ،ولقد أصبحت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مصدرا للعمل والثروة ،
واملكون األساس ي للبنية التحتية القتصاد املعرفة
.2رأس املال الفكري :يعتبر من أكبر املوجودات قيمة في ظل اقتصاد املعرفة،ألنه يمثل قوة
علمية قادرة على إدخال التعديالت الجوهرية على كل ش يء على اعتبار أنه مرتبط بالقدرات
اإلبداعية التي يملكها األفراد  ،وهذا ما يجعله مميزا عن رأس املال املادي  ،نظرا ألن هذا
األخير له عمر إنتاجي محدود يتناقص باالستخدام بينما رأس املال الفكري له قيمة مفتوحة
النهاية تتزايد قيمته باالستعمال وهو غير ملموس  ،لذا تبرز صعوبة تقييمه وقياسه.
 .3إدارة املعرفة  :وهي مجموع العمليات التي تعمل على استخراج املعرفة الضمنية لرأس
املال الفكري  ،من خالل املحاورة عن طريق تحقيق لقاءات تجمع النخبة التي تمثل رأس
املال الفكري  ،وخلق بيئة تسمح بالتحاور وبالتالي نقل الخبرات من شخص ألخر  ،وهي تقوم
على استثمار معطيات رأس املال الفكري وتطبيقها مباشرة لكسب الريادة وتحقيق التفوق
التنافس ي وغلق األبواب بوجه املنافسين الستثمار هذه املعطيات .
 .4البحث والتطوير  :وهو وظيفة مغذية لإلبداعات التكنولوجية  ،ويمكن وصفه على أن
النشاط اإلبداعي الذي يتم على أساس قواعد علمية بهدف زيادة مخزون املعرفة
واستخدامها  ،ويعتبر البحث والتطوير من أهم أدوات الهيمنة العلمية والتقنية من خالل
اعتماده على االبتكار  ،فرفع تنافسية دولة ما يقتض ي منها االهتمام أكثر بنسق االبتكار الذي
يساهم بطريقة كفئة على إدارة واستيعابها وتنشيط إنتاج املعرفة بطريقة وأسلوب خالق .
املطلب الرابع  :متطلبات اقتصاد املعرفة:
يتطلب اقتصاد املعرفة بنية إدارية داعمة تعزز إنتاجية املعرفة وإلى بنية تقنية
معلوماتية تسهل تخزين املعارف ومعالجتها ونقلها وتحويلها إلى ثقافة معرفية تسعى إلى
التطوير املستمر وتهتم باإلسهام في التنمية املستدامة
ولتحقيق ذلك فالبد من اتخاذ اإلجراءات التالية7:
 .1تطويرالبنية التحتية:
✓ تجنيب التطوير املجزوء بمعنى تطوير قطاع وإهمال أخر كالعناية بالتصنيع وإهمال
القطاع الزراعي ؛
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✓ فصل اإلطار املعرفي عن التكنولوجي ؛
✓ تحويل املعرفة إلى منتجات فعلية ؛
 .2تنمية املوارد البشرية:إن بناء القدرات في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يجري على ثالث
مستويات في قطاع التعليم وهي  :املدارس  ،الجامعات  ،مؤسسات التدريب املعني .
يتم االهتمام بالعنصر البشري من خالل:
 إدراج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في املناهج الدراسية ؛ إقامة شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز حصول املتخرجين على وظائف العمل ؛ تفعيل التعليم االلكتروني ؛ إنشاء حاضنات لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ؛ تطوير املواد التعليمية املخصصة للتدريب التخصص ي إلي تكنولوجيا املعلومات ؛ تسهيل عمليات تمويل املشاريع البحث في تكنولوجيا املعلومات من خالل البحث عنالقروض واملنح في القطاع الصناعي.
.3البحث التطوير:البد من تحديد أولويات االستثمار في البحث والتطوير وهذه األولويات
تقود إلى إطالع املبادرات التي يمكن أن تزيد مهارات إدارة البحث الوطنية من خالل إقامة
أشكال تنظيمية تساعد علي بناء القدرات في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال .
.4تحسين البنية األساسية لالتصاالت والخدمات  :من خالل إدخال التحسينات على
قطاع االتصاالت ومراعاة الجوانب التالية:
✓ إعادة هيكلة قطاع االتصاالت  :بغرض التخلص من احتكار الدولة لالتصاالت من
خالل تخفيض تمويل البنية األساسية لقطاع االتصاالت من القطاع العام
واالستفادة من رأس املال الخاص في مشاريع تطوير البنية األساسية والخدمات
املختلفة مما يسهل في نهاية املطاف بزيادة املنافسة التي تنشا من جزاء فتح
املجال أمام جميع الشركات للمساهمة في تنمية القطاع حسب قواعد ضابطة
محددة .
✓ إجراء اإلصالحات الضرورية لتحسين نوعية الخدمات وإحراز تقديم نحو التنمية
االقتصادية واالجتماعية املستدامة .8
 .5الحد من الفساد اإلداري:إن وجود قطاع غير رسمي واسع  ،فساد ومحسوبية
ومؤسسات ضعيفة يعيق فرص إقامة اقتصاد املعرفة فال بد من تطبيق سياسات عامة
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تجشع الحوار بين السلطات الرسمية والجهات الفاعلة في املجتمع املدني،وإشراك هذا
االخير في عملية صناعة القرار بشأن السياسات التي تهتم الصالح العام.

املبحث الثاني :اإلطار التطبيقي للدراسة (معرفة متطلبات االنتقال نحو اقتصاد
املعرفة في الجزائر من وجهة نظر األساتذة الجامعيين )
سوف نستعرض من خالل هذا املبحث عناصر الدراسة التي اختيرت بناءا على مالئمتها
مع املوضوع ،ممثلة في مجتمع الدراسة
املطلب األول :األساليب اإلحصائية املستخدمة
 .1مجتمع الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة في األطراف التالية:
➢ األساتذة الجامعيين دائمين  :أستاذ محاضر  ،أستاذ مساعد
➢ األساتذة الجامعيين مؤقتين  :أستاذ مشارك  ،أستاذ مؤقت.
 .2عينة الدراسة:
لقد تم توزيع ( )40استمارة قصد الحصول على أعلى نسبة تمثيل ممكنة  ،ويمكن
توضيح ذلك في الجدول التالي:
جدول رقم )(01االستمارات املوزعة

البيان

التكرار

النسبة %

االستمارات املوزعة
االستمارات املسترجعة
االستمارات غير مسترجعة
االستمارات امللغاة
االستمارات الصالحة
للدراسة

40
38
02
03
35

100%
95%
5%
7.5%
87.5%

املصدر  :من إعداد الباحثين

املالحظ من خالل الجدول أن عدد االستمارات املوزعة بلغ ( )40استمارة والتي تم
تحصيل منها  38من أفراد العينة و 03استمارات فقدانها نتيجة اإلهمال  ،واملالحظ أن نسبة
االستمارات الصالحة للتحليل تمثل  87.5%من إجمالي االستمارات املوزعة وهي نسبة جيدة
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للتحليل.
ثالثا:األساليب اإلحصائية املستخدمة :
تم استخدام األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات  :حيث تم االستفادة في تحليل
البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة من برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
اإلصدار
()STATISTICAL PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCES SPSS22
تجميع وتبويب إجابات أفراد العينة في برنامج  spss 22يتيح جملة من األساليب اإلحصائية
للمساعدة على التحليل الجيد واملوضوعي ملخرجات االستبيان من هذه االساليب نجد:
املتوسطات الحسابية:باعتبارها أحد املقاييس النزعة املركزية  ،تم استعمال املتوسط
الحسابي ملعرفة االتجاه العام إلجابات أفراد عينة الدراسة
االنحراف املعياري  :كمؤشر لقياس مدي االتساق املتوفر بين إجابات عينة الدراسة على كل
فقرة من فقرات االستمارة.
اختبارالفرضيات  :من أجل اختبار فرضيات هذا البحث تم االعتماد One sample t-test
املطلب الثاني :التحليل الوصفي لخصائص العينة املدروسة
.1الخصائص السيكومترية
 1.1الثبات
للتأكد من صدق االستبيان تم االعتماد على معامل الفا كرونباخ  ،حيث بلغت نسبة
االتساق الداخلي لالستبيان  ، 94.7%مما يؤكد على ثبات أداة القياس حيث كلما أقترب من
الواحد وكان مرتفعا ،فان هذا يعتبر مؤشرا جيدا على ثبات االستبيان وبالتالي صالحيته
ومالئمة األداة ألغراض الدراسة،والجدول رقم  01يبين اختبار الثبات للمتغيرات.
الجدول رقم  02اختبارالثبات للمتغيرات
املحور
عدد العبارات معامل الثبات  αكرونباخ
07
08
04
19

متطلبات املتعلقة بالسياسة التعليمية
متطلبات البحثية واملعرفية
املتطلبات املادية
معامل الثبات اإلجمالي
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املصدر :من إعداد الباحثان بناء على مخرجات برنامج . 25spss

نالحظ من خالل الجدول رقم ()2أن معامالت ثبات متغيرات الدراسة تراوحت ما %65.4بين و، %93.3
بينما بلغ معامل االستبانة ككل ( ،)%96.1وهي أعلى من الحد األدنى املقبول ( ،)%60وهذا يدل على ثبات
أداة الدراسة ،وقد أكد (  )Malhotra, 2010أن شرط ثبات أداة الدراسة يتحقق إذا كان معامل الثبات ألفا
كرونباخ أكبر أو يساوي .0.60

 2.2الصدق  ( :الصدق الظاهري )
جدول رقم 03نسب اتفاق املحكمين على عبارات االستبيان
محور 1نسبة االتفاق %محور 2نسبة االتفاق %محور 3نسبة االتفاق%
%100
1
%100
1
%100
1
%100
2
%100
2
%100
2
%100
3
%75
3
100%
3
%100
4
%100
4
100%
4
%50
5
100%
5
%100
6
%50
6
%100
7
%100
7
%100
8
املصدر  :من إعداد الباحثان بناء على نتائج تحكيم االستبيان

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )03أن نسبة اتفاق املحكمين على عبارات االستبيان
بلغت  ،93.42%وهي نسبة جيدة تدل على صدق االستبيان..
 -1تحليل الخصائص الوصفية لعينة الدراسة
 -2يوضح الجدول رقم  02وصف أفراد عينة الدراسة كما يلي:
 -3الجدول رقم  :04وصف أفراد عينة الدراسة
التكرارات النسبة
الفئة
املتغيرات
%2.85
01
ماستر
املؤهل العلمي
%11.43
04
ماجيستر
%85.72
30
دكتوراه
%40
14
أستاذ محاضر
الوظيفة
%29.57
10
أستاذ مساعد
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أستاذ مشارك

06

%17.93

أستاذ مؤقت

05

%12.5

أقل من  5سنوات
بين  5و  10سنوات
أكبر من  10سنوات

14
16
05

%40
%45.71
%14.29

الخبرة

املصدر:من إعداد الباحثين بناء على مخرجات spss

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )04أن توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي أن
أغلب أفراد العينة دكاترة حيث بلغ عددهم ( )30فردا وهو ما يعادل نسبة 85.72 %وهي
نسبة جيدة ،وهذا يدل على قدرة أفراد العينة على تفهم أسئلة االستبانة واإلجابة عليها ،وهذا
ما يعطي كذلك أهمية للبحث من حيث النتائج املتحصل عليها ،أما بالنسبة للوظيفة فأغلب
أفراد العينة أساتذة جامعيين دائمين ،حيث بلغ عددهم ( )24فردا بنسبة 69.57 %كما
يالحظ من خالل الجدول  ،أن  45.71%من املستجوبين يملكون خبرة بين  5و  10سنوات هذا
ما يعزز الثقة بإجابات العينة .
املطلب الثالث  :تحليل النتائج واختبارالفرضيات
 .1تحليل نتائج االستبيان  :سوف يتم التطرق إلى النتائج املتحصل عليها بعد معالجة
البيانات التي تضمنتها االستمارات املسترجعة
تم االعتماد على مقياس ليكارت الخماس ي الذي يحتل خمسة إجابات كما هو موضح
في الجدول رقم  03كما يلي:
جدول رقم  :05مقياس ليكارت الخماس ي
التصنيف موافق تماما موافق محايد غيرموافق غيرموافق تماما
1
2
3
4
5
الدرجة
املصدر :محمد عبد الفتاح الصيرفي  ،البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثين  ،دار وائل للنشر  ،عمان  ،األردن
 ، 2006ص.115

بعد ذلك يتم تحديد حساب املتوسط الحسابي املرجح واالنحراف املعياري ثم تحديد
االتجاه حسب قيم املتوسط كما يلي:
حساب املتوسط الحسابي املرجح.
حدود الفئات  :ويتم ذلك عن طريق حساب املدى
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املدى = القيمة الكبرى – القيمة الصغرى
طول الفئة:املدى /عدد التكرارات 5/4=0.8
نضيف النتيجة  0.8بالتدرج إلى الفئات ابتداء من الفئة األولى وتكون كاألتي:
الجدول رقم  06يحدد مجاالت االتجاه حسب برنامج خماس ي ليكارت
الرأي
قيمة املتوسط املرجح
غير موافق تماما
1-1.8
غير موافق
2.6-1.8
محايد
3.4-2.6
موافق
4.2-3.4
موافق تماما
5-4.2
املصدر:من إعداد الباحثين

 1.1عرض نتائج املحور االول املتعلقة بالسياسة التعليمية:
جدول رقم ( )07نتائج املحور االول املتعلقة بالسياسة التعليمية
الرقم

العبارات

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

01

تبني التخطيط االستراتيجي الشامل

3,80

,406

02

دعم التنوع في مجاالت التعليم
االلكتروني
تطوير آليات رعاية املتفوقين من خالل
برامج خاصة
التوسع في مفهوم املدرسية الذكية
وجامعة املستقبل
ربط الجامعة بمحيطها االقتصادي
واالجتماعي
رفع مستوى الثقافة املتعلقة بمجتمع
املعرفة
الدفع باتجاه إنشاء جامعة منتجة

4,23

,598

4,29

,458

4,31

,458

4,23

,490

3,94

,591

4,43

,502

03
04
05
06
07
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االتجاه العام
للعينة
موافق
موافق تماما
موافق تماما
موافق تماما
موافق تماما
موافق
موافق تماما
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4.20

املتوسط الحسابي اإلجمالي

ط/د روزة عقري

0.426

موافق تماما

املصدر  :من إعداد الباحثين بناء على نتائج مخرجات .SPSS22
نالحظ من خالل الجدول رقم ( )07أن االتجاه العام لعينة الدراسة يتمركز بين املوافق
واملوافق تماما فكان املتوسط الحسابي ( )4.20والذي يندرج ضمن الفئة الخامسة من
مقياس ليكارات ( )4.2-5والتي تشير إلى أعلى درجة إجابة بموافق تماما باإلضافة إلى االنحراف
املعياري (، )0.426وهذا يدل أن للتعليم عائد اقتصادي يفوق ما أنفق عليه يفوق حتى العائد
الناتج من اقتصاد الصناعي لهذا يجب على الجزائر االهتمام بالسياسات التعليمية.
 2.1عرض نتائج املحور الثاني املتعلق متطلبات املتعلقة متطلبات البحثية واملعرفية:
جدول رقم ( )08نتائج املحور الثاني املتعلق متطلبات املتعلقة متطلبات
البحثية واملعرفية
الرقم

العبارات

08

تعزيز القدرة على الحصول على املعرفة
واستخدامها
تدريب الطلبة واملدرسين على االستخدام
الفعال لتكنولوجيا
تعزيز ثقافة املعرفة وإنتاجها

11

زيادة الوعى لدى الباحثين بأهمية اقتصاد
املعرفة
عقد دورات تدريبية للباحثين الجدد حول
عمليات إدارة املعرفة
تشجيع البحوث التطبيقية املتعلقة
باالقتصاد
تنظيم تشريعات بحثية تتناسب مع
متطلبات عصر املعرفة
خلق بيئة تسمح بالتحاور وبالتالي نقل
الخبرات من شخص آلخر

09
10

12
13
14
15
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املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

3,89

0,631

4,20

0,406

4,29

0,458

4,14

0,060

4,00

0,000

3,89

0,107

3,99

,090

4,00

,000

االتجاه العام
للعينة
موافق
موافق تماما
موافق تماما
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
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4.03

املتوسط الحسابي اإلجمالي

0.330

موافق

املصدر  :من إعداد الباحثين بناء على نتائج مخرجات .SPSS 22
نالحظ من خالل الجدول رقم ( )08أن االتجاه العام لعينة الدراسة يتمركز بين املوافق
واملوافق تماما فكان املتوسط الحسابي ( )4.03والذي يندرج ضمن الفئة الرابعة من مقياس
ليكارات ( )3.4-4.2والتي تشير إلى أعلى درجة إجابة بموافق باإلضافة الى االنحراف املعياري
( ، )0.330وهذا ما يدل على أن توظيف البحث العلمي يحدث مجموعة من املتغيرات
اإلستراتجية في طبيعة االقتصاد وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاما مع تحديات العوملة
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنمية املستدامة بمفهومها الشمولي.
3.2عرض نتائج املحور الثالث املتعلق املتطلبات املادية:
جدول رقم ( )09نتائج املحور الثالث املتعلق املتطلبات املادية
الرقم

العبارات

16

إنشاء الحكومة ملؤسسات ذات القدرة على
استيعاب األفكار الرائدة الجديدة
توفير قاعدة بيانات الكترونية بالتنسيق مع
الجامعات املحلية والعربية
التوجه بالتسويق املحلي والعربي ملنتجات
الجامعة (تعليم  ،معلومات  ،أبحاث )
تقديم مقررات إضافية تساعد الطلبة على
ابتكار معارف جديدة خاصة في الدراسات
العليا
املتوسط الحسابي اإلجمالي

17
18
19

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

3,69

,583

3,51

,742

4,14

,355

االتجاه العام
للعينة
موافق
موافق
موافق
موافق

3,80

,406

3.78

0.437

موافق

املصدر  :من إعداد الباحثين بناء على نتائج مخرجات SPSS22
نالحظ من خالل الجدول رقم ( )09أن االتجاه العام لعينة الدراسة يتمركز في املوافق
فكان املتوسط الحسابي ( )3.78والذي يندرج ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكارات (-3.4
 )4.2والتي تشير إلى أعلى درجة إجابة بموافق باإلضافة إلى االنحراف املعياري ( ،)0.437وهذا
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ما يدل على أن زيادة املوارد السنوية املخصصة لالستثمار بهدف التطوير التكنولوجي يساهم
في الحصول على أفضل املعارف.
.3اختبارالفرضيات :
 اختبار الفرضية األولى  :تحسين السياسات التعلمية واالهتمام بالجامعات يعتبرالبنية التحية نحو تحقيق اقتصاد املعرفة في الجزائر .
الجدول رقم ( )10نتائج اختبارالفرضية األولى
رقم الفرضية درجة احلرية
1

0

34

T

الداللة

النتيجة

 0.000 27,189رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج spss
نالحظ من خالل جدول رقم ( )10أن قيمة  tاملحسوبة ( )27,189وهي أكبر من قيمة t
الجدولية ( )2.06عند درجة الحرية  34وعند مستوى الداللة (  (α ≥ 0.05وعليه يتم قبول أي
تحسين السياسات التعليمة واالهتمام بالجامعات يعتبر البنية التحية نحو تحقيق اقتصاد
املعرفة في الجزائر .
 اختبار الفرضية الثانية  :تشجيع االبتكار واالستثمار الجيد في البحث العلميوالتطوير يحقق التحول نحو اقتصاد املعرفة في الجزائر .
الجدول رقم ()11نتائج اختبارالفرضية الثانية
النتيجة
الداللة
T
رقم الفرضية درجة احلرية
 0.000 48 ,462رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة
34
02

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج spss
نالحظ من خالل جدول رقم ( )11أن قيمة  tاملحسوبة ( )72,612وهي أكبر من قيمة t
الجدولية ( )2.06عند درجة الحرية  34وعند مستوى الداللة (  (α ≥ 0.05وعليه يتم قبول أي
أن تشجيع االبتكار واالستثمار الجيد في البحث العلمي والتطوير يحقق التحول نحو اقتصاد
املعرفة في الجزائر .
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 اختبار الفرضية الثالثة :زيادة املوارد املخصصة للبحث والتطوير يساهم في تحقيقاقتصاد املعرفة في الجزائر .
الجدول رقم ()13نتائج اختبارالفرضية الثالثة
النتيجة
الداللة
T
رقم الفرضية درجة احلرية
 0.000 54,248رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة
34
03

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج spss
نالحظ من خالل جدول رقم ( )13أن قيمة  tاملحسوبة ( )54.248وهي أكبر من قيمة t
الجدولية ( )2.06عند درجة الحرية  34وعند مستوى الداللة ( (α ≥ 0.05أي أن زيادة املوارد
املخصصة للبحث والتطوير يساهم في تحقيق اقتصاد املعرفة في الجزائر .
النتائج وتوصيات:
النتائج:
➢ تعتبر استراتيجية الجزائر اإللكترونية خطة عامة تساهم في تحقيق االنتقال نحو
االقتصاد الرقمي؛
➢ االهتمام بالسياسات التعليمية يساهم بشكل كبير في االنتقال نحو اقتصاد املعرفة؛
➢ ربط الجامعة باملحيط االقتصادي واالجتماعي يرفع مستوى الثقافة املعرفية لدى
املجتمع؛
➢ تدريب الطلبة على االستخدام الفعال لتكنولوجيا يعزز ثقافة املعرفة وإنتاجها؛
➢ البحوث التطبيقية املتعلقة باالقتصاد تعزز القدرة على الحصول على املعرفة
واستخدامها؛
التوصيات:
➢ يجب االهتمام باملؤسسات التعليمة والجامعات ألنها البنية التحتية لالنتقال نحو
اقتصاد املعرفة في الجزائر؛
➢ توفير الفرص املتساوية للباحثين في تحصيل املعرفة وما يرتبط بها؛
➢ خلق بيئة مشجعة لإلبداع واالبتكار من خالل التعليم والتدريب ونقل الخبرات
بين الباحثين؛
➢ زيادة الوعي لدى الباحثين بأهمية اقتصاد املعرفة في تحقيق التنمية الشاملة؛
➢ العمل على تعمم املعلوماتية وإدخالها في اإلدارة؛
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➢ العمل على إنشاء مؤسسات رائدة تعمل على تجسيد مشروع اقتصاد املعرفة في
الجزائر؛
➢ تنظيم امللتقيات والندوات واأليام الدراسية التي تساهم في تشيد اقتصاد قائم
على العلم واملعرفة؛
➢ أخذ توصيات املتلقيات والندوات واأليام الدراسية املتعلقة باالقتصاد بعين
االعتبار في حل املشاكل االقتصادية.
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:ملخص
إن ميزة مبدأ الحيطة جعلته يأخذ بعد العالمي لعالقته باملوضوعات ذات الصلة أو
 لهذا أضح من املوضوعات التي ارتقت الى مصاف،ألهميته البالغة من قبل املؤسسات الدولية
ج من النظام األساس ي ملحكمة/  فقرة38  استنادا كقاعدة عامة الى نص املادة،القانون الدولي
 للبيئةRIO  أو استثناء الى اإلتفاقيات و املؤتمرات الدولية منها مؤتمر ريو،العدل الدولية
 و إن، أو من خالل القضايا التي تناولتها املحاكم للحل النزاعات،والتنمية الذي أخرجه للعاملية
.كانت املطالبة بمحكمة متخصصه يكون أفضل
. املحكمة الدولية للبيئة، مكانته، مبدأ الحيطة:كلمات مفتاحية
Abstract:
The advantage of the precautionary principle made it take the global
dimension of its relationship to related topics or its extreme importance by
international institutions, so it became one of the issues that rose to the ranks of
international law, based as a general rule on the text of Article 38, paragraph / c
of the statute of the International Court of Justice, or an exception To
international conventions and conferences, including the Rio RIO Conference
on Environment and Development, which he brought out to the world, or
through the cases dealt with by the courts to resolve disputes, and if the claim to
a specialized court is better.
Key words: Precautionary principle, standing - His stature -, International
Environment Court.

ayanessro@yahoo.com : زديك الطاهر.د
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ّ
مقدمة:
إن مكانة مبدأ الحيطة  Precautionary principleفي القانون الدولي العام
 lawمهمة ،حيث استلهمها من بعض االتفاقيات الدولية  International agreementsأو املناقشات
التي أثيرت في مؤتمرات  conferencesالدولية ذات االهتمام البيئي ،لكن هناك من يرى بأن
بدايته كانت جزئية في بعض االتفاقيات اإلقليمية  ، Regional agreementsأما املتفق عليه عموما
أن انطالقته في بداية التسعينيات القرن املنصرم من خالل مؤتمر ريو  1992 Rioالذي يعتبر
بداية واضحة املعالم للمبدأ ،أين فتحت املجال لدراسة املبدأ على نطاق واسع بين أشخاص
القانون الدولي  Rationea Personneaاملجسدة في الدول و حتى املنظمات الدولية International
 ، organizationsأما املوضوع  Rationea Matereaفكانت اآلراء تتضارب حول املبدأ الحيطة في
قيمته و طبيعته القانونية  legal natureفي مجال البيئة ،من حيث اعتباره قاعدة اتفاقية
 ، agreementأو كونه قاعدة عرفية  ،Customaryو إن كان القاعدة العرفية تخضع للزمن
 Rationea Temporisفي تكوينها ،أو مبدأ من مبادئ القانون الدولي املنصوص عليها في املادة  38من
النظام األساس ي ملحكمة العدل الدولية ، Statute of the International Court of Justiceلهذا
طرحت اشكاالت و صعوبات في تحديد مفهوم موحد حتى يضبط مبدأ الحيطة ،أما من حيث
املكان  Rationea Lociفإن عدم توحيد املفهوم جعل طرحه يختلف في بعض األحيان من دولة
لألخرى و من مستوى جهوي الى آخر مما أحدث فجوة  gapو ثغرات  Lacuneكبيرة و حتى فراغ
قانوني  Legal Vaccumفي بعض األحيان ،مما أنتج الخطأ في أخذ الحيطة  ، Culpa in vigilandoو
إن كان مبدأ الحيطة تتجه رؤيته نحو النظر املبكر في املخاطر املحتملة  ، Potential risksو
اتخاذ تدابير ملنع  ، Take measures to preventأو وفق فكرة قلب عبء االثبات Overturn the burden
 of proofإن لزم األمر ،لكن كل هذا يصطدم بمصطلح املعرفة العلمية و مصطلح عدم اليقين
.In the term scientific knowledge and the term uncertainty
من هنا تظهر النظرة الفقهية في مبدأ الحيطة املتناقضة بعض الشيئي من حيث وقوفه
الى جانب البيئة الخالية من املخاطر ،و تحميل املسؤولية  the responsibilityللذين ينتجون
الخطر ،ومن حيث كونه يحث على العمل و االبتكار ،أي يريد أن يوفق بين التنمية االقتصادية
و حماية البيئة .
أهمية املوضوع:
نرى في مبدأ الحيطة أهمية بالغة  ،حيث يعمل على منع التلوث من خالل الحد من املخاطر
Public international
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التي تصيب البيئة ،و يحث على التنمية و االبتكار ،لذا يعتبر طرحنا للموضوع هو من أجل
تبين مخاطر بعض األعمال و التصرفات التي تكون سبب في عملية تدهور البيئة التي بدورها
تؤثر على االنسان بحكم يعتبر جزء منها مثلوا مثل النبات والحيوان ،وفي نفس الوقت أن
تكون هناك حلول لهذه املعضلة عندما نكون أما مبدأ الحيطة أين املحكمة ال ترى حال في
بعض املرات يكون عادال.
الهدف من الدراسة :
نسعى من خالل هدفنا الى توضيح مبدأ الحيطة الذي يهدف الى حماية البيئة من التلوث
وتدهورها ،وفق اجاد له مكانة في القانون الدولي من جهة و حل النزاع به وفق محكمة
متخصصة من جهة ثانية.
الشكالية القانونية:
نظرا لصعوبة تحديد مفهوم مبدأ الحيطة ،الذي جعل أصحاب الفقه والقانون يتخبطون في
تحديد معامله حتى يسهل تطبيقه ،وانطالقا من هذا نطرح إشكاليتنا وهي مكانة مبدأ الحيطة
وهل يعتبر من املبادئ املانعة لتدهور البيئة من الضرر ،وموقف املحاكم في فض النزعات
املتعلقة به؟.
املنهج :
أخذنا باملنهج التاريخي والوصفي مع تحليل لبعض القضايا التي تطرقت بشكل صريح أو ضمن
للمبدأ ،مع الحرص على الجانب التطبيقي املجسد في املحاكم و دورها في تطبيق ملبدأ الحيطة.

املبحث األول  :موقع مبدأ الحيطة في القانون الدولي
سوف نتناول هذا املبحث في مطلبين حيث خصصنا املطلب األول لدراسة ارتقاء مبدأ الحيطة
على املستوى الدولي ،اما املطلب الثاني خصصناه الى ارتقاء مبدأ الحيطة على املستوى
الجهوي.
املطلب األول  :ارتقاء مبدأ الحيطة على املستوى الدولي
إن الطرح الذي نريد األخذ به في دراستنا ملبدأ الحيطة على املستوى الدولي هو تلبيتا
إلحترم مبدأ السمو  The principle of highnessاملنصوص عليه في جل دساتير العالم ،ملا "يحدثه-
السمو  – l'altesseمن " آثارا قانونية ال يمكن تجاهلها ،حيث أن األطراف يقومون بتنفيذ هذا
االتفاق باعتباره التزاما طبيعيا ،وأن الدول تتخذ اإلجراءات الداخلية تنفيذا ملثل هذه
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االتفاقات" ،1وهذا من أجل وضع أعضائها أمام ميثاق األمم املتحدة
 Charterالذي نص في ديباجته " احترام االلتزامات الناشئة عن املعاهدات و غيرها من مصادر
القانون الدولي" ،كما أكدت "لجنة القانون الدولي في مشروعها بشأن حقوق وواجبات الدول
لسنة  1949على سمو القانون الدولي على القانون الداخلي في املادة  14منه و التي نصت على كل
دولة واجب تنفيذ التزاماتها التي تفرضها عليها املعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي
 Sources of International Lawبحسن نية  ،Bona Fidesوليس لها أن تدعى حتى ال تتهرب من هذا
الواجب بأحكام دستورها أو تشريعها" ،2و هذا الطرح يساير ما جاءت به محكمة العدل
الدولية  international justice Courtفي نص املادة  38من نظامها األساس ي التي تنص في الفقرة ج /
" مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم املتمدنة؛ "3تعتبر مصدر من مصادر القانون الدولي
العام .
لذا نجد أغلب فقهاء القانون الدولي يستمدون مبدأ الحيطة من املبادئ املنصوص عليها
في االتفاقيات الدولية  International agreementsسواء كانت ذات طابع عالمي أو إقليمي Global or
 ، regional characterوفق سند قانوني أقرته األمم املتمدنة  Civilized Nationsفي نص املادة 38
السلفة الذكر من النظام االساس ي ملحكمة العدل الدولية ،من هنا يعتبر مبدأ معترف به في
القانون الدولي و في نفس الوقت من املبادئ املهمة و التي لها دور كبير في القانون الدولي للبيئة.
أما النقطة األخرى وهي مهمة في تقديري و تتجلي في املبدأ في حد ذاته وانتقاله الى مصاف
القانون الدولي العام ،حيث هناك من يرى بأنه مبدأ له نوع من االلزامية  ، mandatoryوهناك
من يرى أنه يدرج ضمن القواعد العرفية الدولية International Customary Law ،4و التي تعتبر
مصدر من مصادر القانون الدولي املنصوص عليها في نص املادة  38من نظام محكمة العدل
الدولية ،وإن كان في بعض األحيان تطرح مشكلة الركن املعنوي Moral Element Of custom
املربوط بالفترة الزمنية  Rationea tenporisودوره في تكوين القاعدة العرفية  Customary ruleدون
طرح فكرة املرونة 5و االلزامية بالنسبة للمبدأ ،مما أصبحنا في بعض األحيان أمام فراغ
قانوني  Legal Vacumبسبب عدم مراعاة املعرفة العلمية والتقنية scientific and technical
 knowledgeفي الوقت الراهن ،6لحداثة انتقاله في العالقات الدولية ،ألن ركن الزمن Rationea
 temporisمهم في تكوين القاعدة ،لكن هناك من يرى مبدأ الحيطة في مجال حماية البيئة
 environment protectionمجرد مبدأ أخالقي ، Moral principle 7من خالل هذه األسباب التي
تم طرحها من بعض فقهاء القانون نالحظ أن املبدأ في طبيعته القانونية قد فقد قوته في
The United Nations
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بعض األحيان ،وهذا ليس لكونه قاعدة عرفية فحسب بل كذلك لعدم احتوائه على مضمون
واضح ومحدد و ثابت حتى ينتج التزامات واضحة املعالم. 8
ومع كل ما تقدم مزال الجدل قائم سواء في الشق القانوني  The legal partبمعنى قيمته
القانونية  ،أو سواء في الشق السياس ي  The political partالذي يطرح دور القرار السياس ي في
مواجهة التعقيد خصوصا في عدم وجود اليقين في إدارة املخاطر ،أما الشق الثالث وهو تقني
 Technical partيتجلى في كيفية تقييم املخاطر التقنية وإدارتها  ،وفيما يخص نشاط الدولة في
مجال التنمية  ، Developmentو هنا نالحظ بعض من الفقهاء من يجد فيها نوع من الغموض
بسبب عدم توحيد تعريف أو مفهوم يمس جميع مظاهره القانونية والسياسية والتقنية مما
جعله مبدأ مشكوك في قوته القانونية فضاع بين انتمائه الى القواعد القانونية امللزمة أو إلى
املفاهيم ذات البعد العام،9و هذا ما يطرح دائما فكرة ارتقاء املبدأ في القانون الدولي وفق
معايير ، 10إما قانونية مستمدة قوتها من االتفاقيات و املعاهدات و حتى العرف ،أو سياسية
قائمة على القرارات امللزمة سواء الصادرة عن الجهات الرسمية الدولية أو املنظمات الدولية
 ، International organizationsوإن كان هذا الطرح مردود عليه كونه لم يفرق بين املصادر األصلية
و االحتياطية واملعروف فقها وقانونا ألن املصادر االحتياطية  backup sourcesال تنتج قواعد
قانونية في القانون الدولي العام  ،وبالتالي يجعلنا نطرح فكرة مبدأ املساواة Equality principle
من حيث املصادر و كيف تم األخذ بهذا دون مراعاة املبدأ الذي ساوى بينهم ،األولي تنتج
قاعدة والثانية تعتبر كاشفة للقاعدة وهنا نكون أمام خلل فادح ،أما وجهة النظر الثانية التي
تم بناء عليها الرد على أصحاب الطرح األول الذي لم يميز بين النظرتين نجدهم يرون أن
مصدرا واحد من املصادر األصلية  Original sourcesكافي حتى يحتل مكانة املبدأ امللزم ، 11لكن
اذا أخذنا بطرح املمارسة بالنسبة لدولة كافي القول بأن املبدأ هو من مبادئ القانون الدولي
العرفي و بهذا هناك من يرى بأن املبدأ ينتمي إلى املجال العرفي ،ومثالها في حكمها الصادر في 20
فبراير  1969في قضايا الجرف القاري لبحر الشمال، Continental Shelf of the North Sea issues
حيث قضت محكمة العدل الدولية أنه " ...حقيقة أن فترة قصيرة فقط من الوقت ال تشكل
بالضرورة في حد ذاتها عقبة أمام تشكيل قاعدة جديدة للقانون الدولي العرفي.12"...
املطلب الثاني  :ارتقاء مبدأ الحيطة على املستوى الجهوي
نجد أن املبدأ له مكانة في بعض التكتالت الجهوية سواء في أوروبا ،أو إفريقيا  ،أو آسيا ،أو
حتى أمريكا الشمالية ،و أمريكا الالتينية ،يهدف الى تقليل من األضرار البيئية ،وبالتالي فإنها
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تطرح نفس االنشغاالت حول تطبيق املبدأ الذي يرون فيه مازال غامضا و ال يقوم على اليقين
العلمي أو حتى نقص في توفر املعلومات العلمية.13
الفرع األول  :على مستوى التحاد األوربي.

و فق النظرة األوروبية  European outlookنالحظ أن فرنسا و من خالل رئيسها في سنة
ترى في " ...املبدأ الحيطة ليس مبدأ عدم التقاعس  ، "...أنه "مبدأ " عمل " ،مبدأ " الخبرة" و
"اليقظة " و "الشفافية " و "املسؤولية " ،14لهذا يهدف املبدأ الحيطة إلى تزويد السياس ي
بعمليات استجابة تسمح له باتخاذ قرارات إدارية فورية تحترم مصالح املستقبل دون
املساومة بالظروف املعيشية لألجيال الحالية  ،15منه نالحظ أن املبدأ ذو بعد سياس ي محض
 ،16مع ذلك يعتبر تكملة للمسار الدولي من خالل إجماع فقها القانون الدولي والهيئات الدولية
املختصة ،في تفعيله إلنتاج وسط بيئي مرن يخضع لجميع املواصفات العاملية واإلقليمية
هدفه حماية البيئة بالدرجة األولي منها على سبيل املثال الحماية من االحتباس الحراري.17
إذن على املستوى األوروبي يتمتع مبدأ الحيطة بالقبول السياس ي األوروبي مما أعطاه قوة،
و مكانة في التشريع و االتفاقيات ،قائم على استراتيجية متفق عليها في ادارة املخاطر  ،ومثال
التواجد ملبدأ الحيطة في نص املادة  130الفقرة "ex-article 130 R" 2/من اتفاقية ماستريخت18
 Maastrichtالتي تحث على سياسة الجماعة االوروبية في املجال الصحة والسالمة البيئة و
السالمة في اطار مبدأ الحيطة ، 19الذي لم يبقى على حاله حيث تطور وظهرت نظرة جديدة
فيه ويتضح األمر من خالل اعادة الصياغة القانونية للنص املادة  174الفقرة  2/التي توحى بأن
سياسة املجتمع في مجال البيئة تقوم على مبادئ منها مبدأ الحيطة و اإلجراءات الوقائية
 ، d'action préventiveمن خالل جبر الضرر الذي يلحق بالبيئة. 20
وكنتيجة اعترفت الدول األعضاء من خالل املادة  174من معاهدة االتحاد األوروبي،
بالوضع القانوني ملبدأ الحيطة الذي يشكل سيادة أو القاعدة القانون املستقلة une règle de
 droit autonomeالتي يمكن فرضها على مختلف الشركاء ،ويمكن كذلك التذرع به بشكل متزايد
في األمور املتعلقة بالبيئة والغذاء والصحة ،وأن االعتماد على استخدامه يمكن أن يؤدي إلى
األفضل واألسوأ في نفس الوقت.21
2007

الفرع الثاني  :على مستوى الفريقي.

أما على املستوى االفريقي  African levelنجد أن جل هذه الدول كانت تحت االستدمار-
االستعمار  -Colonialismوبالتالي بعد االستقالل لجئت الى التنمية ،عن طريق تقرير مصيرها
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االقتصادي  ، Economic self-determinationالذي أكدته األمم املتحدة في ميثاقها طبقا للمادة
بإعالنها "رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريتين لقيام عالقات سليمة بين األمم
املتحدة على احترام املبدأ الذي يقض ي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب بأن يكون لكل منها
تقرير مصيرها  "22ونفس الشيئي في  ،نص املادة  01الفقرة  2التي تهدف إلنماء العالقات
الودية ،23وبذلك يمكن املجازفة بالقول أن حق تقرير املصير يعتبر قاعدة قانونية ملزمة،
وبالتالي وإن كان االتفاق لم ينص صراحة على مبدأ الحيطة  Precautionary principleلكنه
يستشف ضمنيا بأن تقرير مصير االقتصادي لهذه الشعوب خارج االستعمال هو املطالبة
بعدم اضرارها من خالل نهب ثرواتها  ، Plunder its wealthوتحقيق حياة أفضل للمواطن
األفريقي من خالل التوظيف األمثل للموارد اإلقتصادية ،و مبدأ التوازن البيئي ecological
 balanceو التنوع البيولوجي  ، biological diversityمن هذا كله تتضح لنا معالم مبدأ الحيطة،
الذي ظهر في القانون اإلفريقي خالل االتفاقية االفريقية لحفظ الطبيعة املنعقدة بالجزائر
 Held in Algeriaسنة  " ، 1968ثم نقحتها الجمعية العامة لالتحاد األفريقي The General
 Assembly of the African Unionفي مابوتو في عام  ، Mozambique Maputo " 2003هدفها التنمية و
الحفاظ على التربة واملاء واملوارد النباتية والحيوانية لرفاهية البشر في الحاضر واملستقبل في
جميع املجاالت االقتصادية والعلمية والثقافية ،وتلتزم الدول األطراف باتخاذ التدابير الالزمة
لذلك.24
من خالل نص املادة  16فقرة  " 2تتعهد الدول األطراف في هذا امليثاق باتخاذ التدابير
الالزمة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة املرض " ،قد اخذ
عين االعتبار مبدأ الحيطة ضمنيا في محتوى نصوصه ،اما في نص املادة  24من امليثاق
اإلفريقي والتي تحث شعوب االفريقية أن لها الحق في بيئة مرضية.25
الفرع الثالث  :في منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية "نافتا " .
إن اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية Accord de libre-échange nord-américain NAFTA
منطقة نفوذ اقتصادي للواليات املتحدة التي لم تسلم باألمر الواقع وقد قامت في السنوات
األخيرة باستغالل األزمات االقتصادية  ، Economic crisesمن خالل اتفاقيات تعاون ففي مادتها
 512في باب التعاون  Cooperationالفقر 2يتعاون الطرفان في  The Parties shall cooperateبند ب B
" بأغراض الكشف عن الشحنات غير املشروعة  ...ومنعها  ،في إنفاذ الحظر ،"...و املادة 1718
إنفاذ حقوق امللكية الفكرية على الحدود حيث نجد الفقرة  ... " 12يجب على كل طرف أن
55
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ينص على أن سلطاته املختصة لها سلطة األمر بتدمير البضائع املخالفة أو التخلص منها وفقا
مع املبادئ املنصوص عليها في املادة  /1715فقرة .5
ومن خالل هذا يتضح مبدأ الحيطة في هذه النصوص القانونية لالتفاقية نافتا NAFTA
كانت ضمنية ولكن تراعي في جانبها نوع كبير من الحماية ،لكن اذا رجعنا الى نص املادة  104التي
تنص على العالقة باتفاقيات البيئة والحفظ ،يتضح أن اتفاق نافتا يهتم في معامالته التجارية
واالقتصادية بمبدأ الحيطة عندما أثار مصطلح البيئة و الخضوع الى االتفاقيات البيئة في
حالة وجود طرف يريد أن يخرج عن االطار البيئة من أجل إلحاق الضرر بالطرف األخر وفق
ماهو محدد في االتفاقية ،أو املادة  904التي تتعلق بالحقوق وااللتزامات األساسية Basic Rights
 ،and Obligationsالحق في اتخاذ التدابير املتعلقة باملعايير Right to Take Standards-Related
 Measuresالتي تنص "يجوز لكل طرف ً ،
وفقا لهذه االتفاقية  ،تبني أو الحفاظ أو تطبيق أي
تدبير متعلق باملعايير  ،بما في ذلك أي تدبير من هذا القبيل يتعلق بالسالمة  ،وحماية حياة أو
صحة اإلنسان أو الحيوان أو النبات  ،أو البيئة أو املستهلكين  ،وأي تدبير لضمان اإلنفاذ أو
التنفيذ .وتشمل هذه التدابير تلك التي تحظر استيراد سلعة لطرف آخر أو تقديم خدمة من
قبل مقدم خدمة لطرف آخر ال يمتثل للمتطلبات املعمول بها لتلك التدابير أو الستكمال
إجراءات املوافقة للطرف.
الفرع الرابع  :في رابطة جنوب شرق آسيا .ASEAN

أما رابطة جنوب شرق آسيا  ASEANيتبين مما تقدم مدى تنوع وتشعب موضوع التعاون
اإلقليمي وأبعاده املختلفة ،فإذا ما تجاوزنا الرؤى املختلفة للنظر في التعاون اإلقليمي الالزم
لقيامه  ،أسفر هذا السعي على توقيع اتفاق للتعاون بين اآلسيان و املجموعة األوروبية في
مارس  1980و كذلك تم تشكيل لجنة مشتركة عقدت اجتماعها األولى في العاصمة الفلبينية
(مانيال) في نوفمبر  ،1980و أصبح االجتماع سنويا بعد ذلك ،و وضعت اللجنة برنامجا للتعاون
العملي و التكنولوجي ،و في عام  1987أنشأت اليابان صندوق تمويل التنمية Development
 Finance Fundفي اآلسيان  ،و في ماي  1991أسفرت املفاوضات بين الطرفين عن إعالن اليابان
استمرارها في دعم و تشجيع النمو االقتصادي  Economic growthلدول اآلسيان و البحث عن
إطار مشترك ملناقشة القضايا السياسية و األمنية في املنطقة ،26كما ركزت على الحماية
الشاملة للنظام البيئي  ،وتطوير حماية ملوارد الطبيعية  ،و اهتمت بالقضايا التي تتعلق
بالتنوع الوراثي  ،مع تقييم تأثير البحوث العلمية و تطبيق اجراءات الحماية  ،وهذا كل كان في
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اطار اتفاق كواالملبور  Kuala Lumpur Agreementسنة  ، Malaisie 271985رغم أنها لم تنص على
مبدأ الحيطة صراحتا إال أننا نستشفه ضمنيا.

املبحث الثاني  :تطبيقات مبدأ الحيطة في القضاء الدولي
نتناول في هذا املبحث مبدأ الحيطة و القضاء الذي قسمناه الى مطلبين ندرس في االول املبدأ
على املستوى القضاء الدولي "محكمة العدل الدولية" ، international Court of Justiceو في الثاني
ندرس املبدأ على املستوى القضاء الجهوي" املحكمة األوروبية ". European Court
املطلب األول :مبدأ الحيطة و محكمة العدل الدولية
طبقا ملضمون نص املادة /1/38د من النظام االساس ي ملحكمة العدل الدولية التي تنص في
فقرتها األولى "  ...وظيفة املحكمة أن تفصل في املنازعات التي ترفع إليها وفقا ألحكام القانون
الدولي وهي تطبق في هذا الشأن "...د -أحكام املحاكم  ...في القانون العام في مختلف األمم
كوسيلة مساعدة في تحديد القواعد القانونية وذلك مع مراعات أحكام املادة  ،28"59أما نص
املادة  59التي تنص على " ال يكون للحكم قوة االلزام إال بالنسبة ملن صدر بينهم وفي خصوص
النزاع الذي فصل فيه" 29.
يتضح مما تقدم ولغرض الكشف عن القواعد املتعلقة بمبدأ الحيطة وفق لطرح
القانون الدولي سواء في املراحل السابقة أو الحالية ،في طرح بعض القضايا الدولية
 International issuesو التي عرضت على مستوى محكمة العدل الدولية international Court of
 ، Justiceمن خالل نزاعات ذات موضوعات متنوعة ومتشعبة - ،مثل موضوع البيئة و
االقتصاد ،-مما دفع الفقه الدولي يطرح بعض االشكاالت من حيث اختصاص محكمة العدل
الدولية  I.C.Jمن عدمها ،لهذا فإن املحكمة رأت أن القانون الدولي للبيئة و القانون الدولي
االقتصادي هو املخول للفصل في مثل هذه األمور  ،لكن عندما نكون أما مبدأ الحيطة فإن
النظرة تختلف سبب طبيعته القانونية التي يستمدها من نص املادة  38من النظام االساس ي
ملحكمة العدل الدولية  ، The statute of the International Court of Justiceمما يجعل القضاء
الدولي صاحب األمر في أحكامه التي يصدرها في هذا النوع من القضايا ومن بينها ، Inter-alia
قضية التجارب النووية الفرنسية التي استعملتها فرنسا  Franceفي استراليا  Australiaهي نفسها
 Mutadis Mutandisبالنسبة في نيوزيالندا  ،New Zealandأين اعتمدت فيه على حجة ان مبدأ
الحيطة غامض  ،و الذي استندت عليه املحكمة في حكمها النهائي لسنة  1974خاصة الفقرة 63
التي تنص " إذا تم املساس بأسباب الحكم فإن املدعى يطلب منها بحث املوقف ،وكان من
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أسانيد نيوزيالندا أنه على فرنسا تطبيق مبدأ الحيطة "  ، The Precautionary Principleوبالتالي
طريقة فرنسا حسب ادعاء الدول املتضررة هو غير مشروع يضر بالبيئة عن طريق ادخال
نفايات الذرية إليها ،و بالتالي عدم احترام فرنسا ملبدأ الحيطة ،ومن املفروض أن تقوم فرنسا
قبل إجراء تجاربا النووية لسنة  1995أن تثبت بأن هذه التجارب غير ضارة بالبيئة  ،وان
تتوقف عن إجراء هذه التجارب في حالة ما لم تتمكن من توفير الدليل العلمي عن خلوها من
أضرار.30
لكن نكتفي باإلشارة الى أن محكمة العدل الدولية رفضت طلب نيوزيالندا  ،وبالتالي
حكمها لم يتطرق ملسألة القيمة القانونية ملبدأ الحيطة الذي صدر بتاريخ  12من سبتمبر
عام ،311995وهو ما يجعل من الصعب استنتاج تطبيق مبدأ الحيطة ، 32حينما ترفض طلب
نيوزيالندا وترى بأن التجارب الفرنسية الحالية هي تجارب باطنية Under-ground Nuclear Tests
تحت االرض و أن قضية الحال موضوعها  Rationea Matereaيختلف عن قضية األولي املتعلقة
بالجو Atmospheric Nuclear Tests؛ أما القضية الرهائن الدبلوماسيين في طهران و الذي تم
حجزهم في السفارة االمريكية في طهران سنة  ،Hostages case 1979من طرف مواطنين ايرانيين
تزامنا مع الثورة االسالمية االيرانية ، 33لهذا أكد محكمة العدل الدول التصرف واعتبرته غير
الئق وبالتالي ايران تعتبر مسؤولة على أساس االخالل بمبدأ الحيطة و العناية االزمة ،34ومن
الواجب عليها تصحيح هذا التصرف باإلفراج عن الرهائن ،غير أن ايران لم تلتزم بحكم
املحكمة ،لكن تم االفراج عن الرهائن بالوساطة الجزائرية سنة .1981
املطلب الثاني  :مبدأ الحيطة ومحكمة األوروبية
لقد لقي مبدأ الحيطة تطور جد مهم في املجال اإلقليمي خصوصا في موضوعات حماية
البيئة ،من خالل اتفاقات االتحاد األوروبي ،حيث تم تفعيل حماية البيئة و ادراجها في القضاء
الوطني واإلقليمي ،من خالل قضايا ومن بينها  Inter-aliaقضية شباك الصيد العائمة ،و استناد
الى الئحة مجلس الجماعة االقتصادية األوروبية رقم 35 92/345املؤرخة  27يناير  1992املعدلة
للتعديل الحادي عشر لالئحة "الجماعة االقتصادية األوروبية" رقم  3686/3094التي تنص على
تدابير فنية معينة للحفاظ على املوارد السمكية ،37من بينها وضع شبكات الصيد ال تتجاوز
2.5كلم ،38وأن الصيادين قاموا باتفاق مع الشركة الصانعة لهذا النوع والذي يفوق الحد
املطلوب بطول يساوي 7.5كم  ،حيث يعتبر زيادة في الطاقة املفرطة في الصيد،39و في هذا
الصياغ تعرضت أملانيا  Germanyفي عام  1998من ضغوط من قبل نشطاء الدفاع عن البيئة،
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لهذا حظر االتحاد األوروبي استخدام شباك الصيد العائمة ،وقد بدأ سريان الحظر عام
 ،2002بعد انضمام دول البلطيق  Baltic statesحيث تم إدخاله أيضا في بحر البلطيق وفي
املضائق الدنماركية  Danish Straitsومضيق أوريسند  Détroit d'Oresundيقع بين – un détroit
 - entre le Danemark et la Suèdeعام  ،2008كما أن حجة بروكسل هي أن الحظر القديم كان قد
عاقب جميع الصيادين ،وذلك رغم أنهم لم يقوموا جميعا باإلضرار باملخزونات السمكية ،أما
إسبانيا  Spainوالبرتغال  ، Portugalالتي ترى إن شباك الصيد العائمة تستخدم في املنطقتين
دون اإلشارة إلى الصيد العرض ي.40
وعلى إثر الدعوى التي رفعت أمام املحكمة األوروبية تم النظر في مشروعية القرار الذي جاء
به املجلس األوروبي مع مدى تناسبه و مبدأ الحيطة الذي يدعيه مجلس الوزراء األوروبي
 European Council of Ministersكونه يدرج ضمن القرارات التي تتخذ بشأن التدابير املناسبة التي
تتعلق بحماية البيئة ،كون الزيادة في الشبكات تتعارض مع الرأي البيولوجي القائل بأن
املخزون السمكي يجب إدارته لتحقيق الغلة القصوى املستدامة  ،41وهذا ما رفضه مستشار
محكمة العدل األوروبية  Adviser to the European Court of Justiceمؤسسا رأيه على نقص في
املعطيات العلمية التي تنفي الخطر املهدد للبيئة ،ألن الستعمال الشبكات العائمة ال تطبق
على جميع أنواع األسماك ،و أن اتفاقية ماستريخت لم تنص على هذا ،وبالتالي فإشارة هذا
التنظيم للحيطة جاء سابقا العتراف املجموعة األوروبية بمبدأ الحيطة  ،أما قضية جنون
البقر  ، la vache folleالتي أصدرت فيها العديد من الدول األوروبية سنة  1996قرارا بحظر
للحم البقر البريطاني ،بسبب املرض الذي أصابها من جراء تغذيتها على الوجبة الحيوانية"،
الذي أظهر نوع من املرض يسمى االعتالل الدماغ اإلسفنجي البقري 'bovine spongiform 'BSE
 ،" encephalopathyلهذا تم تعليق استيرادها  ،باإلضافة الى مجموعة متنوعة من مرض أخرى
مثل كروتزفيلد جاكوب  ، Creutzfeldt-Jakobالذي قتل ما يقارب  224شخصا ،42مما توقفت
صادرات اللحوم الفرنسية حتى سنة  - ،2001مازال املرض منتشر حيث تم اكتشاف حاالت في
 2011و -2015في -آردن  ،- Ardennes Département françaisو في اطار تطبيق مبدأ الحيطة منذ
بدايته في بريطانيا أصدرت اللجنة األوروبية بتاريخ  24ماي 1996قرار بالحظر املؤقت الستيراد
لحوم البقر من بريطانيا ،وحظي هذا القرار بتأييد من محكمة العدل األوروبية 43الذي فندت
فيه ضرورة اتخاذ التدابير املالئمة ملنع انتقال املرض القاتل الى دول االتحاد ،مستندة في ذلك
الى قرار رقم  90/42544الصادر عن مجلس االتحاد األوروبي بتاريخ  26جوان  1990واملتعلق
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بالرقابة الصحية على املنتجات الحيوانية بين دول االتحاد ،45وفق مبدأ الحيطة الذي يقض ي
باتخاذ إجراءات الحماية دون انتظار توفر الحقائق العلمية.
لهذا رأت محكمة العدل األوروبية  la Cour de justice européenneان سياسة الحيطة التي
يتبناها االتحاد األوروبي في استيراد اللحوم من بريطانيا ،يعتبر تصرف قانوني استعجالي هدفة
الحماية ،46دون التحجج بغياب اليقين العلمي.

املبحث الثالث  :مبدأ الحيطة في املحكمة الدولية األخرى .
نتناول في هذا املبحث مبدأ الحيطة في املحكمة الدولية األخرى الذي قسمناه الى مطلبين
ندرس في االول مبدأ الحيطة في املحكمة الدولية لقانون البحار و في الثاني ندرس مقترح
املحكمة الدولية للبيئة " متخصصة".
املطلب األول  :مبدأ الحيطة في املحكمة الدولية لقانون البحار
طرحت مجموعة من القضايا أمام هيأت دولية منها على سبيل املثال املحكمة الدولية
لقانون البحار التي أنشئت بموجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة  ،1982حيث
أثارت فيها مبدأ الحيطة ،خصوصا في القضايا املتعلقة بالجرائم املاسة بالبيئة البحرية ،ومنها
قضية التونة ذات الزعانف الزرقاء وهي قضية بين استراليا ونيوزلندا ضد اليابان  ،كما تعتبر
أول قضية تعرض على محكمة التحكيم طبقا للفصل السابع من اتفاقية قانون البحار،
وخالل تشكيل محكمة التحكيم طلبت كل من استراليا و نيوزلندا من املحكمة الدولية لقانون
البحار إصدار التدابير املؤقتة طبقا لنص املادة  /290ف  5من اتفاقية قانون البحار.
أما اليابان و استنادا إلى الفصل السابع من اتفاقية قانون البحار ترى بأن املحكمة
الدولية لقانون البحار ال تمتلك اختصاص النظر في القضية ،47لكن نظرت املحكمة في
القضية وأصدرت أمرها باتخاذ التدابير املؤقتة سنة  ، 1999كما يحق ملحكمة التحكيم التي
سيتم تشكيلها النظر في النزاع ،48و تفسير وتطبيق اتفاقية املحافظة على سمك التونة لسنة
 ،49 1993الذي يعتبر جوهر النزاع من خالل قيام اليابان بتطبيق برنامج صيد منفرد في سنة
 1998و سنة  ،1999و أن التشاور مع كل من استراليا ونيوزلندا كان بموجب اتفاق سنة 1993
وليس اتفاقية قانون البحار  ،التي لم تدخل حيز التنفيذ إال سنة  ،1994ولم يصادق عليها من
األطراف الثالث إال سنة . 1996
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لذا أكدت محكمة قانون البحار في قراراها " أن النزاع بين األطراف ليس ذا طابع علمي
فحسب ،بل أن االختالف بين األطراف يتعلق بمسائل القانون " ،إذن النص األساس ي هو نص
املادة / 297ف 3التي ترى بأن " تسوى املنازعات املتعلقة بتفسير هذه االتفاقية أو تطبيقها فيما
يتعلق بمصائد األسماك  ،مع استثناء واحد يتعلق بحقوق الدولة الساحلية  Coastal stateفي
منطقتها االقتصادية الخالصة  ، The exclusive economic zoneوهذا االستثناء ال يتعلق بموضوع
النزاع الحالي بين األطراف وإن هذه االتفاقية تسعى إلنشاء نظام إلزامي لحل املنازعات
وتتضمن التزاما للمحافظة على أنواع األسماك وإدارتها.
وبالرغم من ان املحكمة تطرقت للمسائل العلمية التي أثارتها اليابان  ، Japanومع ذلك لم
تشير إلى مبدأ الحيطة بصراحة ولكن كان األمر ضمني فقط ،كون القرار صدر بتاريخ  27أوت
 1999انه بسبب غياب اليقين العلمي رأت املحكمة "ينبغي على األطراف  ...ضمان اتخاذ تدابير
حفظ فعالة بهدف منع مخزون التونة ذو الزعانف الزرقاء من التسبب في أضرار جسيمة "
 ،50أما قضية املصنع األكسيد املختلط  51Moxالذي بدأ نشاطه بتاريخ  2001/12/20و بالتالي
يعتبر من القضايا املهمة في حماية البيئة البحرية ،التي وقعت بين ايرلندا و اململكة املتحدة،
ويدور موضوع النزاع حول التلوث بسبب املواد الكيماوية املشعة التي ترمى في البحر ،من قبل
مصنع السالف ذكره  Moxالذي بدأ نشاطه بتاريخ  ،2001/12/20لهذا احتجت ايرلندا و أثارت
حقها بانشاء مصنع ولعلمها ما يحدثه من ثلوث احجمت عنه ، 52أما بريطانيا أرادت استبعاد
مبدأ الحيطة بسبب عدم قدرة ايرلندا على تقديم دليل علمي ،بعدها عرض النزاع على
التحكيم بموجب الفصل السابع من اتفاقية قانون البحار لسنة  ،1982ومع تعنت بريطانيا
الدائم ،لذا قدمت ايرلندا عريضة مفصلة الى ملحكمة الدولية لقانون البحار في مجموعة من
التدابير املؤقتة بتاريخ  ،532001/11/09حيث أوضحت في ما بعد املحكمة أنه من واجب الدول
التعاون وتبادل املعلومة للحفاظ على البيئة البحرية ، 54كما يتعين عليها الحيطة والحذر، 55
منها يتبين أن املحكمة طبقت املادة  /283الفقرة.1
املطلب الثاني  :مقترح املحكمة الدولية للبيئة " متخصصة".
من الواجب وضع أدوات قانونية تغطي الفجوة القانونية لتطوير املجال البيئي و حمايته
عن طريق القضاء من خالل إنشاء آليات قضائية لحل النزاعات البيئية ،حتى نبتعد عن تنازغ
في االختصاص االقليمي والنوعي ،اذا كان همنا هو حماية البيئة.
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هذا ما يجعلنا نطرح فكرة محكمة دولية في املجال البيئة
 ، of the environmentالتي نحاول ابرازها من خالل الصالحيات التي يتمتع بها القاض ي مما يعطيه
الحق الفصل في قضايا بيئية بحكم تخصصه سواء بالتعويض عن األضرار البيئية أوجبرها.
وهذا ما نستشفه من خالل األحكام القضائية الدولية والتي تعلب دورا مهم في نطاق
القانون الدولي العام ومبادئه التي نصت عليها املادة  38فقرة/ج/د من النظام األساس ي ملحكمة
العدل الدولية  Statute of the International Court of Justiceو التي نصت على مبادئ القانون
العامة  ، General principles of lawواحكام املحاكم  ، Court rulingsوبالتالي تعتبر مصدرا
احتياطيا  A backup sourceلقواعد القانون.56
وبناء على الفقرات ج/د من نص املادة  ،38جاءت فكرة املحكمة الدولية البيئية سنة
 1989عن طريق مؤتمر تم التحضير له من قبل املحكمة الدولية ملؤسسة البيئة""I.C.E.F
 ،International Court of the Environment Foundationوالتي تعتبر منظمة غير حكومية دولية
 International non-governmental organizationوهي معتمدة من طرف منظمة األمم املتحدة
 " United Nations Organizationاملجلس االقتصادي واالجتماعي " Economic and Social Council
و منظمة األغذية والزراعة  ، Food and Agriculture Organizationمع اضافة املجلس األوروبي
الذي طرح كذلك مشروع املحكمة الدولية للبيئة ، International Environment Court 57ثم مرة
ثانية في مؤتمر القمة العالمي للتنمية املستدامة  sustainable developmentفي "جوهانسبورغ
 ، Johannesburg 582002حيث تم طرح املشروع من خالل بعض النقاط القانونية التي تعتبر
أسباب جادة ومهمة لدعم إنشاء محكمة بيئية دولية ،منها استحداث آليات قضائية
متخصصة لتجنب النزاعات بين الدول ،وهي آليات غير تصادمية من حيث املمارسة العملية،
تكون بسبب الحاجة إلى أداة قضائية مستقلة متخصصة لحل النزاع ،ليليه فيما بعد أين
ظهرت كفكرة في القمة العاملية للمحامين البيئيين World Summit of Environmental Lawyers
الذي عقد في ليموج  Limogesبفرنسا  la Franceفي سبتمبر 2011وفق عمل تحضيري ملؤتمر ريو 2012
 " Rioريو ،" 20+ويتضح من ذلك أن اآلليات القضائية التي استحدثت في مجال البيئة ،لم تكن
على قدر من الفعالية بما يمكنها من الفصل في النزاعات البيئية والتوصل إلى أحكام نهائية
بشأنها وذلك ألسباب عديدة منها على سبيل املثال ادخال الجانب السياس ي ،األمر الذي جعل
من إنشاء محكمة بيئية أمرا ملحا ،59هدفه حماية البيئة من خالل تطبيق االتفاقيات
An international court in the field
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والبروتوكوالت الدولية التي تعنى بموضوعات البيئة ،وبالتالي هي آلية قضائية دولية تفصل في
القضايا بيئية  ،و بشكل صريح التصد ى ألضرار التي تلحق بالبيئة.60

الخاتمة :
إن ارتقى مبدأ الحيطة  Principe de précautionفي القانون الدولي أمر مهم ،حيث يجعل من
موضوع البيئة حماية للمجتمعات وفي نفس الوقت أداة لها من السيادة ما يجعلها تمنع
حدوث أضرار بيئية من خالل تقييم املشاريع التنموية  ،منه أصبح املبدأ قاعدة في القانون
الدولي رغم عدم وجود تعريف موحد له  ،حتى يكون له نوع من االلزامية خصوصا في تلك
القضايا التي تعرض على املحاكم الدولية ،لكن رغم ذلك مزال فاقد للمحتوى واملضمون.
كونه من املوضوعات الحساسة و التي مازالت تثير اشكاالت واسعة سواء على مستوى
القانون الدولي العام  Public international lawأو قانون الدولي للبيئة International Environmental
 Lawأو حتى في القانون الدولي االقتصادي  ، International economic lawويرجع السبب في عدم
إثبات املعرفة العلمية  Lack of scientific knowledgeالتي تتطلب في بعض األحيان تطور
تكنولوجي هائل ،مما تؤجل اتخاذ التدابير  Prendre des mesuresالالزمة في الوقت املحدد ملنع
حدوث ضرر ،وإن كان مبدأ الحيطة يعوق في بعض املرات املبادرة مما تعود بالسلب على
التطور وحتى االبتكار  ،بسبب سوء التقييم لتلك املخاطر التقنية والفنية وحتى صعوبة
إدارتها سياسيا وقانونيا مما جعل جل القضايا أمام املحاكم تجد صعوبة الفصل لعدم وجود
تخصص ،وهذا ما يجعلنا نطرح محكمة بيئية دولية متخصصة ملثل هذه املوضوعات.
النتائج :
 غياب اليقين خصوصا في األضرار الناتجة عن نشاط االنسان. غياب املعرفة العلمية تؤخر األخذ بالتدابير ملنع الخطر الذي يحدث ضرر للبيئة . وجوب استمرارية التطور العلمي حتى نستطيع تقدير األخطار واالبتعاد على الشك الذي ربمايحدث أثر سلبي.
 ابعاد مبدأ الحيطة في مجال االقتصادي يظهر في التنمية االقتصادية وما تحدثه من تلوثمن خالل استغالل غير العقالني للموارد الطبيعية.
التوصيات :
 وجوب التكيف مع االقتصاد األخضر و التكنولوجيا الخضراء.141
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ملخص:
تهدف العدالة االنتقالية للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان واملساءلة عنها وتعويض الضحايا
وإصالح املؤسسات وتحقيق املصالحة الوطنية ،من خالل نهج ُمتكامل يجمع بين اليات قضائية وغير
قضائية ،ونظرا ملا يميز املجتمعات االنتقالية ،فان تطبيق املساءلة عن طريق املحاكمات لوحدها أو
من خالل اعتماد لجان الحقيقة أو كالهما معا ،يعود لخصوصية كل مجتمع والتوازنات السياسية
في الدولة.
تسعى لجان الحقيقة إلى التحقيق في االنتهاكات ومعرفة أسبابها ومرتكبيها ،والتوصية من خالل
تقاريرها النهائية بما يلزم ملنع تجدد االنتهاكات وصوال لتحقيق املصالحة الوطنية ،لذلك فهي تعد
أبرز اليات العدالة االنتقالية.
الكلمات املفتاحية  :العدالة االنتقالية؛ لجان الحقيقة؛ االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان،
املصالحة.
Abstract:
Transitional justice aims to investigate human rights violations and
accountability for them, compensate victims, reform institutions and achieve
national reconciliation, through an integrated approach that combines judicial and
non-judicial mechanisms, and given what distinguishes transitional societies, the
application of accountability through trials alone or through the adoption of truth
commissions or both Together, it is due to the privacy of each society and the
political balances in the country.
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Truth commissions seek to investigate violations, learn their causes and
perpetrators, and recommend through their final reports what is necessary to
prevent the recurrence of violations in order to achieve national reconciliation, and
therefore they are the most prominent transitional justice mechanisms.
key words: transitional justice; truth commissions; gross violations of human
rights; reconciliation

ّ
مقدمة:
ان الدول التي عرفت انتهاكات لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ،تحاول الخروج من
ُ
تبعات املاض ي لبناء مستقبل تحترم فيه الحقوق والحريات األساسية ،يبدأ ذلك باالعتراف بوجود
اختالالت أدت إلى املساس بكرامة اإلنسان وحقوقه ،وهنا تأتي العدالة االنتقالية بوصفها تكييفا
ل لعدالة على نحو يتفق و احتياجات مجتمعات تمر بمرحلة من التحوالت تعقب حقبة تفشت فيها
انتهاكات حقوق اإلنسان من خالل الربط بين العدالة واالنتقال والتحول ،سعيا لضمان االعتراف
بمعاناة الضحايا ،وتحقيق العدالة و السالم واملصالحة والديمقراطية.
فهي ليست شكال خاصا للعدالة ،فهي منظومة متكاملة من اآلليات تستهدف املساءلة ملنتهكي
حقوق اإلنسان وإنصاف ضحاياهم وتعويضهم فهي أوسع نطاقا من العدالة ،من خالل التحقيق في
االنتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في الحقبة السابقة ومعاقبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وكشف
الحقيقة وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع حدوث االنتهاكات وارتكابها مستقبال ،اإلصالح املؤسس ي
للهيئات التي كان لها ضلع في هذه االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.
وعلى غرار املحاكمات تعد لجان الحقيقة واملصالحة باعتبارها آلية وقتية واستثنائية أبرز اليات
العدالة االنتقالية التي عرفت تطبيقا في الدول التي مرت بمرحلة انتقالية  ،وسنحاول فيما يلي
اإلجابة عن اإلشكالية التالية :ما هي لجان الحقيقة وما دورها كآلية للعدالة االنتقالية؟
املنهج املتبع :ارتأينا اتباع املنهجين الوصفي والتحليلي ألن املوضوع يتطلب قراءة في مختلف
التجارب الوطنية املتراكمة التي اعتمدت لجان الحقيقة واملصالحة ،وطبقتها بدرجات متفاوتة من
دولة ألخرى.
وسنعالج فيما يلي الطبيعة القانونية للجان الحقيقة باعتبارها آلية غير قضائية ( املبحث األول)،
في حين ندرس تطبيقاتها في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الالتينية وعوائق ومحفزات عملها( املبحث الثاني).
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املبحث األول :الطبيعة القانونية للجان الحقيقة
عرفت األمم املتحدة العدالة االنتقالية كونها" :كامل نطاق العمليات واآلليات املرتبطة باملحاوالت
التي يبذلها املجتمع لتفهم تركة من تجاوزات املاض ي الواسعة النطاق بغية كفالة املساءلة وإقامة
العدالة وتحقيق املصالحة ،وقد تشمل هذه اآلليات القضائية وغير القضائية على السواء مع تفاوت
مستويات املشاركة الدولية ،ومحاكمة األفراد والتعويض وتقص ي الحقائق واإلصالح الدستوري
وفحص السجل الشخص ي للكشف عن التجاوزات والفصل أو اقترانهما معا1".
مما يؤكد على الدور التكاملي بين مختلف اليات العدالة االنتقالية ممثلة باملحاكم على مختلف
مستوياتها ،واآلليات غير القضائية2.
ركزت العدالة االنتقالية على الحقيقة والعدالة في بداياتها على العدالة الجنائية ،وبتطور مجال
ممارساتها ،فإن نطاقها مل مجموعة من تدابير العدالة التصالحية ،مثل معرفة الحقيقة عن
الفظائع ،واالعتراف بمحنة الضحايا وأسرهم ،والتعويضات3 .
وتبعا لذلك أصبحت لجان الحقيقة ،وهي هيئات تحقيق تهدف إلى الكشف عن الحقيقة حول
ُ
جزءا ً
ماض ي العنف وتاريخهً ،
حيويا في عمليات العدالة االنتقالية ،ذلك أن مؤيديها يرون أنها تمكن
من تحقيق املصالحة الوطنية والنأي باملجتمعات عن االنتقام والعنف  ،4فمنذ ظهور لجنة الحقيقة
ً
ً
واملصالحة بجنوب إفريقيا منذ التسعينيات ،أصبحت العبا أساسيا في املجتمعات االنتقالية إلى
جانب املحاكم الجنائية الدولية واملختلطة5 .
وسنستجلي فيما يلي مفهومها (املطلب األول) واالختصاصات املخولة لها بوصفها آلية غير قضائية
للعدالة االنتقالية( املطلب الثاني).
املطلب األول :مفهوم لجان الحقيقة
لجان الحقيقة هيئات رسمية مستقلة ،مؤقتة ،غير قضائية لتقص ي الحقائق تجري تحريات في
نمط انتهاكات حقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني ،التي عادة ما ترتكب خالل عدد من السنوات،6
يستمر عملها ملدة محددة و تستمد شرعيتها من املهام التي تمنحها لها الحكومة أو بعض الجهات
الدولية ،عادة ما يتم تشكيلها خالل فترات االنتقال السياس ي تستهدف الكشف عن الحقيقة
وإنصاف املتضررين وتعويض الضحايا ،وفي هذا الصدد تعمل على إصدار تقارير وتوصيات بشأن
معالجة االنتهاكات والترويج للمصالحة7.
فمن خالل اختصاصاتها املختلفة تقوم هذه اللجان بدور هام في مرحلة ما بعد النزاع التي يمر
بها املجتمع إلعادة بناء العالقات االجتماعية داخله بمعرفة حقيقة االنتهاكات وأسبابها وتحميل
املسؤوليات ملن ارتكبها وحث جميع اطراف النزاع على إجراء حوار بشأن ما حدث في املاض ي8.
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ان نشأة هذه اللجان في سياقات تميزت بضرورة تعزيز السلم املدني وإقرار املصالحة الوطنية
واالنتقال إلى الديمقراطية ،خالل ثمانينات القرن املاض ي أرخ للعدالة االنتقالية ونظريتها 9،حيث كان
ظهورها إجماال في فترات التغيير السياس ي ،فعادة ما تنص اتفاقيات السالم على إنشائها أو يرد بند
إنشاءها في الدستور الذي تم إقراره بعد االنتقال السياس ي ،كما قد تنش ئ الفروع التشريعية أو
التنفيذية للحكومات لجان الحقيقة10.
على الرغم من تعدد كيفيات إقرار لجان الحقيقة وإنشاءها إال أنها ال تالئم كل بلد أو حالة
انتقالية ،و وينبغي ان تكون نابعة من اختيار وطني ناش ئ عن عملية تشاور واسعة خاصة آراء ضحايا
االنتهاكات الجسيمة11.
اذ تنشأ عن طريق اتفاقيات السالم التي يتم التفاوض عليها ،قد تجري املوافقة على إنشاء لجان
الحقيقة بعبارات واسعة مع تفصيالت قليلة عن اختصاصاتها تحدد فيما بعد حين تتضح معالم
االتفاق األصلي وإنشاؤها قد يكون بتشريع برملاني أو مرسوم رئاس ي ،ومرد ذلك العوامل الواقعية
السائدة ،فمرسوم رئاس ي يكون مناسبا لعامل التوقيت الذي يتطلب السرعة في إصداره دون املرور
على الشكليات التي يتطلبها القانون والتي قد تأخذ وقتا إلصدارها ،فقد تؤثر العوامل السياسية على
عمل اللجان ان اتبع النهج التشريعي إلنشائها12 .
و في الحاالت التي لم تنش ئ فيها الحكومات لجان للحقيقة ،تتولى مؤسسات رسمية كاملدعي العام
أو البلديات عمليات تحقيق رسمية محدودة النطاق ،13وهنا ينبغي التمييز بينها وبين عمليات تقص ي
الحقائق "غير الرسمية" التي تقوم بها تنظيمات املجتمع املدني ،بما في ذلك املنظمات املعنية
بالضحايا أو لجان التحقيق الدولية اللجان والبعثات الدولية لتقص ي الحقائق ،14فبهذا املعنى فهي
هيئات غير قضائية وغير برملانية باملعنى الدستوري للسلطتين وتعمل كوسيط بين املجتمع
والدولة15.
تتميز لجان الحقيقة عن املحاكم ،في أن لجان الحقيقة تتناول العديد من الوقائع التي يمكن لها
ً
أن تكون موضوعا للمحاكمة ،إال أننا ينبغي أال نساوي بين لجان الحقيقة والهيئات القضائية أو
ً
نعتبرها بديال عن املحاكمات ،فلجان الحقيقة كونها هيئات غير قضائية ليس لها سلطة السجن،
وليس لها سلطة إنفاذ توصياتها ،بل إن معظمها يفتقر حتى إلى سلطة إلزام أي شخص باملثول
أمامها ،16فهي ليست بديال عن املقاضاة ،إال أن أهميتها تكمن في إتاحتها شكال من أشكال تفسير
املاض ي في الحاالت التي يستحيل فيها أو ال يرجح فيها املساءلة عن االنتهاكات الجسيمة أمام
القضاء17.
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تربط لجان الحقيقة صالت بالقضاء ،فقد تكون املعلومات التي قد تجمعها مفيدة للذين يقومون
بالتحقيق في بعض الحاالت لتقديمها للمحاكمة ،فعموما يعتبر عمل اللجنة استكماال لإلجراءات
القضائية ،وفي هذا الصدد ينبغي إقامة نظام اتصاالت من البداية بين مكتب املدعي العام ولجنة
الحقيقة ملناقشة هذه املسائل ،18لذا فهي تسعى ملعالجة االحتياجات والتوقعات االجتماعية التي ال
تستطيع املحاكم الوفاء بها ،أحد االختالفات الرئيسية بين العدالة الجنائية واللجان ،هو تعامل
األولى مع الحقيقة الفردية ،في حين أن األخيرة توضح حقائق جماعية19.
على اختالف مسمياتها العديدة التي عرفت بها كـ :اللجنة الوطنية املعنية باملختفين في األرجنتين،
اللجنة الوطنية للحقيقة واملصالحة في التشيلي ،لجنة املصالحة الوطنية في غانا ،لجنة التوضيح
التاريخي في غانا ،لجنة االستقبال والحقيقة واملصالحة في تيمور الشرقية ،لجنة الحقيقة واملصالحة
في كل من سيراليون ،بيرو وجنوب أفريقيا ،20هيئة اإلنصاف واملصالحة في املغرب ،21هيئة الحقيقة
والكرامة في تونس،22فهذه اللجان لها ما مميزات و خصائص مشتركة  ،فهي هيئة للتقص ي ذات
صبغة رسمية لها استقاللية عن الدولة ،وذات سلطات محددة بموجب القانون املنش ئ لها ،تعمل في
اطار زمني محدد ،وينصب اختصاصها على االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي
اإلنساني التي حدثت في املاض ي23.
تنظر لجان الحقيقة وتفصل في اختصاصين ،احدهما نوعي يتعلق بنوعية االنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان التي تتصدى لها من خالل كشفها ودراستها وتحليلها وإصدار تقارير بشأنها ،أما
االختصاص الثاني فهو االختصاص الزمني واملقصود به الحقبة التاريخية التي تشتغل عليها وهي فترة
تختلف ضيقا واتساعا حسب سياق كل بلد ونطاق االنتهاكات الحاصلة فيه24.
وتستند في اختصاصها إلى مرجعيات قاسمها املشترك مبادئ حقوق اإلنسان وحكم القانون وقيم
الديمقراطية ومبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وجميع املقتضيات
القانونية الوطنية اإلجرائية والجوهرية غير املتعارضة معها بما في ذلك آراء وأحكام وقرارات املحاكم
اإلقليمية لحقوق اإلنسان ،فضال آراء كبار الفقهاء والباحثين وأعمال املقررين والخبراء املختصين في
حقوق اإلنسان ،واألعراف واملبادئ والتقاليد املحلية ذات الصلة بحقوق اإلنسان ،25وهو ما نفصله
في املطلب املوالي.
املطلب الثاني :اختصاص لجان الحقيقة
تستند لجان الحقيقة إلى نص قانوني إلنشائها ،سواء كان منبثقا عن اتفاقية سالم أو بدعم من
األمم املتحدة أو عن طريق تشريعي أو بمرسوم رئاس ي يحدد اختصاصاتها بدقة ،تنصب في األساس
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على االنتهاكات التي مست حقوق اإلنسان في املاض ي ،ظاهريا ،يتبين من التسميات املختلفة التي
تتسم بها هذه اللجان ،أنها تسعى الستجالء الحقيقة وتحقيق املصالحة.
فاختصاصها مكمل لعمل املالحقات الجنائية ،تجمع شهادات ضحايا االنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان ،تجري تحقيقات ،تكشف األنماط التاريخية الكبرى لالنتهاكات وأسبابها  ،وتحدد
املسؤوليات ،وتختم عملها بإصدار تقريرها ،وتساعد في إنشاء اليات أخرى كالتعويضات26.
إنها كآلية عدالة بديلة ،ال تساءل وال توقع العقوبات ،غير أن القول بأن عملها ال يتوافق مع مفهوم
ً
العدالة الجنائية غير مقبول أيضا ،ذلك أنها ال تشجع اإلفالت من العقاب لتقويضه املصالحة على
املدى الطويل  ،لذا ينبغي النظر اليها باعتبارها تتوافق وتتكامل مع العدالة الجنائية فهما تمثالن
جوانب مختلفة للعدالة االنتقالية نفسها27.
يتم تحديد اختصاص اللجان بدقة وفق مبدأ أساسه أن الغرض منها ليس أن تحل محل املحاكم
املدنية أو اإلدارية أو الجنائية ،28وبذا يمكن القول أنها منبر للضحايا ،تضع تصورا متكامال إلرساء
منظومة الحقيقة والعدالة واملصالحة ضمن املدة التي حددت لعملها29.
ان طبيعتها "الفنية " ال تخولها ممارسة سلطة التحقيق املخولة للنيابة العامة ،30لذا يتضمن
اختصاصها إمكانية طلب التماس املساعدة من سلطات إنفاذ القانون ،بما في ذلك ألغراض
االستدعاء لتقديم الشهادة أو تفتيش أية أماكن ذات صلة بتحقيقاتها أو الدعوة إلى تسليم
مستندات ذات صلة ،أو إمكانية لجوؤها إلى املحكمة التخاذ تدابير مناسبة من أجل وقف تهديد أو
ً
خطر ما يدعوها إلى االعتقاد بأن حياة شخص تشمله تحقيقاتها موضع تهديد أو أن هناك خطرا
لفقدان دليل إثبات31.
فاالطار القانوني املنش ئ لها يجب ان يكون دقيقا ومرنا في تحديد االنتهاكات التي تدخل ضمن
اختصاصها بما يمكنها من التحقيق في انتهاكات ذات اهتمام خاص جنبا إلى تصرفات وممارسات
أخرى خطيرة وهو ما مكن لجنة البيرو من النظر في العنف الجنس ي دون ان يكون مذكورا ضمن
اختصاصها32.
ً
ً
واضحا للفترة الزمنية التي سيتم التحقيق فيها،
تحديدا
من حيث النطاق الزمني ،تتطلب اللجان
ومدة أنشطتها ،ونطاق أبحاثها ،و يجوز لها املشاركة في البحث وتقديم استنتاجات بشأن :املسؤولية
الفردية والجماعية عن العنف املاض ي ،وأسبابه املختلفة33.
تختلف الفترة الزمنية املشمولة بالتحقيق وتواريخ بداياتها وانتهائها اختالفا ملحوظا بين لجنة
وأخرى ،34فقد قامت بعض اللجان بدراسة انتهاكات حدثت طوال فترة  35سنة ،في حين فحصت
لجان أخرى فترات اقصر من ذلك ،وتحديد االختصاص الزماني ينبغي ان يكون مستندا لتلك
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الفترات الزمنية التي شهدت اكبر عدد من االنتهاكات في تاريخ الدولة ،وفي هذا الصدد ينبغي ان تكون
الفترات الزمنية متتالية غير متقطعة وفق قاعدة مفادها ان اللجنة تنظر في تلك األحداث السابقة
إلنشائها ،في حين ان االنتهاكات التي قد تحدث بعد ذلك يمكن ان تنبري لها لجنة وطنية لحقوق
اإلنسان أو القضاء35.
ومن حيث اختصاصها على األشخاص ،تشمل التحقيقات األشخاص الذين يزعم أنهم كانوا
مسؤولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان و القانون اإلنساني ،سواء أمروا بارتكابها أو كانوا فاعلين أو
مساهمين بغض النظر عن صفتهم الرسمية36.
و لتحقيق أهدافها ،عادة ما تستحدث اللجان قواعد للبيانات ،وتحليل وثائق الهيئات الحكومية
بما في ذلك قوات األمن ،ومراجعة القضايا ذات الصلة بواليتها ،كما تستفيد من سلطة واسعة
إلجراء املقابالت وجمع املعلومات ،والتي قد تشمل أوامر استدعاء لإلدالء بالشهادة ،شريطة ضمان
بيئة آمنة لإلدالء بشهاداتهم ،37مع تمكين من كانت الشهادات ضدهم من تقديم األدلة التي تفند
الشهادة و تدحضها.
لقد اعتمدت هذه اللجان السرية وحماية خصوصية الشهود  ،ففي اللجنة الغواتيمالية ُ
ضمنت
" سرية املصادر وسالمة الشهود ،وفي البيرو ُحجبت هوية أي شخص قدم معلومات مهمة أو شارك
في التحقيقات ،في سيراليون ُمنحت سلطة تلقي املعلومات على أساس سري ،وفي كينيا تم إجراء
جلسات استماع خاصة ،وحجب هويات املتورطين واتخاذ تدابير لحماية املعلومات السرية عند
حلها38.
وينبغي للجان الحقيقة أن تكفل الوصول للجمهور الواسع من خالل فتح مكاتب متعددة،
وإرسال املوظفين في جميع أنحاء البالد وعقد اجتماعات عامة39.
هذا عن اختصاص اللجان املوضوعي والشخص ي والزماني واملكاني واالعتبارات القانونية التي
يجب أن تراعيها خالل ممارسة مهامها ،وسنحاول في املبحث املوالي التطرق إلى تطبيقات لجان
الحقيقة(املطلب األول) ومحفزاتها وعوائقها( املطلب الثاني).

املبحث الثاني :تطبيقات لجان الحقيقة  ،محفزات وعوائقها
تعد لجان الحقيقة آلية للتحقيق وإنصاف الضحايا والتوصية بما تراه مناسبا ملنع تجدد
االنتهاكات و أبرز اليات العدالة االنتقالية وأكثرها انتشارا في كل من أفريقيا وأمريكا الالتينية وأوروبا(
املطلب األول) ،وكغيرها وفي سعيها لتحقيق أهداف واليتها قد تواجهها عوائق كما قد تكون هناك
محفزات تساعدها على إنجاز ما أنشئت ألجله( املطلب الثاني).
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املطلب األول :نماذج عن تطبيقات لجان الحقيقة
في جنوب أفريقيا تم التأسيس دستوريا للجنة الحقيقة بعد انتخابات سنة  1994وكان الهدف
من إنشائها وضع سجل مفصل بخصوص مدى وأسباب انتهاكات حقوق اإلنسان خالل مدة الحكم
العنصري وتحديد املسؤولين عن االنتهاكات سواء كانوا مؤسسات أو أشخاصا أو أحزابا ،وتوفير منبر
للضحايا وتقديم اقتراحات للحكومة التخاذ اإلجراءات الالزمة لجبر الضرر ومنع حدوث االنتهاكات
مستقبال وإعادة بناء املجتمع40.
وفق قانون رقم  34لسنة  1995تتكون لجنة جنوب أفريقيا من ثالثة لجان فرعية ،هي لجنة
انتهاكات حقوق اإلنسان ،تختص باملسائل املتعلقة التحقيقات في االنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان؛ لجنة العفو؛ و لجنة الجبر وإعادة التأهيل ،يمتد اختصاصها الزماني خالل الفترة من 01
مارس  1960إلى تاريخ انتهاء عملها املحدد وفق الدستور ،41ولها اختصاصات تشمل التحقيق في
االنتهاكات وتعزيز الوحدة ومنح العفو.
في سيراليون ،التي شهدت نزاعا مسلحا ،نص اتفاق " لومي للسالم" لسنة  1999في مادته الثامنة
على استحداث لجنة لتوطيد السالم تتكون من تسعة لجان فرعية ،من بينها لجنة تحري الحقيقة
واملصالحة ،حيث تكفل اللجنة تشغيل جميع اليات السالم واملصالحة الوطنية املوجودة فعال ،تبعا
للمادة  26من ذات االتفاق تتولى لجنة الحقيقة واملصالحة النظر في مسالة اإلفالت من العقاب
وكسر حلقة العنف لتكون منتدى ومقصدا للضحايا والجناة لإلدالء بشهاداتهم قصد رسم صورة
واضحة للماض ي بما ييسر التوصل إلى مواساة ومصالحة حقيقية ،42يمتد اختصاصها الزماني من
بداية الصراع في سيراليون في عام  ،1991و أنشئت لجنة الحقيقة واملصالحة ،بموجب مصادقة
برملان دولة سيراليون في شهر فيفري  ،432000إلى جنب اللجنة ،تم إنشاء الية قضائية هي املحكمة
الخاصة بسيراليون عام  2002بموجب القرار رقم ( )2000/1315صادر عن مجلس األمن الدولي44.
وفي املغرب نشأت هيئة اإلنصاف واملصالحة ذات اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية
ملف ماض ي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بناء على القرار امللكي باملوافقة على توصية صادرة
من املجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان وعلى الظهير الشريف املتضمن للنظام األساس ي للهيئة
الصادر ب  12أبريل  ،452004يشمل اختصاصها الزماني الفترة املمتدة من أوائل االستقالل أي
 1956وحتى تاريخ مصادقة امللك على استحداث هيئة التحكيم املستقلة لتعويض ضحايا االختفاء
القسري واالعتقال التعسفي سنة 46.1999
أما اختصاصها النوعي فيتحدد في التقييم والبحث والتحري فيما يتعلق باالنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان التي حصلت في الفترة موضوع االختصاص الزمني  ،وذلك في أفق تنمية وإثراء سلوك
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الحوار وإرساء مقومات املصالحة ،دعما للتحول الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون ،وإشاعة
قيم وثقافة املواطنة وحقوق اإلنسان ،47والتحكيم واالقتراح وإرساء مقومات املصالحة48.
ووفق املادة  15من الظهير الشريف تنتظم الهيئة ضمن فرق عمل ،فريق للعمل مكلف
بالتحريات ،فريق العمل املكلف بجبر الضرر ،فريق العمل املكلف باألبحاث والدراسات49.
حيث بدأت الهيئة عملها رسميا في يناير  2004واستغرقت  23شهرا في التحقيق في حاالت
اإلخفاء القسري واالعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنس ي ،حيث قامت بحل  742قضية
اختفاء قسري وقدمت تعويضات مادية لـ  9779ضحية ،كما عقدت سبع جلسات استماع علنية
حية على التلفاز في ستة مناطق إلقرار الحقيقة التاريخية وقدمت تقريرها النهائي للملك في نوفمبر
 ،2005تضمن توصيات ببرامج جبر ضرر جماعي في  11منطقة ،تعزيز حماية حقوق اإلنسان ،أين
عهد للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان بمتابعة تنفيذ توصياتها50.
وفي تونس أنشأت الحكومة املؤقتة أوائل سنة  2011ثالث لجان ،واحدة تعنى بشأن اإلصالحات
الدستورية وهي الهيئة الوطنية العليا لتحقيق أهداف الثورة و إلصالح السياس ي واالنتقال
الديمقراطي ،51والثانية للنظر في جرائم الفساد هي لجنة تقص ي الحقائق حول الفساد واالختالس،52
واألخيرة هي لجنة تقص ي الحقائق بشأن االنتهاكات ،تنبري للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان التي
وقعت خالل الثورة التونسية ،تم استحداثها بمقتض ى املرسوم عدد  8لشهر فيفري  2011الذي
ينص على أن تتولى هذه اللجنة البحث والتقص ي في االنتهاكات والتجاوزات التي حدثت منذ 17
ديسمبر  2010إلى حين نهاية عمل اللجنة 53.و رغم ان عمل اللجنة ال يمثل مسارا للعدالة االنتقالية،
إال أنها تعتبر اللبنة األولى التي تؤسس لقيام مسار العدالة االنتقالية بتونس54.
بعد ذلك ،تم إنشاء هيئة الحقيقة والكرامة بموجب القانون األساس ي رقم 53لسنة 2013
املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها حيث يغطي عمل الهيئة الفترة املمتدة من األول من شهر
جويلية سنة  1955إلى حين صدور هذا القانون ،55فيما حدد عمل الهيئة بأربع سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة ملدة سنة بقرار معلل من الهيئةوتم تحديد اختصاصها بموجب املواد  39و  40و
 43من القانون أعاله ،وتمتاز هيئة الحقيقة والكرامة بإنشاء لجنة فرعية للتحكيم واملصالحة تنظر
في جرائم الفساد املالي ،وفق األحكام الواردة في نص الفصل  45من ذات القانون األساس ي ،لتختم
انشطتها متضمنا نتائج عملها وتوصيات.
وفي ليبيا أنشأت هيئة مستقلة تتبع املؤتمر الوطني العام تتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة
املالية املستقلة تسمى هيئة تقص ي الحقائق واملصالحة تتولي تقريبا ذات املهام إضافة إلى العمل على
إعادة النازحين في الخارج من املواطنين الليبيين و حل مشكلة النازحين في الداخل ،وإصدار القرارات
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امللزمة لتعويض للضحايا ،56حيث يشمل اختصاصها الزماني وفق قانون العدالة االنتقالية لسنة
 2012الفترة التاريخية بين  01سبتمبر  1969إلى حين تحقيق األهداف املرجوة من هذا القانون ،في
حين ان قانون 29لسنة  2013حدد االختصاص بطريقة عملية اكثر ،فتكون مبتدئة من الفاتح
سبتمبر  1969إلى غاية انتهاء املرحلة االنتقالية بانتخاب املجلس التشريعي بناء على دستور دائم،57
وحددت مدة عملها بأربع سنوات تبدأ من تاريخ انطالق عملها ،وهي مدة قابلة للتمديد لسنة واحدة
بطلب يقدم للسلطة التشريعية قبل ثالثة اشهر من نهاية املدة املحددة لها58.
ووفق املادة  08من قانون سنة  2013تنش ئ الهيئة إدارات متخصصة وفق مكونات العدالة
االنتقالية املحددة بموجب هذا القانون ،59وهو تقسيم يعكس تفصيال للحقيقة موضوع التقص ي
التي تتمظهر في ثالثة أصناف :االنتهاكات ذات الطبيعة الجماعية والفردية في عهد النظام السابق،
االنتهاكات الخاصة باألفراد ،انتهاكات حقوق اإلنسان بعد سقوط القذافي60.
في أوروبا ،وفي يوغسالفيا اعلن الرئيس اليوغسالفي املنتخب في شهر مارس سنة  ،2001عن إنشاء
لجنة للحقيقة واملصالحة ،بدأت عملها في فيفري سنة  2002ملدة ثالث سنوات تختتمها بإصدار
تقرير نهائي ،مع تعاون اللجنة مع املحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا،61ويمتد اختصاص اللجنة
من الفترة املمتدة من  1980إلى سنة  ،622000وتقوم اللجنة بتنظيم عمل بحثي حول الكشف عن
األدلة على الصراعات االجتماعية والعرقية والسياسية التي أدت للحرب و إبالغ الجمهور املحلي
والدولي عن عملها ونتائجها ،وتحقيق التعاون مع اللجان املشابهة في الدول املجاورة لتبادل الخبرات،
دراسة شاملة لتحديد أسباب الصراع التي أدت إلى تفكك الدولة السابقة ،وما سببه في معاناة بشرية
هائلة في العقد املاض ي ،وفي هذا الصدد تسعى" اللجنة إلنشاء الثقة بين الجماعات االجتماعية
والشعوب عن طريق معرفة الحقيقة63.
ورغم الدور الفعال التي قامت به لجان الحقيقة في دول أخرى كجنوب أفريقيا ،إال ان عمل
لجنة الحقيقة واملصالحة في يوغسالفيا ،باء بالفشل ،اذ واجهت عوائق عديدة جراء انسحاب
العديد من أعضائها ،إلى ان توقفت عن العمل سنة  ،642003فضال عن ان انقسام يوغسالفيا
السابقة إلى عدة دول ،شكل عائقا عند تقص ي الحقيقة في أقاليم الدول الحديثة النشأة65.
و تجدر اإلشارة إلى دور املحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا ،في تجلية الحقائق
بطريقة قانونية من خالل األحكام التي تصدرها ضد املتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية ،وقد أبدى رئيس املحكمة ترحيبا بإنشاء لجنة الحقيقة بالبوسنة
والهرسك شريطة ان يكون اختصاصها مكمال مع اختصاص املحكمة ال متداخال معه ،فحسب قرار
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مجلس األمن الدولي رقم  66827فاملحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا تختص في الجرائم الجسيمة
وكبار املسؤولين عن ارتكابها وتجلية الحقيقة القانونية من خالل األحكام التي تصدرها.
في أمريكا الالتينية ،و في سلفادور ،انشئت لجنة الحقيقة سنة  1992تتألف اللجنة من ثالثة
مفوضين دوليين ،يعينهم األمين العام لألمم املتحدة ،وترأسها الرئيس الكولومبي السابق بيليساريو
بيتانكور67؛ واستمر نشاطها لثمانية اشهر ،كجزء من اتفاق السالم بين الحكومة واملعارضة
ُ
املسلحة68؛ وكلفت اللجنة بالتحقيق في أعمال العنف الخطيرة التي وقعت منذ عام  1980وطبيعة
العنف املترتب عليه وآثاره ،وبتوصية أساليب لتعزيز املصالحة الوطنية ،69وبموجب والية اللجنة
"يتعهد األطراف بتنفيذ توصياتها " لكونها ملزمة70.
ً
قانونا ً
وفقا لواليتها من بين هذه
وقد أصدرت اللجنة تقريرها ،71يتضمن توصيات ملزمة
التوصيات" :إقالة ضباط الجيش وموظفي الخدمة املدنية من العمل الحكومي واستبعاد أي شخص
آخر متورط في ارتكاب مخالفات من املناصب العامة ،والدعوة إلى إصالح قضائي وقانوني واسع
النطاق وإصالحات أمنية ومؤسسية ،كما أوصت اللجنة التعويضات للضحايا ،ماديا بالتعويض
ً
النقدي ،فضال عن تخليد الذكرى بالنصب التذكارية ،وأوصت اللجنة بإنشاء منتدى ،يضم قطاعا
ً
تمثيليا للمجتمع املدني ،لرصد تنفيذ التوصيات72".
وفي تشيلي ،التي رزحت تحت حكم شمولي شهد انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ،أنشئت
اللجنة الوطنية للحقيقة واملصالحة سنة  1990بموجب املرسوم رقم  ،355يشمل اختصاص اللجنة
الزماني الفترة املمتدة من  11سبتمبر  1973إلى غاية  11من مارس  ،731990وتتكون اللجنة من
ثمانية مفوضين يعينهم الرئيس ،74بينما االختصاص النوعي ركزت فيه اللجنة على" ،االنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلنسان" التي ارتكبت في ظل النظام العسكري ومن بينها عمليات اإلعدام
واالختفاء القسري والتعذيب التي أدت إلى الوفاة ،75يتم حل اللجنة تلقائيا عند تقديم تقريرها
واختتام عملها  ،مع اإلشارة إلى ان نشاطها يمتد إلى ستة ( )06أشهر قابلة للتمديد ملدة ثالثة
(03أشهر)76.
وفق املادة الثانية من املرسوم نفسه ،ال يجوز للجنة بأي حال من األحوال أن تضطلع بمهام
قضائية مالئمة للمحاكم وال تتدخل في القضايا املعروضة بالفعل على املحاكم ،77ووفق املادة
الرابعة من قانونها يمكنها تلقي األدلة املقدمة من الضحايا أو ممثليهم ،وتلقي املعلومات التي قد
تقدمها منظمات حقوق اإلنسان املحلية والدولية ،واملنظمات الحكومية وغير الحكومية78.
وقد وثق تقريرها  3428حالة اختفاء وقتل وتعذيب وخطف ،بما في ذلك جميع شهادات الضحايا
ً
تقريبا ،وجد أن غالبية االنتهاكات مخططة من جانب الحكومة و حدثت بين عام  1974وأغسطس
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 ،1977وأوص ى تقريرها بإنشاء مؤسسة وطنية للتعويض واملصالحة لتقديم مساعدة دائمة
للضحايا ،كما أوصت بسن "تشريعات لحقوق اإلنسان  ،وإنشاء مكتب ألمين املظالم وتعزيز السلطة
املدنية في املجتمع والنظام القضائي في شيلي" وقد حظي التقرير بدعم كامل من الرئيس التشيلي،
الذي قدم التقرير إلى األمة واعتذر للضحايا وعائالتهم نيابة عن الدولة ،ونتيجة لذلك ،أسست
"املؤسسة الوطنية للجبر واملصالحة" في  31يناير 79.1992
املطلب الثاني :محفزات وعوائق عمل لجان الحقيقة
توضح اختصاصات لجان الحقيقة أنها تخدم مجموعة متنوعة من األهداف املترابطة ،بما في
ذلك :إنشاء سجل تاريخي دقيق لالنتهاكات املاضية ،تحديد املسؤولية الفردية أو التنظيمية ،توفير
منتدى رسمي يمكن من خالله سماع قصص الضحايا واإلقرار بها ،تحدي اإلفالت من العقاب من
خالل البحوث املوضوعية املفيدة لصانعي السياسات وغيرهم ،تسهيل املصالحة الوطنية واالعتراف
الصريح بالخطأ ،والتوصية بالتعويضات ،واإلصالحات املؤسسية وغيرها من السياسات80.
فهدفها األسمى هو منع املزيد من العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان مستقبال ،وذلك من بين
دوافع ميل العديد من الباحثين إلى النظر إليها باعتبارها الطريق الوسط بين املالحقات القضائية
واإلفالت من العقاب وعدم االستقرار واملساءلة ،فاملسؤولية الجماعية التي تعترف بها لجان الحقيقة
قد تزيد من التفاؤل في مجتمع شهد من الجرائم افظعها ومن االنتهاكات أجسمها ،مما يسهم في ردع
االنتهاكات املستقبلية81.
ولجان الحقيقة يجب أيضا أن ال تشذ عن املعايير الدولية للحد من اإلفالت من العقاب ،و يجب
النظر اليها على أنها مؤسسات تتوافق أهدافها والعدالة الجنائية ،فان كان الهدف الرئيس ي من وجود
املحكمة الجنائية الدولية هو الردع ،تم تفويض لجان الحقيقة لرسم صورة شاملة عن األحداث
املاضية وإنشاء سجل تاريخي موثوق به ،وقد تحدد السمة السياسية لعملية االنتقال بشكل أساس ي
مسألة التسلسل فيما يتعلق بإنشاء هذه املؤسسات ،ففي بلدان مثل سيراليون أو تيمور الشرقية،
تناولت الهيئات القضائية الجنائية املساءلة ،وكان الجناة البارزون يعملون في نفس الوقت مع لجان
الحقيقة ،ولكن في حاالت أخرى ،كما هو الحال في شيلي واألرجنتين ،أدت القوة املتواصلة للجيش إلى
تأجيل املحاكمات ألكثر من ً 20
عاما82 .
ان مهمة لجان الحقيقة في تقص ي الحقائق ضرورية في مجتمعات ما بعد الصراع من أجل إنشاء
سجل دقيق ال يمكن إنكاره لتاريخ البلد ،لكنه من الضروري تقويض ثقافة الصمت واإلنكار التي
تحجب فترات التاريخ املثيرة للنزاع ،فالهدف الرئيس ي اآلخر ملعظم لجان الحقيقة هو تمهيد الطريق
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للحقيقة والعدالة في املجتمع الجديد ،بإنشاء سجالت لتكون بمثابة أساس للمالحقات الجنائية أو
اإلجراءات القضائية األخرى83.
ويمكنها أن تساعد في حل االضطرابات الواسعة للمجتمع ،من خالل التطهير ،بناء املجتمع ومنع
نشوب صراعات في املستقبل .من خالل توفير تجربة "شافية" للضحايا ،كما ان إتاحة الفرصة لهم
إلخبار قصصهم والحصول على اعتراف رسمي بمعاناتهم ،وما يشمله ذلك من برامج التعويضات أو
محاوالت أخرى لتحقيق العدالة التصالحية للضحايا ،سيسهم في تحقيق املصالحة واالعتراف برؤية
واحدة موحدة لألحداث املاضية84.
حيث يؤكد املختصون في العدالة االنتقالية إلى الوصول إلى استنتاجات إيجابية فيما يتعلق بقدرة
اللجان على تحديد املسؤولية انتهاكات حقوق اإلنسان املاضية وتشجيع اإلصالحات التي تعزز
حمايتها ،و ذلك أن هذه اللجان لهت قدرة على تجنب املخاطر السياسية واألخالقية املرتبطة
باملالحقة أو العفو85.
ورغم ذلك ،ينبغي عند النظر في إنشاء لجنة للحقيقة ،عدم إثارة توقعات غير واجبة بأن الضحايا
أو البلد برمته سيشعرون باملصالحة سريعا نتيجة ملعرفة حقائق فضائع املاض ي املروعة ،لذا فمن
املهم تنظيم توقعات الجمهور و إعطاء صورة أمينة من البداية حول ما يمكن للجان الحقيقة أن
تقدمه86.
كما للجان الحقيقة ،تأثير سياس ي مباشر باعتراف الحكومة بالتقرير النهائي وتنفيذ التوصيات
الواردة فيه،87و هناك تأثير غير مباشر من خالل تعبئة املجتمع املدني ،والتدقيق واملساءلة
ً
القضائية وجعل صانعي القرار الرئيسيين يعترفون بانتهاكات حقوق اإلنسان علنا والتأثير على
السياسات في مجاالت اإلصالح املؤسس ي وسياسة حقوق اإلنسان88.
يرجع االهتمام املتزايد بلجان الحقيقة كتدبير لالعتراف بأخطاء املاض ي و إصالح األشخاص
واملؤسسات املسؤولة عن االنتهاكات ،في جزء منه ،لضعف وقلة املالحقات القضائية الناجحة
ملرتكبي الفظائع الجماعية ،فلجان الحقيقة تتطلب موارد أقل من املحاكم ،وإذا صممت بشكل
صحيح يمتثل للقانون الدولي ،فيمكنها تقديم بعض املساءلة"89 .
ً
يعزوا الباحثون نجاح هذه اللجان ،كونها تمثل أمال في التغلب على العنف واملعاناة الرهيبة
وتشكيل دولة قومية جديدة تحترم حقوق اإلنسان،90فهي أي-لجان الحقيقة -تشكل وتكتسب
شرعيتها بشكل نسبي ألنها تذيع ماض ي األمة ويحفظ الذاكرة الجماعية91.
ذلك أن تسهيل املصالحة بين أطياف املجتمع ال يؤدي فقط إلى انتقال سلمي أكثر سالسة ووضع
ً
األساس للنظام السياس ي الجديد ولكن أيضا إلى مزيد من االحترام لسيادة القانون ،92لذا فانه ينظر
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اآلن إلى مبادرات البحث عن الحقيقة على أنها جوانب عاملية لبناء السالم ،فكل دولة تخرج من حكم
استبدادي أو حرب أهلية غالبا ما تنظر في تأسيس لجنة للحقيقة93.
في نفس الوقت ،في السنوات األخيرة ،تم تعزيز لجان الحقيقة بشكل متزايد كعنصر مركزي في
است راتيجية عدالة انتقالية متعددة الجوانب فاختيار لجنة الحقيقة أصبح جذابا بشكل خاص
للعديد من التحوالت التي لم تنتج عن انتصارا حاسم من جانب واحد من اطراف الصراع  ،ولكن عن
طريق التفاوض و التسوية94.
حيث أصبح من املقبول على نطاق واسع أن لجان الحقيقة يمكن أن تلعب دورا بناء في األوضاع
االنتقالية الحساسة ،من خالل املوازنة بين رغبة الضحايا في شكل من أشكال املساءلة من الناحية
العملية ،واالحتفاظ باالستقرار من خالل االعتراف بإمكانية تأثير الجناة الذين يحتفظون بالسلطة
في زعزعة عملية االنتقال السياس ي95.
يمكن للجان الحقيقة أن تكون عالجية وتمكينية ،حيث أضحت املتنفس للضحايا ليفصحوا فيه
عن ما عانوه وتعرضوا له من انتهاكات ،مما يساعد في تعزيز املصالحة الفردية واملجتمعية ،وتيسير
املجال فيما بعد أمام املالحقات املالحقات القضائية ،فضال عن أنها يمكنها الوصول إلى مزيد من
الضحايا ومرتكبي االنتهاكات أكثر من املحاكم ،خاصة إذا كان النظام القضائي للدولة في حالة
سيئة96.
ويرى العديد من نشطاء حقوق اإلنسان ،ان لجان الحقيقة تعتبر كخيار بديل أو مكمل
للمحاكمات عند استحالة هته األخيرة على أمل أن تضع أساس مستقبليا ملالحقات ،كما يشجعها
املانحون الدوليون و الحكومات األجنبية بسبب انخفاض تكلفتها مقارنة باملحاكمات97 .
حسب  Charles Villa-Vicencioمن عوامل نجاحها ضرورة تأييد غالبية املواطنين لها ،كشفها عن
أكبر قدر ممكن من الحقيقة ،وضعها آلية لتوفير شكل من أشكال الجبر و تعويض الضحايا وأن
ً
تكون منبرا يمكن فيه للضحايا والناجين سرد قصصهم وأن تظل املالحقات القضائية خيارا أثناءها
وبعدها خاصة ضد الجناة الذين لم يشاركوا بشكل كاف في عمل اللجان98.
كما ان ضعف التمويل وقلة الخبرة لن يساعد في إتمام عملها ،فلجان الحقيقة في كل بوليفيا
والفلبين ،أغلقتا في وقت مبكر بسبب نقص األموال وإحباط املفوضين من االفتقار للتعاون
الحكومي والعسكري ،فال يمكننا الحكم على مدى نجاح لجنة ما إال اذا أخذنا بالحسبان خصوصية
كل لجنة والسياقات التي أنشأت فيها ،ال سيما الظروف الوطنية الفريدة99 .
هذا من الناحية القانونية والسياسية ،أما فلسفيا والهوتيا فالسعي إلى املساءلة القانونية غير
ً
مناسب أخالقيا وغير عملي في الحاالت التي تكون فيها الجرائم واسعة االنتشار أو التي وقعت منذ
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زمن بعيد ،مما يحول دون تحقيق للمصالحة الفردية واملجتمعية ،خاصة مع قصور العقوبة
القانونية التي توفرها املحاكمات وبيئتها العدالة التي يستحيل معها تحقيق املصالحة ،بما ينبئ بمزيد
من العنف في الدول الهشة100.
في حين أن العديد من لجان الحقيقة قد نجحت في توثيق جرائم معينة  ،وكشفت عن أشخاص
مفقودين ،فإن قدرنها على تعزيز السالم وتوحيد املجتمعات املنقسمة أمر غير ثابت101،ونتيجة
لذلك ،تعد التوقعات املبالغ فيها واحدة من أكبر القضايا التي تواجه لجان الحقيقة ،102فرغم الزخم
العالمي وتلقف الدول الخارجة من النزاعات لفكرة إنشاءها  ،إال ان بعض الباحثين خالف ذلك
قائال ،أن لجان الحقيقة اعتمدت بشكل متزايد على ما وصفوه باألساطير حول قيمة قول الحقيقة،
على الرغم من عدم وجود دالئل على فعاليتها103وبالتالي فنجاح لجنة ما وفشل أخرى ينبغي أن
ُيحتكم فيه باختصاصات اللجنة وظروفها التي وجدت فيها ،104مثل احتفاظ مرتكبي االنتهاكات
ببعض التأثير على مسار االنتقال ،مما يتيح لهم تعطيل العملية االنتقالية إذا كان هناك احتمال
ملعاقبتهم105
خاتمة:
يمكن القول بعد التطرق إلى لجان الحقيقة كآلية غير قضائية ،أنع رغم اختالف اختصاصاتها بين
دولة وأخرى ،إال أنها تشترك في اختصاصاتها بالتحقيق وتجلية الحقيقة حول االنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان والخروقات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني ،واهتمامها املركزي بالضحايا.
فالسلطات التي تمنح لها تشبه في جانب منها الختصاص الهيئات القضائية لكنها ال تحل مكانها بل
تكملها ،فان كانت املحاكم الجنائية الدولية تنبري لكبار املسؤولين عن االنتهاكات الجسيمة ،فان
لجان الحقيقة يتجه اهتمامها ملن هم اقل منهم مرتبة ،فضال عن ان اختصاصها يتعدى معرفة
الحقيقة ،إلى تعزيز الوحدة الوطنية من خالل تسهيل عملية املصالحة الوطنية بما تمتلكه من
صالحيات في منح العفو مقابل قول الحقيقة.
ولعل اهم ما ينتظر منها ،هو التقرير الختامي الذي تصدره وما تقدمه فيه من نتائج وأسباب ،و
توصيات تعزز االنتقال الديمقراطي في املجتمعات الخارجة من النزاعات ،ويكون فيها لحقوق اإلنسان
مكانتها السامية ضمن املنظومة القانونية والقضائية في الدولة ،بما يمكن من بناء مستقبل ال تتجدد
فيه االنتهاكات.
وهنا يجب التنبيه إلى أنه ال ينبغي اإلفراط في االتكال على لجان الحقيقة وحدها وتوقع الكثير منها
أو تحميلها فوق طاقتها خاصة ان علمنا أن مدة ممارسة واليتها قد ال تكفي للبت في كل القضايا
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املعروضة أمامها نظرا للفترات الطويلة التي تحقق فيها ،لذا يجب التأكيد على اآلليات القضائية و
مكافحة اإلفالت من العقاب بما يتوافق وااللتزامات الدولية ذات الصلة.
مع ضرورة التأكيد أن الطابع غير امللزم لتوصياتها غالبا ما يجعل تقريرها الختامي بال معنى ،وهنا
تأتي اإلرادة السياسية الصادقة و املرافقة واملراقبة الشعبية قصد الضغط لتطبيق توصيات لجان
الحقيقة خاصة تلك املرتبطة بتعويض الضحايا و إجراء محاكمات عادلة ضد مرتكبي االنتهاكات،
فضال عن اإلصالح املؤسس ي والتشريعي ،فبدون تكامل لهذه اآلليات فلن نكون أمام مجتمعات تسود
فيها العدالة وتحترم فيها الحقوق ويسمو فيها القانون ويسود.
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مجلـة البحوث القـانونية واالقتصادية

دور التسبيب في تكريس مبدأ الشفافية في القرارات اإلدارية
The role of causation in perpetuating the principle of transparency in administrative
decisions

مزود فلة  ،طالبة دكتوراه
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تاريخ القبول للنشر2020-05-15 :

*******
ملخص:
يمثل مبدأ التسبيب للقرارات اإلدارية من بين املبادئ العامة للنظام العام القانوني ،الالزم لصحة القرار
اإلداري وسالمته ،وإلزام اإلدارة لتبرير أسباب قراراتها في الواقع والقانون نظرا لدورها في حماية الحقوق
والحريات ضد إساءة استخدام صالحياتها ،وقد اعتمدته بعض الدول على بشكل جوازي غير ملزم إال إذا نص
القانون على وجوبه ،غير أن هناك بعض القرارات التي تتطلب وجوب سبيبها وإال اعتبرت معيبة خاصة تلك
املتصلة بحقوق وحريات األفراد.
الكلمات املفتاحية :القرار اإلداري ،السبب ،التسبيب ،الوجوبي ،الجوازي.
Abstract:
The principle of compulsory motivation of administrative decisions obliges the
administration to justify its decisions in fact and in law considering its role in the protection
of rights and freedoms against abuse of power, several states adopted it and ensure its
respect, Despite the adaptation of the principle of nonmotivation in comparative study, there
are certain specific texts which require the motivation of administrative decisions. It is
therefore necessary to legislate the principle of the obligation of motivation in comparative
study.
key words: Administrative decisions; motivation; the obligation of motivation; The
permissibility of motivation.

تمهيد:
إن تقرير وتفعيل الشفافية كمبدأ عام في إدارة الشؤون العامة ،ال يمكن بأي حال حصر فوائده في
مختلف املجاالت ,ذلك أن البرامج التنموية وتجسيد الحكم الديمقراطي وحماية حقوق اإلنسان أهداف ال يمكن
تحقيقها إال بوجود مبدأ عام للشفافية ،يحكم إدارة الشؤون العامة للدولة بصفة عامة ،وأنشطة وأعمال
اإلدارة بصفة خاصة.

 ط/د مزود فلةahcenegharbi4@gmail.com :
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إن تكريس مبدأ الشفافية ال يمكن أن يتحقق إال من خالل بيئة يمكن فيها للمواطن أو املتعامل مع
اإلدارة ،أن يحصل على صورة واضحة ومفهومة عن األهداف التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقها ،من خالل التزامها
بإشراك املواطنين في إدارة الشؤون العامة التي تمارسها لصالحهم ولحسابهم ,مع العمل على اتخاذ كافة
اإلجراءات والتدابير التي تضمن تزويد املتعاملين معها بكل البيانات واملعلومات عن أنشطتها وأعمالها ،إضافة إلى
إعالن األسباب الواقعية والقانونية الدافعة لها في إطار ما يسمى بتسبيب القرارات اإلدارية ,والذي يعد أهم
ضمانة شكلية إلضفاء املشروعية على العمل اإلداري وحماية املتعاملين مع اإلدارة.
األمر الذي يدفعنا إلى طرح السؤال إلى أي مدى يعمل تكريس مبدأ التسبيب على التجسيد الفعلي ملبدأ
الشفافية واملشروعية عند إصدار القرارات اإلدارية؟

املبحث األول  :ماهية التسبيب كضمان ملشروعية القرارات اإلدارية
يعتبر موضوع تسبيب القرارات اإلدارية على درجة كبيرة من األهمية بالنظر إلى العديد من االعتبارات،
كونه يلعب دورا أساسيا في الكشف عن النية الحقيقية لإلدارة ,والحالة القانونية والواقعية التي يقوم عليها
القرار ,ضف إلى ذلك أن التسبيب يشكل ضمانا هاما ملصدر القرار فيكون دقيقا عند إصداره بهدف تجنب
الخطأ.
املطلب األول :مفهوم التسبيب في القراراإلداري
يعد التسبيب أحد أهم عناصر الشكل ،الذي يمثل املظهر الخارجي الذي تسبغه اإلدارة على القرار,
وبالتالي فهو ليس مجرد روتين أو قواعد شكلية ال قيمة لها ,وإنما هي في حقيقتها ضمانات لألفراد واإلدارة في
الوقت ذاته.
الفرع األول  :تعريف التسبيب في القراراإلداري
يعتبر التسبيب مظهر خارجي من عناصر شروط صحة الشكل في القرار اإلداري متى ما تم فرضه عن
طريق القانون أو القضاء ,تقوم اإلدارة من خالله بذكر األسباب القانونية والواقعية التي دفعتها إلصدار القرار,
ويترتب على إغفاله خاصة إذا تطلبه القانون اعتبار القرار اإلداري معيبا بأحد عيوب عدم املشروعية ،مما
يعطي للمخاطب به الحق في التظلم في عدم مشروعيته إداريا أمام الجهة اإلدارية القرار ،وربما أبعد من ذلك
مخاصمته أمام القضاء اإلداري املختص واملطالبة بإلغائه.1
ويقصد بالتسبيب اإلفصاح عن العناصر القانونية والواقعية التي استند إليها القرار اإلداري ،سواء كان
اإلفصاح واجبا قانونيا أو بناء على إلزام قضائي ،أو جاء تلقائيا من اإلدارة ،ويعني هذا املبدأ أن اإلدارة تلتزم حين
إصدارها لقرارها الفردي أن يتضمن هذا القرار في ذاته األسباب التي دعت إلى اتخاذه.2
وبالتالي فالتسبيب يتمثل في اإلفصاح عن األسباب القانونية والواقعية ،التي دفعت اإلدارة إلى اصدار
القرار اإلداري ,لذلك فإن اإلدارة ملزمة بتوضيح الجدوى من قرارها بما يحقق في النهاية الهدف ويجعل هذا
الهدف متفقا مع املشروعية.
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الفرع الثاني :مدى إلزامية التسبيب في القراراإلداري
يمكن تقسيم شكلية تسبيب القرار اإلداري من حيث مدى إلزاميته إلى قسمين ,وهما التسبيب االختياري,
حيث تكون فيه اإلدارة مخيرة بين التسبيب وعدمه ,والنوع األخر التسبيب اإلجباري الذي تكون فيه اإلدارة ملزمة
بتسبيب قرارها.
أوال-التسبيب االختياري :يكون في حال لم يتم فرض التزام قانوني أو قضائي بوجوب التسبيب ،ففي هذه
الحالة تكون اإلدارة مخيرة في إتباعه وال يعاب عليها إهماله ،مع اإلشارة هنا أن اإلدارة تلجأ أحيانا إلى تسبيب
قراراتها اإلدارية من تلقاء نفسها ودون أي التزام قانوني بذلك ,بغية إقناع األفراد املخاطبين بأحكامها بمشروعية
قراراتها.3
ثانيا-التسبيب اإلجباري :استقر الفقه والقضاء اإلداري املقارن على أن اإلدارة غير ملزمة بتسبيب
قراراتها ,إال إذا فرض عليها املشرع ذلك ,ومتى ما تم ذلك فإنها تكون ملزمة باحترام هذا العنصر الشكلي.4
في هذا اإلطار يجب التأكيد أن املشرع الجزائري ،انتهج مبدأ عدم إلزامية اإلدارة بتسبيب قراراتها كقاعدة
عامة ،إال في حالة وجود نص قانوني يلزم اإلدارة بتسبيب قراراتها كما في بعض القرارات ذات الطبيعة الخاصة،
مثل تسبيب القرارات التأديبية في مجال الوظيفة العامة.5
وعلى أي حال فإنه مهما كا ن شكل التسبيب فإنه يجب أن يؤدي الهدف املرجو منه ,وهو إعالم املخاطب
بالقرار باألسباب التي جعلت اإلدارة تقوم بإصداره ،وإال أعتبر مجرد شكلية خالية من أي مضمون أو هدف.
الفرع الثالث :التمييزبين ركن السبب والتسبيب كشكلية إلصدارقرارات اإلدارية
يختلف التسبيب عن أسباب القرار اإلداري من حيث أن مشروعية األسباب تندرج ضمن املشروعية
املادية أو الداخلية ،بينما مشروعية التسبيب تندرج ضمن املشروعية الخارجية ،كما أن ركن السبب يعد ركنا
الزما لقيام القرار اإلداري وشرطا أساسيا ملشروعيته ،بينما يعد التسبيب عنصرا غير الزم ملشروعية القرار
اإلداري إال في حالة النص على ضرورة تسبيبه.6
وهذا ما أكدته املحكمة اإلدارية العليا بمصر بقولها(:وغني عن البيان أنه يجب التفرقة بين وجوب قيام
القرار على سبب صحيح في الواقع والقانون ،وهو ما يشكل ركن السبب القرار اإلداري ،وبين تسبيب القرار بذكر
هذا السبب فيه ،فيعتبر التسبيب شرطا شكليا الزما ،وأنه إذا كان يلزم دائما لصحة القرار اإلداري قيامه على
سبب صحيح في الواقع والقانون ،فإن تسبيبه ال يكون الزما إال إذا استلزمه صريح نص القانون).7
وعليه إذا كانت القاعدة التي ال تقبل االستثناء هي أن كل قرار يجب أن يكون له سبب ،فاألمر يختلف في
التسبيب حيث أن اإلدارة غير ملزمة بتسبيب قرارتها ،إال إذا ألزمها بذلك نص في القانون.8
املطلب الثاني :أهمية التسبيب كضمان لحقوق األفراد مواجهة اإلدارة
يعتبر تسبيب القرارات اإلدارية من الضمانات األساسية لحقوق األفراد والتي جاءت متأخرة مقارنة بغيرها
من الضمانات ,بالرغم من كونه من املبادئ األساسية في دولة القانون ،إذ بدونه يظل الفرد مجردا من الحصول
على الحماية القانونية الكافية في حال رفض اإلدارة تزويده باألسباب القانونية والواقعية التي استندت إليها في
إصدار قراراتها مما يجعله محروما من أبسط حقوقه ،وذلك على اعتبار أن التسبيب يساهم في تحقق األفراد من
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مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة في مواجهتهم من جهة ,كما أنه يساهم في إقرار التواصل والتشاور بين
املواطن واإلدارة مما يؤدي إلى الحد من تعنت اإلدارة في استخدام سلطاتها.
الفرع األول :التسبيب كوسيلة لضمان األفراد مشروعية القرارات اإلدارية
زادت أهمية التسبيب بعد صدور القانون الفرنس ي رقم  79/587املؤرخ في  1979/07/11بشأن تسبيب
القرارات اإلدارية وتحسين العالقة بين اإلدارة والجمهور.9
إن التسبيب باعتباره إجراء شكليا تلتزم بموجبه اإلدارة باإلفصاح عن األسباب التي دفعتها إلى إصدار
القرار ،فهو يمثل جزءا أساسيا من مضمون مبدأ الشفافية ،ألنه يعد أساسا للرقابة على القرارات اإلدارية ،من
قبل السلطة اإلدارية األعلى واملعنيين واملواطنين والقضاء على حد سواء ،بما يضمن مشروعيتها واحترامها
للقانون.10
حيث يعد التسبيب بمثابة ضمان لحقوق وحريات األفراد من تعسف اإلدارة ،وتعزيز سياسية الوضوح
اإلداري إذ تلتزم اإلدارة حين إصدار قراراتها بأن تدعمها باألسباب القانونية والواقعية التي دفعتها إلى اتخاذها،
مما يسمح للمخاطبين باالطالع عليها ،كل هذا من شأنه أن يحقق التفاهم والتعاون بين اإلدارة واملتعاملين معها،
وتعزيز الثقة بين الطرفين ،ويسهل مهمة اإلدارة في تحقيق الصالح العام.11
وفي هذا اإلطار نصت املادة  11من القانون  01-06املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على أنه من أجل
إضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشؤون العمومية ،يتعين على املؤسسات واإلدارات والهيئات العمومية أن
تلتزم بتسبيب قراراتها عندما تصدر في غير صالح املواطن ،وبتبيين طرق الطعن املعمول بها.12
الفرع الثاني :تقليل الطعون املوجهة ضد القرارات اإلدارية
تبرز أهمية التسبيب في أنه يمكن القاض ي من تحقيق رقابة قضائية فعالة ،ففي الحاالت التي تكون اإلدارة
ملزمة بتسبيب قراراتها ،يستطيع القاض ي التأكد من انعدام سبب القرار ،ومن ثم فإن التسبيب القانوني يؤدي
إلى تسهيل املهمة الصعبة للقضاء اإلداري في الرقابة على مدى مشروعية األسباب الواقعية والقانونية التي بني
عليها القرار ،والتي بررت إصداره ،خاصة في حالة امتناع اإلدارة عن اإلفصاح عن أسباب قراراتها ،إذا طلب
القاض ي اإلداري منها ذلك .13
ذلك أن غياب التسبيب في صلب القرار غالبا ما يجبر املواطن على إقامة دعوى قضائية ملعرفة األسباب
التي دعت اإلدارة إلى إصدارها ,والقاض ي من خالل الدعوى يطلب من اإلدارة أن تمده باألسباب القانونية
والواقعية ليتحرى شرعية القرار ,وبالتالي ستكون اإلدارة ملزمة باإلفصاح عن األسباب وإال يتم إلغاء القرار,
وبناء على ذلك يشكل التسبيب وسيلة للحد من احتماالت الطعون أمام القضاء ,فيصبح الفرد ال يلجأ للطعن في
القرار إال إذا كان مقتنعا ,أن هناك أسباب فعلية تدعوه ملثل هذا اإلجراء.14
ولعل بيان أسباب القرارات اإلدارية يشكل ضمانة أساسية وضرورية ،لتحقيق مشروعية تصرفات اإلدارة
وخضوعها لحكم القانون ،فإعالن األسباب الواقعية والقانونية في صلب القرار اإلداري يسهل الرقابة القضائية
على تلك األسباب التي أصبحت تشكال ركنا قائما بذاته.15
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الفرع الثالث :التسبيب أداة لتحسين عالقة اإلدارة باألفراد
تعتبر مسألة تحسين عالقة اإلدارة باملتعاملين معها مركز اهتمام الدول في الوقت الحالي ,وأولوية من
أولويات اإلدارة الحديثة ,نظرا لتزايد تدخل اإلدارة وانتشار سلطتها ,مما يجعلها تدخل في عالقات معقدة مع
املواطن والتي تتصف أحيانا باالستقاللية وأحيانا أخرى بالتعاقدية وأحيانا تكون عالقة شراكة ,ولكن السمة
الغالبة عليها هي عدم املساواة وهو نتيجة طبيعية من سلطات خولها لها القانون من أجل تلبية احتياجات
املواطنين وتحقيق املصلحة العامة مما يفترض قيام عالقة حسنة بين اإلدارة واملواطن على اعتبار أن اإلدارة هي
املكلفة بتلبية احتياجاته.16
في الجزائر فقد لجأت الدولة إلى إقرار العديد من اإلصالحات التي تهدف إلى إصالح العالقة بين اإلدارة
واملواطن كان ثمرتها قانون  131-88املنظم للعالقات بين اإلدارة واملواطن ،17والذي ركز في معظمه على تحديد
واجبات اإلدارة اتجاه املواطن ,كالرد على كل الطلبات والرسائل والتظلمات التي يوجهها املواطنون إليها وإحداث
هياكل على املستويين الوطني واملحلي تكلف على الخصوص بالبث في عرائض املواطنين ,كما ألزم اإلدارة بتبسيط
إجراءاتها وإبالغ املواطن بالوثائق التي يكون مضمونها ضده مع منحه الحق في الحصول على تعويض في حالة
تعرضه للتعسف في استعمال السلطة ,وغيرها من الحقوق التي تحمي حق املواطن في مواجهة اإلدارة ,غير أنه
يؤخذ على هذا القانون أنه لم يفرض أي التزام بتسبيب القرارات اإلدارية .

املبحث الثاني :تطبيقات عن التسبيب في القرارات اإلدارية
على الرغم من عدم تكريس تسبيب القرارات اإلدارية بنص قانوني واضح ،إال أن املشرع قد يتدخل في
بعض الحاالت من أجل إلزام اإلدارة بتسبيب بعض القرارات ،ومن أمثلة هذه القرارات نجد القرارات التأديبية
التي يعتبر تسبيبها أهم ضمانة للموظفين ،في مواجهة اإلدارة مصدرة القرار ،كذلك نجد تلك القرارات املتعلقة
باملساس بامللكية الخاصة ،منها قرارات التعمير.
املطلب االول :إلزامية تسبيب القرارات التأديبية
يعد التسبيب من أهم الضمانات التي تمخضت عنها النظم القانونية في نطاق الجزاءات التأديبية ،وحق
من حقوق املوظف العام ،حيث تجنبه تحكم وسطو السلطة التأديبية ،فهو سد منيع لعدم مشروعية شكل
القرار التأديبي ،والسبيل إلى العدالة التأديبية واإلدارية في الوظيفة العامة ،ولتقييد السلطة التأديبية به ،ونظرا
ألهميته عملت تشريعات الدول إلى تطبيقه في مجال التأديب اإلداري ،باعتباره جزءا جوهريا من مضمون مبدأ
الشفافية اإلدارية ،التي ال تقوم من دونه ،ووسيلة أساسية لعقلنة النظام التأديبي.18
الفرع األول :أهمية تسبيب القرارات التأديبية
يكتس ي تسبيب القرار التأديبي أهمية كبيرة لدى كل من املوظف املتهم ،واإلدارة ،والقاض ي؛ وذلك على
التفصيل التالي:
 بالنسبة للموظف املتهم :يمنح تسبيب القرار التأديبي فرصة للموظف تمكنه من الدفاع عن نفسه عنطريق معرفة األسباب التي أوردتها اإلدارة في صلب قرارها التأديبي ،وهو ما يدفع اإلدارة إلى سحب قرارها عند
اقتناعها بما يقدمه املوظف من تظلمات إدارية في هذا القرار ،كما أن التسبيب يعطي املوظف اإلحساس بأن
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الجزاء قد تمت دراسته بعناية ،والدليل على ذلك قيام الجهة املختصة بالتحقق من الجزاء التأديبي بتسبيب
القرار مما يؤدي إلى بث االطمئنان في نفس املوظف.19
 بالنسبة للسلطة التأديبية :تسبيب القرار اإلداري يلزم السلطة التأديبية ببيان األسباب التي أدت إلىاتخاذ قرارها بالجزاء ،وهو ما يحملها على التريث والتفكير في األمر فيحول دون التعجل في إصدار القرار التأديبي
مما يحقق لهذه القرارات الثقة واالستقرار ،وتسبيب القرار مهم بالنسبة للجهة مصدرة العقوبة كونه سيدفعها
إلى االلتزام بدراسته بدقة متناهية ،وتحليل الوقائع بشكل معمق حتى يجنبها ذلك إصدار الجزاء وهو مشبوب
بعيب يؤدي إلى البطالن.20
الفرع الثاني :تسبيب القرارات التأديبية في التشريع الجزائري
يعد التسبيب من الضمانات التي تكفل عدالة العقوبة ،ألن التزام السلطة التأديبية بالتسبيب يعني أن
يتضمن القرار بجانب الجزاء الواقعة أو الوقائع التي أدت إلى توقيع الجزاء ،فيضمن االطمئنان إلى صحة ثبوت
الوقائع التي تستوجب هذا القرار والتي كونت عليها السلطة التأديبية عقيدتها واقتناعها واستظهار الحقائق
القانونية وأدلة اإلدانة ،بما يفيد توفر ركن املخالفة التأديبية وقيام القرار على سببه املبرر له.21
وفي مجال التأديب قد أوجب املشرع الجزائري على السلطة التأديبية ضرورة تسبيب قراراتها التأديبية،
تحت طائلة البطالن ،وفي هذا الصدد تنص املادة  165من قانون الوظيفة العامة الجزائري ،22على أنه تتخذ
السلطة التي لها صالحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة األولى والثانية بعد حصولها على
توضيحات كتابية من املعني ،وتتخذ السلطة التي لها صالحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة
والرابعة بقرار مبرر ،بعد أخد الرأي امللزم من اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة ،املجتمعة كمجلس
تأديبي ،والتي يجب أن ّ
تبت في القضيـة املطروحة عليهـا في أجل ال يتعدى خمسة وأربعين ( )45يوما ابتداء من
تاريـخ إخطارها.
نفس األمر أكدته املادة  170في فقرتها الثانية من نفس القانون ،والتي نصت على أن قرارات املجلس
التأديبي يجب أن تكون مبررة.
املطلب الثاني :إلزامية التسبيب في قرارات التعمير
القاعدة أن اإلدارة غير ملزمة بأن تفصح في صلب قراراتها اإلدارية عن أسباب إصدارها ،بمعني أنها غير
ملزمة بتعليل قراراتها إال أنه يشترط القانون في بعض القرارات وجوب التسبيب ،فإذا أغفلت اإلدارة ذلك كان
القرار معيبا من حيث الشكل.23
الفرع األول :حصرية إلزامية تسبيب قرارات التعميرفي الرفض والتأجيل
في مجال العمران نجد أن املشرع في املرسوم التنفيذي  ،19-15املحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير
وتسليمها ،24يعتبر التسبيب من أهم الشكليات التي يجب على الجهة اإلدارية املختصة التزامها واحترامها عند
إصدار قرارات التعمير تحت طائلة بطالن القرار ،وما يالحظ هنا أن املشرع اشترط التسبيب في القرارات املتعلقة
بالرفض أو بالتأجيل ،عكس القرارات املتعلقة بقبول منح الرخص أو الشهادات التي لم يشترط فيها التسبيب
مادام أنها تكون استجابة للطلب املقدم من قبل ذوي الشأن.
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هذا ما نجده في نص املادة  62من القانون ،2529-90التي جاء فيها(:ال يمكن رفض طلب رخصة البناء أو
التجزئة أو الهدم إال ألسباب مستخلصة من أحكام هذا القانون ،وفي حالة الرفض أو التحفظ يبلغ املعني بالقرار
الذي اتخذته السلطة املختصة على أن يكون معلال قانونا) ،وأكده املرسوم التنفيذي  19-15املحدد لكيفيات
تحضير عقود التعمير وتسليمها.26
وفي هذا الصدد أحسن املشرع عمال بإلزام اإلدارات بتعليل قراراتها حتى يكون املعني باألمر على دراية
بأسباب اتخاذ القرار من جهة ،ولتسريع وتسهيل مهمة مراقبة مشروعيته من جهة أخرى.27
يعتبر التسبيب فيما يتعلق بقرارات رفض أو تأجيل منح رخص وشهادات التعمير من قبيل السلطة
املقيدة لإلدارة ال التقديرية ،مادام القانون قد ألزمها بالتسبيب حماية للمتعاملين معها.28
الفرع الثاني :التكريس القضائي إللزامية التسبيب في قرارات التعمير
تسبيب القرارات اإلدارية تمثل في حد ذاتها ضمانة في غاية األهمية لألفراد ،ألنها تسمح لهم وللجهات
القضائية في نفس الوقت بمراقبة مشروعية القرارات اإلدارية ،حيث تكون اإلدارة ملزمة بذكر األسباب التي
دفعتها إلى اتخاذ القرار ،عندما يكون التسبيب إجراء جوهري.29
وقد أكد مجلس الدولة هذا األمر في قراراه الصادر بتاريخ  2013/01/31حيث جاء فيه( :أن القرارات
الفردية املتعلقة بالعمران يجب باإلضافة إلى تسبيبها ،طبقا للمادة  62من قانون  29-90أن تحترم اإلجراءات
املنصوص عليها في التنظيم).30
وقد ذهبت املحكمة اإلدارية العليا املصرية إلى أن قرار اإلزالة الصادر طبقا للمادة 16من القانون 106
لسنة  1976يجب أن يكون مسببا ،وأن التسبيب يجب أن يكون في صلب القرار ذاته وإال كان مفتقدا لشرط
شكلي جوهري الزم لصحته.31

خاتمة:
وخالصة القول أن خضوع السلطة اإلدارية للقانون يكسبها مستوى متقدما من التحضر والديمقراطية،
متخذة الشفافية واملساءلة عنوانا لقراراتها ،ويعتبر تسبيب القرارات اإلدارية من أهم املبادئ التي تعمل على
تكريس مبدأ الشرعية القانونية في الدولة ،حيث يعمل على تدعيم الثقة بين اإلدارة واملواطن.
وفي ختام هذه الدراسة نقدم مجموعة من اإلقتراحات:
 ضرورة اعتماد مبدأ التسبيب كركن جوهري لصحة القرار اإلداري ،من قبل الفقه والقضاء ،وحتىالتشريعات.
 سن نص تشريعي يكرس ضرورة التسبيب في القرارات اإلدارية ،تجسيدا ملبدأ الشفافية وتكريسا لدولةالقانون.
 كان من األحسن على املشرع الجزائري ،النص على التسبيب كمبدأ عام في القرارات التي تصدر عناإلدارة ،بدال من حصره على بعض القرارات اإلدارية كالقرارات التأديبية ،وقرارات الرفض في مجال منح رخص
التعمير.

175

ط/د مزود فلة

الهوامش:
 1كامل سمية ،تسبيب القرارات اإلدارية ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ،تخصص علوم قانونية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة
جياللي ليابس ،سيدي بلعباس ،السنة الجامعية  ،2018-2017ص.29
 2مهدي خضر رحال ،أحمد إسماعيل ،املبادئ العامة للقانون الضابطة لركن السبب في القرار اإلداري ،دراسة مقارنة ،مجلة جامعة البعث ،املجلد
 ،36العدد  ،1سوريا ،2014 ،ص.164
 3اسماعيل جابوزبي ،تسبيب القرارات اإلدارية بين الجواز والوجوب ،دراسة مقارنة ،مجلة أفاق علمية ،املجلد  ،11العدد  ،04تمنراست ،ص.161
 4كامل سمية ،املرجع السابق ،ص.123
 5عبد القادر عدو ،املنازعات اإلدارية ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،2012 ،ص.151
 6سرمد جواد كاظم ،التسبيب في القرارات اإلدارية ،رسالة لنيل درجة املاجستير في القانون ،جامعة املنصورة ،مصر ،2016 ،ص.02
 7الطعن رقم  115لسنة  36ق-جلسة  ،1990/11/10نقال عن عكاشة حمدي ياسين ،موسوعة القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة ،الجزء الثاني،
دار أبو املجد للطباعة ،مصر ،2001 ،ص.931
 8عبد الفتاح محمد علي ،الوجيز في القضاء اإلداري ،مبدأ املشروعية ،دعوى اإللغاء ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية،
 ،2009ص .369
9 la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre
l'administration et le public.
 10بلباقي وهيبة ،عالقة التسبيب بركن السبب في القرارات اإلدارية ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد  ،18جانفي  ،2018ص.08
 11سرمد جواد كاظم ،املرجع السابق ،ص.03
 12قانون رقم  01-06مؤرخ في  21محرم عام  1427املوافق  20فبراير سنة  ،2006يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،ج ر عدد  14مؤرخة في 08
مارس .2006
 13بلباقي وهيبة ،دور التسبيب في الرقابة على مشروعية السبب في القرار اإلداري ،مجلة اإلجتهاد للدراسات القانونية واإلقتصادية ،العدد ،07
العدد ،2018 ،06ص.103
 14كامل سمية ،املرجع السابق ،ص.212
 15سرمد جواد كاظم ،املرجع السابق ،ص01
 16كامل سمية ،املرجع السابق.226 ،
 17مرسوم رقم  ،131-88مؤرخ في  04جويلية  ،1988ينظم العالقات بين اإلدارة واملواطن ،ج ر عدد  ،27مؤرخة في  06جويلية .1988
 18مخلوفي مليكة ،رقابة القاض ي اإلداري على القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة تيزي وزو ،2012 ،ص.49
 19محمد سلطان الكعبي ،الضمانات التأديبية للموظف العام ،دراسة مقارنة ،أطروحة مقدمة للحصول على درجة املاجستير في القانون العام ،كلية
الحقوق ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،أفريل  ،2018ص.55
 20عمراوي حياة ،الضمانات املقررة للموظف العام خالل املساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في العلوم
القانونية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،السنة الجامعية  ،2012-2011ص45
 21مشعل محمد العجمي ،الضمانات التأديبية للموظف العام ،دراسة مقارنة بالقانونين الكويتي واألردني ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة الشرق األوسط ،األردن ،2011 ،ص.100
 22األمر  03-06مؤرخ في  19جمادى الثانية املوافق  15جويلية  ،2006يتضمن القانون األساس للوظيفة العامة ،ج ر عدد  ،46مؤرخة في  16جويلية
.2006
23 PEISER Gustave, Contentieux administratif, 15e édition, Dalloz, paris, 2009, p. 222.
 24املرسوم تنفيذي رقم  ،19-15مؤرخ في 4ربيع الثاني عام  1436املوافق  25يناير سنة  ، 2015يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها ،ج ر
عدد  ،07مؤرخة في  22فيفري سنة .2015
 25قانون رقم  29-90مؤرخ في  14جمادى األولى عام  1411املوافق أول ديسمبر سنة 1991يتعلق بالتهيئة والتعمير ،ج ر عدد  52مؤرخة في 02
ديسمبر سنة .1991
 26املادتين  52و 79من املرسوم تنفيذي رقم  ،19-15املحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
 27املوح فؤاد ،الطعن في القرارات املتعلقة بارتفاقات التعمير ،مجلة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية ،العدد الرابع ،املغرب ، 2013 ،ص.166
176

دور التسبيب في تكريس مبدأ الشفافية في القرارات اإلدارية

 28كمال محمد األمين ،االجتهاد القضائي في مادة البناء والتعمير ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،السنة الجامعية  ،2016-2015املرجع السابق ،ص.67
29 Michel Tabet, Le juge administratif et la légalité, La Revue administrative, 52e Année, No spécial 5, Les juridictions administrative
dans le monde France, puf, France, 1999, p. 70.
 30قرار رقم  ،078902صادر عن مجلس الدولة ،الغرفة الثالثة ،بتاريخ  ،2013/01/31قضية بلدية برج البحري ضد السيدة سينيا حسينة ،نقال عن
كمال محمد األمين ،املرجع السابق،ص.267
 31خليفة عبد العزيز عبد املنعم ،دعوى إلغاء القرار اإلداري ،األسباب والشروط ،منشاة املعارف ،اإلسكندرية ،2008 ،ص.130

قائمة املراجع:
 -1كامل سمية ،تسبيب القرارات اإلدارية ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ،تخصص علوم قانونية ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة جياللي ليابس ،سيدي بلعباس ،السنة الجامعية .2018-2017
 -2مهدي خضر رحال ،أحمد إسماعيل ،املبادئ العامة للقانون الضابطة لركن السبب في القرار اإلداري ،دراسة مقارنة ،مجلة
جامعة البعث ،املجلد  ،36العدد  ،1سوريا.2014 ،
 -3اسماعيل جابوزبي ،تسبيب القرارات اإلدارية بين الجواز والوجوب ،دراسة مقارنة ،مجلة أفاق علمية ،املجلد  ،11العدد
 ،04تمنراست.
 -4عبد القادر عدو ،املنازعات اإلدارية ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،2012 ،ص.151
 -5سرمد جواد كاظم ،التسبيب في القرارات اإلدارية ،رسالة لنيل درجة املاجستير في القانون ،جامعة املنصورة ،مصر.2016 ،
 -6عكاشة حمدي ياسين ،موسوعة القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة ،الجزء الثاني ،دار أبو املجد للطباعة ،مصر.2001 ،
 -7عبد الفتاح محمد علي ،الوجيز في القضاء اإلداري ،مبدأ املشروعية ،دعوى اإللغاء ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة
للنشر ،اإلسكندرية.2009 ،
8- la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des
relations entre l'administration et le public.
 -9بلباقي وهيبة ،عالقة التسبيب بركن السبب في القرارات اإلدارية ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد  ،18جانفي .2018
 -10قانون رقم  01-06مؤرخ في  21محرم عام  1427املوافق  20فبراير سنة  ،2006يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،ج ر
عدد  14مؤرخة في  08مارس .2006
 -11بلباقي وهيبة ،دور التسبيب في الرقابة على مشروعية السبب في القرار اإلداري ،مجلة اإلجتهاد للدراسات القانونية
واإلقتصادية ،العدد  ،07العدد.2018 ،06
 -12مرسوم رقم  ،131-88مؤرخ في  04جويلية  ،1988ينظم العالقات بين اإلدارة واملواطن ،ج ر عدد  27بتاريخ  06جويلية
.1988
 -13مخلوفي مليكة ،رقابة القاض ي اإلداري على القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في
القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تيزي وزو.2012 ،
 -14محمد سلطان الكعبي ،الضمانات التأديبية للموظف العام ،دراسة مقارنة ،أطروحة مقدمة للحصول على درجة
املاجستير في القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،أفريل .2018
 -15عمراوي حياة ،الضمانات املقررة للموظف العام خالل املساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة
املاجستير في العلوم القانونية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،السنة الجامعية -2011
.2012

177

ط/د مزود فلة

 -16مشعل محمد العجمي ،الضمانات التأديبية للموظف العام ،دراسة مقارنة بالقانونين الكويتي واألردني ،مذكرة ماجستير،
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.2011 ،
 -17األمر  03-06مؤرخ في  19جمادى الثانية املوافق  15جويلية  ،2006يتضمن القانون األساس للوظيفة العامة ،ج ر عدد
 ،46مؤرخة في  16جويلية .2006
18- PEISER Gustave, Contentieux administratif, 15e édition, Dalloz, paris, 2009.
 -19قانون رقم  29-90مؤرخ في  14جمادى األولى عام  1411املوافق أول ديسمبر سنة 1991يتعلق بالتهيئة والتعمير ،ج ر عدد
 52مؤرخة في  02ديسمبر سنة .1991
 -20املرسوم تنفيذي رقم  ،19-15مؤرخ في 4ربيع الثاني عام  1436املوافق  25يناير سنة  ، 2015يحدد كيفيات تحضير
عقود التعمير وتسليمها ،ج ر عدد  07مؤرخة في  22فيفري سنة .2015
 -21املوح فؤاد ،الطعن في القرارات املتعلقة بارتفاقات التعمير ،مجلة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية ،العدد الرابع،
املغرب. 2013 ،
22- Michel Tabet, Le juge administratif et la légalité, La Revue administrative, 52e Année, No spécial 5, Les
juridictions administrative dans le monde France, puf, France, 1999.
 -23كمال محمد األمين ،االجتهاد القضائي في مادة البناء والتعمير ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،السنة الجامعية .2016-2015
 -24خليفة عبد العزيز عبد املنعم ،دعوى إلغاء القرار اإلداري ،األسباب والشروط ،منشاة املعارف ،اإلسكندرية.2008 ،

178

املجلد  / 04الع ــدد ،)2021( 01 :ص 203 -179

مجلـة البحوث القـانونية واالقتصادية

دور اإلدارة في حماية املمتلكات الثقافية في ظل القانون  04-98املتعلق بحماية التراث الثقافي
The role of the administration in protecting cultural property under Law 98-04
relating to the protection of cultural heritage

د .أحسن غربي  ،أستاذ محاضر أ
جامعة  20أوت  1955سكيكدة ،الجزائر
ahcenegharbi4@gmail.com
()

تاريخ االستالم2020-09-13 :

تاريخ القبول للنشر2020-10-17 :

*******
ملخص:
تضمن القانون رقم  ، 04/98املتعلق بحماية التراث الثقافي ،النص على أنواع املمتلكات الثقافية املادية
وغير املادية ،والتي تحظى بالعديد من آليات الحماية اإلدارية املتمثلة في التدابير التي تتخذها السلطات اإلدارية
املختصة بهدف املحافظة على املمتلكات الثقافية وحمايتها.
وتتجلى التدابير اإلدارية خصوصا في نظام الترخيص و املوافقة املسبقة والتي تمنحها السلطات اإلدارية
املحددة في القانون رقم  ،04-98أسلوب الحظر أو املنع وأسلوب الرخص اإلدارية السيما رخصة البناء والتجزئة
ورخصة البحث املقدمة من قبل الجهات اإلدارية املعنية ،التدابير املؤقتة ،وأخيرا قرارات نزع امللكية للمنفعة
العامة وحق الشفعة.
تقوم الحماية اإلدارية للممتلكات الثقافية على أنظمة تتمثل خصوصا في قرارات التصنيف وقرارات
التسجيل في قائمة الجرد اإلضافي والقطاعات املحفوظة للممتلكات الثقافية العقارية وأخيرا مدونات وبنوك
معطيات لتخزين التراث الثقافي غير املادي.
الكلمات املفتاحية :وزير الثقافة ،املمتلكات الثقافية العقارية ،املمتلكات الثقافية املنقولة ،الوالي ،اللجنة
الوطنية.
Abstract:
Law No. 98/04, related to the protection of cultural heritage, includes stipulating the
types of tangible and intangible cultural property, which have many administrative
protection mechanisms represented in measures taken by the competent administrative
authorities with the aim of preserving and protecting cultural property.
Administrative measures are especially evident in the licensing and prior approval
system granted by the administrative authorities specified in Law No. 98-04, the method of
prohibition or prohibition, the method of administrative licenses, especially the building and
retail permit, the search license provided by the concerned administrative authorities,
temporary measures, and finally decisions of expropriation for the benefit. Public and the
right of pre-emption.
 د .أحسن غربيahcenegharbi4@gmail.com :
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Administrative protection of cultural property is based on systems represented in
particular in classification decisions, registration decisions in the supplementary inventory
list, preserved sectors of real estate cultural property, and finally codes and data banks for
storing the intangible cultural heritage.
key words: Minister of Culture, Real-Estate Cultural Property, Movable Cultural Property,
Governor, National Committee.

ّ
مقدمة:
يعتبر التراث الثقافي املادي والالمادي شاهد على الحضارة االنسانية بمختلف مراحلها ،فهو عنوان
الحضارة سلبا أو ايجابا ،هذه الحضارة التي يستمد منها االنسان مقومات الحاضر واملستقبل ،إذ يشكل تنوع
واختالف التراث الثقافي في الدولة الواحدة عامال يساهم في تقدمها ،وتعتبر الجزائر من بين األمم التي تزخر
بموروث ثقافي متنوع سواء التراث املادي أو التراث الالمادي ،وهو موروث يعبر عن تعاقب حضارات على مر
العصور على هذه األرض ،غير أنه قد تواجه هذا التراث الثقافي العديد من املخاطر التي تهدد بقاءه وتعرقل
عملية انتقاله بين االجيال ،ما يستدعي توفير الحماية الكافية للتراث الثقافي على املستويين الدولي والوطني
وتنصب الحماية على كل من التراث الث قافي املادي والتراث الثقافي الالمادي ،وهي حماية متنوعة من أهمها
الحماية اإلدارية محل الدراسة.
تعد مسألة حماية املمتلكات الثقافية من أهم القضايا التي تهتم بها األمم قديما وحديثا والسيما األمم التي
لها أصول حضارية عريقة باعتبارها جزء ال يتجزأ من ذاكرتها وتاريخها الثقافي حيث تمثل منظمة اليونيسكو
الجهة الدولية للعمل املشترك في امليدان الثقافي ،تملك املبادرة القانونية إلقامة العالقات مع املنظمات الدولية
واالقليمية والهيئات واملراكز الثقافية والعلمية 1من أجل وضع قواعد فعالة لحماية املمتلكات الثقافية ،وتعد
وزارة الثقافة الجهة اإلدارية املخول لها قانونا صالحية فرض الحماية اإلدارية للممتلكات الثقافية مع تدخل
الوالي من حين آلخر في فرض حماية إدارية للممتلكات الثقافية ذات األهمية املحلية ،مع ضرورة مراعاة االستثناء
املتعلق بعض املمتلكات الثقافية التي تخضع لوزارة الشؤون الدينية أو وزارة الدفاع .وعليه نطرح اإلشكالية
التالية :ما هو الدور الذي تلعبه االدارة في حماية املمتلكات الثقافية املادية والالمادية في الجزائر؟.
لإلجابة على اشكالية البحث ارتأينا اتباع املنهج التحليلي الوصفي من خالل تحليل نصوص القانون -98
 04املتعلقة بمظاهر الحماية اإلدارية التي كرسها املشرع الجزائري للممتلكات الثقافية العقارية واملنقولة والتراث
الثقافي املعنوي ،والحكم على مدى فعاليتها في حماية املمتلكات الثقافية واستخالص نقاط القصور في الحماية
اإلدارية واقتراح الحلول لها من خالل اقتراحات البحث.
تقتض ي اإلجابة على اإلشكالية املطروحة تقسيم هذه الدراسة إلى ثالث مطالب رئيسية ،يتضمن كل
مطلب عدة فروع أساسية ،وذلك على النحو التالي:
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املطلب األول /مفهوم املمتلكات الثقافية
الفرع األول /تعريف املمتلكات الثقافية
الفرع الثاني /أنواع املمتلكات الثقافية في الجزائر
املطلب الثاني /أنواع أنظمة الحماية اإلدارية للممتلكات الثقافية
الفرع األول /التسجيل في قائمة الجرد اإلضافي للممتلكات الثقافية العقارية أو املنقولة
الفرع الثاني /قرار تصنيف املمتلكات الثقافية املادية
الفرع الثالث /القطاعات املحفوظة للممتلكات الثقافية العقارية
الفرع الرابع /إنشاء مدونات وبنوك معطيات لتخزين التراث الثقافي غير املادي
املطلب الثالث /تدابير الحماية اإلدارية للممتلكات الثقافية
الفرع األول /الترخيص املسبق و املوافقة املسبقة
الفرع الثاني /الرخص اإلدارية وأسلوب الحظر
الفرع الثالث /التدابير املؤقتة
الفرع الرابع /نزع امللكية للمنفعة العامة وممارسة حق الشفعة

املطلب األول /مفهوم املمتلكات الثقافية
توجد العديد من التعريفات املتعلقة باملمتلكات الثقافية سواء في ظل قواعد القانون الدولي أو
التشريعات الوطنية ومنها القانون رقم  04-98املتعلق بحماية التراث الثقافي (الفرع األول) كما فصل املشرع
الجزائري في أنواع املمتلكات الثقافية (الفرع الثاني) والتي تنقسم إلى قسمين ،يتمثل القسم األول في املمتلكات
الثقافية املادية ،وهي نوعان ممتلكات ثقافية عقارية وممتلكات ثقافية منقولة ،ويتمثل القسم الثاني في
املمتلكات الثقافية الالمادية (التراث املعنوي).
الفرع األول /تعريف املمتلكات الثقافية
توجد العديد من التعريفات التي تناولت املقصود باملمتلكات الثقافية ،إذ اخترنا من بينها تعريف اوردته
اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية في حالة النزاع املسلح وتعريف آخر اعتمدته اتفاقية باريس لسنة
 ،1970كما تطرقنا لتعريف يخص حماية التراث األثري حسب ميثاق حماية وادارة التراث االثري عام 1990
بلوزان (أوال) ،كما أوردنا تعريف املشرع الجزائري للممتلكات الثقافية في القانون رقم (04-98ثانيا) وبعض
التعريفات الفقهية املتعلقة باملمتلكات الثقافية ،باإلضافة إلى تعريف يتعلق بحماية املمتلكات الثقافية(ثالثا).
أوال /التعريف في ظل االتفاقيات واملواثيق الدولية :نتطرق لتعريف املمتلكات الثقافية على ضوء اتفاقية
الهاي عام  1954ثم نعرج على التعريف الذي اوردته اتفاقية باريس لعام  1970الخاصة التدابير الواجب
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اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية وأخيرا نتطرق لتعريف يخص حماية
التراث الثقافي الوارد في ميثاق حماية وادارة التراث االثري عام  1990بلوزان.
 -1تعريف اتفاقية الهاي :يقصد باملمتلكات الثقافية حسب اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية في حالة
نزاع مسلح ما يلي":
أ-املمتلكات املنقولة أو الثابتة ذات األهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كاملباني املعمارية أو الفنية منها أو
التاريخية ،الديني منها أو الدنيوي ،واألماكن األثرية ،ومجموعات املباني التي تكتسب بتحملها قيمة تاريخية أو
فنية ،والتحف الفنية واملخطوطات والكتب واالشياء األخرى ذات القيمة الفنية التاريخية واألثرية ،وكذلك
املجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة واملحفوظات ومنسوخات املمتلكات السابق ذكرها.
ب-املباني املخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض املمتلكات الثقافية املنقولة املبينة في الفقرة أ
كاملتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن املحفوظات وكذلك املخابئ املعدة لوقاية املمتلكات الثقافية املنقولة
املبينة في الفقرة أ
ج-املراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من املمتلكات الثقافية املبينة في الفقرتين (أ) و(ب) والتي يطلق عليها اسم
مراكز االبنية التذكارية".2
 -2تعريف اتفاقية باريس لسنة " :1970تعني العبارة "املمتلكات الثقافية" ألغراض هذه االتفاقية ،املمتلكات
التي تقرر كل دولة ،العتبارات دينية أو علمانية ،أهميتها لعلم اآلثار  ،أو ما قبل التاريخ ،أو التاريخ ،أو األدب ،أو
الفن ،أو العلم ،التي تدخل في إحدى الفئات التالية:
أ .املجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات ،ومن املعادن أو علم التشريح ،و القطع الهامة
لصلتها بعلم الحفريات (البالينتولوجيا)؛
ب .املمتلكات املتعلقة بالتاريخ ،بما فيه تاريخ العلوم والتكنولوجيا ،والتاريخ الحربي والتاريخ االجتماعي ،وحياة
الزعماء واملفكرين والعلماء والفنانين الوطنيين ،واألحداث الهامة التي مرت بها البالد؛
ج .نتائج الحفائر األثرية ( القانونية وغير القانونية) واالكتشافات األثرية؛
د .القطع التي كانت تشكل جزءا من آثار فنية أو تاريخية مبتورة أو من مواقع أثرية؛
ه .اآلثار التي مض ى عليها أكثر من مائة عام ،كالنقوش والعمالت واألختام املحفورة؛
و .األشياء ذات األهمية األتنولوجية؛
ز .املمتلكات ذات األهمية الفنية ،ومنها:
 )1الصور واللوحات والرسوم املصنوعة كليا باليد ،أيا كانت املواد التي رسمت عليها أو استخدمت في رسمها
(باستثناء الرسوم الصناعية واملصنوعات املزخرفة باليد)؛
 )2التماثيل واملنحوتات األصلية ،أيا كانت املواد التي استخدمت في صنعها؛
182

دور اإلدارة في حماية املمتلكات الثقافية في ظل القانون  04-98املتعلق بحماية التراث الثقافي

 )3الصور األصلية املنقوشة أو املرشومة أو املطبوعة على الحجر؛
 )4املجمعات أو املركبات األصلية ،أيا كانت املواد التي صنعت منها؛
ح .املخطوطات النادرة والكتب املطبوعة في عهد الطباعة األول ،والكتب والوثائق واملطبوعات القديمة ذات
األهمية الخاصة(من الناحية التاريخية أو الفنية أو العلمية أو األدبية ،الخ) ،سواء كانت منفردة أو في
مجموعات؛
ط .طوابع البريد والطوابع املالية وما يماثلها ،منفردة أو في مجموعات؛
ي .املحفوظات ،بما فيها املحفوظات الصوتية والفوتوغرافية والسينمائية؛
ك .قطع األثاث التي يزيد عمرها على مائة عام  ،واآلالت املوسيقية القديمة".3
إن التعريف الذي اعتمدته اتفاقية باريس لسنة  1970حاول وضع النقاط على الحروف عن طريق
التعيين باالسم كل ما يمكن أن يدخل ضمن تسمية "املمتلك الثقافي" وذلك بغرض تدارك الفراغ الذي أوجدته
اتفاقية الهاي ،وكذلك للحد من التأويالت التي اعتمد عليها للمتاجرة باملمتلكات الثقافية.4
-3تعريف حماية التراث األثري :عمل املجتمع الدولي على ضمان حماية قانونية فعالة للممتلكات الثقافية حيث
عملت منظمة اليونيسكو وبمساهمة الدول األطراف على سن تشريعات دولية الزمة لضمان حماية فعالة للتراث
الثقافي العالمي حيث تضمنت املادة الثالثة من ميثاق حماية وادارة التراث االثري عام  1990بلوزان النص على
ما يلي ":حماية التراث االثري ،ينبغي اعتباره واجبا اخالقيا على جميع البشر ،بل هي أيضا مسؤولية جماعية
عامة ،لاللتزام البد من االعتراف به من خالل التشريعات ذات الصلة وتوفير ما يكفي من االموال لدعم البرامج
الالزمة لإلدارة الفعالة للتراث".5
ثانيا /تعريف املشرع الجزائري :تضمن الدستور الجزائري 6في املادة  45النص على الحق في الثقافة كحق من
حقوق االنسان ،ونص على أنه مضمون لجميع املواطنين وبشكل متساو ،ويقع على عاتق الدولة حماية التراث
الثقافي املادي والالمادي ،كما تعمل الدولة على املحافظة عليه ليبقى لألجيال القادمة ،وذلك وفق مظاهر
الحماية التي يوفرها املشرع حيث نص املشرع الجزائري في املادة الثانية من القانون 7رقم  04-98على تعريف
املمتلكات الثقافية مكتفيا بسرد أنواع املمتلكات الثقافية ،وذلك على النحو التالي ":يعد تراثا ثقافيا لألمة ،في
مفهوم هذا القانون ،جميع املمتلكات الثقافية العقارية ،والعقارات بالتخصيص ،واملنقولة ،املوجودة على أرض
عقارات األمالك الوطنية وفي داخلها ،اململوكة ألشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص،
واملوجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية واالقليمية الوطنية املوروثة عن مختلف الحضارات
املتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا.
وتعد جزءا من التراث الثقافي لألمة أيضا املمتلكات الثقافية املادية الناجمة عن تفاعالت اجتماعية
وابداعات االفراد والجماعات عبر العصور والتي ال تزال تعرب عن نفسها منذ االزمنة الغابرة إلى يومنا هذا".
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ً
ثالثا /التعريف الفقهي :يقصد باملمتلكات الثقافية ":التراث الثقافي الروحي للشعوب وهي ركائز الحضارة املدنية
ومصادر املعرفة اإلنسانية ويقصد منها جميع أنواع املنقوالت والعقارات وكذا األماكن املخصصة لحمايتها
وحفظها ،وهذه املمتلكات الثقافية تكون مكفولة بنظام قانوني لحمايتها" .8كما يقصد به أيضا ":األشياء
امللموسة وغير امللموسة ذات األهمية الفنية و /أو التاريخية التي تنتمي إلى هيئة خاصة أو إلى هيئة عامة".9
ويقصد بحماية التراث الثقافي الحفاظ على اآلثار واملواقع التاريخية واالبقاء على الشواهد التاريخية وغيرها
من مكونات التراث والحيلولة دون نهبها أو تهريبها ،كما تتجلى الحماية في إحياء التراث الثقافي باعتباره خلفية
لتكويننا الحضاري ،عن طريق الكشف عنه ،صيانته ،تسجيله وتصنيفه.10
الفرع الثاني /أنواع املمتلكات الثقافية في الجزائر
تشمل املمتلكات الثقافية في الجزائر كل من املمتلكات الثقافية املادية (أوال) التي تضم كل من املمتلكات
الثقافية العقارية و املمتلكات الثقافية املنقولة ،و املمتلكات الثقافية غير املادية(ثانيا).
أوال /املمتلكات الثقافية املادية :يقصد باملمتلكات الثقافية املادية ":كل ما يستطيع االنسان أن يلمسه من
عناصر واشياء التي تخضع دائما لعامل التغيير املستمر والتي سعى االنسان الكتسابها أو اختراعها من أجل
إشباع حاجاته االساسية" .11وعليه تتمثل املمتلكات الثقافية املادية في ما يلي:
 العمارة بشكل عام والسيما املواقع األثرية واملعالم التاريخية كاملدن العتيقة واملباني واملنشآت ،واملواقع التيتتواجد فيها املعالم.12
 املتاحف االفتراضية أو املتاحف بال حدود وسائل النقل التراث األدبي والفني خصوصا املالبس والحلي واآلالت املوسيقية والصناعات التقليدية الحرفية واليدوية.13تشمل املمتلكات الثقافية املادية في ظل قانون  04-98كل من املمتلكات الثقافية العقارية واملنقولة ،إذ
تشمل املمتلكات الثقافية العقارية كل من:
 املعالم التاريخية املواقع االثرية املجموعات الحضرية أو الريفية.14وتشمل املمتلكات الثقافية املنقولة على سبيل املثال:
 ناتج االستكشافات واألبحاث األثرية سواء في البر أو البحر األشياء العتيقة مثل األدوات ،واملصنوعات الخزفية ،والكتابات ،والعمالت ،واالختام ،والحلي وااللبسةالتقليدية واالسلحة وبقايا املدافن.
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 العناصر الناجمة عن تجزئة معالم تاريخية املعدات االنتربولوجية واالثنولوجية املمتلكات الثقافية املتصلة بالدين وبتاريخ العلوم والتقنيات وتاريخ التطور االجتماعي واالقتصاديوالسياس ي
 املمتلكات ذات األهمية الفنية مثل اللوحات الزيتية ،الرسومات االصلية ،التجمعات ،الترتيبات الفنيةاالصلية ،املخطوطات واملطبوعات ووثائق االرشيف.15
وبذلك فإن املمتلكات الثقافية املنقولة هي املقومات املتمثلة في بقايا أثرية محفوظة في املتاحف األثرية
والتاريخية عبر التراب الوطني ،أو ما تزال في حيازة األشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص.16
ثانيا /املمتلكات الثقافية غير املادية :يقصد باملمتلكات الثقافية غير املادية ":مجموعة املعارف ،أو التصورات
االجتماعية ،أو مهارة ،أو الكفاءات أو تقنيات قائمة على التقاليد في مختلف ميادين التراث الثقافي ،وتمثل
الدالالت الحقيقية لالرتباط بالهوية الثقافية ،ويحوزها شخص أو مجموعة أشخاص" ،كما يقصد بالتراث
الثقافي الالمادي (املعنوي) ":التراث الذي يخاطب العقل والفكر ،وخاصة اآلداب والفنون واملوسيقى بأنواعها
وألوانها املختلفة ،وكذا الحكايات الشعبية واالسطورية والتاريخية التي ظلت ترددها األجيال ،وتمجد فيها القيم
العليا وحب الوطن .وهو مجموع الناتج الفكري ألبناء الشعب الذي يعبر عن إبداعاتهم على مر العصور في
مختلف املعارف ،سواء أكان في العلوم الدينية والفقهية والفلسفية واللغة واألدب والشعر والتاريخ ،وحتى
التشريعات القضائية والحكايات واالمثال الشعبية والعادات والتقاليد واالعراف وغيرها من العلوم التي ارتبطت
بشكل مباشر مع االنسان وواقعه وحياته اليومية في املنطقة".17
تتمثل أهم أنواع التراث الثقافي الالمادي في ما يلي:
 علم املوسيقى واالغاني الشعبية والتقليدية االناشيد وااللحان واالحتفاالت الدينية املسرح والتعابير االدبية الشفوية فن الرقص وااليقاعات الحركية فنون الطبخ القصص التاريخية والحكايات والحكم واالساطير وااللغاز األمثال واالقوال املأثورة واملواعظ -االلعاب التقليدية
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إذ تحظى هذه االصناف من املمتلكات املادية والالمادية بأنظمة الحماية املتمثلة في التسجيل في قائمة
الجرد اإلضافي ،التصنيف ،االستحداث في شكل قطاعات محفوظة ،وال تكتمل الحماية اإلدارية إال من خالل
اتخاذ جملة من التدابير واإلجراءات املتخذة من قبل السلطات اإلدارية املختصة ،وذلك على النحو الذي سنبينه
في املطلبين الثاني والثالث.

املطلب الثاني /أنواع أنظمة الحماية اإلدارية للممتلكات الثقافية
يشكل التراث الثقافي في أي دولة ركيزة هامة في حياة الشعوب لكونه يربط حاضر األمة بماضيها ،18إذ
يحظى التراث الثقافي بحماية دولية كرستها العديد من االتفاقيات الدولية 19وحماية داخلية كرستها التشريعات
الوطنية منها التشريع الجزائري حيث تتمثل أنظمة الحماية املنصوص عليها في القانون رقم  04-98في ما يلي:
✓ التسجيل في قائمة الجرد اإلضافي للممتلكات الثقافية العقارية أو املنقولة (الفرع األول)
✓ التصنيف للممتلكات الثقافية العقارية أو املنقولة (الفرع الثاني)
✓ االستحداث في شكل قطاعات محفوظة للممتلكات الثقافية العقارية( الفرع الثالث).
✓ إنشاء مدونات وبنوك معطيات لتخزين التراث الثقافي غير املادي(الفرع الرابع)
الفرع األول /التسجيل في قائمة الجرد اإلضافي للممتلكات الثقافية العقارية أو املنقولة
يعد التسجيل في قائمة الجرد االضافي مظهر مهم من مظاهر الحماية اإلدارية للممتلكات الثقافية املادية،
وهو إجراء تمهيدي ومؤقت يسبق إجراء تصنيف املمتلكات الثقافية سواء العقارية أو املنقولة ،إال أنه أمر
جوازي متوقف على إرادة السلطات اإلدارية املختصة أو بمبادرة من أي شخص يرى ضرورة حماية املمتلكات

الثقافية حيث تضمنت املادة  10من القانون رقم  04-98النص على عبارة " يمكن أن تسجل في قائمة الجرد
اإلضافي املمتلكات الثقافية العقارية" .وهو ما تضمنته أيضا املادة  51التي جاء فيها ... ":يمكن تصنيفها أو
تسجيلها في قائمة الجرد اإلضافي."...
أوال /التسجيل في قائمة الجرد اإلضافي للممتلكات الثقافية العقارية :يشمل التسجيل في قائمة الجرد االضافي
املمتلكات الثقافية املادية العقارية التي ال تستدعي التصنيف الفوري ،إذ نصت املادة  10من القانون 04-98
على تسجيل املمتلكات الثقافية العقارية التي تكتس ي أهمية من وجهة التاريخ أو علم اآلثار ،أو العلوم ،أو
االنثوغرافيا ،أو االنتروبولوجيا ،أو الفن والثقافة ،وتستدعي املحافظة عليها حتى وإن كانت هذه املعالم أو
املواقع ال تستدعي التصنيف الفوري ،إال أنها تشطب إذا لم تصنف بشكل نهائي خالل  10سنوات من تسجيلها
في قائمة الجرد.
ويتم التسجيل في قائمة الجرد بموجب قرار إداري صادر عن السلطات املختصة بناء على إجراءات معينة
حيث تضمنت املادة  11من القانون  04-98النص على السلطات اإلدارية املختصة بإصدار قرار يتضمن قائمة
الجرد وميزت بين املمتلكات الثقافية التي لها أهمية وقيمة وطنية عن تلك التي لها أهمية وقيمة محلية ،وعليه
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وزع املشرع من خالل املادة املذكورة صالحية إصدار قرار التسجيل في قائمة الجرد االضافي بين الوزير املكلف
بالثقافة والوالي املختص.
-1قرار الجرد الصادر عن الوزير املكلف بالثقافة :يصدر قرار التسجيل في قائمة الجرد االضافي من قبل الوزير
املكلف بالثقافة ،إذا كانت املمتلكات الثقافية محل التسجيل ذات أهمية وقيمة وطنية ،ويتم إصدار القرار بناء
على الرأي االستشاري للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية ،إذ يضم قرار الجرد قائمة املمتلكات الثقافية
العقارية محل التسجيل في قائمة الجرد االضافي ،وذلك بناء على مبادرة من الوزير املكلف بالثقافة أو بناء على
طلب من أي شخص يرى ضرورة جرد هذه املمتلكات الثقافية من أجل حمايتها وتكون له مصلحة في حمايتها.
-2قرار الجرد الصادر عن الوالي املختص إقليميا :يصدر قرار التسجيل في قائمة الجرد االضافي من قبل الوالي
إذا كانت املمتلكات الثقافية محل التسجيل ذات أهمية وقيمة محلية ،ويتم إصدار القرار بناء على استشارة
لجنة املمتلكات الثقافية على مستوى الوالية ،إذ يتضمن قرار الوالي قائمة املمتلكات الثقافية العقارية محل
التسجيل في قائمة الجرد االضافي ،وذلك بناء على مبادرة من الوزير املكلف بالثقافة أو بمبادرة من البلدية أو
الوالية أو بمبادرة من أي شخص يرى ضرورة جرد هذه املمتلكات ،غير أنه قد تكون املمتلكات تمس أكثر من
والية مما يستدعي تدخل أكثر من والي في عملية الجرد.
يخضع قرار التسجيل في قائمة الجرد االضافي سواء الصادر عن الوزير املكلف بالثقافة أو الصادر عن
الوالي ،حسب الحالة ،لإلجراءات املتمثلة في نشر القرار وتبليغه ملالك العقار الثقافي من قبل الجهة املصدرة له
مع ضرورة إشهاره بمقر البلدية التي يتواجد بها العقار الثقافي املعني ملدة ال تقل عن شهرين ( )2متتاليين من
تاريخ صدور القرار  ،كما يخضع التسجيل بموجب قرار صادر عن وزير الثقافة للنشر في الحفظ العقاري على
مستوى الوالية التي يتواجد بها العقار ،ويتولى الوالي القيام بهذا الحفظ بعد أن يبلغه الوزير بالقرار طبقا للمادة
 13من القانون .04-98
أوال /التسجيل في قائمة الجرد اإلضافي للممتلكات الثقافية املنقولة :يشمل التسجيل في قائمة الجرد االضافي،
املمتلكات الثقافية املنقولة التي تكتس ي أهمية من وجهة التاريخ ،أو الفن ،أو علم اآلثار ،أو العلوم ،أو الدين ،أو
التقنيات التي تشكل ثروة ثقافية لألمة ،والتي تستدعي املحافظة عليها ،إذ يترتب على التسجيل في قائمة الجرد
جميع آثار التصنيف ملدة عشر ( ) 10سنوات ،إال أنها تشطب إذا لم تصنف بشكل نهائي خالل هذا األجل طبقا
لنص املادة  51من القانون رقم .04-98
ويتم التسجيل في قائمة الجرد بموجب قرار إداري صادر عن السلطات املختصة بناء على إجراءات معينة
حيث تضمنت املادة  51النص على السلطات اإلدارية املختصة بإصدار قرار يتضمن قائمة الجرد للممتلكات
الثقافية التي لها أهمية وقيمة وطنية ونصت أيضا على الجهة اإلدارية املختصة بإصدار قرار الجرد للممتلكات
الثقافية املنقولة التي لها أهمية وقيمة محلية باإلضافة إلى نصها على اإلجراءات املتبعة في الحالتين ،وعليه تتمثل
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الجهات اإلدارية التي لها صالحية إصدار قرار التسجيل في قائمة الجرد االضافي في الوزير املكلف بالثقافة والوالي
املختص إقليميا.
-1الوزير املكلف بالثقافة :يكون التسجيل في قائمة الجرد اإلضافي بموجب قرار صادر من الوزير املكلف
بالثقافة ،غير أنه يتعين قبل إصدار الوزير للقرار ضرورة استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية ،دون
إلزامية األخذ بالرأي الذي تدلي به اللجنة الوطنية ،كما يتوقف قرار الجرد الصادر عن الوزير على مبادرة من
الوزير ذاته إما بشكل تلقائي أو بناء على طلب يوجه إليه من قبل أي شخص يرى ضرورة تسجيل املمتلكات
الثقافية املنقولة نظرا ألهميتها الوطنية وتكون له مصلحة في حماية هذه املمتلكات الثقافية املنقولة.
-2الوالي املختص إقليميا :يتم على املستوى املحلي تسجيل املمتلكات الثقافية املنقولة في قائمة الجرد بموجب
قرار صادر عن الوالي املختص إقليميا ،غير أنه يتعين على الوالي استشارة اللجنة الوالئية للممتلكات الثقافية
دون إلزامية األخذ بالرأي ،إذ يتم اللجوء إلى التسجيل بموجب قرارات والئية إذا كانت املمتلكات الثقافية
املنقولة لها قيمة هامة على املستوى املحلي وذلك من الوجهة التاريخية أو الفنية أو الثقافية.
يخضع قرار التسجيل في قائمة الجرد االضافي سواء الصادر عن الوزير املكلف بالثقافة أو الوالي املختص
إقليميا إلجراء التبليغ حيث يبلغ للمالك العمومي أو الخاص الذي بحوزته التراث الثقافي املنقول محل التسجيل
في قائمة الجرد اإلضافي.
الفرع الثاني /قرارتصنيف املمتلكات الثقافية املادية
يندرج قرار تصنيف املمتلكات الثقافية العقارية واملنقولة ضمن إجراءات الحماية النهائية للممتلكات
الثقافية املادية ،ويشمل املمتلكات العقارية ( أوال) التي تشكل معالم تاريخية 20وأيضا املواقع األثرية 21والحظائر
الثقافية ،كما يشمل املمتلكات املنقولة (ثانيا).
يعتمد في تصنيف املمتلكات الثقافية على مبادئ وقيم تتمثل في القيمة التاريخية ،والقيمة الفنية والقيمة
األثرية للموروث الثقافي محل التصنيف ،ويترتب على تصنيف املمتلكات الثقافية إبراز قيمتها الحضارية
والفكرية وإنقاذ املواقع االثرية من التخريب والتهديم والتهريب والتوسع العمراني ،وفتح آفاق جديدة للسياحة
وغيرها.
أوال /تصنيف املمتلكات الثقافية العقارية :تخضع للتصنيف املمتلكات الثقافية العقارية املتمثلة في املعالم
التاريخية واملواقع األثرية والحظائر الثقافية.
-1تصنيف املعالم التاريخية واملواقع األثرية :تخضع املعالم الثقافية املحددة في املادة  17من القانون 04-98
للتصنيف بموجب قرار إداري صادر عن الوزير املكلف بالثقافة ،كما يخضع تصنيف املواقع األثرية لنفس
اإلجراء طبقا للمادة  29من نفس القانون ،غير أنه قبل صدور قرار الوزير املكلف بالثقافة املتضمن تصنيف
املعالم التاريخية أو املواقع األثرية يتعين احترام اإلجراءات التالية:
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 يمكن الوزير املكلف بالثقافة فتح دعوى لتصنيف املعالم التاريخية أو االثرية بموجب قرار ،ويخضع قرارفتح دعوى التصنيف للنشر في الجريدة الرسمية وتعليقه خالل شهرين( )02بمقر البلدية املعنية وتبليغه
للمالكين خالل الشهرين ( )02ليسمح لهم تقديم مالحظاتهم الكتابية ،وعند انقضاء أجل الشهرين( )02دون
اعتراض يعتبر موافقة على فتح دعوى التصنيف.
فإذا اعترض املالكين على قرار فتح دعوى التصنيف تحال االعتراضات على الجنة الوطنية للممتلكات
الثقافية إلبداء الرأي بخصوصها ،ورأيها يعتد به ،إذ ال يمكن أن يصدر قرار بشأن التظلمات مخالفا للرأي
املطابق الذي تصدره اللجنة ،ويصدر رأي اللجنة خالل مدة ال تتجاوز شهرين( .)02كما أنه إذا لم يتم التصنيف
خالل سنتين ( )02املواليتين للتبليغ ينتهي تطبيق الدعوى.
 يتعين على الوزير املكلف بالثقافة وجوبا استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية قبل اصدار قرارالتصنيف ،غير أنه ليس ملزم بالرأي الذي تدلي به اللجنة ،فله الحق في األخذ به أو األخذ بجزء منه أو
استبعاده بشكل كلي خالفا للرأي الذي تدلي به اللجنة بخصوص التظلمات.
 يتم تصنيف املعالم التاريخية أو املواقع االثرية بناء على مبادرة من الوزير املكلف بالثقافة أو طلب يقدمهأي شخص أخر يرى مصلحة في تصنيفها ،ويقدم الطلب للوزير املكلف بالثقافة.
 يتضمن قرار تصنيف املعالم التاريخية ،شروط التصنيف ،كما يبين االلتزامات واالرتفاقات املترتبة علىالتصنيف وذلك طبقا لنص املادة  19من القانون رقم  ،04-98كما ينشر قرار التصنيف في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وينشر أيضا في الحفظ العقاري بالوالية املعنية طبقا
للمادة  20من القانون رقم .04-98
 تنشأ املحمية األثرية بموجب قرار إداري صادر عن الوزير املكلف بالثقافة بعد استشارة اللجنة الوطنيةُ
للممتلكات الثقافية .وتتكون من مساحات لم يسبق أن أجريت عليها عمليات استكشاف ،وال يجوز إنشاء أي
مشروع في املحمية األثرية أثناء الفترة املمتدة بين قرار فتح دعوى التصنيف ،وتصنيف املحمية فعليا ،والتي
ال تتجاوز ستة( )06أشهر.22
 يمكن أن يمتد قرار التصنيف للعقارات املبنية أو غير املبنية الواقعة في منطقة محمية والتي تحجب الرؤية(مسافة ال تقل عن  200متر) ،غير أن اشتراط مسافة  200متر فيه تحجيم للمعالم االثرية والتاريخية.23
وتوسيع هذا املجال متروك لتقدير الوزير املكلف بالثقافة بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للممتلكات
الثقافية .وبذلك فإن امتداد قرار التصنيف يرتكز على عاملين ،عامل فضائي وعامل هندس ي ،إال أن املشرع
الجزائري لم يحدد املكان الذي يتعين الوقوف عنده ألجل تحديد عالقة الرؤية بين املعلم التاريخي
وارباضه.24
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 تبدأ آثار تصنيف املعالم التاريخية أو املواقع األثرية بقوة القانون ابتداء من تاريخ تبليغ قرار فتح دعوىالتصنيف للمالكين على أن يتم تصنيفها خالل سنتين(.)02
تعد الدولة مخطط حماية واستصالح للمواقع األثرية واملنطقة املحمية التابعة للمواقع يبين املخطط على
وجه الخصوص القواعد العامة للتنظيم والبناء والهندسة املعمارية والتعمير وتبعات استخدام االرض واالنتفاع
بها ،والقيام بالترميم والصيانة الالزمين للمواقع باعتبارها التزاما مستمرا لآلثار حتى تشهد هذه الشواهد األثرية
على جهود وعبقرية اإلنسان عبر مر العصور.25
-2تصنيف الحظائر الثقافية :يقصد بالحظائر الثقافية ":جميع مخلفات اإلنسان القديم التابع لعصور ما قبل
التاريخ ،والتي تعبر عن مستواه االجتماعي والثقافي والصناعي ،وهي أكبر املتاحف املفتوحة على الطبيعة في
العالم ،إذ تصنف في شكل حظائر ثقافية املساحات التي تتسم بغلبة املمتلكات الثقافية املوجودة عليها أو
بأهميتها والتي ال تنفصل عن محيطها الطبيعي" 26مثل التاسيلي والهقار .ويتم تصنف الحظائر الثقافية بموجب
مرسوم لم تحدد املادة  39من القانون  04-98طبيعته ،هل مرسوم رئاس ي أم مرسوم تنفيذي ،غير أنه بالرجوع
إلى املرسومان اللذان يحكمان حظيرة التاسيلي وحظيرة الهقار نجد أن املرسوم املقصود في نص املادة  39هو
مرسوم تنفيذي ،27إذ تصنف في شكل حظائر ثقافية املساحات التي تتسم بغلبة املمتلكات الثقافية املوجودة
عليها أو نظرا ألهميتها ،شرط أن ال تنفصل عن محيطها الطبيعي ،28ويتخذ املرسوم بناء على إجراءين ضروريين
هما:
• تقرير مشترك من قبل الوزراء املكلفين بالثقافة ،والجماعات املحلية ،والبيئة ،والتهيئة العمرانية ،والغابات.
• استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية ،وهي استشارة الزامية ،غير أن الرأي الصادر عن اللجنة
الوطنية للممتلكات الثقافية ليس ملزم للجهة اإلدارية التي تصدر املرسوم واملتمثلة في الوزير األول.
وتتم حماية األراض ي التابعة للحظيرة الثقافية واملحافظة عليها واستصالحها من قبل مؤسسة ذات طابع
إداري توضع تحت وصاية وزارة الثقافة تكلف بإعداد مخطط عام لتهيئة الحظيرة باعتباره أداة للحماية.
ثانيا /تصنيف املمتلكات الثقافية املنقولة :يمكن تصنيف املمتلكات الثقافية املنقولة ذات األهمية من وجهة
التاريخ ،أو الفن ،أو علم اآلثار أو العلم ،أو الدين ،أو التقنيات التي تشكل ثروة ثقافية لألمة .ويتعين صدور قرار
بالتصنيف من قبل الوزير املكلف بالثقافة بعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
يتعين أن يتضمن قرار التصنيف تحديد نوعية املمتلك الثقافي املنقول محل الحماية ،تحديد حالة صيانة
املمتلك الثقافي املنقول ،تحديد مصدر املمتلك الثقافي ،تحديد مكان ايداع املمتلك الثقافي ،وتحديد هوية
املالكين أو الشخص الذي أقتنى امللك الثقافي املنقول أو الحائز له ،تحديدا دقيقا ،وأخيرا يتضمن قرار
التصنيف لكل معلومة تساعد على تحديد هوية املمتلك الثقافي املنقول ،ويتم نشر القرار الوزاري املتضمن
تصنيف املمتلكات الثقافية املنقولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،ويبلغ
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الوزير املكلف بالثقافة القرار للمالك العمومي أو الخاص للممتلك الثقافي املنقول ،غير أنه ال يترتب على صدور
القرار املتضمن تصنيف املمتلكات الثقافية املنقولة ونشره وتبليغه ،خضوعها بقوة القانون لنظام االمالك
الوطنية ،إذ يمكن أن تبقى في ملكية أصحابها ورهن انتفاعهم بها ،إال أنه يمكن دمجها بمجرد تصنيفها ضمن
املجموعة الوطنية حتى لو عارض الشخص املالك أو الحائز لها إذا قررت السلطات املعنية دمجها.
غير أنه يمكن اسقاط تصنيف أي ممتلك ثقافي منقول إذا تعرض الش يء أو التحفة الفنية ،للهدم نتيجة
كارثة طبيعية أو حادث بفعل البشر مثل الحروب حيث يؤدي الحادث أو تؤدي الكارثة الطبيعية إلى تدمير
املمتلك الثقافي تدميرا كليا ال يمكن إصالحه .إذ في هذه الحاالت يتم اسقاط التصنيف وفق نفس اإلجراءات
والشكليات املتبعة في قرار التصنيف طبقا لقاعدة توازي االشكال.29
الفرع الثالث /القطاعات املحفوظة للممتلكات الثقافية العقارية
يقصد بالقطاعات املحفوظة ":املجموعات العقارية الحضرية أو الريفية مثل القصبات واملدن والقصور
والقرى واملجمعات السكنية التقليدية املتميزة بغلبة املنطقة السكنية فيها والتي تكتس ي ،بتجانسها ووحدتها
املعمارية والجمالية ،أهمية تاريخية أو معمارية أو فنية أو تقليدية من شأنها أن تبرر حمايتها وإصالحها وإعادة
تأهيلها وتثمينها" ،30وعليه يقتصر هذا اإلجراء على املمتلكات الثقافية املادية العقارية دون املمتلكات الثقافية
املادية املنقولة أو التراث الثقافي الالمادي .ويعد االستحداث في شكل قطاعات محفوظة بمثابة نظام حمائي من
أنظمة الحماية التي نص عليها املشرع في القانون رقم  ،04-98ويدخل ضمنها املجموعات العقارية الحضرية أو
الريفية ،و التي تتجانس في شكلها ،أو نوعية بنائها.
ويتم إنشاء القطاعات املحفوظة بموجب مرسوم لم تحدد املادة  42من القانون  04-98طبيعته ،هل
مرسوم رئاس ي أم مرسوم تنفيذي ،وتحدد حدود القطاعات املحفوظة ضمن املرسوم ذاته ،غير أن املادة 42
حددت اإلجراءات الواجب اتباعها قبل صدور مرسوم انشاء القطاعات املحفوظة ،وهذه اإلجراءات تتمثل في:
 تقرير مشترك معد من قبل وزراء الثقافة ،الداخلية والجماعات املحلية ،البيئة والتعمير والهندسةاملعمارية.
 يمكن أن يقدم اقتراح انشائها من قبل البلدية أو الوالية أو الحركة الجمعوية ،ويقدم االقتراح للوزير املكلفبالثقافة.
 ضرورة استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات ا لثقافية مع حرية األخذ بالرأي الذي تدلي به اللجنة أواستبعاده.
وتزود القطاعات املحفوظة بمخطط دائم يحل محل مخطط شغل االراض ي يتضمن الحماية و االستصالح،
إال أن هذا املخطط يحتاج إلى موافقة الجهات التالية:
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• الوزير األول بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير مشترك من قبل الوزراء املكلفين بالثقافة،
الداخلية والجماعات املحلية ،البيئة والتعمير والهندسة املعمارية بالنسبة للقطاعات املحفوظة التي تضم
كثافة سكانية تفوق خمسين ألف ( ) 50.000نسمة.
• قرار وزاري مشترك بين الوزراء املكلفين بالثقافة ،الداخلية والجماعات املحلية ،البيئة والتعمير والهندسة
املعمارية بالنسبة للقطاعات املحفوظة التي يقل عدد سكانها عن خمسين ألف( )50.000نسمة مع ضرورة
استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في الحالة الثانية.31
الفرع الرابع /إنشاء مدونات وبنوك معطيات لتخزين التراث الثقافي غيراملادي
إن االهتمام بالتراث الخاص لكل أمة مقياس ملدى مساهمتها في الحضارة االنسانية ومدى صمودها في
الحفاظ على الذاكرة الجماعية والتاريخية لشعوبها ،لذلك تهتم الدول كل االهتمام بالرصيد الثقافي املتنوع لها،
وتعمل الدولة الجزائرية على استمراريته ونقله لألجيال الالحقة ،حيث يقول العارفون ":اإلنسان حالة يحكى
قصتها تراثه ومتى فقد تراثه انطمس أثره وضاعت معالم حياته".32
لقد نص املشرع الجزائري في املادة  68من القانون رقم  04-98على إنشاء مدونات وبنوك معطيات كآلية
لحماية التراث الثقافي غير املادي حيث يتم تخزين املمتلكات الثقافية الالمادية على متنها للمحافظة عليها ،ويتم
إنشائها على املستوى الوطني بموجب قرار صادر من وزير الثقافة بناء على مبادرة من الوزير نفسه أو الوالي أو
رئيس املجلس الشعبي البلدي أو الجمعيات املعتمدة والناشطة في املجال الثقافي أو بمبادرة من الهيئات
واملؤسسات املتخصصة في املجال الثقافي أو بمبادرة من أي شخص آخر مؤهل لذلك.
ويكمن الهدف من إنشاء هذه البنوك للتعريف بالتراث الثقافي غير املادي وتدوينه وتصنيفه والجمع
والتسجيل للتراث الثقافي غير املادي بكافة الوسائل املناسبة ويتم التسجيل والجمع على دعائم ،لدى األشخاص
أو مجموعة من االشخاص أو لدى جماعات تحوز على تراث ثقافي المادي.

املطلب الثالث /تدابيرالحماية اإلدارية للممتلكات الثقافية
لقد تضمنت قوانين اإلدارة املحلية النص على حماية املمتلكات الثقافية ،وذلك من خالل النص في املادة
 94من قانون البلدية 33على صالحية رئيس املجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثال للدولة في السهر على حماية
التراث التاريخي والثقافي ،والسهر على احترام املقاييس والتعليمات في مجال العمران وحماية التراث الثقافي
املعماري ،كما الزمت املادة  95من نفس القانون رئيس املجلس الشعبي البلدي بالسهر على احترام التشريع
والتنظيم املعمول به في مجال حماية التراث الثقافي املعماري على كامل تراب البلدية .وتضمنت املادة  116من
نفس القانون النص على أن البلدية تسهر على املحافظة على االمالك العقارية الثقافية وحمايتها واملحافظة على
االنسجام الهندس ي للتجمعات السكنية وحمايته ،وذلك بمساهمة املصالح التقنية املؤهلة .وتضمنت املادة 77
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من قانون الوالية 34النص على املجاالت التي يتداول فيها املجلس الشعبي الوالئي ومن بينها التراث الثقافي املادي
والالمادي والتاريخي ،كما نصت املادة  98من قانون الوالية على مساهمة املجلس الشعبي الوالئي في حماية التراث
الثقافي والفني والتاريخي والحفاظ عليه بمساهمة املصالح التقنية وبالتنسيق مع بلديات الوالية وكل هيئة أو
جمعية معنية بحماية التراث الثقافي ،كما يساهم املجلس الشعبي الوالئي في تطوير كل عمل يرمي إلى ترقية
التراث الثقافي والفني والتاريخي ويقترح التدابير الضرورية املالءمة لتثمينه واملحافظة عليه ،وذلك باالتصال مع
املؤسسات والجمعيات املعنية.
كما تضمن القانون رقم  04-98النص على العديد من التدابير اإلدارية التي توفر الحماية اإلدارية
للممتلكات الثقافية املادية والالمادية ،و يمكن ايجازها في التراخيص واملوافقة املسبقة ،أسلوب الحظر أو املنع،
منح الرخص اإلدارية والسيما رخصة البناء ورخصة التجزئة ،التدابير املؤقتة ،ونزع امللكية للمنفعة العمومية
وحق الشفعة ،غير أنها تشمل بصفة كبيرة املمتلكات الثقافية العقارية وبصورة أقل املمتلكات الثقافية املنقولة
أما التراث الثقافي غير املادي لم يحظ بمظاهر الحماية التي حظيت بها املمتلكات الثقافية العقارية وحتى
املنقولة.
الفرع األول /الترخيص املسبق و املوافقة املسبقة
نص القانون رقم  04-98على العديد من الحاالت التي تحتاج لتراخيص مسبقة كألية تحمي املمتلكات
الثقافية سواء أثناء التسجيل في قائمة الجرد اإلضافي أو أثناء التصنيف ،وذلك على النحو التالي:
أوال /الترخيص املسبق بخصوص املمتلكات الثقافية املسجلة في قائمة الجرد اإلضافي :يقدم اصحاب
املمتلكات الثقافية العقارية املسجلة في قائمة الجرد طلب الحصول على الترخيص املسبق يقدمه وزير الثقافة
يتضمن إدخالهم التعديالت الجوهرية للعقار والتي من شأنها أن تؤدي إلى إزالة العوامل التي أدت إلى تسجيل
املمتلكات الثقافية ضمن قائمة الجرد االضافي أو محوها أو حذفها أو املساس بأهميتها التي استوجبت حمايتها
من خالل إجراء تسجيلها ضمن قائمة الجرد االضافي.
وعليه بمفهوم املخالفة إذا كانت التعديالت التي يريد املالك إدخالها على املمتلكات الثقافية املادية ليست
جوهرية فإنه ال يشترط تبليغ الوزير املكلف بالثقافة ،وهذه ثغرة قانونية يتعين تداركها في املستقبل القريب،
ألنها تفتح املجال واسعا نحو املساس باملمتلكات الثقافية املادية العقارية خصوصا املواقع األثرية ،والسيما أن
املشرع الجزائري لم يحدد في القانون رقم  04-98املقصود بالتعديالت الجوهرية التي يتعين في حال إدخالها على
املواقع واملعالم ضرورة تبليغ الوزير املكلف بالثقافة.35
يتعين تحويل املمتلكات الثقافية املنقولة التي تم جردها ،ألغراض الترميم والصيانة أو الحفظ بناء على
ترخيص مسبق من املصالح املكلفة بالثقافة ،وذلك إذا كانت عملية الترميم أو الصيانة أو الحفظ تتم في
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الداخل .أما إذا كان التحويل للخارج لنفس الغرض املذكور أو لتحديد هوية املمتلك الثقافي املنقول أو تقويته أو
عرضه ،فإنه يتم بناء على ترخيص صريح صادر عن الوزير املكلف بالثقافة.36
ثانيا /الترخيص أو املوافقة املسبقة بخصوص املمتلكات الثقافية املصنفة أو املقترحة للتصنيف :تخضع
للترخيص املسبق املقدم من قبل الوزير املكلف بالثقافة أو املصالح املكلفة بالثقافة ،األشغال واالعمال التالية:
 يحتاج إنشاء ارتفاق على املمتلكات الثقافية العقارية املصنفة إلى ترخيص مسبق يقدمه الوزير املكلفبالثقافة طبقا للمادة  16من القانون .04-98
 تحتاج إلى ترخيص مسبق تقدمه املصالح املكلفة بالثقافة جميع أشغال الحفظ والترميم والتصليح أوالتغيير والتهيئة التي تقع على املعالم املصنفة أو املقترحة للتصنيف أو العقارات املوجودة في املنطقة
املحمية ،كما يتعين تحويل املمتلكات الثقافية املنقولة املصنفة ألغراض الترميم والصيانة أو الحفظ بناء
على ترخيص مسبق من املصالح املكلفة بالثقافة إذا كانت عملية الترميم أو الصيانة أو الحفظ تتم في
الداخل أما إذا كان التحويل للخارج لنفس الغرض املذكور أو لتحديد هوية املمتلك الثقافي املنقول أو
تقويته أو عرضه ،فإنه يتم بناء على ترخيص صريح صادر عن الوزير املكلف بالثقافة طبقا لنص املادة 60
من القانون رقم .04-98
 تحتاج إلى ترخيص مسبق تقدمه املصالح املكلفة بالثقافة جميع أشغال املنشآت القاعدية أو االشغال التيتمثل اعتداء بصري يلحق ضررا بالجانب املعماري للمعلم التاريخي أو انشاء مصانع أو القيام بأشغال كبرى
عمومية أو خاصة ،باإلضافة إلى أشغال قطع لألشجار أو غرسها إذا كانت تشكل ضررا باملظهر الخارجي
للمعلم.37
 ال يمكن شغل معلم ثقافي أو استعماله ،إال بناء على ترخيص مسبق صادر عن وزير الثقافة ،ويتضمن قرارالترخيص الواجبات التي تتالءم مع متطلبات املحافظة على املعلم ،كما يشمل االرتفاقات الواردة في قرار
التصنيف التي تبين كيفية استعمال او شغل العقار.
 تخضع االنشطة الثقافية املقامة على املمتلكات الثقافية العقارية سواء املصنفة أو املقترح تصنيفها أوالواردة في قائمة الجرد اإلضافي إلى الترخيص املسبق تقدمه مصالح وزارة الثقافة ويشمل هذا اإلجراء كل
عملية تصوير فوتوغرافي أو سينمائي طبقا للمادة .27
 تخضع جميع األشغال التي تقع على املواقع األثرية أو املنطقة املحمية لترخيص مسبق تقدمه مصالح وزارةالثقافة ،ويبدأ سريان هذا اإلجراء من تاريخ نشر قرار فتح دعوى التصنيف للمواقع االثرية في الجريدة
الرسمية.
يتم تسليم الترخيص في أجل أقصاه شهر ( )01واحد إذا كانت االشغال ال تستدعي الحصول على رخصة
بناء أو تجزئة ومدة شهرين ( )02كحد أقص ى إذا كانت طبيعة االشغال تقتض ي الحصول على الرخص املذكورة،
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وتحسب مدة الشهرين ( )02من تاريخ ارسال املصالح املعنية بدراسة ملف الرخص املذكورة الطلب إلى مصالح
وزارة الثقافة ،وعند انقضاء أجل شهرين ( )02دون رد املصالح املكلفة بالثقافة يعتبر موافقة على الطلب طبقا
للمادة  31من القانون .04-98
 يتعين الحصول على املوافقة املسبقة من وزير الثقافة قبل مباشرة أي مشروع بناء أو تجزئة من أجل البناءعلى محمية أثرية مصنفة أو مقترح تصنيفها ،إذا كانت طبيعة هذه األشغال ال تستدعي الحصول على رخصة
بناء أو تجزئة ،كما تحتاج للموافقة املسبقة االشغال التي تحتاج إلى رخص البناء أو التجزئة.
الفرع الثاني /الرخص اإلدارية وأسلوب الحظر
نص القانون رقم  04-98على أسلوب الرخص اإلدارية وأسلوب الحظر أو املنع وذلك على النحو التالي:
أوال /الرخص اإلدارية (منح الرخص مثل رخصة البناء والتجزئة ورخصة البحث) :نص القانون  04-98على
ضرورة الحصول على رخصة البناء أو التجزئة في العديد من األشغال أو الحصول على رخصة البحث حيث ربط
املشرع هذه االشغال واالعمال بضرورة موافقة وزارة الثقافة من خالل موافقة مسبقة من قبل الوزير أو مصالح
الوزارة.
 -1رخصة البناء والتجزئة :يتعين الحصول على رخصة بناء أو رخصة تجزئة في الحاالت التالية:
 قد تتطلب طبيعة االشغال الواردة على املعلم التاريخي املصنف أو املقترح تصنيفه أو على عقار يستند إلىمعلم مصنف أو وقع في منطقته املحمية ،ضرورة الحصول على رخصة بناء أو رخصة تجزئة القطعة
االرضية ،غير أنه ال يمكن للجهات املعنية تسليم الرخصة ،إال بعد الحصول على املوافقة املسبقة التي
تسلمها مصالح وزارة الثقافة خالل مدة شهرين( )02من تاريخ ارسال طلب رخصة البناء أو التجزئة من
طرف املصالح املكلفة بدراسته ،وإذا انقضت مهلة شهرين( )02يعتبر بمثابة موافقة ضمنية طبقا لنص
املادة  23من القانون رقم .04-98
 يتعين الحصول على موافقة مسبقة من الوزير املكلف بالثقافة إلنجاز أي مشروع بناء على محمية أثريةيتطلب الحصول على رخصة بناء أو رخصة تجزئة لألرض.
 -2رخصة البحث :يقدم طلب الحصول على رخصة البحث للوزير املكلف بالثقافة ،ويتضمن الطلب تحديد
مكان ومنطقة البحث بدقة ،وتحديد الطبيعة القانونية للمكان واملدة التي تقتضيها األشغال املزمع القيام
بها ،والهدف العلمي املنشود من البحث.
ويتعين على الوزير املكلف بالثقافة الفصل في الطلب خالل شهرين( )2من تاريخ تقديمه وإبالغ
صاحبه بالقرار املتخذ بشأن الطلب ،والذي يأخذ أحد االحتمالين ،يتمثل االحتمال األول في رفض الطلب أما
االحتمال الثاني فيتمثل في قبول الطلب ،وبالتالي منح صاحب الطلب رخصة البحث ،لكن تحت مسؤوليته
الخاصة.38
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غير أنه في الحالة التي يمنح فيها الوزير املكلف بالثقافة رخصة البحث لصاحب الطلب ،فإنه يمكنه
إصدار قرار يتضمن التعليق املؤقت لها أو سحبها بشكل نهائي ،إذ تعلق رخصة البحث إذا توفر سبب من
السببين التاليين:
 أهمية املكتشفات التي يترتب عليها احتمال اقتناء العقار املعني عدم مراعاة التعليمات املفروضة لتنفيذ االبحاثويتم السحب النهائي لرخصة البحث إذا توفر سبب من األسباب التالية:
 إخفاء املمتلكات الثقافية املكتشفة من خالل عدم التصريح باملمتلكات الثقافية املكتشفة إذا قررت اإلدارة متابعة البحث بنفسها ألعمال البحث ذات االهمية البالغة تكرار عدم احترام التعليمات الخاصة باألبحاث األثريةثانيا /أسلوب الحظر أو املنع :ينبغي أن تحظر التشريعات جميع عمليات التدمير والتخريب للممتلكات
الثقافية املادية أو إدخال التعديالت والتغييرات عليها دون موافقة مسبقة من السلطات اإلدارية املختصة39

حيث نص املشرع الجزائري في القانون رقم  04-98على أسلوب الحظر في العديد من الحاالت ،واملتمثلة في:
 يمنع أو يحظر وضع الالفتات واللوحات االشهارية أو إلصاقها على املعالم التاريخية املصنفة أو املقترحتصنيفها ،غير أنه ليس حظر مطلق وإنما هو حظر نسبي يزول بمجرد الحصول على ترخيص من قبل
مصالح الوزارة املكلفة بالثقافة طبقا لنص املادة  22من القانون .04-98
 كما يمنع تقطيع أو تقسيم أو تجزئة املعالم التاريخية ،غير أنه منع نسبي إذ يحتاج لتجاوزه ،الحصول علىترخيص مسبق يقدمه وزير الثقافة بعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية دون التقيد بالرأي
الذي تصدره اللجنة طبقا لنص املادة  24من القانون .04-98
 تضمنت املادة  34من القانون  04-98النص على الحظر املطلق املحدد بفترة زمنية مقدرة ب  06أشهروخالل فترة ممتدة من تاريخ صدور قرار فتح دعوى التصنيف إلى غاية التصنيف الفعلي للمحمية األثرية ،إذ
ال يمكن إنشاء أي بناء أو مشروع على املحمية األثرية ،وعليه فإنه خارج الفترة املحددة ،أو إذا انقضت مدة
ستة ( )06أشهر دون تصنيفها يمكن إنشاء بناء أو مشروع على املحمية مع مراعاة إجراء الترخيص املطلوب.
 يمنع تصدير املمتلكات الثقافية املنقولة املحمية إلى الخارج ،غير أن هذا الحظر ليس مطلق حيث يرد عليهاستثناء يتعلق بإمكانية تصدير املمتلك الثقافي املنقول املحمي في إطار عالقات التبادل الثقافي بين الدول أو
في إطار علمي أو بغرض املشاركة في البحث في نطاق عالمي .غير أنه يتعين لتفعيل هذا االستثناء املتعلق
بتصدير املمتلكات الثقافية املنقولة الحصول على ترخيص صادر عن الوزير املكلف بالثقافة.40
الفرع الثالث /التدابيراملؤقتة
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ال يمكن إنشاء أي بناء أو مشروع على املحمية األثرية أثناء الفترة املمتدة من تاريخ صدور قرار فتح دعوى
التصنيف إلى غاية التصنيف الفعلي للمحمية األثرية ،شرط أن ال تتجاوز هذه املدة  06أشهر .فإذا أقيمت
مشاريع على املحمية خالل تلك الفترة  ،فإنه يمكن للوزير املكلف بالثقافة األمر بوقف األشغال ،كما يمكنه األمر
كذلك بإيقاف أي مشروع قيد االنجاز عند افتتاح دعوى التصنيف.
ويمكن للوزير املكلف بالثقافة أن يتخذ أي إجراء تحفظي ضروري بخصوص املمتلكات الثقافية املنقولة،
املحددة الهوية والتي ال تزال لم تحفظ 41بغرض حمايتها واملحافظة عليها.
كما أنه يتعين على السلطات اإلدارية املختصة في إطار توفير الحماية للممتلكات الثقافية املادية اتخاذ
جميع التدابير واإلجراءات التي تهدف إلى التقليل والتقليص من االضرار التي تصيب التراث الثقافي املادي عن
طريق خلق مناخ مناسب يعمل على تقليص مظاهر التلف في إطار الجو املناخي املحيط باملمتلكات الثقافية
املادية ،ويكون هذا التدخل بطريقة غير مباشرة تحفظ لألثر طابعه األصلي وقيمته التاريخية ،والفنية.42
الفرع الرابع /نزع امللكية للمنفعة العامة وممارسة حق الشفعة
تضمن قانون حماية املمتلكات الثقافية النص على نزع امللكية للمنفعة العامة وأيضا حق الدولة في
الشفعة كتدابير إدارية تساعد على حماية املمتلكات الثقافية العقارية دون أن تخص هذه التدابير باقي أنواع
املمتلكات الثقافية األخرى.
أوال /نزع امللكية للمنفعة العامة :نصت املادة  05من القانون  04-98على العديد من طرق دمج املمتلكات
الثقافية العقارية التابعة للملكية الخاصة إلى ملكية الدولة من بينها إجراء نزع امللكية للمنفعة العامة ،وأكدت
هذا اإلجراء املادتان  46و 47من نفس القانون ،إذ يجوز للدولة اللجوء إلى نزع ملكية املمتلكات الثقافية العقارية
شريطة أن تكون املمتلكات الثقافية ،عقارية ،وأن تكون مصنفة أو مقترح تصنيفها .والغرض من نزع امللكية هو
تخصيصها للمنفعة العمومية وأيضا بغرض تأمين حمايتها وإجراء الصيانة عليها ،كما يشمل إجراء نزع امللكية
أيضا ،العقارات املتواجدة في املنطقة املحمية والتي تسمح بعزل العقار املصنف أو املقترح تصنيفه أو تطهيره أو
إبرازه ،والعقارات التي تشملها القطاعات املحفوظة.
لم تتضمن أحكام القانون رقم  04-98إجراءات خاصة بنزع امللكية للمنفعة العمومية وإنما أحالت إلى
التشريع املعمول به وهو القانون رقم 11-91 43املتعلق بنزع امللكية ،املتمم ،وحددت املادة  47من القانون 04-98
على سبيل املثال الحاالت التي يلجأ فيها إلى نزع امللكية ،وهي:
• رفض املالك االمتثال للتعليمات واالرتفاقات التي يفرضها االجراء الخاص بالحماية
• إذا كان املالك في وضع يتعذر عليه القيام باألشغال املأمور بها ولو في حالة حصوله على اعانة مالية من
الدولة.
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• إذا كان شغل املمتلك الثقافي أو استعماله يتنافى ومتطلبات املحافظة عليه ،وأبدى املالك رفضه معالجة هذا
الوضع.
• إذا كانت قسمة العقار تلحق ضررا بسالمة املمتلك الثقافي ونتج عنها تغيير املجزأ.
ثانيا /حق الشفعة :يقصد بالشفعة حسب املادة  794من القانون املدني ":44الشفعة رخصة تجيز الحلول محل
املشتري في بيع العقار ضمن األحوال والشروط املنصوص عليها في املواد التالية" ،إذ تعتبر الشفعة طريقة من
طرق اكتساب امللكية وفق نص املادة  5من القانون  04-98التي تضمنت أربعة ( )04طرق لدمج االمالك الخاصة
ضمن أمالك الدولة منها ممارسة الجولة حق الشفعة ،واملقصود هنا هو األمالك الثقافية العقارية أما األمالك
املنقولة فيمكن اقتنائها عن طريق التراض ي.
بالرجوع إلى نص املادتين  48و 49من القانون رقم  ،04-98فإنه تمارس الدولة حق الشفعة على كل
تصرف بمقابل يرد على املمتلكات الثقافية العقارية ،سواء كانت مصنفة أو مقترح تصنيفها أو مسجلة في قائمة
الجرد اإلضافي أو مشمولة في قطاع محفوظ ،ويخضع هذا التصرف سواء بمقابل أو دون مقابل لترخيص مسبق
يمنحه الوزير املكلف بالثقافة ،ويعتبر كل تصرف من دون ترخيص تصرف غير مشروع.
يمنح الوزير املكلف بالثقافة الترخيص املذكور اعاله خالل أجل شهرين( )02من تاريخ استالمه التبليغ
املقدم من قبل االعوان العموميين املتضمن اعالمه بكل مشروع تصرف في ملكية املمتلك الثقافي العقاري ،وفي
حال انقضاء األجل دون اإلفصاح عن موقفه يعتبر سكوته ترخيصا باملشروع.

الخاتمة:
لقد نص املشرع الجزائري في القانون  ،04-98املتضمن قانون حماية التراث الثقافي على العديد من
مظاهر الحماية الضرورية للمحافظة على املمتلكات الثقافية باعتبارها تراث مشترك ،ومن بين أنواع الحماية
التي قررها املشرع الجزائري في القانون املذكور ،الحماية اإلدارية املتمثلة في الدور الهام املمنوح للجهات اإلدارية
من خالل منحها العديد من الصالحيات التي تسعى من خاللها إلى املحافظة على التراث الثقافي وحمايته سواء
كان التراث الثقافي مادي أو معنوي.
وتتجسد أنظمة الحماية في تسجيل املمتلكات الثقافية املادية (العقارية واملنقولة) في قائمة الجرد اإلضافي
كمظهر حماية أولية ،ثم إصدار قرار تصنيف املمتلكات الثقافية العقارية أو املنقولة كمظهر حماية نهائية
للممتلك الثقافي محل الحماية ،ومن بين أنظمة الحماية التي أخذ بها املشرع الجزائري استحداث القطعات
املحفوظة ،وتطبق أنظمة الحماية على املعالم التاريخية واملواقع األثرية والحظائر الثقافية واملحميات وتمتد
بعضها للممتلكات املنقولة .أما التراث الثقافي املعنوي فال تشمله هذه األنظمة وإنما يتم حمايته من خالل نظام
إنشاء مدونات وبنوك معطيات تنشأ من أجل تدوين وتسجيل وجمع وتصنيف التراث الثقافي الالمادي في الجزائر.
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تستدعي الحماية اإلدارية إصدار العديد من القرارات اإلدارية والسيما الرخص اإلدارية واملوافقة املسبقة
وحظر بعض األشغال التي تقع على املمتلكات الثقافية خصوصا العقارية ،باإلضافة إلى قرارات نزع امللكية
للمنفعة العمومية وحق الشفعة وغيرها والتي تخص أيضا املمتلكات الثقافية العقارية ،غير أنها ال تشمل جميع
املمتلكات الثقافية لوجود العديد من املعالم التاريخية واالثرية تحت مسؤولية جهات إدارية أخرى ال تتبع وزارة
الثقافة مثل الشؤون الدينية واملؤسسة العسكرية ،وهي ال تحظى بنفس الحماية.45
وعليه نرى ضرورة ما يلي:
 .1يتعين على املشرع الجزائري توحيد قواعد الحماية اإلدارية لجميع املمتلكات الثقافية املادية والالمادية مهما
كانت الجهة اإلدارية التي تتبعها املمتلكات الثقافية ،إذ تحظى املمتلكات الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة
بحماية أفضل من الحماية التي تحظى بها املمتلكات الثقافية التابعة لوزارتي الشؤون الدينية و الدفاع ،إذ
من خالل توحيد مظاهر الحماية تستفيد املمتلكات الثقافية التي ال تتبع وزارة الثقافة من نفس مظاهر
الحماية التي تتمتع بها املمتلكات الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة .
 .2ضرورة تعديل القانون رقم  04-98املتعلق بحماية التراث الثقافي وإدخال املزيد من مظاهر الحماية اإلدارية
للممتلكات الثقافية من خالل منح املشرع السلطات اإلدارية املزيد من التدابير اإلدارية التي تساهم في
املحافظة على املمتلكات الثقافية ،وإنشاء املزيد من األجهزة اإلدارية ومنحها دورا بارزا من مظاهر الحماية
اإلدارية للممتلكات الثقافية.
 .3يتعين على املشرع الجزائري تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للممتلكات الثقافية وتحويلها إلى سلطة
ضبط مستقلة تكلف بحماية املمتلكات الثقافية املادية والالمادية حيث يمتد اختصاصها إلى جميع
املمتلكات الثقافية بغض النظر عن السلطة اإلدارية التي تتبعها هذه املمتلكات ،إذ تخول اللجنة الوطنية
صالحية منح التراخيص واملوافقة املسبقة كما تقوم بسحب التراخيص واملوافقة التي منحتها وتكون لها
فروع في الواليات وهي اللجنة الوالئية للممتلكات الثقافية.
 .4يتعين سحب بعض الصالحيات املمنوحة للوزير املكلف بالثقافة أو املمنوحة ملصالح الوزارة ومنحها للوكالة
الوطنية للممتلكات الثقافية ،ما يعني عدم اقتصار دور اللجنة الوطنية على تقديم الرأي غير امللزم لوزارة
الثقافة ،لتصبح بذلك آلية حمائية حقيقية فعالة للممتلكات الثقافية املادية والالمادية.

قائمة املصادر واملراجع
أوال /النصوص القانونية
 اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح بتاريخ  14مايو .1954 اتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية لعام 1970في باريس ودخلت حيز التنفيذ في  24أبريل .1972
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 القانون رقم  01-16مؤرخ في  06مارس سنة  ،2016يتضمن التعديل الدستوري ،الجريدة الرسمية رقم  14مؤرخة في 07مارس .2016
 أمر رقم  58-75مؤرخ في  26سبتمبر سنة  ،1975يتضمن القانون املدني ،املعدل واملتمم ،الجريدة الرسمية رقم 78صادرةفي  30سبتمبر سنة ..1975
 القانون رقم  11-91املؤرخ في  27أبريل سنة  1991الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعةالعمومية ،املتمم ،الجريدة الرسمية رقم  21مؤرخة في  08ماي سنة .1991
 القانون رقم  04-98مؤرخ في  15يونيو  ،1998يتعلق بحماية التراث الثقافي ،الجريدة الرسمية رقم  44مؤرخة في  17يونيوسنة .1998
 القانون رقم  10-11مؤرخ في  22يونيو  ،2011يتعلق بالبلدية ،الجريدة الرسمية رقم  37مؤرخة في  03يوليو .2011 القانون رقم  07-12مؤرخ في  21فبراير  ،2012يتعلق بالوالية ،الجريدة الرسمية رقم  12مؤرخة في  29فبراير .2012 مرسوم تنفيذي رقم  ،291-12مؤرخ في  ،2012-07-21يحدد القانون األساس ي للديوان الوطني للحضيرة الثقافية للهقار،الجريدة رقم  44مؤرخة في  29يوليو سنة .2012
 مرسوم تنفيذي رقم  ،292-12مؤرخ في  ،2012-07-21يحدد القانون األساس ي للديوان الوطني للحضيرة الثقافية للهقار،الجريدة رقم  44مؤرخة في  29يوليو سنة .2012
ثانيا /املذكرات والرسائل الجامعية
 بوزار حبيبة :وآقع وآفاق الحماية القانونية للتراث املادي العقاري في الجزائر ،والية تلمسان نموذجا ،دراسة قانونية ،مذكرةلنيل شهادة املاجستير في الفنون الشعبية ،كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،
.2008-2007
 عزالدين غالية :الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانونالعام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان.2016-2015 ،
ثالثا /املقاالت العلمية
 أحسن عمروش :حماية املمتلكات الثقافية في النزاع املسلح ،مجلة الدراسات القانونية ،جامعة يحي فارس باملدية  ،املجلد ،03العدد  ،02جوان .2017
 باخويا دريس :الحماية القانونية للتراث الثقافي الجزائري ،مجلة العلوم القانونية والسياسية ،املجلد  ،05العدد .2016 ،02 د /بــادي بــوقميجة ن ـجـي ـبـة :آليات حماية املمتلكات الثقافية العقارية ،مجلـة القانون العقاري و البيئة ،املجلد  ،08العدد.2020 ،14
 بختي لورتان :طرق املحافظة والتهيئة للمواقع واملعالم األثرية ،مجلة منبر التراث الثقافي ،العدد الثاني.2013 ، برادي أحمد :الحماية القانونية للمواقع األثرية في ظل القانون رقم  ،04-98مجلة االجتهاد للدراسات القانونيةواالقتصادية ،املركز الجامعي لتامنغست الجزائر ،العدد  ،11جانفي .2017
 براهيمي فايزة :الحفظ الوقائي ودوره في تمديد العمر االفتراض ي للمقتنيات املتحفية ،مجلة روافد ،املجلد  ،02العدد ،01جوان .2018
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 حساني خالد ،قواسمية سهام :حماية املمتلكات الثقافية في القانون الدولي والتشريعات الوطنية ،مجلة التراث ،جامعةالجلفة ،العدد العاشر ،ديسمبر .2013
 خوادجية سميحة حنان :حماية املمتلكات االثرية في ظل قانون التراث الثقافي ،دفاتر السياسة والقانون ،جامعة قاصديمرباح ورقلة ،العدد  ،15جوان .2016
 خوادجية سميحة حنان :دور مخططات التهيئة والتعمير في حماية املعالم األثرية ،مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوماإلسالمية –قسنطينة الجزائر ، -املجلد  ،32العدد  ،02ديسمبر .2018
 د /زايد محمد :الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في الجزائر ،مجلة االنسان واملجال ،املجلد  ،04العدد  ،08ديسمبر.2018
 زعابة عمر :الحفظ الوقائي للمواقع األثرية بغرداية ،مجلة منبر التراث األثري ،العدد الرابع ،ديسمبر .2015 عبد القادر دحدوح :أثر العوامل البشرية في تلف املعالم واملواقع األثرية  ،مجلة آثار ،جامعة الجزائر ،2املجلد  ،07العدد ، 01ديسمبر .2018
 فتيحة تالوبريد :التنظيم القانوني لألبحاث األثرية ،مجلة العلوم القانونية والسياسية ،جامعة الوادي ،املجلد  ،11العدد ،01أفريل .2020
 مالكي زهير :الحماية القانونية للممتلكات الثقافية ،مجلة العلوم االنسانية ،جامعة وهران  1احمد بن بلة ،املجلد ،01العدد  ،02ديسمبر .2012
 د /محمد سويلم :الحماية القانونية للموروث الثقافي املادي وأثرها في ترقية االستثمار السياحي بالجزائر ،مجلة االجتهادللدراسات القانونية واالقتصادية ،املجلد  ،07العدد .2018 ،05
 د /محمد مكحلي :الحماية الجنائية لآلثار في الجزائر على ضوء القانون الدولي والتشريعات الوطنية ،املجلة التونسية لعلماآلثار ،العدد  ،05سنة .2019
 نادية رزاي ،دليلة رزاي :الحماية القانونية للمخطوط العربي االسالمي بين الواقع واملأمول ،مجلة الباحث للدراساتاالكاديمية ،العدد  ،04ديسمبر .2014
 العيد بوده :اآلليات املقترحة لعناية التراث املادي ،والالمادي في إقليم التاسيلي نازجر ،مجلة األكاديمية للبحوث في العلوماالجتماعية ،املجلد  ،01العدد  ،02سنة .2002

الهوامش:
 1نادية رزاي ،دليلة رزاي :الحماية القانونية للمخطوط العربي االسالمي بين الواقع واملأمول ،مجلة الباحث للدراسات االكاديمية ،العدد ،04
ديسمبر  ،2014ص.114
 2املادة األولى من اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح بتاريخ  14مايو .1954
 3اتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية لعام  1970في باريس ودخلت حيز
التنفيذ في  24أبريل .1972
 4مالكي زهير :الحماية القانونية للممتلكات الثقافية ،مجلة العلوم االنسانية ،جامعة وهران  1احمد بن بلة ،املجلد  ،01العدد  ،02ديسمبر ،2012
ص.192
 5زعابة عمر :الحفظ الوقائي للمواقع األثرية بغرداية ،مجلة منبر التراث األثري ،العدد الرابع ،ديسمبر  ،2015ص.225
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 6القانون رقم  01-16مؤرخ في  06مارس سنة  ،2016يتضمن التعديل الدستوري ،الجريدة الرسمية رقم  14مؤرخة في  07مارس .2016
 7القانون رقم  04-98مؤرخ في  15يونيو  ،1998يتعلق بحماية التراث الثقافي ،الجريدة الرسمية رقم  44مؤرخة في  17يونيو سنة .1998
 8أحسن عمروش :حماية املمتلكات الثقافية في النزاع املسلح ،مجلة الدراسات القانونية ،جامعة يحي فارس باملدية  ،املجلد  ،03العدد  ،02جوان
 ،2017ص.57
 9د /زايد محمد :الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في الجزائر ،مجلة االنسان واملجال ،املجلد  ،04العدد  ،08ديسمبر  ،2018ص.143
 10باخويا دريس :الحماية القانونية للتراث الثقافي الجزائري ،مجلة العلوم القانونية والسياسية ،املجلد الخامس ،العدد الثاني ،2016 ،ص.98
 11د /محمد سويلم :الحماية القانونية للموروث الثقافي املادي وأثرها في ترقية االستثمار السياحي بالجزائر ،مجلة االجتهاد للدراسات القانونية
واالقتصادية ،املجلد  ،07العدد  ،2018 ،05ص.243
 12بختي لورتان :طرق املحافظة والتهيئة للمواقع واملعالم األثرية ،مجلة منبر التراث الثقافي ،العدد الثاني ،2013 ،ص.140
 13د /محمد سويلم :مرجع سابق ،ص.243
 14املادة  08من القانون  ،04-98مرجع سابق.
 15املادة  50من القانون  ،04-98مرجع سابق.
 16زايد محمد :مرجع سابق ،ص.144
 17العيد بوده :اآلليات املقترحة لعناية التراث املادي ،والالمادي في إقليم التاسيلي نازجر ،مجلة األكاديمية للبحوث في العلوم االجتماعية ،املجلد ،01
العدد  ،02سنة  ،2002ص.87
 18حساني خالد ،قواسمية سهام :حماية املمتلكات الثقافية في القانون الدولي والتشريعات الوطنية ،مجلة التراث ،جامعة الجلفة ،العدد العاشر،
ديسمبر  ،2013ص.104
 19عزالدين غالية :الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،2016-2015 ،ص.72
 20يقصد باملعالم التاريخية  ":أي إنشاء هندس ي معماري منفرد أو مجموع يقوم شاهدا على حضارة معينة أو على تطور هام أو حادثة تاريخية" ،املادة
 17من القانون رقم  ،04-98مرجع سابق.
 21يقصد باملواقع األثرية ":مساحة تحتوي على شواهد مادية ألعمال سابقة لإلنسان ،هذه املواقع مدفونة في باطن األرض أو مغمورة في املياه".
خوادجية سميحة حنان :دور مخططا ت التهيئة والتعمير في حماية املعالم األثرية ،مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  ،قسنطينة
الجزائر  ،املجلد  ،32العدد  ،02ديسمبر  ،2018ص.641
 22د /بــادي بــوقميجة ن ـجـي ـبـة :آليات حماية املمتلكات الثقافية العقارية ،مجلـة القانون العقاري و البيئة ،املجلد  ،08العدد  ،2020 ،14ص.129
 23خوادجية سميحة حنان :حماية املمتلكات االثرية في ظل قانون التراث الثقافي ،دفاتر السياسة والقانون ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،العدد ،15
جوان  ،2016ص.79
 24د /خوادجية سميحة حنان :دور مخططات التهيئة والتعمير في حماية املعالم األثرية ،مرجع سابق ،ص.657
 25بوزار حبيبة :وآقع وآفاق الحماية القانونية للتراث املادي العقاري في الجزائر ،والية تلمسان نموذجا ،دراسة قانونية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير
في الفنون الشعبية ،كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،2008-2007 ،ص.55
 26باخويا دريس :مرجع سابق ،ص.102
 27بالرجوع إلى املرسوم الذي يحكم حظيرة الهقار واملرسوم الذي يحكم حظيرة الطاسيلي نجد أنها مراسيم تنفيذية ،مرسوم تنفيذي رقم ،291-12
مؤرخ في  ،2012-07-21يحدد القانون األساس ي للديوان الوطني للحضيرة الثقافية للهقار ،مرسوم تنفيذي رقم  ،292-12مؤرخ في ،2012-07-21
يحدد القانون األساس ي للديوان الوطني للحضيرة الثقافية للهقار ،الجريدة رقم  44مؤرخة في  29يوليو سنة .2012
 28املادة  38من القانون رقم  ،04-98مرجع سابق.
 29املادة  66من القانون رقم  ،04-98مرجع سابق.
 30املادة  41من القانون رقم  ،04-98مرجع سابق.
 31املادة  44من القانون  ،04-98مرجع سابق.
 32د /محمد مكحلي :الحماية الجنائية لآلثار في الجزائر على ضوء القانون الدولي والتشريعات الوطنية ،املجلة التونسية لعلم اآلثار ،العدد  ،05سنة
 ،2019ص.84
 33القانون رقم  10-11مؤرخ في  22يونيو سنة  ،2011يتعلق بالبلدية ،الجريدة الرسمية رقم  37مؤرخة في  03يوليو سنة .2011
 34القانون رقم  07-12مؤرخ في  21فبراير سنة  ،2012يتعلق بالوالية ،الجريدة الرسمية رقم  12مؤرخة في  29فبراير سنة .2012
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 35برادي أحمد :الحماية القانونية للمواقع األثرية في ظل القانون رقم  ،04-98مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،املركز الجامعي
لتامنغست الجزائر ،العدد  ،11جانفي  ،2017ص..277
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:ملخص
ليس ملعرفتها فقط أو معرفة تأثيرها الضار على،حينما نعرض موضوع الجريمة االقتصادية
 من خالل،اقتصاديات الدول بل املعنى والهدف األسمى املقصود منها هو تحفيز الهمم واألفكار
منظومة جديدة ملواجهة نوع جديد ال يقف عند حد معين من الجرائم بل يتطور باستمرار مع عقول
 تستخدم أحدث ما وصل إليه التقدم الحضاري من علوم وتكنولوجيا،إجرامية متطورة غير تقليدية
 مما يستدعي خطة استراتيجية ملكافحة هذا النوع من،وتوظفهما ألغراضها الخاصة في عالم الجريمة
 وتهدف هذه الدراسة إلى البحث في ماهية الجريمة االقتصادية وإبراز مميزاتها وخصائصها،الجرائم
.ثم اآلثار العامة و الخاصة لها
. الجريمة االقتصادية؛ أركان الجريمة؛ النشاط االقتصادي؛ العوملة: الكلمات املفتاحية
Abstract:
When we present the issue of economic crime, not only to know it or to know
its detrimental effect on the economies of the countries but rather the meaning and
the ultimate goal intended to generate concerns and ideas, through a new system
to confront a new type that does not stop at a certain level of crimes but is
constantly evolving with sophisticated and unconventional criminal minds It uses
the most recent civilizational advancements in science and technology and uses
them for its own purposes in the world of crime, which requires a strategic plan to
combat this type of crime. This study aims to investigate the nature of economic
crime and to highlight its advantages and characteristics, then its general and
specific effects.
key words: Economic crime; Elements of the crime; The economic activity;
Globalisation.
benkhadirnabil@gmail.com :نبيل بنخدير
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ّ
مقدمة:
حينما نتحدث عن الجريمة االقتصادية فإننا نقصد في البدء عالم االقتصاد كبيئة خاصة
ً
فقديما كان
لظهور ونمو الجريمة فيه ،وال شك بأن عالم االقتصاد تطور بتطور الحضارة البشرية،
االقتصاد يبنى على الزراعة لذا كانت الجرائم االقتصادية في ذلك الوقت محورها الزراعة وهو ما
نجده في أقدم التشريعات التي عرفتها البشرية " شريعة حمورابي " .ثم تطور االقتصاد بتطور
الحضارة في عصر النهضة الصناعية الذي كثرت فيه االختراعات الصناعية التي نقلت التطور
الحضاري إلى التقدم والنمو ثم وصلنا إلى عصر النهضة الحديثة حيث ثورة التكنولوجيا
والفضائيات والحاسب اآللي واستخداماته وبالتالي ظهرت أنواع أخـرى من الجرائم االقتصادية التي
لم تكن معروفة من قبل والتي ال يصاحبها بالضرورة عنف ما ،بل ظهر أن مرتكبي هذه الجرائم نوعية
مختلفة تهدم نظرية لومبروزو" التي تقول إن الجريمة ليست ذنبا وال شرا اقترفه الجاني بل هي نتيجة
لعدة عوامل متنافرة ذاتية واجتماعية" .إذ صرنا نشاهد مجرمين من طراز آخر وأذكى من أعتى
املجرمين الذين قرأنا عنهم.
ّ
ّ
ّ
ّ
مما دفعنا إلى طرح اإلشكالية املتمثلة في التساؤالت التالية :ما هو مفهوم الجريمة االقتصادية
وأركانها؟.
ما هي خصائصها ومميزاتها؟ ماهي النشاطات األساسية وآثار الجريمة االقتصادية على الصعيد
الدولي والوطني؟.
لذلك سنعرض الجريمة االقتصادية في هذا البحث على النحو التالي:
مفهوم الجريمة االقتصادية في املبحث األول ثم نبين خصائصها ومميزاتها في املبحث الثاني
وأخيرا مجاالتها وآثارها في املبحث الثالث.

املبحث األول :مفهوم الجريمة االقتصادية.
تعددت التعريفات الخاصة بالجريمة االقتصادية فهناك من يرى أنها نوع من الجريمة تقع
مخالفة للتشريعات والقوانين الجنائية واالقتصادية التي تنظم مختلف أوجه النشاط االقتصادي
وتهدد بالتالي املصلحة بالخطر واألذى ،كما أن هناك تعريفا ثانيا للجريمة االقتصادية بأنها فعل
يتنافى مع قواعد األخالق ،ألنها تتضمن اعتداء عل مصلحة جوهرية يدركها ويقدر أهميتها أفراد
املجتمع .والجريمة االقتصادية ذات طبيعة خاصة تختلف عن الجريمة العادية ،مما يؤكد ضرورة
االهتمام بتحليلها ودراستها.
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املطلب األول :تعريف الجريمة االقتصادية:
تختلف التعريفات الخاصة بالجريمة االقتصادية حسب النهج االقتصادي املتبع في كل دولة،
فتعريفها في النهج االشتراكي يختلف عن تعريفها في النهج الرأسمالي ،مما نتج عنه تأثير في التعريفات
القضائية والفقهية وفي أنواع الجريمة االقتصادية.
وإلدراك حقيقة الجريمة االقتصادية وأبعادها وآثارها ،ومن ثم وضع السبل الوقائية والعالجية التي
تكفل مواجهتها يجب أن نتعرض أوال لتعريفها من عدة أوجه.
الفرع األول :التعريف اللغوي:
لغة مشتقة من جرم يجرم جرما :الشخص :أذنب ،على الش يء :حمله عليه ،يقول هللا سبحانه
وتعالى " وال يجرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا " .جريمة جمع جرائم :كل أمر إيجابي أو سلبي يعاقب
عليه القانون سواء أكانت مخالفة أم جنحة أم جناية.
أما االقتصادية فهي مشتقة من (االقتصاد) وهو علم يبحث في اإلنتاج وفي توزيع الثروة وطرق
استهالكها.1
الفرع الثاني :املفهوم االصطالحي للجريمة:
أما اصطالح الجريمة ً
وفقا لتعريفها في القانون فيستعمل للتعبير عن سلوك مخالف للقانون
ً
مستحقا للعقاب لوقوع املخالفة على حق – سواء لفرد أو للمجتمع – يحميه القانون ،
الجزائي
لذلك ّ
عرف فقهاء وشراح القانون الجنائي الجريمة بأنها فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى الضرر
بالغير ويعاقب عليه القانون ،ولكن بشأن الجريمة االقتصادية ظهرت تعريفات عديدة للجريمة
االقتصادية ،ولكن هناك رأي فقهي يرى أن الجريمة هي الجريمة وال داعي للمسميات املختلفة  ،إذ أن
من الجرائم العادية ما يكون له آثار اقتصادية مثـل السـرقة والرش ــوة واالخت ــالس والتزوير والنصب
إضافة إلى االحتيال والغش والتهرب الضريبي ،إشهار اإلفالس بالتدليس وكل املماطالت الخاصة
بسداد املديونيات وغيرها من الصور املختلفة للجرائم املالية والتي تؤثر على اقتصاد الدول ونحوها.2
الفرع الثالث :التعريف القانوني للجريمة االقتصادية:
يبين التعريف القانوني للجريمة االقتصادية األفعال املجرمة التي تقع باالعتداء املباشر على
مصلحة اقتصادية يحميها القانون كالجرائم املتعلقة باملعامالت املصرفية وتجارة العملة  ،واالستيراد
و التصدير ،واملنافسة غير املشروعة ،والغش التجاري واختالس املال العام واالستيالء عليه ،
والتهريب الجمركي وجرائم استغالل النفوذ وجرائم التموين والتسعير الجبري ،باإلضافة إلى مجموعة
مستحدثة من الجرائم التي تهز االقتصاديات الوطنية كجرائم غسل األموال وما يتوقع أن ينجم عن
تطبيق سياسات اإلصالح االقتصادي وإعادة التكيف الهيكلي لالقتصاد.3كما تعرف على أنها ":
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مجموعة الجرائم التي تمثل اعتداء على السياسة االقتصادية و التي تتمثل في القانون االقتصادي
للدولة وهو مجموعة النصوص التي تحمي بها سياستها االقتصادية".
الفرع الرابع :التعريف الفقهي للجريمة االقتصادية:
ينقسم الفقه بشأن تعريف الجريمة االقتصادية إلى قسمين فهناك قسم عرف الجريمة
االقتصادية تعريفا واسعا ،بينما هناك قسم آخر عرفها تعريفا ضيقا.
التعريف الواسع للجريمة االقتصادية:
تعرف الجريمة االقتصادية بحسب هذا االتجاه بأنها« :كل ما يمس االقتصاد بصفة عامة
فيشمل بذلك الجرائم املوجهة ضد االقتصاد الوطني وتسبب له أضرارا وهذا مثل تزييف النقود أو
السرقة أو االختالسات التي تتم في املنشآت االقتصادية« .
فقد عرف األستاذ نيفودا الجريمة االقتصادية بأنها ":تلك الجريمة التي تلحق ضررا مباشرا أو
غير مباشر أو تهدد مصالح االقتصاد الوطني أو النظام االقتصادي ذاته بحيث يتضمن القانون
الجنائي عناصرها".
ومن خالل هذا التعريف نجد أن الجريمة االقتصادية تتسع لتشمل جنحة السرقة إلى أن تصل
إلى الجرائم التي تقع ع لى املال سواء املال العام أو الخاص ،ومن جرائم السرقات إلى جرائم العنف.
وتستثنى من ذلك الجرائم التي ال يقصد منها تحقيق مكسب اقتصادي .ومن خالل هذا التعريف
نخلص إلى أن هناك أسلوبان للجريمة االقتصادية:
األسلوب األول :جرائم رجال األعمال أو ما يعرف بجرائم اللياقات البيضاء.
األسلوب الثاني :ويتمثل في توفير السلع والخدمات غير املشروعة أو توفير السلع والخدمات بأسلوب
غير مشروع وهذا النوع من الجريمة غالبا ما يسمى بالجريمة املنظمة.
التعريف الضيق للجريمة االقتصادية:
يمكن القول إن محكمة النقض الفرنسية قد عبرت عن املفهوم الضيق للجريمة االقتصادية
وهذا حسب رأي الفقه ،وذلك بتعريفها على أنها ":الجريمة التي من شأنها أن تمس بإنتاج وتوزيع
واستهالك وتداول السلع والخدمات".
وقد ذهب األستاذ محمود محمود مصطفى إلى اعتبار أن للجريمة االقتصادية معنيان :معنى
اجتماعي يتسع ليشمل كل(:جريمة تضر أو يحتمل أن تضر بمصلحة اقتصادية ،أو بالدخل القومي،
سواء وقعت من األفراد أو من املوظفين أثناء تأدية مهامهم وسواء وقعت على مال عام أو خاص).
فيدخل في ذلك جريمة اختالس أموال الدولة واإلضرار بمصلحتها للحصول على الربح وغير ذلك.4
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املطلب الثاني :أركان الجريمة االقتصادية:
وفقا لألحكام العامة في قانون العقوبات ،البد من توافر ركنين أساسيين لقيام الجريمة ومساءلة
الفاعل عن سلوكه املخالف للقانون العتدائه على املصلحة أو الحق محل الحماية القانونية ،وهما
الركن املادي والركن املعنوي.
ومن املبادئ املسلم بها أنه ال سلطان للقانون على ما يدور في ضمائر األفراد من أفكار أو ما
يعقدونه من عزائم أو ما يتبنونه من نيات طاملا أنها لم تبرز إلى العالم الخارجي بأفعال تترجمها ،لهذا
كانت كل جريمة مستلزمه بالضرورة لقيامها ركنا ماديا يتمثل في فعل أي واقعة خارجية تدركها
الحواس وتستند إلى الجاني من الناحية املادية. 5
الفرع األول :الركن املادي للجريمة االقتصادية:
الركن املادي للجريمة هو الذي يخرجها إلى عالم الواقع امللموس من مجرد فكرة تدور في ذهن
اإلنسان ،لذلك فالجريمة بشكل عام هي عبارة عن سلوك إنساني أو نشاط محدد يقوم به اإلنسان
ويؤدي إلى الحاق الضرر بحقوق ومصالح يحميها القانون أو تعريضها لضرر.
فالركن املادي للجريمة هو مظهرها الخارجي لذلك البد لكل جريمة من ماديات تتجسد فيها
اإلرادة اإلجرامية ملرتكبيها.6
الفقرة األولى :عناصرالركن املادي في الجريمة االقتصادية.
يتكون الركن املادي في الجريمة االقتصادية من العناصر التالية:
السلوك اإلجرامي (أوال) والنتيجة (ثانيا) وعالقة السببية (ثالثا).
أوال :السلوك اإلجرامي:
يقصد بالسلوك اإلجرامي هو تطابق الفعل مع ما نص عليه القانون وعدم مشروعية هذا
الفعل ،ويكون الفعل ذا مظهر إيجابي وهو قيام الجاني بسلوك إيجابي جرمه القانون ،كما يمكن أن
يكون مظهرا سلبيا و هو امتناع الجاني عن القيام بسلوك أمر القانون بالقيام به.7
ثانيا :النتيجة:
النتيجة هي األثر الخارجي والذي يتمثل في االعتداء على حق أو مصلحة يحميها القانون ويقر لها
عقوبة .وللنتيجة مدلوالن :فاملادي يتمثل في التغير الذي يحدث في العالم الخارجي وهذا كتأثير
للسلوك اإلجرامي ،واملدلول القانوني يتمثل في االعتداء الذي يقع على املصلحة أو الحق الذي يحميه
القانون  .8وبين املدلولين عالقة وثيقة ،فاالعتداء على الحق أو املصلحة املحمية قانونيا ماهي إال
تكييف قانوني ملا وقع من سلوك إجرامي من طرف الجاني ،ويتحقق هذا االعتداء في صورتين ،إما في
صورة ضرر يمس بالحق أو املصلحة املحمية قانونا ،أو في صورة تهديد لهذا الحق أو املصلحة.
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ثالتا :العالقة السببية:
هي الرابطة التي تصل ما بين الفعل املجرم والنتيجة ،وتثبت أن حدوث الفعل يرجع إلى ارتكاب
الفعل املجرم ،فهي تقرر بذلك شرطا أساسيا لقيام املسؤولية الجزائية ملرتكب الفعل .وإثبات
العالقة السببية من الناحية العملية يرجع إلى األمور الفنية في اإلثبات ،فمثال إثبات عالقة السببية
في جريمة اختالس األموال العمومية يتطلب اللجوء إلى خبير في املحاسبة لتحديد األموال املختلسة
وكذا الفترات التي ثم فيها االختالس.
وعالقة السببية أمر مهم في إثبات العالقة بين الفعل والنتيجة ،وهي مسألة موضوعية ينفرد
قاض ي املوضوع في تقديرها بشرط أن تكون مبنية على أسباب موضوعية.9
الفقرة الثانية :صور الركن املادي في الجريمة االقتصادية.
ال تقع الجريمة دفعة واحدة ،فهي تمر بمراحل وهذا حسب األحوال وبحسب الجرائم .فهناك
مرحلة ارتكاب الجريمة لكن دون تحقق النتيجة أو ما يعرف بمرحلة الشروع في الجريمة(أوال) ،وفي
حاالت تقع الجريمة من طرف عدة أشخاص يتعاونون على ارتكابها ،وهو ما يعرف باملساهمة الجنائية
(ثانيا).
أوال :الشروع في ارتكاب الجريمة االقتصادية.
تعاقب أغلب التشريعات في أحكامها العامة على الشروع في الجريمة ،ووضعت لها عقوبة تقل
عن عقوبة مرتكب الجريمة بكافة أركانها ،إال أن أحكام الشروع في الجريمة االقتصادية تتميز عن
باقي الجرائم .فقد ساوت معظم التشريعات االقتصادية في العقوبة بين مرتكب الجريمة والشارع في
ارتكابها.
ثانيا :املساهمة الجنائية في ارتكاب الجريمة االقتصادية.
غالبا ما تقع الجريمة من قبل شخص واحد إذا فكر باملشروع اإلجرامي وصمم على تنفيذه،
ونفذ الوقائع املادية املؤدية إلى الجريمة ،وفي حاالت أخرى تقع الجريمة من قبل مجموعة من
األشخاص يتعاونون على ارتكابها ،فقد تتماثل أدوارهم وما يقومون به من نشاطات مادية ومعنوية في
تحقيق النتيجة اإلجرامية وقد تختلف ،فقد يقتصر دور البعض على التهيئة والتحضير فيما يقوم
الباقون باألفعال املادية كما قد يقوم البعض بالتحريض على الجريمة فيما ينفذ اآلخرون موضوع
التحريض .أو ربما يستخدم شخص غيره الرتكاب جريمة ،ويكون هذا الغير غير مسؤول قانونا عن
ارتكاب هذه الجريمة.
هذه الحاالت التي يساهم فيها أكثر من شخص في ارتكاب جريمة واحدة تسمى باملساهمة طبقا
للقواعد التي تحكم الجريمة االقتصادية.10
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الفرع الثاني :الركن املعنوي للجريمة االقتصادية:
يعتبر الركن املعنوي من أهم أركان الجريمة ،وذلك الرتباطه بشخصية املجرم والذي يعتبر اليوم
املحور الرئيس ي للسياسة الجنائية الحديثة ،فالركن املعنوي عالقة تربط بين ماديات الجريمة
وشخصية الجاني ،فهو ضروري لقيام الجريمة قانونا ،فال يكفي مجرد توافر الركن املادي ،وإنما البد
لقيام أي جريمة من توافر هذا الركن.
والجرائم االقتصادية كغيرها من الجرائم تتطلب هذا ،ذلك أن دراسة الركن املعنوي في الجرائم
االقتصادية من أكثر املواضيع جدال ،كما أن الخطأ فيها مفترض وهذا خالفا للقواعد العامة .فال
قيام للجريمة بغير ركن معنوي ،وتفسير ذلك أن هذا الركن هو الذي يعبر عن اإلثم الذي حاك في
نفس الجاني ،وحيث تتجرد النفس من هذا اإلثم فال توجد جريمة ،لذلك قيل بأن "الفعل ال يكون
آثما إال إذا كانت النفس آثمة".11
ومن صور القصد الجرمي قصد عام وقصد خاص.
الفقرة األولى :القصد العام:
يقوم على عنصرين أساسيين :العلم واإلرادة.
أوال :العلم:
هو حالة نفسية تقوم في ذهن الجاني ،وجوهرها الوعي لحقيقة الواقع الذي يتشكل منها الركن
املادي مع تمثل أو توقع النتيجة اإلجرامية التي من شأن الفعل اإلجرامي إحداثها كأثر له.
 -1العلم بالواقع:
علم الجاني بكافة العناصر املادية للجريمة من نشاط إجرامي مخالف لنص في القانون ،وأن
يتوقع النتيجة التي يؤدي إليها سلوكه والقبول بالنتيجة.
 -2العلم بالقانون:
يتعين أن يحيط الجاني علما بجميع العناصر القانونية للجريمة ،أي العلم بأركان الجريمة كما
حددها نص التجريم ،ويعني ذلك أنه يتعين أن يحيط علم الجاني بكل واقعة ذات أهمية قانونية في
تكوين الجريمة ،بمعنى أن يشمل علم الجاني ما يتطلبه القانون لبناء الجريمة واستكمال كل ركن
منها عناصره كي يقال بأن عنصر العلم قائم في القصد ،ويقوم هذا العنصر على علم بالوقائع وعلم
بالقانون ،وبعبارة أخرى يجب أن ينصرف علم مرتكب الجريمة إلى العلم بماديات الجريمة ،والعلم
بعدم مشروعية هذا النشاط.12
ثانيا :اإلرادة:
تعتبر اإلرادة العنصر الثاني املكون للقصد الجنائي ،فهي عبارة عن قوة نفسية أو نشاط نفس ي
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يوجه كل أعضاء الجسم أو بعضها نحو تحقيق غرض غير مشروع ،أي املساس بحق أو مصلحة
يحميها القانون الجنائي ،بشرط أن تكون هذه اإلرادة مدركة ومميزة ملا تقوم به من أجل تحقيق
الواقعة اإلجرامية وهذا بسيطرتها على السلوك املادي للجريمة.13
 -1تقلص اإلرادة في الجرائم االقتصادية:
يرى جانب من الفقه أنه ال يوجد دزر كبير لإلرادة في الجرائم االقتصادية ،وكأن هذه الجرائم ال
تقوم إال على عنصر العلم ،وهذا سواء اتجهت اإلرادة إلى تحقيق النتيجة أو بقيت في إطار السلوك
فهذا الجانب من الفقه يعتمد في تحديد الركن املعنوي للجريمة االقتصادية على عنصر العلم فقط
دون عنصر اإلرادة14.
 -2مدى قيام الجريمة االقتصادية بالعلم فقط:
تؤلف اإلرادة العنصر األساس ي في القصد الجنائي وفي الركن املعنوي على وجه العموم ،فال
يتصور أن يقوم أحد بتصرف ما عن علم دون إرادة ،فاإلرادة أساس املسؤولية تقوم وجودا وعدما
معها ،فإذا انتفت اإلرادة انتفت املسؤولية ،فاإلرادة جوهر املسؤولية 15،ولذلك فمن املتفق عليه أنه
بتوافر العلم فإن اإلرادة مفترضة ،ولذلك فإن النيابة العامة غير مكلفة بإثبات هذه اإلرادة.
وعليه فإن القول بان الجريمة االقتصادية تقوم على العلم فقط أمر غير مقبول يخالطه الشك
ويجانبه الصواب ،فليس من املتصور قيام القصد بالعلم دون اإلرادة التي تسبقه ونخلص إلى أن
القصد الجنائي يتحقق بالعلم واإلرادة معا ،فهما مرتبطان ارتباط السبب باملسبب ،فال يتصور قيام
أحد بتصرف ما عن علم ما لم يكن ذلك مرده إلى اإلرادة.
الفقرة الثانية :القصد الخاص:
يتطلب املشرع في معظم الجرائم القصدية توافر عنصري الركن املعنوي ،العلم واإلرادة ،فال
يتصور قيام الجريمة بدون توافر هذين العنصرين ،غير أن املشرع خص بعض الجرائم بعنصر أبعد
مدى من مجرد توافر هذين العنصرين ،الغاية أو الهدف الذي دفع املجرم لإلقدام على جريمته ،16
كجريمة تزييف األموال التي ال تقع إال إذا توافر لدى الجناة نية ترويج العملة.
أن تطلب قصد خاص في الجريمة االقتصادية ال يتماش ى مع مقتضيات العدالة الجنائية،
باعتبار أن تعدد أشكالها وتطور أساليبها يسهل ألعضائها اإلفالت من املسؤولية الجنائية ،كما يحمل
على السلطة القضائية مهمة البحث عن تكييف أو وصف قانوني أو مسمى آخر يخضع له الفعل
اإلجرامي ،لذلك يكتفي قيام القصد العام لتوافر الركن املعنوي17.
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املبحث الثاني :خصائص ومميزات الجريمة االقتصادية.
بعض شراح القانون ،مثل الدكتور طاهر حبوش  -ويؤيده في هذا االتجاه الدكتور ذياب
البداينة  -يرى أن الجرائم املستجدة هي صورة من الجرائم املستحدثة ،ولكنها مرتبطة بالتطور العام
للمجتمع ،وأن الجرائم املستجدة يستخدم في ارتكابها تقنيات حديثة  ،أما الجرائم املستحدثة
فتشمل الجرائم املستجدة واألنماط األخرى الناجمة عن التطورات التقنية عامة18.
املطلب األول :التمييزبن الجريمة التقليدية واالقتصادية.
وكما ذكرنا من قبل فإن من شراح القانون من يرى أن الجريمة هي الجريمة وال داعي ألي
تصنيف ،ونستطيع أن نجمل التفرقة أو التمييز بين الجريمة التقليدية والجريمة االقتصادية خاصة
املعاصرة أو املستجدة أو املتحدثة منها فيما يلي:
ً
أوال :الجريمة التقليدية جريمة محددة بنص قانوني ً
غالبا في قانون العقوبات ،بينما الجرائم
االقتصادية وخاصة املعاصرة أو الحديثة منها هي جرائم لم يشملها قانون العقوبات بل قوانين
خاصة بكل جريمة والبعض منها لم يصدر بتجريمه أي تشريع أي نعاني من قصور تشريعي نحوها.
ً
ثانيا :تتفق كل من الجرائم التقليدية والجرائم االقتصادية وخاصة املعاصرة أو الحديثة منها في
املضمون كالسرقة واالستيالء على مال الغير ،ولكنها تختلف في الشكل بسبب روح العصر والتغيير في
البنى االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.
ً
ثالثا :الجرائم التقليدية تعد جرائم محلية بينما الكثير من الجرائم االقتصادية وخاصة
املعاصرة أو الحديثة منها هي جرائم عابرة للدول والقارات وقد تكون مرتكبة عن بعد عبر أجهزة
إلكترونية واتصاالت ومعلوماتية بسبب التكنولوجيا الحديثة.
ر ً
ابعا :الجرائم التقليدية تستهدف الفرد في جسمه أو في ماله أو في سمعته وشرفه ،بينما الجرائم
االقتصادية تستهدف املصالح العامة في جانبها االقتصادي واملالي.
ً
خامسا :الدافع في الجرائم التقليدية قد يكون االنتقام أو الثأر أو اإلضرار األدبي أو االجتماعي
باإلضافة إلى الكسب املادي ،بينما الدافع في الجرائم االقتصادية هو الكسب املادي أو اإلضرار املالي
فقط.
املطلب الثاني :بعض خصائص الجريمة االقتصادية.
تتمتع الجرائم االقتصادية بمجموعة من الخصائص من أهمها:
 -1يتطلب التشريع في مجال الجرائم االقتصادية العلم بكل مشاكل الحياة االقتصادية وأبعادها
املختلفة مما يسهل تحقيق الهدف املنشود للسياسة االقتصادية.
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 -2تتجه بعض التشريعات إلى إسناد سلطة التحقيق والحكم في بعض الجرائم االقتصادية إلى لجان
إدارية وليس إلى السلطة املختصة بالتحقيق في الجرائم الجنائية أو املحاكم على أساس أن هذه
الجرائم أقرب إلى املخالفات ألوامر السلطة.
 -3تتسم معظم الجرائم االقتصادية بأنها جرائم تقوم ملواجهة حاالت طارئة أو ظروف موقوتة
بظواهر غير دائمة أو لتغير أسباب منها ّ
تغير السياسة االقتصادية من نظام إلى آخر أو التدرج في
نفس النظام19 .
 -4الجريمة االقتصادية جريمة متحركة  ،عارضة تقع في زمن محدد وتعاقب بعقوبة محددة وفي
ضوء الحالة االقتصادية التي تعيشها البالد مهما كان نظامها  ،والنص الخاص بها يستنفد غرضه.
 -5أن الجرائم االقتصادية تجري في معظمها على تأثيم الفعل الخطر ،وإن كان لم يحقق ً
ضررا أو قد
ال يحققه ،بل قد يصل بها األمر إلى حد التأثيم على مجرد مجانية اإلجـ ـراء الوقائي كما هو الحال على
سبيل املث ــال في املعاقب ــة على مجــرد عدم اإلعالن عن سعر السلعة املسعرة في حين أن األصل املستقر
ً
وأحيانا للفعل املنبئ بالضرر.
في جرائم القانون العام أن التأثيم ال يكون إال للفعل الضار،
ً -6
كثيرا ما تخرج الجرائم االقتصادية عن بعض القواعد العامة في قانون العقوبات وخاصة في
ً
أحيانا عن فعل الغير ،وتقوم مساءلة الشخص االعتباري
أحكام املسئولية حيث تجري املساءلة
ً
وأحيانا املحاولة املجردة
ويضعف االعتداد بالركن املعنوي في الجريمة ويساوي املشرع بين الشروع
عن النية الجرمية والفعل التام.
 -7بعض التشريعات العقابية تجرم الفعل االقتصادي وإن كان املجني عليه ر ً
اضيا بما أصابه من
ضرر ،كمن يشتري بقصد اإلتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذي تعينه لجنة التسعيرة ،ومرد
ذلك أن املقصود بتجريم األفعال املكونة للجرائم االقتصادية هو حماية االقتصاد ذاته.
 -8ازدواج طبيعة الجريمة االقتصادية في بعض األحيان فتشكل املخالفة الجنائية مخالفة إدارية،
كما إذا وقع الفعل املخالف من موظف في اإلدا ة وكان الفعل ً
مكونا لجريمة من الجرائم االقتصادية.
ر
 -9إن العديد من الجرائم االقتصادية ينقض ي بالتصالح أو املصالحة مع اإلدارة املختصة وال سيما
في القانون الخاص بالجمارك والتهريب الجمركي.
 -10العقوبة على الجرائم االقتصادية تتسم في األغلب بالقسوة بغية الوقاية  ،حتى أنها قد تصل حد
اإلعدام في بعض البلدان ذات االقتصاد املوجه بالنسبة إلى بعض الجرائم عندما ُتقترف عن عمد أو
ً
تخلف ً
ضررا بليغا أو تجرى على سبيل االحتراف ،كما يضيف في العقوبة مجال التفريد ملصلحة
املتهم حيث تحرص معظم النصوص الخاصة بالعقاب على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة ،
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ً
ً
أحيانا عن حده األقص ى املفروض لنوع الجريمة فتتجاوز مثال
ويخرج نفس قدر ا لعقوبة املقررة
عقوبة الجنحة حد الحبس في الجنح  ،كما هو الحال في بعض الجرائم النقدية.
 -11ال يعترف االتجاه الحديث للمتهم في الجريمة االقتصادية بقاعدة األثر املباشر للقانون األصلح
ولو كان القانون السابق غير محدد بفترة معينة.
 إن القوانين الخاصة بالجرائم االقتصادية ،قوانين قابلة للتغيير السريع وإن كانت املرونة والحركةمن مقتضياتها حتى تواجه ً
دائما االحتماالت املضادة للسياسة االقتصادية ،وهي قوانين ال تحرص
ً
دائما على الوحدة في سياسة التجريم والعقاب.
 -13ومن أبرز خصائص القوانين العائدة للجرائم االقتصادية النص ً
كثيرا على التفويض التشريعي،
ومع أن هذا التفويض محدد في القانون العام بحيث ال يرد ً
غالبا على املخالفات ،وفي غير ما يفرض
ً
قيودا على الحرية الشخصية ،إال أنه شائع وسائغ في بعض الجرائم االقتصادية ،كالتشريعات
الجمركيةً ،
نظرا ملا يتطلبه التشريع في مجالها من خبرة فنية قد ال تتوافر لدى السلطة املفوضة ،
باإلضافة إلى املرونة والسرعة املطلوبين في عالج الظواهر االقتصادية .
 -14بعض الجرائم االقتصادية تسير ً
وفقا ألصول املحاكمة واإلجراءات في حدود القواعد العامة،
ويخرج عن حدود ذلك البعض اآلخر من الجرائم االقتصادية20 .

املبحث الثالث :مجاالت وآثارالجريمة االقتصادية.

ً
ً
تعد الجرائم االقتصادية بأنواعها املختلفة أكثر تأثيرا وأشد خطرا على برامج التنمية والتقدم
الحضاري ألي مجتمع حيث إنها تقوض من تقدمه نحو النمو االقتصادي وتضر بمصالحه والسيما
في الوقت املعاصر حيث االنفتاح االقتصادي والتقدم السريع ملناحي الحياة والثورة التكنولوجية
التي بدورها زادت من انتشار التجارة اإللكترونية وعوملة االقتصاد وبالتالي عوملة النشاط اإلجرامي.
وال شك أن هناك جرائم عادية لها آثار اقتصادية كالسرقة واالختالس والتزوير والرشوة واالبتزاز
والنصب واالحتيال والغش والتدليس والتهرب الضريبي والسطو واملماطلة في سداد الديون وغيرها
ً
ً
ً
من صور الجرائم املالية ،حيث يتأثر بها املجني عليه كسلب أمواله فال يحقق تقدما ونموا اقتصاديا
يستفيد منها أو يستفيد اقتصاد بالده إال أن الجرائم االقتصادية هي في املقام األول موجهة للسياسة
االقتصادية للدولة وتضر بمصالحه املالية.
وهناك العديد من أنواع الجرائم االقتصادية التي تختلف من مجتمع آلخر باختالف نظمه
االقتصادية وتطوره الحضاري إال انه مع التطور السريع الذي يمر به العالم ،فان ذلك يؤدي إلى
استحداث أنشطة جديدة وعوملة ألنشطتها اإلجرامية وظهور أنواع جديدة من الجرائم االقتصادية.
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املطلب األول :النشاطات األساسية للجريمة االقتصادية:
تختلف الجرائم االقتصادية من زمن إلى آخر وكذلك من بلد إلى آخر ما يجعل تقسيمها يتعدد
حسب عدة اعتبارات فهي:
الفرع األول :حسب النظام االقتصادي:
 -1جرائم النظام الرأسمالي:
إن الدول التي تطبق النظام الرأسمالي تعتبر أن الربح هو الحافز الرئيس ي للنشاطات
االقتصادية ،فأغلب الجرائم االقتصادية هي جرائم احتكار وسطو على البنوك واملحالت التجارية
والتهرب من الضرائب واملماطلة في سداد الديون وتجارة األطفال وتلوث البيئة واختالل توازنها.
 -2جرائم النظام االشتراكي:
أما في البلدان التي تطبق النظام االشتراكي القائم على احتكار الدولة للنشاط االقتصادي فإن
أغلب الجرائم االقتصادية تتمثل في الرشوة واالختالس والسوق السوداء.
هناك جرائم متعددة أخرى تنتشر في معظم دول النظامين الرأسمالي واالشتراكي مثل تجارة املخدرات
والتزوير وجرائم الشيكات والتدليس والسرقات والنصب واالحتيال إضافة إلى جريمة الربا في
املعامالت املالية.
 -3جرائم النظام االقتصادي اإلسالمي:
يفترض أن تكون هذه الجرائم عند أدنى حد ممكن وذلك ألن اإلسالم حرم كافة أنواع الكسب
املحرم والخبائث وأخذ األموال بالباطل ،وحرم كافة املعامالت التي فيها ضرر على املجتمع والفرد،
قال تعالى« :ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل21»...
الفرع الثاني :حسب نوع النشاط االقتصادي:22
 -1جرائم مالية:
مثل السرقات واالختالس وتبييض األموال والتهريب وتزوير العمالت النقدية وعدم سداد
الديون وأيضا النصب واالحتيال والغدر.
 -2جرائم تجارية:
مثل الغش التجاري سواء في السلع أو الخدمات واالحتكار والتجارة في املمنوعات كاملخدرات
والسطو على املحالت والتدليس في البيع والشراء والسوق السوداء وتزوير األوراق واملستندات
التجارية والتستر على الغير في ممارسة األعمال التجارية.
 -3جرائم زراعية:
كالعبث في املنتجات الزراعية واللحوم واأللبان وغير ذلك مما فيه ضرر على املجتمع.
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 -4جرائم صناعية:
كصناعة املنتجات التي تضر باملجتمع والبيئة أو دفن النفايات النووية في األراض ي العامة التي
بها مصادر املياه والعمران ،وكذلك انعدام الجودة في املنتجات املصنعة.
 -5جرائم في مجال الخدمات:
سواء الخدمات البنكية مثل إصدار شيكات بدون رصيد أو استخدام األجهزة والتقنيات
املتطورة الختالس األموال وتحويل األرصدة النقدية وفي مجال الخدمات العامة كالكهرباء املياه
واالتصاالت إذ أن سرقة التيار الكهربائي و املياه و خطوط الهاتف أو العبث بها و إتالفها و كذلك بناء
الطرق و الجسور البعيدة عن املواصفات القياسية يعتبر جريمة في حق من ينتفع بها.
 -6جرائم املعلومات والخدمات التعليمية:
مثل سرقة حقوق املؤلفين وسرقة املعلومات واألسرار العلمية وتقديم مواد علمية غير نافعة،
كل هذا يعد من الجرائم التي تؤثر على النشاط االقتصادي.
املطلب الثاني :آثارللجريمة االقتصادية:
إن تكلفة الجرائم االقتصادية أصبحت حمال ال يطاق نتيجة للتطورات املخيفة التي عرفها هذا
النوع من اإلجرام والتي نرى تجلياتها االقتصادية والجتماعية واألمنية سواء على املستوى الوطني أو
على املستوى الدولي والعالمي.
في هذا املطلب سنشير إلى اآلثار العامة والخاصة للجريمة االقتصادية.
الفرع األول :اآلثارالعامة للجريمة االقتصادية:
ال شك أن للجرائم االقتصادية آثار سيئة وأضرار اجتماعية خطيرة ،فهي تزرع األحقاد بين
الناس وتزيد من معدالت البطالة في املجتمع وقد تحصل صدامات متكررة بين األفراد والدولة ،وما
يحصل في العصر الحاضر على مستوى الدول واملجتمعات العاملية سواء كانت نامية أو متقدمة على
حد السواء من انتهاك للموارد االقتصادية وتدمير لها أو تعطيلها واختالس لألموال في املجتمع ما هو
إال نتيجة لتفش ي الجرائم االقتصادية.
وتخلق الجرائم االقتصادية أفكار سيئة تساعد عصابات املال على التحكم في جميع نواحي
الحياة الثقافية والفكرية والسياسية واألخالقية ،كما تجعل األموال محصورة في فئة قليلة من أفراد
املجتمع .ومنه فإن حدوث الجريمة االقتصادية بل التفكير فيها يعتبر تدميرا للمجتمع ألن إتالف
املوارد االقتصادية ينتج عنه أضرار اقتصادية تنعكس سلبا على الفرد واملجتمع بكامله وتمس كذلك
بسيادة الدولة .23
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الفرع الثاني :اآلثارالخاصة للجريمة االقتصادية:
من أهم هذه اآلثارما يلي:
 -1األثرعلى األداء اإلداري:
وهو ما أثبتته الدراسة التي قام بها البنك الدولي عن أثر الفساد املالي على األداء اإلداري ،فعملية
تحويل بعض األموال العامة إلى مكاسب شخصية بدون وجه حق مستفحلة في البلدان النامية
وبالتالي فأثرها جد مدمر لألداء اإلداري والتطور السياس ي واالقتصادي للبالد برمتها ،كما أن لجرائم
الشيكات تأثير على فقدان الثقة فيها ،ومنه تتالش ى قدرتها على أداء وظيفتها.24
 -2اآلثاراملالية النقدية:
يعمل هذا النوع من الجرائم على إفساد السياسات االقتصادية النقدية منها واملالية،
فاإلجراءات املتخذة لزيادة محصالت الضرائب من شأنه أ ،يزيد في نسب التهرب الضريبي وتغيير
سعر صرف العملة الوطنية مقارنة بالعمالت األجنبية يدفع بتجار العملة إلى موازنة الصرف كي يبقى
الفرق قائما بين السوق الرسمي وسوق تجارة العملة ،وهو ما يقلص من فرص تحصيل الدولة ملزيد
من العمالت الحرة.
كما أن وضع ضوابط وقيود على السلع املستوردة سيزيد من حجم التهريب وهو ما سيؤدي إلى املزيد
من الفساد والتمرد على الدولة.
 -3اآلثاراملنعكسة على النشاط االقتصادي واالستثماري:
للجرائم االقتصادية أثر حقيقي على عدم االستقرار األمني في املجتمع ،ففي جو ينعدم فيه
االستقرار األمني يجعل رجال األعمال ينفرون ويحجمون عن استغالل رؤوس أموالهم في تلك
البلدان ،وهذا ما منعكس خطير يعمل على الركود الحتمي للنشاط االقتصادي.
 -4أثرالجرائم االقتصادية على إنتاجية املوارد البشرية:
للجرائم االقتصادية آثار جسيمة على املردود البشري في املجاالت التجارية والصناعية وكذلك
اإلدارية ،فإهدار املوارد البشرية وتعطيلها يؤثر على مستوى كفاءتها ،كما هو الشأن لآلثار السلبية
الناجمة عن استهالك املخدرات التي تؤثر على سلوك وقدرة األفراد على العمل ،فكل ذلك يعمل على
تدني كفاءة العمل ومردوديته وبالتالي تدني الدخل وانخفاض مستوى املعيشة.
 -5اآلثارالناجمة عن اإلنفاق ملكافحتها:
من آثار الجريمة االقتصادية أيضا زيادة اإلنفاق املالي ملكافحتها ،فإذا زادت تلك الجرائم دعت
الضرورة إلى توجيه طاقات بشرية ومادية ملعالجتها ،وما تتطلبه من تكاليف مالية معتبرة تشكل عبئا
على املجتمع كما تؤدي تلك النفقات إلى تقليص حجم الدخل القومي.
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خاتمة:
يرتبط ظهور الجريمة االقتصادية بتطور النشاط االقتصادي ،حتى قيل عنها بأنها جريمة
حضارية متجددة ومتطورة وال تقل خطورة وأهمية عن الجرائم األخرى ،كالجرائم الواقعة على
األشخاص أو تلك الواقعة على األموال حيث إن سلبيتها تشمل املجتمع بأسره ،لذلك تسعى الدول
ملكافحة الجريم ة االقتصادية من خالل النصوص الجزائية التي تكفل الحماية للنشاط االقتصادي
على املستوى الدولي والوطني.
ولكن في العصر الحالي الذي أضحى فيه العالم قرية صغيرة بحكم ثورة االتصاالت وهي إحدى
اآلليات املهمة للعوملة التي مكنت من تخطي الحدود واجتيازها رغم تجلياتها االجتماعية واالقتصادية
والسياسية والثقافية ،ورغم ما تحمله هذه العوملة من طيات الهيمنة والسيطرة والتسلط ،فإن
الجريمة أصبحت عاملية ال حدود لها جهويا وقاريا ،وال تشكل عدوانا على حرمات األوطان
وخصوصياتها ومعتقداتها واقتصاداتها فحسب بل ما تشكله من مخاطر على حياة بني البشر قاطبة،
برا وبحرا وجوا.
وعوملة الجريمة زاد األمر تعقيدا ،إن لم نقل أصبح من املستعص ي مكافحة ظاهرة اإلجرام في
صورتها الحالية ،ذلك ألنها لم تعد مرتبطة بحيز مكاني محدود أو زمان معين ولم يعد األمر يتعلق
بأشخاص معنيين في دواتهم يمكن تتبع نشاطهم ومراقبة سلوكهم وتحركاتهم املريبة ،بل لم تعد
الحدود الفاصلة بين الدول متصورة بالنسبة للنشاط اإلجرامي .أمام خطورة هذه الوضعية
أصبحت دول املعمور بأسرها مطالبة بالتفكير في إعادة النظر في سياساتها الجنائية بصفة عامة
وذلك بإيجاد خطط وأساليب تتجاوب وتطور الجريمة املرتبط بالتقدم التكنولوجي ،للحد من انتشار
وتمدد الجريمة االقتصادية على الصعيد الدولي.
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ملخص:

ّ
ّ
الصحية
الصحية في املؤسسات العمومية
يهدف هذا البحث إلى تقييم مستوى الخدمات
الجزائرية بدراسة واقع املؤسسة الستشفائية املتخصصة في طب العيون (وهران -الجزائر) ومدى
ّ
الصحية.
تأثيرها على رضا املريض بالعتماد على أيعاد جودة الخدمات
ّ
تمكنت هذه الدراسة من التوصل إلى ّأن املريض راض ي نوعا ما على جميع األبعاد.
ّ
ّ
الصحية ،رضا املريض ،أبعاد جودة
الصحية ،الجودة ،جودة الخدمات
الكلمات املفتاحية :الخدمة
ّ
الصحية.
الخدمة

تصنيف I110 I119 :JEL

Abstract:
This research aims to asses the level of health services in public health
institutions by studying the reality of the hospital institution specialized in
ophthalmology (Oran - Algeria) and the extent of its impact on patient
satisfaction depending on the quality of Health Services.
This study was able to conclude that the patient is rather satisfied on all
dimensions.
Key words: health services, quality, quality of Health Services, patient
satisfaction, dimensions of quality health service.
JEL classification I110،I119
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مقدمة:

ّ
ّ
الصحية ،سواء كان ذلك
الصحية من أهم القضايا التي تواجه املؤسسات
تعتبر جودة الخدمات
ّ
على املستوى العالمي أو املحلي ،حيث توجد الكثير من العوامل التي تفرض نفسها على تلك
ّ
صحية تتالءم مع توقعات الزبائن (املرض ى) و تلبي
املؤسسات بما يجعلها تهتم بتقديم خدمات
حاجاتهم ومعرفة املعايير التي يعتمدون عليها في الحكم على جودة الخدمة ّ
املقدمة إليهم  ،وفي هذا
اإلطار توصلت العديد من الدراسات على تحديد أساليب لقياس جودة الخدمة ،والتي تمكن إدارة
املؤسسة من التعرف على د جة ضا املريض على ما ّ
يقدم إليه من خدمات مع تحديد معايير التقييم
ر ر
املعتمدة في الحكم على جودتها ،وإبراز أهميتها النسبية قصد تحسينها.
ومن خالل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية :ما واقع الخدمات الصحية في املؤسسات
الصحية العمومية؟ولإلجابة عن التساؤل املطروح اعتمدنا على الفرضية التالية :جودة الخدمات
الصحية مرتبط بمدى اهتمام املؤسسة بالعاملين وإشراكهم في اتخاذ القرار .معتمدين في ذلك
على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي كما تم تقسيم الورقة البحثية إلى مبحثين أساسين:
➢ اإلطار النظري للدراسة.
➢ الجانب امليداني للدراسة.

املبحث ّ
األول :اإلطارالنظري للدراسة

ّ
الصحية بالحياة البشرية يجعل من الهتمام بجودتها أمرا حتميا ،فاملمارسات
ّإن ارتباط الخدمة
ّ
ّ
الصحية من
الصحية املختلفة قد تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة ،كما تعتبر جودة الخدمات
غير
ّ
ّ
الصحية ،كما أن تحديد أساليب
العناصر األساسية الحاكمة في مجال التنافس بين املؤسسات
املقدمة إليهمّ ،
والتعرف على املعايير التي يلجأ إليها الزبائن للحكم على جودة الخدمة ّ
ّ
يعد من
القياس
املوضوعات التي استحوذت على اهتمام الكثير من الباحثين ،وعليه سنحاول في هذا املبحث ّ
التعرف
ّ
الصحية ،باإلضافة إلى معايير وأساليب تقييم هذه الخدمات.
على مفهوم جودة الخدمات
املطلب ّ
ّ
الصحية
األول :جودة الخدمات
ّ
الصحية من املواضيع األكثر طرحا واهتماما من قبل الباحثين
لقد أصبح موضوع جودة الخدمات
ّ
الصحية.
واإلداريين واملرض ى ،لذلك خصصنا هذا العنصر لتناول جودة الخدمات
الفرع ّ
ّ
الصحية
األول :مفهوم جودة الخدمات
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ّ
الصحية كمفهوم من أعقد املفاهيم سواء من حيث التعريف أو التقييم،
تعتبر جودة الخدمات
ّ
ّ
فهناك من يرى ّأنها تحقيق الحد األقص ى من النتائج اإليجابية التي تتعلق بمستوى الخدمات
املقدمة 1.ومن بين املحاولت التي ّ
الصح ّية ّ
ّ
الصحية،
قدمت أيضا في إعطاء مفهوم لجودة الخدمات
التعريف الذي ّ
قدمه سنة  Donabedion 1980والذي ّ
حدد فيه ثالث مكونات لجودة الخدمات
ّ
الصحية وهي2:
ّ
ّ
ّ
الطبية
الطبية) :والتي تعني درجة حسن تطبيق العلوم واملعارف
الطبية (الرعاية
➢ املكونات
ّ
الصحية.
ألغراض التشخيص ومعالجة املشاكل
➢ املكونات املرتبطة بالعالقات الشخصية (فن الرعاية) :وتشير إلى الستجابة لحاجيات
ّ
ّ
الصحية عند
الودية ،والهتمام من قبل مقدمي الخدمات
وتوقعات املرض ى ،املعاملة
تعاملهم وتفاعلهم مع املرض ى.
ّ
الكلية التي يتم ضمنها تقديم الخدمات
➢ املكونات البيئية والهيكلية :وتشير إلى البيئة
ّ
ّ
الصحية ،مدى توفر مستلزمات الراحة
الصحية ويتضمن ذلك جاذبية املؤسسة
والخصائص الهيكلية والتنظيمية.
ّ
ّ
الصحية هي نتاج مجموعة من املكونات،
من خالل هذا التعريف نجد أنه اعتبر الجودة في الخدمات
ّ
الطبية من أجل تشخيص ومعالجة األمراض باإلضافة
ترتبط أساسا بحسن تطبيق العلوم واملعارف
ّ
الودية والهتمام بهم من قبل
إلى معرفة حاجات وتوقعات املرض ى ،تلبيتها دون إغفال املعاملة
ّ
الصحية.
مقدمي الخدمات
الصحة العاملية  OMSالجودة ّ
ّ
بأنها « :التوافق مع املعايير واألداء الصحيح
وقد عرفت منظمة
بطريقة آمنة ومقبولة من املجتمع وبتكلفة مقبولة ،بحيث تؤدي إلى إحداث تغيير على نسبة
ّ
ّ
الحاالت املرضية ونسبة الوفيات وسوء التغذية»3
الصحية بقيم جوهرية يمكن
وتتميز الجودة
عرضها من خالل ما يلي:
ّ
الشكل رقم ( :)1يوضح ّ
الصحية
القيم الجوهرية للجودة
يكرس نفسه لخدمة المريض
يقابل توقعات المريض

يستبق تنفيذ رغبات

المريض ويلمس توقعاته
يؤدي الخدمة بشكل صحيح

ويوليها غاية فائقة
يسهم في خفض التكاليف
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ّ
الصحية وضمان االستمرار» ،
املصدر :هيوكوش « :تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الرعاية
ص.57
ّ
الصحية
الفرع الثاني :أهداف جودة الخدمات
ّ
ّ
الصحية فيما يلي4:
تتمثل أهداف جودة الخدمات
➢ التركيز على املستفيد :وهذا يعني ّأن املستفيد (املريض) هو املحور ّ
الهم لجميع القرارات
والتصرفاتّ ،
مما يعني ّأن رضا املريض هو املقياس األساس ي لنجاح املؤسسة الصحية.
➢ املساهمة االجتماعية :أي شعور جميع العاملين في املؤسسة ّ
بأنهم مسئولون عن الجودة
فيها ،وبناء فريق العمل للتغلب على الحواجز.
ّ
ّ
ّ
الصحية
املستمرة :وتعني ضرورة وضع خطة للتحسينات املستمرة في املؤسسة
➢ التحسينات
ويتطلب ذلك معرفة املشاكل واكتشافها فور وقوعها بشكل مستمر ،وتحليل أسبابها
ّ
الحقيقية.
ّ
الصحية
الفرع الثالث :العناصراملؤثرة في تحقيق جودة الخدمات
يعد من األمور الصعبة ّ
صحية عالية الجودة ّ
ّ
ّ
خاصة إذا كان املرض ى
جدا،
ّإن تقديم خدمات
ّ
الصحية قد لحظوا أشكال
متبايني اإلدراك ،فاملرض ى الذين سبق لهم أن تعاملوا مع املؤسسة
الصحية ّ
ّ
املقدمة ،كما هو مثال في تأخر تجهيز قاعة العمليات
مختلفة من التباين في مستوى الخدمة
ّ
أو ضعف الخدمات الفندقية ،صفوف النتظار طويلة ،محدودية األدوية  ...ومن الواضح أنه من
ّ
ّ
صحية بجودة تصل إلى  %100على مدار
الصحية أن تضمن تقديم خدمات
الصعب على املؤسسات
ّ
لتعدد التغيرات البيئة املحيطة بها ،والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على ذلك األداء،
الوقت ،نظرا
ّ
الصحية العمل على دراسة العناصر الرئيسية التي من شأنها أن تؤثر على
كذلك على إدارة املؤسسة
ّ
ّ
الصحية املقدمة ،والشكل املوالي يوضح هذه العناصر:
جودة الخدمات
ّ
الصحية
الشكل رقم ( :)2يوضح نموذج تكاملي لجودة الخدمات
حتليل توقعات املرضى

حتديد جودة اخلدمة الصحيّة

أبعاد جودة
اخلدمة الصحيّة

ابملؤسسة
الصحيّة
العاملنياخلدمة
إدارةأداءتوقعات
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ّ
الصحية»  ،ص .203
املصدر :ثامر ياسر البكري « :تسويق الخدمات
تتمثل هذه العناصر في:
ّ
ّ
الصحية) بحاجة إلى فهم
الصحية (املؤسسات
 -1تحليل توقعات املرض ى :مقدمو الخدمات
ّ
الصحية ،ألنه الطريقة الوحيدة التي ّ
ّ
تمكنهم من تحقيق
توقعات املرض ى عند تصميمهم للخدمات
ّ
الصحية ّ
ّ
ّ
الصحية من
يحققوا إدراكهم للخدمة
املقدمة ،واملرض ى يمكنهم أن
جودة عالية في الخدمة
التمييز بعدد بين املستويات املختلفة للجودة وهي:
ّ
الصحية والتي يرى املرض ى وجوب
➢ الجودة املتوقعة :وهي تلك الدرجة من الجودة في الخدمة
وجودها ويصعب تحقيق هذا املستوى من الجودة.
ّ
ّ
ّ
الصحية.
الصحية املقدمة من قبل املؤسسات
➢ الجودة املدركة :وهي الجودة في الخدمات
ّ
الصحية والتي تتطابق مع املواصفات
➢ الجودة القياسية :وهي ذلك املستوى من الجودة
ّ
ّ
الصحية.
املحددة للخدمة
الصحية أن ّ
ّ
تقدمها
➢ الجودة الفعلية :وهي تلك الدرجة من الجودة التي اعتادت املؤسسة
للمرض ى.
ّ
الصحية:حاما ّ
ّ
ّ
الصحية حاجات املرض ى ،فإنه يجب أن
تقدم املؤسسة
 -2تحديد جودة الخدمات
تضع التحديد أو التوصيف املناسب للمساعدة في ضمان تحقيق ذلك املستوى املطلوب من الجودة
الصحية ّ
ّ
املقدمة ،وهذا التوصيف عادة ما يكون مرتبط بأداء العاملين في املؤسسة
في الخدمة
ّ
الصحية بمستوى وكفاءة األجهزة املستخدمة في تقديم الخدمة.
الصحية التي ّ
ّ
ّ
تقدمها،
الصحية معايير جودة الخدمات
 -3أداء العاملين:عندما تضع إدارة املؤسسة
ّ
ويتحقق اللتزام في تنفيذها من قبل الطاقم ّ
ّ
الصحية ،فإنها باملقابل يجب
الطبي والتقني في املؤسسة
شك ّ
أن تعمل على إيجاد الطرق املناسبة التي تضمن من خاللها األداء املناسب ول ّ
بأن عملية ضمان
تحقيق األداء ّ
الجيدة يرتبط بعملية تدريبهم بصورة كافية.
ّ
ّ
الصحية تقييم املرض ى
الصحيةّ :إن من الهم أن تتوقع إدارة املؤسسة
 -4إدارة توقعات الخدمة
الصحية املقدمة لهمّ ،
ّ
ولبد أن تكون هذه التوقعات عقالنية ويمكن تحقيقها،
لجودة الخدمات
ّ
وذلك من خالل اعتماد أنظمة التصالت ّ
الصحية.
الكلية في املؤسسة
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ّ
الصحية
املطلب الثاني :أساليب ومعاييرتقييم جودة الخدمات
ّ
والتعرف على املعايير التي يلجأ إليها " املرض ى" للحكم على جودة الخدمة
ّإن تحديد أساليب القياس
املقدمة إليهمّ ،
ّ
يعد من املوضوعات التي استحوذت على اهتمام الكثير من الباحثين ،وسنحاول في
الصحية ّ
ّ
التعرف على ّ
هذا املطلب ّ
خاصة من جهة،
أهم أساليب قياس جودة الخدمة عامة والخدمة
ّ
ثم معايير تقييمها من جهة أخرى.
الفرع ّ
ّ
الصحية
األول :أساليب قياس جودة الخدمات
قامت العديد من البحوث و الدراسات بالبحث عن أسلوب مناسب لقياس جودة الخدمة من وجهة
نظر « املرض ى» وقد توصلت إلى وجود ّ
عدة أساليب للقياس نذكر منها:
ى ّ
تمثل عدد الشكاوى التي ّ
يقدمها املرض ى خالل فترة زمنية معينة
الجزء األول:مقياس عدد الشكاو :
مهما لقياس جودة الخدمة ّ
مقياس ّ
املقدمة ،حيث ّيمكن املؤسسات من اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتجنب حدوث املشاكل وتحسين مستوى ما ّ
تقدمه من خدمات لزبائنها5.
الجزء الثاني :مقياس رضا املرض ىّ :يتم عن طريق وضع استبيان يكشف للمؤسسة طبيعة شعور
الزبائن نحو الخدمة ّ
املقدمة لهم وجوانب ّ
القوة والضعف بها ،بشكل يمكن هذه املؤسسات من تبني
إستراتيجية للجودة يتالءم مع احتياجات املرض ى وتحقق لهم الرضا نحو ما يقدم لهم من خدمات،
وترفض بعض املؤسسات استخدام هذا املعيار لألسباب التالية6:
ّ
الطبية لدى املريض.
➢ غياب املعرفة والثقافة
ّ
الطبية.
➢ تؤثر املرض ى بعدد من العوامل غير
➢ خوف املرض ى من اإلدلء بمعلومات حقيقية.
➢ عدم قدرة املرض ى على قياس عناصر الكفاءة.
الجزء الثالث :أسلوب تحليل الفجوات  :Servqualحظي هذا األسلوب بدرجة كبيرة من
ّ
الصحية ،حيث ينسب إلى Zeithmal,
القبول والتطبيق في قياس جودة الخدمة
 Parasurman, Berryسنة  1988والذي يستند على توقعات املرض ى واملستفيدين من
الصحية ملستوى تلك الخدمات ّ
ّ
املقدمة وإدراكهم ملستوى األداء الفعلي ،ومن ّ
ثم تحديد
الخدمات
ّ
الفجوة أو التطابق بين هذه التوقعات والدراكات ،وذلك باستخدام املعايير التي مثل مظاهر جودة
الصحية و ّ
ّ
بالتالي يقوم هذا األسلوب على معادلة أساسية ذات طرفين ،هما الدراكات
الخدمة
ّ
والتوقعات وذلك لقياس فجوات ّ
هامة تتعلق ّ
بكل مؤسسة.
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تعرف لوحة القيادة ّ
الجزء الرابع :لوحة القيادةّ :
بأنها مجموعة من املؤشرات املرتبة في نظام متابعة
من طرف نفس الفريق أو نفس املسؤول للمساعدة على اتخاذ القرار ،التنسيق ومراقبة النشاطات،
وهي عبارة عن أداة اتصال واتخاذ قرار تسمح ملراقب التسيير بجذب اهتمام املسؤول حول النقاط
7
الرئيسية إلدارة وتسيير وظيفة وتحسين أدائها.
ّ
الصحية :يعتبر نظام تقييم أداء املوارد
الجزء الخامس :تقييم وقياس أداء مقدمي الخدمات
البشرية نظام رسمي تصممه إدارة املوارد البشرية في املؤسس ،ويشمل على مجموعة من القواعد
العلمية ّ
ثم عملية تقييم األداء وتكمن أهمية قياس األداء للموارد البشرية فيما يلي:
ّ
➢ تمكين املؤسسة
الصحية من تقييم املشرفين واملدراء ومدى فاعليتهم في تنمية وتطوير أعضاء
الفريق.
ّ
الصحية بمؤشرات عن أداء العاملين.
➢ تزويد املؤسسات
➢ تمكين العاملين من معرفة نقاط ضعفهم ّ
وقوتهم.
الجزء السادس :بطاقة األداء املتوازن :طرحت بطاقة قياس األداء املتوازن بواسطة روبرت كابالت
وديفيد نورتن ونوقشت ّ
ألول ّ
مرة في جامعة هارفارد سنة  ،1992وتعتمد هذه البطاقة على الرؤية
باألهداف اإلستراتيجية التي ّ
يتم ترجمتها إلى نظام لقياس األداء8.
ّ
الصحية:
الفرع الثاني :معاييرتقييم الخدمات
يمكن توضح ذلك من خالل الجدول التالي:
ّ
الصحية
الجدول رقم : 1يوضح معاييرتقييم جودة الخدمات
املتغيرات الفرعي ـ ـ ـ ـ ــة
املعي ـ ـ ـ ـ ـ ــار
جاذبية املباني والتسهيالت ّ
املادية.
الجوانب
التصميم والتنظيم الداخلي.
امللموسة
ّ
ّ
الطبية.
حداثة املعدات والتجهيزات
مظهر العاملين واألطباء.
ّ
الصحية في املواعيد
الوفاء بتقديم الخدمة
املحددة.
االعتمادية
ّ
الدقة في الفحص أو التشخيص أو العالج.
الثقة في األطباء واألخصائيين.
توفر التخصصات املختلفة.
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االستجابة
األمان
التعاطف

ّ
الصحية املطلوبة.
السرعة في تقديم الخدمات
الستعداد الدائم للعاملين للتعاون مع املريض.
ّ
الرد الفوري على الستفسارات والشكاوى.
الشعور باألمان في التعامل ،األدب وحسن الخلق
لدى العاملين ،استمرارية متابعة حالة املريض.
تفهم احتياجات املريض ،العانية التشخيصية
باملريض ،تقدير ظروف املريض والتعاطف معه....

ّ
الصحية »  ،ص .118
املصدر :حنان األحمدي« :تحسين الجودة :املفهوم والتطبيق في املنظمات
ّ
الصحية ومؤشراتها
املطلب الثالث :قياس الكفاءة في الخدمات
تتمثل فيما يلي:
ّ
الصحية
الفرع األول :قياس كفاءة الخدمات
ّ
الصحية أساسا على املوارد املتاحة واملستخدمة في عملية إنتاج
يرتبط قياس الكفاءة للخدمات
ّ
ّ
ّ
واملادية ،وبالتالي يمكن قياس الكفاءة مجتمعة
الصحية التي تتمثل في املوارد البشرية واملالية
الخدمة
أو فردا على الرغم من ّأن األمر ل يخلو من صعوبة في ذلكّ ،
ّ
الصحية
خاصة ّأن الكفاءة في الخدمات
ّ
ترتبط بمستوى النوعية ّ
املقدمة ،إذ ل يكفي أن ّيتم الحصول على عدد من املخرجات التي تمثل
ّ
صحية ،بل املدى في نوعية تلك الخدمات وما يمكن أن تحققه من رضا لدى املستفيدين
خدمات
منها.
ّ
ويمكن قياس الكفاءة بعناصرها املجتمعة من خالل املوازنة بين ما تحققه فعال من مخرجات قياسا
بما ّ
تم التخطيط له فعال أي9:
الفعلية  /المخرجات المحقّقة (المعيارية)
الكفاءة = المخرجات
ّ

ّ
ّ
الفعلية إلى كل من املوارد البشرية
الصحية من خالل نسبة املخرجات
ويمكن قياس كفاءة الخدمات
واملوارد ّ
املالية وفقا للصيغة التالية:
ّ
الصحية
الفرع الثاني :مؤشرات قياس كفاءة الخدمات
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هناك ّ
عدة مؤشرات لقياس الكفاءة نذكر منها ما يلي1:

ّ
الصحية من خالل مقارنة
 -1املؤشرات املباشرة :تتضمن هذه املؤشرات قياس عمليات املؤسسة
واملادية ) خالل ّ
ّ
ّ
مدة
الصحية) بالنسبة إلى املدخالت ( املوارد املالية والبشرية
املخرجات (الخدمات
زمنية ّ
معينة.
الصحية  /المخرجات المحقّقة من الموارد البشرية
الفعلية للخدمات
كفاءة الموارد البشرية= المخرجات
ّ
ّ
الصحية  /المخرجات المحقّقة من الموارد المالية
الفعلية للخدمات
كفاءة الموارد المالية= المخرجات
ّ
ّ
المادية
حية  /المخرجات المحقّقة من الموارد
المادية= المخرجات
كفاءة الموارد
ّ
الفعلية للخدمات الص ّ
ّ
ّ

الفرع الثاني:املؤشرات غير املباشرة
تعاني املؤشرات غير املباشرة من القصور في قياس الكفاءة نظرا لألسباب التالية:
ّ
ّ
الصحية مع املقارنة مع
➢ عدم دقة البيانات املتعلقة باملدخالت واملخرجات للخدمات
متطلبات تحقيق سبل القياس املطلوبة للكفاءة.
ّ
دقة املقا نات التي ّ
تعد محور قياس الكفاءة وذلك لصعوبة إجرائها داخل املؤسسة
➢ عدم
ر
ّ
الصحية.

املبحث الثاني :الجانب امليداني للدراسة
بعد تحديد اإلطار النظري العام لهذا البحث في العناصر السابقة ،سنحاول من خالل هذا
ّ
الصحية باملؤسسة الستشفائية
املبحث إسقاط الدراسة النظرية وتحديد أثر جودة الخدمات
املتخصصة في طب العيون – وهران  -وستتطرق من خالل لهذا املبحث إلى تقديم عام للمؤسسة
محل الدراسة ،وتحليل وتفسير النتائج وفي األخير اختبار الفرضيات.
املطلب ّ
األول :تقديم املؤسسة
أنشأت املؤسسة الستشفائية املتخصصة في طب العيون وهران عام  1997/12/24وتم تصنيفها
و تحويلها إلى مؤسسة إستشفائية متخصصة بمقتض ى املرسوم  174-88املؤرخ في  20سبتمبر 1988
حيث يقع مقر املؤسسة على واجهة البحر ،تتربع املؤسسة على مساحة تقدر بـ  25000م 2منها
 15000م 2مبنية بطاقة استيعاب  170سرير موزعة على وحدتين ( )02املصلحة  Aعيادة حمو
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بوتليليس وتحتوي على  72سرير والوحدة  Bتحتوي على  98سرير مخصصة إلجراء الفحوصات و
التشخيصات األساسية.
املؤسسة الستشفائية املتخصصة في طب العيون وهران تخضع ألحكام املرسوم التنفيذي رقم -97
 465املؤرخ في  02سبتمبر  1997املحدد لقواعد إنشاء املؤسسات الستشفائية املتخصصة.
الفرع األول :تعربف:
املؤسسة الستشفائية املتخصصة هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية
والستقالل املالي وتوضع تحت رعاية الوالي وتتميز بالطابع اإلستشفائي الجامعي والطابع الجهوي
الذي يغطي سكان  48ولية.
 يرتكز الهيكل التنظيمي للمؤسسة اإلستشفائية املتخصصة على القرار الوزاري املشترك املؤرخ في 29ذي الحجة عام  1418املوافق ل ـ  26أبريل من عام  ،1998املحدد للمخطط التنظيمي للمؤسسات
ّ
صحية10.
اإلستشفائية املتخصصة حيث تتكون املؤسسة من مصالح إدارية ومصالح
الجزء األول:املصالح اإلدارية :تضم املدير و ثالث مدراء مساعدين باإلضافة إلى مكتب التسيير
املحاسبي ( 3CHOاملرسوم التنفيذي  106-14مؤرخ في  12مارس  2014يتضمن وضع النظام
املعلوماتي ملحاسبة التسيير في املؤسسات العمومية لل ّ
صحة) والقرار الوزاري املشترك املؤرخ في 30
ّ
يحدد كيفيات تطبيق النظام املعلوماتي ملحاسبة التسيير في املؤسسات العمومية
أكتوبر 2014
ّ
للصحة.
ّ
الصحية ّ
ّ
الصحيةّ :
التالية:
تضم املؤسسة الستشفائية املتخصصة الهياكل
الجزء الثاني :املصالح
ّ
ّ
ّ
الطبية).
الطبية ،جناح العمليات الجراحية ،األشعة،مخبر التحاليل
الطبية ،العيادة
(الستعجالت
الجزء الثالث :املصالح العامة :وتتكون من(:اإلدارة ،املغسلة ،املخازن ،املطبخ ،حظيرة السيارات).
الفرع الثاني :املوارد البشرية في املؤسسة االستشفائية املتخصصة في طب العيون – وهران :
تتوفر املؤسسة الستشفائية املتخصصة على طاقم طبي وشبه طبي باإلضافة إلى مجموعة من
ّ
الصحية للمستهلكين املرض ى ،حيث تتوفر على
التقنيين و اإلداريين ،يعملون على توفير الخدمات
ّ
الصحية والجدول املوالي يوضح ذلك:
موارد بشرية في عدد من التخصصات
الجزء األول :األطباء العامون واملتخصصون في املؤسسة الستشفائية املتخصصة.
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جدول رقم ( :)2يوضح عدد األطباء العامون واملتخصصون
العدد
الربتة
األطباء العامون
01
األطباء املتخصصون
21
املصدر :املديرة الفرعية للموارد البشرية باملؤسسة الستشفائية املتخصصة.
ّ
الصحية في املؤسسة الستشفائية املتخصصة في طب العيون – وهران -ما
يقوم بتقديم الخدمات
مجموعه  22طبيب موزعون بين رتبة طبيب عام في الصحة العمومية وطبيب متخصص.كما ندرج في
الجدول اآلتي عدد الصيادلة واملختصون في علم النفس
جدول رقم ( :)3يوضح عدد الصيادلة واملختصون في علم النفس
العدد
الربتة
03
صيدلي
03
مختص في علم النفس العيادي
املصدر :املديرة الفرعية للموارد البشرية باملؤسسة الستشفائية املتخصصة.
الجزء الثاني :الطاقم شبه الطبي واإلداري باملؤسسة الستشفائية املتخصصة في طب العيون.
سنعرض في الجدول املوالي عدد أفراد الطاقم شبه الطبي في املؤسسة الستشفائية املتخصصة
حيث:
جدول رقم ( :)4يوضح عدد أفراد الطاقم شبه الطبي
العدد
الربتة
157
الشبه الطبي
املصدر :املديرة الفرعية للموارد البشرية باملؤسسة الستشفائية املتخصصة.
كما ندرج في الجدول املوالي عدد األساتذة اإلستشفائيين الجامعيون واألطباء املقيمين

جدول رقم ( :)5يوضح عدد األساتذة اإلستشفائيين الجامعيون واألطباء املقيمين
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العدد
19
66

الربتة
أستاذ استشفائي جامعي
األطباء املقيمين

املصدر :املديرة الفرعية للموارد البشرية باملؤسسة الستشفائية املتخصصة.
كما تتوفر املؤسسة الستشفائية املتخصصة على عدد من اإلدا يين حسب ما ّ
بينه الجدول املوالي:
ر
جدول رقم ( :)6يوضح عدد أفراد الطاقم اإلداري والتقني
العدد
الربتة
73
موظفو اإلدارة
املتعاقدون
48
ّ
34
العمال املهنيين
املصدر :املديرة الفرعية للموارد البشرية باملؤسسة الستشفائية املتخصصة.
حيث يعمل في املؤسسة الستشفائية املتخصصة في طب العيون ما يقارب  73موظف في اإلدارة و
 37عون متعاقد(النظافة ،املطبخ ،األمن  )...باإلضافة  34من ّ
العمال املهنيين.
الفرع الثالث :املخصصات املالية للمؤسسة االستشفائية املتخصصة في طب العيون وهران
ّ
ّ
يعد توفير املخصصات ّ
املالية الالزمة أحد ّ
صحية جيدة ،من أجل تغطية
أهم عوامل تقديم خدمات
مجمل مصاريف املؤسسة ،لذلك قمنا بالتطرق لتطور مخصصات املؤسسة خالل الفترة -2016
 2019وسندرج ذلك في الجدول املوالي:
جدول رقم ( :)7يوضح تطور حجم النفقات خالل الفترة 2019-2016
املبال ـ ـ ــغ بالديـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــارالجزائـ ـ ـ ـ ـ ــري
املبالغ
املصاريف
2019
2018
2017
2016
نفقات
املستخدمين
نفقات التسيير

384000.000

410000.000

450000.000

455000.000

365500.000

362500.000

312500.000

307800.000

املصدر :املديرة الفرعية للموارد البشرية باملؤسسة الستشفائية املتخصصة.
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من املالحظ ارتفاع قيمة املخصصات املالية للمؤسسة الستشفائية املتخصصة في طب العيون –
وهران -خالل السنوات  ،2019-2016إذ نجد ّأن املخصصات املالية كنفقات املستخدمين ّ
تعد
األكبر من املصاريف األخرىّ ،أما النفقات األخرى كانت متذبذبة من سنة ألخرى بين الرتفاع
والنخفاض ،وتجدر اإلشارة حسب املدير املساعد للمصالح القتصادية إلى عدم كفاية املخصصات
املالية لتلبية احتياجات هذه املؤسسة خصوصا مع الضغط الذي تعانيه املؤسسة من زيادة طلبات
املرض ى.
الفرع الرابع :الهيكل التنظيمي للمؤسسة االستشفائية املتخصصة في طب العيون
يعتبر الهيكل التنظيمي باملؤسسة الستشفائية املتخصصة في طب العيون وهران من أهم محركات
سير العمل باملؤسسة ملا يضمنه من تقسيم للمسؤوليات والسلطات والتنسيق بين املديريات
واإلدارات ويتكون من:
الجزء األول -مكتب املدير :يقوم بإدارة شؤون املؤسسة والعمل على السير الحسن لها ويساعده في
ذلك املدراء املساعدين.
الجزء الثاني :مكتب االتصال والتنظيم اإلداري :يتمثل دوره في التنسيق بين مختلف أقسام
املؤسسة ،واإلشراف على جميع التصالت بين الوحدات التنظيمية.
الجزء الثالث :املديرية الفرعية للمصالح االقتصادية والتجهيزات :تختص هذه املديرية بإعداد
امليزانيات وإحصاء مختلف احتياجات املصالح وتلبيتها من خالل إبرام العقود والصفقات وتسيير
الطبية باإلضافة إلى ذلك ّ
ّ
فإنها تسهر على تموين
املخازن وصيانة الهياكل واألشغال والتجهيزات
مختلف املصالح وجرد العتاد وغيره.
ّ
الصحية :املدير املساعد مسؤول عن تنظيم وسير
الجزء الرابع :املديرية الفرعية للمصالح
ّ
الصحية واألقسام التقنية ،وبهذه يقوم بتقييم بنشاطات املصالح واألقسام ،من خالل
املصالح
إعداد التقارير وحصيلة النشاطات واإلشراف على تنظيم وسير املناوبة والتنسيق بين مختلف
املصالح الستشفائية.
الجزء الخامس :املديرية الفرعية إلدارة الوسائل :تكون تحت إدارة مدير مساعد ،يتكفل باإلشراف
على حركة ونشاط املستخدمين من حيث الصالحية والتأهيل ،ومتابعة املشار املنهي للموظف حركات
املستخدمين و إعداد وتنفيذ املخطط السنوي لتسيير املوارد البشرية ومخططات التكوين.
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املطلب الثاني :اإلطاراملنهجي للدراسة امليدانية
لكل بحث علمي إطاره املنهجي الذي من خالله يقوم الباحث بحصر جوانب البحث في مجموعة من
املراحل لتسهيل تتبع هذه الدراسة ولغرض تحليل النتائج واإلجابة عن مختلف التساؤلت وذلك من
خالل:
الفرع األول :حدود الدراسة
لقد تمت الد اسة في إطار حدود منية ومكانية وبشرية م ّ
عينة كما يلي:
ز
ر
الجزء األول:الحدود الزمنية :لقد ّ
تم تحديد الفترة الزمنية للقيام بالدراسة إبتداءا من أفريل 2019
إلى ماي .2019
ّ
الصحية في
الجزء الثاني :الحدود املكانية :الهدف من هذه الدراسة هو تقييم جودة الخدمة
ّ
الصحية الجزائرية ،ولهذا قمنا باختيار املؤسسة الستشفائية املتخصصة في طب
املؤسسات
العيون وهران.
الجزء الثالث :الحدود البشرية :شملت الدراسة املرض ى الوافدين إلى املؤسسة الستشفائية
املتخصصة في طب العيون وهران.
الفرع الثاني :مجتمع عينة الدراسة
ّ
لبد من تحديد املجتمع والعينة املأخوذة منه لتطبق عليها الدراسة ،حيث يتمثل مجتمع الدراسة في
املرض ى املقيمين في املؤسسة الستشفائية املتخصصة في طب العيون ،وقمت بتوزيع الستبيان على
عينة عشوائية من املرض ى حيث قمت بتوزيع  45استبيان على املرض ى الذين يملكون القدرة عل
ّ
الصحيةّ ،أما املرض ى الذين ل يملكون مستوى دراس ي
اإلجابة على األسئلة من خالل مراعاة حالتهم
بكل ّ
قمت بشرح األسئلة وطلبت منهم اإلجابة على األسئلة ّ
حرية وصدق .ويمكن توضيحها في الجدول:
جدول رقم ( :)8يوضح عينة الدراسة للمؤسسة االستشفائية املتخصصة في طب العيون
ّ
عدد االستبيانات املسترجعة
عدد االستبيانات املوزعة
عدد أفراد العينة
35
45
45
املصدر :من إعداد الباحثين بالعتماد على نتائج الستبيان.
الفرع الثالث :طرق جميع البيانات
ّ
الصحية في املؤسسات
بحكم طبيعة وخصوصية موضوع الدراسة املتعلق بتقييم مستوى الخدمات
ّ
الصحية ،استوجب علينا العتماد على املنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل البيانات اإلحصائية
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وتفسير العالقات بين مختلف املتغيرات باستخدام البرنامج اإلحصائي املعروف باسم الحزم
اإلحصائية للعلوم الجتماعية.
 Statistical Package For Social Science :SPSSويعتبر هذا البرنامج اإلحصائي األكثر استعمال في
الصحية ّ
ّ
املقدمة
إجراء التحليالت اإلحصائية بكافة أشكالها ،للكشف عن جودة الخدمات العمومية
وتقييم مستوياتها.
ّ
ولقد ّ
الخاصة بالدراسة امليدانية على مرحلتين:
تم الحصول على املعلومات والبيانات
الجزء األول :املرحلة األولى :كانت دراسة استطالعية ملختلف مصالح املؤسسة الستشفائية
املتخصصة محل الدراسة للتعرف على سيرها والتعرف على املراحل التي يمر بها املريض منذ دخوله
إلى غاية خروجه ،كذلك لغرض الحصول على بيانات املؤسسة ومختلف األقسام.
الجزء الثاني :املرحلة الثانية :هي دراسة ميدانية لجميع البيانات ّ
األولية من خالل توزيع الستبيان
على مختلف املصالح التي يوجد فيها املرض ى لختبار فرضيات الدراسة وتحليله وقد اعتمدنا على كل
من:
الصحية ّ
ّ
املقدمة باملؤسسة الستشفائية املتخصصة
 -1االستبيان :قصد تقييم مستوى الخدمات
والتقص ي العلمي عن جوانب املوضوع كما يسهل عملية تجميع املعطيات وتصنيفها وبالتالي تفسيرها
و الوصول إلى الستنتاجات املطلوبة و املناسبة.
 -2املقابلة :استخدمت املقابلة تدعيما لالستمارة في جمع البيانات لالزمة ملوضوع الدراسة ،وبالنظر
ّ
الصحية فقد انصبت مقابلتنا مع املدير
إلى موضوع دراستنا املتعلق بتقييم مستوى الخدمات
ّ
الصحية من أجل جمع بعض املعلومات املتعلقة
الفرعي للموارد البشرية ورؤساء مختلف املصالح
باملؤسسة الستشفائية املتخصصة ،كما قمنا بمقابلة بعض املرض ى قصد معرفة آرائهم حول
الصحية ّ
ّ
املقدمة.
الخدمات
 -3املالحظة :باإلضافة إلى املقابلة استخدمنا املالحظة كأسلوب البحث بهدف التأكد من الفرضيات
وكوسيلة إلنشاء الستبيان.
 -4الوثائق والسجالتّ :
ّ
والتعرف بها،
تم الستعانة بمجموع من الوثائق املتعلقة بتطور املؤسسة
ّ
الخاصة بالهيكل التنظيمي.
والبيانات
الفرع الرابع:محتويات االستمارة
قصد تسهيل الدراسة ّ
تم إعداد استبيان بشكل يساعد على جمع البيانات ويمكن توضيح محتويات
الستبيان مقسمة إلى ثالث محاور رئيسية هما:
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الجزء ّ
األول :خاص باألسئلة املتعلقة بالبيانات الشخصية والوظيفية وتتمثل في الجنس ،العمر،
املستوى التعليميّ ،
مدة اإلقامة وقد تضمن  07عبارات.
ّ
ّ
الصحية في املؤسسة محل
الخاصة بجودة الخدمات
الجزء الثاني :تضمن هذا املحور العبارات
الدراسة.
ّ
الصحية في
الجزء الثالث :تضمن هذا املحور العبارات الخاصة بالعوامل املؤثرة في جودة الخدمات
املؤسسة ّ
محل الدراسة وقد تضمن  07عبارات.
ولتحويل إجابات عينة الدراسة إلى بيانات ّ
كمية ّ
تم استخدام مقياس لكرت( )Likertالثالثي لكونه
أكثر تعبيرا وتنوعا ويعطي مجالت أوسع لإلجابة ويمكن توضيح الدرجات الثالثة للموافقة في الجدول
اآلتي:
الرأي
الوزن

جدول رقم ( :)9أوزان مقياس ليكارت Likert
محايد
موافق
2
3

غيرموافق
1

املصدر :من إعداد الباحثين بالعتماد على برنامج .SPSS
أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى يعني الستقرار في النتائج وعدم تغيرها
تم إعادة توزيعها على أفراد العينة ّ
عدة مرات خالل فترات زمنية ّ
معينة ،وقد ّ
بشكل كبير فيما لو ّ
تم
التحقق من ثبات الستبيان من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ ويمكن توضيحها من خالل
الجدول اآلتي:
جدول رقم ( :)10يوضح اختبارألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبيان
املحور

جودة الخدمات
ّ
الصحية

العوامل املؤثرة على
جودة الخدمات
ّ
الصحية

معامل الثبات

0.84

0.84

املصدر :من إعداد الباحثين بالعتماد على برنامج .SPSS
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من خالل الجدول ّيتضح ّأن قيمة ألفا مرتفعة لكل مجال من مجالت الستبيان ،كذلك ّ
فإن قيمة
ألفا لجميع فقرات الستبيان كانت  0.84وهي نسبة مرتفعة تسمح باستعمال الستمارة والوثوق في
النتائج املتوصل إليها.
الفرع الخامس :األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات ّ
تم تجميعها سيتم اعتماد طرق إحصائية يتم من خاللها
وصف املتغيرات وتحديد نوعية العالقة املوجودة بينها ،بداية يجمع البيانات املوزعة وترميزها ّ
ثم
إدخالها باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية الجتماعية " "SPSSحيث تضمنت املعالجة األساليب
اإلحصائية التالية:
الجزء األول :التكرارات والنسب املئوية :حيث استخدمت في وصف خصائص عينة الدراسة
لتحديد الستجابة وتحسب بالقانون اآلتي:
النسبة المئوية مجموع التكرارت ⁄مجموع الكّلي * 100

=
ّ
ّ
الجزء الثاني :معامل ألفا كرونباخ :تم استخدامه لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة ،ويعبر عنه
باملعادلة التالية:
∑ Vi
Vt

(1 −

حيث:
𝜶 :يمثل ألفا كرونباخ.
ّ
 :nيمثل عدد األسئلة.
ّ
 :Vtيمثل التباين في مجموع محاور الستمارة.
 :Viيمثل التباين ألسئلة املحور.

n
n−1

= 𝛼)

الجزء الثالث :املتوسط الحسابي واالنحراف املعياريّ :
تم حسابه لتحديد استجابات أفراد
الدراسة نحور املحاور واألسئلة ،والذي يقيس مدى التشتت في املتغيرات ّ
ويعبر عنه بالعالقة اآلتية:
𝟐)𝒙√∑(𝐱𝒊−
𝐍

الجزء الرابع :معامل ارتباط بيرسون  :يستخدم معامل ارتباط بيرسون لتحديد مدى ارتباط
متغيرات الدراسة ببعضها ،وت ّم حاسبه انطالقا من برنامج الحزم اإلحصائية ( SPSSأنظر امللحق رقم
.)03
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تم حساب املدى ( )2=3-1ومن ّ
تم تحديد طول خاليا قياس لكارت ،حيث ّ
كما ّ
ثم تقسيمه على أكبر
ّ
الخلية أي ( )0.66=3/2ويمكن توضيح طول الخاليا في الجدول
قيمة في املقاس للحصول على طول
اآلتي:
الجدول رقم ( :)11يوضح طول الخاليا
منخفض
غيرموافق
 1إلى أقل من 1.65
الفئة األولى
متوسط
محايد
من  1.66إلى أقل من 2.31
الفئة الثانية
مرتفع
موافق
من  2.32إلى أقل من 3
الفئة الثالثة
املصدر :من إعداد الباحثين بالعتماد على برنامج .SPSS
املطلب الثالث :تحليل نتائج الدراسة واختبارالفرضيات
ّ
بعد وضع الستبيان النهائي والتأكد من صدقه وبعد توزيعه واسترجاع اإلجابات الصالحة سيتم
تحليل النتائج بالعتماد على برنامج الحزم اإلحصائية .SPSS
الفرع ّ
األول:الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة
سيتم في هذا العنصر عرض وتحليل النتائج املتعلقة بالبيانات العامة لعينة الدراسة من حيث:
الجزء األول :متغيرالجنس:
جدول رقم ( :)12يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغيرالجنس
النسبة املئوية
التكرار
الجنس
57.1
20
أنثى
42.9
15
ذكر
%100
35
املجموع
املصدر :من إعداد الباحثين بالعتماد على برنامج SPSS
من خالل الجدول نالحظ ّأن مفردات العينة حسب الجنس موزعة بنسب متقاربة فقد كانت نسبة
اإلناث املجيبين على الستبيان  %57.1وفي املقابل نسبة  %42.9لذكور والشكل التالي يوضح هذه
النسب.
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الجزء الثاني:متغيرالفئة العمرية
الجدول رقم ( :)13يوضح توزيع أفراد العينة وفقا للفئة العمرية
النسبة املئوية
التكرار
الفئة العمرية
25.7
9
أقل من 30
51.4
18
من  31إلى 40
11.4
4
من  41إلى 50
11.4
4
من  51فأكثر
%100
35
املجموع
املصدر :من إعداد الباحثين بالعتماد على برنامج .SPSS
يتضح من خالل الجدول ّأن ما نسبته  51.4من أفراد العينة في الفئة العمرية من  31إلى ّ 40
مما ّيدل
ّأن املرض ى لديهم القدرة الكافية لستيعاب فقرات الستبيان واإلجابة عليها والشكل اآلتي يوضح
ذلك.
ّ
الجزء الثالث :متغيرمدة اإلقامة
الجدول قم ( :)14يوضح توزيع أفراد العينة وفقا ّ
ملدة اإلقامة
ر
ّ
النسبة املئوية
التكرارات
مدة اإلقامة
48.6
17
من يوم إلى  5أيام
34.3
12
من  6إلى  10أيام
11.4
4
من  11إلى  15أيام
5.7
02
من  16إلى  20أيام
املصدر :من إعداد الباحثين بالعتماد على برنامج .SPSS
وضح الجدول السابق ّأن أغلب أفراد العينة تراوحت ّ
مدة إقامتهم في املؤسسة الستشفائية من يوم
إلى  5أيام بلغ عددهم  17أي بنسبة  %48.6يليهم أفراد العينة التي بلغت ّ
مدة إقامتهم من  6إلى 10
أيام والذي بلغ عددهم  12أي بنسبة .%34.3
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الجزء الرابع :وفق متغيراملستوى التعليمي
الجدول رقم ( :)15يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغيراملستوى التعليمي
النسب املئوية
التكرارات
املستوى التعليمي
دون املستوى
25,71
09
40
14
ابتدائي
14.3
5
متوسط
ثانوي
8.6
3
11.42
04
جامعي
%100
35
املجموع
املصدر :من إعداد الباحثين بالعتماد على برنامج .SPSS
يوضح الجدول السابق نسب املستويات التعليمية ألفراد العينة متقارب حيث بلغ عدد أفراد دون
املستوى  09أفراد بينما املستوى البتدائي  14فرد وهذا ّيدل على نقص املستوى التعليمي لدى
أغلبية املرض ى.
الفرع الثاني :عرض وتحليل نتائج الدراسة
في هذا الفرع سيتم عرض البيانات األساسية والتي تمثل إجابات أفراد العينة نحو متغيرات الدراسة
املتمثلة في الستمارة ،وقد ّ
تم الستعانة في ذلك ببرنامج الحزم اإلحصائية .SPSS
ّ
الصحية :سيتم اختبار بيانات هذا
الجزء األول :استجابات أفراد العينة نحو جودة الخدمات
املحور من خالل الفقرات من حيث املتوسط الحسابي والنحراف املعياري ،حيث اشتمل هذا املحور
ّ
الصحية ورتبت كل
على  07فقرات تقيس بمجملها اتجاهات عينة الدراسة ملحور جودة الخدمات
فقرة ترتيبا تصاعديا حسب املتوسطات الحسابية ويالحظ من خالل الجداول اآلتية:
رقم
العبارة
01
02

ّ
الصحية
الجدول رقم ( :)16استجابات أفراد العينة لجودة الخدمات
غير املتوسط االنحراف الدرجة الترتيب
موافق محايد
موافق الحسابي املعياري
03
مرتفع
0.81
2.51
7
3
25
التكرار
20
8.57 71.42
%
02
مرتفع
0.59
2.63
2
9
24
التكرار
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5.71 25.71 68.57
%
املصدر :من إعداد الباحثين بالعتماد على نتائج تحليل برنامج .SPSS
العبارة رقم ( :01توفر املستشفى حوافز مادية ومعنوية تدفع العاملين نحو تحسين الخدمة) :في
هذه العبارة بلغ املتوسط الحسابي  2.51والنحراف املعياري قيمته  0.81واحتلت العبارة املرتبة
الثالثة بدرجة قبول مرتفعّ ،
مما ّيدل على ّأن املؤسسة تعمل على تقديم حوافز مادية ومعنوية لدفع
العاملين على تقديم أحسن الخدمات.
العبارة رقم ( :02يوجد عاملين وأطباء على درجة عالية من النظافة وحسن املظهر) :في هذه العبارة
بلغ املتوسط الحسابي  2.63والنحراف املعياري قيمته  0.59واحتلت العبارة املرتبة الثانية بدرجة
قبول مرتفعّ ،
مما يدل على ّأن املؤسسة تحتوي على إداريين وأطباء ذوي درجة عالية من النظافة
وحسن املظهر.
ّ
الصحية
الجدول رقم ( :)17استجابات أفراد العينة لجودة الخدمات
غير املتوسط االنحراف الدرجة الترتيب
موافق محايد
رقم
موافق الحسابي املعياري
العبارة
06
مرتفع
0.83
2.34
8
7
20
التكرار
03
22.85
20
57.14
%
04
مرتفع
0.84
2.40
8
5
22
التكرار
04
22.85 14.28 62.85
%
05
مرتفع
0.84
2.40
8
5
22
05
22.85 14.28 62.85
املصدر :من إعداد الباحثين بالعتماد على نتائج تحليل برنامج .SPSS
ّ
ّ
املحددة)
الصحية في املواعيد
 العبارة رقم ( :03هناك التزام بتقديم الخدمةفي هذه العبارة بلغ املتوسط الحسابي  2.34وانحراف معياري قيمته  0.83واحتلت العبارة املرتبة
ّ
السادسة بدرجة قبول مرتفعّ ،
الصحية في مواعيدها
مما ّيدل على ّأن املؤسسة تقدم خدماتها
ّ
املحددة.
ّ
الصحية)
 -العبارة رقم ( :04تقدم املؤسسة خدماتها بدقة وعدم الخطأ في تقديم الخدمة
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في هذه العبارة بلغ املتوسط الحسابي  2.40وانحراف معياري قيمته  0.84واحتلت العبارة املرتبة
الرابعة بدرجة قبول مرتفعّ ،
مما ّيدل على ّأن املؤسسة تسعى جاهدة لتقديم خدمات بدرجة عالية
ّ
من الدقة.
ّ
الصحية أو ل)
 العبارة رقم  ( :05توجد مداومة في إخبار املريض عن حالتهفي هذه العبارة بلغ املتوسط الحسابي  2.40وانحراف معياري قيمته  0.84واحتلت العبارة املرتبة
ّ
الخامسة بدرجة قبول مرتفعّ ،
الصحية.
مما ّيدل على ّأن املؤسسة تلتزم بإخبار املريض عن حالته
ّ
الصحية
الجدول رقم ( :)18استجابات أفراد العينة لجودة الخدمات
غير املتوسط االنحراف الدرجة الترتيب
موافق محايد
رقم
موافق الحسابي املعياري
العبارة
01
مرتفع
0.56
2.74
2
5
28
التكرار
06
5.71 14.28
80
%
07
 0.84متوسط
2.23
9
9
17
التكرار
07
25.71 25.71 48.57
%
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 العبارة رقم ( :06تتالءم أوقات عمل املستشفى والوقت املخصص لخدمة املريض)في هذه العبارة بلغ املتوسط الحسابي  2.74وانحراف معياري قيمته  0.56واحتلت العبارة املرتبة
مما ّيدل على ّأن املؤسسة ّ
ّ
األولى بدرجة قبول مرتفعّ ،
املحدد لتتالءم أوقات
تقدم خدماتها في الوقت
عملها مع الوقت املخصص لخدمة املريض.
 العبارة رقم ( :07هناك ر ّد فوري على الشكاوى والستفسارات)في هذه العبارة بلغ املتوسط الحسابي  2.23وانحراف معياري قيمته  0.84واحتلت العبارة املرتبة
السابعة بدرجة قبول متوسطّ ،
مما ّيدل على ّأن املؤسسة تحاول اللتزام بإيجاد حلول على الشكاوى
والستفسارات الواردة من املرض ى.
ّ
الصحية
الفرع الثاني :استجابات أفراد العينة نحو العوامل املؤثرة على جودة الخدمات
سيتم اختبار بيانات هذا املحور من خالل الفقرات ()8-14من حيث املتوسط الحسابي والنحراف
املعياري.
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حيث اشتمل هذا املحور على  07فقرات تقيس بمجملها اتجاهات عينة الدراسة ملحور العوامل
الصحية ،والجداول املوالية ّ
ّ
تبين املتوسطات الحسابية والنحرافات
املؤثرة على جودة الخدمات
ّ
املعيارية ورتبة كل فقرة من الفقرات حيث رتبت هذه األخيرة ترتيبا تصاعديا حسب املتوسطات
الحسابية ،ويالحظ من الجدول املوالي ّأن:
ّ
الصحية
الجدول رقم ( :)19استجابات أفراد العينة نحو العوامل املؤثرة في جودة الخدمات
غير املتوسط االنحراف الدرجة الترتيب
موافق محايد
رقم
موافق الحسابي املعياري
العبارة
03
مرتفع
0.65
2.60
3
8
24
التكرار
08
8.57 22.85 68.57
%
06
مرتفع
0.81
2.46
7
5
23
التكرار
07
20
14.28 65.71
%
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 العبارة رقم ( :08تتوفر املؤسسة على ّكل األدوية التي يحتاجها املريض)
في هذه العبارة بلغ املتوسط الحسابي  2.60وانحراف معياري قيمته  0.65واحتلت العبارة املرتبة
الثالثة بدرجة قبول مرتفعّ ،
مما ّيدل على ّأن املؤسسة الستشفائية تتوفر على ّ
كل األدوية التي
يحتاجها املريض.
 العبارة رقم ( :09يتمتع املستشفى بموقع مالئم ويسهل الوصول إليه بسرعة)في هذه العبارة بلغ املتوسط الحسابي  2.46وانحراف معياري قيمته  0.81واحتلت العبارة املرتبة
السادسة بدرجة قبول مرتفعّ ،
مما ّيدل على ّأن املؤسسة الستشفائية املتخصصة في طب العيون
ّ
تتمتع بموقع مالئم ويسهل الوصول إليه بسرعة.
العبارة رقم (10توفر غرف مريحة ،نظيفة ،مضاءة ،ودافئة)في هذه العبارة بلغ املتوسط الحسابي  2.49وانحراف معياري قيمته  0.78واحتلت العبارة املرتبة
ّ
الخامسة بدرجة قبول مرتفعّ ،
وتتمتع
مما ّيدل على ّأن املؤسسة تتوفر فعال على غرف نظيفة
باإلضاءة والشروط املالئمة.
ّ
صحية ،نظيفة بما يحقق راحة املريض)
 العبارة رقم (11يمتلك املستشفى دورات مياهفي هذه العبارة بلغ املتوسط الحسابي  2.63وانحراف معياري قيمته  0.73واحتلت العبارة املرتبة
ّ
األولى بدرجة قبول مرتفعّ ،
وصحية تالءم
مما ّيدل على ّأن املؤسسة تتوفر على دورات مياه نظيفة
راحة املريض.
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 العبارة رقم (12يمتاز الغذاء داخل املؤسسة الستشفائية بالجودة العالية)في هذه العبارة بلغ املتوسط الحسابي  2.54وانحراف معياري قيمته  0.85واحتلت العبارة املرتبة
مما ّيدل على ّأن املؤسسة ّ
الرابعة بدرجة قبول مرتفعّ ،
تقدم للمرض ى املقيمين غذاء ذو جودة عالية.
ّ
الصحية
الجدول رقم ( :)20استجابات أفراد العينة نحو العوامل املؤثرة في جودة الخدمات
غير املتوسط االنحراف الدرجة الترتيب
موافق محايد
رقم
موافق الحسابي املعياري
العبارة
05
مرتفع
0.78
2.49
6
6
23
التكرار
03
17.14 17.14 65.71
%
01
مرتفع
0.73
2.63
5
3
27
التكرار
04
22.85 14.28 62.85
%
04
مرتفع
0.85
2.54
8
0
27
05
22.85
0
77.14
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ّ
الطبية)
 العبارة رقم (13يحتاج املؤسسة إلى أن تحدث من األجهزةفي هذه العبارة بلغ املتوسط الحسابي  2.63وانحراف معياري قيمته  0.64واحتلت العبارة املرتبة
الثانية بدرجة قبول مرتفعّ ،
مما ّيدل على ّأن املؤسسة تحتاج إلى تحديث األجهزة الطبية املستخدمة.
العبارة رقم (14توفر املؤسسة الستشفائية على صالت النتظار بها ّكل املرافق)
في هذه العبارة بلغ املتوسط الحسابي  2.17وانحراف معياري قيمته  0.89واحتلت العبارة املرتبة
السابعة بدرجة قبول متوسطّ ،
مما يدل على ّأن املؤسسة ل تولي اهتمام كبير بتوفير صالت انتظار
بها ّ
كل املرافق تساعد على راحة املريض.
الفرع الثالث :تحليل النتائج
من خالل الجداول السابقة والبيانات نقوم بتحليل أجوبة أفراد العينة املتعلقة بتقييم مستوى
ّ
الصحية وتحليل الفجوة بين التوقعات والدراكات املحققة أفراد العينة:
الخدمات
ّ
الجزء األول :وفق معيار امللموسية :نالحظ من النتائج املتحصل عليها أن املتوسطات الحسابية في
مجملها عالية وهذا ما ينعكس على حجم الفجوة ،والنتائج اإلجمالية ملعيار امللومسية كانت إيجابية
على العموم.
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الجزء الثاني:وفق معيار االعتمادية :نالحظ من النتائج املتحصل عليها ّأن أفراد العينة كانوا
متذبذبين في تقييم معيار العتمادية وهذا ما ّ
تبينه املتوسطات الحسابية ،وعليه فالنتائج اإلجمالية
لهذا املعيار كانت متوسطة ولكن مقبولة.
ّ
املتحصل عليها ّأن تقييم أفراد العينة ملعيار
الجزء الثالث:وفق معيار االستجابة :نالحظ من النتائج
مستقرا نوعا ماّ ،
ّ
مما ّيدل على التعامل اإليجابي مع شكاوى املرض ى وعلمهم بطبيعة و
الستجابة كان
أوقات عالجهم.
ّ
ّ
املتحصل عليها أن تقييم أفراد العينة ملعيار الثقة كان
الجزء الرابع:وفق معيار الثقة :بينت النتائج
إيجابي من خالل العبارات املتعلقة بهذا املعيار واملتوسطات الحسابية الخاصة بها ،ومع هذا تبقى
نتائج معيار الثقة في مجملها هي األخرى مقبولة.
ّ
بينت النتائج أ ّن تقييم أفراد ّ
العينة ملعيار التعاطف كان
الجزء الخامس :وفق معيار التعاطف:
مستقرا فاألوساط الحسابية كانت متقاربة وإيجابية عموما لكن ليس بشكل مرتفع.
خاتمة  :حاولنا من خالل هذه الدراسة إسقاط املفاهيم النظرية التي تطرقنا لها سابقا على أفراد
ّ
ّ
ّ
الصحية أو آليات تحسينها و ّ
تم اختبار
عينة الدراسة ،سواء فيما تعلق بأساليب تقييم الخدمات
فرضيات البحث واملتعلقة بتقييم مستوى الخدمات من ناحية ّ
كل معيار من املعايير املعتمدة في
قياس الجودة وهي :امللموسية ،العتمادية ،الستجابة ،اآلمان والتعاطف ،وقد ّ
تم العتماد على
تقييم عينة املرض ى الوافدين واملقيمين في املؤسسة من خالل تحليل إجابتهم.
وقد أفضت املعالجة اإلحصائية للبيانات والتي ّتمت عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم
صحة الفرضية ،حيث ّ
التاليةّ :
ّ
يتضح ّأن أفراد الدراسة (املرض ى)
الجتماعية  SPSSإلى النتيجة
ّ
الصحية املقدمة لهم من طرف املؤسسة الستشفائية املتخصصة في طب العيون
يقيمون الخدمات
وهران من ناحية كل معيار من معايير الجودة تقييما إيجابيا ومقبول على العموم.
ّ
ّ
إل ّأن يمكن القول ّ
بأن املؤسسة لم تصل إلى املستوى
حيث أنه بالرغم من التقييمات اإليجابية
املرغوب واملطلوب فعال إذ نجدها تعاني من مجموعة املشاكل التي تعيق تقديم الخدمة بالشكل
املطلوب فعال غم الهياكل والكفاءات املتوفرة وامليزانيات الضخمة التي ّ
تقدم سنويا في ذلك ،ألسباب
ر
ّ
عديدة ّ
الصحية.
أهمها غياب ثقافة الجودة والعمل على تحسينه وفق املعايير العاملية
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ّ
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تحليل تقلبات أسعارالنفط باستخدام نماذج ARCH
Analysis of fluctuations in oil prices using ARCH models
()
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جامعة الحاج لخضر باتنة – الجزائر
DR.BELKACEMMANEL@GMAIL.COM
تاريخ االستالم2020-04-13 :

تاريخ القبول للنشر2020-09-23 :

*******
ملخص:
تعرض أسعار النفط للعديد من التقلبات في املدى القصير ،وتزداد هذه التقلبات مع ازدياد
حجم املخاطرة ودرجة عدم اليقين بشأن املستقبل .كما تلعب مرونة العرض والطلب دورا مهما في
هذه التقلبات ،فانخفاضها يزيد من حدة تقلبات أسعار النفط .كما تؤثر ظروف السوق األخرى
أيضا في هذه التقلبات كالحروب واألزمات املالية.
الكلمات املفتاحية  :أسعار النفط؛ تقلبات أسعار النفط؛ األسواق النفطية؛ نموذج .ARCH
Abstract:
Oil prices are subject to many fluctuations in the short term, and these
volatility increases as risk increases and uncertainty about the future increases.
Supply and demand elasticity also plays an important role in these fluctuations.
Other market conditions also affect such volatility as wars and financial crises.
key words: Oil prices, oil price fluctuations, oil markets, ARCH model.

ّ
مقدمة:
يشير التقلب إلى التغيرات التي تحدث في سلسلة أسعار حول قيمتها املركزية ،أي أن االتجاه املالحظ
لهذه األسعار هو انحرافها الكبير عن قيمتها املتوسطة .وغالبا ما يتم تعريف التقلب على أنه
االنحراف القوي لألسعار عن اتجاهها العام .فهو بذلك مؤشر لقياس حالة عدم االستقرار ،وتعبر
تقلبات األسعار في األسواق املالية عن درجة الضبابية وعدم الثقة في مستقبل األسواق كما تعكس
درجة املخاطرة في العائد على السعر ،ويستخدم االنحراف املعياري أو التباين كمقياس للتقلب ،وبما
 د .منال بلقاسمDR.BELKACEMMANEL@GMAIL.COM :
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أن أسعار النفط تتميز بتقلباتها املستمرة ،يستخدم االقتصاديون االنحراف املعياري الشرطي
(التباين الشرطي) املستخرج من نماذج  ARCHكمقياس لتقلب سلسلة سعر النفط.
مشكلة البحث:
يعد النفط أحد املقومات الرئيسية للمجتمعات املتحضرة التي تحتاج إليه كافة قطاعات
املجتمع باإلضافة إلى الحاجة املاسة إليه في إدارة الحياة اليومية .إذ يعتبر عامل أساس ي إلحداث
التطور االقتصادي واالجتماعي .وتعد أسعار النفط الخام أكثر تقلبا من أسعار السلع األخرى .فبينما
تكون الفرصة متاحة أمام املستهلكين للبحث عن البدائل بسهولة فيما يتعلق بالسلع الغذائية
األخرى عندما ترتفع أسعارها النسبية ،إال أن هذا الخيار غير متاح عندما يتعلق األمر باستخدام
النفط .ونظرا ألهمية أسعار النفط وما تحمله من تبعات على االقتصاد العالمي ،من الضروري طرح
مشكلة الدراسة من خالل األسئلة التالية :ماهي العوامل املتحكمة في تحديد أسعار النفط؟ ماهي
أهم األسباب التي تؤدي إلى تقلبات أسعار النفط؟
هدف البحث:
يهدف هذا البحث إلى إيجاد نموذج لتقلبات أسعار النفط خالل الفترة املمتدة بين عامي 2000
–  2019باستخدام نماذج االنحدار الذاتي املشروطة بعدم ثبات تباينات األخطاء .وكذلك صياغة
أفضل نموذج لوصف هذه التقلبات في حالة تشخيصها ،ونتيجة لذلك سيتم املفاضلة بين نماذج
 ARCHواختيار أفضل نموذج مالئم لتشخيص تقلبات أسعار النفط و معرفة أسبابها ،وماهي أهم
العوامل املؤثرة فيها ،والنتائج املترتبة عنها.
أهمية البحث:
وتكمن أهمية الدراسة في معرفة أهم االسباب املؤثرة في تقلبات أسعار النفط .إذ يعتبر املصدر
الرئيس ي للطاقة وعامل مهم من عوامل النمو االقتصادي .فهو يمثل سلعة استراتيجية عاملية ومادة
أولية أساسية في الصناعة والزراعة ،فضال عن استعماالته في الحياة اليومية لإلنسان ،مما مكنه
من احتالل مكانة مهمة ضمن أطر التجارة الدولية .ومنذ اكتشافه في الواليات املتحدة األمريكية في
والية بنسلفانيا سنة  1859أصبح بمثابة العمود الفقري لكثير من الدول .فالنفط يشكل مادة حيوية
وسلعة استراتيجية تمتد أهميتها لتشمل كل أبعاد النشاط االقتصادي واالجتماعي والسياس ي
والعسكري
منهجية البحث:
تسعى هذه الدراسة إلى توظيف مزيج من األسلوب الوصفي واملنهج القياس ي .وسيتم استخدام
األسلوب الوصفي لدراسة السوق النفطية من خالل البيانات املتاحة حول العرض والطلب العالمي
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على النفط وتحديد طريقة تأثيرها في تحركات أسعار النفط ،أما املنهج القياس ي فيتضمن استخدام
أساليب اإلحصاء الوصفي لدراسة بيانات تقلبات أسعار النفط ،وإجراء اختبارات القياسية من
خالل اختبار استقراريه السالسل الزمنية ألسعار النفط ،واستخدام نماذج  ARCHالستخراج
تقلباتها .وقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين وهي :نماذج االنحدار الذاتي املشروطة بعدم ثبات
تباينات األخطاء؛ نمذجة تقلبات أسعار النفط باالعتماد على نماذج .ARCH

املبحث األول :نماذج االنحدارالذاتي املشروطة بعدم ثبات تباينات األخطاء:
تتميز نماذج االنحدار الذاتي املشروطة بعدم ثبات تباينات األخطاء الخاصة باملسائل املالية
بديناميكية غير خطية .فعند النظر إلى سلسلة زمنية مالية عادة ما يتم مالحظة تقلباتها عن طريق
تمثيلها إحصائيا من خالل التباين غير الثابت عبر الزمن .وبعبارة أخرى ،التباين يتغير مع مرور
الوقت .وبالتالي فهي العملية األساسية التي تكشف عن عدم التجانس  .Heteroscedasticityعلى
العموم ،في هذه السالسل يتم مالحظة فترات طويلة تحتوي على تقلبات منخفضة تليها فترات طويلة
تحتوي تقلبات قوية .في الواقع ،التواريخ ذات التقلب املنخفض تميل إلى اتباع بعضها البعض ،كما
هو حاصل في التواريخ ذات التقلب القوي1.
إن مشكلة عدم تجانس الخطأ ،Heteroscedasticity ،تتكون من كلمتين  Heteroبمعنى غير متساو
و scedasticityبمعنى تباعد أو إنتشار 2.وهناك عدة أسباب تؤدي إلى عدم ثبات التباين الخطأ ومن
األمثلة على ذلك3:
 إن تزايد املشاهدات يؤدي إلى زيادة تباين الخطأ العشوائي مع زيادة قيم املتغيراملستقل؛
 إن التحسن في أساليب جمع البيانات والتعامل معها يؤدي إلى اتجاه تباين الخطأ نحوالتناقص.
وبصفة عامة يالحظ أن مشكلة عدم ثبات تباينات األخطاء إنما تظهر بشكل أكبر في حالة بيانات
الدراسات املقطعية ( )Cross Sectionالتي تتناول دراسة الظاهرة في لحظة زمنية معينة .ومن هنا
يكون عدم ثبات األخطاء في الدراسات املقطعية أكبر منه في حالة دراسة السالسل الزمنية4.
إن دور صفة عدم التأكد في تحديد حركية سلوك مختلف املتغيرات االقتصادية الحديثة ،خاصة في
املسائل املالية ،جعل النظريات االقتصادية القياسية تعطيه قدرا من األهمية بدءا باستخدام
املتوسط الشرطي بدال من املتوسط غير الشرطي في نماذج  ،ARMAهذه الصفة اإلضافية من شأنها
أن تساهم في تحسين التنبؤات الناتجة عن هذه النماذج .وبعد ذلك تطورت هذه الفكرة لتشمل
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العزوم من الدرجة الثانية ،حيث أثار  Engelسنة  1982إلى أهمية استخدام التباين غير الشرطي
لتحسين العملية التنبؤية عن طريق صياغة نماذج  ARCHنماذج انحدار ذاتي مشروطة بعدم
تجانس تباينات األخطاء ونذكر من أهمها :نموذج ARCH؛ نموذج GARCH؛ نموذج EGARCH؛ و
نموذج 5.TGARCH
 .1نموذج :ARCH
في سنة  1982إقترح  Engleنموذج (Autoregressive conditionnally heteroscedastic) ARCH
نماذج اإلنحدار الذاتي غير ثابتة التباين .ووفقا لهذه النماذج يكون تباين السلسلة الزمنية غير ثابت
أي يرتبط بمجموع املعلومات املتوفرة والزمن .والذي يمكن كتابته كالتالي6:
𝑞
2
𝑖𝜎𝑡2 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖 𝜀𝑡−
𝑖=1

 :𝜎𝑡2يمثل التباين الشرطي للخطأ العشوائي 𝑡  ،والذي يعتبر مقياس لتقلب السلسلة الزمنية .وهو
يعتبر دالة خطية ملربع القيم املاضية  qللخطأ العشوائي  . 2𝑡−1وكلما كان قيمة الخطأ العشوائي
مرتفع كلما كان قيمة التباين الشرطي أو التقلب مرتفع أيضا.
إذ إن  𝑎0 > 0و  𝑎𝑖 > 0من أجل  𝑖 > 0والتي تمثل معلمات النموذج ،والقيود املفروضة
عليها تضمن ايجابية التباين الشرطي .ومما يأخد على هذا النموذج في األعمال التطبيقية إن التوسع
في قيم 𝑞 قد ينتج عنه قيم سالبة ل  aوهذا ما يناقض إحدى فرضيات النموذج .وملواجهة هذه
املشكلة إقترح  )1986( Bollerslevما يعرف بنموذج االنحدار الذاتي املعمم مشروط بعدم التجانس
) ،GARCH(p ,qوفي هذا النموذج يكون التباين الشرطي للخطأ العشوائي دالة خطية ملربع القيم
املاضية للخطأ العشوائي والتباين نفسه مؤخر ب  tخطوة زمنية7.
 .2نموذج :GARCH
منذ أن اكتشف نموذج  ARCHفي  1982أصبح له أهمية متزايدة مع الوقت .وقد قام Bollerslev
بتعميم النموذج األولي وهو نموذج االنحدار الذاتي العام املشروط باختالف التباين .GARCH
وأبسط نماذج  GARCHهو ) GARCH (1,1والذي يمكن كتابته كالتالي8:
𝑞

𝑝

2
2
𝑖𝜎𝑡2 = 𝜔 + ∑ 𝑎𝑖 𝜀𝑡−
𝑗+ ∑ 𝛽𝑗 𝜎𝑡−
𝑖=1

𝑗=1

والذي يعني أن التباين املشروط عند الزمن  tيعتمد ليس فقط على مربع مقدار الخطأ في الفترة
الزمنية املتأخرة السابقة كما في ) ARCH(1ولكن أيضا على تباينه املشروط في الفترة الزمنية املتأخرة
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السابقة .هذا النموذج في الحالة العامة يكتب ) GARCH(p,qحيث  pفترة زمنية متأخرة ملربع مقدار
الخطأ  qفترة زمنية متأخرة للتباين املشروط.
وبالنسبة ل  Bollerslevوضع شرط كافي لتكون قيمة التباين الشرطي موجبة حيث = 𝑖
𝑞  1, … … ,إذ إن ω > 0 ،𝑎 ≥ 0و𝑝  𝑗 = 1, … … ,إذ إن9.𝛽 ≥ 0
𝑗
𝑖
 .3نموذج :EGARCH
نموذج ) EGARCH(p,qأو نموذج  GARCH Exponentielإقترح من قبل  Nelsonعام  ،1991في هذا
النموذج يعتمد التباين الشرطي على إشارة  Signeوسعة أو مدى  Amplitudeالتمثيالت السابقة
لحدود الخطأ .وذلك ألنه في هذا النموذج يكون املتغير التابع هو لوغاريتم التباين الشرطي وبهذا
نتالفى قيود نموذج  GARCHالذي يشترط أن تكون معلمات النموذج موجبة .ويعطي نموذج
) EGARCH(1,1بالعالقة التالية10:
| |𝜀𝑡−1
𝜀𝑡−1
) 2
log(𝜎𝑡2 ) = 𝑎0 + 𝛿1 log(𝜎𝑡−1
( + 𝑎1
(𝛾)+
)
𝜎𝑡−1
𝜎𝑡−1
تصنف نماذج  EGARCHالعالقة بين القيم املاضية للخطأ العشوائي ولوغاريتم التباين الشرطي ،في
ظل عدم وجود قيود على املعامالت التي تضمن عدم سلبية التباين الشرطي .في نماذج EGARCH
يمكن أن تكون املعلمات موجبة أو سالبة وهذا ما يسمح بنمذجة مختلف التأثيرات اإليجابية
للصدمات على التباين الشرطي وكذا مختلف أنواع عدم التناظر.
 .4نموذج :TGARCH
1⁄

عرف نماذج  TGARCHبأنها  Conditional Standard Deviationغير أنه يتم تعويض 𝑡𝜎 ب .𝜎𝑡 2
ووضع هذا النموذج من قبل ) ،Zakoian (1994ويتم تعويض الشكل املربع للنماذج  GARCHبدالة
خطية على قطع ،حيث كل قطعة تضم صدمات لها نفس الطبيعة ،ويعطى النمودج بالعالقة
التالية11:
𝑞

𝑞
1⁄

+
−
𝑗= 𝑎0 + ∑(𝑎𝑗+ 𝜀𝑡−
𝑗− 𝑎𝑗− 𝜀𝑡−
) + ∑ 𝛽𝑗 𝜎𝑡−𝑗2
𝑗=1

−
𝑗(𝑚𝑎𝑥 𝜀𝑡−𝑗 , 0) ،𝜀𝑡−

𝑗=1
+
= 𝑗،𝜀𝑡−

1⁄
𝜎𝑡 2

و =،𝑎𝑗− , 𝑎𝑗+

𝑗,
حيث )= (𝑚𝑖𝑛 𝑡−𝑗 , 0
𝑞  1, … … . ,وحسب  Zakoianإلغاء قيود إيجابية املعامالت تسمح باألخذ بعين اإلعتبار لظاهرة
عدم التناظر التي تميز التقلب ،وبالتالي تصبح أي صدمة لحد الخطأ العشوائي على التباين الشرطي
تعتمد على كل من حجم وإشارة الصدمة12.
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 .5إختبارنماذج :ARCH
تعتبر مرحلة التشخيص املرحلة األهم من مراحل بناء نماذج السالسل الزمنية ،وقبل التشخيص
يجب أن يتم تحويل السالسل الزمنية إلى سلسلة العوائد التي تتميز بإستقراريتها وتذبذبها حول
الوسط ،وتستند إلى التعريف الرياض ي اآلتي13:
𝑡𝑝
( 𝑛𝑙 = 𝑡𝑦
) ) = 𝑙𝑛(𝑝𝑡 ) − 𝑙𝑛(𝑝𝑡−1
𝑝𝑡−1
ولتشخيص نماذج  ARCHيتم أستخدام اختبارين ليتم التعرف من خاللهما عن وجود مشكلة عدم
تجانس تباين الخطأ العشوائي  Heteroscedasticityواملتمثالن في إختبار ثبات التباين الشرطي
لألخطاء ARCH-LM؛ و اختبار جونغ بوكس .Ljung – Box
 .1إختبارثبات التباين الشرطي لألخطاء :ARCH-LM
تسمح نماذج  ARCHبنمذجة املتغيرات املالية التي تحتوي على تباين شرطي غير ثابت لألخطاء
العشوائية حيث أن التطاير الشرطي الذي يعبر في الغالب عن املخاطرة غير ثابت .ويعتمد هذا
اإلختبار على مضاعف الغرانج  14.LMفقبل تقدير النموذج على أساس أنه  ARCHيمكن القيام بهذا
اإلختبار الذي يعتمد على تقدير املعادلة قيد الدراسة بطريقة املربعات الصغرى ثم االحتفاظ
باألخطاء الناتجة عن هذا التقدير للقيام بإنحدار مربعاته على الثابت وعلى مربعاتها للفترات السابقة
أي نقوم بتقدير املعادلة اآلتية15:
2
2
2
𝑝….+𝑎𝑝 𝑟𝑡−
𝑟𝑡2 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑟𝑡−1
+ 𝑎2 𝑟𝑡−2
حيث 𝑡𝑟 عبارة عن 𝜇  .𝑦𝑡 −إلختبار ) ARCH (pنقوم بحساب حاصل ضرب معامل التحديد
الناتج عن هذا التقدير بحجم العينة املستعملة أي املقدار  𝑇𝑅 2الذي يكون يتبع مربع كآي من
الدرجة ( (𝑋𝑃2 ( )Pتحت فرضية العدم املتمثلة في أن األخطاء متجانسة Conditional
 Homoscedasticityإن القيم الصغيرة لـ ـ  𝑅 2تعني أن أخطاء الفترات السابقة ال تؤثر على الخطأ
الحالي وبالتالي اليوجد أثر  .ARCHأي أننا نقبل بفرضية العدم .بينما إذا كان  𝑇𝑅 2أكبر من قيمة
 𝑋𝑃2املجدولة فهذا يعني أننا نرفض فرضية العدم ونقبل بنموذج  ARCHوبالتالي نقبل النموذج على
هذا األساس16.
 .2اختبارجونغ بوكس :Ljung – Box
في عام  1978استحدث كل من الباحثين  Ljungو  Boxهذا اإلختبار إلختبار عشوائية أخطاء
السلسلة الزمنية عن طريق حساب معامالت اإلرتباط الذاتي للبواقي ملجموعة من اإلزاحات ،وأن
فرضية اإلختبار تكتب بالصيغة التالية17:
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𝐻0 ∶ 𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝑘 = 𝜌𝑚 = 0
حيث 𝑚 𝐾 = 1, 2, … … … ,
𝐻1 : 𝜌𝑘 ≠ 0
وان احصائية االختبار تعطى بالعالقة التالية18:

𝑚

)𝑝 𝑥 2 (𝑚 −

~

𝜌̂ 𝑘 2
∑ ) = 𝑛 (𝑛 + 2
𝑘𝑛−
𝑘=1

𝐵𝐿𝑄

إذ إن :
 :nتمثل حجم العينة؛
 :mعدد اإلزاحات لإلرتباط الذاتي؛
 :pعدد املعلمات املقدرة في النموذج.
 𝜌̂ 𝑘 2تمثل مقدرات معامالت اإلرتباط الذاتي لسلسلة البواقي 𝜇  𝜖𝑡 = 𝑦𝑡 −وملربع سلسلة
البواقي 𝑡 ∈2ثم يتم مقارنة احصاءة 𝐵𝐿𝑄 مع القيمة الجدولية الختبار )𝑝  𝑥 2 (𝑚 −وملستوى
داللة  ،aفاذا كان )𝑝  𝑄𝐿𝐵 > 𝑥 2 (𝑚 −دل ذلك على رفض فرضية العدم وقبول الفرضية
البديلة بمعنى وجود مشكلة عدم تجانس التباين .أما إذا كان )𝑝  𝑄𝐿𝐵 < 𝑥 2 (𝑚 −دل ذلك
على عدم رفض فرضية وال توجد مشكلة عدم تجانس التباين أي اليوجد تأثير
19.Heteroscedasticity
املطلب الرابع ،معايير إختيار النموذج:
تأتي أهمية اختيار رتبة النموذج في كون اختيار رتبة أدنى من الرتبة الفعلية يؤدي إلى عدم اتساق
معلمات النموذج واختيار رتبة اعلى من الرتبة الفعلية يؤدي إلى زيادة تباين النموذج وهذا بدوره
يؤدي إلى فقدان الدقة بسبب الزيادة في عدد معلمات النموذج املختار .ويتم إستخدام ثالث معايير
إلختيار أحسن نموذج من بين نماذج اإلنحدار الذاتي املشروطة بعدم ثبات تباينات األخطاء واملتمثلة
في :معيار معلومات اكيكي؛ معيار معلومات شوارتز؛ معيار املعلومات حنان – كوين.
 .1معيارمعلومات اكيكي ):(AIC
اقترح هذا املعيار الباحث  Akaikeعام  1973ويدعى ) Akaike Information Criterion (AICوصيغته
هي20:
𝜌 𝐴𝐼𝐶 = 2 ln(𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑) − 2
وان صيغة املعيار ) (AICبداللة مقدار تباين الخطأ تكون كما يلي:
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𝑃𝐴𝐼𝐶(𝑃) = 𝑇𝑙𝑛𝜎 2 + 2
 :Pترمز إلى عدد املعالم في النموذج؛
 :Tترمز إلى عدد املشاهدات؛
 :𝜎 2ترمز الى مقدار تباين الخطأ والذي يحسب بالصيغة التالية:
∑𝑡𝑛−1(𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 )2
2
= 𝜎
𝑝𝑛−
ويتم اختيار رتبة النموذج التي تكون مقابلة ألقل قيمة ملعيار .AIC
 .2معيارمعلومات شوارتز):(SIC
قدم الباحث  Gideon Schwarzعام  1978معيار معلومات يطلق علية Schwarz Information
 ،Criterionوقد طور هذا املعيار ملعالجة مشكلة النقص في اإلتساق الذي يعاني منه معيار .AIC
وصيغة املعيار تعطى كاآلتي21:
)𝑛(𝑛𝑙𝑘 𝑆𝐼𝐶 = −2(𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐿𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑) +
ويتم اختيار رتبة النموذج التي تكون مقابلة ألقل قيمة ملعيار .SIC
 .3معياراملعلومات حنان – كوين ):(H – Q
إقترح الباحثان  Hannanو Quinnعام  1979معيارا جديدا لتحديد رتبة النموذج املدروس ويدعى
بمعيار حنان كوين  Hannan-Quinnويرمز له ) H-Q (hوصيغته الرياضية تعطى كاآلتي22:
𝑛𝐶 > 2𝐻 − 𝑄 = 𝑙𝑛𝜎̂𝑎2 + 2ℎ𝐶𝑙𝑛(ln 𝑛)/
أن الحد الثاني أعاله ينخفض بأسرع مقدار ممكن عند ثبات الرتبة بسبب اللوغاريتم املتكرر .ويتم
اختيار رتبة النموذج التي تكون مقابلة ألقل قيمة ملعيار .H-Q
ومما سبق يمكننا القول ،أن نماذج  ARCHتسمح بنمذجة وقياس تقلبات األسعار عن طريق حساب
التباين الشرطي لسلسلة العوائد .إذ تعتبر من النماذج الخطية التي تعتمد في تفسيرها للظاهرة في
اللحظة الحالية على املتوسطات املرجحة للمالحظات املاضية واألخطاء العشوائية.

املبحث الثاني :نمذجة تقلبات أسعارالنفط بالعتماد على نماذج :ARCH
في هذا املبحث سيتم حساب تقلب سعر النفط من خالل نماذج  ،ARCHوألجل هذا سيتم االعتماد
على املراحل التالية :دراسة وصفية لسلسلة عوائد أسعار النفط؛ دراسة إستقرارية أسعار النفط؛
إجراء إختبارات  ARCHللتأكد من مدى صالحية النموذج؛ ثم إختيار أحسن نموذج من نماذج
 ARCHلتحديد سلسلة تقلب سعر النفط ،ثم القيام بفحص مدى مالئمة النموذج املختار.
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أوال ،دراسة وصفية لسلسلة عوائد أسعارالنفط:
لقد تم اإلعتماد في الجانب التطبيقي على بيانات أسعار النفط الفورية اليومية لخام غرب تكساس
الوسيط الستخراج تقلباتها خالل الفترة املمتد ما بين عامي  .2019 – 2000ويتم احتساب العوائد
اليومية  rباستعمال اللوغاريتم الطبيعي للبيانات وفقا للمعادلة التالية:
𝑟 = 𝑙𝑛 𝑝𝑡 – ln 𝑝𝑡−1
الشكل رقم 1
إحصاءات وصفية لسلسلة عوائد أسعار النفط:
1,200

Series: R
Sample 1/04/2000 6/24/2019
Observations 4889
0.000165
0.000907
0.164137
-0.170918
0.024273
-0.162784
7.328864

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

3838.896
0.000000

Jarque-Bera
Probability

1,000

800

600

400

200

0
0.15

0.10

0.05

0.00

-0.05

-0.10

-0.15

املصدر؛ تم إعداد الشكل باالعتماد على مخرجات ).(Eviws-8
حسب الشكل رقم  ،1يتبين أن أصغر قيمة كانت  0,170918-وأكبر قيمة كانت  0,164137ومتوسط
السلسلة  0,000165وبانحراف معياري  .0,024273ويتبين ايضا ان قيمة معامل االلتواء سالبة -
 0,162784وهذا يدل على أن توزيع األخطاء له ذيل طويل بجهة اليسار (التواء سالب) .كذلك
يختلف معامل التفلطح عن قيمة  3املميزة للتوزيع الطبيعي وهو يقدر في هذه العينة 7.328864
وبالتالي يختلف عن التوزيع الطبيعي .وهذا ما أكدته إحصائية  Jarque-Beraالذي تشير إلى أن هذه
البواقي ال تتبع قانون التوزيع الطبيعي عند مستوى معنوية .%5
ثانيا ،دراسة إستقرارية السلسلة:
الختبار استقراريه سلسلة العودة  rمن عدمه نستخدم إختبار جذر الوحدة لديكي فولر
 ، Augmented Dickey-Fullerوالنتائج املعروضة موضحة في الجدول رقم  .1وإختبار فيليبس برون
 Phillips-Perronاملعروضة في الجدول رقم .2
الجدول رقم 1
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: لسلسلة عوائد أسعار النفطAugmented Dickey-Fuller اختبار جذر الوحدة لديكي فولر
Null Hypothesis: R has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=31)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-72.12984
-3.959915
-3.410724
-3.127150

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
(Eviws-8) املصدر؛ تم إعداد الجدول باإلعتماد على مخرجات
 تبين رفض فرضية جذر الوحدة لسلسة العودة في حاله وجود،1 النتائج املعروضة في الجدول رقم
 وهذا يشير إلى أن سلسلة العودة ألسعار النفط مستقرة،%5 ثابت وإتجاه عام عند مستوى داللة
.وهذا يجنبنا الحصول على نتائج زائفة
2 الجدول رقم
: لسلسلة عوائد أسعار النفطPhillips-Perron إختبار فيليبس برون
Null Hypothesis: R has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 27 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-72.21819
-3.959915
-3.410724
-3.127150

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Residual variance (no correction) 0.000589
HAC corrected variance (Bartlett kernel) 0.000557

املصدر؛ تم إعداد الجدول باإلعتماد على مخرجات ).(Eviws-8
النتائج املعروضة في الجدول رقم  ،2تبين رفض فرضية جذر الوحدة لسلسة العودة بوجود ثابت
وإتجاه عام عند مستوى داللة  ،%5وهذا يشير إلى أن سلسلة العودة ألسعار النفط مستقرة وهذا
يجنبنا الحصول على نتائج زائفة.
ثالثا ،إختبارات نماذج :ARCH
إلجراء إختبارات نماذج  ARCHنقوم بإجراء اختبارين ،األول يتمثل في إختبار  ARCHويستخدم
إلختبار عشوائية أخطاء السلسلة الزمنية ،أي إختبار أن األخطاء تتبع توزيع طبيعي متماثل مستقل.
أما الثاني فيتمثل في إختبار  Ljung-Box Testويعد من اإلختبارات التي تستخدم في اختبار عشوائية
أخطاء السلسلة الزمنية وذلك من خالل حساب معامالت اإلرتباط الذاتي للبواقي ملجموعة من
اإلزاحات.
 .1إختبار :ARCH
بناء على إختبار  ،ARCHيمكننا التحقق من وجود اثره في البواقي من خالل النتائج املعروضة في
الجدول رقم .3
الجدول رقم 3
إختبار  ARCHلسلسلة عوائد أسعار النفط:
Heteroskedasticity Test: ARCH
0.0000
0.0000

)Prob. F(1,4886
)Prob. Chi-Square(1

285.0477
269.4450

F-statistic
Obs*R-squared

املصدر؛ تم إعداد الجدول باإلعتماد على مخرجات ).(Eviws-8
من الجدول رقم  ،3تبين اإلختبار إحصاءه  Obs*R-squared LMأصغر من  %5وهذا ما يجعلنا
نرفض الفرضية العدمية القائلة بأن تباين األخطاء ثابت عبر الزمن ،ونقبل الفرضية البديلة
فرضية عدم ثبات التباين الشرطي.
 .2إختبار :Ljung-Box Test
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ملعرفة مدى عشوائية سلسلة العودة اللوغاريتمية تم إختبار  ،Ljung-Boxوالنتائج موضحة في
الجدول رقم 4
الجدول رقم 4
بيان اإلرتباط الذاتي للبواقي :Ljung-Box Test for residuals
Date: 07/07/19 Time: 22:23
Sample: 1/04/2000 6/24/2019
Included observations: 4889
PAC Q-Stat Prob
0.028
0.044
0.028
0.049
0.023
0.014
0.004
0.001
0.002
0.003

4.8124
6.2687
9.1274
9.5368
13.067
15.942
20.835
25.917
26.022
26.419

-0.031
-0.018
0.023
0.010
-0.025
-0.026
-0.035
-0.034
0.003
0.010

AC
-0.031
-0.017
0.024
0.009
-0.027
-0.024
-0.032
-0.032
0.005
0.009

Autocorrelation Partial Correlation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

املصدر؛ تم إعداد الجدول باإلعتماد على مخرجات ).(Eviws-8
حسب الجدول رقم  ،4يبين قيم العمود  p-valueرفض فرضية العدم عند مستوى معنوية %5
وهذا يعني بأن سلسلة العودة ألسعار النفط تعاني من وجود إرتباط متسلسل ألن القيم جميعها
كانت أصغر من  .0,05أي يوجد تأثير ل ،ARCHوبالتالي هناك حالة من عدم التجانس
.Heteroscedasticity
املطلب الرابع ،إختيار النموذج املالئم:
سيتم في هذه املرحلة اختيار أفضل نموذج والذي سيتم استخدامه لقياس تقلبات أسعار النفط
باالعتماد على أقل قيمة ملعيار ( )AIC, SIC, H-Qومعنوية املعلمات املقدرة .ويبين الجدول رقم 5
النماذج املقدرة وقيم معايير ( )AIC, SIC, H-Qحسب توزيع الخطأ العشوائي للنماذج.
الجدول رقم 5
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مقارنة بين نماذج :EGARCH ،TARCH ،GARCH ،ARCH
H-Q

SIC

AIC

النماذج

-4.673946

-4.671359

-4.675345

)ARCH(1

-4.724078

-4.721491

-4.725476

)ARCH(2

-4.746677

-4.743228

-4.748542

)ARCH(3

-4.760345

-4.756033

-4.762675

)ARCH(4

-4.820416

-4.817829

-4.821814

)GARCH(1 ,1

-4.820603

-4.817153

-4.822467

)GARCH(1 ,2

4.822537

-4.819088

-4.824402

)GARCH(2 ,1

-4.823126

-4.818815

-4.825457

)GARCH(2 ,2

-4.824950

-4.821501

-4.826815

)TGARCH(1,1

-4.829635

-4.826186

-4.831500

)EGARCH(1,1

املصدر؛ تم إعداد الجدول باإلعتماد على مخرجات ).(Eviws-8
من خالل الجدول رقم  ،5نجد بأن نموذج ) EGARCH (1,1متقدم على النماذج األخرى بالنسبة
لسلسلة العودة ألسعار النفط .لكونه يحتوي على أقل قيمة ملعيار (.)AIC, SIC, H-Q
خامسا ،فحص مدى مالئمة النموذج:
بعد تشخيص النموذج املالئم وتحديد درجته وتقديره البد من التأكد من صحته وكفاءته ،وذلك من
خالل تطبيق إختباري  Ljung-Boxو ، arch-lmوالجدوالن رقم  6و 7يوضحان نتائج اختباري نموذج.
الجدول رقم 6
إختبار  ARCHلسلسلة عوائد أسعار النفط:
Heteroskedasticity Test: ARCH
0.0797
0.0802

)Prob. F(30,4828
)Prob. Chi-Square(30

1.383596
41.41831

F-statistic
Obs*R-squared

املصدر؛ تم إعداد الجدول باإلعتماد على مخرجات ).(Eviws-8
الجدول رقم 7
بيان اإلرتباط الذاتي للبواقي :Ljung-Box Test for residuals
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Date: 07/07/19 Time: 22:59
Sample: 1/04/2000 6/24/2019
Included observations: 4889
*Prob

Q-Stat

PAC

AC

0.167
0.385
0.591
0.651
0.780
0.824
0.855
0.867
0.906
0.917

1.9083
1.9083
1.9112
2.4627
2.4800
2.8795
3.3086
3.8914
4.0832
4.5926

-0.020
-0.000
0.001
0.011
-0.001
-0.009
-0.010
-0.011
-0.007
0.010

-0.020
0.000
0.001
0.011
-0.002
-0.009
-0.009
-0.011
-0.006
0.010

Partial Correlation
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Autocorrelation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

*Probabilities may not be valid for this equation specification.

املصدر؛ تم إعداد الجدول باإلعتماد على مخرجات ).(Eviws-8
يبين الجدول رقم  6و ،7بأن قيم  p-valuesلالختبارات اكبر من ( )0,05وهذا يعني بأننا ال نرفض
فرضيات العدم ،مما يشير الى إن البواقي عشوائية وتتوزع بشكل مستقل لكل نموذج ،وهذا يؤكد أن
هناك توفيق في هذا النموذج وهو مالئم لتمثيل تقلبات البيانات أسعار النفط.
املطلب السادس ،حساب تقلبات سلسلة أسعار النفط:
من أجل حساب تقلبات أسعار النفط سوف نعتمد على التباين الشرطي من نموذج )EARCH (1,1
كما هو مبين في الشكل رقم . 2
الشكل رقم 2
تقلب سعر النفط باستخدام التباين الشرطي من نموذج ):EGARCH (1,1
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EGARCH01
.005
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.001

.000
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املصدر؛ تم إعداد الشكل باإلعتماد على مخرجات ).(Eviws-8
يبين الشكل رقم  ، 2تقلبات أسعار النفط اليومية باستخدام التباين الشرطي من نموذج EGARCH
) .(1,1ويمكن حصر أهم األحداث التي ساهمت في تقلب أسعار النفط خالل هذه الفترة في النقاط
التالية:
 .1أحداث  11سبتمبر  :2001أدى سقوط برجي التجارة العامليين في نيويورك في هذا التاريخ إلى
خسائر في االقتصاد األمريكي مما انعكس سلبا على نمو االقتصاد العالمي .كما تسببت هذه
األحداث في انخفاض أسعار النفط حيث انتقلت أسعار الفورية لخام غرب تكساس الوسيط
من  26,20دوالر/للبرميل في شهر سبتمبر إلى  19,64دوالر/للبرميل في شهر نوفمبر من نفس
السنة نتيجة النخفاض الطلب على النفط واملشتقات النفطية.
 .2التعطيل في إمدادات النفط عام  :2003شهدت أسواق النفط بين أواخر عام  2002وأوائل عام
 2003اثنين من تعطيالت في االمدادات النفطية ويعود هذا لالنخفاض الحاد في إنتاج النفط
الفنزويلي الناجم عن االضطرابات املدنية في فنزويال .وأيضا للتعطل في إنتاج النفط العراقي
املرتبط بحرب العراق عام 23.2003
 .3طفرة أسعار النفط النصف األول من عام  :2008في هذه السنة بلغت أسعار النفط أعلى
مستوى لها بحوالي  147دوالر/للبرميل ،ويمكن إرجاع جذور الطفرة السعرية للفترة من عام
 2002إلى منتصف  2008عام إلى النمو اإلستثنائي في الطلب العالمي على النفط .فقد شهد
الطلب العالمي على النفط زيادة مطردة ومتسارعة ارتفع خاللها الطلب من حوالي  77,1مليون
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برميل/يوميا خالل عام  2001إلى أن بلغ أعلى مستوياته بحوالي  88,4مليون برميل/يوميا خالل
الربع األول من  ،2008أي بزيادة حوالي  11,3مليون برميل/يوميا 24.وتعكس الزيادة في الطلب
العالمي على النفط حقبة جديدة من التسارع في النمو االقتصادي بقيادة الصين و
االقتصاديات الناشئة .وحتى من دون هذا االنتعاش غير املتكرر الواسع النطاق ،فإن عدم
القدرة على زيادة الطاقة اإلنتاجية من تلقاء نفسها أدت إلى ارتفاع أسعار النفط 25.كما تزامن
الصعود الحاد ألسعار النفط بين عامي  2004و 2008مع أول انخفاض ملموس في إمدادات
النفط من دول خارج أوبك ،باملقارنة مع زيادة غير مسبوقة في الطلب للنفط في نفس الفترة ،إذ
زاد الطلب العالمي بنسبة  ، %33في حين انخفضت االمدادات من خارج أوبك بنسبة  .%23فعلى
الرغم من أن أعضاء أوبك ردت عن طريق زيادة إنتاجها إلى أنها عجزت عن سد الفجوة املتزايدة
بين الطلب العالمي واالمدادات من خارج أوبك 26.وكان العامل اآلخر الذي ساهم في ارتفاع أسعار
النفط هو النمو الضخم للعقود اآلجلة في األسواق النفطية نتيجة الزيادة الهائلة في األدوات
املالية ،وصناديق التحوط ،وشركات مالية املتخصصة التي بدأت تأخذ مكانها في السوق منذ عام
 ،1990عندما ارتفع متوسط اليومي من عدد املناصب املفتوحة في بورصة نايمكس من
 272.262في عام  1990إلى  468.109في عام  2000حتى ذروتها من  1.393.664في عام 27.2007
 .4ركود االقتصاد العالمي وانهيار أسعار النفط :دخل االقتصاد العالمي منذ النصف الثاني من
عام  2008في أعمق ركود اقتصادي له على اإلطالق نتيجة األزمة املالية العاملية التي بدأت
بالظهور في عام  2007مع انهيار سوق الرهن العقاري األمريكي ،وتفاقمت مع بدء سلسلة
االنهيارات املتالحقة في أسواق املال واملؤسسات املصرفية عام  2008ومن ثم امتدت آثارها
لتشمل كافة أنشطة االقتصاد الحقيقي في بلدان العالم املختلفة 28.ولم تكن صناعة النفط
بمنأى عن التطورات الحاصلة في االقتصاد العالمي حيث أخذت أسعار النفط في التراجع بشكل
حاد من  147دوالر/للبرميل في شهر جويلية إلى  36دوالر للبرميل في شهر ديسمبر .2008
 .5زيادة عرض النفط في األسواق النفطية :شهدت أسعار النفط استقرارا نسبيا في الفترة ما بين
عام  2011وحتى نهاية شهر جويلية عام  2014عند حدود  110دوالر/للبرميل ،لتنخفض بعدها
يأت هذا االنخفاض في أسعار النفط
األسعار للمرة األولى إلى ما دون  50دوالر/للبرميل .ولم ِ
العاملية كحدث مفاجئ ،بل كان نتيجة الستمرار االرتفاع في حجم اإلمدادات النفطية في
األسواق ،وخاصة من قبل الواليات املتحدة األمريكية .وقد كان الدافع وراء هذا األداء هو تطوير
تكنولوجيا الحفر والتنقيب على النفط الصخري ،حيث انتقل إنتاج الواليات املتحدة األمريكية
للنفط من أقل من  1مليون برميل/يوميا في عام  2010إلى أكثر من  3.5مليون برميل/يوميا في
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النصف الثاني عام  29.2014كما ساهمت منظمة األوبك أيضا في زيادة كمية النفط املعروضة
نتيجة سياستها القائمة باملحافظة على نفس حجم إنتاجها النفطي البالغ  30مليون/برميل يوميا
رغم وجود فائض في العرض.
زيادة اإلستهالك النفطي عام  :2018ارتفعت أسعار النفط في عام  2018لحوالي  71,31دوالر للبرميل
باملقارنة ب 54,19دوالر  /للبرميل عام  .2017حيث نما اإلستهالك النفطي بحوالي  1,4مليون
برميل/يوميا معظم هذه الزيادة أتت من قبل الصين بحوالي  680.000برميل /يوميا والواليات
املتحدة األمريكية بحوالي  500.000برميل يوميا 30.كما شهد النصف الثاني من عام  2018وبداية
عام  2019العديد من املخاوف بشأن النمو االقتصادي العالمي ،إذ تأثرت أسواق النفط العاملية
بضعف أسواق املال عموما في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة بالواليات املتحدة والنزاع التجاري بين
واشنطن وبكين وجميعها عوامل أثارت قلق املستثمرين وأدت إلى تفاقم املخاوف بشأن النمو
االقتصادي خالل هذه السنة.
خاتمة:
تبين من خالل الدراسة بأن نموذج ) EGARCH (1,1متقدم على النماذج األخرى الستخراج
تقلبات أسعار النفط ،لكونه يعطي أقل قيمة ملعايير ( .)AIC, SIC, H-Qوما يالحظ في هذه السلسلة
هو ارتفاع معدل تقلباتها خاصة خالل النصف الثاني من عام  2008وعام  2009وهذا راجع لألزمة
املالية خالل هذه السنوات .كما يالحظ أيضا ارتفاعا معدل تقلبات أسعار النفط ابتداء من
منتصف عام  2014حتى عام  .2016ويعود هذا لالنهيار أسعار النفط نتيجة لزيادة املعروض
النفطي بسبب ثورة النفط الصخري في أمريكا وأيضا لسياسة األوبك التي تهدف إلى املحافظة على
نفس معدالت اإلنتاج رغم وجود فائض في عرض النفط في األسواق الدولية.
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ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز تحديات التنمية االقتصادية في الجزائر بواسطة القطاع النفطي،
وهذا عن طريق الوقوف على أهم التحديات التي تواجه التنمية بواسطة هذا القطاع ،نتيجة
باعتباره القطاع الرئيس ي في الجزائر و هذا بسبب تمويله للتنمية االقتصادية عن طريق ما يدره من
عوائد مالية ،لها الفضل في تحريك عجلة التنمية في الجزائر كون هذا األخير بلد ريعي يعتمد بالدرجة
األولى على ما يدره النفط من عوائد مالية ،هذا باإلضافة إلى اقتراح مجموعة من الحلول من أجل
تفادي هذه التحديات والوقوف بالتنمية االقتصادية للجزائر في مختلف القطاعات.
الكلمات املفتاحية :التنمية االقتصادية ،القطاع النفطي ،الجزائر ،اإليرادات النفطية.
Abstract:
The study aims at highlighting the challenges of economic development in
Algeria through the oil sector, by identifying the most important challenges facing
development through this sector, as a result of its financing of economic
development through its financial returns. The country is a country that depends
primarily on the financial returns of oil, and it also proposes a package of
solutions to avoid these challenges and to address the economic development of
Algeria in various sectors.
Key words: economic development, oil sector, Algeria, oil revenues.
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ّ
مقدمة:
تنبع أهمية النفط في الجزائر من خالل توفيره إليرادات مالية تعتبر ضرورية لتمويل خطط
التنمية االقتصادية .ولقد لعب النفط دورا رئيسيا في تحديد مسار وطبيعة التنمية منذ استقالل
الجزائر خاصة بعد تأميمه سنة  ،1971وقد جاءت أهمية النفط باعتباره سلعة أساسية في
الصناعة ولها أثر فعال على مختلف أوجه النشاط االقتصادي ،ويعتبر مصدر دخل رئيس ي للجزائر،
إذ يشكل  %98من اجمالي ايراداتها املالية.
وكغيرها من الدول املنتجة للنفط ،تستغل الجزائر فوائضها املالية املتأتية من النفط في مسيرتها
التنموية ،إذ قامت بوضع مجموعة من املخططات التنموية الواسعة تهدف من ورائها إلى تنمية
البنية التحتية وتطوير القاعدة الهيكلية لالقتصاد الوطني ،و إلى املساهمة في ترقية الحركية
االيجابية لالستثمارات االنتاجية والخدماتية العامة والخاصة ،األمر الذي يؤدي إلى تحقيق تنمية
اقتصادية فكان البد لها من استخدامها للفوائض النفطية من اجل تمويل برامجها التنموية
باعتبارها الدخل الوحيد والرئيس ي للجزائر.
إشكالية البحث :وانطالقا مما سبق و للتعرف على أهم محددات التنمية في القطاع النفطي في
الجزائر تتطلب منا اإلجابة على إشكالية البحث على النحو التالي:
• فيما تكمن محددات التنمية في القطاع النفطي في الجزائر؟
أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحقيق األهداف اآلتية:
• محاولة الوقوف على املفاهيم العامة الخاصة بالتنمية
• التعرف على أهم التجارب الدولية في مجال التنمية
• إلقاء نظرة على دور النفط في مجال التنمية في الجزائر
• التحديات التي تواجه التنمية في القطاع النفطي في الجزائر
منهجية الدراسة :ملعالجة املوضوع ولإلجابة على اإلشكال السابق ،تعتمد الدراسة على املنهج
الوصفي التحليلي ،ونقسم اإلطار العام للموضوع ونحدد من خالله املفاهيم النظرية للتنمية.
وملعالجة املوضوع ولإلجابة على تساؤالت الدراسة نعتمد على الخطة التالية :
أوال -الجانب النظري :استعراض نظري حول التنمية االقتصادية:
ثانيا -الجانب التطبيقي :دراسة حول محددات التنمية في القطاع النفطي في الجزائربين
التحديات واألفاق.
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املبحث األول:استعراض نظري حول التنمية االقتصادية:
سوف أحاول من خالل هذا املبحث التطرق إلى استعراض نظري حول التنمية االقتصادية
وهذا من خالل التعرض إلى مفهوم التنمية االقتصاية ،و كذلك القيام باستعراض تجارب دولية
ناجحة في التنمية االقتصادية.
املطلب األول :مفهوم التنمية االقتصادية
من خالل هذا املطلب سنتناول كل من تعريف التنمية ،أهمية التنمية ،متطلبات التنمية،
قياس التنمية ومحددات التنمية.
الفرع األول :تعريف التنمية االقتصادية
تتعدد تعاريف التنمية  ،فيعرفها البعض ":بأنها العملية التي يتم بمقتضاها اإلنتقال من حالة
التخلف إلى حالة التقدم" .هذا االنتقال يقتض ي إحداث عديد من التغيرات الجذرية والجوهرية في
البنيان والهيكل االقتصادي .ويعرفها آخرون بأنها "العملية التي يتم بمقتضاها دخول االقتصاد
الوطني مرحلة االنطالق نحو النمو الذاتي" 1.كما تعرف أيضا على أنها "ذلك الشكل املعقد من
اإلجراءات والعمليات املتتالية واملستمرة التي يقوم بها اإلنسان للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه
وسرعة التغيير الحضاري في مجتمع ما"،أي أن التنمية ما هي إال عملية تغيير مقصود وموجه ،له
مواصفات معينة بهدف إشباع الحاجات2.
الفرع الثاني :أهمية التنمية االقتصادية
تكمن أهمية التنمية االقتصادية ما يلي3:
 -1زيادة الدخل الحقيقي وبالتالي تحسين معيشة املواطنين.
 -2توفير فرص عمل للمواطنين.
 -3توفير السلع والخدمات املطلوبة إلشباع حاجات املواطنين.
 -4تحسين املستوى الصحي والتعليمي والثقافي للمجتمع.
 -5تقليل الفوارق االجتماعية واالقتصادية بين طبقات املجتمع.
 -6تسديد ديون الدولة.
 -7تحقيق األمن القومي.
الفرع الثالث :متطلبات التنمية االقتصادية
تتمثل متطلبات التنمية في4 :
 -1التخطيط وتوفير البيانات واملعلومات الالزمة.
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-2
-3
-4
-5
-6

اإلنتاج بجودة وتوفير التكنولوجيا املالئمة.
توفير املوارد البشرية املتخصصة.
وضع السياسات االقتصادية املالئمة.
توفير األمن واالستقرار.
نشر الوعي التنموي بين أفراد املجتمع.

الفرع الرابع :قياس التنمية االقتصادية
يعتبر النمو الشرط األول لحدوث التنمية،حيث لواله لظل املجتمع عاجزا عن تلبية حاجيات
سكانه املختلفة ،وهي تتطلب إضافة لذلك مجموعة من التغيرات الهيكلية والتوزيعية التي تمس
الجوانب االقتصادية لألفراد ،والتي تتلخص في اآلتي5:
• قدرة االقتصاد الوطني على توليد زيادة سنوية مقبولة في الناتج الوطني اإلجمالي( .) GNP
• معدل نمو متوسط الدخل الفردي (.)GNI per Capita
• معدل نمو الناتج الوطني الحقيقي للفرد (النمو النقدي في متوسط نصيب الفرد – معدل
التضخم).
• ضرورة تبني استراتيجيات التصنيع السريع والتي غالبا ما حدثت على حساب التنمية
الزراعية والريفية.
إضافة إلى املؤشرات االقتصادية هناك مؤشرات غير اقتصادية البد من توافرها لحدوث التنمية
نذكر منها :التعليم ،الصحة ،التغذية،الحرية من االستعباد ،تقدير الذات واحترامها ،القدرة على
العيش
الفرع الخامس :محددات التنمية االقتصادية
تتمثل محددات التنمية في عدد من املحددات التي يمكن تقسيمها إلى.6 :
 -1محددات داخلية :متعلقة بالدولة نفسها من طبيعة ومستوى ومدى تطور الدولة وإمكانياتها
وظروفها التطويرية مثل :العقبات االقتصادية والتي تتمثل في تواجد الحلقات املفرغة ونقص وندرة
رأس املال وضيق األسواق املحلية ،وكذلك العقبات االجتماعية التي تتمثل في التضخم السكاني
وعالقته باملوارد الطبيعية وتأخير البيئة االجتماعية.
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 -2محددات خارجية :مرتبطة وناجمة عن طبيعة الظروف الدولية السائدة ونوع العالقات
ً
ً
ً
الخارجية للدول املتخلفة مع الدول األجنبية اقتصاديا وتجاريا وماليا ويتمثل ذلك في شروط التبادل
التجاري.
املطلب الثاني :تجارب دولية في مجال التنمية االقتصادية
هناك مجموعة من الدول التي كانت لها تجارب جد ناجحة في مجال التنمية االقتصادية نذكر
منها:
الفرع األول :نموذج النمو في االقتصاديات النفطية (دول الخليج):
لم تتخذ دول مجلس التعاون الخطوات الالزمة من السياسات السليمة في أوقات الطفرات،
لتحويل االقتصادات من اقتصادات ريعية تعتمد على االستخراج ،و االستقطاع ،والتوزيع ،إلى
اقتصادات تعتمد على العمل واإلنتاج ،وتنويع األنشطة والصادرات ،وتحويل املوارد الطبيعية
الناضبة إلى أصول يتولد منها نمو قابل لالستمرار في املدى البعيد ،وأهمها رأس املال البشري.
فنموذج النمو السائد في دول املجلس يعتمد على مداخيل النفط التي يعاد توزيعها في االقتصاد من
خالل آلية اإلنفاق الحكومي وجزء من هذا اإلنفاق استهالكي متعلق بأجور املواطنين ورواتبهم في
القطاع العام ،وجزء آخر منه متعلق باإلنفاق الرأسمالي في مشاريع التنمية ،والبنى التحتية
والخدمات االجتماعية ،بحيث يشكل هذا النوع من االنفاق تعاقدات القطاع الخاص وأرباحه
ونشاط هذا القطاع ال يزال بعد أربعة عقود من تصدير النفط يتركز في ثالثة مجالت رئيسية وهي :
املقاوالت ،الخدمات ،تجارة االستيراد والترويج للمنتوج االجنبي من خالل نظام الوكالة التجارية مع
االستفادة في ذلك من عاملين أساسيين هما االنفاق الحكومي الضخم في أوقات الطفرات النفطية
ورخص عوامل اإلنتاج وكثافتها.7
لقد كان لدول مجلس التعاون الخليجي صالبة بارزة في أثناء الركود العالمي الحاد وانخفاض
أسعار النفط ،و تعكس هذه الصالبة جزئيا نجاح برامج التنويع االقتصادي و التنمية التي
اضطلعت بها هذه الدول خالل العقدين األخيرين .وبينما يستمر اعتماد اقتصادات دول املجلس
بشدة على إيراداتها من النفط والغاز ،إال أنها تمر بتحول اقتصادي مثير ،نتج عنه نمو متزايد في
القطاعات غير النفطية .وباإلضافة إلى ذلك ،انتهزت الحكومات فرص الطفرة في اإليرادات النفطية
خالل الفترة  2008-2003لبناء مدخرات أجنبية ضخمة .ويعود الفضل في قدرة دول مجلس التعاون
الخليجي الى :
➢ تطبيق سياسة مالية مضادة لتقلبات الدورة االقتصادية من أجل مساندة اقتصادها ،يعود
إلى النهج املزدوج الذي تسير عليه في إدارة ثروتها النفطية .وتمشيا مع "نظرية الدخل الدائم"
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التي غالبا ما يدور الحديث حولها ،ادخرت دول املجلس نسبة كبيرة من إيراداتها النفطية في
أصول أجنبية (وذلك في الغالب من خالل صناديق الثروة السيادية) ،واستخدمت العائدات
منها لدعم اإلنفاق في امليزانية غير النفطية .
➢ استخدام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إيرادات النفط والغاز لتغذية مشاريع
التنمية الصناعية ،وبرامج عامة واسعة النطاق في مجاالت البنية التحتية واالستثمار ،من
بينها التعليم ،بهدف تحسين البيئة العامة لنشاط االستثمار الخاص وتحسين عائداته،
والنهوض بفرص العمل خارج القطاع الحكومي.
وقد ساعدت البرامج التي تم تنفيذها بالفعل على توسيع الطاقة اإلنتاجية خارج القطاع
النفطي املباشر (و مثال ذلك في صناعة البتروكيماويات واأللومنيوم والسياحة والتجارة) ،وشجعت
عند تنفيذها على زيادة النمو بقوة في قطاعات البناء في دول املجلس 8وكمثال على ذلك تجربة
اإلمارات العربية املتحدة :حيث حرصت اإلمارات العربية املتحدة على التطوير املستمر القتصادها،
باعتمادها على إعطاء األولوية للتعليم وبناء بنية تحتية متطورة لدعم البيئة االقتصادية
واالستثمارية مع سياسات مبنية على االنفتاح على العالم وعلى التنوع االقتصادي ،وقد ساهم ذلك
في التحول من دولة يعتمد اقتصادها على النفط بنسبة % 90في الناتج املحلي سنة  1971إلى
حوالي % 30سنة  .92012باإلضافة إلى االستقرار ،وبفضل سياسة تجارية مفتوحة ،وسعر صرف
مربوط بالدوالر ،تتميز اإلمارات بتكاليف منخفضة بالنسبة للشركات عبء ضريبي منخفض جدا كما
أنها استثمرت ،في إطار تنويع االقتصاد املحلي ،في إنشاء أصول جديدة ،وبنيات تحتية وخدمات ذات
جودة عالية بهدف التوفر على قطب جهوي للخدمات اللوجستية والخدمات املالية والنقل والطاقة
املتجددة والسياحة الثقافية كما عملت على إنشاء منطقة تجارة حرة لتطوير القدرات التصديرية (
دبي(.
الفرع الثاني :تجربة النرويج
تعتبر النرويج إحدى أكثر الدول األوروبية استقرارا من الناحية السياسية واملالية كما تتمتع
بأعلى مستويات املعيشة في العالم ،وأصبح النفط ال يشكل سوى  %26من إيرادات تلك الدولة حيث
قامت باستثمار العائدات النفطية بشكل مستقل عن االستهالك املحلي لتفادي الصدمات
االقتصادية الناجمة عن تذبذبات األسعار وما جنبها نقمة املوارد ،وذلك من خالل إنشاء صندوق
التقاعد النرويجي الذي توجه إليه اإليرادات النفطية.
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و عند دراسة نموذج النرويج نجد أنها فصلت بين ريع النفط وميزانية الدولة وأوجدت النرويج
مؤسسات مستقلة ومحكمة للسيطرة على إيرادات النفط .ورغم الهزات التضخمية التي عانت منها
النرويج بعد سنة ،1975فإن سياستها التدرجية في التوسع باإلنتاج والتصدير من جهة والفصل بين
موازنة الدولة والريع النفطي و قوة املؤسسات الراسخة في التجربة الديمقراطية من جهة أخرى،مما
جنب النرويج مآس ي الدولة الريعية .ففي سنة  1990تم تأسيس صندوق النفط بموجب قانون
خاص .و يدار وفق املبادئ اآلتية10:
 يشمل دخل الصندوق كل عائدات النفط والربح املترتب عن االستثمارات التي يقوم بها الصندوق. في أية سنة ما،ال يسمح للحكومة سحب أي أموال من الصندوق تزيد عن النقص في موازنة الدولةغير النفطية.
 و كقاعدة عامة اتفقت عليها األكثرية من السياسيين في البلد فيجب أن ال يتجاوز النقص فيامليزانية تحت الظروف االعتيادية نسبة تزيد عن  %4من الربح السنوي من االستثمارات التي يتوالها
الصندوق .وقد التزمت الحكومة به،أما املتبقي من تلك الثروة فإنها تعد ملكا لألجيال القادمة11.
وفي مجال السياسة املالية فان الحكومة تعتمد سياسة ذات اتجاهين ،األول هو تحديد
اإلنفاق الحكومي وضبط معدالت البطالة واالتجاه الثاني هو الحد من التضخم ،فقد اقترحت
الحكومة في جانفي  2009تعديالت على امليزانية املالية لسنة  ،2009و التي تأثرت باألزمة املالية
العاملية،مع اتخاذ تدابير لتعزيز النمو و العمالة وتخفيض العجز في الناتج املحلي اإلجمالي والذي
ارتفع إلى  % 3بحسب تقديرات وزارة املالية وقد حصلت موافقة البرملان على تلك التعديالت في شهر
شباط من السنة نفسها.12
و كما جرى اعتماد تدابير مالية ونقدية ملواجهة تلك األزمة ،والبد من اإلشارة إلى أن التوسع في
استخدام عائدات النفط قد جعل من ميزانية سنة  2009األكبر منذ  30سنة و ذلك من أجل
التصدي لتداعيات األزمة املالية العاملية التي تسببت في انخفاض معدالت النمو من  % 6سنة 2008
إلى  % 0,8سنة  .2009كما أن نسبة العجز في ميزانية السنة املالية كانت بحدود  118مليار كرونة أما
صافي التدفقات النقدية من النفط فقد بلغ نحو  261مليار كرونة ،وترتكز السياسة النقدية على
قانون  29مارس  2001الذي ينص على وجود نظام مرن الستهداف التضخم13.
أما السياسة النقدية على املدى الطويل فإنها تركز على املوازنة بين الحاجة إلى معدالت تضخم
منخفضة ومستقرة من اجل الحفاظ على النمو االقتصادي والسيطرة على معدالت التضخم وعدم
السماح بانفالته ملا له من تأثير على مستقبل اإلنتاج والعمالة.
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وكما كان هناك تعليمات أخرى وضعتها وزارة املالية للعمل في الصندوق منها تحقيق اعلي ربح
ممكن مع اقل مجازفة وعلى الصندوق تحاش ي املشاريع التي تس يء إلى حقوق اإلنسان و إلى البيئة و
الصندوق املخول إلستثمار أمواله خارج النرويج وذلك لعدة اعتبارات منها14:
 الفصل بين صندوق النفط واملوازنة العامة لتجنب التداخل الذي قد يحصل بينهما من حيثاألهداف والوظائف.
 تجنب التأثيرات السلبية للثروة النفطية على االقتصاد النرويجي املتمثلة أساسا في :ارتفاع أسعارصعر صرف العملة املحلية،انخفاض تنافسية القطاعات اإلنتاجية داخل وخارج الوطن ،توجه
املوارد املالية نحو القطاع النفطي.
 تحقيق أكبر عائد ممكن بالنظر لتنوع املحفظة املالية التي يمكن للصندوق االستثمار فيها وتجنبانخفاض قيمة أصول الصندوق في حالة االحتفاظ بها في شكل سيولة نقدية.
 االستثمار في األصول املالية يمكن الحكومة من الحصول على السيولة النقدية في أقل مدة زمنيةممكنة بالنظر لسرعة تحول هذه األصول إلى سيولة نقدية.
الفرع الثالث :التجربة املاليزية
إن اعتماد ماليزيا بدرجة كبيرة على املوارد الداخلية في توفير رؤوس األموال الالزمة لتمويل
االستثمارات أدى إلى ارتفاع االدخار املحلي اإلجمالي بنسبة  % 40بين سنة  1970وسنة ،1993كما
زاد االستثمار املحلي اإلجمالي بنسبة  % 50خالل الفترة نفسها .ويرى البعض أنه في الوقت الذي
تعاني فيه بلدان العالم النامي من مثلث املرض والفقر والجهل ،فإن ماليزيا كان لها ثالوث آخر دفع
بها إلى التنمية منذ طلع الثمانينيات وهو مثلث النمو والتحديث والتصنيع ،باعتبار هذه القضايا
الثالث أوليات اقتصادية وطنية ،كما تم التركيز على مفهوم ماليزيا كشراكة كما لو كانت شركة
أعمال تجمع بين القطاع العام والخاص .كما هناك عوامل أخرى ساعدت على نجاح التجربة
التنموية في ماليزيا منها: 15
 أنها تعاملت مع االستثمار األجنبي املباشر بحذر حتى منتصف الثمانينيات ،ثم سمحت له بالدخولو لكن ضمن شروط تصب بشكل أساس ي في صالح االقتصاد الوطني منها:
 أال تنافس السلع التي ينتجها املستثمر األجنبي الصناعات الوطنية التي تشبع حاجات السوقاملحلية.
 أن تصدر الشركة  % 50على األقل من جملة ما تنتجه. الشركات األجنبية التي يصل رأس مالها املدفوع نحو  2مليون دوالر يسمح لها باستقدام خمسةأجانب فقط لشغل بعض الوظائف في الشركة.
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ً
 أيضا امتالك ماليزيا لرؤيا مستقبلية للتنمية والنشاط االقتصادي من خالل خطط خماسيةمتتابعة ومتكاملة منذ االستقالل وحتى اآلن،بل استعداد ماليزيا املبكر للدخول في القرن الحالي
الواحد والعشرين من خالل التخطيط ملاليزيا  2020والعمل على تحقيق ما تم التخطيط له.
 وجود درجة عالية من التنوع في البنية الصناعية وتغطيتها ملعظم فروع النشاط الصناعي(الصناعات :االستهالكية – الوسيطة –الرأسمالية) و قد كان هذا األمر كمحصلة لنجاح سياسات
ً
التنمية بماليزيا فيمكن اعتباره سببا ونتيجة في الوقت عينه.

املبحث الثاني :دراسة حول محددات التنمية في القطاع النفطي في الجزائربين
التحديات واألفاق.
يعتبر النفط العصب الناضب لقيام عماية التنمية االقتصادية في الجزائر ،إال أن عملية
التنمية بواسطة القطاع النفطي في الجزائر تواجهه مجموعة من التحديات وهذا ما سوف نتطرق
إليه في هذا املبحث من خالل تسليط الضوء على كل من النفط والتنمية في الجزائر،وكذا إلى
تحديات التنمية بواسطة النفط في الجزائر.
املطلب األول :النفط والتنمية في الجزائر
في مجال التنمية االقتصادية كان االهتمام بالنفط منصبا على سياسة التصنيع وتتمثل في
إقامة صناعة ثقيلة كقاعدة ضرورية للتطور،ولقد حظى النفط بأهمية خاصة،حيث استأثر بأكثر
من ثلث االستثمارات الصناعية،وعملت الجزائر على تطويره ليكون أداة للتصنيع ومحركا
للتنمية،وعامال لتحقيق التقدم والرخاء.
فمكانة النفط وتأثيره فى االقتصاد الجزائري له أثر الكبير بالنسبة لجميع القطاعات االقتصادية
وهذا ما سوف نتطرق إليه من خالل مساهمة القطاع النفطي في تنمية القطاعات االقتصادية
األخرى:
الفرع األول :القطاع النفطي
باعتباره العصب النابض في االقتصاد الجزائري وذلك عن طريق ما يدره هذا القطاع من أموال
كبيرة سعت الحكومة الجزائرية إلى االهتمام أكثر بهذا القطاع،و هذا عن طريق ضخ جزء كبير من
العوائد ا ملالية الجزائرية في هذا القطاع من أجل تحسين أدائه االقتصادي أكثر فأكثر من خالل
مساهمته في النمو االقتصادي الوطني ،بحيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج ملحلي اإلجمالي الخام
نسبة  % 45,3لسنة  162008وهي أعظم نسبة حققها القطاع خالل هذه الفترة وهذا بسب ارتفاع
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أسعار النفط في األسواق العاملية خالل هذه السنة نتيجة األزمة املالية العاملية التي كانت وراء هذه
الثورة السعرية التي عاشتها األسواق النفطية العاملية.
الفرع الثاني:قطاع الفالحة
تتمثل أهمية العائدات النفطية في القطاع الفالحي من خالل التطور الذي حصل في هذا
القطاع،بحيث كان نصيب القطاع الفالحي حاضرا في كل برامج اإلنعاش االقتصادي التي انتهجتها
الجزائر منذ سنة  2001و إلى غاية  ،2014فلقد قدر املبلغ املخصص لهذا القطاع ما قيمته 1337,5
مليار دينار جزائري خالل هذه الفترة وهذا في شكل إعانات وقروض تم منحها للفالحين من أجل
محاولة إخراج هذا القطاع من حالة التخلف التي كان يعيشها،وبهذا نالحظ أن للعوائد النفطية
أهمية كبيرة في القطاع الفالحي،إال أن تأثير هذا القطاع 17في معدل النمو االقتصادي يعد ضعيفا إذا
ما قورن بكل من قطاعي النفط حيث لم تتعد نسبة مساهمته في الناتج املحلي خالل الفترة املمتدة
من  2012-2000سوى  ،% 8,59و هذا الرتباطه القوي بالظروف الطبيعية واملناخية السائدة .
الفرع الثالث:قطاع الصناعة
يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات االقتصادية الحساسة ألي دولة كانت ،هذا ما دفع
الحكومة الجزائرية إلى رصد مبالغ معتبرة من أجل إنعاش هذا القطاع،إذ بلغ املبلغ املخصص لهذا
القطاع خالل الفترة املمتدة من  2012-2005ما قيمته  2018مليار دينار جزائري،إال أن نسبة نموه
تبقى متدنية مقارنة مع باقي القطاعات االقتصادية األخرى،مما يبين عدم تجاوب القطاع مع
السياسة التي رصدت من أجله،إال أنه ومع سنة  182012نجد أن الصناعة املعملية قد حققت
انتعاشا جيدا من شأنه أن يساعد في الشروع في سيرورة إعادة تصنيع إن عممت على جميع فروع
هذه الصناعة.
الفرع الرابع :قطاع الخدمات
تظهر أهمية العوائد النفطية في هذا القطاع من خالل األموال التي استفاد منها هذا القطاع،
والتي كان لها الفضل بالنهوض بهذا القطاع بعد الركود الكبير الذي شهده خالل فترة األزمة
االقتصادية التي مرت بها الجزائر خالل فترات سابقة ،هذا ما بوأه أن يحتل املرتبة الثانية من حيث
مساهمته في الناتج املحلي الخام وذلك بنسبة متوسطة قدرت بـ  % 19,57خالل الفترة -2000
 ،192012بحيث كان لتوظيف هذه األموال أثرا إيجابيا على أداء هذا القطاع باعتبار أن اإلنفاق
الحكومي أدى إلى رفع الطلب الكلي ،وبالتالي زيادة حجم املبادالت التجارية الداخلية والخارجية
والخدمات املرتبطة بها ،وهو ما يفسر تسجيل القطاع ملعدالت نمو متزايدة نسبيا خالل هذه الفترة.
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الفرع الخامس :قطاع البناء واألشغال العمومية
وكغيره من القطاعات االقتصادية األخرى ،فقد استفاد قطاع البناء واألشغال العمومية هو
أيضا من حصة معتبرة من األموال العمومية ،التي كان مصدرها العوائد النفطية التي حصدتها
الجزائر ابتداء من دخول األلفية الجديدة  ،وهذا عن طريق مساهمته املباشرة في العمليات
والبرامج املدرجة في برنامج النمو ،بحيث رصدت الحكومة الجزائرية لهذا القطاع حوالي 1377,5
مليار دينار جزائري ،20والتي كان لها الفضل في رفع معدالت نمو هذا القطاع ،إال أن تأثير القطاع
في معدل النمو يبقى ضعيفا وهذا نتيجة قلة نسبة مساهمته في الناتج املحلي اإلجمالي.
املطلب الثاني :تحديات التنمية بواسطة النفط في الجزائر
تواجه عملية التنمية االقتصادية في الجزائر مجموعة من التحديات وخاصة العتمادها على
قطاع وحيد أال وهو القطاع النفطي ،بحيث يمكن حصر تحديات التنمية بواسطة القطاع النفطي
في الجزائر فيمايلي21:
الفرع األول :إدارة إيرادات النفط من منظور طويل األجل
حتى يكون هناك استمرار في عملية التنمية االقتصادية في الجزائر وجب عليها إدارة إيرادات
النفط من منظور طويل األجل ،و هذا من أجل تخفيض تعرض الجزائر لتقلبات أسعار النفط حيث
تواصلت تطورات قطاع النفط تحديد آفاق النمو في املستقبل ،و هنا يجب على الحكومة أن تتبع
سياسات تمكن من التقليل من أثر تغيرات اإليرادات النفطية على بقية القطاعات
االقتصادية،حيث أنه مازال إعداد امليزانية العامة خاضعا لبرميل النفط.
الفرع الثاني :تنويع الصادرات
يرى الكثير من الخبراء االقتصاديين أن تحقيق التنمية في الدول النفطية يتطلب توجيه املوارد
النفطية لتنشيط مختلف القطاعات االقتصادية،وفي ظل وجود إمكانيات كبيرة في املجاالت الغير
نفطية كالسباحة والزراعة،وفي ظل وجود موارد بشرية هائلة ووفرة املوارد املالية فان للجزائر
إمكانيات جيدة لتحقيق النمو السريع في القطاع غير النفطي ،وفي هذا اإلطار فإن تنمية القطاع
الخاص الناش ئ بشكل يجعله أكثر فعالية تشكل ضرورة بالغة لتحقيق استدامه النمو وخلق فرص
عمل جديدة ،والحد من االعتماد الكبير لالقتصاد الوطني على الصادرات النفطية ،ويمكن حصر
أهم العقبات الرئيسية التي تعترض القطاع الخاص فيما يلي:
• السيطرة الكبيرة للقطاع العام على النشاط االقتصادي.
• صعوبة الحصول على العقارات في املناطق الصناعية.
• صعوبة الحصول على التمويل الالزم لإل ستثمارات.
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• الحواجز اإلدارية وصعوبة الحصول على املعلومات.
• عدم كفاية منشآت البنية األساسية.
• نقص اللوائح التنظيمية وعدم وجود إطار قانوني محفز.
الفرع الثالث :تأثر معدل النمو االقتصادي باإليرادات النفطية
يعتبر معدل النمو هو املقياس األساس ي ملعرفة مستوى التنمية ألي بلد كان،بحيث يعتمد
النمو هو اآلخر على الناتج الداخلي الخام كأداة لقياس النمو.
والجزائر كغيرها من البلدان فهي األخرى تعتمد على معدل النمو من أجل قياس مستوى
تنميتها االقتصادية ،ولكن الش يء املالحظ في الجزائر أن معدل نموها يتأثر بتقلبات أسعار النفط،
وهذا نتيجة العتمادها على اإليرادات النفطية بدرجة كبيرة،و هذا منذ أن كانت تعتمد على
التخطيط املركزي في صياغة برامجها التنمية وإلى غاية مرحلة مخططات التنمية،و هذا من أجل
تحقيق نمو اقتصادي مستمر،إال أن الواقع يقول عكس ذلك وهذا ما أثبتته كل من األزمة النفطية
لسنة  1986وكذا األزمة النفطية األخيرة سنة ،2014ففي حالة ارتفاع أسعار النفط وتسجيل
فوائض مالية نفطية يكون هناك ارتفاع في مستوى معدل النمو ومنه زيادة في وتيرة التنمية والعكس
صحيح في الحالة املعاكسة،وهو ما سوف نوضحه من خالل الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)01تطور معدالت النمو االقتصادي للفترة ()2000-2015
السنوات

2000

2001

2002

2003

2004

2005

معدل النمو %
السنوات

26,6
2009

3,5
2010

6,6
2011

16
2012

16,3
2013

22,4
2014

2007 2006
11,9
2015

10
-

2008
18,4
-

-3,8
3,6
2,7
11,1
21,7
20,3
معدل النمو -9,5 %
املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر لسنوات 2015-2010 -2006 -2003
متاح على املوقع االلكتروني التالي ، http://www.bank-of-algeria.dz:تاريخ االطالع.2017/10/20 :

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن هناك تحسن في معدالت النمو االقتصادي،لكن إذا حسبنا
معدل النمو خارج املحروقات نجده جد ضئيل وهذا راجع إلى العجز الذي تسجله باقي القطاعات
كالصناعة والفالحة .......إخ،مما يدل على أن التحسن في النمو يرجع أساسا إلى مداخيل القطاع
النفطي،ألن ماهو مالحظ أن معدالت النمو سجلت أقص ى مستوياتها في السنوات التي سجلت فيها
أسعار النفط أعلى قيمة لها في السوق النفطية هذا ما دفع بنائب رئيس البنك الدولي في نهاية شهر
مارس من سنة  2001اإلقرار بأن االقتصاد الجزائري يحمل مؤشرات إيجابية22هامة تمكنه من
تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة وهذا نتيجة لزيادة التدفقات املالية الضخمة التي عرفتها الجزائر منذ
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سنة  2000وهذا بسبب االرتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط ابتداء من هذه السنة بالرغم من
التراجع الذي شهدته سنتي  2001و 2002إال أن هذا التراجع لم يكن له تأثيرا كبيرا.
إال أنه وابتداء من سنة  2013وهي السنة التي سجلت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها نالحظ أن
هناك انخفاض في معدالت النمو االقتصادي  %2,7بعدما كان سنة  2012ما قيمته ،%11,1ليسجل
معدال سالبا سنة  2015بلغ ،% -3,8ولقد كان نتيجة هذا االنهيار الكبير الذي عرفته أسعار النفط
ومنه معدالت النمو توقف في وتيرة التنمية االقتصادية بالنسبة للجزائر وكذا ظهور بعض املشاكل
االقتصادية التي تعاني منها الجزائر حاليا.
ومن أجل اجتياز هذه العقبات واملواصلة في مسيرة التنمية االقتصادية التي باشرتها الجزائر
منذ سنة  2000عن طريق مخططات التنمية البد لها أن تقوم بمايلي23:
 تشجيع بعض القطاعات االقتصادية ذات األولوية مثل القطاع الفالحي. ضرورة تجنب تبذير املوارد العمومية في اإلدارات،وكذلك في املؤسسات العمومية االقتصادية منخالل عصرنة التسيير وتحديث إجراءات تسيير رأسمال املادي والبشري.
املطلب الثالث:محدودية التنمية بواسطة القطاع النفطي في الجزائر
بالرغم من أن اإليرادات النفطية الكبيرة التي أدرتها الجزائر خالل العشرية املاضية نتيجة
االرتفاع الغير مسبوق الذي شهدته األسعار النفط خالل الفترة  2014-2000إال أنها لم تستطيع
تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة في قطاعاتها االقتصادية وهذا راجع إلى مجموعة من األسباب نوجزها
فيمايلي: 24
• التسديد املسبق للمديونية :وهذا انطالقا من كون املديونية مثلت في التسعينات من القرن
العشرين عبئا كبيرا على االقتصاد الجزائري،فلقد كادت أن تمتص خدمات املديونية مجمل
عوائد الصادرات .لقد قررت السلطات الجزائرية سنة  2004التسديد املسبق للديون
الخارجية،باإلضافة إلى الديون التي بلغت آجال استحقاقها .إذ كان مخزون املديونية
الخارجية في نهاية  2003في حدود 893,1 14مليار دوالر منها  12,2مليار تمت إعادة جدولتها مع
نادي باريس ولندن .
واستطاعت السلطات العمومية ما بين 2005-2004تسديد بشكل مسبق  3.3مليار دوالر.
وهذا ما جعل نسبة الدين الخارجي من الناتج املحلي الخام تنتقل من% 34في نهاية  2003إلى
أقل من  % 4,5في نهاية  2006وانخفض معدل خدمة الدين إلى مستوى % 4,16من
الصادرات لسنة ،2006و هذا راجع للدور الذي لعبه صندوق ضبط املوارد في تمويل تسديد
الديون،ورغم أهمية هذا املسعى إال أنه طرح أكثر من عالمة استفهام بخصوص مدى قدرة
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السلطات العمومية على توظيف ما لديها من أموال في الوقت الذي تعمل فيه جاهدة على
استقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة إلى الحد الذي كادت أن تجعل منها رهان التنمية
االقتصادية.
• االس ــتثمارات ف ــي القط ــاع النفط ــي :بم ــا أن القط ــاع النفط ــي يعتب ــر القل ــب الن ــابض لالقتص ــاد
الجزائ ـ ــري ،وم ـ ــن أج ـ ــل تط ـ ــوير ه ـ ــذا القط ـ ــاع به ـ ــدف زي ـ ــادة تكثي ـ ــف اإلنت ـ ــاج النفط ـ ــي ،قام ـ ــت
السلطات العمومية الجزائرية بضخ رؤوس أموال كبيـرة علـى أسـاس منـتظم قصـد االسـتثمار
فـي عمليـات التطـوير ،اإلنتـاج ،الصـيانة إلحـالل الـنفط املنـتج واملحافظـة علـى سـالمة اآلبـار،
لعب ــت فيه ــا العوائ ــد النفطي ــة ال ــدور الفع ــال ف ــي تمويله ــا ،بحي ــث بل ــغ اإلنف ــاق االس ــتثماري ف ــي
القطاع النفطي ما بين  1967و 1977نصف ما كانت تستمده البالد من هذا النفط نفسه.
وهك ــذا ت ــم توظي ــف  2,3ملي ــار دين ــار ف ــي إنت ــاج ال ــنفط م ــن ب ــين  5,1ملي ــار دين ــار مخطط ــة
لالستثمار الوطني كله ما بين  1967و  .1969أما فـي املخطـط الربـاعي  1973 - 1970خصصـت
الــبالد  9,0مليــار دينــار لالســتثمارات فــي الــنفط وحــده مــن بــين اســتثمار وطنــي بلــغ  20.1مليــار
دينــار .وخصــص املخطــط  1977-1974مبلــغ  23,9مليــار دينــار لالســتثمار فــي الــنفط مــن بــين
 48,7ملي ــار اس ــتثمار وطن ــي كل ــي ،ه ــذا م ــا يظه ــر لن ــا أن النس ــبة العظيم ــة الت ــي ت ــم تخصيص ــها
للقطاع النفطـي  %50تظهـر أن القطـاع النفطـي يزيـد فـي إنتاجـه قصـد تمويلـه الـذاتي أكثـر ممـا
هو يهدف إلى تمويل موارد لتمويل القطاعات االقتصادية األخرى. 25
أمــا الفتــرة املمتــدة ب ــين  1989-1985فقــد شــهدت انخفــاض ف ــي حجــم االســتثمارات املوجه ــة
لهـ ــذا القطـ ــاع ،بحيـ ــث بلغـ ــت قيمتهـ ــا فقـ ــط  39,8مليـ ــار دينـ ــار أي بنسـ ــبة % 7,2مـ ــن مجمـ ــوع
االستثمارات خالل هذه املدة ،26وهذا بسبب االنهيار الكبير الذي أصاب أسعار الـنفط خـالل
ه ــذه الفت ــرة ،وم ــا خلفت ــه م ــن آث ــار وخيم ــة عل ــى االقتص ــاد الجزائ ــري ،لترتف ــع بع ــد ذل ــك بش ــكل
مفــاجن نتيجــة البحبوحــة املاليــة التــي عرفتهــا الجزائــر ابتــداء مــن ســنة  2000نتيجــة للتــدفقات
الكبيرة للعوائـد النفطيـة بسـبب ارتفـاع أسـعار الـنفط فـي هـذه السـنة وكـذا السـنوات الالحقـة،
هــذا مــا أدى بالقطــاع النفطــي إلــى أن يعــرف تطــورا أكثــر مــن غيــره مــن القطاعــات االقتصــادية
األخرى ،هذا باإلضافة إلى دخول سونطراك في مشاريع الشـراكة مـع الشـركات األجنبيـة خاصـة
بعــد تعــديل قــانون املحروقــات ســنة  2005وفــتح األبــواب علــى مصـراعيها لالســتثمار األجنبــي فــي
هذا القطاع الحساس.
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وفـي إطـار سـعي الجزائـر لتطـوير قـدراتها أعلنـت عـن بنـاء مصـفاة تكريـر متطـورة للتصـدير
بطاقـة إنتـاج تبلـغ  300ألـف برميـل كجـزء مـن خطـة ملضـاعفة الطاقـة التكريريـة الحاليـة
والبالغــة  450ألــف برميــل ،27باإلضــافة إلــى مجموعــة مشــاريع ضــخمة ومتنوعــة ،مــن شــأنها
املساهمة في زيادة تطوير هذا القطاع نحو األفضل أهمها :مشـروع عـين صـالح للغـاز الصـالح،
مشروع الغاز املتكامل قاس ي الطويل ،مشروع ميـدغاز وهـو مشـروع إلنشـاء أنبـوب غـاز بحـري
يربط بين الجزائر وأوروبا عبر إسـبانيا ،مشـروع غالسـ ي وهـو مشـروع إلنشـاء أنبـوب غـاز يـربط
بــين الجزائــر و إيطاليــا عبــر ســردينيا ،مشــروع إنجــاز مصــفاة تيــارت بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 1,5
مليون طن سنويا.28
وته ــدف الحكوم ــة م ــن انته ــاج سياس ــة تط ــوير ه ــذا القط ــاع إل ــى رف ــع االحتياطي ــات م ــن
املحروقــات وتحســين شــروط وظــروف اســتغاللها بإنعــاش وتكثيــف جهــود البحــث
واالستكشـاف ،باإلضــافة إلـى تطــوير املكـامن املكتشــفة وغيـر املســتغلة ،وتحسـين معــدالت
االسـترجاع فـي املكـامن املسـتغلة .29ومنـه نسـتنتج أن اإلنفـاق علـى هـذا القطـاع سـاهم فـي تطـور
حصة إنتاج الجزائر ضمن منظمة األوبك وتعزيز قدراتها التصديرية.
• أن مستوى االحتياطي من العمالت األجنبية الذي جعل الجزائر في املرتبة الخامسة عشر
دوليا من حيث االحتياطات يتم توظيفها بمعدالت فائدة منخفضة في سندات الخزانة
األمريكية .وهذا ما يجعل االقتصاد الجزائري في خدمة االقتصاديات األخرى في الوقت الذي
يشكو فيه من التمويل.
• كثرة اإللغاءات و إعادة شراء الديون املستحقة على بعض الفئات(فالحين،شباب) وعلى
املؤسسات غير الناجعة .هذا الوضع هو الذي أثر على املديونية العمومية الداخلية إذ أن
مصدرا مهما لنموها يكمن في إعادة شراء بعض الديون لتتحملها الخزينة العمومية بدال من
أصحابها.
• منح القروض من دون فوائد لإلطارات القادرة على االقتراض لتمويل الحصول على
السكنات والسيارات.
• عدم اختيار أسواق االستيراد بشكل متناسب مع العملة التي يتم بها تسعير النفط،ذلك أن
النفط يسعر بالدوالر .يتم االستيراد أساسا من األسواق األوربية التي تتعامل باليورو.
واملشكلة هي أن اليورو ما فتئت قيمته تتعزز أمام الدوالر حتى تجاوزت مستوى  1,5دوالر
لليورو الواحد في الوقت الذي كان يقدر لليورو أن يكون مكافئا للدوالر من حيث القيمة
عند إطالقه .
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صحيح أن خيار تحديد عملة تسعير النفط ليس في يد الجزائر وإنما يعود إلى دول األوبك
ولكن الخيار الذي يمكنها التحكم فيه هو تحديد أسواق االستيراد بما يتالءم مع طبيعة
مخزونها من العمالت األجنبية.
• إسقاط الفواتير والضرائب عن بعض املناطق التي دخلت في حمالت من االحتجاج كمؤشر
على أن الحكومة تكافن مخالفي القانون في الوقت الذي يعاقب فيه امللتزمون به.
املطلب الرابع :اآلفاق املستقبلية للتنمية بواسطة القطاع النفطي في الجزائر
من أجل التفوق على التحديات التي تواجهها التنمية بواسطة القطاع النفطي في الجزائر البد
عليها القيام بمايلي:
• محاولة الجزائر التنويع في اقتصادي ،وخلق مصادر تمويل أخرى خارج املحروقات
• استبدال ثروة النفط بثروة مادية (مستشفيات ،جسور ،مدارس ،تعليم  ،مطارات
)...باإلضافة إلى إنشاء بنية تحتية متطورة تضاهي البنية التحتية املتوفرة في كثير من دول
العالم
• جذب االستثمارات في القطاع املالي و تمويل القطاع الخاص
• محاربة غسيل األموال و الرقابة الفعالة على البنوك وتسيير السيولة املصرفية تسيرا امثال
• تشجيع اإلبداع واالبتكار
• تحسين مناخ االستثمار في الجزائر ومحاربة البيروقراطية والفساد املالي و اإلداري
• التركيز على صناعات معينة للتصدير
• النهوض بالقطاع السياحي وتدعيمه
• ضمان التنسيق و الترابط بين السياسات االقتصادية والصناعية
خاتمة:
إن اعتماد الجزائر في تسيير عجلة تنميتها بواسطة القطاع النفطي جعلها رهينة التغيرات التي
تطرأ على هذا القطاع ،باعتبار هذا القطاع تحكمه متغيرات خارجية مثل التقلبات التي تعيشها
أسعار النفط،وكذا التذبذبات التي تعيشها أسعار النفط من الحين آلخر،هذا ما جهل مسار التنمية
في الجزائر مرهون بهذا القطاع ،فازدهار القطاع النفطي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وإدراره لفوائض
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نفطية يؤدي بطبيعة الحال وكما رأينا سابقا زيادة في معدالت التنمية وتطورها والعكس في حالة
تراجع مردود هذا القطاع.
وعليه ومن خالل هذه الدراسة املتعلقة بدراسة محددات التنمية في القطاع النفطي في الجزائر تبن
لنا مايلي:
 اعتماد الجزائر في تسيير عجلة تنميتها على اإليرادات املالية التي يدرها القطاع النفطي. وجود صعوبات كبيرة للجزائر في كيفية إدارتها لعوائدها النفطية على املدى الطويل مما تسبب فيعرقلة عمليتها التنموية.
عدم تنويع الصادرات النفطية مما أثر سلبا على عجلة التنمية في الجزائر. محدودية التنمية بواسطة القطاع النفطي بسبب سوء تسيير إيرادات املوارد النفطية. التنمية في الجزائر رهينة القطاع النفطي. الجزائر غير قادرة على تسيير عجلة تنميتها دون االعتماد على ما يدره القطاع النفطي. األوضاع املزرية التي يعيشها القطاع النفطي حاليا ،أدت إلى التأثير على مسار التنمية في الجزائر .ولهذا يجب على الجزائر أن تحاول التخلي عن القطاع النفطي في تسيير عجلة تنميتها وأن تسعى
إلى التنويع في اقتصادها من اجل تفادي مثل هذه املشاكل،وإيجاد مصادر تمويل غير خاضعة
ملتغيرات خارجية من أجل املحافظة على تنمية اقتصادية مستمرة وناجحة.
و من أجل التفوق على التحديات التي تواجهها التنمية بواسطة القطاع النفطي في الجزائر
البد عليها القيام بمايلي:
 محاولة الجزائر التنويع في اقتصادي،وخلق مصادر تمويل أخرى خارج املحروقات.استبدال ثروة النفط بثروة مادية(مستشفيات،جسور،مدارس،تعليم،مطارات  )...باإلضافة إلىإنشاء بنية تحتية متطورة تضاهي البنية التحتية املتوفرة في كثير من دول العالم.
 جذب االستثمارات في القطاع املالي و تمويل القطاع الخاص. محاربة غسيل األموال والرقابة الفعالة على البنوك. تشجيع اإلبداع واالبتكار. تحسين مناخ االستثمار في الجزائر ومحاربة البيروقراطية والفساد املالي و اإلداريالتركيز على صناعات معينة للتصدير.
 النهوض بالقطاع السياحي وتدعيمه. ضمان التنسيق و الترابط بين السياسات االقتصادية والصناعية.283
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 - 19من إعداد الطالبة باالعتماد على إحصائيات مساهمة قطاع الخدمات في الناتج املحلي اإلجمالي املستمدة من تقارير السنوية لبنك
الجزائر لسنوات مختلفة.
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 - 22كربالي بغداد ،نظرة عامة حول التحوالت االقتصادية في الجزائر ،مجلة العلوم اإلنسانية ،قسم علوم التسيير ،جامعة محمد
خيضر بسكرة ،الجزائر.15-14، 2005،
 - 23مراد ناصر ،التنمية املستدامة وتحدياتها في الجزائر ،مجلة التواصل ،جامعة عنابة ،الجزائر،العدد  ،26جوان .2010
 - 24قدي عبد املجيد ،االقتصاد الجزائري والنفط :فرص أم تهديدات ،املؤتمر العلمي الدولي حول التنمية املستدامة والكفاءة
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العلوم االقتصادية ،جامعة الجزائر ،الجزائر ،2004/2003 ،ص .189
 - 27قدي عبد املجيد ،املرجع السابق ،ص .05
 -28نسرين برجي ومبارك بوعشة ،االستثمارات األجنبية املباشرة ودورها في تنمية وتطوير قطاع املحروقات بالجزائر ،مجلة كلية بغداد
للعلوم االقتصادية الجامعة ،العدد الحادي والثالثون ،2012 ،ص -ص .71-70
 - 29قدي عبد املجيد ،املرجع السابق ،ص -ص .06 -05

قائمة املراجع:
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*******
ملخص:
تهدف هذه الورقة البحثية في محورها الول إلى توضيح السس النظرية للمؤسسات الصغيرة
واملتوسطة كما خصص املحور الثاني من هذه الورقة البحثية للتأصيل النظري للمفاهيم الخاصة
باملقاولة من الباطن وقد استهل بالحديث عن أهميتها ،وشروط قيامها ومختلف أنواعها ،وفي الخير
خصص محور للحديث برنامج املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعات التقليدية كنموذج في
تطوير املقاولة من الباطن ،من خالل إبراز نظرة التشريع الجزائري للمقاولة من الباطن ،وتوضيح
أساليب املعتمدة في برنامج املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعات التقليدية لدعم املقاولة من
الباطن ،والتحديات املقاولة من الباطن في الجزائر.
الكلمات املفتاحية :املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛ املقاولة من الباطن؛ برنامج املؤسسات
الصغيرة واملتوسطة والصناعات التقليدية لدعم املقاولة من الباطن؛ الجزائر.

ط/د رندة سعديr.saadi@univ-bouira.dz: :
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Abstract:
This paper aims in the first axis to clarify the theoretical side of the small and
medium enterprises the second axis of this paper allocated to consolidate the
theoretical concepts of subcontracting by talking about its importance , terms and
conditions, also its various types, and the last axis was a case study of the
program of small and medium enterprises and traditional industries to support
subcontracting in Algeria, by highlighting the Algerian legislation about the
subcontracting, and clarify the methods adopted the program of small and medium
enterprises and traditional industries to support subcontracting, and challenges of
subcontracting in Algeria.
Key words: Small and Medium Enterprises; Subcontracting; Program of Small
;and Medium Enterprises and traditional Industries to support subcontracting
Algeria.

مقدمة:
تعتبر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة أداة للنمو والتنمية اإلقتصادية ،ملا لها من دور فعال في
خلق فرص العمل ودعم النشاط اإلقتصادي من خالل توظيف اإلستثمارات ،ونظرا ملميزاتها أولت
الدول النامية ومن بينها الجزائر إهتماما ملحوظا بقطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من خالل
سنها لجملة من القوانين والتشريعات لدعم وتنظيم هذا النوع من املؤسسات هذا من جهة؛
ومن جهة أخرى تعد املقاولة من الباطن عنصرا فعاال في تحقيق التكامل الصناعي ،وتلعب دورا
هاما في تطوير النسيج اإلقتصادي لقدرتها على تخصيص املوارد وتخفيض التكاليف ،وغالبا من
ينتهج املقاولة من الباطن هي املؤسسات الصغيرة واملتوسطة نظرا ملا يوفره هذا النوع من املؤسسات
من مرونة وتخصص في العمل املنجز ،ولهذا وجب توفير آليات من شأنها أن تضمن التعاون بين
مختلف واملؤسسات وخاصة الصغيرة واملتوسطة كي تتعامل في أطار املقاولة من الباطن وتكون هي
الداعم لها ،وأن اللجوء إلى هذا في الجزائر مازال حديث النشأة؛
وفي هذه الورقة البحثية سيتم التعرف على الطريقة التي إعتمدتها الجزائر في جعل املؤسسات
الصغيرة واملتوسطة كمحرك لدعم املقاولة من الباطن.
اإلشكالية:
تحاول هذه الورقة البحثية اإلجابة على السؤال التالي :ماهي البرامج التي قدمتها الجزائر في
سبيل جعل املؤسسة الصغيرة واملتوسطة وسيلة دعم للمقاولة من الباطن؟.
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أهمية وأهداف الورقة البحثية:
تتمثل أهمية وأهداف هذه الورقة البحثية من خالل بلورة املفاهيم الساسية للمؤسسات
الصغيرة واملتوسطة وتحليل مفهوم املقاولة من الباطن ،وفي الخير.
محاور الدراسة :ملعالجة اإلشكالية السابقة تم تقسيم الدراسة إلى املحاور التالية:
املبحث األول :السس النظرية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛
املبحث الثاني :مفاهيم حول املقاولة من الباطن؛
املبحث الثالث :برنامج املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعات التقليدية في تطوير املقاولة
من الباطن في الجزائر.

املبحث األول  :األسس النظرية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة
تتميز املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بجملة من الخصائص واملميزات كغيرها من املؤسسات،
وفي هذا املحور من الورقة البحثية سيتم الحديث على املفاهيم الساسية التي تحدد مفهوم وطبيعة
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.
املطلب األول :مفهوم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
من خالل هذا املطلب سيتم الطرح التعرف على أهم التعريفات التي وضحت مصطلح املؤسسات
الصغيرة واملتوسطة وخاصة لدى املشرع الجزائري ،ضف إلى ذلك منافع املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة.
الفرع األول :تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
 تعريف البنك الدولي" :املؤسسات املصغرة ،الصغيرة واملتوسطة هي إستنادا إلى معيار عددالعمال كما يلي املؤسسات املصغرة تملك أو تشغل أقل من  10عمال ،املؤسسات الصغيرة التي
يعمل بها مابين  50 -10عامل أما التي تشغل مابين  100-50عامل فتصنف كمؤسسات متوسطة،
ومافوق ذلك هي مؤسسات كبيرة1".
 تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة ":عرفت الجزائر هذا النوع من املؤسساتمن خالل القانون رقم  ،17/02املؤرخ في  11ربيع الثاني 1438هـ املوافق ل  10جانفي 2017
واملتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية
بأنها كل مؤسسة إلنتاج السلع و /أوالخدمات التي:
 تشغل من  01إلى  250شخصا؛290
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 اليتجاوز رقم أعمالها السنوي  04مليار دج أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  01مليار دج؛ تستوفي معايير االستقاللية2".الفرع الثاني :أهمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة دورا مهم في إستراتيجيات التنمية اإلقتصادية في معظم دول
العالم وفيمايلي تتجلي أهمية ومنافع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة3:
 التجديد واإلبتكار ورفع الكفاءة اإلنتاجية؛ زيادة اإلستثمار الجنبي املباشر والدخول في مشروعات مشتركة في الدول املضيفة ،بدال مناإلعتماد على التصدير ونظام التراخيص؛
 توفير فرص العمل بتكلفة استثمارية منخفضة وذلك لطبيعة النمط اإلنتاجي الذي يستخدمأسلوب اإلنتاج كثيف العمل خفيف رأس املال.
املطلب الثاني :خصائص املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
من أهم مميزات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تميزها عن املؤسسات الكبيرة مايلي4:
 سهولة التأسيس ومرونة اإلدارة :تتميز هذه املؤسسات بإنخفاض قيمة رأس املال املطلوبلتأسيسها وتشغيلها ،مما يساعد على سهولة تأسيس وتشغيل هذه املؤسسات وبالتالي فهي أداة
فاعلة لجذب مدخرات الفراد وتوظيفها في املجال اإلنتاجي ،كما تتركز إدارة معظم املؤسسات
الصغيرة واملتوسطة في شخص مالكها؛
 التجديد :تعتبر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املصدر الرئيس ي لألفكار الجديدة واإلختراعاتوهذا مايمكن مالحظته في كثير من الحيان أن أهم اإلختراعات تعود لفراد يعملون في املؤسسات
الصغيرة واملتوسطة وهذا ناتج على حرص أصحابها على إبتكار أفكار جديدة تؤثر إيجابيا على
أرباحهم؛
 املعرفة التفصيلية بالعمالء والسوق :سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة محدودة نسبياواملعرفة الشخصية للعمالء تجعل من املمكن التعرف على شخصياتهم وإحتياجاتهم التفصيلية
وتحليلها ودراسة توجهها وبالتالي سرعة اإلستجابة لي تغير فيها ،أما املؤسسات الكبرى فتقوم
بالتعرف على هذه العناصر بواسطة بحوث السوق ،وهذا أمر مكلف نتيجة للتغير املستمر في
السوق؛
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 قلة التكاليف الالزمة للتدريب :إلعتمادها على أسلوب التدريب أثناء العمل فضال عن إستخدامهافي الغالب للتقنيات غير معقدة وإعداد الجيال من املدربين للعمل في املشروعات الكبيرة مستقبال
وبهذا تعد مصدرا لتنمية املواهب واإلبداعات.
املطلب الثالث :أسباب فشل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
لقد بينت الدراسات أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تعاني معدالت وفاة عالية خاصة في
السنوات الولى من التأسيس ،وهذا راجع إلى خصوصية املرحلة من جهة و اإلقتصاد نفسه ،كما
ترجع إلى املقاول نفسه ،ومن أهم أسباب فشلها ما يلي5:
 الكساد اإلقتصادي :حيث أن املقاولين يرجعون سبب فشلهم إلى الكساد اإلقتصادي كسبب أولوعدم قدرة املشروع على إمتصاص آثار الكساد مقارنة بمؤسسة كبيرة لديها إحتياطات تساعدها
على التحمل لعدة سنوات؛
 املنافسة :وهو قيام املنافسين بعرض منتجات جديدة أو بديلة والقيام بحمالت ترويجية كبيرة أوتخفيض السعار أو دخول منافسين جدد؛
 موقف الدائنين :إصرار الدائنين على سداد مستحقاتهم مع عدم إمتالك املؤسسة للنقد الكافيذلك ما يؤدي إلى تصفيتها؛
 أسباب تتعلق بإدارة املوارد املالية واملادية :مثل اإلفراط في املصاريف اإلستثمارية والتشغيليةاإلفراط في التخزين ،سوء اإلئتمان ،إنعدام السيولة؛
 أسباب تتعلق بالتسويق :مثل سوء إختيار املوقع ،وإهمال التغيرات البيئية.املطلب الرابع :مجاالت تواجد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
تشير البحوث والدراسات إلى تواجد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في أغلب القطاعات
واملجاالت وكذلك قد يكون هناك قطاعات أكثر جذبا لألعمال الصغيرة الجديدة ،لكونها واعدة في
نموها وتطورها ومن أهم املجاالت التي تعمل فيها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مايلي6:
 اإلنتاج والتصنيع :أي القطاع الصناعي إلنتاج السلع امللموسة وإيجاد منفعة للزبائن واملجتمعوتلعب دورا مها في اإلقتصاديات الصناعية املتقدمة ،أما في الدول النامية فيالحظ قلة املؤسسات
الصناعية الصغيرة واملتوسطة كون اإلستثمار في هذا القطاع يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وخبرات
عالية؛
 التوزيع والنقل :تجارة الجملة والتجزئة ،خدمات النقل واملواصالت ،هذا أوسع املجاالت لنالجهات الحكومية ال يمكن أن تغطي مثل هذه العمال لذلك تتاح الفرص التسويقية غير املخدومة؛
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 الخدمات  :مثل الصحة ،الخدمات الطبية ،املطاعم ،الفنادق ،خدمات التنظيف ،خدمات تصليحالجهزة على إختالف أنواعها ،ويمكن للمؤسسات الخدمية تقديم خدمات إلى املؤسسات الصناعية
اإلنتاجية مثل :خدمات املحاسبة ،اإلستشارة القانونية ،تصليح الجهزة واملعدات؛
 املجال التجاري :التجار هم وسطاء في قنوات التوزيع ويعتبرون حلقة وصل بين املنتج واملستهلكوأهم أشكال الوسطاء تجار الجملة والتجزئة؛
 البناء والتشييد :توجد العديد من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في هذا القطاع الحيوي وتعملهذه املؤسسات في مجال املقاولة والبناء وترميم املباني ،وفي الدول النامية تعمل هذه املؤسسات
كمشاريع مقاوالت أساسية أو كمقاولين فرعيين (املقاولة من الباطن) ،وهذا ما سيتم الحديث عنه
بالتفصيل في املحور الثاني من الورقة البحثية.

املبحث الثاني :مفاهيم حول املقاولة من الباطن
من خالل هذا املحور من الورقة البحثية سيتم إزالة الغموض على مفهوم املقاولة من الباطن
والتطرق إلى شروط قيامها ثم التناول آثارها االيجابية كانت أو السلبية.
املطلب األول :مفهوم املقاولة من الباطن
من أجل ضبط أكثر ملفهوم املقاولة من الباطن وكذا التعرف على أهميتها كان هذا املطلب.
الفرع األول :تعريف املقاولة من الباطن
تعرف املقاولة من الباطن أو التعاقد من الباطن كما تعرف بمصطلح املناولة الصناعية ومن
أهم التعاريف التي تناولتها مايلي7:
 املقاولة من الباطن عبارة عن " :عقد باطني أو فرعي يعطي ملؤسسة ما حاصلة على عقد رئيس ي تمإبرامه مع جهة ما تسمى " صاحبة الشغل" بتكليف مؤسسة أو جهة أخرى تسمى " املتعاقد من
الباطن" بتنفيذ جزء من هذا العقد أو كله ،أي وجود عقدين عقد يربط بين صاحب املشروع
بالشخص الحاصل على العقد الرئيس ي من جهة ،وعقد من الباطن يربط هذا الخير مع املتعاقد من
الباطن".
 تعرف املقاولة من الباطن بأنها ":جميع االلتزامات في مجال اإلنتاج والخدمات الصناعية منمكونات منتجات ،إكسسوارات ،خدمات ،التي تنشأ بين مؤسستين أو أكثر طبقا لعقد متفق عليه،
وملزم الطرفين بما يضمن استمرار العالقة وخدمة املنافع املشركة".
 أما املفهوم االقتصادي للمقاولة من الباطن فيقصد بها8:293
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" -أوال :إنابة الغير في تنفيذ العمال ،مهما كانت طبيعتها والطريقة املستعملة في ذلك ،وتتم بواسطة
عقد بين مؤسستين الولى اآلمرة بالعمال واملؤسسة املناولة ،والذي بموجبه تتعهد الولى بجزء من
نشاطها اإلنتاجي للثانية ،نظرا ملا تتمتع به هذه الخيرة من مهارات فنية وتقنية وإمكانيات تجعلها
قادرة على توفير سلع ذات جودة وبشروط اقتصادية ميسرة؛
 ثانيا :تتميز املقاولة من الباطن بوجود عالقة مباشرة بين املقاول الرئيس ي واملقاول الفرعي وتتجسدفي عقد واحد بين الطرفين ،وال وجود لعالقة بين املقاول والشخص املستفيد من العمل املنجز أو
املنتج النهائي ،إذ يبقى املستهلك مجهوال بالنسبة للمقاول من الباطن؛
 ثالثا :أن العقد املبرم بين املؤسسة املقاولة الرئيسية ومقاوليها من الباطن قد يكون سابقا للعقدالنهائي املبرم بين املؤسسة الرئيسية واملستهلك ،كما هو الحال في صناعة السيارات حيث تقوم
املؤسسة املصنعة أوال بإبرام عقود مع عدد من املؤسسات كتلك املتخصصة في صناعة هياكل
السيارات ،أو صناعة املحركات ،ثم تقوم بتجميع هذه العناصر وتركيبها لتشكل في النهاية سيارة
جاهزة ويتم بيعها للمستهلك".
الفرع الثاني :أهمية املقاولة من الباطن
برهنت الوقائع االقتصادية على أهمية املقاولة من الباطن لـ9:
 قدرتها على تحقيق التنمية الصناعية؛ تمكين املؤسسات التي أخذت بها على تنظيم نشاطها؛ تحقيق التخصص وتقسيم العمل؛ الحد من النفقات وزيادة الكفاءة وتعظيم اإلنتاجية؛ رفع القدرة التنافسية.املطلب الثاني :شروط املقاولة من الباطن
ال يمكن تحديد طبيعة املقاولة من الباطن من خالل تحليل االلتزامات املتولدة عنها ،إنما يتم
ذلك عن طريق توفر شروط معينة تتمثل في10:
الفرع األول :أن يتبع العقد من الباطن العقد الصلي السابق له
تقتض ي التبعية حتما وجود العقد املتبوع أوال وبصفة أساسية ليلحق بع العقد من الباطن والذي
يظهر ممايلي:
✓ وجود عقد أصلي سابق :من الضروري أن يستوفي العقد من الباطن كل الشروط القانونية
التي تقتضيها القواعد العامة بشأن إبرام العقود من وجود إرادة حرة خالية من كل العيوب ومحل
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وسبب مشروعين ،غير أن هذه اإلرادة غير قادرة لوحدها على إيجاد عقد من الباطن ،إنما يشترط
زيادة على ذلك وجود عقد أصلي؛
✓ أن يتبع العقد من الباطن العقد الصلي :ليتحقق التعاقد من الباطن يجب أن يكون العقد
من الباطن تابعا للعقد الصلي والتبعية تكون من جانب واحد ،أي الباطن يتبع الصلي وليس
العكس؛
الفرع الثاني :قبول املتعاقد الصلي الول بالعقد من الباطن ،إذ أن وجود العقد من الباطن ال
يتوقف فقط على وجود عقدين يتبع أحدهما اآلخر ،إنما يشترط كذلك قبول املتعاقد الصلي الول
بالعقد من الباطن ،فبالرغم من أن املتعاقد الذي يلجأ إلى الغير لتنفيذ التزاماته ال يخرج عن دائرة
التعاقد ويبقى ملتزما اتجاه دائنه ،فإنه من حق هذا الخير معرفة الشخص الذي يتولى مهمة التنفيذ
والقبول به؛
✓ القبول في العقود القائمة على االعتبار الشخص ي :تقدم القول أن العقد الصلي ينشأ التزاما
بعمل وتنفيذه يتطلب مدة زمنية معينة ،لهذا السبب غالبا ما يكون من العقود القائمة على االعتبار
الشخص ي أي الشخصية أو الصفة عنصر جوهري في العقد ومحل اعتبار وقت انعقاد العقد وعند
تنفيذه وال يقبل التنفيذ أو الوفاء إال من هذا املتعاقد شخصيا؛
✓ القبول في العقود غير القائمة على االعتبار الشخص ي :تعرف العقود التي ال يعتد فيها
باالعتبار الشخص ي بأنها العقود التي ال تكون شخصية املتعاقد أو صفة من صفاته محل اعتبار عند
املتعاقد اآلخر وقت إبرام العقد ،فالتعاقد في هذه الحالة يتم بصورة أساسية لهداف إقتصادية
ومالية.
املطلب الثالث :أنواع املقاولة من الباطن
يتميز أسلوب املقاولة من الباطن باملرونة والقدرة على االستجابة لالستخدامات املختلفة ويأخذ
أشكال مختلفة وحسب الهداف والعمال املطلوب إنجازها11:
 مقاولة طاقة اإلنتاج :حيث تقوم املؤسسة اآلمرة بالعمال بإبرام عقود مقاولة مع مؤسسات أخرىمتخصصة إما بصفة مؤقتة أو بشكل دائم رغبة منها في االحتفاظ بطاقة إنتاجية خاصة بها؛
 مقاولة االختصاص :في هذه الصيغة تتعاقد املؤسسة اآلمرة بالعمال مع مؤسسة أو مؤسساتمتخصصة تتوفر فيها التجهيزات والكفاءات الالزمة لتوفير احتياجاتها من املواد أو الخدمات
املطلوبة نظرا لعدم توفر املؤسسة اآلمرة بالعمال على التجهيزات والكفاءات الالزمة؛
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 املقاولة من الباطن الوطنية :في هذه الصيغة تتمتع املؤسسة املتعاقدة بنفس الجنسية وتزاولنشاطها داخل حدود وطنها؛
 املقاولة من الباطن الدولية :حيث تتمتع املؤسسات املتعاقدة بجنسيات مختلفة مهما كانتالدولة التي تمارس فيها عملها.
املطلب الرابع :إيجابيات وسلبيات املقاولة من الباطن
تتميز املقاولة من الباطن بعدة مزايا وعيوب منها12:
الفرع األول :إيجابيات املقاولة من الباطن
يمكن تلخيصها فيمايلي
 التركيز على قلب النشاط؛ تخفيض التكاليف :حيث أثبتت املقاولة من الباطن ومنذ تطبيقها قدرتها الكبيرة على تخفيضالتكاليف ،إذ تشير الدراسات إلى أنه يمكن تخفيض التكاليف بنسبة قد تصل إلى  %30وذلك حسب
القطاعات؛
 زيادة سرعة الداء وتحسين من درجة املرونة؛ اإلستفادة من التكنولوجيا املتطورة والكفاءات والخبرات الخارجية وزيادة الربحية.الفرع الثاني :سلبيات املقاولة من الباطن
بالرغم من أن املقاولة من الباطن تحقق العديد من املزايا للمؤسسة ،فهذا ال يعني أنها ال تنطوي
على مخاطر تجعل هذه الوسيلة سببا لفشل املؤسسة منها:
 إمكانية إرتفاع تكلفة املناولة على التكلفة الداخلية إلنتاج بسيط؛ إمكانية إرتفاع التكاليف املتعلقة باملراقبة التي تمارسها املؤسسات التي تعطي الوامر للتأكد منمدى مطابقة اإلنتاج الذي تمت املقاولة من الباطن عليه للتوجيهات املحددة في العقد ودفتر
الشروط؛
 ظهور تكاليف خفية والتي عادة ما تتعلق بتكاليف الدخول في عالقات املقاولة من الباطن؛ إمكانية إطالع مؤسسة املقاولة من الباطن على خصوصيات اإلنتاج للمؤسسة اآلمرة واستخدامذلك ضد مصلحة املؤسسة اآلمرة بالعمال.

املبحث الثالث :برنامج املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعات التقليدية في
تطويراملقاولة من الباطن في الجزائر
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لقد وضعت الجهات الوصية باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة إطارا قانونيا يسعى إلى ترقية
نشاطات املقاولة من الباطن ،ومن خالل هذا املحور الخير من هذه الورقة البحثية سيتم التعرف
على املقاولة من الباطن من وجهة نظر التشريع الجزائري ،وكذلك كيفية دعمه لتطوير املقاولة من
الباطن من خالل برنامج املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعات التقليدية في تطوير املقاولة من
الباطن كنموذج.
املطلب األول :التشريع الجزائري واملقاولة من الباطن
إن تطور املقاولة من الباطن في الجزائر جاءت نتيجة لجملة من التشريعات والقوانين ولعل
أهمها القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.
الفرع األول :تطور املقاولة من الباطن في التشريع الجزائري
مع بداية التسعينيات جاء قانون الصفقات العمومية الصادر في  ،1991/11/09املعدل
واملتمم بموجب املرسوم رقم  301-03الصادر في  ،2003/09/11والذي خصص قسم منه للمقاولة
من الباطن وكيفية دعمها في املشاريع الكبرى ،وتم إنشاء البورصة الجزائرية للمقاولة من الباطن
والشراكة في  1991/12/11وفقا لتوصيات برنامج المم املتحدة للتنمية ومنظمة المم املتحدة
للتنمية الصناعية وبمساعدة وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة والتي أعطت دفعا قويا في مجال إقامة
عالقات املقاولة من الباطن؛
وفي وقت الحق تم انشاء املجلس الوطني للمناولة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 188-03
املؤرخ في  2003/04/22الذي تناول بيان تكوين وتنظيم سير املجلس وتوضيح املهام املوكلة له13.
الفرع الثاني :أساليب دعم املقاولة من الباطن من خالل القانون التوجيهي لترقية املؤسسات
الصغيرة واملتوسطة
تعتبر ترقية ودعم املقاولة من الباطن إحدى تدابير القانون التوجيهي لترقية املؤسسات
الصغيرة واملتوسطة لذا خصصت املادتين  20و  21من هذا القانون والتي تنص على مايلي14:
 املادة  :20تعد املقاولة من الباطن الداة املفضلة لتكثيف نسيج املؤسسات الصغيرة واملتوسطةوتحظى املقاولة من الباطن بسياسة ترقية وتطوير بهدف تعزيز تنافسية اإلقتصاد الوطني؛
 املادة  :21يؤسس مجلس وطني مكلف بترقية املقاولة من الباطن ،يرأس الوزير املكلفباملؤسسات والصناعات الصغيرة واملتوسطة ،ويتشكل من ممثلي اإلدارات واملؤسسات والجمعيات
املعنية بترقية املقاولة من الباطن وتتمثل املهام الرئيسية للمجلس فيمايلي:
 إقتراح كل التدابير التي من شأنها تحقيق اندماج أحسن لإلقتصاد الوطني؛297
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 تشجيع إلتحاق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الوطنية بالتيار العالمي للمقاولة من الباطن؛ ترقية عمليات الشراكة مع كبار أرباب العمل سواء الوطنين أو الجانب؛ تنسيق نشاطات بورصات املقاولة من الباطن والشراكة الجزائرية فيما بينهما؛ تشجيع قدرات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في ميدان املقاولة من الباطن.املطلب الثاني :دور برنامج املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعات التقليدية في تطوير
املقاولة من الباطن
نتطرق هنا إلى توضح دور برنامج املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعات التقليدية في
تطوير املقاولة من الباطن التي إنتهجتها دول الجزائر.
الفرع األول :تنظيم ملتقيات متخصصة لتطويروترقية املقاولة من الباطن
 القطاع البيتروكيماوي :قام برنامج املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعات التقليديةبتنظيم لقاءات متخصصة في تطوير املقاولة من الباطن حول القطاب البيتروكيماوية ،وقدمت
مؤسسات القطاب البيتروكيماوية بطاقات فنية خاصة بالنشاطات التي عرضت على املؤسسات
الصغيرة واملتوسطة للمقاولة من الباطن ،وعلى أساس ذلك تم إنجاز قرار وزاري مشترك بين
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ووزارة الطاقة واملناجم خاص بإنشاء لجنة مشتركة لوضع
التسهيالت الالزمة ومتابعة نشاطات املقاولة من الباطن وكذا تشكيل همزة وصل بين مؤسسات
القطاب البيتروكيماوية واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛
 قطاعات أخرى :من خالل تنظيم ملتقيات حول تطوير وترقية املقاولة من الباطن في ميدانالصناعات الغذائية خاصة منها التابعة للقطاع العمومي ،وكذا قطاع قطع غيار السيارات؛
تعرض املؤسسات اآلمرة خالل هذه امللتقيات بطاقات فنية حول النشاطات أو أجزاء من
النشاطات على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املتخصصة لدراستها وتقديم اإلقتراحات إلنجازها15.
الفرع الثاني :تنظيم معارض متخصصة لتطويروترقية املقاولة من الباطن
قامت وزارة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعات التقليدية بمشاركة بورصات
املقاولة من الباطن والشراكة الجهوية على تنظيم عدة معارض وطنية ودولية متخصصة لتطوير
املقاولة من الباطن.
الفرع الثالث :نظام اإلعالم
تعمل وزارة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعات التقليدية بمشاركة البورصات
الجهوية للمقاولة من الباطن والشراكة واملجلس الوطني املكلف بترقية املقاولة من الباطن على إنشاء
بطاقتان خاصتان تشمل كل املعطيات التقنية للمؤسسة اآلمرة وكذا املؤسسات الصغيرة
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واملتوسطة التي تنشط بقطاع املقاولة من الباطن والهدف املنشود هم وضع تحت تصرف املتعاملين
اإلقتصاديين جهاز عملي يسهل البحث عن شريك للتكفل بمتطلباتهم أو البحث عن مصدر عمل
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تنشط في ميدان املقاولة من الباطن.
املطلب الثالث :تحديات املقاولة من الباطن في الجزائر
وتبقى هناك جملة من املعوقات التي تواجه املقاولة من الباطن في الجزائر وتحول دون ترقيتها
ومنها16:
 عدم وضوح مفهوم املقاولة من الباطن في الوساط الصناعية صاحبة القرار؛ ضعف وعي املؤسسات الصغيرة واملتوسطة باملقاولة من الباطن ودورها؛ عدم وجود قوانين منظمة للمقاولة من الباطن في الجزائر؛ عدم وجود إ حصاءات دقيقة لحجم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الناشطة في ميدان املقاولة منالباطن.
خاتمة:
من خالل ماسبق يمكن الخروج بجملة من النتائج أهمها:
 ضرورة زيادة إهتمام املؤسسات الصغيرة واملتوسطة باملقاولة من الباطن من خالل توجيههموتحفيزهم على اإلستثمار في هذا املجال؛
 حث املؤسسات الكبرى التي من شأنها أن تكون مؤسسات آمرة من دعم املؤسسات الصغيرةواملتوسطة الناشطة في ميدان املقاولة من الباطن من خالل تكليفها بجملة من النشطة؛
 ضرورة وضع تشريعات وقوانين مخصصة للمقاولة من الباطن وتنظمها بصفة مباشرة؛ دعم ومساندة برنامج املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعات التقليدية في تطوير املقاولة منالباطن من قبل املؤسسات الكبرى ليتمكن من تحقيق أهدافه؛
 ضرورة تقديم إحصاءات حول عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الناشطة في مجال املقاولة منالباطن وامليادين التي تعمل فيها؛
 تكثيف إقامة ملتقيات ومؤتمرات ومعارض حول املقاولة من الباطن ونشرها عبر وسائل اإلتصالواإلعالم.

الهوامش:
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 1محمد الناصر مشري "،دور املؤسسات املصغرة و الصغيرة واملتوسطة في تحقيق التنمية املحلية املستدامة -دراسة
اإلستراتيجية الوطنية لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة -حالة والية تبسة ،"-مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستير في العلوم
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الصغيرة واملتوسطة ،الجريدة الرسمية الجزائرية ،عدد ،02الصادرة في  11جانفي  ،2017ص.05:
 3محمد راتول ،وهيبة بن داودية" ،بعض التجارب الدولية في دعم وتنمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة -الدروس املستفادة،"-
امللتقى الدولي حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الدول العربية ،يومي  18-17أفريل ، 2006جامعة حسيبة بن
بوعلي الشلف،الجزائر ص.173:
 4زوبير عياش ،سعاد قوفي" ،املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر بين إشكالية التنمية ومتطلبات النهوض" ،امللتقى الوطني
حول واقع وآفاق النظام املحاسبي املالي في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر،يومي  06-05ماي  ،2013جامعة الوادي،
الجزائر ،ص.04 :
 5توفيق خذري ،حسين بن الطاهر" ،املقاولة كخيار فعال لنجاح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية -املسارات واملحددات"-
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الوادي ،الجزائر ص.13:
 6إبتسام قارة" ،دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تطوير القطاع السياحي في الجزائر -دراسة حالة والية مستغانم ،"-مذكرة
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7فتيحة عاللي ،فاطمة الزهراء عراب" ،تنشيط املناولة الصناعية كخيار إستراتيجي هام لدعم وترقية املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة بالجزائر" ،امللتقى الوطني حول إستراتيجيات تنظيم ومرافقة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر ،يومي 19-18
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 8صليحة برجم" ،املقاولة الفرعية" ،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستير في الحقوق ،تخصص :العقود واملسؤولية" ،جامعة الجزائر
بن يوسف بن خدة ،الجزائر ،2009-2008 ،ص.02:
9عمر الشريف ،زكية بن زروق" ،دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في مجال املناولة في إستقطاب اليد العاملة -دراسة مقارنة
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نوفمبر  ،2011جامعة محمد بوضياف ،املسيلة ،الجزائر ،ص.07:
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صليحة برجم ،مرجع سبق ذكره ،ص-ص ،21-18 :بتصرف.
عمر الشريف ،زكية بن زروق ،مرجع سبق ذكره ،ص11.08:
12نعيمة غالب ،مليكة زغيب ،حنان شايب" ،مساهمة املقاولة من الباطن في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية-
دراسة حالة مركب تمييع الغاز الطبيعي بسكيكدة ،"-مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،العدد ،25
ص.84 :
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فتيحة عاللي ،فاطمة الزهراء عراب ،مرجع سبق ذكره ،ص.13:
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امللخص:
تتناول هذه الدراسة أحكام صيغة املشاركة املتناقصة وتطبيقاتها في املصارف السودانية  ،وتنبع
أهميتها من الدور الريادي الذي تلعبه املشاركة املتناقصة في دفع عملية التنمية االقتصادية
واالجتماعيه  ،باالضافه إلى إسهامها امللموس في دعم القدرات املالية للبنوك .لقد ظلت هذه الصيغة
املصرفيه مثار جدل بين الفقهاء املعاصرين في الفقه املصرفي املعاصر ،علوة على صعوبة تكييف هذه
الصيغة وإلحاقها بصورة من صور العقود املعروفه حيث تتزاحم في مضمونها أكثر من صيغة .خلصت
ً
الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن هناك قصورا في تعريف الشركة في قانون املعاملت املدنية لسنة
1984م الذي حصرها في شركة العقد فقط  ،وأن فقهاء املذاهب الفقهية لم يوردوا تعريف للمشاركة
ً
املتناقصة  .كما خلصت الدراسة إلى جواز عقد املشاركة املتناقصة إتساقا مع ماتوصل إليه مجمع
ً
الفقه اإلسلمي  ،ووفقا ملعايير هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسلمية.أما أهم
التوصيات فتتلخص في ضرورة تعديل املادة  246من قانون املعاملت املدنية لسنة1984م الخاصة
ً
بتعريف الشركة لتشمل شـركة امللك وشـركة العقد معا  ،كما أوصت الدراسة بتبني تعريف وضوابط
مجمع الفقه اإلسلمي للمشاركة املتناقصة مع ادخال بعض التعديلت  ،واصدار تشريع ينظم وسائل
ً
االستثمار باملشاركة واملشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك كوسائل استثمارية جنبا إلى جنب مع
الوسائل االخرى  ،وضرورة إعداد نشرات علمية متخصصه وعمل محاضرات وندوات ومؤتمرات
لتوضيح هذه الوسيلة  ،واإلجابة عما قد يعتريها من الشبهات .
الكلمات املفتاحية :املشاركة املتناقضة ،املصارف السودانية.
د .مشاعر ادريسmashairidris21@gmail.com :
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Abstract:
This study discusses the rules of diminishing partnership formula (i.e.,
partnership ending into ownership), and its applications in Sudanese banking
system. The significance of studying this topic stems from the leading role that
diminishing partnership plays in economic and social development, in addition to
its tangible support for financial ability of banks. However, this Islamic banking
formula persists as a subject of controversy among contemporary muslim scholars
of present Islamic banking jurisprudence. Further, there is a real difficulty in
framing this formula and affiliating it to any of the common named contracts since
it implies more than one formula. The study concludes that there is a shortcoming
in defining partnership in the Sudanese Civil Transaction Act 1984 since it has been
confined to contractual partnership only, and that muslim jurists of different schools
of fiqh did not provide any definition for diminishing partnership. The study
resulted in that diminishing partnership is permissible according to sharia. This
permissibility comes in conformity with the findings of the Islamic fiqh Academy
and up to the standards of the Accountancy and Audit Board of Islamic Financial
Institutions.However, the most important recommendation of the study lies on the
necessity of amending section 246 of the CTA, 1984 which defines partnership to
embrace both ownership and contractual partnership. Further, it is highly
recommended that the definition and criterion of diminishing partnership laid down
by the Islamic Fiqh Academy is worthy of being adopted with some modifications.
Further, a new legislation is needed to provide for and regulate the means of
investment via partnership and partnership ending into ownership as useful means
of investment side by side with other means together with issuing scientific circulars
and organizing lectures, symposiums and conferences to propagate for this formula
and negate any doubts around it.
Key words: Bidding participation, Sudanese banks.

: املقدمة
 والصلة والسلم على أشرف االنبياء واملرسلين وعلى آله وصحبه آجمعين، الحمد هلل رب العاملين
 ومن،  وشاملة لكل جوانب الحياة،  فمن املسلم به أن شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان:  أما بعد،
ّ  ملا للشركات من دور، األمور التي إهتمت بها موضوع الشركات فبينت أحكامها وأنواعها
فعال في واقع
 إنما يحتاج إلى،  فهناك كثير من املشاريع ال يستطيع أن يقوم بها شخص واحد، الناس االقتصادي
.  من هنا برزت أهمية الشركات، مشاركة أشخاص آخرين
 واألعمال، واملفاوضة، قد عرف الفقه اإلسلمي عدة صور لشركة األشخاص منها شركة العنان
 ولكنها كلها دائمة حيث يقوم الشركاء باإلشتراك الدائم إلى انتهاء مدة الشركة أو إتمام عملها.  والوجوه،
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الذي أنشئت من أجله  .لكن قد ظهر في هذا العصر الحديث عدة صور لشركة األشخاص منها :
املشاركة املتناقصة "املنتهية بالتمليك " .
وترجع أهمية هذه الصيغة إلى أنها تمثل طبيعة االقتصاد اإلسلمي الذي يسمى "اقتصاد
املشاركة" في مقابلة االقتصاد الوضعي الرأسمالي الذي يسمى " اقتصاد الفائدة " .
فهذه املشاركة املتناقصة هي التي أود توضيحها ودراستها في هذا البحث  ،وذلك من خلل الرجوع
إلى أقوال الفقهاء ومقارنتها  ،وإظهار الرأي الراجح فيها .ومقارنتها بالقانون السوداني سواء كان قانون
املعاملت املدنية لسنة 1984م أو قانون الشركات لسنة 1925م أو املعايير الشرعية ذات الصلة .
أسباب اختيار املوضوع :
ا
أول:أن الباعث األساس ي هو التحرر من الربا الذي كانت تتعامل به البنوك التجارية"الربوية"
ومحاربته .وذلك لثبوت تحريم الربا بالنصوص القطعية من القرآن والسنة ،فأما دليل تحريمه من
َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ َّ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ َ
القرآن قوله تعالى " :ال ِذين يأكلون
س
امل
الرب َا ل يقومون ِإل كما يقوم ال ِذي يتخبطه الشيطان ِمن ِ
ِ
َ
ٌَ
َ َْ
الب ْي ُع م ْث ُل الرَبا َوأ َح َّل ُ
الب ْي َع َو َح َّر َ
هللا َ
َذل َك ب َأ َّن ُه ْم َق ُالوا إ َّن َما َ
الرَبا ف َم ْن َج َاء ُه َم ْو ِعظة ِم ْن َرِب ِه فانتهَى
م
ِ
َ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ََ ُ َ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
هللا ومن عاد فأول ِئك أصحاب الن ِار هم ِفيها خ ِالدون". 1آما دليل تحريمه من
فله ما سلف وأمره ِإلى ِ
السنة ماروي عن ابن مسعود أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال(:لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه
ً
وكاتبه) .2وأيضا ماروي عن عبادة بن الصامت رض ي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر وامللح بامللح مثل بمثل
ً
سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه االصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد). 3وكذلك من
ً
نفعا فهو ربا ّ
محرم. 4
القواعد الفقهية كل قرض جر
ً
ولذلك كان يجب على اإلنسان أن يتخذ بديل آخر لسير معاملته التجارية وغيرها لكي تكون
موافقة ملقاصد الشريعة اإلسلمية وهذا البديل هو مايعرف بصيغ التمويل اإلسلمي التي ظهرت مع
نشأة البنوك اإلسلمية فهذه الصيغ تحقق أرباحا لكل من طرفيها مراعية في ذلك قواعد الشريعة
اإلسلمية ومن هذه الصيغ صيغة املشاركة املتناقصة .
ا
ثانيا :من مبررات إختيار هذا العقد هو أن املصارف الربوية ّ
تمول املشروعات بالقروض دون أن
يكون لها إرتباط بنتائجها ودون أن يتحمل املصرف أية مسئولية أو مخاطرة بينما يؤدي مبدأ املشاركة
ال سيما املشاركة املتناقصة إلى املشاركة في األرباح بنسبة مساهمة كل منهم في رأس املال .
ا
ثالثا :وكذلك من أسباب إختيار املوضوع إن املصارف الربوية في ظل منافسة املصارف التقليدية
في أمس الحاجة إلى ابتكار وتطوير صيغ جديدة في التمويل واإلستثمار في إطار العقود والشروط
املباحة في الشريعة اإلسلمية .
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منهج البحث :
املنهج الذي أتبعته في هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي  ،حيث أقوم بإيراد النصوص
الفقهية لكل مذهب من املذاهب الفقهية األربعة ومقارنتها بنصوص قانون املعاملت املدنية السوداني
لسنة  1984م،وقانون الشركات لسنة1925م،واملعايير الشرعية ذات الصلة.
الدراسات السابقة :
إن موضوع املشاركة املتناقصة يندرج ضمن قائمة ما أستحدث في عصرنا الحاضر من العقود
املستجدة ؛ التي لم تتناولها أمهات كتب الفقه  ،ولم يخض في بحثها علماؤنا وفقهاؤنا األسبقون ضمن
دراساتهم  ،ولكن بالرغم من ذلك وجدت رسائل ماجستير ورسالة دكتوراة مجازة ذات صلة
باملوضوع :
 /1رسالة مجازة من جامعة اليرموك كلية الشريعة والدراسات اإلسلمية قسم الفقه والدراسات
اإلسلمية مقدمة لنيل درجة املاجستير بعنوان  :الشركة املنتهية بالتمليك وتطبيقاتها في املصارف
اإلسالمية ،إعداد الطالب  :صلح سعيد عبد هللا املرزوقي ،سنة  1421هـ املوافق  2000م ،اشراف
الدكتور  :أحمد محمد السعد
وقد تعرض فيها الباحث لتعريف الشركة في الفقه اإلسلمي  ،ومشروعيتها  ،وأقسامها ثم تعرض
ً
للمشاركة وأنواعها بصفة عامة وأيضا ناقش الباحث الفرق بين التمويل باملشاركة والتمويل بالفائدة
من حيث مميزات ومعوقات كل منهما .
 /2رسالة دكتوراة مجازة في املشاركة املتناقصة " املنتهية بالتمليك" مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في
الفقه املقارن ـ جامعة أمدرمان اإلسلمية ،إعداد الطالب  :ممدوح رمضان علي محمد 2010/م،
إشراف :د .ابراهيم عبد الصادق محمود
تعرض الباحث في هذه الدراسة إلى تعريف املشاركة املتناقصة في اللغة واالصطلح والقانون،وإلى
صورها،وكان الغرض منهاإزالة اللبس الوارد بين عقد املشاركة املتناقصة وبيع العينة وبيع الوفاء ،
ً
وأخيرا ختم هذه الرسالة بحكم املشاركة املتناقصة .
 /3رسالة ماجستير مجازة في علوم الوحي والتراث قسم الفقه وأصول الفقه ـ كلية معارف الوحي
والعلوم اإلنسانية ـ الجامعة اإلسلمية العاملية ـ ماليزيا بعنوان  :املشاركة املتناقصة وتطبيقاتها
ا
املعاصرة ( البنك اإلسالمي األردني نموذجا ) ،إعداد الطالب  :نور الدين عبد الكريم الكواملة
إشراف  2006 / D. Sano Koutoub Mustafa :م
تعرض فيها الباحث إلى حقيقة املشاركة املتناقصة وذلك من حيث تعريفها  ،وعلقة املشاركة
ً
املتناقصة بالتمويل باملشاركة  ،متعرضا في ذلك إلى تعريف التمويل باملشاركة ومكانة املشاركة
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ً
املتناقصة منه ثم بعد ذلك ذكر الخطوات العملية للمشاركة املتناقصة وخصائصها ثم صورها .أيضا
ً
ناقش الباحث مكانة املشاركة املتناقصة في الفقه اإلسلمي متعرضا في ذلك لتعريف الشركة
ومشروعيتها وأقسامها ثم أقسام شركة العقد ثم بعد ذلك ناقش التكييف الفقهي للمشاركة
املتناقصة وذلك من حيث أنها من جنس شركة امللك أو من جنس شركة العقد أو بين شركة امللك
وشركة العقد وخلص إلى أنها تتقلب بين تكييفين  :عقد مضاربة منتهية بالتمليك  .وشركة عقد،
وتعرض الباحث في الفصل قبل األخير لحكم املشاركة املتناقصة والشبهات التي اثيرت حولها ثم
ً
ضوابط املشاركة املتناقصة في الفصل التطبيقي  .وأخيرا ختم الباحث رسالته بنتائج أهمها أن عقد
ً
املشاركة املتناقصة إذا توافرت فيه ضوابط وشروط معينة فإنه يكون خاليا من كل ما أثير حوله من
الشبهات،كما خلصت دراسته إلى أن للمشاركة املتناقصة ميزات من أهمها  :تحقيق عدالة التوزيع،
واملساهمة في التنمية االقتصادية بين افراد املجتمع .
خطة البحث
سوف يشتمل هذا البحث على :
مبحث تمهيدي  :تعريف الشركة  ،دليل مشروعيتها ،أركانها ،شرط صحتها ،أنواعها
املبحث األول :املشاركة املتناقصة  :تعريفها  ،أركانها  ،صورها
املبحث الثاني :التكييف الفقهي للمشاركة املتناقصة  ،وشروطها ،وحكمها
املبحث الثالث  :الخطوات العملية للمشاركة املتناقصه وتطبيقاتها في املصارف السودانية
الخاتمة التي سوف تشمل على النتائج والتوصيات

املبحث التمهيدي  :تعريف الشركة  ،دليل مشروعيتها ،أركانها ،شرط صحتها ،أنواعها
املطلب األول  :الشركة في اللغة
الشركة بسكون الراء وكسرها لغة تعني مخالطة الشريكين.يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا،وقد
اشترك الرجلن وتشارك وشارك أحدهما اآلخر،والشريك :املشارك والجمع شركاء  .وشاركت فلنا
ً
صرت شريكه ".5كما تعني وقوع شراكة بين شخصين كماجاء في محيط املحيط "" :شرك فلن فلنا في
ً
ً
شركا وشركة صار شريكه،وشا ك ُ
فلن فلنا وقعت بينهما شركة " 6.أما تعريف الشركة
البيع وامليراث
ر
ً
اصطالحا فقد اختلف فيه الفقهاء  ،فعرفها الحنفية بانها إختلط نصيبين فصاعدا بحيث ال يعرف
أحد النصيبين من اآلخر ،7وعقد بين املتشاركين في األصل والربح ، 8وعرفها املالكية بانها إذن كل واحد
ً
من املتشاركين لصاحبه بأن يتصرف في مال له ولصاحبه مع تصرفهما النفسهما أيضا ، 9وأنها عقد
ً
ً
مالكي مالين فأكثر على التجر فيهما معا أو على عمل بينهما والربح بين الطرفين بما يدل عرفا ،10وعرفها
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ً
الشافعية بأنها ثبوت الحق في الش ي ألثنين فاكثر على جهة الشيوع أو ثبوت الحق في الش ي ولو قهرا في
ً
ش ي واحد أو عقد يقتض ي ذلك ، 11واخيرا الحنابلة عرفوها بإنها إجتماع في إستحقاق أو إجتماع في
ً
تصرف. 12والذي آراه شامل ملعنى الشركة من التعريفات هو ماذهب إليه الشربيني من فقهاء الشافعية
" بأنها ثبوت ا لحق في الش ي ألثنين فأكثر على جهة الشيوع " إذ يدخل فيه كل من شركة امللك وشركة
العقد .أما تعريف الدردير للشركة بأنها عقد مالكي مالين فأكثر على التجر فيهما أو على عمل بينهما
ً
والربح بينهما بما يدل عرفا  .فهو التعريف األشمل لشركة العقد ،حيث شمل التعريف رأس املال
ً
والعمل والربح خلفا لغيره من التعريفات .أما تعريف الشركة في قانون املعامالت املدنية السوداني
للعام1984م فقد نص في املادة ( ) 246على أن (:الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن
يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل إلستثمار ذلك املشروع وإقتسام
ماقد ينشأ عنه من ربح أو خسارة) .
يلحظ على تعريف القانون للشركة أنه يتفق مع تعريف الدردير من فقهاء املالكية والذي أشرت
إليه سابقا بانه تعريف قاصر على شركة العقد فقط ألنه يشتمل على رأس املال والعمل والربح وعليه
فإن القانون شابه قصور ألنه حصر تعريف الشركة بمعناها العام في شركة العقد فقط .ولذلك فإنني
أقترح تعديل هذه املادة ليتماش ى تعريف القانون للشركة مع مارجحته من تعريفات الشركة في الفقه
اإلسلمي وهو تعريف الشربيني من فقهاء الشافعية الذي جاء فيه  ":أن الشركة هي ثبوت الحق في
الش ئ ألثنين فأكثر على جهة الشيوع " ألنه تعريف شامل لعموم الشركة إذ يدخل فيه كل من شركة
امللك وشركة العقد .
َ َّ َ ا َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ
والشركة مشروعة بادلة من القران قوله تعالى  (:و ِإن ك ِثيرا ِمن الخلط ِاء ليب ِغي بعضهم على
َّ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ
َ
َّ َ َ َ ٌ َ ُ ْ َ َ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ
استغف َر َرَّب ُه َوخ َّر
ات وق ِليل ما هم وظن داوود أنما فتناه ف
ح
ال
الص
وا
ل
ض ِإل ال ِذين آمنوا وع ِم
َب ْع
ِ ِ
ٍ
َراك اعا َو َأ َن َ
اب) .13والسنة عن أبي هريرة رض ي هللا قال " :قال هللا تعالى  " :أنا ثالث الشريكين مالم يخن
ِ
أحدهما صاحبه  ،فإذا خان خرجت من بينهما " 14واالجماع فقد أجمع املسلمون على جواز الشركة في
ً
ً
الجملة 15وإن اختلفوا في بعض أنواعها .16أما ركن الشركة فيرى الحنفية أن للشركة ركنا واحدا فقط
فهو الصيغة " اإليجاب والقبول"  ،بينما ذهب الجمهور املالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أركان
الشركة هي الصيغة والعاقدان واملعقود عليه 17وهذا هو الرأي الراجح في نظري .
املطلب الثاني  :شروط صحة الشركة وانواعها
اول :شروط صحة الشركة :
يشترط في كل عنصر من عناصر الشركة شروط :
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ففي صيغة االيجاب والقبول تشترط الشروط العامة في كل عقد  ،من تطابق القبول مع االيجاب ،
واتحاد املجلس  ،فلتنعقد االبحضور العاقدين أو بوكيل عنهما.
ً
وفي العاقدين يشترط كون كل منهما أهل للتوكل والتوكيل  ،ألن كل منهما يتصرف عن االخر بإذن أو
تفويض  ،وعن نفسه بامللك .أما املعقود عليه فيشترط فيه اآلتي :
أ .أن يكون التصرف قابل للوكالة.
ب .أن يكون املال املشترك فيه حاضرا عند العقد فلتجوز الشركة بمال غائب أو دين.
ت .أن يكون رأس املال من النقود الرائجة درهم أو دنانير فلتجوز الشركة بالعروض الن قيمتها
مجهولة تختلف ابختلف املقومين والراغبين.
ث .أن يكون الربح معلوم القدر كالربع او النصف ألن جهالة الربح تفسد العقد.
ً
ً
ً
ً
ج .أن يكون الربح جزءا شائعا المعينا مقطوعا ألحد الشركاء كعشرة أو مائة ألن الشركة تقتض ي
االشتراك في الربح ويجوز اال يكون الربح سوى هذا القدر املعين فيتضرر اآلخر.18
ا
ثانيا  :أنواع الشركة
ً
أن الشركة تنقسم عموما إلى نوعين  :شركة امللك وهي التي يقصد بها اجتماع حقوق امللك في املال
ً
ً
الواحد إما اختيارا كالبيع والوصية والهبة أو جبرا كامليراث .وشركة العقد وهو النوع الذي يعنينا في
هذا البحث وقد وردت أنواعها من مفاوضة وعنان وعمل ووجوه في املذاهب االربعة  ،كأنواع متعارف
ً
ً
عليها ،ويعد املالكية والحنابلة املضاربة نوعا من أنواع الشركة ويضيف بعض املالكية نوعا آخر وهو
شركة الجبر.19

املبحث األول  :املشاركة املتناقصة  :تعريفها  ،صورها
املطلب األول  :تعريف املشاركة املتناقصة
ً
لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب املذاهب الفقهية 20تعريفا للمشاركة املتناقصة  .إال أن الفقهاء
املعاصرين الباحثين في مجال الفقه املصرفي املعاصر أوردوا لها بعض التعريفات وذلك على النحو
التالي:
ا
أول :أن املشاركة املتناقصة هي مشاركة يساهم فيها املصرف اإلسلمي في رأس مال شركة أو
مؤسسة تجارية أو بنايات أو مصنع أو مزرعة مع شريك أو أكثر ،مع وعد من املصرف اإلسلمي أن
يتنازل عن حقوقه عن طريق بيع أسهمه إلى الشركاء  ،والشركاء يعدون بشراء أسهمه  ،والحلول محله
في امللكية سواء على دفعة واحدة أو دفعات حسب شرط متفق عليها بينهم.21
يلحظ على هذا التعريف اآلتي:
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 .1أنه عرف ا ملشاركة املتناقصة بأنها "مشاركة" فهذا اللفظ جزء من املعرف  ،فبالتالي يحتاج إلى
تعريف في حد ذاته .
 .2أشار التعريف إلى أن املشاركة املتناقصة هي مشاركة يساهم فيها املصرف اإلسلمي في رأس مال
شركة أو مؤسسة تجارية أو بنايات أو مصنع  .فكان من األولى أن تكتفي املسوعوعة في تعريفها
ً
للمشاركة املتناقصة بعبارة "رأس مال مشروع" بدال من ذلك.
ا
ثانيا  :أن املشاركة املتناقصة هي شركة بين املصرف والعميل في ملكية مشروع ما  ،يعطي املصرف
فيها الحق للعميل في الحلول محله في امللكية سواء كان الحلول بدفع املبلغ دفعة واحدة أو على دفعات
وذلك حسب ماتقتضيه الشروط املتفق عليها بينهما. 22
يلحظ على هذا التعريف اآلتي:
 .1أنه جعل حلول العميل محل املصرف في امللكية إما أن يكون على دفعة واحدة أو على دفعات  .فكان
من األولى أن تكون املشاركة املتناقصة هي شركة بين املصرف والعميل في مشروع  .يعطي املصرف
الحق للعميل في الحلول محله في امللكية على السداد بدفعات حسبما تقتضيه الشروط املتفق عليها .
وذلك حتى تكون هنالك فائدة من ذكر عبارة متناقصة التي تعني التدريج أي تناقص حصة البنك في
امللكية إلى أن تنتهي ،وتزايد حصة العميل إلى أن يصبح هو املالك للمشروع موضوع الشركة الذي هو
املقصود من عبارة منتهية بالتمليك.
 . 2قيد هذا التعريف أحد االطراف املشتركة باملصرف اإلسلمي ،وهذا يتنافى مع طبيعة املشاركة
املتناقصة حيث أنه من الواردأن تنعقد هذه الصيغة بين عدة أطراف قد تكون شخصية أو اسمية أو
مؤسسية وال يكون فيما بينها أي مصرف إسلمي وإن كان في الواقع شاع تداولها عن طريق املصارف
اإلسلمية ولكن هذا ال يجعل من اللزم وجود املصرف بين أطراف املشاركة املتناقصة بحيث إن لم
يوجد تبطل.
ا
ً
ثالثا :شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف اآلخر تدريجيا
سواء كان الشراء من حصة الطرف املشترك في الدخل أم من موارد اخرى".23
يلحظ على هذا التعريف اآلتي :
 . 1أن هذا التعريف جعل املشاركة املتناقصة شركة بين طرفين فقط  .وهذا اليتفق مع تعريف
املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسلمية التي جاء فيها أن املشاركة املتناقصة هي مشاركة يساهم
فيها املصرف اإلسلمي في رأس مال شركة أو مؤسسة تجارية أو بنايات أو مصنع أو مزرعة مع شريك
أو أكثر  ،فهذا يعني أن املشاركة املتناقصة يمكن تكون بين البنك وطرف آخر وإن تعدد .
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 .2لم يوضح التعريف املقصود من عبارة "ذي دخل"  ،وذلك ألن الدخل إما أن يكون في صورة سيولة
أو بتملك عين من األعيان  .وذلك ألنه من الوارد أن يقوم عقد املشاركة املتناقصة بهدف تملك أحد
األطراف شقة أو اية عين اخرى .
ا
رابعا  :املشاركة املتناقصة هي املشاركة التي يعطي فيها املصرف الحق للشريك في شراء حصته من
ً
املشروع موضوع املشاركة تدريجيا بحيث تتناقص حصة املصرف ،وتزيد حصة الشريك اآلخر إلى أن
ينفرد الشريك بملكية جميع املشروع "24
يلحظ على هذا التعريف أنه عرف املشاركة املتناقصة بأنها " مشاركة " فإن هذا املصطلح يحتاج إلى
تعريف في حد ذاته.
ا
والذي آراه راجحا من التعريفات أعله  ،هو تعريف مجمع الفقه اإلسلمي للمشاركة املتناقصة ألنه
ً
التعريف واضح الداللة على املشاركة املتناقصة ولكن تفاديا ملاذكر من ملحظات فيه كان من األولى
أن يصاغ هذا التعريف على النحو التالي:
"بأن املشاركة املتناقصة هي شركة بين طرفين أو أكثر في مشروع ذي منفعة مادية أو عينية ،يتعهد
فيها أحد الطرفين بشراء حصة الطرف اآلخر  ،سواء كان الشراء من حصة الطرف املشتري في الدخل
أم من موارد اخرى" .25
أما قانون املعامالت املدنية الس ــوداني 26لسنة 1984م وقانون الشركات لـسنة  271925لم يرد بهما
نص يعرف املشاركة املتناقصة .
املطلب الثاني  :صور املشاركة املتناقصة
للمشاركة املتناقصة ثلث صور على النحو التالي :
الصورة األولى  :أن يتفق املصرف مع متعامله على تحديد حصة كل منهما في رأس مال الشركة
وشروطها  ،وقد رأى املؤتمر أن يكون بيع حصص املصرف إلى املتعامل بعد إتمام املشاركة بعقد
مستقل .28" ...
الصورة الثانية  :أن يتفق املصرف مع متعامله على املشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي ملشروع ذي
دخل متوقع وذلك على أساس إتفاق املصرف مع الشريك اآلخر لحصول املصرف على حصة من صافي
ً
فعل مع حقه في االحتفاظ بالجزء املتبقي من اإليراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون
الدخل املحقق
ً
ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ماقدمه املصرف من التمويل". 29
الصورة الثالثة  :أن يحدد كل من نصيب البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة
ً
الش ي موضوع املشاركة "عقار مثل " يحصل كل من الشريكين"البنك وشريكه "على نصيبه من اإليراد
ً
ً
املتحقق من العقار .وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه األسهم اململوكة للبنك عددا معينا كل سنة
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بحيث تكون األسهم املوجودة في حيازة البنك متناقصة إلى أن يتم تمليك شريك البنك األسهم كاملة
فتصبح له امللكية املنفردة للعقار دون شريك آخر".30

املبحث الثاني  :التكييف الفقهي للمشاركة املتناقصة  ،شروطها  ،وحكمها
املطلب األول  :التكييف الفقهي للمشاركة املتناقصة وشروطها
ا
أول  :التكييف الفقهي للمشاركة املتناقصة
لم أقف فيما اطلعت عليه من كتب املذاهب الفقهية ، 31على التكييف الفقهي للمشاركة
املتناقصة  .إال أنه ذهب بعض الفقهاء املعاصرين الباحثين في مجال الفقه املصرفي املعاصر إلى
تكييفها  ،ولهم في ذلك رأيان على التفصيل التالي:
الرأي األول :
اتجه كل من الدكتور نزيه كمال حماد والدكتور قطب مصطفى سانو إلى القول بأن املشاركة
املتناقصة من جنس شركة امللك وفي هذا يقول الدكتور نزيه حماد  (:تتألف إتفاقية املشاركة
املتناقصة بحسب املفاهمة املمهدة إلبراهما من مجموعة عقود وإلتزامات مترابطة متتالية ،تهدف إلى
اداء وظيفة تمويلية محددة ،تواضع طرفاها على تركيبها على النحو التالي :االشتراك في شراء مشروع
أو عقار ذي ريع أو غير ذلك  ،يتواعد الطرفان على االشتراك في تأجير ما اشتريا لطرف ثالث  ،بحيث
يستحق كل واحد منهما مايقابل حصته في امللك من بدل اإلجارة أو على تأجير الطرف املمول حصته
ً
للعميل الشريك ببدل معلوم في عقد إجارة منفرد  ،أن يقوم الشريك بشراء حصة املمول تدريجيا وفق
جدول زمني يتفقان عليه  ... ،وتتعلق بهـذه املعاملة جملة من األحكام الشرعية منها :تعتبر املفاهمة
واملواطأة السـابقة إلبرام إتفاقية املشــاركة املتناقصة مرتبطة بها وجزء منها  ،تعتبر الوعود التي تشتمل
ً
عليها اإلتفاقية ملزمة للطرفين إذا لو لم تكن كذلك لكان القصد والهدف من إبرامها إحتماليا غير
مؤكد التحقيق وملا جازف الطرفان باإلقدام عليه  ،ومنها أن يقسم الريع أو الربح العائد من تأجير محل
الشــركة املتناقصة لطرف ثالث بين الشـريك املمول والعميل بحسب حصصهما في ملكيته وكذلك
الخســارة والتلف كما ه ــو الحال ف ــي ش ــركة امللك ألن الصفقة تبدأ بينهما بشــركة ملك  ،وقـد توهـم
بعض الباحثين املعاصرين واعتبرها شركة عقد وصنفها في زمردة العنان من شــركات األموال وبنى
بعضهم على ذلك جعل الربـح والعوائد بينهما فيها بحسـب مايتفقان عليه  ،والخسارة بحسب حصة كل
منهما في ملكيتها  .ويشهد لصحة ماقررته من كونها شركة ملك قول الكاساني في بدائع الصنائع:
"الشركة في األصل نوعان :شـركة األملك  ،وشركة العقود  .وشركة األملك نوعين  :نوع يثبت بفعل
ً
الشريكين  ،ونوع يثبت بغير فعلهما  .فأما الذي يثبت بفعلهما نحو أن يشتريا شيئا أويوهب لهما أو
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يوص ى لهما . 32)....ومن جان آخر اتجه الدكتور سيد قطب إلى أن املشاركة املتناقصة من جنس شركة
امللك االختيارية ألنها عبارة عن عقد ش ركة يقوم على إتفاق شخصين فأكثر على شراء عين وتمليكها ،
وذلك على أساس أن تؤول ملكية هذه العين إلى أحدهما عندما يقوم بشراء حصة الطرف اآلخر ،وأن
املقصد األساس ي من املشاركة املتناقصة منذ بداية تكوينها هو تمكين العميل في الغالب من تملك عين
أو مشروع ذي دخل معروف كاملصنع أو الطائرة أو الباخرة أو غير ذلك. 33
أدلة أصحاب الرأي األول :
وقد أستدل أصحاب هذا الرأي على أن املشاركة املتناقصة من جنس شركة امللك باألدلة اآلتية:
 .1إن املال الذي يتم االتفاق على إستثماره في الشركة املتناقصة يكون عبارة عن أعيان ،كعقار أو
مصنع أو طائرة أو سفينة وغير ذلك  .وصورة ذلك أن يختص الشركاء في تملك الش ي الواحد  ،فبالتالي
يكون االشتراك في تملك العقار ،على هيئة شركة امللك. 34
 . 2إنه بمجرد إتفاق الشركاء على تملك عين معينة  ،تصير هذه الشركة شركة ملك وذلك بناء على
التعريف العام لشركة امللك 35الذي ذكره الكاساني .
الرأي الثاني :
ذهب فريق ثان ِ من الباحثين املعاصرين ومنهم الدكتور وهبة الزحيلي  ،والدكتور محمد عثمان
شبير  ،والدكتور عبد الرزاق الهيتي  ،واالستاذ آية هللا محمد علي التسخيري  .إلـى القول بأن صيغة
ً
املشـاركة املتناقصـة تبدأ بعقد شركة عنان ُ ،مضافا إليها وعد من أحد االطراف ـ املصـرف على األغلب
ـ ببيع حصته لشريكه  ،وتنتهــي هذه الشركة بعقد بيع مستقل وفي هذا يقول الدكتور وهبة
ً
ً
الزحيلي  (:كونه شركة عنان وليس فيه مايتعارض مع هذه الشركة وال مايخالف نصا شرعيا أو قاعدة
ً
شرعية كلية فهو عقد جائز  ،وعد من أحد الشريكين وهو املصرف غالبا ببيع حصته للشريك اآلخر ،
ً
ً
بيع الشريك حصته بعقد مستقل عن الشركة إما كليا وإما جزئيا دفعة واحدة أو على
دفعات ).36ويقول محمد عثمان شبير (:التكييف الفقهي للمشاركة املنتهية بالتمليك  ...يظهر إنها
ً
ً
تتضمن :شركة عنان  ،وعد من املصرف ببيع حصته للشريك كليا أو جزئيا ).37وأضاف الهيتي أن
التكييف الفقهي للمشاركة املتناقصة يعتمد على طريقة تنمية رأس املال  ،فإن رأس املال إماأن ينمى
بواسطة تغليبه في التجارة كالبيع والشراء أو أن ينمى بواسطة العمل فيه  ،وعليه إذا كان رأس املال
ينمى بواسطة تغليبه في التجارة كالشركات التجارية التي تعتمد في تنمية رأس مالها على البيع والشراء.38
أدلة أصحاب الرأي الثاني
وقد أستدل أصحاب الرأي الثاني على أن املشاركة املتناقصة من جنس شركة العقد باألدلة
اآلتية:
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 /1تنطبق طبيعة املشاركة املتناقصة على عقد شركة العنان  ،وال يوجد فيها مايتعارض مع كيفية
وطبيعة هذه الشركة  ،فالغرض األساس ي في هذه املشاركة هو إبرام عقد يقصد منه تحصيل الربح ،
واستثمار األموال  .كما ذكر ذلك الشيخ التسخيري حيث قال ... ":فإن مصب اإلنشاء في املشاركة
املتناقصة ليس هو شراء مال بالشراكة املجردة عن قصد االسترباح  ،بل هو شراء مال باالشتراك مع
قصد االسترباح ". 39
 /2أن املساهمة في رأس مال هذه الشركة تتم من جميع األطراف .وفي ذلك تقول الدكتورة أميرة عبد
اللطيف مشهور ..." :وإذا كانت شركة العنان في املال ّ
أهم انواع عقود املشاركات اإلسلمية  ،فهي تمثل
ً
اسلوبا للستثمار املباشر الذي يقوم به الشريكان  ،حيث يشتركان بمدخراتهما في املشروع االستثماري
". 40
ا
والذي آراه راجحا مماسبق  :هو ماذهب إليه أصحاب الرأي الثاني من أن املشاركة املتناقصة من
جنس شركة العقد  ،تبدأ بشركة العنان  ،وال يمكن إعتبارها شركة ملك وذلك لألسباب التالية :
 /1أن عقد املشاركة املتناقصة مبني على أن كل شريك وكيل عن شريكه في العمل وهذه هي صورة
شركة العنان .
 /2في املشاركة املتناقصة ال يعتبر كل شريك أجنبي في حصة شريكه ،بل يتم اإلتفاق في حال إنعقاد
الشركة على كيفية العمل ،وموضوع املشروع  ،وبالتالي يعطى الطرف العامل حريته الكاملة في كيفية
إنجاح هذا املشروع وإدخال أكبر قدر ممكن من األرباح .وهذا على خلف شركة امللك التي يكون فيها
كل شريك أجنبي في حصة شريكه  ،وال يجوز له التصرف فيها إال بإذنه وإال فهو ضامن .
ثانيا شروط املشاركة املتناقصة
ً
اتجه بعض الفقهاء املعاصرين الباحثين في مجال الفقه املصرفي املعاصر أوردوا شروطا خاصة
باملشاركة املتناقصة على النحو التالي:
 .1أال تكون املشاركة املتناقصة مجرد عملية تمويل بقرض  ،فلبد من وجود اإلرادة الفعلية للمشاركة
 ،وأن يتحمل األطراف عبء الخسارة  ،كما يحق لهما املشاركة في الربح املتفق عليه في أثناء املشاركة .أي
أنه ال يجوز أن تكون املشاركة املتناقصة عبارة عن قرض يعطيه املقرض إلى املقترض  ،على أساس أن
يعود إليه القرض وفوائده بصرف النظر عن نجاح املشروع أو فشله  ،فلبد من إيجاد اإلرادة الفعلية
من الطرفين للدخول في عقد املشاركة املتناقصة  ،بمعنى أن يأخذ كل منهما الربح املتفق عليه  ،وأن
يتحمل الخسارة بحسب نسبة مساهمة كل منهما في رأس املال  ،وذلك ألن الشركة تقوم على مبدأ الغنم
بالغرم .
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ً ً
 .2أن يمتلك البنك حصته في املشاركة ملكا تاما  ،وأن يتمتع بحقه الكامل في اإلدارة والتصرف ،
ومراقبة األداء ومتابعته .أي أنه بعد الدخول باإلرادة الكامله في عقد املشاركة املتناقصة  ،يصبح البنك
ً ً
ً
مالكا لحصته ملكا تاما يحق له بموجب ذلك أن يتمتع بحقه الكامل في إدارة املشروع والتصرف فيه ،
فإذا لم يقم بذلك ووكل العميل على القيام به  ،فإنه يحق له مراقبة أداء العميل ومتابعته .
ً
 .3أال يتضمن عقد املشاركة املتناقصة شرطا يقض ي برد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس املال
باإلضافة إلى مايخصه من أرباح ملا في ذلك من شبهة الربا  .أي كأنه دخل من أول األمر على أساس أن
يضمن الشريك له حصته في رأس املال. 41
❖ ومن جانب آخر هنالك ضوابط خاصة للمشاركة املتناقصة لبد من توافرها بجانب
الشروط  ،وهي:
ً
 /1يجوز أن يقدم البنك وعدا لشريكه بان يبيع له حصته في الشركة إذا قام بتسديد قيمتها  ،بشرط
ً
ً
ً
أن يتم البيع باعتباره عمل مستقل ال صلة له بعقد الشريك  ،وذلك منعا من إجتماع عقدين في عقد
واحد .
ً
 /2إذا تم االتفاق على شراء الشريك حصة املؤسسة املالية اإلسلمية تدريجيا  ،فيجب تقدير حصة
ً
املؤسسة بالقيمة السوقية يوم البيع وليس بقيمة املشاركة  ،منعا من الغبن والضرر الذي قد يقع فيه
الطرفان  ،وملا في ذلك من ضمان الشريك لحصة شريكه وهذا مناف ملقتض ي عقد الشركة .
 /3اليجوز أن يشترط في الشركة البيع والشراء  ،وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة .
 /4يجب أن تطبق على املشاركة املتناقصة األحكام العامة للشركات كالشروط العامة لصحة الشركة
التي تتعلق بالعاقدين  ،ورأس املال  ،وتوزيع األرباح  ،وتحمل الخسائر  ،وبخاصة شركة العنان من
حيث التساوي والتفاوت في رأس املال  ،وإن كل شريك وكيل عن صاحبه في التصرف .وعليه ال يجوز
ً
أن يتضمن عقد الشركة أي نص يعطي أيا من طرفي املشاركة الحق في استرداد حصته من رأس مال
الشركة .
 /5يجب على كل شريك أن يساهم بحصته في رأس مال الشركة  ،سواء أكانت املساهمة عبارة عن
ً
مبالغ نقدية أو أعيانا مثل األرض التي يتم البناء عليها  ،أو املعدات التي يتطلبها نشاط الشركة  ،بشرط
أن يتم تقويم تلك االعيان .
ً
ً
 /6ال يجوز أن يشترط ألحد األطراف مبلغا مقطوعا من األرباح ،وذلك لجواز أال يحصل من الربح إال
القدر املقطوع  ،وبذلك ال يتحقق الغرض املقصود من الشركة. 42
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املطلب الثاني  :حكم املشاركة املتناقصة في الفقه والقانون
ا
أول  :حكم املشاركة املتناقصة في الفقه
لم أقف فيما اطلعت عليه من كتب املذاهب الفقهية 43على حكم للمشاركة املتناقصة .وهي شركة
ً
مستحدثه ؛ إال أن الفقهاء املعاصرين الباحثين في مجال الفقه املصرفي املعاصر أوردوا حكما
للمشاركة املتناقصة ،إال أنه قد أختلفت وجهات نظرهم حول الحكم عليها  ،ولهم في ذلك رأيان
فقهيان ،فقد ذهب أغلب الباحثين أي جمهورهم إلى تبني الرأي القائل بجواز عقد املشاركة املتناقصة
ً
ثان من الباحثين إلى التحفظ على
شرعا  ،إذا ماتوفرت فيه ضوابط وشروط معينه .في حين اتجه فريق ِ
هذا العقد  ،حيث أوردوا الكثير من الشبهات في ماهيته  ،والتي تؤدي بإجتماعها في صيغة واحدة إلى
ً
ً
القول بعدم حل عقد املشاركة املتناقصة  ،بل إنه من األسلم تجنب تداوله إحترازا  ،وحرصا على الرزق
الحلل  .وذلك على التفصيل التالي:
الرأي األول:
ذهب جمهور الباحثين املعاصرين في الفقه املصرفي املعاصر إلى القول بجواز عقد املشاركة
ً
املتناقصة شرعا  ،وذلك بعد توفر ضوابط وشروط شرعية البد من التزامها عند تطبيق هذا العقد ،
وحين تداوله  ،وذلك لتنقيته من كل ماقد يشوبه من شبهات قد تخرجه عن دائرة الشرعية .وهذا هو
ً
ماتوصل إليه مجمع الفقه اإلسلمي  ،وأصدر في الدورة الخامسة عشرة  ،مستندا على رأي األغلبية في
هذه الدورة  ،والذين منهم  :الدكتور عجيل جاسم النشمي  ،والدكتور عبد الستار أبوغدة  ،والدكتور
وهبة الزحيلي ،والدكتور نزيه كمال حماد  ،والدكتور قطب مصطفى سانو  ،والدكتور توفيق كمال
حطاب  ،والدكتور محمد عثمان شبير  ،ذلك على التفصيل التالي :
وفي هذا االصدد يقول الدكتور عجيل جاسم النشمي  ":وهي شركة صحيحة وإن جمعت بين
الشركة وهي عقد غير الزم على رأي الجمهور  ،والبيع وهو عقد الزم لخروج ذلك من النهي عن إجتماع
عقدين في عقد كعقد بيع وسلف  ،أو بيعتين في بيعة  ،أو صفقتين في صفقة  ،كما ال يظهر من
إجتماعهما توسل للربا  ،وال تضاد بين الشركة والبيع حتى يمنع كما هو مذهب املالكية الذين منعوا
إجتماع البيع مع الجعالة ،والصرف أو املساقاة  ،أو الشركة والنكاح ...ورأي املالكية مبناه أن كل
ً
ً
عقدين يتضادان وضعا ويتناقضان حكما فانه ال يجوز إجتماعهما ...وذهب الجمهور على جواز
إجتماع العقود ولو اختلفت أحكامها  ...واملشاركة ال يبطلها وعد ملزم للمؤسسة بأن تبيع نصيبها على
الشريك إذا دفع قيمة حصتها في رأس املال باإلضافة إلى الربح املتفق عليه بينهما  ...وكما جاز أن تجمع
ً
الشركة املتناقصة بين الشركة  ،والبيع فهي تجمع أيضا بين البيع واإلجارة  ...ألن العقدين من العقود
اللزمة  ،وإجتماع العقود اللزمة جائز سواء كانت متفقة األحكام  ،أو مختلفة إذا إستوفت أركانها
314

املشاركة املتناقصة وتطبيقاتها في املصارف السودانية " دراسة مقارنة "

وشرائطها الشرعية " 44ويقول الدكتور وهبة الزحيلي ...":هذه املشاركة مشروعة في الشريعة
إلعتمادها كاإلجارة املنتهية بالتمليك على وعد من البنك لشريكه بأن يبيع له حصته في الشركة إذا
سدد له قيمتها  ...وهي في أثناء وجودها تعد شركة عنان  ،حيث يساهم الطرفان برأس املال  ،ويفوض
ً
ً
البنك عميله بإدارة املشروع  ،وبعد إنتهاء الشركة يبيع املصرف حصته للشريك كليا أو جزئيا  ،بإعتبار
ً
ً
ً
هذا العقد عقدا مستقل ال صلة له بعقد الشركة  .وحينئذ يعد املصرف شريكا باملعنى الصحيح  ،وله
حقوق الشريك  ،ويلتزم بجميع التزاماته ". 45وأضاف الدكتور نزيه حماد أن الحكم الشرعي بجواز
إتفاقية املشاركة املتناقصة يتوقف على أمرين:إما ان تكون جميع أجزاء هذه الصفقة من عقود ووعود
ً
جائزة شرعا بمفردها أو اال يترتب على إجتمـاع هذه العقـود وااللتزامات في صفقة واحدة أحد
املحظورات التالية:
أ .أن يكون الجمع بينهما محل نهي في نص شرعي
ب .أن يترتب على الجمع بينها توسل بما هو مشروع إلى ماهو محظور
ً
ً
ج .أن تكون العقود وااللتزامات متضادة وضعا أو متناقضة حكما .فإذا توفرت هذه املعايير فاملشاركة
املتناقصة جائزة إذا تحققت فيها هذه الشروط :
ً
أ .أن ال تتضمن املفاهمـة أو املواعدة السـابقة لعقـود البيع املتتالية لحصـة املمول إلــى العميل  ،تحديدا
ً
لثمن تلك الحصة وفقا لآلجال املتفق عليها  ،بل الواجب أن تكون على أساس بيع الحصة بالقيمة
السوقية .
ب .أن تنشأ وتبرم العقود وااللتزامات املجتمعة في هذه االتفاقية متتالية متتابعة منفصلة إذ لو أبرمت
في دفعة واحدة ألدي ذلك إلى محظورات شرعية عديدة منها البيع املضاف إلى املستقبل  ،وتأجير وبيع
مااليملك من األعيان  ،والبيع بثمن مجهول .
ج .يجب أن يشترك املمول والعميل في تحمل الخسارة في حالة وقوعها بحسب نسبة حصصهم في
امللك ،حيث ال بد فيها من وجود اإلرادة الفعلية أي أن يتحمل الطرفان الخسارة والتلف والنقصان
مقابل إستحقاقهم للربح  ،وذلك حتى ال تكون العملية حيلة إلى القرض الربوي .
ومن ناحية أخرى يقول الدكتور توفيق محمد حطاب بجواز املشاركة املتناقصة بشرط االلتزم
بالضوابط الشرعية كمراعاة األولويات وعدم الضرر وسد املنافذ على إمكانية النزاع. 46وقد استدل
اصحاب هذا الراي على رايهم بادلة مشروعية الشركة من القران والسنة واالجماع اضافة الى بيان
أهمية املشاركة املتناقصة وحاجة املستثمرين واملجتمع لها كأحد أدوات اإلستثمار الحديثة  ،وتحقق
الكثير من الغايات  ،والفوائد التي قد ال تتحقق في الشركات املعهودة  ،باإلضافة إلى ضمانها لغاية
الشركات العامة من توفير رؤوس األموال وتوزيع املخاطر. 47
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الرأي الثاني :
ذهب بعض الباحثين في مجال الفقه املصــرفي املعاصـر إلــى القول بعدم جواز عقد املشـاركة
املتناقصــة ،وذلك بعد مارأوا من طبيعة هذا العقد وصوره  ،مايثير الكثير من الشبه حول هذه
الصيغة ،لذلك التزموا القول بحرمة هذا العقــد ونصحوا املصارف واملؤسســات اإلسلمية باإلمتناع
ً
خال من الشـبهات واملحرمات  .ومن الذين تبنوا
عن مداولته  ،تحريا لتطبيق منهــج اقتصــادي إســلمي ِ
هذا الرأي كل من الدكتور حسين كامل فهمي  ،والدكتور علي السالوس وذلك على التفصيل التالي:
ذهب الدكتور حسين كامل فهمي الى ":أن الغرض األساس ي من عقد املشاركة املتناقصة هو
حصول العميل على قرض من البنك إلنهاء نوع معين من نشاط يريده لنفسه كبناء مصنع أو منزل
سكني  ،أو لشراء أصل من األصول الرأسمالية الجاهزة كسيارة أو شقة سكنية جاهزة ،وانها بمجرد
حصول كل منهما على الغرض األصلي الذي أنش ئ من أجله هذا التعامل  ،وهو القرض بالنسبة للعميل
املستثمر  ،وإسترداد األصل مع عائده بالنسبة للبنك ".48وقد وافقه في هذا القول الدكتور السالوس
بل اضاف ان املشاركة املتناقصة بها شبهة بيع الوفاء بل هي اسوأ منه وفي هذا يقول  ":وهذا اسوأ من
بيع الوفاء ، 49يعني إن لم يكن هو صورة من بيع الوفاء فهو اسوأ من بيع الوفاء  ،ألن اآلخر ـ أي عميل
املصرف واملستثمر في املشاركة املتناقصة ـ ملتزم بمبلغ يدفعه  ،إنما في بيع الوفاء إن لم يرد العين
ً
فليدفع شيئا ".50
أدلة أصحاب الراي الثاني :
لقد أستدل القائلين بمنع عقد املشاركة املتناقصة  ،بأدلة عقلية مبنية على أساس فهمهم لعقد
الشركة وضوابطه في الفقه اإلسلمي  ،وخلصوا من هذه األدلة إلى أن عقد املشاركة املتناقصة يحوي
الكثير من الشبهات وهي كما يأتي :
ا
أول :شبهة القرض بفائدة
يترتب على اإلتفاق املسبق بين طرفي املشاركة املتناقصة ،على التخارج وإنهاء الشركة بعد فترة من
ُ
الزمن  ،أن تصبح هذه العملية عملية قرض بفائدة تعود لصالح املقرض وهو املصرف في أغلب األحوال
وفي ذلك يقول الدكتور فهمي  ...":ثم تنتهي عملية املشاركة بأكملها بين الطرفين بمجرد حصول كل
منهما على الغرض األصلي املنش ئ لهذا التعامل ،وهو التمويل أو القرض بالنسبة للعميل املستثمر ،
والعائد على هذا القرض مع إسترداد أصله بالنسبة للبنك ". 51
ثم يقول في موضع آخر" :إن هذا العقد هو عقد قرض ربوي محض .ألن تعهد العميل بشراء حصة
البنك بقيمتها األسمية  ،ماهو إال ضمان واضح منه لحصة البنك في املشاركة بما يؤدي إلى قطع
املشاركة من بدايتها  ،وتحول العقد إلى عقد قرض" .
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ا
ثانيا :شبهة بيع العينة
يرى املانعون لهذا العقد أن عقد املشاركة املتناقصة هو أحد صور بيع العينة التي نهى الفقهاء
عنها وذلك للنص الصريح في عقد البيع  ،على أن يعيد املشتري األصل الذي أشتراه إلى نفس البائع
املالك األصلي .
ً
وفي ذلك يقول الدكتور فهمي ... " :إنه ال يشفع لهذه الحقيقة أيضا القول بأن سداد عميل البنك
لألقساط املستحقه عليه ـ وهو بمثابة إعادة الشراء ـ هي بمثابة بيع تدريجي لحصة متتالية من الجزء
الذي أمتلكه البنك األصلي محل العقد ". 52
ا
ثالثا :شبهة الوعد "البيع املضاف إلى املستقبل"
وذلك أن الوعد الذي يبرمه أحد األطراف  ،يثير بعض الشبه حول عقد املشاركة املتناقصة ،فهذا
ً
ً
الوعد إما أن يكون ملزما أو غير ملزم .فإذا كان وعدا غيرملزم فهو يوقع األطراف في إتفاق على بيع
ً
ً
ً
ً
مضاف إلى املستقبل  ،وهذا محرم شرعا .أما إذا كان وعدا ملزما فهو بيع مااليملك وهو أيضا غير جائز
ً
شرعا  .وفي ذلك يقول الدكتور املرزوقي ...":لو لم يكن هناك وعد ملزم وال غير ملزم  ،بل هناك عرف
،ألن املشاركة بين العميل الذي يدفع ( )10%من قيمة الش ي املشترك  ،ويدفع املصرف ()90%ومعروف
ً
للجميع أن العميل سيشتري حصة املصرف بعد تملكها منه  ،ومامدى صلته بقاعدة املعروف عرفا
ً
شرطا "53
كاملشروط
ا
رابعا :شبهة بيع الوفاء
ً
ولقد تبنى هذا الرأي الدكتور السالوس مفاجئا به السادة املؤتمرين في دورة املجمع الثالثة عشرة،
وفي ذلك يقول الدكتور سانو ... " :لقد ظهر هذا اإلتجاه فجأة لدى عدد من الباحثين املعاصرين في
دورة املجمع الثالثة عشرة  ،ومن أولئك املعاصرين فضيلة األستاذ الدكتور علي السالوس الذي وصف
هذه املشاركة بإنها اسوأ من بيع الوفاء . 54"...
فالدكتور السالوس يرى أن صورة املشاركة املتناقصة اسوأ من بيع الوفاء حيث يقول...":وهذا
اسوأ من بيع الوفاء  ،يعني إن لم يكن هو صورة من بيع الوفاء فهو اسوأ من بيع الوفاء ألن اآلخر ـ أي
عميل املصرف واملستثمر في املشاركة املتناقصة ملتزم بمبلغ يدفعه  ،إنما في بيع الوفاء إن لم يرد العين
ً
فليدفع شيئا ".55
وقد رأي الدكتور السالوس أن بيع الوفاء هذا متحقق في أحد صور املشاركة املتناقصة  ،وهي التي
يتفق فيها البنك مع متعامله على أن يحصل البنك من شريكه على حصة نسبية من صافي الدخل
ً
ً
املحقق فعل ويحتفظ بجزء من اإليرادات لتسديد ماقدمه البنك من التمويل.معتبرا إن هذا الدخل
عبارة عن زيادة على رأس املال .
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ا
خامسا :شبهة انعدام عنصرالديمومة
إن املقصد األساس ي من إنشاء الشركة هو لديمومة وإستمرارية العمل  ،لإلشتراك في جني األرباح،
ً
وتحمل الخسائر  ،وفقا ملبدأ الغنم بالغرم  ،وليس االقتصار على تمويل املشروع .إال أن هذا املقصد
متعذر توفره في عقد املشاركة املتناقصة  ،وذلك ألن النية تكون مبيتة بين الطرفين أو األطراف ـ على
مسبق بتملك حصة أحد الطرفين إما دفعة واحدة أو على
وعد
عدم اإلستمرارية  ،وذلك بإبرام ِ
ِ
التدريج ،وإنهاء املشاركة .
ً
وفي ذلك يقول الدكتور فهمي معلقا على عنوان املشاركة املتناقصة  ... " :فمن الواضح إن هذا
ً
معان تتناقض تماما مع املقصد األصلي لعقد الشركة ـ كما أشار إليه الفقهاء ـ من
العقد ينطوي على ِ
كونه عقد بين املتشاركين لتحقيق الربح  .وهذا املقصد ال يتحقق ـ في أغلب األحوال ـ إال بإفتراض
االستدامة واإلستمرار في املشاركة  ،فكما أن الشركة تعني إشتراك طرفي التعاقد في رأس املال  ،فإنها
ً
تعني أيضا اشتراكهما في العمل لتحقيق الربح  ،وهذا يتناقض مع الهدف من العقد الذي أمامنا ـ أي
املشاركة املتناقصة ـ إذ أن النية مبيتة فيه من البداية على أن يبدأ تخارج البنك . 56" ...
ويختم القائلين بمنع عقد املشاركة املتناقصة أدلتهم بجملة حامل لوائهم الدكتور فهمي حسين
كامل إذ يقول" :فإذا كان األمر كذلك  ،فإنه يمكن التوصل إلى إستنتاج عام ومهم  ،مفاده هو :أنه من
ً
ً
ً
األفضل واألجدى شرعا  ،وعقل  ،أن يصدر املجمع املوقر ـ أي مجمع الفقه اإلسلمي قرارا برفض عقد
ً
ً
املشاركة املتناقصة كلية  ،بإعتباره عقدا فاسدا في أصله  ،مع إلزام البنوك وغيرها من املؤســسات
ً
ً
املالية واإلنتاجية الخدمية  ،بعقد الشركة الطبيعي املوروث  ،سدا للذرائع  ،ومنعا من إستخدام عقود
مشبوهة". 57
ً
والذي آراه راجحا هو ماذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بجواز عقد املشاركة املتناقصة ،
وذلك إذا توفرت فيه ضوابط وشروط معينة وضعها الفقهاء املعاصرين لصحة ذلك العقد .
وما أستدل به أصحاب الفريق الثاني من أدلة يمنعون بها عقد املشاركة املتناقصة  ،يمكن الرد
عليه باآلتي:
ا
أول :شبهة القرض بفائدة
املقرض غير مسئول
يجاب عن هذه الشبهة  ،أنه من املعروف أن املستقرض ضامن للمال  ،وأن ِ
ُ
عن أي ضرر يتعرض له املال املقرض  ،وهذا ما يتم تطبيقه في القروض الربوية ،أما في املشاركة
ً
املتناقصة ،فإن الحال غير ذلك  ،إذ أن الطرف املُ ّ
مول وهو املصرف ـ في أغلب األحوال ـ يكون شريكا
لطالب التمويل في الربح والخسارة  ،وكل طرف وكيل عن اآلخر في نصيبه ـ حسب شروط العقد  ،وال
يضمن إال في حالة التعدي والتقصير املحقق. 58
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ا
ثانيا :شبهة بيع العينة
العينة هي بيع العين بالربح نسيئة  ،ليبيعها املستقرض بأقل ليقض ي دينه. 59
ً
وصورة بيع العينة أن يطلب شخص من آخر دينا  ،فيبيعه سلعة معينة بثمن فوق ماطلبه نسيئة ،
على أن يعيد املشتري بيعها للبائع األول بثمن حال يكون عادة أقل مما أشتراها به.
مقارنة بين بيع العينة واملشاركة املتناقصة:
 .1صيغة املشاركة املتناقصة عبارة عن صيغة تمويل  ،بمعنى أن أحد طرفي املشاركة الغرض له في
اإلستمرار في الشركة ،بل غرضه تمويل الطرف اآلخر لألصل الذي هو محل الشركة بطريقة مشروعة،
بينما في بيع العينة يتم الشراء من الطرف املمول نسيئة ،ثم إعادة البيع عليه. 60
ً
 .2في املشاركة املتناقصة  ،يشتري الطرفان أصل املشاركة معا  ،ويكونان شريكين في الربح والخسارة
وتحمل األضرار التي يتعرض لها هذا األصل. 61
 .3في بيع العينة يكون البيع األول والثاني بسعر ثابت  ،وعليه زيادة  ،بينما يشترط في املشاركة املتناقصة
أن يكون البيع بالقيمة السوقية أي أن األسعار متغيرة وغير ثابتة. 62
ا
ثالثا :شبهة الوعد "البيع املضاف إلى املستقبل"
يجاب عن هذه الشبهة  ،بأن حكم إضافة البيع إلى زمن املستقبل من املسائل املختلف فيها بين
الفقهاء ،فيرى جمهور الفقهاء أنه ال يصح إضافة البيع إلى زمن مستقبل  ،ويرى بعض فقهاء الحنفية
والحنابلة جوازه  ،وقد أقر القول بالجواز مجمع الفقه اإلسلمي في دورته الخامســة  ،ضمن بحوث بيع
املرابحة  ،وعلى هذا األساس يرى الدكتور سانو جواز صيغة املشـاركة املتناقصة بالوعد ببيع مضاف
ً
إلى زمن مستقبل إذ يقول " :فمن حق املتعاقدين أن يتواعدا  ،كما من حقهما أن يضعا شـروطا تناسب
ً
ً
ً
ً
العقد  ،وتلئم مقصوده  ،وال تصادم نص كتاب أو سنة  ،أو قياسـا صحيحا  ،أو عرفا معتبرا  ،وبالنظر
فـي هذا الوعد نجده من جنس الوعود التي ال تخالف أمر هللا  ،وال أمر رسـوله مبنى ومعنى  ،كما أنه ال
ً
ً
ً
ينافي مقتضـى العقد  ،وال مقصوده  ،ولذلك فإن إقتران العقـد به يعد أمرا مشــروعا جائزا  ،ال محظور
ً
فيه البته  ،وفضل عن هذا  ،فإن هذا الوعد يعد عند العاملين من جنس الشروط التي تناسب العقد،
ولطرفي العقد أو أحدهما مصلحة ومنفعة في إقتران العقد به  ،وماكان كذلك من الوعود والعهود
والشروط  ،فل محظور في إقتران العقود به  ،سواء إشترطه العميل أو إشترطه املصرف ". 63
ا
رابعا :شبهة بيع الوفاء
يعرف بيــع الوفاء بأنه" :بيــع مش ـروط فيه رجــوع املبيع للبائع  ،متى ر ّد الثمن عل ــى املشــتري". 64
ً
ً
ويسمى أيضا ببيع الطاعة  .وصورته :أن يبيع شخص آلخر عينا أو أي مبيبع آخر  ،لينتفع به ،
ً
بشرط أن يرجع املشتري هذه العين متى مار ّد البائع الثمن .وذلك تحايل على القرض بفائدة  .والبيع في
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ً
هذا العقد غير الزم  ،فاملشتري ال يكون مالكا للمبيع  ،وعليه فاللبائع أن يرد الثمن ويأخذ املبيع ،
وكذلك للمشتري أن يرد املبيع للبائع ويستردالثمن .
وأختلف الفقهاء في حكم هذا البيع  ،والصحيح عدم جوازه  ،ألن املقصود منه في الحقيقة الربا ،
ً
وذلك بإقراض الثمن إلى أجل مقابل اإلنتفاع باملبيع ،فصار قرضا جرمنفعه .وتسميته بالبيع ال تخرجه
عن حقيقته  ،فالعبرة باملقاصد واملعاني ال باأللفاظ واملباني. 65
وفي ذلك يقول ابن تيمية " :وما يظهرونه من بيع األمانة الذي يتفقون فيه على أنه إذا جاءه بالثمن
أعاد إليه املبيع  ،هو باطل باتفاق االئمة  ،سواء شرطاه في العقد  ،أو تواطأ عليه قبل العقد على ّ
أصح
قولي العلماء". 66
وقد شبه املانعون املشاركة املتناقصة ببيع الوفاء  ،إذ تصوروا أن الشريك ّ
املمول غيرمالك
لحصته في الشركة  ،وإنما قصد التمويل مقابل أن يحصل على فائدة  ،وهي األرباح التي يدرها
املشروع. 67
مقارنة بين بيع الوفاء واملشاركة املتناقصة:
 .1في بيع الوفاء  ،يكون املشتري مالك وغير مالك  ،فهو مالك بمقتض ى العقد  ،وغير مالك بمقتض ى
الشرط الذي يلزمه برد املبيع إلى املدين عند سداد الدين  ،وبالتالي فالعقد معيب والشرط مناقض
ملقتض ى العقد  ،أما املصرف في الشركة املتناقصة فهو شريك يتمتع بجميع حقوق الشريك  ،ويلتزم
بجميع التزاماته  .وكل ماتتضمنه هذه املعاملة وعد من املصرف بأن يبيع حصته إلى الشريك إذا توفر
لديه املبلغ الذي يشتري به  .وهذا ماأشار إليه الدكتور محمد عثمان شبير إذ يقول" :وقد يقول قائل
ً
إن املشاركة املتناقصة تشبه بيع الوفاء فل تجوز شرعا  ،ووجه الشبه أن املصرف أشترى حصة في
الشركة  ،ويستفيد منها إلى حين تسديد الشريك اآلخر ثمن تلك الحصة كما في بيع الوفاء  ،الدائن
ً
أشترى عينا من املدين فينتفع بها إلى حين تسديد املدين الدين  ...والحقيقة أن الشركة املتناقصة
التشبه بيع الوفاء ؛ ألن املشتري في بيع الوفاء يكون مالك وغير مالك  ،فهو مالك بمقتض ى العقد ،
وغير مالك بمقتض ى الشرط الذي يلزمه برد املبيع إلى املدين عند سداد الدين وبالتالي فالعقد معيب
والشرط مناقض ملقتض ى العقد  ،أما املصرف في الشركة املتناقصة فهو شريك يتمتع بجميع حقوق
الشريك  ،ويلتزم بجميع إلتزاماته  .وكل ما تتضمنه هذه املعاملة وعد من املصرف بأن يبيع حصته
للشريك إذا توفر لديه املبلغ الذي يشتري به". 68
ً
ً
 .2إن البائع في عقد الوفاء لم يقصد بيعا في الحقيقة ولم تتوجه إرادته إلى ذلك وإنما قصد قرضا
بضمان الش ي املبيع  ،وأمكن املشتري من فائدة املبيع وثماره مقابل إنتفاعه بالقرض  ،فهو قرض ربوي
مستتر في صورة بيع صوري غير مقصود  ،ولهذا كانت العبرة في العقود باملعاني والحقائق. 69
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 .3جميع األطراف في املشاركة املتناقصة مستثمرون  ،حيث أنهم شركاء في الربح وتحمل الخسارة  ،أي
أن " الغنم بالغرم " متحقق في هذه الصيغة  ،وهذا بخلف ماعليه الحال في بيع الوفاء. 70
ً
ً
 .4هنالك فارقا أساسيا بين بيع الوفاء واملشاركة املتناقصة يتمثل في أن األمر في بيع الوفاء ليس إال
ً
شرطا يلتزم املشتري بمقتضاه أن يرد املبيع عند رد الثمن  ،وهو شرط مناقض ملقتض ى العقد،فهو إما
بيع فاسد أو رهن لضمان قرض ربوي ،وكلهما باطل ،وقد عرف بداللة الحال أن املقصود به التحايل
على سلف بزيادة  ،أما في املشاركة املتناقصة فإنه ليس ش ـرط بل هو وعد من املصرف لعميله بأن يبيع
له حصته في الشــركة إذا قام بتسديد قيمتها  ،أو بيع فعلي لهذه الحصة بثمن مؤجل يلتزم العميل
بسـداده على أقساط أو دفعة واحدة .
وخلصة القول أن العقدين في املشاركة املتناقصة كلهما جائز  ،وليس في واقع األمر إرادات خفية
محرمة  ،ولم تأت الشبهة إال من الدمج بين العقدين الذي يوحي بأن البنك دخل من البداية على أن
ً
يرد إليه ماله كامل مع مايخصه من الربح  ،ولتجنب هذه الشبهة يجب أن يكون االتفاق على البيع
ً
منفصل عن االتفاق على الشركة بحيث يكون لكل منهما الخيار في بيع حصته كيف يشاء  ،وتنعقد
ً
ً
الشركة على ذلك  ،ثم البأس أن يقع االتفاق بعد ذلك على البيع باعتباره عمل مستقل ال صلة له بعقد
الشركة .
وبهذا تكون قد زالت من األساس شبهة بيع الوفاء عن صيغة املشاركة املتناقصة،بل تحقق القول أن
املشاركة املتناقصة عبارة عن معاونة العاملين على تملك وسائل الكسب وأدوات اإلنتاج. 71
والجدير بالذكر أن إسلوب املشاركة املتناقصة قد عرض على هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل
اإلسلمي املصري فأقرته وشجعت التعامل به  ،وهذا هو نص جواب الهيئة على مذكرة قدمت لها
بشان هذا اإلسلوب:
ً
"الترى الهيئة 72مانعا من قيام البنك بمثل هذه املشروعات وذلك في إطار أحكام الشريعة الغراء وبما
يعود بالربح الحلل ألموال البنك  ،ويحقق الخير والربح كذلك ملن يقوم بمشاركة البنك  .وفي ذلك
تدعيم ألسس االقتصاد اإلسلمي في املجتمع" .
وفي ذلك يقول الدكتور قطب مصطفى سانو..." :وعليه  ،فلست أدري كيف طاب ألولئك األفاضل من
ً
العلماء ؛ أن يعتبروا هذه املشاركة بيع وفاء  ،أو بيعا اسـوأ من بيع الوفاء ؟ ولقد ُجلت النظر  ،وأمعنت
الفكر في حقيقة هذه املشــاركة بصورها املختلفة  ،فلم أجد صــورة من صــورها املطبقة فــي املؤسســات
املالية اإلســلمية املعاصرة  ،يمكن تصنيفها بإنها بيع وفاء". 73
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ا
خامسا :شبهة إنعدام عنصرالديمومة
لقد ّ
أقر الدكتور فهمي  ،وهو من قال بهذه الشبهة ـ بأن الفقهاء لم ينصوا صراحة على ديمومة
الشركة من أركان أو من شروط الشركة  ،فبالتالي هي من وجهة نظر ظنية يصح نقدها  ،وال يقال
بقطعيتها  ،ويشفع لنقيضها القول بأن األصل في العقود واملعاملت والبيوع اإلباحة مالم يرد دليل
بتحريمها  .بل أن املشاركة املتناقصة تتوافر فيها األركان والشروط الواجبة التوافر في العقود
واملعاملت  ،كماأن الشروط التي تشتمل عليها تعتبر من جنس الشروط الصحيحة  ،ألنها ال تناقض
مقتض ى العقد وال تنافيه  ،وال تصادم نص كتاب أو سنة أو قاعدة عامة ". 74
ً
وبهذا يتضح أن املشاركة املتناقصة خالية من الشبه التي أثيرت حولها  ،وإنها جائزة شرعا إذا
توفرت فيها الضوابط والشروط التي تمنع من تحقق هذه الشبه فيها على اإلطلق. 75
وهللا أعلى وأعلم .
ثانيا  :حكم املشاركة املتناقصة في القانون
لم أجد في قانون املعاملت املدنية وقانون الشـركات نص يشير إلى حكم املشاركة املتناقصة  ،اال
ان املعايير الشرعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واالسلمية قد تعرضت
ألحكام املشاركة املتناقصة وأجازتها.76

املبحث الثالث  :التطبيقات املعاصرة للمشاركة املتناقصة في البنوك السودانية
املطلب األول  :الخطوات العملية للمشاركة املتناقصة
تمر املشاركة املتناقصة بعدة مراحل عملية وهي :
 .1يتقدم العميل بطلب إلى املصرف اإلسلمي ملشاركته في مشروع إستثماري مشاركة متناقصة  ،على
أن يرفق مع ذلك الطلب دراسة جدوى اقتصادية ذلك املشروع والوثائق اللزمة كسند ملكية أرض
وهذه تسمى بمرحلة بداية الشركة .
 .2يقوم البنك بدراسة الطلب املقدم من العميل  ،وبعد ذلك يصدر موافقته على التمويل باملشاركة
املتناقصة.
ً
 .3على العميل بعد ذلك أن يلتزم بتقديم ضمان كرهن عقار لصالح البنك رهنا من الدرجة األولى،
يفوض بموجبه حق إستغلل منفعة املشروع موضوع املشاركة املتناقصة إلى البنك اإلسلمي.
 .4إذا اقتنع املصرف باملشروع املقدم من العميل  ،وأصدر موافقته عليه يعقد إتفاق الشركة مع
العميل.
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ً
 .5بعد موافقة املصرف الدخول مموال بصيغة املشاركة املتناقصة يتفق مع الشريك على قيمة
التمويل التي يقدمها وكيفية دفعها وهذه تسمى بمرحلة التنفيذ
 .6يجب أن يتم االتفاق على توزيع اإليرادات املتحققة من املشروع بين البنك والعميل بحسب حصة
كل منهم في التمويل ،كما يتم االتفاق على تحديد مدة العقد.
 .7تصفية املشروع  ،وهي تتم بعد شراء حصة البنك من اإليرادات املتحققة من املشروع ،وبعد ذلك
ً
تنتهي مشاركة البنك ويصبح املشروع بكامله ملكا للعميل. 77
املطلب الثاني  :التطبيقات املعاصرة للمشاركة املتناقصة في البنوك السودانية
ا
أول :خطوات تطبيق املشاركة املتناقصة
إجراءات الدراسة والتصديق:
 .1يتقدم الزبون للبنك بطلب – نمطي أو كتابي – يطلب فيه الدخول معه في مشاركة في مشروع معين
 ،يحدد فيه نوع املشاركة – تجارة  ،صناعة ،زراعة  ...الخ – ورأس مالها ومساهمته في املشاركة وكيفية
تصفيتها ونوع الضمان في حالة تقصيره أو تعديه على مساهمة البنك .
 .2يرفق العميل مع الطلب صورة من الرخصة التجارية وشهادة إبراء ذمة من الزكاة  ،وخلو طرف من
ً
الضرائب وشهادة بحث إن كان الضمان املقترح عقارا  ،وأي مستندات يطلب تقديمها .
 .3يقوم املوظف املختص بدراسة الطلب والتأكد من :
أ .صحة البيانات وكفاءة العميل في املجال موضوع املشاركة  ،وعدم تعثره من قبل وأمانته .
ب .أن موضــوع املشــاركة يتوافق و السياسـة التمويلية الصــادرة من البنك املركزي وتعديلتها .
ج .أن السقف التمويلي للعملية متاح .
د .أن مستقبل السلعة التسويقي مطمئن ومشجع .
هـ .أن مخاطرة البنك باملساهمة مقابل الربح متوقعة .
ً
 .4يوص ى موظف اإلستثمار بقبول الطلب والدخول في املشاركة أو تعديل الشروط كلها أو بعضها وفقا
ً
ً
ملا يرآه مناسبا ومحققا ملصلحة الطرفين،أو رفض الطلب واإلعتذار ملقدمه. 78
إذا قررت السلطة املختصة بالبنك التصديق على العملية فيفاد العميل بالقرار  ،سواء كان به تعديل
أم ال  ،فإن رض ى دخل في املشاركة .
توقيع العقد وفتح حساب املشاركة :
 .1يوقع الشريكان عقد مشاركة يحدد فيه كل تفاصيلها .
ً
 .2يدفع كل من الشريكين مساهمته في املشاركة نقدا عند التوقيع على العقد  ،ويفتح بها حساب بأسم
املشاركة .
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ً
 .3إذا كانت مساهمة أحد الشريكين عينية فتقوم عند التوقيع على العقد ليتم الخلط حكما .
 .4يتم السحب من حساب املشاركة بموافقة الشريكين أو حسب اتفاقهما .
ا
ثانيا :تطبيق البنوك السودانية للمشاركة املتناقصة
.1تطبيق بنك فيصل اإلسلمي :
تم في عام  1985م إبرام عقد مشاركة بين كل من بنك فيصل اإلسلمي ويسمى ألغراض هذا العقد
بالطرف األول  ،ومصنع زيوت حلفا ويسمى ألغراض هذا العقد بالطرف الثاني.
ً
كانت الشراكة عبارة عن أصول زائدا تشغيل  ،وكان رأس املال  10مليون جنيه  ،وكانت مدة الشراكة
 10سنوات .
كانت التصفية تتم في نهاية كل سنة  ،أي في كل فترة يتم فيها توزيع األرباح والخسائر ،يتم تخصيص
جزء من أرباح الشريك من أجل شراء حصة البنك في رأس املال  ،وأستمر الوضع هكذا إلى أن آالت
ملكية أسهم البنك إلى مصنع زيوت حلفا في عام 1996م.
املشاكل التي واجهت تصفية املشاركة:
 .1مشكلة إدارية تتعلق بتعاقب مدراء املشروع  ،وتدخل الشركاء .
 .2مشكلة املتابعة
 .3األعطال املتكررة لآلليات واملعدات
 .4إرتفاع تكلفة التشغيل
 .2تطبيق بنك التضامن اإلسالمي للمشاركة املتناقصة
في عام 1997م تم إبرام عقد مشاركة متناقصة بين كل من بنك التضامن اإلسلمي ويسمى ألغراض
هذا العقد بالطرف األول  ،وشركة أركويت للخدمات الصحية املحدودة وتسمى ألغراض هذا العقد
بالطرف الثاني.
فكانت مساهمة البنك نقدية تمثل  % 40من رأس املال  ،بينما كانت مساهمة الشركة عينية تمثل
 % 60من رأس املال " وكانت تشمل اإليجار +مصروفات التأسيس+معدات" ،وبناء على ذلك تم تقييم
أصول مركز أركويت الطبي من أجل التوصل إلى جملة املساهمة .
تم رهن قطعة األرض رقم كذا اململوكة ملركز أركويت الطبي لصالح البنك .
بعد ذلك تم فتح حساب خاص باملشاركة املتناقصة لدى بنك التضامن اإلسلمي يودع فيه كل طرف
مساهمته النقدية في املشاركة بعد توقيع هذا العقد مباشرة وتجرى من خلل هذا الحساب كل
املعاملت الخاصة بالعملية .
كان تاريخ تنفيذ املشاركة 1997/3/16م .
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نص عقد املشاركة املتناقصة في إحدي فقراته على أن تصفى بعد ثلث سنوات من تاريخ بداية
التشغيل  ،وعليه فيكون تاريخ التصفية املتوقع حسب عقد املشاركة 2000/5/1م .
بتاريخ 2000/5/14م تم االتفاق على تمديد فترة املشاركة ملدة عام واحد  ،فأصبح تاريخ التصفية
املتوقع بعد املوافقه على التمديد 2001/3/31م .
مالحظات حول عقد املشاركة املتناقصة:
 oحسب عقد املشاركة املتناقصة على املركز أن يزود البنك بتقرير كل ثلث شهور
 oيتم تقييم األصول موضوع املشاركة بنهاية كل عام على أن يكون للطرف الثاني األولوية في شراء
نصيب الطرف األول بعد ثلث شهور من التقييم  ،أما إذا فشل الطرف الثاني في شراء نصيب
البنك  ،فاللبنك الحق في بيع نصيبه إلي جهة أخرى يختارها .
موقف اإليرادات:
لم يحقق املركز أي أرباح منذ إنشائه بل حقق خسائر متراكمة خلل السنوات املاضية نتجت من
إعادة تقييم األصول بل حقق خسائر متراكمه خلل السنوات املاضية . 79
موقف سداد نصيب البنك من رأس املال:
لم تكن هناك في البداية أرباح من املشروع ألن اإليرادات كانت فقط تغطي املصروفات التي
يتطلبها التشغيل  .لكن بعد مداملركز الطبي باملعدات اللزمة وتشغيله بدأ التحسن في اإليرادات وبدأ
تخصيص جزء من اإليراد ليشترى به جزء من رأس املال املقدم من البنك وذلك عن طريق إضافة هذا
الجزء في حساب املشاركة فأستمر الوضع هكذا إلى أن أصبح حساب املشاركة في تناقص .
فبعد أن أصبح املركز الطبي يعمل بنجاح  ،رغبت مجموعة من اإلخصائيين بمشاركة البنك
مشاركة متناقصة من أجل التوسع في خدمات املركز الطبي فقدم للبنك أقتراح بذلك  .إال أنه رفض
ذلك اإلقتراح  .وطالبهم بتصفية املشروع .
فتمت التصفية دون أي تعسر  ،وأسترد البنك رأس املال الذي قدمه وجزء طفيف من األرباح .

الخاتمة:
بعد فراغي من كتابة هذا البحث بحمد هللا وعونه وتوفيقه أود أن أختمه بتناول أهم ماجاء فيه من
نتائج وتوصيات وذلك على النحو التالي :
أول :النتائج
 . 1معنى الشركة بسكون الراء وكسرها في اللغة مخالطة الشريكين.
 . 2الشركة في إصطلح الفقهاء تعني ثبوت الحق في الش ي ألثنين فأكثر على جهة الشيوع.
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 . 3الشركة في قانون املعاملت املدنية لسنة 1984م هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن
يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل إلستثمار ذلك املشروع وإقتسام ماقد
ينشأ عنه من ربح أو خساره .
 . 4أن قانون املعاملت املدنية شابه قصور ألنه حصر تعريف الشركة بمعناه العام في تعريف شركة
ً
العقد فقط متبعا في ذلك املذهب املالكي .
 . 5أركان الشركة عند جمهور الفقهاء هي الصيغة "اإليجاب والقبول"،والعاقدان  ،واملعقود عليه .
 . 6املشاركة املتناقصة هي شركة بين طرفين أو اكثر في مشروع ذي منفعة مادية أو عينيه  ،يتعهد فيها
أحد الطرفين بشراء حصة الطرف اآلخر  ،سواء كان الشراء من حصة الطرف املشترك في الدخل أم
من موارد اخرى .
ً
 . 7هناك ثلث صور للمشاركة املتناقصة  ،لكن األكثر شيوعا أن يحدد نصيب كل من املصرف
وشريكه في صورة أسهم  ،تمثل في مجموعها إجمالي قيمة املشروع  ،على أن يحصل كل شريك على
ً
اإليراد املتحقق من املشروع  ،وبعد ذلك يستطيع الشريك إذا شاء أن يقتني من أسهم املصرف عددا
ً
معينا في كل فترة  ،بحيث تتناقص أسهم املصرف وتزيد أسهم الشريك وهكذا إلى أن يمتلك املشروع
وحده في نهاية األمر.
ً
 . 8إختلف الفقهاء في تكييف املشاركة املتناقصة فقهيا  ،ولهم في ذلك رأيين  ،فذهب أصحاب الرأي
األول إلى القول بأن املشاركة املتناقصة من جنس شركة امللك  ،بينما ذهب أصحاب الرأي الثاني إلى
القول بأن املشاركة املتناقصة من جنس شركة العقد تبدأ بشركة عنان ثم يصحب ذلك وعد من
املصرف بأن يبيع حصته إلى شريكه  ،وتنتهي ببيع املصرف حصته إلى شريكه بعقد بيع مستقل .
 . 9هناك ثلثة شروط للمشاركة املتناقصة وهي :
أ  .أال تكون املشاركة املتناقصة مجرد عملية تمويل بقرض فلبد من وجود اإلرادة الفعلية للمشاركة
وأن يتحمل األطراف الخسارة كما يحق لهما املشاركة في الربح املتفق عليه أثناء فترة املشاركة .
ً ً
ب  .أن يمتلك البنك حصته في املشاركة ملكا تاما  ،وأن يتمتع بحقه الكامل في اإلدارة والتصرف ومراقبة
األداء ومتابعته.
ً
ج  .أال يتضمن عقد املشاركة املتناقصة شرطا يقض ي بأن يرد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس
املال باإلضافة إلى مايخصه من أرباح ملا في ذلك من شبهة الربا .
 . 12هناك جملة من الضوابط البد من مراعاتها في املشاركة املتناقصة لكي ال تؤدي إلى محظور شرعي
وهي :
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ً
أ  .يجوز أن يقدم البنك وعدا إلى شريكه بأن يبيع له حصته في الشركة إذا قام بتسديد قيمتها  ،بشرط
ً
ً
أن يتم البيع باعتباره عمل مستقل عن عقد الشركة .
ب  .إذا تم اإلتفاق على شراء حصة املؤسسة املالية اإلسلمية  ،فيجب أن يتم تقدير ثمن تلك الحصة
ً
بالقيمة السوقية منعا من الغبن والضرر الذي قد يقع فيه الطرفين .
ج  .ال يجوز أن يشترط في الشركة البيع والشراء  ،وإنما يجوز أن يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل
عن الشركة .
د  .يجب أن تطيق على املشاركة املتناقصة األحكام العامة للشركات وبخاصة شركة العنان وذلك وقاية
لهذه الشركة من أن تكون مجرد عملية تمويل بقرض.
هـ  .يجب على كل شريك أن يساهم بحصته في رأس مال الشركة  ،سواء كانت املساهمة عبارة عن مبالغ
نقدية أو أعيان بشرط أن يتم تقييمها .
. 10هناك جملة من الشبهات تعرض للقول بجواز إعتماد عقد املشاركة املتناقصة كأحد أساليب
اإلستثمار في املصارف واملؤسسات املالية اإلسلمية  ،فهذه الشبهات ال تصمد أمام املناقشة العلمية ،
وبالتالي التؤثر على القول بجواز عقد املشاركة املتناقصة .
 . 11أختلف الفقهاء في حكم املشاركة املتناقصة  ،ولهم في ذلك رأيين  ،فذهب أصحاب الرأي األول إلى
القول بجواز عقد املشاركة املتناقصة إذا توفرت فيه ضوابط وشروط معينه  ،بينما ذهب أصحاب
الرأي الثاني إلى القول بعدم جواز عقد املشاركة املتناقصة وذلك ألن هناك العديد من الشبهات تحول
دون ماهيته وتخرجه من دائرة الشرعية كشبهة القرض بفائدة  ،شبهة بيع العينة  ،شبهة الوعد "البيع
املضاف إلى املستقبل"  ،شبهة بيع الوفاء  ،شبهة إنعدام عنصر الديمومة .
ا
ثانيا  :التوصيات
 . 1تعديل املادة ( )246من قانون املعاملت املدنية لسنة  1984م  ،ليكون تعريف الشركة هو ثبوت
ً
الحق في الش ي ألثنين فأكثر على جهة الشيوع  .ألنه تعريف يشمل شركة امللك وشركة العقد معا .مع
ضرورة إزالة الخلط الوارد في القانون بين الشركة والشراكة.
 . 2تنبيه املؤسسات املصرفية اإلسلمية بضرورة اإلستفادة من عقد املشاركة املتناقصة املنتهية
بالتمليك  ،وطرحه كأسلوب استثماري جنبا إلى جنب مع األساليب اإلستثمارية األخرى  ،ملا فيه من
مساعدة للمستثمرين وأصحاب الحرف في تملك مشروع ذي فائدة حسب إختصاصهم .
 . 3إصدار قانون ينظم وسائل اإلستثمار باملشاركة واملشاركة املتناقصة .
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 . 4إعداد نشرات علمية متخصصة وعمل محاضرات وندوات ومؤتمرات لتوضيح هذه الوسيلة ،
واإلجابة عما قد يعتريها من شبهات .
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 . 16منها شركة املفاوضة فهي جائزة عند الحنفية واملالكية ولكن يشترطون لصحتها الوكالة والكفالة وان تكون في جميع انواع التجارات
بينما يرى الشافعية انها باطلة  ،والحنابلة عندهم املفاوضة نوعان النوع االول ان يشترك الشركاء في جميع انواع الشركة مثل الجمع
بين شركة العنان واالبدان والوجوه فهذه صحيحة اما النوع الثاني فهو ان يدخل الشركاء في الشركة كل ما يحصل عليه احدهم من
مال سواء عن طريق امليراث او اللقطة اوغيره وان يلزم االخر من ضمان او ارش جناية او كفالة فهذا النوع باطل النه لم يرد الشرع
بمثله وملا فيه من كثرة.
 . 17الفقه االسلمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي – الجزء الرابع – ص.77
 . 18املعاملت املالية املعاصرة – للستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر املعاصر بيروت لبنان – الطبعةاألولى ربيع اآلخر 1423هـ
يوليو2002م -ص102
. 19املصدر السابق -ص122
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" . 20تحفة الفقهاءج، 3البحرالرائق ج ، 5بدائع الصنائع ج ، 6تبيين الحقائق ج ، 3املبسوط ج/ 11بداية املجتهد ج، 4الشرح
الصغيرج ، 4حاشية الدسوقي ج ، 3الخرش ي ج/ 6االم ج ، 3مغني املحتاج ج ، 3تحفة املحتاج ج/5املغني ج ، 5الفروع ج ، 4كشاف
القناع ج ،3شرح منتهى االيرادات ج ،3املغني والشرح الكبير ج." 5
 . 21املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسلمية  -االصول الشرعية واالعمال املصرفية في االسلم  /الجزء الشرعي  /املجلد االول /
ط / 1ص .3
. 22املعاملت املالية املعاصرة للدكتور محمد عثمان شبير -الطبعة األولى  -ص 334
 . 23مجلة مجمع الفقه االسلمي  /الدورة الخامسة عشرة  /القرار رقم  ) 15/2( 136بشأن املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية.
.1املراشد الفقهية الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفي واملؤسسات املالية  /بنك السودان املركزي/ص124
 . 25تعريف وضعته من خلل التعريفات سالفة الذكر
 . 26املواد  246الى .272
 . 27املواد .3، 2 ، 1
 . 28املوسوعة العلمية والعملية للبنوك االسلمية  -املجلد الشرعي  .االصول الشرعية واالعمال املصرفية في االسلم  /توصيات مؤتمر
املصرف االسلمي بدبي /مرجع سابق -ص .326
 . 29املعاملت املالية املعاصرة في الفقه اإلسلمي للدكتور محمد عثمان شبير  /مرجع سابق -ص .336
 . 30املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية  -بحث مقدم للدورة الرابعة عشر ملؤتمر مجمع الفقه االسلمي بجده  /للستاذ الدكتور
عجيل جاسم النشمي  /ص . 9
" . 31تحفة الفقهـاءج، 3البحرالرائق ج ، 5بدائع الصنائع ج ، 6تبيين الحقائق ج ، 3املبسـوط ج ، 11حاشية بن عابدين ج/ 3بداية
املجتهــد ج، 4الشرح الصغيرج ، 4حاشية الدسوقي ج ، 3الخرش ي ج/ 6االم ج ، 3مغني املحتاج ج ، 3تحفة املحتاج ج/5املغني ج، 5
الفروع ج ، 4كشاف القناع ج ،3شرح منتهى االيرادات ج ،3املغني والشرح الكبيرج." 5
 . 32املشاركة املتناقصة وأحكامها في ضوء العقود املستجدة للدكتور نزيه كما حماد  /مجلة مجمع الفقه االسلمي  /العدد الخامس
عشر  /ص .193
 . 33املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية للدكتور قطب مصطفى سانو بحث بمجمع الفقه االسلمي -ص32-31
 . 34املشاركة املتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود املستجدة  /للدكتور حسن علي الشاذلي  /مجلة مجمع الفقه االسلمي /
العدد الثالث عشر  /ص .437
 . 35املشاركة املتناقصة واحكامها في ضوء ضوابط العقود املستجده  /للدكتور نزيه كمال حماد  /ص .519
 . 36املشاركة املتناقصة واحكامها في ضوء ضوابط العقود املستجده للدكتور وهبة مصطفى الزحيلي  /مجلة الوعي االسلمي  /دولة
الكويت  /العدد رقم  / 449ص . 2
 . 37املعاملت املالية املعاصرةللدكتور محمد عثمان شبير /مرجع سابق -ص .336
 . 38املصارف اإلسلمية بين النظرية والتطبيق -للدكتور عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي  /ص .54
 . 39املصدر السابق  /ص . 4
ً
 . 40االستثمار في االقتصاد االسلمي للدكتورة اميرة عبد اللطيف مشهور ص  / 290نقل عن املشاركة املتناقصة وتطبيقاتها املعاصرة
في الفقه االسلمي لنور الدين عبد الكريم والكواملة  /ص .58
 . 41املعاملت املالية املعاصرة -للدكتور وهبة مصطفى الزحيلي  /دار الفكر املعاصرر بيروت ـ لبنان /مرجع سابق  -ص . 436
 . 42املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية للدكتور عجيل جاسم النشمي  /بحث مقدم للدورة الرابعة عشرة ملؤتمر مجمع الفقه
االسلمي بجدة  /ص .22/ 21
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 . 43تحفة الفقهاءج، 3البحرالرائق ج ، 5بدائع الصنائع ج ، 6تبيين الحقائق ج ، 3املبسوط ج ، 11حاشية بن عابدين ج/ 3بداية
املجتهد ج، 4الشرح الصغيرج ، 4حاشية الدسوقي ج ، 3الخرش ي ج/ 6االم ج ، 3مغني املحتاج ج ، 3تحفة املحتاج ج/5املغني ج، 5
الفروع ج ، 4كشاف القناع ج ،3شرح منتهى االيرادات ج ،3املغني والشرح الكبيرج." 5
 . 44املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية للدكتور عجيل جاسم النشمي  /بحث مقدم للدورة الرابعة عشرة ملجمع الفقه االسلمي
بجدة  /ص .22
 . 45لألستاذ الدكتور وهبة الزحيلي  /رئيس قسم الشريعة االسلمية  /جامعة دمشق  /كلية الشريعة  /ص .437
 . 46املشاركة املتناقصة كأداة من أدوات التمويل اإلسلمي للدكتور كمال توفيق محمد حطاب  /البنك االسلمي للتنمية  /املعهد
االسلمي للبحوث  /العدد الثاني  /ص . 29
 . 47املشاركة املتناقصة وتطبيقاتها املعاصرة في الفقه االسلمي  /لنور الدين عبد الكريم الكواملة  /دار النفائس  /ص .49
 . 48عقد املشاركة املتناقصة للدكتور حسين كامل فهمي  /املعهد االسلمي للبحوث والتدريب  /ص .49
ً
.2فهو بيع مشروط فيه رجوع املبيع للبائع  ،متى ّرد الثمن على املشتري .ويسمى ببيع الطاعة .وصورته أن يبيع شخص آلخر عينا أو أي
مبيع آخر ،لينتفع به  ،بشرط أن يرجع املشتري هذه العين متى ّ
مارد البائع الثمن .
 . 50املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية للدكتور على احمد السالوس  /مجلة مجمع الفقه االسلمي  /العدد الخامس عشر  /ص
 . 51للدكتور حسين كامل فهمي  /املعهد االسلمي للبحوث والتدريب  /ص .49
 . 52نفس املصدر السابق /ص .53
ً
 . 53مداخلة الدكتور صالح املرزوقي في جلسة مجمع الفقه االسلمي  /مجلة مجمع الفقه االسلمي  /العدد الثالث عشر ص  637نقل
عن املشاركة املتناقصة وتطبيقاتها املعاصرة في الفقه االسلمي لنور الدين عبد الكريم اكواملة  /ص . 103
 . 54املشاركة املتناقصة للدكتور قطب مصطفى سانو  /دورة مجمع الفقه االسلمي  /الدورة الثالثة عشرة  /ص .13
 . 55املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية  /للدكتور علي احمد السالوس  /مجلة مجمع الفقه االسلمي  /العدد الثالث عشر /
ص.652/ 651
 . 56عقد املشاركة املتناقصة  /للدكتور فهمي حسين كامل  /ص .49
 . 57نفس املصدر السابق  /ص .65
 . 58املشاركة املتناقصة وتطبيقاتها املعاصرة في الفقه االسلمي  /لنور الدين عبد الكريم الكواملة  /ص .109
 . 59الدر املختار  /لإلمام الحصكفي  /الجزء السابع  /ص .613
ً
 . 60مداخة الدكتور محمد علي القري  /جلسة مجمع الفقه االسلمي  /مجلة مجمع الفقه االسلمي العدد الثاني  /ص  / 732نقل عن
املشاركة املتناقصة وتطبيسقاتها املعاصره في الفقه االسلمي لنور الدين عبد الكريمالكواملة  /ص .107
 . 61املشاركة املتناقصة وتطبيقاتها املعاصره في الفقه االسلمي  /لنور الدين عبد الكريم الكواملة  /ص .107
 . 62نفس املصدر السابق  /ص .108
 . 63املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية  /للدكتور قطب مصطفى سانو  /ص .54
 . 64حاشية ابن عابدين  /الجزء الثاني  /ص .333
 . 65املشاركة املتناقصة وتطبيقاتها املعاصرة في الفقه االسلمي لنور الدين عبد الكريم الكواملة  /ص .104
 . 66مجموع فتاوى شيخ االسلم ابن تيمية /الجزء التاسع والعشرون  /ص .334
 . 67املشاركة املتناقصة وتطبيقاتها املعاصرة لنور الدين عبد الكريم الكواملة  /ص .105
 . 68املعاملت املالية املعاصرة في الفقه االسلمي  /ص .337
 . 69مشكلة االستثمار في البنوك االسلمية وكيف عالجها االسلم  /للدكتور محمد صلح محمد الصاوي  /ص .625
 . 70نفس املصدر السابق  /ص .626
 . 71نفس املصدر السابق  /ص .626
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 . 72محضر رقم  31الجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل االسلمي املصري  /الجلسة املنعقدة في يوم االثنين  10شعبان 1400
ً
املوافق  1980/6/ 23وذلك نقل عن مشكلة االستثمار في البنوك االسلمية وكيف عالجها االسلم للدكتور الصاوي  /ص .627
 . 73املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية  /للدكتور قطب مصطفى سانو  /ص . 26
 . 74نفس املصدر السابق ص .27
 . 75راجع ضوابط وشروط املشاركة املتناقصة في هذا البحث ص .13
. 76املعيار الشرعي قم ( )12الخاص بالشركة "املشاركة" والشركات الحديث -البند ( )5الخاص باحكام املشاركة املتناقصة – -املعايير
الشرعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسلمية – النسخة املعدلة صفر1437هـ -ديسمبر2015م-
البحرين – دار امليمان للنشر والتوزيع -ص.321
 . 77املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية للدكتور عبد الستار أبو غدة  /بحوث في املعاملت واألساليب املصرفية االسلمية  /الجزء
الخامس  /مجموعة دلة البركة  /ص .42و كتاب املعاملت املالية املعاصرة للدكتور وهبة مصطفى الزحيلي  /ص .435
 . 78املراشد الفقهية الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفي واملؤسسات املالية  /املرشد الفقهي لصيغة املشاركة
واملشاركة املتناقصة  /ص  / 137بنك السودان املركزي.
 . 79زاكر احمد رمضان  /موظف بقسم االستشمار  /بنك التضامن اإلسلمي .

قائمة املصادر واملراجع:
أ .كتب التفسير
 .1أحكام القرآن لإلمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي املتوفى سنة 370هـ ـ دار احياء التراث العربي
/بيروت  /تاريخ الطبع  1405 /هـ .
 .2الجامع ألحكام القرآن لإلمام محمد بن أحمد بن ابي بكر بن فرح االنصاري الخزرجي االندلس ي القرطبي  /توفي سنة
 671هـ  1273/م .
ب .كتب السنة
 .1صحيح البخاري لإلمام الحافظ ابي عبد هللا محمد بن اسماعيل البخاري املتوفى سنة 256هـ .
 .2سنن أبي داؤد لإلمام أبو داؤد سليمان بن االشعث بن اسحق بن بشير االزدي السجستاني  /توفي سنة  275هـ .
ج .كتب الفقه اإلسالمي
 .1املذهب الحنفي:
 .1املبسوط ـ محمد بن أحمد بن سهل السرخس ي ( / )483دار املعرفه للطباعه والنشر  /بيروت .
 .2تحفة الفقهاء لإلمام علء الدين محمد السمرقندي( / )539الطبعة االولى1379/هـ  1959/م  /مطبعة جامعة
دمشق .
 .3بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لإلمام علء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي امللقب بملك العلماء
( 587هـ)  /دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .
 .4الهداية شرح بداية املبتدي ـ برهان الدين علي بن ابي بكر بن عبد الجليل امليرغيناني ( 593هـ)  /مطبعة مصطفى
البابي واوالده ـ مصر.
 .5تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ـ فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (742هـ)  /دار املعرفة للطباعة والنشر
/بيروت .
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 .6شرح العناية على الهداية ـ أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي (786هـ) /دار الفكر للطباعة والنشر.
 .7الدر املختار ـ محمد علء الدين الحصكفي (1088هـ)  /مكتبة ومطبعة محمد علي  /األزهر بالقاهرة جمهورية مصر
العربية .
 .8رد املحتار على الدر املختار ـ محمد أمين بن عمر عابدين املعروف بابن عابدين (1252هـ) .
 .2املذهب املالكي:
 .1املدونة ـ رواية سحنون بن سعيد التنوخى عن اإلمام عبد الرحمن بن القاسم ـ مالك بن انس االصبحي (179هـ ) ت
مطبعة السادة ـ مصر.
 .2بداية املجتهد ونهاية املقتصد ـ لإلمام القاض ي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
( 595هـ)  /مطبعة مصطفى البابى الحلبي .
 .3شرح على مختصر خليل ـ محمد بن عبد هللا بن علي الخرش ي املالكي (1101هـ ) ـ الطبعة الثانية باملطبعة الكبرى
األميرية ـ مصر املحمية ـ سنة 1317هـ .
 .4الشرح الصغير ـ للعلمة أبي البركات أحمد بن محمح بن أحمد الدردير (1201هـ ) ـ مطبوع بهامش بلغة السالك ـ
أحمد بن محمد الصاوي (1241هـ) ـ مطبعة مصر البابى الحلبى بمصر.
 .5حاشية على الشرح الكبير ـ شمس الدين محمد عرفه الدسوقي (1230هـ) ـ مطبعة عيس ى البابى الحلبى بمصر.
 .3املذهب الشافعي :
 .1املهذب ـ إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (476هـ) ـ مطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر.
 .2تحفة املحتاج بشرح املنهاج ـ لإلمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي(974هـ) ـ مطبعة مصطفى محمد صاحب
املكتبة التجارية الكبرى بمصر.
 .3مغني املحتاج إلى معرفة الفاظ املنهاج ـ شمس الدين محمد بن أحمد ابن الشربيني (977هـ) ـ مطبعة مصطفى البابى
الحلبي ـ مصر.
 .4نهاية املحتاج ـ شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي (1004هـ ) ـ مطبعة
مصطفى البابى الحلبي ـ مصر.
 .4املذهب الحنبلي :
 .1كشاف القناع على متن اإلقناع  -منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (151هـ) ـ النشر والتوزيع رئاسة إدارة البحوث
العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية.
 .2املغني ـ اإلمام أبي محمد بن عبد هللا بن احمد بن محمد بن قدامة املقدس ي (620هـ) ـ مطبوعات إدارة البحوث
العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية.
 .3املغني والشرح الكبير ـ اإلمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة املقدس ي
( 682هـ) ـ دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.
 .4الفروع ـ الشيخ العلمة شمس الدين املقدس ي أبي عبد هللا محمد بن مفلح (763هـ) ـ الطبعة الثانية 1379هـ
1960/م.
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املشاركة املتناقصة وتطبيقاتها في املصارف السودانية " دراسة مقارنة "

 .5شرح منتهى اإليرادات ـ الشيخ العلمة فقيه الحنابلة منصور بن يونس ابن إدريس البهوتي (1046هـ) ـ مطبوعات
إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية .
د .كتب اللغة
 .1لسان العرب ـ جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور االنصاري االفريقي املصري (711هـ) ـ دار إحياء
التراث العربي بيروت/لبنان
 .2قاموس مطول اللغة العربية ـ املعلم بطرس البستاني ( )1883ـ مكتبة لبنان دار الكتب العلمية /بيروت.
 .3تاج العروس من جواهر القاموس ـ لإلمام محي الدين أبي فيض السيد محمد مرتض ى الحسيني الواسطي الزبيدي
(1205هـ) ـ دار الحياة/بيروت .
هـ .القانون
 .1قانون املعاملت املدنية السوداني لسنة  1984م .
 .2قانون الشركات لسنة  1925م .
 .3املعايير الشرعية ـ هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسلمية ـ
1431هـ2010/م .
 .4املراشد الفقهية الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفي واملؤسسات املالية – الطبعة األولى
 1427هـ2006 /م  -بنك السودان املركزي .
و .املراجع الحديثة
 . 1شرح قانون املعاملت املدنية السوداني لسنة  1984للدكتور محمد علي صالح قاض ي املحكمة العليا ـ الجزء
الثالث ـ الدار للنشر والتوزيع .
 .2املصارف اإلسلمية بين النظرية والتطبيق ـ الدكتور عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي ـ الطبعة األولى ـ دار أسامة
للنشر عمان .
 .3تطوير األعمال املصرفية بما يتفق والشريعة اإلسلمية ـ الدكتور سامي حسن حمود ـ الطبعة الثانية ـ  1402هـ /
1982م .
 .4املعاملت املالية املعاصرةـ األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ـ رئيس قسم الفقه اإلسلمي ـ جامعة دمشق ـ كلية
الشريعة ـالناشر دار الفكر املعاصر "بيروت  ،لبنان ".
 .5املعاملت املالية املعاصرة في الفقه اإلسلمي ـ الدكتور محمد عثمان شبير -دار النفائس للنشر والتوزيع .
 .6مشكلة اإلستثمار في البنوك اإلسلمية وكيف عالجها اإلسلم ـ الدكتور محمد صلح محمد الصاوي ـ دار الوفاء
للنشر والتوزيع .
 .7املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسلمية ـ االجزء الشرعي ـ األصول الشرعية واالعمال املصرفية في اإلسلم ـ
الطبعة االولى 1402هـ1982/م ت حقوق الطبع ـ اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسلمية .
 .8التكييف الفقهي للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهية ـ الدكتور محمد عثمان شبير ـ دار القلم ـ دمشق .
 .9املشاركة املتناقصة وتطبقاتها املعاصرة في الفقه اإلسلمي ـ نور الدين عبد الكريم الكواملة ـ الطبعة االولى 2008م
ـ دار النفائس.
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د .مشاعرادريس

ز .البحوث واألوراق العلمية
 .1املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية ـ الدكتور عبد الستار أبو غدة ـ بحوث في املعاملت واألساليب املصرفية
اإلسلمية ـ الناشر مجموعة دلة البركة .
 .2املشاركة املتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود املستجدة ـ األستاذ الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي ـ مجلة
الوعي اإلسلمي العدد 449ـ دولة الكويت.
 .3القرار رقم  ) 15/2(136بشأن املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية ـ مجلة مجمع الفقه اإلسلمي ـ الدورة
الخامسة عشرة .
 .4املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية ـ لألستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي ـ بحث مقدم للدورة الرابعة عشرة
ملؤتمر مجمع الفقه اإلسلمي .
 .5املشاركة املتناقصة وأحكامها في ضوء العقود املستجدة ـ الدكتور نزيه كما حماد ـ بحث مقدم إلى مجمع الفقه
اإلسلمي ـ الدورة الخامسة عشرة .
 .6املشاركة املتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود املستجدة ـ الدكتور حسن علي الشاذلي ـ بحث مقدم إلى
مجمع الفقه اإلسلمي ـ الدورة الثالثة عشرة .
 .7املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية ـ األستاذ آية هللا محمد علي التسخيري ـ بحث مقدم إلى مجمع الفقه
اإلسلمي ـ الدورة الخامسة عشرة .
 .8عقد املشاركة املتناقصة ـ الدكتور حسين كامل فهمي ـ املعهد اإلسلمي للبحوث والتدريب ـ البنك اإلسلمي للتنمية .
 .9املشاركة املتناقصة وضوابطهاالشرعية ـ الدكتور علي أحمد السالوس ـ بحث مقدم إلى مجلة مجمع الفقه اإلسلمي
ـ العدد الخامس عشر.
 .10املشاركة املتناقصة "املنتهية بالتمليك"في العمل املصرفي تأصيل ـوضبط ـ ورقة علمية مقدمة إلى مؤتمر االقتصاد
اإلسلمي وأعمال البنوك املنعقدة في جامعة الخليل في الفترة مابين2009/7/ 28، 27م ـ الدكتور إسماعيل شندي ـ
جامعة القدس ـ فلسطين.
 .11املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية ـ الدكتور قطب مصطفى سانو ـ بحث مقدم إلى مجلة مجمع الفقه
اإلسلمي ،العدد الخامس عشر.
 .12املشاركة املتناقصة كأداة من أدوات التمويل اإلسلمي ـ الدكتور كمال توفيق حطاب ـ البنك اإلسلمي للتنمية ـ
املبحث اإلسلمي للبحوث والتدريب ـ دراسات اقتصادية إسلمية ـ املجلد العاشر ـ العدد الثاني 1424هـ2003/م .
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ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع التنويع االقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي
وإمكاناته في إرساء االستدامة االقتصادية ،بحيث تم التركيز على تشخيص مؤشرات كل من التنويع
االقتصادي واالستدامة االقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي ،لتطرح الدراسة في األخير بعض
آليات التنويع االقتصادي التي تعزيز االستدامة االقتصادية.
خلصت الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي في حاجة إلى تعزيز أكبر لسياسات تنويع
اقتصاداتها من أجل إرساء االستدامة االقتصادية ،فقد سجلت ضعف وتدني في مؤشرات االستدامة
االقتصادية ،لذا يتطلب األمر تجاوز مختلف التحديات التي تعرقل التنويع واالستدامة االقتصادية.
الكلمات املفتاحية :تنويع اقتصادي ،استدامة اقتصادية ،دول مجلس التعاون الخليجي ،نمو
مستدام.
Abstract:
This study aims to analyze the reality of economic diversification in the GCC
and its potential in establishing economic sustainability, so focused on the diagnosis
of indicators of both economic diversification and economic sustainability of the
GCC, to put the study in the latter some of the mechanisms of economic
diversification that promote sustainability and economic.
The study concluded that the GCC countries need to promote greater policies
to diversify their economies in order to establish economic sustainability, recorded
a weak and low in economic sustainability indicators, so it requires overcome
various challenges that hinder economic diversification and sustainability.
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key words: Economic diversification, Economic sustainability, Gulf Cooperation
Council (GCC), Sustainable Growth.

ّ
مقدمة:
احتلت مسألة التنويع االقتصادي أهمية كبيرة بالنسبة للدول النفطية ،فقد أصبح يمثل
قضية جوهرية يتوقف عليها نجاح واستمرارية التنمية في هذه الدول ،كونه يهدف إلى تقليل االعتماد
على قطاع بعينه دون القطاعات األخرى ،ويعمل على توسيع فرص االستثمار وتقوية أوجه الترابط في
االقتصاد.
لقد تزايدت أهمية التوجه نحو التنويع االقتصادي في الدول النفطية عامة والخليجية خاصة،
ً
ً
إلى درجة أنه أصبح ركنا أساسيا في الخطط والرؤى االستراتيجية لعدة دول كرؤية  2030في كل من
السعودية والبحرين وقطر ،ورؤية الكويت  ،2035ورؤية سلطنة عمان  2040ورؤية اإلمارات .2050
وتنبع أهمية التنويع االقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي من عدة اعتبارات أبرزها
الترابط القوي بين التنويع والنمو املستدام طويل األجل وغير املتقلب ،بحيث تعتبر درجة التنويع
االقتصادي إحدى مؤشرات االستقرار االقتصادي للدول ،ومن محركات توفير فرص التوظيف املن ِتج
في القطاع الخاص الخليجي ،ورغم التقدم التدريجي الحاصل في تخفيف االعتماد على أنشطة محددة،
ً
ً
يتركز هيكل االقتصاد الخليجي عموما في أنشطة محدودة نسبيا كاستخراج النفط والغاز ،وتكرير
النفط الخام ،والبتروكيماويات والصناعات األخرى املرتبطة به ،والكثيفة في الطاقة والنفط
كالصناعات اإلنشائية والبالستيك واألسمدة ،وهنا تظهر الحاجة امللحة لتعزيز جهود التنويع
االقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق االستدامة االقتصادية.
إشكالية الدراسة:
من خالل ما سبق نطرح التساؤل اآلتي :ما هي مختلف آليات التنويع االقتصادي التي تعمل
على تعزيزوإرساء االستدامة االقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي ؟
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع كل من التنويع االقتصادي واالستدامة االقتصادية في دول
مجلس التعاون الخليجي ،وإبراز أهم اآلليات املناسبة التي تعزيز التنويع االقتصادي ،من أجل إرساء
االستدامة االقتصادية لهاته الدول.
منهج الدراسة:
لقد تم االعتماد على املنهج الوصفي في عرض الطرح النظري الخاص بهذه الدراسة؛ واملنهج
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التحليلي في قراءة البيانات املتوفرة حول مؤشرات التنويع االقتصادي واالستدامة االقتصادية في
دول مجلس التعاون الخليجي.

املبحث األول :التنويع االقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي
تركز الدراسة في هذا املبحث على تتبع مسار التنويع االقتصادي في دول مجلس التعاون
الخليجي ،من خالل تحليل بعض املؤشرات الدالة على مستويات التنويع االقتصادي في هاته الدول،
ويكون ذلك بعد الطرح النظري ملفهوم التنويع االقتصادي ومؤشرات قياسه.
املطلب األول :مفهوم التنويع االقتصادي وطرق قياسه
ُيمثل التنويع االقتصادي مدخل رئيس ملعالجة االختالالت التي تشهدها البنية الهيكلية
لالقتصادات التي تعتمد على مصدر وحيد لدخلها ،تتطرق الدراسة في هذا املطلب إلى مفهوم التنويع
االقتصادي وطرق قياسه.
الفرع األول :تعريف التنويع االقتصادي
ينصرف معنى التنويع إلى الرغبة في تحقيق عدد أكبر ملصادر الدخل األساسية في البلد ،والتي
من شأنها أن تعزز قدراته الحقيقية ضمن إطار التنافسية العاملية ،وذلك عبر محاوالت رفع القدرات
اإلنتاجية في قطاعات متنوعة دون أن يقتض ي األمر أن تكون تلك القطاعات ذات ميزة نسبية عالية،
ً
وهو يقوم على الحاجة إلى االرتقاء بواقع عدد من هذه القطاعات تدريجيا ،لتكون بدائل يمكنها أن تحل
محل املورد الوحيد ،ومن هنا فالتنويع ينطبق على البلدان التي تعتمد على مصدر وحيد غير مستديم1.
وحسب خبراء األمم املتحدة يعني التنويع االقتصادي تقليل االعتماد على قطاع واحد ،وإيجاد
صادرات جديدة ومصادر مختلفة لإليرادات غير املصادر التقليدية املعروفة ،والتخلي عن الدور
القيادي للقطاع العام وتعزيز دور القطاع الخاص في كافة القطاعات االقتصادية ،من أجل ضمان
الحصول على إيرادات دائمة ومستقرة2.
الفرع الثاني :مؤشرات قياس التنويع االقتصادي
يقاس التنويع االقتصادي بمؤشرات إحصائية عديدة تتفاوت في كفاءتها ومالءمتها ألغراض
القياس ،فبعض هذه املؤشرات على قياس ظاهرة التشتت كمعامل االختالف ،أو على قياس خاصية
التركز كمؤشر جيني ،والبعض اآلخر يعتمد على مفهوم التنويع كمعامل هيرفندال-هرشمان الذي يعد
ً
األكثر شيوعا ،وتعطي هذه املؤشرات مقاييس متقاربة في اتجاهاتها وتغيراتها عند تقديرها الكمي
لظاهرة التنويع االقتصادي.3
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 مؤشر هيرفندال -هيرشمان ( :)HERFINDAL- HIRSHMANمن أشهر املؤشرات التيتقيس درجة التنويع االقتصادي ألي اقتصاد ،تتراوح قيمته ما بين الصفر ( )0والواحد ( ،)1بحيث
كلما اقترب هذا املؤشر من الصفر دل ذلك على التنوع االقتصادي ،وكلما اقترب املؤشر من الواحد
دل ذلك على عدم التنوع االقتصادي ،أي التركز االقتصادي ،ويحسب هذا املؤشر من خالل العالقة
التالية:4
2
xi
1
√∑n
i=1( ⁄X) −√ ⁄N

= H. H

1−√1⁄N

حيث:
 :H.Hمؤشر هيرفندال هيرشمان؛
 :Xiالناتج املحلي اإلجمالي في القطاع i؛
 :Xالناتج املحلي اإلجمالي PIB؛
 :Nعدد مكونات الناتج (عدد القطاعات).
 مؤشرتنوع الصادرات (مؤشراألونكتاد  :)UNCTADيقيس هذا املؤشر انحراف حصة صادراتالسلع الرئيسية لدولة معينة في إجمالي صادراتها ،عن حصة الصادرات الوطنية لتلك السلع الرئيسية
في الصادرات العاملية ،ويتراوح هذا املؤشر بين  0و ،1بحيث كلما اقترب املؤشر من صفر كلما كانت
درجة تنوع الصادرات أعلى ،وعندما يصل املؤشر إلى صفر يتطابق هيكل الصادرات الوطنية مع هيكل
الصادرات العاملية ،ويحسب وفق الصيغة التالية:5
| ∑i=1|hij −hi
2

= Sj

▪

حيث:
 :Sjمؤشر تنوع الصادرات؛
 :hijتمثل حصة صادرات السلعة  iمن إجمالي صادرات الدولة  j؛
 :hiتمثل حصة صادرات السلعة  iمن إجمالي صادرات العالم.
ومن أهم املؤشرات الدالة على التنويع االقتصادي في اقتصاد ما نجد:6
درجة التغير الهيكلي؛

▪

درجة عدم استقرار الناتج املحلي اإلجمالي وعالقتها بعدم استقرار أسعار النفط؛

▪

تطور إيرادات النفط كنسبة من مجموع إيرادات الدولة؛
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▪

تطور الصادرات غير النفطية وتكوينها؛

▪

التوزيع القطاعي للقوى العاملة؛

▪

نسبة مساهمة كل من القطاع العام والخاص في الناتج املحلي اإلجمالي؛

▪

توزع ملكية األصول بين القطاعين العام والخاص.

املطلب الثاني :دالئل التنويع االقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي
إن عوامل كثيرة من بينها خشية نضوب الثروة النفطية ،وكذا التغيرات التي تحدث في سوق
الطاقة العالمي ،جعلت دول مجلس التعاون الخليجي تتجه وتجتهد في البحث عن مختلف اآلليات التي
من شأنها تنويع اقتصاداتها ،فقد أصبح التنويع االقتصادي يشكل أحد أهم محاول السياسة
االقتصادية لهذه الدول.
ملعرفة مدى تقدم دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تنويع اقتصاداتها نركز على ثالثة دالئل
أساسية وهي :األهمية النسبية للقطاعات في الناتج املحلي اإلجمالي؛ نسبة الصادرات النفطية إلى
إجمالي الصادرات؛ نسبة اإليرادات النفطية من إجمالي اإليرادات.
الفرع األول :األهمية النسبية للقطاعات في الناتج املحلي اإلجمالي
يعتبر هذا املؤشر من أهم املؤشرات لقياس درجة التنويع االقتصادي ،ويوضح الشكل املوالي
تفصيل الناتج املحلي اإلجمالي حسب القطاعين النفطي وغير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي.
الشكل رقم  :01مساهمة القطاع النفطي وغيرالنفطي في نمو الناتج املحلي اإلجمالي
للفترة ()2014-2018

Source : world bank group, Gulf Economic Monitor, Building the foundations for
economic sustainability: Human capital and growth in the GCC, issue 4, may
2019,p11.
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في تحليل للشكل رقم  01يتبين أنه في اململكة العربية السعودية ساعد ارتفاع عائدات النفط
في انتعاش النمو سنة  ،2018بحيث زادت اململكة العربية السعودية إنتاج النفط في النصف الثاني
من سنة  ،2018ليصل متوسط إنتاجها إلى  10.33مليون برميل في اليوم سنة 2018؛ وفي اإلمارات
العربية املتحدة ،لعب النشاط غير النفطي العالي دو ًرا م ً
هما في انتعاش النمو ،حيث رفعت اإلمارات
إنتاج النفط من  2.93مليون برميل في  2017إلى  3مليون برميل في  .2018ومع ذلك ظل القطاع غير
ً
النفطي قويا؛ أما في الكويت عرف الناتج املحلي اإلجمالي نمو بنسبة  %1.5في سنة  ،2018وذلك بعد
االنكماش الذي سجله بنسبة  %3.5في سنة  ،2017وقد ساهم كل من قطاعي النفط والقطاعات غير
النفطية في تحقيق نصف هذا النمو؛ وفي سلطنة عمان عرف الناتج املحلي اإلجمالي نمو بنسبة %2.1
في سنة  ،2018وذلك بعد االنكماش الذي سجله بنسبة  %0.9في سنة 2017؛ أما في البحرين تراجع
ً
النمو من  ٪3.8في سنة  2017إلى  % 2في سنة  .2018وأخيرا في قطر سجل نمو الناتج املحلي اإلجمالي
نسبة  % 2.1في سنة  2018بعد ما كان  %1.6في سنة .2017
الفرع الثاني :نسبة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات
لتتبع حصة الصادرات النفطية من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي ،ندرج الشكل
اآلتي:
الشكل رقم  :02األهمية النسبية ملكونات إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي
خالل الفترة ()2012-2018

املصدر :املركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،إحصاءات التجارة الخارجية لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،التقرير السنوي  ،2018العد  ،04ديسمبر .2019

يظهر من الشكل رقم  02أن الصادرات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي تأخذ النسبة
األكبر من إجمالي الصادرات ،بحيث تعدت نسبة  %60خالل كل سنوات الفترة (.)2012-2018
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ويبقى نفس الوضع على مستوى كل دول من دول مجلس التعاون الخليجي على حدى ،وهو ما يبينه
الشكل املوالي:
الشكل رقم  :03نسبة الصادرات غيرالنفطية من إجمالي الصادرات لدول مجلس التعاون
الخليجي
للفترة ()2015-2017

Source : world bank group, Gulf Economic Monitor, Building the foundations for
economic sustainability: Human capital and growth in the GCC, issue 4, may 2019,p25.

يتضح من الشكل رقم  03أن صادرات النفط ال تزال تمثل ثالثة أرباع أو أكثر من جميع صادرات
السلع ،في كل من الكويت وقطر واململكة العربية السعودية وعمان وأقل من النصف في اإلمارات ،وهو
ما يعني مواصلة التركيز على الصادرات غير النفطية.
الفرع الثالث :نسبة اإليرادات النفطية من إجمالي اإليرادات
تبنت دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات األخيرة تدابير تتراوح بين إجراء مزيد من
التخفيضات في النفقات الجارية بخالف األجور ،وتخفيض فاتورة أجور القطاع العام كنسبة من
إجمالي الناتج املحلي ،وإجراء مزيد من التخفيضات في النفقات الرأسمالية ،وزيادة اإليرادات غير
النفطية ،وفي الدول خارج مجلس التعاون الخليجي ،نجد العراق تستند أساسا إلى زيادة تخفيض
االستثمار العام وتقييد األجور ،وفي الجزائر ترتكز معظم التدابير على اإلنفاق السيما االستثمار
العام7.
يبين الشكل اآلتي نسبة اإليرادات النفطية من إجمالي إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي
خالل الفترة (. )2015-2017
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الشكل رقم  :04نسبة اإليرادات النفطية من إجمالي إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي خالل
الفترة ()2015-2017

Source : world bank group, Gulf Economic Monitor, Building the foundations for
economic sustainability: Human capital and growth in the GCC, issue 4, may
2019,p24.

ً
يتضح جليا من الشكل رقم  04أن اإليرادات النفطية تشكل النسبة األكبر من إجمالي إيرادات
دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في الكويت وقطر ،وتعد اإلمارات كاستثناء كون إيراداتها النفطية
أقل من  .%40وتجدر اإلشارة إلى أن كل من اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة
ً
وسلطنة عمان والبحرين ،فرضت ضرائب على االستهالك سنة  ،2017كما طبقت هذه الدول أيضا
ضريبة القيمة املضافة بنسبة  %5سنة  .2018عالوة على ذلك تستخدم دول مجلس التعاون الخليجي
بشكل متزايد ،برامج التحفيز لدعم النمو استجابة النخفاض أسعار النفط وتوقعات تخفيضات إنتاج
أوبك8.

املبحث الثاني :مؤشرات االستدامة االقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي
تهتم الدراسة من خالل هذا املبحث بتحليل مؤشرات االستدامة االقتصادية في دول مجلس
التعاون الخليجي ،وذلك بعد الطرح النظري ملفهوم االستدامة االقتصادية ومؤشراتها.
املطلب األول :مفهوم االستدامة االقتصادية ومؤشرات قياسها
تعتبر االستدامة االقتصادية إحدى املكونات الرئيسية للتنمية املستدامة ،نتطرق في هذا
املطلب إلى مفهوم االستدامة االقتصادية ومختلق مؤشراتها.
الفرع األول :تعريف االستدامة االقتصادية
االستدامة حسب البعد االقتصادي هي حماية القدرات اإلنتاجية وتوفيرها وضمانها من جيل
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آلخر ،ومن خاللها يمكن ملجتمع ما أن يكتسب التنمية بشكل ال متناه ،سواء من جانبه التقني
والتكنولوجي أو من جانب القدرة على ضمان مستويات دخل متنامية من جيل آلخر9.
حسب شركة اإلمارات العاملية لألملنيوم ) ،(EGAتعني االستدامة االقتصادية مدى القدرة على
استخدام املوارد االقتصادية بالشكل األمثل ،حتى تستطيع املساهمة في تلبية متطلبات املجتمع في
الوقت ا لحاضر واملستقبل ،وذلك من خالل االستثمار في املوظفين وتوفير فرص العمل ،واالستثمار
في البرامج املجتمعية والتدريب والتعليم ،ودعم النمو االقتصادي الوطني10.
الفرع الثاني :مؤشرات االستدامة االقتصادية
ترتكز االستدامة االقتصادية حسب تقرير التنمية البشرية الذي تصدره األمم املتحدة ،على
خمسة مؤشرات وهي:11
 استنفاد املوارد الطبيعية :والتي تعني القيمة النقدية لنفاذ موارد الطاقة واملوارد املعدنية ومواردالغابات ،وتحسب بالنسبة املئوية من الدخل القومي اإلجمالي.
 االدخارالصافي املعدل :والذي يساوي املدخرات الوطنية الصافية زائد اإلنفاق على التعليم ناقصاستنزاف الطاقة والغابات ،واألضرار الناجمة عن انبعاث ثاني أوكسيد الكربون والجسيمات،
وتساوي املدخرات الوطنية الصافية االدخار القومي اإلجمالي ناقص استهالك رأس املال الثابت.
 رصيد الدين الخارجي :أي نسبة الدين املستحق لغير املقيمين املسدد بالعملة األجنبية ،أو سلع أوخدمات من الدخل القومي اإلجمالي.
 اإلنفاق على البحث والتطوير :ويعني اإلنفاق الجاري والرأسمالي (العام والخاص) على أنشطةاالبتكار الهادفة إلى زيادة املعرفة ،بما في ذلك املعرفة الشاملة للقضايا اإلنسانية والثقافة
واملجتمع ،األساسية والتطبيقية ،والتطوير التجريبي.
ّ
ّ
املصدرة لدولة معينة.
 دليل تركزالصادرات :حيث يقيس نسبة تركز املنتجاتاملطلب الثاني :تحليل مؤشرات االستدامة االقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي
الفرع األول :مؤشراستنفاد املوارد الطبيعية
يمكن توضيح نسب هذا املؤشر بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ملتوسط الفترة (-2010
 ،)2014من خالل الجدول اآلتي:
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الجدول رقم  :01استنفاد املوارد الطبيعية كنسبة من الناتج القومي اإلجمالي للفترة (-2010
)2014
الكويت سلطنة عمان
قطر
الدولة السعودية البحرين اإلمارات
34.9
22.3
13.8
9.2
26.4
20.4
النسبة
ً
املصدر :إعداد الباحثة استنادا إلى:
Human Development Report 2016,

-United Nations Development Programme (UNDP),
pp : 264-265.

يظهر من الجدول رقم  01ارتفاع ملحوظ في شدة استنفاد املوارد الطبيعية في دول مجلس
التعاون الخليجي ،لتصل إلى أكثر من  %20في كل من السعودية ،البحرين ،الكويت ،بينما بلغت سلطنة
عمان نحو  %34.9وهي أعلى نسبة ،في حين تميزت اإلمارات بأقل نسبة استنفاد للمواد الطبيعية حيث
بلغت .%9.2
على العموم يبين هذا املؤشر أن نمط إدارة واستخدام املوارد والطاقات املتاحة داخل دول
ً
مجلس التعاون الخليجي،هو نمط غير مستدام اقتصاديا ،مما يعني أنه غير قابل لالستمرارية لخدمة
متطلبات األجيال القادمة.
الفرع الثاني :مؤشرصافي اإلدخاراملعدل
يحظى هذا املؤشر بأهمية بالغة في تقييم االستدامة االقتصادية ،بحيث يتجاوز البعد التقليدي
لتقييم املدخرات املحلية ومدى قدراتها على تمويل االستثمارات املحلية ،كونه يضيف اإلنفاق على
التعليم ،وملعرفة أداء دول مجلس التعاون الخليجي في هذا املؤشر ندرج الجدول اآلتي:
الجدول رقم  :02صافي اإلدخاراملعدل كنسبة من الناتج القومي اإلجمالي والصادرات لدول
مجلس التعاون الخليجي


الدولة  /الفترة
2017-2015
2014-2005
السعودية
البحرين
اإلمارات
قطر
الكويت
سلطنة عمان
ً
املصدر :إعداد الباحثة استنادا إلى:

20.0
-2.0
....
29.6
18.7
-20.1
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-United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2016,
pp : 264-265.
-United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2019,
pp : 343-344.

ً
ً
ً
بدال من أن يحقق صافي االدخار املعدل حجما كبيرا في دول
يالحظ من الجدول رقم  02أنه
مجلس التعاون الخليجي ،بشكل يتناسب مع ثرواتها الهائلة ،أو على أقل تقدير بشكل يعادل حجم
ً
ً
ً
استنفاد املوارد في هاته الدول ،لم يحقق نسبة تفوق  ،%30باإلضافة إلى أنه يحقق ادخارا صافيا سالبا
ً
بنسبة  %2في البحرين خالل الفترة  ،2014-2005وبنسب سالبة أيضا في سلطنة عمان خالل الفترتين
( )2014-2005و( ،)2015-2017مما يعني أن كل من املدخرات الوطنية الصافية واإلنفاق على التعليم
أقل من استنزاف الطاقة والغابات ،وكذا األضرار الناجمة عن انبعاث ثاني أوكسيد الكربون ،بالتالي
هناك داللة واضحة لعدم استقرار املوارد املالية املحلية املستدامة الطابع ،والالزمة لتمويل االنطالق
ً
ً
في مسارات تنموية أكثر تطورا وتنوعا.
الفرع الثالث :مؤشرنفقات البحث والتطوير
يساعد هذا املؤشر على معرفة مدى اإلنفاق على أنشطة االبتكار الهادفة إلى زيادة املعرفة
الشاملة ،بحيث ُيعد االبتكار أحد العناصر املهمة في إضفاء سمة االستدامة على االقتصاد (النمو
االقتصادي الطويل األجل) .وبالنسبة ألداء دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص هذا املؤشر،
يمكن توضيحه من خالل الجدول اآلتي:
الجدول رقم  :03نسبة اإلنفاق على البحث والتطويرمن الناتج املحلي اإلجمالي لدول مجلس
التعاون الخليجي
2017-2010
2014-2005
الدولة  /الفترة
0.8
0.1
السعودية
0.1
0.1
البحرين
1.0
0.7
اإلمارات
0.5
0.5
قطر
0.1
0.3
الكويت
0.2
0.2
سلطنة عمان
ً
املصدر :إعداد الباحثة استنادا إلى:
-United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2016,
pp : 264-265.
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-United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2019,
pp : 343-344.

من خالل الجدول رقم  03نالحظ أن اإلنفاق على البحث والتطوير في دول مجلس التعاون
الخليجي لم يتعدى نسبة  %0.7والتي سجلت في دولة اإلمارات خالل الفترة ( ،)2005-2014ولم يتعدى
ً
أيضا نسبة  %1خالل الفترة ( ،)2015-2017وتبقى اإلمارات تحقق أعلى نسبة.
ُتظهر نتائج هذا املؤشر أن نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير منخفضة في دول مجلس التعاون
الخليجي ،مما يعني تدني اإلنفاق على أنشطة االبتكار في هاته الدول.
الفرع الرابع :مؤشرتركزالصادرات
ُيعبر هذا املؤشر عن مدى تحقق االستدامة االقتصادية من عدمها ،بحيث كلما كانت
الصادرات مركزة ،كلما دل ذلك على االعتماد على تصدير مادة واحدة وعدم تحقق التنويع
االقتصادية ،وبالتالي عدم تحقيق االستدامة االقتصادية ،والعكس صحيح .ويوضح الجدول التالي
وضعية دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لهذا املؤشر.
الجدول رقم  :04تركز صادرات دول مجلس التعاون الخليجي خالل سنتي  2014و2018
2018
2014
الدولة  /السنة
0.515
0.738
السعودية
0.372
0.369
البحرين
0.276
0.405
اإلمارات
0.450
0.209
قطر
0.303
0.657
الكويت
0.447
0.592
سلطنة عمان
ً
املصدر :إعداد الباحثة استنادا إلى:
-United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2016,
pp : 264-265.
-United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2019,
pp : 343-344.

يتضح من الجدول رقم  04أن هناك تذبذب في قيم مؤشر تركز الصادرات لدول مجلس التعاون
ً
الخليجي خالل سنتي  2014و ،2018إال أن هذه القيم عموما تبين شدة تركز صادرات دول مجلس
ً
ً
التعاون الخليجي ،وهذا راجع طبعا العتمادها الكبير على القطاع النفطي ،وتمثل البحرين استثناءا
كونها تسجل أقل نسبة تركز للصادات خالل السنتين  2014و.2018
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الفرع الخامس :مؤشررصيد الدين الخارجي
يوضح هذا املؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج املحلي اإلجمالي ،وفيما يلي جدول يوضح هذه
النسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.
الجدول رقم  :05نسبة الدين الخارجي إلى الناتج املحلي اإلجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي
للفترة ()2014-2018
2018
2017
2016
2015
2014
الدولة  /السنة
28.1
27.7
24.6
13.8
13.1
السعودية
69.7
73.5
70.8
62.9
48.2
اإلمارات
187.4
181.2
183.6
174.4
154.1
البحرين
101.6
99.6
127.2
110.6
80.7
قطر
41.2
45.0
39.9
36.5
22.9
الكويت
94.0
91.0
67.8
51.7
34.6
سلطنة عمان
ً
املصدر :إعداد الباحثة استنادا إلى:
 املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،نشرة ضمان االستثمار ،العدد  ،2017 ،4ص.14 -املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،نشرة ضمان االستثمار ،العدد  ،2019 ،4ص.19

يتضح من الجدول رقم  05أن كل من البحرين وقطر تحققان معدالت عالية الخطورة من حيث
نسبة الدين الخارجي للناتج املحلي اإلجمالي ،فقد تطورت هذه النسبة في البحرين من  %154سنة
 2014إلى  %187سنة  ،2018ونفس الش يء بالنسبة لقطر ،حيث وصلت في  2018إلى  %101.6بعد
أن كانت  %80في .2014
ً
عموما ُيظهر مؤشر رصيد الدين الخارجي ،وجود تهديد حقيقي ملسار االستدامة االقتصادية في
معظم دول مجلس التعاون الخليجي ،وتعود أسباب زيادة املديونية إلى االقتراض لتمويل عجز ميزان
املدفوعات وعجز املوازنة العامة ،وهو ما يمثل عبء ثقيل على الخيارات التنموية واالستدامة
االقتصادية.

املبحث الثالث :التنويع االقتصادي وإرساء االستدامة االقتصادية في دول مجلس
التعاون الخليجي
يمثل التنويع االقتصادي مرحلة مهمة من مراحل تحقيق االستدامة االقتصادية ،تستعرض
الدراسة من خالل هذا املبحث بعض آليات التنويع االقتصادي التي يمكن أن تساعد في تحقيق
االستدامة االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
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املطلب األول :التنويع االقتصادي أحد مراحل االستدامة االقتصادية
ً
يرى البعض أن تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد على مورد اقتصادي واحد ،يعد توجها
ً
استراتيجيا للتنمية ،وذلك من أجل تحقيق تنمية مستدامة تملك مقومات البقاء والتطور املستمر،
ً
ً
ألن هناك رابطا مشتركا بين التنويع االقتصادي وبين االستدامة من حيث كونهما يمثالن عنصرين
أساسيين في تحقيق اقتصاد مستدام ،لذلك باستطاعة التنويع االقتصادي أن يحد من التذبذب
االقتصادي للدولة وزيادة أداء نشاطها الفعلي12.
كما يعد التنويع االقتصادي من منظور التنمية املستدامة كضمان لالستقرار االقتصادي على
املدى الطويل ،باعتبار أنه عملية توسيع نطاق األنشطة االقتصادية من خالل إنتاج وتوزيع السلع
والخدمات ،حيث أنه ال يعني بالضرورة زيادة املخرجات فقط ،ولكنه يعزز استقرار االقتصادات من
خالل تنويع قاعدتها االقتصادية؛ كما أن التنويع االقتصادي لديه امليل لتلبية االحتياجات األساسية
للتنمية املستدامة مثل تلبية االحتياجات األساسية للفقراء ،وفتح مجاالت متنوعة من النشاط
االقتصادي بعيدا عن استغالل جانب واحد من املوارد الطبيعية املهددة بالزوال ،إضافة إلى أنه
(التنويع) يؤسس القتصاد قائم على الوفرة وتأمين العدالة ضمن وبين األجيال على حد سواء13.
بالتالي يمثل التنويع االقتصادي أحد أهم مراحل تحقيق االستدامة االقتصادية خاص في الدول
العربية ،ويتضح ذلك من خالل الشكل املوالي:
الشكل رقم  :05مراحل تحقيق االستدامة االقتصادية

املصدر :تقرير التنمية العربية ،التنويع االقتصادي مدخل لتصويب املسار وإرساء االستدامة في االقتصادات
العربية ،اإلصدار الثالث ،املعهد العربي للتخطيط ،الكويت ،مارس  ،2018ص .50

يبين الشكل رقم  05أن تحقيق االستدامة االقتصادية يتطلب تقييم القدرات اإلنتاجية الحالية
لتحديد التحديات التي تواجه الدول العربية ،والتي ستمكن بدورها من تحديد نوعية التنويع
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االقتصادي املطلوب الذي يقود بدوره إلى إنجاز التحول الهيكلي ،وبالتالي يحقق النمو املستدام
واالستدامة االقتصادية.
املطلب الثاني :آليات التنويع االقتصادي إلرساء االستدامة االقتصادية
في هاته الجزئية نطرح بعض اآلليات التي تساعد على تعزيز التنويع االقتصادي في دول مجلس
التعاون الخليجي إلرساء االستدامة االقتصادية.
الفرع األول :تكوين رأس املال البشري
يمثل تكوين رأس املال البشري في دول مجلس التعاون الخليجي أمر في غاية األهمية كونه ال يؤثر
على التنمية البشرية والبطالة فحسب ،بل على االستدامة طويلة األمد لنموذج نمو اقتصادي متنوع
يستند إلى املعرفة يقوده القطاع الخاص ،ولتسريع وتيرة تكوين رأس املال البشري ينبغي لدول مجلس
التعاون الخليجي ضمان تنسيق السياسات وتنفيذها تنفيذا فعاال يضمن تحسين املهارات و يخلق
قطاع خاص يتمتع بالنشاط والديناميكية14.
الفرع الثاني :زيادة العمالة في القطاع الخاص
إن تشجيع العمل في القطاع الخاص يمكن أن يرافقه رفع جودة التعليم وتنمية املهارات ،من
أجل دفع اإلنتاجية واملنافسة في التوظيف في القطاع الخاص ،خاصة وأنه بدأ االعتماد على هذا
القطاع لجلب التكنولوجيات العالية واإلنتاجية إلى القطاعات غير النفطية15.
الفرع الثالث :رفع قدرة الشركات الوطنية على اكتشاف الذات
ينصح بالعمل على تعزيز قدرة الشركات الوطنية على استكشاف نشاطات وقطاعات اقتصادية
جديدة ،للتعرف على تكلفة اإلنتاج ومستوى املخاطر والعوائد عليها خاصة من خالل تهيئة الظروف
والعوامل املالئمة للبحث والتطوير واالبتكار ،كذلك ينصح بالعمل على تطوير العناقيد الصناعية التي
تتمحور حول تشجيع العالقات بين تجمعات الشركات املنتجة لسلعة أو خدمة معينة ،وتلك التي تورد
املوارد الخام واألسواق والعمالء ،وتستغل نفس البنية التحتية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والخدمات16.
الفرع الرابع :تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يتوجب تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع مساهمة القطاع الخاص في
الناتج املحلي اإلجمالي ،وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية ،ورفع كفاءة اإلنفاق
العام في إدارة املشروعات االستثمارية إلى جانب خلق املزيد من فرص العمل ،وهو أمر بالغ األهمية في
املجتمعات العربية الشابة17.
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الفرع الخامس :تنويع أنشطة الخدمات
إن عملية تنويع أنشطة الخدمات تكون باالرتقاء بنوعية األنشطة داخل القطاع الخدمي
والتحول من الخدمات العامة مثل السياحة والنقل ،إلى الخدمات ذات املحتوى املعرفي املرتفع ،خاصة
الخدمات اإلنتاجية كاالتصاالت والخدمات املالية وخدمات الهندسة والتصميم ،وكذا نظم املعلومات
الرقمية 18،بحيث يعد قطاع الخدمات من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم في تنويع
االقتصاديات الخليجية ،خاصة خدمات التمويل وتقديم االستشارات املالية واإلدارية ،كما يوفر
قطاع الصناعات املعرفية القائمة على االقتصاد الرقمي ،فرص هائلة كونه قطاع مليء بالفرص التي
تمكن فئة الشباب من إنشاء مشاريعهم في ظل التطور الهائل في صناعة االتصاالت ،والتجارة
اإللكترونية.
الفرع السادس :تحسين كفاءة اإلنفاق العام
ً
لتحسين كفاءة اإلنفاق العام يتطلب األمر ،عزل النفقات الحكومية (الجارية تحديدا) ،وبشكل
تدريجي عن اإليرادات النفطية املتقلبة ،وبما يعزز مسارات النمو واالستقرار االقتصادي الكلي ،فمن
الضروري أن تكون هناك إدارة مالية عامة قوية لها القدرة على توفير توقعات عائدات املوارد ،وتحديد
املخاطر املالية على جانبي اإليرادات والنفقات على حد سواء ،دون إغفال ضرورة إدخال أساليب
تقييم برامج كل من اإلنتاجية والنفقات ،إما قبل أو بعد وقت قصير من التنفيذ ،حتى تتم معالجتها في
الوقت املناسب19.
الفرع السابع :إعداد الخرائط االستثمارية
تمثل الخرائط االستثمارية وثيقة تبلور وتوضح قائمة األفكار والفرص االستثمارية املمكنة
والكامنة في دولة أو إقليم أو قطاع ،باإلضافة إلى اشتمالها على كافة املتطلبات واملقومات الالزمة
لنجاح عملية تحويل وترجمة هذه األفكار والفرص إلى مشاريع وأنشطة حقيقية ،كما تحدد هذه
الوثيقة الجدوى االقتصادية واملالية لقائمة املشروعات املدرجة ،وكذلك التوزيع الجغرافي لها ،لذا
تعتبر الخرائط االستثمارية إحدى اآلليات التي يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تلجأ إليها
كوسيلة لزيادة االستثمار وتوجيهه بشكل أمثل حتى يسهم في تسريع وتيرة التنويع االقتصادي20.
الفرع الثامن :العمل على استدامة التمويل
ً
ً
إن تنفيذ الخطط والرؤى االقتصادية الهادفة للتنويع يتطلب قدرا ضخما من املوارد املالية مع
الوقت ،وهو ما يتطلب توفير مصادر ثابتة للتمويل كاملوارد املحلية ،مع مشاركة القطاع الخاص
واملؤسسات الصغير واملتوسطة في عملية التمويل ،دون إغفال النظر في آليات التمويل املبتكرة مثل
التمويل اإلسالمي.
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خاتمة:
تطرقت هذه الدراسة إلى التنويع االقتصادي باعتباره مدخل إلرساء االستدامة االقتصادية في
دول مجلس التعاون الخليجي ،بحيث تم التركيز على مختلف آليات التنويع االقتصادي ،التي تعمل
على تعزيز وإرساء االستدامة االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ،وتوصلت الدراسة إلى
مجموعة من النتائج ندرجها فيما يلي:
النتائج واالستنتاجات
 ال تزال صادرات النفط الخام واملواد الهيدروكربونية تمثل املصدر األساس ي للدخل في معظم دولمجلس التعاون الخليجي ،وإن كانت نسبة تحقيق التنويع تختلف من دولة إلى أخرى من دول
املجلس؛
 إن عملية التنويع التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي تعرقلها تقلبات أسعار النفط ،بحيثً
ً
في فترات تدني أسعار النفط يكون التنويع هدفا أساسيا ،بينما في فترات ارتفاع أسعار النفط يتم
صرف النظر عن اإللحاح إلى ضرورة تخفيف االعتماد على النفط ،ومن هنا يكن القول أن الرغبة
ً
في التنويع كانت تتناسب عكسيا مع تطور سعر النفط؛
 تتطلب االستدامة االقتصادية تعزيز قدرة الدولة على تحمل الديون القائمة ،وتخفيضاحتماالت الوقوع في ديون جديدة في املستقبل ،والتي تعتمد بدورها على مدى قدرة اقتصاد
الدولة على تحمل الصدمات الداخلية والخارجية ،وتزداد مخاطر الديون كلما ضعف الهيكل
اإلنتاجي للدولة وانخفض مستوى التنويع االقتصادي فيها ،وهذا ما لوحظ على دول مجلس
التعاون الخليجي ،وحتى تتمكن هاته الدول من معالجة مشكلة الديون في املدى الطويل البد من
التنويع االقتصادي الذي يقود إلى إيجاد أنشطة اقتصادية جديدة ،وبالتالي مصادر تمويل
جديدة؛
 إلرساء االستدامة االقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي ،يجب تعزيز سياسات تنويعً
اقتصاداتها ،انطالقا من ترشيد إدارة ثرواتها النفطية ،وتوجيه استثماراتها في مجاالت متنوعة
تخدم التنويع االقتصادي وتحقق االستدامة االقتصادية.
االقتراحات
 يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي تنويع مصادر الطاقة ،باللجوء إلى استخدام الطاقاتاملتجددة للتقليل من سرعة استنفاد املوارد الطبيعية؛
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 وضع سياسة كفيلة بمعالجة الدين الخارجي ،كأن يتم تحديد سقف للدين ال يتم تجاوزه،باملوازاة مع ضبط وتقليص اإلنفاق الجاري وزيادة كفاءة اإلنفاق االستثماري ،إضافة إلى فرض
ضرائب تتناسب مع الظرف االقتصادية واالجتماعية للدولة؛
 ضرورة وجود رؤية جماعية واضحة املعالم من دول املجلس لسياسة التنويع ،تكون بمثابة برنامجخليجي متكامل الختيار املجاالت األفضل ذات األولوية واألهمية النسبية في تنويع مصادر الدخل؛
 وضع خرائط بالفرص االستثمارية للقطاعات ذات األهمية والتي تخدم التنويع ،وكذا فتح املجالأمام القطاع الخاص الستثمار تلك الفرص وتحويلها إلى مشاريع تدر عوائد مجزية.

الهوامش:
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 ،2013ص .07
 -2نزار ذياب عساف ،خالد روكان عواد ،متطلبات التنويع االقتصادي في العراق في ظل فلسفة إدارة االقتصاد الحر ،مجلة جامعة
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 -3ممدوح عوض الخطيب ،أثر التنويع على النمو االقتصادي في اململكة العربية السعودية ،املجلة العربية للعلوم اإلدارية ،املجلد
 ،22العدد  ،2015 ،03ص ص.462 ،461 :
 -4أسماء بللعما ،دحمان بن عبد الفتاح ،استراتيجية التنويع االقتصادي في الجزائرعلى ضوء بعض التجارب الدولية ،مجلة االجتهاد
للدراسات القانونية واالقتصادية ،املجلد  ،07العدد  ،2018 ،01ص .333
 -5صندوق النقد العربي ،التقريراالقتصادي العربي املوحد 2009 ،ص ص.146،145 :
 -6نوري محمد عبيد كصب الجبوري ،تجربة دول الخليج العربي في التنويع االقتصادي في ظل وفرة الثروة النفطية ،ط  ،1املكتب
الجامعي الحديث ،اإلسكندرية -مصر ،2014 ،ص ص.35،36 :
 -7تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي ،إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى ،البلدان املصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان :ضرورة املض ي في إجراءات الضبط املالي وتنويع االقتصاد ،صندوق النقد الدولي ،أكتوبر ،2017
ص.04
-world bank group, Gulf Economic Monitor, Building the foundations for economic sustainability:
Human capital and growth in the GCC, issue 4, may 2019,p23.
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 -9العايب عبد الرحمن ،التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية املستدامة ،أطروحة
دكتوراه في العلوم االقتصادية ،جامعة فرحات عباس -سطيف ،الجزائر ،2011-2010 ،ص .37
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ملخص:
يتطلب القانون من ضحايا حوادث املرور كي يكتسبوا حق املطالبة بالتعويض عن األضرار التي لحقت
بهم جراء تلك الحوادث ،أن يثبتوا أن األضرار قد وقعت فعال جراء تدخل املركبة في ذلك ،إال أنه للحصول
على هذا التعويض من شركة التأمين يجب أن يكون مالك املركبة قد أمن عن األضرار التي تلحق بها أو قد
تلحقها بالغير ،لكن في حالة كون هذا األخير غير مؤمن عنها فال يضيع حق املتضررين في الحصول على
تعويض إلصالح األضرار الالحقة بهم ،إذ كرس لهم القانون إمكانية الحصول على هذا التعويض من صندوق
ضمان السيارات أو املطالبة به أمام القضاء ،وذلك بعد إتباع مجموعة من اإلجراءات القانونية وبعد تقدير
مبلغ التعويض وفقا للجدول املرفق باألمر رقم  15-74املعدل واملتمم.
الكلمات املفتاحية  :حوادث املرور ،األضرار ،الضحايا ،التعويض.
Abstract:
The law requires the victims of traffic accidents to gain the right to
claim compensation for the material damage caused by these accidents to
prove that the damage has really occurred as a result of the vehicle
involvement. However, in order to obtain such compensation from the
insurance company, the owner of the vehicle must have been insured against
the damage on the vehicle or caused to the others, but if the latter is not
insured, the victims do not lose the right to receive compensation for the
repair of the damage suffered; where the law allowed them obtaining the
compensation from the vehicle insurance fund or claiming it in the courts,
following a set of legal procedures and after the assessment of the
د .زيتوني طارقtariktork@yahoo.fr :
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compensation amount, according to the table attached to amended and
completed order n°74-15.
key words: Traffic accidents, damage, victims, compensation.

ّ
مقدمة:
تعتبر حوادث املرور من بين أعقد وأخطر املشكالت اإلنسانية ،االجتماعية
واالقتصادية التي تواجه املجتمعات الحديثة ،حيث أنها تخلف خسائر بشرية تتمثل في فقدان
األرواح أو الشلل والعجز الجزئي أو الكلي ،كما ينجم عنها خسائر مادية تتمثل في تدمير
وتحطيم املركبات واملعدات واملنشآت املادية نتيجة االصطدام بها ،عالوة على ضياع الوقت
للسائقين اآلخرين جراء التوقف اإلجباري لالزدحام الذي يترتب عن هذه الحوادث.
كما تعد حوادث املرور من أهم معوقات التنمية في الوطن العربي ،إذ تتكبد الدول
العربية ما يقارب خمسة وعشرين ( )25مليار دوالر من الخسائر كل عام ،إذ تشير أرقام
املنظمة العربية للسالمة املرورية إلى أن حوادث املرور في العالم العربي تخلف سنويا أربعين
ألف ( )40.000قتيل %85 ،منها ناتجة عن أخطاء بشرية ،وأن سلوكيات السائقين مسؤولة
عنها بنسبة  ،%73ويقع  %4منها على عاتق األحوال الجوية السيئة ،ونسبة  %2إلى  %7مرجعها
سوء حالة الطرقات وعدم سالمتها وطريقة تصميمها وإنارتها ،وللهاتف املحمول نصيب يبلغ
 %6نتيجة استعماله أثناء القيادة.
كما أن تزايد عدد املركبات بشكل مذهل يزيد من احتمال وقوع مثل هذه الحوادث،
وذلك بسبب تطور تقنيات صناعة املركبات وتنوعها بعد التقدم التكنولوجي الذي عرفه
العالم الصناعي ،األمر الذي مكن كل فرد من اقتناء مركبة واحدة على األقل ،فأضحت
الوسيلة األكثر استعماال للتنقل ،باإلضافة إلى تغاض ي وتجاهل بعض مراكز الفحص التقني
للمراكب عن بعض العيوب فيها ،وعدم القيام بالفحص الجيد لها أثناء عملية املراقبة
التقنية ،األمر الذي يؤدي بالسائق إلى فقدان التحكم في مركبته لوجود الخلل فيها ،هذا فضال
عن رغبة بعض السائقين في الطيران باملراكب سرعة ،إذ أثبتت محاضر الشرطة أنه تم
التصوير بجهاز الرادار أكثر من مائة ألف ( )100 000مركبة في سرعة تتراوح بين  110كم/سا
و 180كم/سا ،في ظرف اثني عشرة ( )12شهرا خالل سنة ، 2011وتحدث كذلك بسبب أخطاء
السائقين املتمثلة في عدم احترام قواعد قانون املرور ،والقيادة في حالة سكر أو تحت تأثير
املشروبات الكحولية أو املخدرات ،وغيرها من املنومات املحظورة على سائقي املراكب ،إذ
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تعتبر القيادة في حالة سكر السبب األساس ي األول لوقوع حوادث املرور في العالم ،إذ كما
يقول املثل  ،"Boire ou conduire, il faut choisir":باإلضافة إلى منح ُرخص لقيادة
املركبات ألشخاص غير مؤهلين الستالمها ألسباب ما.
أصبحت حوادث املرور آفة من اآلفات االجتماعية التي يعاني منها الجزائريون خاصة،
حيث تسببت في مقتل  3310شخص وأصيب  32570آخرون بجروح متفاوتة الخطورة على
املستوى الوطني خالل سنة  ،2018فيما تحتل والية املسيلة الصدارة في قائمة القتلى تليها
والية الجزائر العاصمة(.)1
أمام كل هذه اإلحصائيات واألرقام التي تتجاوز عتبة الخطر ،والتي تؤدي المحالة إلى تأزم
املشاكل الناجمة عن حوادث املرور ،وتفاقم األضرار التي تلحق بضحاياها سواء الجسمانية
منها أم املادية أم كالهما معا ،نطرح اإلشكالية التالية :كيف تتم عملية تعويض األضرار
الناجمة عن حوادث املرورطبقا للتشريع الجزائري؟.
لإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا إلى تقسيم موضوع بحثنا إلى مبحثين ،تناولنا في املبحث
األول التعويض عن األضرار الجسمانية ،وفي املبحث الثاني التعويض عن األضرار املادية
الناجمة عن حوادث املرور ،ذلك باالعتماد على املنهج التحليلي الذي يقتضيه هذا املوضوع.

املبحث األول :التعويض عن األضرارالجسمانية الالحقة بالضحية
هي تلك األضرار التي تمس املرء في شخصه سواء كانت بدنية أو معنوية( ،)2و بالرجوع
إلى األمر رقم  15-74املعدل واملتمم ،نجد أن املشرع الجزائري لم يقدم تعريفا لها ،بل اكتفى في
املادة  08منه بالنص على أن لكل ضحية متضررة جسمانيا من حوادث املرور ،حق التعويض
شرط أال تشملهم االستثناءات املنصوص عليها في األمر السابق ذكره وفي القانون رقم 07-95
املعدل واملتمم ،وبهذا يكون املشرع قد أخرج هذا النوع من التعويض عن نطاق املسؤولية
التقليدية التي عجزت عن ضمان تعويض لهم( )3إلى درجة أنه يمكن القول أن املشرع قد أضفى
الصبغة اآلمرة لحق املضرور في الحصول على التعويض ،لجبر الضرر الذي ألحق به(.)4
يكون تقدير التعويض عن األضرار الجسمانية على أساس نسبة العجز (املطلب
األول) ،أو ً
بناء على املصا ريف الطبية والصيدالنية ،وعن ضرر التألم والضرر الجمالي
(املطلب الثاني) ،أو باالعتداد باألضرار التي تلحق ذوي حقوق الضحية املتوفاة
(املطلب الثالث).
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املطلب األول :التعويض عن العجزاملؤقت والدائم عن العمل
إن تدخل املركبة في الحادث قد يلحق أضرارا جسمانية باملصاب ،والتي تشكل له عجزا
عن العمل ،يستوي أن يكون هذا العجز مؤقتا (الفرع األول) أو دائما (الفرع الثاني).
الفرع األول :العجزاملؤقت عن العمل
ّ
يعرف على أنه توقف الشخص وعدم إمكانيته مزاولة عمله أو نشاطه املنهي املعتاد،
وذلك خالل مدة معينة من الزمن بسبب اإلصابة التي لحقت به في بدنه ّ
جراء حادث املرور ،إذ
أنه يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل اإلصابة بمجرد إنتهاء فترة العالج ،ويحدد العجز املؤقت
عن العمل بموجب محضر طبي بعد إجراء الخبرة ،إذ يتم حساب التعويض ً
بناء عليه ،ولقد
نص القانون رقم  31-88املعدل واملتمم لألمر رقم  ،15-74في امللحق املرفق به على أن حساب
التعويض عن العجز املؤقت عن العمل يكون على أساس  %100من أجر املنصب أو الدخل
ّ
املنهي للضحية ،وذلك بعد أن كان املضرور ّ
يعوض على أساس  %80من مرتبه أو دخله املنهي
ّ
فقط ،ويتم االعتداد بدخل الضحية يوم وقوع الحادث ،وال يؤثر ما يطرأ بعد ذلك من تغيير في
األجور أو املرتبات.
ّ
لكن في حالة ما إذا تعذر إثبات األجر أو الدخل املنهي للضحية ،فإن التعويض يحسب
على أساس األجر الوطني األدنى املضمون ،أما بالنسبة ملعاش التقاعد فال يعتد به في حساب
التعويض عن العجز املؤقت ،إذ ال يعتبر قانونا أجرا أو دخال مهنيا ،إنما يتم االعتداد هنا
أيضا باألجر الوطني األدنى املضمون(. )5
أما بالنسبة لدفع التعويض في حالة العجز املؤقت للضحايا الحاصلين على شهادات أو
املتمتعين بتجربة أو تأهيل منهي تمكنهم من شغل منصب عمل معين وليس بإمكانهم إثبات أجر
أو دخل ،يتم تعويضهم بالرجوع إلى الحد األدنى لألجر األساس ي لهذا املنصب والصافي من
التكاليف والضرائب ،طبقا للملحق األول من القانون رقم . )6(31-88
لكن هذه التعويضات التي يستوي دفعها للمضرور لجبر الضرر الالحق به ،تكون معلقة
على شرط عدم تجاوزها مبلغا شهريا مساويا لثماني مرات األجر الوطني األدنى املضمون عند
تاريخ الحادث (. )7
وملزيد من التوضيح حول كيفية تقدير التعويض عن العجز املؤقت نقوم بحل
املثال اآلتي:
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– حدد الطبيب مدة العجز املؤقت عن العمل ألحد متضرري حوادث املرور بـ  4أشهر
كاملة وكان املضرور يتقاض ى أجرا قدره  20 000دج.
وعليه فيكون تقدير التعويض كالتالي 20 000 :دج  80 000 = 4 xدج ،الذي هو مبلغ
التعويض الذي يجب دفعه للمضرور عن توقفه عن العمل ،وهو مبلغ يساوي ( )100%من
أجر منصبه.
لكن لو لم يكن املضرور يمارس أي نشاط منهي ،فتحديد التعويض يتم على أساس
األجر الوطني األدنى املضمون الذي هو حاليا 18 000 :دج ،وعليه يكون املبلغ الواجب دفعه
هو  18 000دج  72 000 = 4 xدج.
الفرع الثاني :العجزالدائم عن العمل
يعرف على أنه ذلك العجز عن العمل الذي يستوي أن يكون جزئيا أو كليا ،والذي
يمكنه أن يمس الفرد في قواه الجسمية أو العقلية ،والذي يحول دون استطاعة الفرد القيام
بأي عمل بعد انتهاء فترة العالج ،بحيث تكون له آثار اقتصادية على الفرد وأسرته( ،)8وأمام
هذه الظروف يقوم حق املضرور في الحصول على تعويض لجبر الضرر الذي لحق به ،إذ
يستوي أن يتحصل عليه دفعة واحدة أو في شكل إيراد مرتب ،وذلك طبقا للمادة  16من األمر
رقم  15-74املعدل واملتمم.
ّ
القصر وغير األجراء ،فإن حسابه يتم أيضا على
وبالنسبة للتعويض املستحق من طرف
أساس األجر الوطني األدنى املضمون أو على أساس األجر الصافي من الضرائب والتكاليف
املناسبة ملستوى تأهيلهم(.)9
هذا فضال على أنه بالنسبة للمتضررين الذين يساوي ّ
معدل العجز الدائم لديهم نسبة
 %50أو يتجاوزها ،يضاف إليهم تعويض عن االنقطاع املحتمل في قبض املنح العائلية،
املدفوعة من قبل الضمان االجتماعي.
لكن بالنسبة للضحية التي يقدر العجز الدائم لديها بـ  % 80فأكثر وتكون الضحية
مجبرة على االستعانة بالغير ،يضاعف مبلغ رأس املال أو املعاش بنسبة .% 40
أما فيما يخص حساب التعويض عن العجز الدائم ،فإنه يتم على أساس حساب
النقطة االستداللية ،وفقا للجدول املرفق بالقانون رقم  31-88فيتم الحصول على رأس املال
التأسيس ي :بضرب قيمة النقطة االستداللية املقابلة لشطر املرتب (أو الدخل املنهي السنوي
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للضحية) ،في معدل العجز الدائم الذي يحدد في تقرير الخبرة ،ولتقريب املعنى أكثر نقوم بحل
املثال اآلتي:
ّ
– أصيب شخص في حادث مرور ،سبب له عجز قدر بنسبة  ،% 20وكان يتقاض ى مرتبا
قدره  6 000دج شهريا ،وللحصول على مبلغ التعويض نتبع الخطوات التالية:
 1حساب ّ
الدخل السنوي للضحية 6 000 :دج  12 xشهرا =  72 000دج.
–
 – 2استخراج النقطة االستداللية املقابلة للدخل السنوي للمضرور وهي.3180 :
 – 3نقوم بضرب النقطة االستداللية املقابلة لألجر في نسبة العجز وعليه يكون
التعويض كالتالي 63 600 = 20 x 3180 :دج ،وهو مقدار التعويض الواجب دفعه للمضرور.
املطلب الثاني :التعويض عن املصاريف الطبية والصيدالنية وعن أضرارالتألم والجمالية
يسعى املضرور ّ
جراء حادث املرور إلى عالج الجروح واإلصابات التي لحقت به ،ومما
الشك فيه ،أنه ينفق مصاريف في سبيل ذلك ،تتمثل فيما يلي:
ّ
يتحصل عليها عن ضرر
املصاريف الطبية والصيدالنية (الفرع األول) ،واملصاريف التي
التألم (الفرع الثاني) ،باإلضافة عن التعويض الذي يتحصل عليه جراء املصاريف التي أنفقها
في سبيل إصالح األضرار الجمالية الالحقة به (الفرع الثالث).
الفرع األول :التعويض عن املصاريف الطبية والصيدالنية
يتم التعويض عن هذه املصاريف طبقا لألمر رقم  15-74املعدل واملتمم ،بشكل كامل،
بشرط تقديم الوثائق الثبوتية واملستندات الطبية التي تثبت ذلك( ،)10وتتمثل هذه املصاريف
موضوع التعويض طبقا للملحق املرفق بالقانون  31-88في:
ّ
والجراحين وأطباء األسنان واملساعدين الطبيين.
 – 1مصاريف األطباء
 – 2مصاريف اإلقامة في املستشفى أو املصحة.
 – 3مصاريف طبية وصيدالنية.
 – 4مصاريف األجهزة والتبديل.
 – 5مصاريف سيارة اإلسعاف.
 – 6مصاريف الحراسة الليلية والنهارية.
 – 7مصاريف الذهاب إلى الطبيب إذا بررت ذلك حالة الضرورة ،لكن في حالة ما إذا
كانت الحالة الصحية للضحية تستدعي أن يتم عالجها في الخارج ،بعد التحقق من ذلك من

359

د .طارق زيتوني

ّ
للمؤمن ،تكون مصاريف هذه املعالجة موضوع ضمان طبقا للتشريع
طرف الطبيب املستشار
الجاري به العمل.
الفرع الثاني :التعويض عن أضرارالتألم
تعني األضرار الالحقة باملضرور ّ
جراء الحادث ،املتمثلة في اآلالم التي يعاني منها في
جسمه ّ
جراء الكسور و/أو الجروح التي أصابته في جسده ،أو التي تتمثل في املعاناة التي
يعيشها الفرد في نفسيته والتي تلحق الشخص في عاطفته وشعوره( ،)11أو هو ذلك الحزن
واألس ى اللذين يحس بهما ويعاني منهما ،والجدير بالذكر أن هذا النوع من التعويض لم يكن
ّ
مقرر في األمر رقم  ،15-74إنما جاء به القانون  31-88املعدل له والتعويض عنها يكون كاآلتي:
 – 1التعويض عن ضرر التألم املتوسط :يتم حساب مبلغ التعويض ّ
مرتين األجر
الوطني الشهري األدنى املضمون عند تاريخ الحادث.
 – 2التعويض عن ضرر التألم الهام :يتم تقدير التعويض على أساس أربع (ّ )04
مرات
قيمة األجر الشهري الوطني األدنى املضمون.
الفرع الثالث :التعويض عن األضرارالجمالية
ّ
تعرف على أنها تلك األضرار الالحقة باملضرور ّ
ّ
التشوه الذي يلحق به بسبب
جراء
الحادث ،والذي يحدث خلال في خلقته الطبيعية( ،)12ويختلف أثر هذا التألم بالزيادة أو
النقصان ،باختالف جنس املضرور (رجل أو امرأة) ،عمره (شاب أو كهل أو شيخ) ،حالته
ّ
العائلية (متزوج أو عازب) ،وبمدى ظهور
التشوه من عدمه.
نجد امللحق املرفق باألمر رقم  15-74ينص على أنه تدفع للمضرور تعويضات عن الضرر
جراء الحادثّ ،
الجمالي الذي لحقه ّ
وتعوض دون تخفي إلى غاية مبلغ  2 000دج ،وإذا زادت
عن هذا املبلغ ولغاية  10 000دج كحد أقص ى ،تبقى على عاتق شركة التأمين املشاركة بقدر
 ،%50على أال يتجاوز التعويض  6 000دج ،لكن بعد تعديل  ،1988قرر املشرع منح املضرور
تعويضا كامال لكل املصاريف والتكاليف املترتبة عن العملية الجراحية الالزمة إلصالح الضرر
الجمالي.
املطلب الثالث :التعويض عن األضرارالالحقة بذوي حقوق الضحية املتوفاة
تتجاوز آثار حوادث املرور في بعض الحاالت الضحية لتمتد إلى ذوي حقوقها ،وذلك في
حالة وفاة هذه األخيرة ،إذ أن القانون قد منح لهم إمكانية املطالبة بالتعويض عن األضرار التي
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لحقت بهم ّ
جراء وفاة معيلهم في الحادث( ،)13وهذا التعويض يتخذ شكالن ،وهما التعويض
املعنوي (الفرع األول) والتعويض في حالة الوفاة (الفرع الثاني).
الفرع األول :التعويض في حالة الوفاة
ميز املشرع الجزائري في هذا املقام بين وفاة ضحية بالغة وضحية قاصرة ،إذ في
حالة:
 – 1وفاة ضحية بالغة :يستحق ذوي حقوق الضحية املتوفاة بسبب حادث مرور،
تعويضا عن ذلك ،إذ تم النص عليه في األمر رقم  15-74املعدل واملتمم ،حيث يتم تقديره
كالتالي:
أ حساب ّ
الدخل السنوي للعامل املتوفي ،وإذا كان بدون عمل يحسب الدخل السنوي
–
له على أساس األجر الوطني األدنى املضمون.
ب نبحث عن النقطة االستداللية التي تقابل ذلك ّ
الدخل السنوي للضحية.
–
ج – نقوم بضرب هذه النقطة االستداللية في املعامالت التالية التي قام املشرع بالنص
عليها وهي:
– الزوج ← .% 30
ّ
القصر تحت الكفالة ← .% 15
– لكل واحد من األبناء
– األب ← % 10
و % 20في حالة عدم ترك الضحية زوج و ولد.
– األم ← % 10
– األشخاص اآلخرون تحت الكفالة ←  % 10لكل واحد منهم.
تجدر املالحظة إلى أنه ال يمكن أن يتجاوز مجموع املعامالت لذوي الحقوق  ،% 100وفي
حالة تجاوز هذه النسبة ،تكون هذه التعويضات موضوع تخفيض نسبي ،حيث تخفض
الحصص العائدة لكل فئة نسبيا.
أما بالنسبة ملصاريف الجنازة فتحدد بخمسة أضعاف املبلغ الشهري لألجر الوطني
األدنى املضمون عند تاريخ وقوع الحادث ،وفي كل األحوال ال يمكن أن يتجاوز ّ
الريع املمنوح
لذوي حقوق املتوفى ،شهريا األجر أو الدخل املنهي للضحية أثناء وقوع الحادث ،ويعاد تقييم
ّ
الريع طبقا الرتفاع األجر الوطني األدنى املضمون طبقا للمادة  16من القانون رقم .)14(31-88
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 – 2وفاة ضحية قاصرة :يتم التعويض في حالة وفاة ضحية قاصرة – ما لم يثبت أنها
تمارس نشاطا ّ
مهنيا  -بمنح كل واحد من والديها تعويضا كالتالي:
– مبلغ خمسة آالف دينار جزائري ( 5 000دج) إذا كان عمر الضحية يتراوح بين يوم
واحد و  06سنوات.
– مبلغ عشرة آالف دينار جزائري( 10 000دج) ،إذا كان عمر الضحية يتراوح بين 06
سنوات و  21سنة ،وهذا هو التعويض الذي كان يدفع في ظل األمر رقم  ،15-74إال أنه بعد
تعديل هذا األخير بموجب القانون رقم  31-88فإن تقدير التعويض يتم كالتالي:
 – 1إلى غاية  6سنوات ،يكون مبلغ التعويض ضعف املبلغ السنوي لألجر الوطني األدنى
املضمون عند وقوع الحادث.
 – 2من  6سنوات إلى تمام  19سنة ،يكون مبلغ التعويض ثالثة أضعاف املبلغ السنوي
لألجر الوطني األدنى املضمون عند تاريخ الحادث ،وتدفع هذه املبالغ لكل من األب واألم
بالتساوي ،وفي حالة وفاة أحدهما ،فإن املتبقى منهما على قيد الحياة يتقاض ى التعويض
بكامله ،وال يشمل التعويض عن وفاة ضحية قاصرة ،التعويض عن مصاريف الجنازة.
الفرع الثاني :التعويض عن األضراراملعنوية
تعرف هذه األضرار على أنها تلك األضرار الناتجة ّ
ّ
جراء الحزن العميق الذي يعاني منه
ذوي املفقود بسبب انتقاص االستئناس به(.)15
إال أنه ينبغي اإلشارة إلى أن املشرع لم ينص على هذا الحق في األمر رقم ،15- 74
ّ
لكنه تدارك هذا الفراغ القانوني بالتعديل الذي قام به في سنة  ،)16(1988حيث تضمن
القانون رقم  31-88في امللحق املرفق به تحت عنوان" :الضرر الجمالي ،ضرر التألم والضرر
املعنوي" فقرة تنص على أنه يمكن التعويض على الضرر املعنوي بسبب الوفاة لكل من األب،
األم ،الزوج وأوالد الضحية في حدود ثالثة أضعاف األجر الشهري الوطني األدنى املضمون عند
تاريخ الحادث ،وعليه من خالل هذه الفقرة يبرز لنا ّ
جليا أن املشرع أزال ّ
كل اللبس والغموض
ّ
وفصل بأن أقر حق التعويض عن األضرار املعنوية ،ومن هم األشخاص الذين لهم الحق في
املطالبة به ،وكيفية حسابه  ،وقد تدعم رأي املشرع بموجب املادة  182مكرر من التقنين
املدني الجزائري املعدل واملتمم والتي جاءت لتنص على تقرير حق املطالبة بالتعويض عن
الضرر املعنوي.
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املبحث الثاني :التعويض عن األضراراملادية الالحقة باملركبة

نجد أن املشرع الجزائري لم ّ
يقدم تعريفا لألضرار املادية بالرجوع إلى القانون املدني
واألمر قم ّ 15-74
املعدل واملتمم ،وكذا األمر  07-95املعدل واملتمم ،في حين ُت ّ
عرف على أنها
ر
تلك األضرار التي تلحق الشخص في ّ
ذمته املالية بسبب النقصان في قيمة املركبة املتضررة
ّ
جراء حادث مرور(.)17
ومن خالل هذا التعريف يبدو لنا ّ
جليا أن األضرار املادية التي يمكن ملالك املركبة
املتضررة املطالبة بالتعويض عنها ،هي تلك األضرار التي تلحق هذه األخيرة ،والتي تنقص من
قيمتها( ،)18إال أن مالك املركبة ال يمكن له الحصول على التعويض ّ
جراء هذا النوع من
األضرار ،إال من عند شركة التأمين التي اكتتب لديها ،حيث تنفرد بدفع التعويضات عن
ّ
األضرار املادية ،عن صندوق ضمان السيارات ،إال أنه يمكن أن يكون للتعويض املادي
كمصدر غير مباشر القضاء ،وذلك في حالة عدم اتفاق صاحب املركبة مع شركة التأمين على
مبلغ التعويض ،إذ له اللجوء إلى القضاء من أجل املطالبة بالزيادة في املبلغ املقترح ،وإذا ّ
تبين
للجهة القضائية أن املبلغ الذي اقترحته شركة التأمين أقل بكثير من قيمة الضرر الذي لحق
املركبة ،فإن الجهة القضائية املرفوع أمامها النزاع تأمر شركة التأمين بالزيادة في املبلغ.
ّ
هذا كله ألن شركة التأمين ال تقوم بدفع التعويض عن كل ضرر مادي لحق باملركبة
بصفة تلقائية إنما تشرط لذلك أن تتوافر جملة من الشروط (املطلب األول) ،وأن يتم حساب
التعويض بطريقة محددة (املطلب الثاني).
املطلب األول :شروط الحصول على التعويض املادي
ينبغي على مالك املركبة ،لكي يثبت له الحق في التعويض ،أن يستكمل جملة من الشروط
اإللزامية التي يقوم عليها هذا الحقً ،
علما أن األضرار املادية ليست مشمولة بالتعويض التلقائي
الذي يختص به التعويض عن األضرار الجسمانية فقط ،والذي يثبت حق املطالبة به دون األخذ
بعين االعتبار ظروف وقوع الحادث ،وتتمثل أهم هذه الشروط في:
 – 1تحقق الضرر املادي :الذي هو الضرر الالحق باملركبة موضوع عقد التأمين ،والذي
يستوجب األمر الحصول على تعويض لجبره ،وذلك وفقا للشروط التي تمت اإلشارة إليها في
الفصل األول.
 – 2أن يتسبب في الضرر املادي سبب خارجي :ألنه ال يمكن ملالك املركبة الذي تسبب
شخصيا في إلحاق ضرر بها ،مطالبة شركة التأمين بتسديد التعويض إلصالح ذلك الضرر.
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 3أن يكون مالك املركبة ّ
مؤمن لدى شركة التأمين :التي يتقدم أمامها بطلب دفع
–
التعويض ،وهذا الشرط بديهي ،إذ ال يمكن ملالك املركبة الذي انتهت املدة املؤداة عنها القسط
مطالبة شركة التأمين بدفع التعويض لجبر الضرر املادي الالحق بمركبته(.)19
 – 4أن يقوم مالك املركبة بالتبليغ عن وقوع الحادث في ظرف سبعة ( )07أيام :وذلك
تحت طائلة عدم قبول تصريحاته ،وبالتالي فقدان حقه في الحصول على التعويض باستثناء
حالة القوة القاهرة ،إذ يستوجب على مالك املركبة موضوع الحادث إبالغ شركة التأمين بوقوع
الحادث بواسطة ّ
محرر كتابي أو حتى بشكل شفهي ،إذ ينشأ حق مالك املركبة في املطالبة به،
بعد اإلعالن عن الحادث الذي لحق مركبته والذي سبب لها أضرارا مادية ،وذلك بتسجيل كل
ّ
املعلومات املتعلقة بالحادث في التصريح الذي يمكن له الحصول على نسخة منه من شركة
التأمين ،والذي يعتبر وثيقة أساسية في ملف مالك املركبة لدى الشركة ،حيث يضمن له
حسن سير إجراءات التعويض ،وهذا فضال على أنه يجب أن تكون وثيقة اإلعالن عن الحادث
كاملة من حيث املعلومات التي تتضمنها ،إذ يجب أن تحتوي على كل البيانات املتعلقة
بالحادث والتي تخص مالكي املراكب موضوع الحادث بدقة من حيث ذكر:
– أسمائهم كاملة.
– عناوينهم.
– أرقام هواتفهم.
– رقم رخصتي القيادة بالنسبة للسائقين وتاريخ ومكان تسليمهما.
– مميزات السيارة امللحق بها الضرر وأرقام تسجيلها.
– مكان وتاريخ وقوع الحادث.
– رسم مخطط الحادث.
– اسم شركة التأمين املكتتب عندها واملعنية بالتعويض عن األضرار املادية التي
لحقت باملركبة(.)20
الهدف من هذه املعلومات الدقيقة هو تحديد الجهة املختصة ملتابعة امللف ،وفي هذا
املقام تختص به الجهة املكلفة بالتعويض عن األضرار املادية لدى شركة التأمين.
أما عن الهدف من التصريح فهو إعالم شركة التأمين ،بوقوع الحادث الذي ّأمن ّ
املؤمن
له ّ
ضده ،والذي يفتح له السبيل للمطالبة بالتعويض إلصالح الضرر الذي لحق باملركبة.
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تنبغي اإلشارة إلى أن القانون لم يحدد طريقة التصريح بالحادث ،إال أنه قد جرى العرف
على أن شركات التأمين تستعمل نسخ خاصة ّ
معدة لهذا الغرض تحصر فيها كل املعلومات
السالف ذكرها ،والواجب توافرها لضمان متابعة القضية بشكل سليم ،ويجب على مالك
املركبة املتضررة التصريح أو اإلعالن عن الحادث في أجل أقصاه سبعة ( )7أيام من يوم
وقوعه – كما تمت اإلشارة إليه سابقا– وإرسال التصريح إلى شركة التأمين ،وبعد الوصول
ّ
إلى علم هذه األخيرة وقوع الحادث ،يقوم األعوان املكلفون بتسيير خلية التعويض عن األضرار
املادية ،بعملية مراجعة الضمانات التي تقتض ي مراقبة مدى صالحية العقد (بالنظر إلى تاريخ
املؤمن ّ
اإلبرام ّ
ومدته) ،وكذا مدى دخول نوع الحادث في األخطار ّ
ضدها(.)21
 5أن يحرر خبير السيارات محضرا للمعاينةّ ،
يبين فيه اسم ولقب صاحب املركبة،
–
واسم ولقب صاحب املركبة التي اصطدمت به ،تاريخ وقوع الحادث ،رقم الحادث ،مكان
وتاريخ املعاينة ،مواصفات املركبة موضوع الخبرة ،املكان الذي ّ
تضررت فيه املركبة ،تحديد
تفاصيل إصالح املركبة ،تحديد ثمن املواد األولية وأجرة اليد العاملة(.)22
تنبغي اإلشارة إلى أن شرط تقرير الخبرة ،نصت عليه املادة  21من األمر رقم 15-74
املعدل واملتمم على أنه « :ال يجوز تسديد أي ضرر مادي مسبب ملركبة إذا لم تكن املركبة
املتضررة موضوع خبرة مسبقة ».
 – 6أال يكون السائق أثناء وقوع الحادث تحت تأثير املشروبات الكحولية أو
ّ
املخدرات ،أو امل ّ
نومات املحظورة :التي تشكل إحدى الحاالت االستثنائية التي يفقد فيها مالك
املركبة حقه في املطالبة بالتعويض عن األضرار املادية التي تلحق مركبته طبقا للمادة  14من
األمر رقم  15-74املعدل واملتمم وأال يتسبب في األضرار عمدا ،وأن يكون هذا السائق بالغا
السن القانونية املطلوبة لقيادة مركبته ،وأال يكون الضرر ناتج بسبب اإلنفجارات وإنبعاثات
ّ
الحرا ة ،أو عن اإلشعاع الناجم عن التحول ّ
النووي للذرة ،أو عن آثار الطاقة اإلشعاعية
ر
ّ
املتولدة عن التسارع االصطناعي للذرات ،وأال يكون السائق أثناء الحادث ينقل أشخاص أو
ّ
املحدد في األحكام القانونية والتنظيمية
أشياء غير مطابقة لشروط املحافظة على األمان
الجاري بها العمل ،ألن توفر أحد هذه االستثناءات تفقد مالك املركبة حقه في الضمان حتى مع
وجود عقد التأمين املبرم عند الشركة(.)23

365

د .طارق زيتوني

املطلب الثاني :طريقة حساب التعويض عن األضراراملادية
اكتفى املشرع الجزائري في القسم الثاني من الباب الثاني من األمر قم ّ 15-74
املعدل
ر
واملتمم بالنص على شرط توافر تقرير الخبرة ،لكي يتم التعويض ملالك املركبة املتضررة ّ
جراء
حادث مرور( ،)24ولم ينص على شروط ممارسة مهنة الخبراء لدى شركة التأمين ،ولم يتناول
النص على كيفية حساب التعويض عن األضرار املادية ،عكس األضرار الجسمانية التي ّبين
كيفية حسابها ،وحدد في امللحق املرفق به النقاط االستداللية التي يتم االعتماد عليها لحساب
التعويض ،وعليه يمكن القول أن املشرع الجزائري قد أولى أهمية بالغة لهذا التعويض كونه
تعويضا عن األضرار الالحقة بالشخص في جسده ،وما هو إال تكريسا منه للحق في السالمة
الجسدية ،وهذا إذا ما قارناه بالتعويض عن األضرار املادية ،الذي ترك أمر حساب التعويض
جرائها الختصاص شركة التأمين ،إذ تقوم هذه األخيرة بحساب هذا التعويض ً
املستحق ّ
بناء
على أركان أربعة ( )04التي يقتض ي األمر التعريف بها (الفرع األول) قبل اللجوء إلى شرح عملية
حساب التعويض (الفرع الثاني).
الفرع األول :تعريف األركان التي تعتد بها شركة التأمين لحساب التعويض املادي
وتتمثل هذه األركان في:
 – 1ركن األساسيات :هي مجموعة من العناصر التي يستحيل إصالح الضرر املادي
بغيابها وانعدامها ،أو بمعنى آخر هي مجموعة من العناصر الواجب توافرها إلصالح الضرر
املادي الذي لحق باملركبة ،وتتلخص هذه العناصر فيما يلي:
أ – ثمن قطع الغيار املستبدلة :هي مجمل قطع الغيار في املركبة التي أصبحت غير قالبة
لالستعمال بعد الحادث ،حيث تقوم شركة التأمين بالتعويض عن ثمنها بأكمله دون اإلنقاص
منه بصفة مباشرة.
ب ثمن ّ
الصباغة الالزمة إلعادة دهن الجزء الذي لحقه ضرر ّ
جراء الحادث.
–
ِّ
ّ
ج – أجرة اليد العاملة :املتمثلة في الثمن الذي يجب دفعه للميكانيكي أو اللحام الذي
يقوم بإصالح الجزء املتضرر من املركبة(.)25
 – 2ركن التوقف :يتلخص هذا الركن في تلك املدة التي تتوقف فيها املركبة عن السير
بسبب الضرر املادي الالحق بها بسبب الحادث و/أو بسبب تواجدها عند صاحب املرآب
إلصالحها ،حيث يتحصل مالكها على تعويض معادل للمدة التي تعطلت املركبة خاللها عن
السير.
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 – 3ركن القدم واالستعمال :هو نتيجة حتمية لقدم السيارة واستعمالها ملدة معينة
من الزمن ،أو بسبب عدم االعتناء بها ،وركن القدم واالستعمال يتم تحديده من طرف خبير
السياراتً ،
وبناء على ذلك التقدير يتم إنقاص الثمن.
 4ركن االمتياز (أعباء ّ
املؤمن له) :يتمثل هذا الركن في مبلغ من األموال التي يتحملها
–
مالك املركبة بموجب عقد التأمين الذي ينص على ذلك ،ويقبل بموجبه ّ
املؤمن له ّ
تحمل جزء
من األضرار الناجمة عن حوادث املرور ،لكن في حالة ما إذا قامت شركة التأمين باملبالغة في
تقدير األعباء التي يتحملها مالك املركبة ،لهذا األخير حق الطعن أمام مدير هذه الشركة
لتحميله النسبة العادية فقط واإلنقاص من نسبة األعباء التي ّ
تحملها اياه الشركة(.)26
تنقسم هذه األعباء إلى أقسام ثالثة هي:
أ – االمتياز البسيط أو النسبي :في هذا النوع تكون مساهمة ّ
املؤمن له سلبية ،حيث أن
شركة التأمين هي التي ّ
تتحمل كل األضرار ومهما كانت درجتها.
ب – االمتياز املطلق :هو النوع األكثر استعماال في الواقع العملي ،حيث يتم اإلنقاص من
ثمن التعويض بغض النظر عن جسامة الضرر املادي.
ج االمتياز ّ
املحدد :تقوم شركات التأمين فيه بتحديد نسبة األعباء التي ّ
يتحملها مالك
–
املركبة ،بأن ّ
تحدد الحد األدنى واألقص ى لالمتياز الذي ّ
يتحمله هذا األخير ،وتجدر املالحظة
هنا إلى أن تحديد ّ
الحد األقص ى واألدنى لالمتياز يكون بالنظر إلى حال املركبة.
وعليه فإن شركة التأمين تستفيد من عدم دفع اإلمتياز الذي يتحمله مالك املركبة
والذي يشكل باملقابل عبئا عليه.
الفرع الثاني :حساب التعويض عن الضرر املادي
ّ
تتم عملية حساب التعويض املادي وفق طريقة بسيطة مقارنة بالطريقة التي يحسب
بها التعويض عن األضرار الجسمانية ،والتي تكون كالتالي:
ثمن األساسيات (+زائد) ثمن التعويض عن التوقف عن السير –(ناقص) نسبة القدم
واالستعمال (التي ّ
يقيمها الخبير بثمن معين) –(ناقص) ثمن االمتياز :لكي نحصل على مبلغ
التعويض الواجب دفعه ملالك املركبة املتضررة(.)25
لكي تتضح عملية حساب هذا التعويض نطرح املثال التالي:
ألحقت بمركبة شخص ما أضرار مادية إثر حادث مرور وكان هذا الشخص قبل ذلك
قد اكتتب عقدا لدى شركة التأمين أمن بموجبه على مركبته ،بعد وقوع الحادث طالب
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الشركة بالتعويض عن الضرر املادي الذي لحق مركبته علما أن خبير السيارات في تقرير
الخبرة الذي ّ
حدده بين أن:
– ثمن األساسيات هو 10.000 :دج.
– ثمن التوقف هو 2 000 :دج.
– قدر نسبة القدم واالستعمال بـ 00 :دج.
– ثمن االمتياز هو 3 000 :دج.
وعليه يكون الحساب كاآلتي:
 10 000دج  2 000 +دج –  00دج –  3 000دج =  9 000دج الذي هو املبلغ الواجب
دفعه ملالك املركبة املتضررة ّ
جراء الحادث.

خاتمة:
خالصة القول أن األشخاص الذين لحقتهم إصابات في أجسامهم أو أموالهم بسبب
حوادث املرور ،يجب أن يكون تقدير التعويض الذي يحصل عليه هؤالء املضرورين مساويا
لجسامة الضرر الالحق بهم ،لكي يمكن القول أنه تم إرجاع املضرور إلى حالته التي كان عليها
قبل الحادث.
لكن يعاب على املشرع الجزائري أنه على الرغم من محاولته تخفيض العبء على املتضررين
جراء حوادث املرور ،بأن أوجد وسيلة قانونية تمكن املتضرر من الحصول على التعويض لجبر
الضرر الالحق به في أقل وقت ممكن ( املصالحة أو التسوية الودية للنزاع ) ،أنه لم يضع
باملقابل ضمانات لحماية هذه الضحية املوجودة في مركز ضعيف من استغالل شركات
التأمين ،التي تقترح حل النزاع غالبا عن طريق التسوية الودية مع املضرور بتغطية الحد األدنى
من مبلغ التعويض ،وهو األمر الذي ال يتفق مع مصلحة املضرور ،وهذا راجع بالدرجة األولى
إلى عدم وجود جهات رقابية تسهر على التطبيق األحسن للقانون من طرف شركات التأمين،
لكن في حالة عدم التوصل لحل النزاع وديا بسبب رفض الضحية مبلغ التعويض الزهيد الذي
تقترحه عليه شركة التأمين ،يبقى السبيل الوحيد أمامه هو اللجوء إلى القضاء رغم طول
اإلجراءات وعبء النفقات التي يتكبدها املضرور ،وهو األمر الذي يتنافى مع مبدأ حماية
السالمة الجسدية للفرد ،فعليه انتظار صدور حكم قضائي في صالح املضرور وحيازته على
حجية الش يء املقض ي في ه ،وهذا يتناقض مع تشريع التعويض املتعلق بإصالح األضرار
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الناجمة عن حوادث املرور ،التي وضعت فيها إجراءات خاصة تتسم بالبساطة والسرعة
واملجانية ،وعليه كان منتظرا من املشرع أن يجنب املضرور هذا السبيل أصال ،وذلك بأن ّ
يقر
له إمكانية الحصول على هذا التعويض سواء برفع دعوى أمام جهة قضائية خاصة ومختصة
في مثل هذا النوع من النزاعات ،تقوم بالفصل في القضايا املتعلقة بحوادث املرور في آجال
قصيرة جدا ،أو أن يحصل عليه من صندوق خاص يؤسس لغرض تعويض متضرري حوادث
املرور بمجرد ثبوت حقهم في الحصول على التعويض ،لكي ال يجدوا صعوبات في الحصول على
هذا األخير ،وعليه فالسبيل لحمل العبء على املضرور من حوادث املرور ال يزال طويال ،إذ
كما يقول األستاذ أندري تونك تعويض ضحايا حوادث املرور ،يظهر حاليا في شكل بناء لم يتم
إنجازه بعد(.)27
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 -19هذه هي الشروط التي توجب شركة التأمين توافرها لتسديد التعويض ملالك املركبة املتضررة عمال باألمر رقم 07-95
مؤرخ في  25يناير  ،1995يتعلق بالتأمينات ،ج ر عدد  13الصادر في  08مارس  ،1995املعدل واملتمم بالقانون رقم 04-06
املؤرخ في  20فبراير  ،2006ج ر عدد  15الصادر في  12مارس .2006
 -20أنظر في ذلك املحضر الذي تلزم شركة التأمين مالك املركبة املتضررة من الحادث املؤمن لديها بملئه بعد وقوع حادث
مرور.
- Société Nationale d’Assurance, Guide de gestion sinistrés, S.I.L.D, p 03.
- Société Nationale d’Assurance, Assurance auto, Op.cit, p 16.
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 -23أنظر املادتين  03و  05من املرسوم رقم  34-80مؤرخ في  16فبراير  ، 1980يتضمن تحديد شروط تطبيق املادة
 07من األمر رقم  15 - 74املؤرخ في  30يناير  ، 1974املتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام
التعويض عن األضرار ،ج ر عدد  15الصادر في  19فبراير  ، 1974املعدل واملتمم بالقانون رقم 31 - 88
املؤرخ في  19يوليو  ، 1988ج ر عدد  29الصادر في  20يوليو  ، 1988ج ر عدد  08الصادر في  19فبراير
.1980
- Société Nationale d’Assurance, Assurance auto, Op.cit, p 10.
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 -25هذه هي الخطوات املتبعة من طرف شركة الوطنية للتأمينات  CAATلحساب مبلغ التعويض عن الضرر املادي الالحق
باملركبة.
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 -26محمودي فاطيمة ،املسؤولية املدنية عن حوادث املرور دراسة مقارنة ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص قانون خاص ،جامعة
وهران كلية الحقوق والعلوم السياسية.2011 ،
27

-- TUNC Andres, la sécurité routière, esquisse d’une loi sur les accidents de circulation, paris,
1966, p 07 .
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ملخص:
تعتبر ظاهرة اإلرهاب الدولي من الظواهر التي تأقلمت مع املستجدات التي تظهر داخل بيئة
نشاطها ،ومن األمور التي واكبها اإلرهاب الدولي هي مسألة التطور التكنولوجي و ما صاحبه من ظهور
لشبكة معلوماتية عاملية عابرة للحدود و متاحة للجميع.
ُ
و من خالل هذه الخاصية فتح مجال آخر لنشاط اإلرهاب الدولي وهو استغالل االنترنت ملمارسة
أعماله عن طريق استهداف مواقع ونظم معلوماتية ،أو عن طريق استخدام أدوات توفرها الشبكة
املعلوماتية من أجل تنفيذ جرائم إرهابية ،أو من خالل توظيف وسائط للترويج للفكر اإلرهابي.
هذا األمر اقتض ى ضرورة وجود أدوات قانونية و تقنية تتالءم مع معالجة هذه الوضعية،
باإلضافة إلى إنشاء هيئات وطنية و دولية تكون مؤهلة ملواجهة هذا النوع من اإلرهاب.
الكلمات املفتاحية  :اإلرهاب الدولي .اإلنترنت .اإلجرام اإللكتروني.
Abstract:
The phenomenon of international terrorism is one of the phenomena that has
adapted to the developments that are emerging within its environment of activity,
and one of the things associated with international terrorism is the issue of
technological development and the accompanying emergence of a global
information network that is cross-border and accessible to all.
Through this feature, another field was opened for international terrorist activity,
which is the exploitation of the Internet to carry out its activities by targeting sites
and information systems, or by using tools provided by the information network in
order to carry out terrorist crimes, or by employing media to promote terrorist
ideology.
ط/د عمر فراحتيةferahtia.omar@gmail.com :
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This necessitated the need for legal and technical tools to address this situation,
as well as the establishment of national and international bodies that would be
qualified to confront this type of terrorism.
key words: International terrorism. The Internet. Cybercrime.

ّ
مقدمة:
بالرجوع إلى دراسة املسار التاريخي لظاهرة العنف في الحياة االجتماعيةة للششةر تؤكةد أن األعمةال
اإلرهابيةةة كظةةاهرة ترورةةع و ترهيةةث ليسةةت بالحةةد الجد ةةد علةةى سةةاحة ااجتمةةع الةةدولي ،فقةةد ةةان لهةةا
وج ةةود ت ةةاريخي من ةةذ الع ةةور القد م ةةة ،لكونه ةةا مرتبط ةةة بظ ةةاهرة ال ةراع السيا ة ة ي الت ةةي ه ةةي م ةةن أق ةةدم
الظواهر املوجودة في ااجتمع اإلنساني و العالقات الدولية عموما.
غي ةةر أن تن ةةامي و تطا ةةد مخ ةةاطر األعم ةةال اإلرهابي ةةة س ةةواء م ةةن حي ةةا مظاهره ةةا ،أو م ةةداها ،أو م ةةن
حي ةةا الوس ةةائل املسة ةتخدمة فيه ةةا ،أو حت ةةى بالنس ةةبة للق ةةائمين عليه ةةا ،وال ةةدوافع و األس ةةباب الت ةةي تق ةةف
وراءه ةةا هة ةو م ةةا ح ةةكل ح ةةدرا ب ةةارفا و غي ةةر اعتي ةةادع ف ةةي التع ةةاطي م ةةع الظ ةةاهرة وجعله ةةا ن يج ةةة املتغية ةرات
السابقة محل دراسة وجدل.
فقد بلغت معدالت مسبوقة خالل السةنوات القليلةة املاضةية ه نها ةة القةرن املاضة ي و بدا ةة القةرن
الجد ةةد  ،ولةةم تعةةد هةةذه العمةةال مقت ةةرة علةةى دهد ةةد أمةةن هةةذه الدولةةة ونظامهةةا ،أو تلة  ،بةةل أصةةبحت
ده ةةدد ااجتم ةةع ال ةةدولي كك ةةل بجمي ةةع كيانات ةةه و أاخاص ةةه ،س ةةواء ف ةةي بنيت ةةه الداخلي ةةة ،أو االقت ةةاد ة أو
االجتماعية او السياسية ،أو حتى قيمه الروحية.
و صةةارت أعمةةال اإلرهةةاب حرنةةا معلنةةة علةةى ةةل ة يء ،وأصةةبحت احةةد ضةراوة علةةى الةةدول و الشةةعوب
مةةن الحةةروب التقليد ةةة نظةرا ألن فةةي الحةةروب التقليد ةةة العةةدو وائة  ،ووسةةائله بينةةة ،وأهدافةةه معلنةةة،
بعكة أعمةةال اإلرهةاب ،بةةل و أصةبح لهةةا واقةع سيا ة ي و اجتمةافي فةةي كنيةر مةةن الةدول ،مسةةتمدا م ةةدره
من جوهر املفاهيم السائدة في ااجتمع الذع يعيش فيه.
ه ةةذه الظ ةةاهرة الت ةةي دفع ةةت ب ةةااجتمع ال ةةدولي باالهتم ةةام يه ةةا مل ةةا يش ةةكله اإلره ةةاب م ةةن خط ةةر عل ةةى أم ةةن
البلدان واستقرارها ،وعلى أمن املواطن وم الحه،ونظرا لخطورة هذا املوضةوع و اهميتةه اخةذت دول
العالم بمختلف توجهادها تضع الخطط اإلستراتجية ملواجهة اإلرهاب و القضاء عليه.
لكة ةةن باملقابة ةةل تع ة ةةددت طة ةةر و أسة ةةاليث اإلره ة ةةاب الة ةةدولي بة ةةاملوافاة م ة ةةع تل ة ة اإلج ة ةراءات املتخ ة ةةذة
ضدهم.من تل األساليث استخدام الشبكة العنكبوتية ه اإلنترنت لتحقيةق مةبريهم ،فيمةا بةات يعةرف
اليةةوم باإلرهةةاب اإللكترونةةي ،و الةةذع يعتمةةد علةةى اسةةتخدام اإلمكانيةةات العلميةةة و التقنيةةة ،واسةةتغالل
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وس ة ةةائل االت ة ةةال و الش ة ةةبكات املعلوماتي ة ةةة ،إلخاف ة ةةة و اخض ة ةةاع ا خ ة ةةرين ،أو القي ة ةةام بمهاجم ة ةةة نظ ة ةةم
املعلومات على خلفيات و دوافع سياسية أو عرقية أو د نية.
وتعةود اهميةة اإلرهةةاب الةدولي عبةر اإلنترنةةت ونةه ال ختلةف مةةن حيةا الخطةورة عةةن اإلرهةاب العةةام
إال مةةن حيةةا األداة املسةةتخدمة لتحقيةةق الغةةر اإلرهةةابي ،فقةةد أضةةاى عةةالم اإلنترنةةت اليةةوم أحةةد أهةةم
امليةةاد ن الرئيسةةة ،وقةةوة جةةذب للمنظمةةات اإلرهابيةةة ،علةةى اعتبةةار أنةةه منةةل بيئةةة مناسةةبة لنشةةر األفكةةار
املتطرفة و تجنيد العناصر اإلرهابية.
ولدراسةةة هةةذا املوضةةوع و إر ةراءه نطةةر اإلحةةكالية التاليةةة  :مــا هــط اإلاــارال ــر ل ــاهرا اإلرهــاب
الدولي عبراإلنترنت .؟ وما هي اآلليات التي تكفل مكافحته.؟
ولإلجابة ةةة عة ةةن هة ةةذا ال سة ةةالل نقتة ةةر اإلجابة ةةة التالية ةةة  :تخ ة ةةي املبحة ةةا األول لإلطة ةةار املفة ةةاهي ي
للبح ةةا وال ةةذع ت ةةم تقس ةةيمه إل ةةى تن ةةاول مفه ةةوم اإلره ةةاب كمطل ةةث أول .ر ةةم ن ةةتكلم ع ةةن جة ةرائم اإلنترن ةةت
كمطلةةث رةةاني .رةةم نةةدر فةةي املبحةةا النةةاني مظةةاهر اإلرهةةاب الةةدولي كمطلةةث أول ،ونتعةةر إلةةى ا ليةةات
مكافحته كمطلث راني.

املبحث األول :اإلااراملفاهيمي للدراسة
إلى الجانث النظرع و املفاهي ي للبحا عن طريق توضيح و

تقتض ي الدراسة إلى التعر
التعريف بعناصره الرئيسية.
وهذا ما سنقوم به في هذا املبحا عن طريق تخ ي املطلث األول ملفهوم اإلرهاب رم نتكلم
عن الجريمة املعلوماتية و اإلرهاب اإللكتروني كمطلث راني.
املطلب األول :مفهطم اإلرهاب
يعد م طل اإلرهاب من امل طلحات التي عث وضع تعريف دقيق و جامع و مانع له
خ وصا م طل اإلرهاب الدولي ،وذل لعدت اعتبارات خ وصا السياسية منها باإلضافة إلى
وجود مفاهيم اخرى قد تتداخل مع مفهوم اإلرهاب.
لذل سن ناول في هذا املطلث التعريف اللغوع و االصطالحي لألعمال االرهابية باإلضافة إلى
تمييز بعض املفاهيم و الجرائم عن األعمال اإلرهابية
.الفرع األول :تعريف اإلرهاب
لقد أصبح م طل " إرهاب " خ وصا في الساحة الدولية خضع لالستعمال وفقا ملعا ير ذاتية
" سياسية ،ا د ولوجية ،عرقية " ،و غيرها من االعتبارات
.
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أوال:التعريف اللغط لكلمة اإلرهاب
إن لمة أو عبارة "إرهاب " أو " إرهابي "عموما م طل حد ا االستعمال في اللغات الحية في
عالم اليوم ال تعدى تاريخ بدءا استعماله القرن النامن عشر1 .
وتدور معاني لمة " إرهاب " في القوامي العرنية و العاملية حول معاني الخوف  ،أو الرهبة  ،او
الفطع الشد د.
وقد بات هذا امل طل األكثر حيوعا في الخطاب الرس ي و اإلعالمي الدوليين و ااحليين على
السواء.
وقد ورد في لسان العرب في مادة هرهث رهث رهبة و رهبا ،أع خاف ،و رهث الش يء رهبا و رهبة،
خافه.
وقد أطلق مجمع اللغة العرنية في معجمه الوسيط على " اإلرهابيين " أنه وصف طلق على الذ ن
يسلكون سشيل العنف و اإلرهاب لتحقيق أهداف معينة2 .
ثانيا  :التعريف الفقهي
من املالحظ انه إلى غا ة اليوم لم تم وضع تعريف عام وحامل لجميع أنواع اإلرهاب وصوره،
ويرجع ذل كما سبق إلى تعدد االتجاهات السياسية التي تدخل في وصف الفعل .فما تعتبره بعض
االتجاهات عمال إرهابيا تعتبره اتجاهات أخرى عمال فدائيا يستحق اإلجالل.
برفت هذه املشكلة بسشث تداخل العن ر السيا ي بشكل من األحكال في غالبية األعمال
اإلرهابية .ونظرا الختالف وجهات النظر السياسية و الفكرية فإن مواقف الدول و املنظمات تختلف
عن األعمال التي تمارسها أو مارسها غيرهم .فما هو عمل إجرامي و إرهابي بنظر البعض هو عمل
بطولي في أعين ا خرين3 .
بالرغم من ذل فقد بذلت جهودا فقهية لوضع تعريف حدد أهم خ ائ و مميزات األعمال
اإلرهابية ،مما طيل اللش و التداخل  .لذل سنعر في هذا الجانث مجموعة من التعريفات
الفقهية لإلرهاب ،وصوال إلى تحد د مشتر ات هذه التعاريف.
لقد انت أهم ااحاوالت الفقهية لتعريف اإلرهاب ،تل التي بذلت عام  1930أرناء املؤتمر األول
لتوحيد القانون الجنائي الذع انعقد في مؤتمر وارسو في بولندا.
ومن هذه التعاريف الفقهية لإلرهاب ما ذكره " سوتيل " بأنه " العمل اإلجرامي املصحوب بالرعث
أو العنف أو الفطع بق د تحقيق هدف محدد ".
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كما عرفه الفقيه " ليمكين " اإلرهاب بنظرة عامة بأن قال أنه  " :قوم على تخويف النا
بمساهمة أعمال العنف " كذل عرفه الفقيه " غيفانوفي ش " بأنه عبارة عن أعمال من طبيعتها أن
تنير لدى اخ ما اإلحسا بالتهد د مما نتج عنها اإلحسا بالخوف من خطر بأع صورة ".
وعرف مجمع البحو اإلسالمية باألفهر الشريف اإلرهاب بعد احدا  11سشتمبر :2001
" هو ترورع ا منين وتدمير م الحهم ومقومات حيادهم و االعتداء على أموالهم و أعراضهم و حريادهم
وكرامتهم اإلنسانية بغيا و إفسادا في األر  .ومن حق الدولة التي قع على أرضها هذا اإلرهاب األريم
أن تبحا عن ااجرمين و ان تقدهم للهيئات القضائية لكي تقوم لمتها العادلة فيهم "4.
ومن ما سبق من هذه التعاريف بين أنها جميعها تتقاطع في عناصر رال :
 . 1استخدام غير مشروع للعنف أو التهد د به ضد مدنيين أبرياء يشكلون ئحية واسطية.
 .2إحاعة جو من الرعث و الخوف العام لدى الجهة املستهدفة.
 . 3استغالل جو الخوف و الفطع للضغط على الجهة املستهدفة بق د الح ول منها على مطالث
وأهداف سياسية أو إ د ولوجية او د نية او إرنية5.
الفرع الثاني :تمييزاإلرهاب عن بعض املفاهيم و الجرائم
لقد أصبحت الساحة الدولية تضج بالظواهر و األحدا اإلجرامية و التي نظر إليها انها تشترك
مع األعمال اإلرهابية .مما جعل من مسألة التمييز بين العمال اإلرهابية و الجريمة السياسية
الجريمة الدولية و الجريمة املنظمة و حتى املقاومة املسلحة مسألة غا ة ال عونة.
أوال  :اإلرهاب الدولي و الجريمة السياسية
عرف املؤتمر الساد بتوحيد قانون العقونات املنعقد في وننهاجن عام  1935الجريمة
الساسية بأنها جريمة موجهة ضد تنظيم اتلدولة و كذل الجرائم املوجهة ضد حقو املواطنين و
تعد جرائم سياسية جرائم القانون العام ،وكذل األفعال التي تسهل تنفيذ الجرائم التي تساعد
الفاعل على الهرب من العقاب ومع ذل ال تعد جرائم سياسية الجرائم التي قترفها الفاعل بدافع
إرني و د ني أو التي توجد خطرا مشتر ا او حالة إرهاب .
اس نادا إلى العرف الدولي السائد فقد خرجت الجرائم االرهابية من دائرة الجرائم السياسية حتى و
لو ان الباعا سيا ي وفقا ملقررات املؤتمر الدولي لتوحيد قانون العقونات لعام  1935و ال دخل
االرهاب ضمن الجرائم السياسية6.
بين االختالف بينهما في عدة نقاط منها :
 .1الجرائم السياسية ماهية إال جرائم داخلية خت بالعقاب عليها القانون الوطني  ،أما جرائم
اإلرهاب الدولي فهي جرائم دولية تجرم بواسطة القانون الدولي الجنائي.
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 .2تميز ااجرم السيا ي عن اإلرهابي بنبل الباعا و حرف املق د.
 .3ال يعتبر ااجرم السيا ي عدوا للشعث بل هو عدو للسلطة و النظام الحاكم.
 .4ال تقع الجرائم السياسية بق د الهدف الشخص ي.
ثانيا  :اإلرهاب الدولي و الجريمة الدولية
ت شابه الجريمة الدولية في افة صورها مع الجريمة اإلرهابية الدولية،حيا ل منهما ؤدع إلى
نشر الرعث و الفطع و الخوف في نفو أفراد ااجتمع باستخدام و سائل إجرامية.
حيا اعتبرت لجنة القانون الدولي في مؤتمرها القاني املنعقد في عام  ،1984أن اإلرهاب من الجرائم
الدولية إذا ان موجها ضد املدنيين األبرياء أو ممن تمتعون بحما ة دولية7.
ثالث  :اإلرهاب الدولي و املقاومة املسلحة
تعد التفرقة بين بينهما من أعقد املشا ل القانونية التي واجهت الفقهاء و الدارسين ملشكلة
اإلرهاب الدولي و أعمال حر ات التحرر الوطني ،التي تسعى إلى حقها في تقرير امل ير ،حيا كون
لطاما على حر ات التحرر الوطني االلتزام بضوابط الحرب الواردة في اتفاقيات جنيف لعام  1949و
البروتو ولين االضافيين لهما لعام  1977و جميع االتفاقيات املتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني ،و
هذا ما أكدته الجمعية العامة لألمم املتحدة في قرارها رقم  51/46ال ادر في  1991/12/9و الذع
ميز بين اإلرهاب الدولي و الكفا املسل املشروع ،و اكد على حرعية كفا الشعوب املشروع لتقرير
امل ير و االستقالل ،وحظر افة أعمال اإلرهاب8.
وهذا ما دفع إلى االجتهاد و وضع عناصر و حروط تم من خالله تمييز املقاومة املسلحة
املشروعة عن اإلعمال املوصوفة على انها إرهاب دولي وهي كما لي :
 .1أن كون هناك حالة احتالل فعلي ووجود قوات فعلية لالحتالل داخل الراض ي ااحتلة.
 .2أن كون أفراد املقاومة املسلحة من أفراد الشعث ااحتلة أرضه.
 .3ان تتم اعمال املقاومة املسلحة ضد قوات االحتالل العسكرع فقط.
 .4أن تكون أعمال املقاومة داخل حدود األراض ي ااحتلة إلرغام العدو ااحتل على الرضوخ و إنهاء
االحتالل9.
املطلب الثاني :مفهطم جرائم اإلنترنت
رافق التطور الهائل و السررع في استخدام حبكة اإلنترنت  ،تطور آخر في تعدد و تنوع أساليث
ارتكاب الجرائم التي تتم عن طريقها أو تكون هي محال لها.
كذل أصبحت حبكة اإلنترنت مجاال من مجاالت التي تظهر فيها ظاهرة اإلرهاب الدولي.
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الفرع األول :التعريف بالجرائم املعلطماتية و خصائصها
تعددت تعريفات الجريمة املعلوماتية  ،ونتج عن هذا التعدد تعذر إ جاد فهم مشترك لظاهرة
الجريمة املعلوماتية لذا سنحاول الوصول إلى تعريف تالءم مع طبيعة الجريمة املعلوماتية،
باإلضافة الى التطر إلى الخ ائ و املميزات التي تنفرد يها عن باقي انواع الجرائم األخرى.
أوال :تعريف الجريمة املعلطماتية
تعرف الجريمة عموما في نطا القانون الجنائي العام بأنها سلوك الفرد عمال ان أو امتناع
واجه ااجتمع بتطبيق عقونة جطائية  ،وذل بسشث االضطرنات التي حدره في النظام االجتمافي .
وهو التعريف الذع يس ند على عناصر الجريمة إلى جانث بيانه ألررها ،وهي األوصاف التي تميز بين
الجريمة عموما ،ونين األفعال املستهجنة في نطا األخال أو الجرائم املدنية أو التأد شية.
أما م طل املعلطماتية فهو مشتق من لمة املعلومات ) ،(informationوهي الكلمة التي حاع
استعمالها منذ خمسينات القرن املاض ي في مجاالت مختلفة و سياقات حتى مما جعل لها في
االستعمال الدارج مفاهيم متنوعة10.
اما بالنسبة للتعريفات الفقهية فقد وردت عدة تعاريف تناولت جرائم املعلوماتية منها تعريف
الدكتور محمد حوقي و الذع عرفها بأنها " ل فعل مشروع اقترن بالتواصل مع منظومات املعلوماتية
و حبكات االت االت  ،في حين كون غياب هذا التواصل مانعا الرتكاب هذا الفعل غير املشروع " 11.
اما بالنسبة للتعريف الذع جاء به املشرع الجطائرع و الذع أطلق عليها اسم الجرائم املت لة
بتكنولوجيات االعالم و االت ال بدل جرائم املعلوماتية ،فإنه عرفها في املادة  2فقرة أ من القانون
 04/09املؤرخ في  05أوت  2009املتضمن القواعد الخاصة للوقا ة من الجرائم املت لة
بتكنولوجيات االعالم و االت ال و مكافحتها بقوله " بأنها جرائم املسا بأنظمة املعالجة ا لية
للمعطيات ااحددة في قانون العقونات و أع جريمة أخرى ترتكث أو يسهل ارتكايها عن طريق
منظومة معلوماتية أو نظام لالت االت االلكترونية ".
ثانيا  :خصائص جرائم املعلطماتية
تتميز الجريمة املعلوماتية بطبيعة خاصة تميزها عن غيرها من الجرائم التقليد ة ،وذل ن يجة
ارتباطها بتقنية املعلومات و الحاسث ا لي مع ما تمتع به من تقنيات عالية.
 .1ارتفاع الخسائر املاد ة الناجمة عن الجرائم املعلوماتية مقارنة بالجرائم التقليد ة.
 .2عدم اتسام الجريمة املعلوماتية بالعنف الذع تتميز به غيرها من الجرائم التقليد ة.
 .3وسيلة تنفيذ الجريمة املعلوماتية تتميز في أغلث الحاالت بالطابع التقني  ،مما جعل أدلة اإلدانة
فيها غير افية.
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 .4الطبيعة املتعد ة الحدود للجريمة املعلوماتية ه الطابع الدولي ،أع تخطيها للحدود الجغرافية.
 .5تميز ااجرم املعلوماتي عن غيره من ااجرمين  ،ونه نت ي غلى طائفة خاصة من ااجرمين ونه
تمتع باملهارة املتطلبة لتنفيذ النشاط اإلجرامي خ وصا التي لها عالقة بااجال التكنولوجي12 .
الفرع الثاني :اإلرهاب املعلطماتي
نتعر في هذا الفرع التعريف يهذا النوع الجد د و الخطير من اإلرهاب و الذع ساهمت في
ان شاره حبكة اإلنترنت  ،لنتطر بعد ذل لتشيان الخ ائ التي تميز يها هذا االجرام املستحد .
أوال  :تعريف اإلرهاب عبراإلنترنت
لقد اختلفت وتبا نت تعريفات اإلرهاب عبر االنترنت أو كما بس ى اإلرهاب االلكتروني أو اإلرهاب
الرق ي كتالي :
فهناك من يعرفه بأنه  ":إنشاء او استخدام موقع على حبكة االت االت أو حبكة املعلومات
الدولية أو غيرها ،بغر الترويج لألفكار أو املعتقدات الداعية إلى إرتكاب أعمال إرهابية ،او لبا ما
يهدف إلى تضليل السلطات األمنية أو التأرير في سير العدالة في حأن أ ة جريمة إرهابية13.
وهناك من يعرفه بأنه " العدوان أو التخويف أو التهد د ماد ا أو معنويا باستخدام الوسائل
اإللكترونية  ،ال ادر من الدول أو الجماعات أو األفراد على اإلنسان في د نه او نفسه أو عرضه أو
عقله أو ماله  :بغير حق بشتى صنوفه و صور اإلفساد في األر " 14.
ثانيا  :خصائص اإلرهاب اإللكتروني
تميز اإلرهاب اإللكتروني بعدد من الخ ائ والسمات التي ختلف فيها بقية الجرائم ،وتحول
دون اختالطه باإلرهاب العادع ،ومن املمكن ّإ جاف أهم تل الخ ائ فيما لي :
 .1إن اإلرهاب اإللكتروني ال حتاج في ارتكابه إلى العنف و القوة  ،بل تطلث و جود حاسوب مت ل
بالشبكة املعلوماتية ومطود ببعض البرامج الالفمة.
 .2سم اإلرهاب اإللكتروني بكونه جريمة إرهابية متعد ة الحدود ،وعابرة للدول و القارات وغير
خاضعة لنطا إقلي ي محدود.
 .3صعونة اك شاف جرائم اإلرهاب اإللكتروني  ،ونق الخبرة لدى بعض األجهطة األمنية و
القضائية في التعامل مع منل هذا النوع من الجرائم.
 .4صعونة اإلربات في اإلرهاب اإللكتروني  ،نظرا لسرعة غياب الدليل الرق ي.
 .5تميز اإلرهاب اإللكتروني بأنه جرع عادة بتعاون أكثر من اخ على ارتكابه.
 .6أن مرتكث اإلرهاب اإللكتروني كون في العادة من ذوع االخت اص في مجال تقنية املعلومات ،أو
لد ه قدر من املعرفة و الخبرة في التعامل مع الحاسوب و الشبكة املعلوماتية15.
على األقل اخ
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املبحث الثاني :م اهراإلرهاب الدولي عبراإلنترنت و آليات مكافحته
تتخذ الجرائم ب فة عامة و اإلرهاب دولي ب فة خاصة عد صور و أحكال تجلى فيها  ،سواء ان
هذا اإلرهاب الدولي من النوع التقليدع أو من النوع الحد ا ه اإلرهاب الدولي عبر اإلنترنت .
تدعوا الضرورة ااجتمع الدولي إل جاد وسائل و آليات تضمن املكافحة الجادة و الناجعة للقضاء
على هذه الظاهرة أو الحد من فعاليتها على األقل .
املطلب األول :م اهراإلرهاب الدولي عبراإلنترنت
في ع ر االفدهار اإللكتروني و فمن قيام حكومات إلكترونية تبدل نمط الحياة و تغيرت معه
احكال األحياء و أنماطها ومنها أنماط الجريمة والتي قد حتفظ بعضها باسمها التقليدع مع تغيير
جوهرع أو بسيط في طر ارتكايها ومن هذه الجرائم الحد نة في طرقها و القد مة في اسمها جريمة
االرهاب اإللكتروني أو جريمة إرهاب االنترنت و التي تتخذ أحكال ومظاهر متعددة منها :
الفرع األول :قيادا الجماعات اإلرهابية و نشرأفكارالتطرف
لقد أصبح الفضاء اإللكتروني مالذا أمنا لدعاة التطرف و العن رية منل " النافية الجد دة "
وتفو الجن األبيض " و معاداة السامية " و قد تبلورت أساليبهم اإللكترونية الرقمية التي تخدم
أفكارهم باإلضافة إلى فعاليتها في تجنيد العناصر الشبابية ل ال معتقدادهم املتطرفة و اإلرهابية.
حيا مكن من خالل حبكة اإلنترنيت با األفكار املتطرفة سواء انت سياسية أو د نية أو
عن رية  ،ونالتالي السيطرة على وجدان األفراد و خاصة الشباب منهم و استغالل طموحادهم و
اندفاعادهم و قلة خبردهم و سطحية تفكيرهم في افساد عقائدهم و اذ اء تمردهم واستغالل معانادهم
في تحقيق مأرب خاصة تتعار مع م لحة الوطن و استقرار ااجتمع ،ويتم با رقافة اإلرهاب عبر
االنترنت عن طريق تأسي مواقع تمنل املنظمات اإلرهابية ،وهو كون بمنابة موقع افتراض ي
للمنظمة16.
لقد أصبحت اإلنترنت مجاال خ با لنشر املواقع املعاد ة املوجهة ضد سياسة دولة محددو أو
عقيدة أو مذهث معين أو طائفة معينة ،وهي دهدف في املقام األول إلى تشويه الدولة أو املعتقد
املستهدف  .فأما املواقع السياسية املعاد ة ففيها تم اإلساءة إلى بلد معين و إلى قادته السياسيين عن
طريق نشر األخبار امللفقة و املعلومات املطورة و الفاسدة التي تنشر الفرقة بين أفراد الشعث ونظامه
السيا ي  .وهم غالبا ما كونون من معارض ي النظام السيا ي السائد في بلد ما17.
الفرع الثاني :التج يد عبرشبكات التطاصل اإلجتماعي
رى خبراء في قضا ا اإلرهاب الرق ي عن طريق دراسة امتدت ملدة  8سنوات سبقت حملت
مجموعات جهاد ة تنشط على مواقع التواصل االجتمافي  .حيا تم مالحظة منال أن تنظيم داعش
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جند حهريا أكثر من  3000عن ر عبر حمالت الكترونية غا ة في التنسيق .هؤالء ااجندون حسث
الخبراء هم مقاتلون قادرون على القيام بأع نشاط مسل دون ان تتمكن الدول من ت بع تحر ادهم.
وهذا ما جعل الدول الغرنية تنكث على تحليل املعطيات الخاصة بأعضاء مجموعات جهاد ة و
ف خيوط عمليادها و االندسا داخلها بشكل يسمح بتفكي مكونادها18.
الفرع الثالث  :إنشاء املطاقع اإلرهابية اإللكترونية
قوم اإلرهابيون بإنشاء وت ميم مواقع لهم على الشبكة العاملية للمعلومات لبا أفكارهم
الضالة ،والدعوة إلى مبادئهم اإلجرامية،و للتعبئة الفكرية و تجنيد إرهابيين جدد ،و إلعطاء
التعليمات و التلقين اإللكتروني و للتدريث االلكتروني من خالل تعليم الطر و الوسائل التي تساعد
على القيام بشن هجمات إرهابية ،فقد أنشئت مواقع إرهابية إلكترونية لبيان كيفية صناعة القنابل
و املتفجرات ف األسلحة الكيماوية ألفتاكة وتشر طر اخترا البر د اإللكتروني ،وكيفية اخترا
وتدمير املواقع االلكترونية ،و الدخول غلى املواقع املحجونة ،وتعليم طر نشر الفيروسات ،ونحو
ذل .
وإذا ان الح ول على مواقع افتراضية أو وسائل إعالمية القنوات التلفطيونية و اإلذاعية صعبا
بالنسبة لإلرهابيين  ،فإن إنشاء مواقع خاصة يهم على حبكة اإلنترنت لخدمت اهدافهم و ترويج
أفكارهم أصبح ممكنا و سهال ،لذا معظم التنظيمات اإلرهابية لها مواقع إلكترونية ،وهي بمنابة املقر
االفتراض ي لها.
ان الوجود اإلرهابي النشط على حبكة اإلنترنت متنوع ومراوغ ب ورة كبيرة،فإذا ظهر موقع إرهابي
اليوم فسرعان ما يغير نمطه اإللكتروني غدا ،رم ختفي ليظهر مرة أخرى بشكل جد د وت ميم
مغا ر وعنوان إلكتروني مختلف ،بل تجد لبعض املنظمات اإلرهابية آالف املواقع حتى ضمنوا
ان شار أوسع19.
الفرع الرابع  :تدميرأن مة املعلطماتية
قد يستخدم اإلنترنت في حن هجمات إرهابية لتدمير و إتالف أنظمة املعلومات التي تعتمد عليها
الدول السيما املتقدمة منها في إدارة حؤونها السياسية و االقت اد ة و االجتماعية ،ويون ذل عن
طريق اقتحام أو ال سلل للمواقع الشخ ية و الرسمية أو اخترا األجهطة الشخ ية و اخترا البر د
اإللكتروني أو االس يالء عليه  ...وهي أفعال أصبحت تنشر وميا في الصحف و األخبار  ،فكنيرا ما
تتداول الصحف و الدوريات العلمية أنباء كنيرة عن االختراقات األمنية املتعددة في أماكن كنيرة من
العالم.
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ولكي تتم عملية االخترا ال بد من برنامج تم ت ميمه لي يح للمختر الذع ريد اخترا الحاسث
ا لي لشخ آخر أن تم ذل االخترا  .وقد صممت العد د من تل البرامج التي ت يح عملية
االخترا وتجعلها سهلة،إال أن معظم تل البرامج ان يها نقطة ضعف أساسية تقلل من إمكانيادها،
فيما عدا برنامج واحد تمكن م مموه من التغلث على نقطة الضعف التي منها افة برامج االخترا
األخرى وهو برنامج " ح ان طروادة " البرنامج األخطر و األحهر في مجال اخترا أجهطة الحاسبات
ا لية .و الذع هم عبارة عن تغطية أوامر الحاسث ا لي لتمكين الحاسث ا لي من إتيان بوظائف غير
م ر له يها مع ترك البرنامج على حاله لالس نمار في تحقيق أهدافه20 .
الفرع الخامس  :التهديد و الترويع اإللكتروني
تقوم املنظمات و الجماعات اإلرهابية بالتهد د عبر وسائل االت االت ومن خالل حبكات اإلنترنت
وتعدد اساليث التهد د وتنوع طرقه،وذل من أجل نشر الخوف و الرعث بين الدول و الشعوب و
محاولة الضغط عليهم للرضوخ ألهداف تل التنظيمات اإلرهابية من ناحية ،ومن أجل الح ول
على التمويل املالي و إلبراف قوت التنظيم اإلرهابي من ناحية أخرى.
واملق ود بالتهد د  :الوعيد بالشر ،وفرع الخوف في النف و ذل بالضغط على إرادة اإلنسان و
تخويفه من أن ضررا ما سيلحقه أو سيلحق أاخاصا أو أحياء له يها صلة.
و قد لجأ إرهابي اإلرهاب اإللكتروني إلى التهد د والترورع اإللكتروني إرسال الرسائل اإللكترونية
املتضمنة للتهد د و كذل التهد د عن طريق املواقع و املنتد ات وغرف الحوار و الدردحة
اإللكترونية.
ولقد تعددت األساليث اإلرهابية في التهد د  ،فتارة كون التهد د بالقتل لشخ يات سياسية
بارفة في ااجتمع  ،وتارة كون التهد د بالقيام بتفجير منشبت وطنية ،ويكون تارة أخرى ،بنشر
فيروسات من أجل إلحا الضرر و الدمار بالشبكات املعلوماتية و األنظمة اإللكترونية ،في حين
كون التهد د تارة بتدمير البنية األساسية املعلوماتية21 .
املطلب الثاني :آليات مكافحة اإلرهاب الدولي عبراإلنترنت
إن الحاجة إلى ضرورة ا جاد آليات فعالة تعمل على مكافحة الجرائم املوصوفة باإلرهاب الدولي
والتي كون محل وقوعها هو الشبكة املعلوماتية العاملية دفعت بااجتمع الدولي على ا جاد ن وص
قانونية دولية تكفل األسا القانوني ملكافحة هذه الظاهرة العاملية مع ضرورة وجود عمل دولي
يسجد هذه التعاون على أر الواقع.
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الفرع األول  :اآلليات القانطنية ملكافحة اإلرهاب الدولي عبراإلنترنت
تعمل الدول على سن قوانين و تشررعات تكفل الغطاء القانوني ملكافحة األعمال املوصوفة على
أنها عمل إرهابي ،سواء ان إرهاب تقليدع أو أإلرهاب الواقع على حبكة اإلنترنت وهو محل الدراسة.
أوال  :على املستطى الطاني
القانون الجطائرع جرم اإلرهاب بكل صوره و من بينها اإلرهاب الكتروني أو إرهاب اإلنترنت و هي
األفعال التخريشية التي تستخدم الشبكات والوسائط املعلوماتية من اجل تحقيق اهداف إرهابية.
سارعت الدولة الجطائرية التي عانت الكنير من ويالت اإلرهاب إلى مواجهة جريمة اإلرهاب عبر
اإلنترنت بوضع القانون رقم  04/09املتضمن القواعد الخاصة للوقا ة من الجرائم املت لة
بتكنولوجيات اإلعالم و االت ال ومكافحتها و املتمم لقانون العقونات و ذل في املادة  4و التي تسمح
باللجوء إلى املراقبة اإللكترونية و ذل في أربع حاالت أورددها على سشيل الح ر من بينها الوقا ة من
األفعال املوصوفة بجرائم اإلرهاب و التخريث و الجرائم املاسة بأمن الدولة ،و في حالة توفر
معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد مؤسسات الدولة ،أو الدفاع
الوطني أو النظام العام.
فنجد املادة  87مكرر  5من قانون العقونات الجطائرع التي تعاقث الفعل العمدع لطبع أو نشر
الورائق أو املطبوعات أو ال سجيالت التي تمجد األفعال اإلرهابية أو التخريشية ،فالشبكة الرقمية
تشكل بالنسبة للتنظيمات اإلرهابية وسيلة لنشر أفكارهم و قبول أعضاء جدد،كذل تمجيد وإقرار
لنشاطادهم اإلجرامية ،فاالنترنت تعد وسيلة دعائية بسشث جريمة تبادل االت االت املتوفرة في
حبكات العالم بق د نشر معتقدادهم املنحرفة.
كذل مكن قيام بفعل االحتراك في الجريمة اإلرهابية حسث املادة  42من قانون العقونات
الجطائرع بتقد م املساعدة بكل الطر أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب األفعال التحضير ة
أو املسهلة أو املنفذة لها مع علمه بذل  ،في هذا املقام تقد م وسائل معلوماتية ،أو املساعدة في
يعلم بنها ة العمليات22.
الدخول إلى حبكة اإلنترنت تشكل فعل االحتراك مادام الشخ
ثانيا  :على املستطى الدول
 .1مطقف التشريع الفرنس ي من جريمة اإلرهاب عبراإلنترنت
عالج املشرع الفرنس ي جريمة اإلرهاب عبر اإلنترنت من خالل الف ل األول من الباب األول املعنون
باإلرهاب في املادة  1-421من قانون العقونات الفرنس ي الجد د في الفقرة النانية و التي تن على "
تعد أعماال ارهابية حين تكون تل األعمال ذات عالقة بمشروع فردع أو جمافي يهدف إلى االخالل
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بشكل خطير بالنظام العام بالترورع أو بالرعث ،األعمال اإلجرامية ا تية  :ب  ........... -وكذا الجرائم
في مجال املعلوماتية ."....
 .2مطقف التشريع األمريكي من جريمة اإلرهاب عبراإلنترنت
أما بالنسبة لل شررع األمريكي فتغير الوضع في مكافحة و قمع اإلرهاب عن ذع قبل ،السيما عقث
هجمات  11سشتمبر  ،2001إذ تقدم وفير العدل " جو احكروفت " بمشروع قانون وسع سلطات
متابعة اإلرهابيين ومتابعتهم ومعاقبتهم،ما أنه كيف ال سلل الكمبيوترع بأنه جريمة إرهابية ت ل
عقونتها إلى السجن مدى الحياة23.
الفرع الثاني :االليات األم ية و القضائية ملكافحة اإلرهاب الدولي عبراإلنترنت
يعد التعاون األمني و القضائي في قضا ا األمن املعلوماتي و مكافحة اإلرهاب اإللكتروني الدولي
من مظاهر تالحم و تعاون ااجتمع الدولي في القضاء على هذه الظاهرة.
أوال  :التعاون األمني الدولي
إن مكافحة أساليث اإلجرام اإلرهابي اإللكتروني ال تحقق إال إذا ان هناك تعاون دولي يسمح
باالت ال املباحر بين أجهطة األمن في الدول ااختلفة و ذل عن طريق إنشاء مكاتث متخ ة
لجمع املعلومات عن مرتكبي الجرائم املعلوماتية وتعميمها.
فإنه عث على الدولة بمفردها القضاء على جرائم اإلرهاب الدولي عبر اإلنترنت ونها جريمة
عث عليه تعقث ااجرمين و متابعتهم إذا ما
عابرة للحدود ،ألن جهاف األمن في هذه الدول او تل
عبروا حدود الدولة ،لذل الحاجة ملحة إلى تعاون أجهطة األمن بين الدول و تنسيق العمل بينها
لضبط ااجرمين و اإلرهابيين.
ومن مظاهر التعاون الدولي في هذا ااجال هو منظمة " األنتربول " وتستهدف هذه املنظمة تأكيد
و تشجيع التعاون بين سلطات األمن في الدول األطراف على نحو فعال حقق مكافحة اإلرهاب الدولي
عبر اإلنترنت ،وذل بتجميع البيانات و املعلومات املتعلقة بااجرم اإللكتروني من خالل املكاتث
املركطية الوطنية للشرطة الدولية املوجودة في إقليم الدول املُ ْنظمة24.
ثانيا  :اآلليات القضائية ملكافحة اإلرهاب الدولي عبراإلنترنت
ملا انت جرائم اإلرهاب الدولي اإللكتروني تمتاف بال بغة و بالتالي من ان تتعدى آرارها عدة
دول  ،فإن مالحقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم و تقد مهم للمحاكمة و توقيع العقاب عليهم يستلطم
القيام بأعمال إجرائية خارج حدود الدولة حيا ارتكبت الجريمة او جطء منها  :منل سماع حهود  ،أو
طلبات الح ول على معطيات معينة مخطنة في نظام معلوماتي موجود داخل إقليم دولة أخرى أو
ُح ِول إلكترونيا عن طريق الشبكة و مكن مراقبتها أو اعتراضها في إقليم تل الدولة  ،أو اللجوء إلى
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اإلنابة القضائية أو تقد م املعلومات التي مكن أن تساهم في التحقيق حول هذه الجرائم  ،و ل هذا
ال تحقق بدون مساعدة الدول األخرى ووجود اتفا بينهم.
وخالصة اإلتفا بينهم هم ان الدولة مكن ان ت نافل عن حقوقها القضائية ل ال دولة أخرى
بناء على اتفاقية مما يسمح ب سوية تنافع االخت اص ،ونذل تتحقق العدالة الجطائية وحما ة
حقو الضحا ا و استعادة ااجرم ومعاقبته.
ومن أمنلة اتفاقيات التعاون القضائي ،هو ابرام الجطائر لعد د االتفاقيات الننائية من بينها
االتفاقية املتعلقة بالتعاون القضائي في مجال الجطائي بين الجمهورية الجطائرية الد مقراطية
الشعبية و مملكة إسبانيا ن املوقعة بمدريد في  7أكتونر  2002ه املرسوم الرئا ي رقم  23/04مؤرخ
في  7فيفرع  ، 2004الجريدة الرسمية عدد 25. 08
خاتمة:
تعتبر جريمة اإلرهاب الدولي عبر اإلنترنت جريمة مستترة تتميز بالسرعة و التطور في اساليث
ارتكايها وأقل مخاطرة في التنفيذ ملرتكبيها ،وعابرة للحدود دون قيد الجنسية ،وي عث إربادها
ل عونة وجود أدلة ماد ة عليها  ،ورسهل اتالف األدلة الخاصة يها.
و تأسيسا على ما سبق مكننا القول بأن اإلرهاب الدولي اإللكتروني هو الشكل الغالث لإلرهاب في
املستقبل ،وهو الخطر القادم للدولة و ااجتمع الدولي نظرا لتعدد أحكاله و تنوع أساليبه و اتساع
مجال األهداف التي مكن استهدافها من خالل و سائل االت االت و تقنية املعلومات باإلضافة إلى
البيئة ا منة و الخالية من ااخاطر التي توفرها الشبكة العنكبوتية للعناصر اإلرهابية في تنفيذ
هجمادها.
وينقسم اإلرهاب الدولي عبر اإلنترنت إلى ثالث مجمطعات أو اطائف :
 .1ااجموعة األولى  :اإلرهاب الذع يستهدف النظم و املعلومات ويجعلها هدف له.
 .2ااجموعة النانية  :اإلرهاب الذع يستخدم وسائل تكنولوجيا املعلومات وسائل الرتكاب
الجرائم اإلرهابية.
 .3ااجموعة النالنة  :اإلرهاب الذع رتبط بمحتوى مواقع املعلومات و بيانتها.
لقد أصبحت اإلنترنت تعد من أهم األدوات التي يستخدمها اإلرهاب الدولي في تنفيذ إجرامه و
ترورع ااجتمعات .ومن بين أخطر هاته الوسائل التي توفرها اإلنترنت هو حبكات ووسائط التواصل
االجتمافي التي أصبح يستخدمها اإلرهاب الدولي لنشر الفكر اإلرهابي ،وتجنيد العناصر و إغوائها
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وتسخيرها في مسار الحروب و ال راعات ،كما يستخدم اإلرهاب الدولي هذه الوسائط في فعطعت
ااجتمعات و ضرب قيمها ونطع النقة منها.
و املشكلة العوي ة تكمن في أن هذه الشبكات االجتماعية كثرت و تعددت م ادرها ،وأصبح من
ال عث مراقبتها و القضاء عليها ،ولو قامت الدول بحجث موقع ما ،فإن القائمين عليه تحا لون و
فتحون موقعا آخر .و بالتالي فإن الدول تتعث في السيطرة على هذه الشبكات و املواقع  .لذا الحل
كمن في توعية الشعوب و ااجتمعات خ وصا فئة الشباب ،ألنه ال مكن حجث ل يء،
فالفضاء أصبح متاحا للجميع ن الجيد و الردعء وألصحاب النوا ا الحسنة و النوا ا السيئة .و بالتالي
أفضل وسيلة احارنة هاته الظاهرة هي الوقا ة عن طريق نشر الوفي بخطورة هاته املواقع.
الهطامش:
 . 1أحمد حريف  ،املوجهة الدولية لألعمال املوصوفة باإلرهابية  ،مذكرة ماجستير  ،لية الحقو والعلوم سياسية  ،جامعة
قسنطينة  ، 2014/2013 ،ص . 11
 .2محمد بن األخضر  ،ا ليات الدولية ملكافحة جريمة تشيض املوال و تمويل اإلرهاب الدولي  ،أطروحة الدكتوراه  ،لية الحقو و
العلوم السياسية  ،جامعة تلمسان  ، 2015/2014 ،ص . 61
 .3وسف وران ،جريمة اإلرهاب و املسؤولية املترتبة عنها في القانون الجنائي الداخلي و الدولي ،منشورات مركط وردستان
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امللخص:

ا ا
لقد واجه األمن الصحي حول العالم في القرن الحادي والعشرين تحول هاما في تاريخ الصحة
العامة؛ فقد شهد مجال األمن الصحي خالل نصف قرن فقط تطورات كبيرة ،تمثلت بتنامي مخاطر
تفش ي األمراض واألوبئة ،والحوادث الصناعية والكوارث الطبيعية ،وحالت الطوارئ الصحية األخرى،
على إمكانية أن تتحول بسرعة إلى تهديدات أمنية حول العالم .إن املشاكل الناجمة عن تفش ي األمراض
واألوبئة ،مثل الكوارث الطبيعية والبيولوجية والكيميائية ،وتفش ي األمراض املنقولة عبر األغذية،
وحالت الطوارئ الصحية األخرى ،تستلزم صياغة رؤية نافذة في كيفية تطوير البرامج الالزمة ملواجهة
هذه التحديات ،واتباع أساليب متعددة التخصصات .وبالتالي فإن األمن الصحي يشتمل على البحوث
والبتكارات واألساليب والتحديات واملعضالت األخالقية والقانونية التي تواجه املؤسسات العلمية
واألمنية والصحية والتشريعية.
يعالج املقال الوضع الصحي والقانوني في الجزائر مع مسار انتشار جائحة كورونا-كوفيد،19
واثاره مع البحث عن سبل معالجة أهم الختاللت الصحية ،وأهم الجراءات املتوخاة من الحكومة،
في سبيل وضع سياسات كفيلة بتكريس األمن الصحي.
الكلمات املفتاحية :إجراءات قانونية؛ سياسات احترازية؛ المن الصحي؛ كوفيد19؛ الفعالية.
Abstract:
Health security around the world in the twenty-first century has faced an
important shift in the history of public health; The area of health security, has seen
significant developments in just half a century, such as the growing risk of outbreaks
د .مسعود البليmessaoud.elbelli@gmail.com :
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of diseases, and epidemics, industrial accidents, natural disasters and other health
emergencies, that can quickly become security threats around the world.
The problems caused by outbreaks of diseases and epidemics, such as natural,
biological and chemical disasters, the spread of food-borne diseases and other health
emergencies, require the formulation of a vision on how to develop programs to
meet these challenges and the adoption of multidisciplinary methods. Health
security thus involves research, innovation, techniques, challenges, ethical and legal
dilemmas facing the scientific, security, health, and legislative institutions. This
article deals with the health and legal situation in Algeria with a path of spread.

;Key words: Legal procedures; precautionary policies; health security; Coved19
effectiveness.

املقدمة:
ان البعد الستتتراتي ي لألوبئة يكمن في إمكانية توظيفها كأس ت حة بيولوجية بشتتكل واستتع ،هو ما
يخلق هالة من الذعر والتوتر املجتمعي ،ويعطي الضوء األخضر لسرعة انتشار هذه األمراض املعدية
واألوبئة ،مما قد يسبب في انهيار كامل أو شلل في قدرات الستجابة الصحية للبلد كما شهدنا ذلك في
العديد من الدول التي كان يشتتهد لها بالتميز الصتتحي .وهكذا ،يعد األمن الصتتحي مستتؤولية مشتتتركة ل
يمكن أن يتحقق عن طريق طرفا فاعال واحد أو قطاعا منفردا داخل الحكومة .وبالتالي يعتمد النجاح
في تحقيق األمن الصت تتحي على التعاون بين قطاعات الصت تتحة واألمن والبيئة والتعليم والزراعة .وكذلك
إنشت تتاء شت تتبكات عاملية مترابطة يمكن لها أن تست تتتجيب بشت تتكل فعال ل حد من انتقال األمراض املعدية
بين البش ت تتر والحيوانات ،والتخفيف من املعاناة النس ت تتانية والخس ت تتائر في األرواح البشت تترية ،والحد من
اآلثار القتص ت تتادية املترتبة على ذلك .إن عوملة التحديات الص ت تتحية والحلول الص ت تتحية لم تعد ترفا بل
هي ضرورة م حة ومشروع مشترك لكل من البلدان املتقدمة والنامية)1(.
في الواقع ،إن التحديات الناجمة من قطاع الص ت ت ت تتحة تمثل تهديدات غير تقليدية ،وكبيرة ألمن
التتدول القومي؛ ألنهتتا تحص ت ت ت تتد أرواح أفرادا اكبر بكثير من أولئتتك التتذين تزهق ارواحهم جراء الحروب
والص ت ت ت تراعات والنزاعات ،من هنا نطرح الشت ت ت تتكالية التالية :إلى أي مدى يمكن للجزائر مواجهة الوباء
كوفيد ،19وإرساء إجراءات قانونية شاملة لتفادي تداعياته على االقتصاد والسياسية والصحة
العامة حاليا ومستقبال؟
أهمية املوضـو  :تكمن أهمية املوضتوع في كونه يتماشت مع الظروف واملستتجدات وما يدور من
سجالت في هذه األيام عن األمراض واألوبئة املعدية التي يمكن أن تصيب النسان ،وتؤثر على صحته
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وصت تتحة املجتمع ،لست تتيما في ظل انتشت تتار واست تتع النطاق لهذه األمراض ،في مناطق متعددة من العالم،
كمرض السارين وغيره من األوبئة.
ل شك أن األصل في النسان الصحة والعافية ،والستثناء هو املرض والسقم ،وصحة النسان
في املنظور الص ت ت ت تتحي لها بعدان :البعد األول يتعلق بص ت ت ت تتحته الفردية ،من حيث حماية النس ت ت ت تتان من
املخاطر واألض ت ت ترار التي قد تؤدي إلى مرض ت ت تته وتؤثر على ص ت ت تتحته ،وتش ت ت تتمل الص ت ت تتحة الفردية الص ت ت تتحة
الجس ت ت تتمانية والنفس ت ت تتية والعقلية والروحية .والبعد الثاني؛ يتعلق بالص ت ت تتحة العامة ،من حيث القيام
بكل األعمال والجراءات التي تتخذ لتحستين صتحة املجتمع واملحافظة عليها من غائلة املرض والوقاية
منه ،والتحكم في انتشت ت ت تتار األمراض املعدية ،وتعليم األفراد أصت ت ت تتول الصت ت ت تتحة الشت ت ت تتخصت ت ت تتية ،وتنظيم
الخدمات الطبية والتمريض لكتش ت ت ت تتاف املرض في بوادره والوقاية منه ،وتنمية الجهاز الجتماعي حت
يتمكن كل فرد من الرتقاء إلى مست ت ت تتتوى معيش ت ت ت ت ي باعث على الصت ت ت تتحة ،وحت يمنح كل مواطن حقوقه
الطبيعية في الصحة وطول العمر.
في س ت تتياق ارتباط األمراض واألوبئة بالعدالة الجتماعية ،تنص التفاقية الدولية حول الحقوق
القتص ت تتادية والجتماعية والثقافية(ICESCR) ،على منح كافة البش ت تتر الس ت تتتحقاقات األس ت تتاس ت تتية
الض تترورية لتلبية حاجاتهم ،كالحق في العمل واألمن الجتماعي والحياة األس تترية والتعليم واملش تتاركة في
الحياة الثقافية .ورغم الض ت ت ت تترورة الحياتية لكل هذه األمور ،فربما يكون ض ت ت ت تتمان التفاقية الدولية لت
"حق كل فرد في التمتع بأعلى مست ت ت تتتوى ممكن من الصت ت ت تتحة البدنية والنفست ت ت تتية" هو األكثر أهمية .ألن
للص ت تتحة معناها الخاص عند األفراد واملجتمعات ككل ،فالص ت تتحة الجيدة ض ت تترورية ملعافاة النس ت تتان،
ا
وإذا لم يتمتع الستتكان بمستتتوى لئق من الصتتحة ،ستتيصتتعب جدا ضتتمان الزدهار القتصتتادي واألمن
الجماعي ،لقد اس ت ت تتت تجت لجنة منظمة الص ت ت تتحة العاملية املعنية باملحددات الجتماعية للص ت ت تتحة أن
"الظروف الجتمتتاعيتتة التي يولتتد النتتا ويعيش ت ت ت تتون ويعملون فيهتتا هي أهم العوامتتل املحتتددة للص ت ت ت تحتتة
الجيدة أو الصحة العليلة ،والحياة الطويلة واملثمرة أو الحياة القصيرة والتعيسة)2(.

املبحث األول :جائحة كورونا -كوفيد :-19مقاربة مفاهيمية تحليلية:
الوباء املنتشتتر اليوم في العالم ،كوفيد ،19عبارة عن فصتتيلة كبيرة من الفيروستتات ،قد تستتبب
ا
املرض ل حيوان والنست ت تتان على حد ست ت تتواء ،يصت ت تتيب الجهاز التنفس ت ت ت ي ظاهريا ،تتراوح حدتها من نزلت
ا
البرد الشت تتا عة إلى األمراض الشت تتد فتكا مثل متالزمة الشت تترق األوست تتط التنفست تتية واملتالزمة التنفست تتية
الحادة السار )2( .
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جائحة فيرو كورونا أو جائحة كوفيد 19-واملعروفة أي ا
ضت تا باس تتم جائحة فيرو كورونا ،هي
ا
جتتائحتتة عتتامليتتة مس ت ت ت تتتمرة حتتال اي تا ملرض فيرو كورونتتا (كوفيتتد ،)19-س ت ت ت تتب هتتا فيرو كورونتتا املرتبط
باملتالزمة التنفس ت ت تتية الحادة الش ت ت تتديدة( س ت ت تتار -كوف -تفش ت ت ت املرض للمرة األولى في مدينة" ووهان"
الصت تتينية في أوائل شت تتهر ديست تتمبر عام  2019أعلنت منظمة الصت تتحة العاملية رست ت ا
تميا في  30يناير أن
تفشت ي الفيرو ُيشتتكل حالة طوارئ صتتحية عامة تبعث على القلق الدولي ،وأكدت تحول الفاشتتية إلى
ُ
ا
ا
جتتائحتتة يوم  11متتار  .أبلغ عن أكثر من  4.34مليون إصت ت ت ت تتابتتة بكوفيتتد 19-في أكثر من  188دولتتة
ا
ومنطقة حت تاريخ  24مايو  2020عام  ،2020تتضت تتمن أكثر من  297ألف حالة وفاة ،بالضت تتافة
إلى تعافي أكثر من  2.14مليون مصاب)3( .
يمثل انتشتتار فيرو كورونا (املعروف باستتم جائحة كوفيد )19-ا
تهديدا ا
كبيرا لحياة األشتتخاص
الذين يعيش ت تتون في مناطق النزاع .إذ تأثرت النظم الص ت تتحية ،بص ت تتورة مفاجئة وقد يكون من الص ت تتعب
على الحكومتتات في العتتالم الثتتالتتث في الوقتتت الراهن وض ت ت ت تتع برامج ص ت ت ت تتحيتتة قويتتة متعلقتتة بتتالوقتتايتتة من
جائحة فيرو كورونا املس ت ت تتبب ملرض كوفيد 19-ض ت ت تتمن أولوياتهم .بدون أدنى ش ت ت تتك للوباء تداعيات
على جميع مناحي الحياة البشتترية ،اجتماعيا واقتصتتاديا وستتياستتيا .وعلى اعتبار أن الحكومات مطالبة
اليوم بالعمل أكثر من ذي قبل خص ت تتوص ت تتا في الجانب الجتماعي والقتص ت تتادي ،والس ت تتياس ت تتات العامة
الكلية بشكل عام)4(.
كتتتب “متتارتن ريس" " Martin Reesوهو عتتالم الفيزيتتاء الفلكيتتة من أص ت ت ت تتل بريطتتاني ،في كتتتابتته
“س ت ت تتاعتنا األخيرة” الذي ص ت ت تتدر س ت ت تتنة  ،2003أن س ت ت تتنة  2020هو العام الذي س ت ت تتيكون فيه الخطأ
البيولوجي الذي س ت ت تتيقتل مليون إنس ت ت تتان ،وحذر من الفيروس ت ت تتات املميتة املعدلة وراثيا ،وأض ت ت تتاف أنه
ا
ا
يمكن استتتخدامها في غير أوجهها الصتتحيحة ،حيث أن شتتخصتتا واحدا يمكن أن يستتبب الكارثة .مشتتيرا
إلى أن هتذا الخطر تزايتد بعتد حوادث  11س ت ت ت تتبتمبر س ت ت ت تنتة  ،2001وإلى الهلع التذي هز العتالم بظهور
الجمرة الخبيثة “األنتراكس” ومرض السار وعدوى الطيور وغيرها من األمراض القاتلة ،التي تتسبب
فيها الكيمياء البيولوجية)5( .
إن األمراض املعدية تشكل نوعا جديدا من املشاكل األمنية ألنها ذات طاب غير وطني فاألمراض
واألوبئة تعبر الحدود الدولية من دون احترام لسيادة الدولة أو حدودها .إن الفكرة التي مفادها بقدرة
الدولة على حماية نفس تتها من األوبئة العاملية عن طريق إغالق حدودها ليس تتت س تتوى فكرة خاطئة ول
أست تتا لها من الناحية العلمية وترمز للضت تتيق في عقلية األمن القومي التي يجري تطبيقها على التهديد
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العتتابر ل حتتدود الوطنيتتة بطبيعتتته فتتاألمراض املعتتديتتة ،ولس ت ت ت تتيمتتا األوبئتتة تمثتتل تحتتديتتا لالطتتار التقليتتدي
القائم على " محورية الدولة" في التحليل األمني )6(.

املبحث الثاني :واقع السياسات الصحية في الجزائر :مقاربة تحليلية وتسييرية.
تعتبر الخدمات الص ت تتحية من أهم متطلبات النس ت تتان فهي تتعلق بحالته الص ت تتحية وعافيته ،ما
جعلها تحتل مكانة بارزة في اهتمامات الجميع ،ليس فقط ألهميتها في الحفاظ على س ت ت ت تتالمة الفرد بل
أيض ت ت ت تتا لزيادة قدرته على البنتاء والتنميتة ،وفي هذا املعن تمثتل الختدمات الص ت ت ت تتحيتة أهم ما يمكن أن
يقدم لإلنستتان صتتانع الحياة والتطور ،وهي إن كانت تعكس ض تترورة إنس تتانية فإنها أيضتتا تمثل ض تترورة
اقتص ت ت ت تتادية لبناء مجتمع قادر على تقديم األداء األفض ت ت ت تتل في مختلف مجالت التنمية القتص ت ت ت تتادية
والجتماعية .
إن الهتمام بالخدمات الص ت ت ت تتحية ،والعمل على جعلها في املس ت ت ت تتتويات املطلوبة التي تنال رض ت ت ت تتا
املتلقين لها أو تحقق احتياجاتهم هي أولوية يجب أن يس ت تتهر على تحقيقها أي نظام مؤس ت تس ت تتاتي س ت تتواء
على املستوى الكلي او الجز ي ،غير أن إصدار األحكام عن مستويات األداء وجودة الخدمات ل يتم إل
بتتاتبتتاع أس ت ت ت تتاليتتب علميتتة ومنهجيتتة تمكن من دراس ت ت ت تتة دراجتتات الفعتتاليتتة والحتتاطتتة بمختلف حيثيتتاتهتتا
لتكوين ص ت ت ت تتورة واض ت ت ت تحتة ودقيقتة تؤدي إلى تحتديتد جوانتب القوة ومكتامن الخلتل ومحتاولتة تحس ت ت ت تتي هتا
وتصت تتحيحها .وعلى الرغم من ذلك ،يعد موضت تتوع قيا مست تتتوى الخدمات من بين املواضت تتيع الحديثة
نستبيا خاصتة في املجال الصتحي ،ول يزال تقييم الخدمات الصتحية ،وتحديد مستتويات أدائها موضتوع
نقاش وجدل بين الباحثين وأصحاب الختصاص.
وممتتا ل ش ت ت ت تتك فيتته أن الختتدمتتات الص ت ت ت تتحيتتة هي من أكثر الختتدمتتات التي يكون على عتتاتق التتدولتتة
توفيرها وباملست ت تتتويات املطلوبة واملست ت تتتهدفة ولذلك فهي تست ت تتعى دوما إلى تحست ت تتي ها وتطوير مست ت تتتويات
جودتهتا بتالبحتث في مختلف األس ت ت ت تتاليتب واآلليتات التي تمكن من تحقيق ذلتك ،وبتالتتالي تحقيق املنفعتة
للفرد بصورة خاصة واملجتمع والدولة بصورة عامة(.)7
ان أهم املبادئ التي تقوم عليها الست تتياست تتة الصت تتحية في الجزائر ،ما يؤست تتس ملست تتؤولية الدولة في
تكفل صحي يفترض أنه ،يعكس مستوى النفاق العمومي الذي تسخره الدولة  .ولكن وعلى الرغم من
النفاق املرتفع على متطلبات الرعاية الصحية يبقى املواطن محور هذه السياسات وغايتها غير راض ي
عن خدمات الرعاية الصتتحية املقدمة .وفي محاولة للبحث عن أستتباب الخلل كان ل بد من تتبع مستتار
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الس ت تتياس ت تتة الص ت تتحية ،حيث أظهر هذا التتبع تباينا بين الوس ت تتائل املس ت تتخرة والوظائف التي يفترض أن
تؤديها والنتائج املحققة.
خالل املرحلتتة  ،2010-2002عرف القطتتاع الص ت ت ت تتحي محتتاولت اص ت ت ت تتالح ملتتا ترتتتب عن املراحتتل
الس تتابقة من الرتجالية وس تتوء التس تتيير ،ونتج عن ذلك محاولة اعطاء دفعة للس تتياس تتات الص تتحية مع
غياب رؤية است تتتش ت ترافية واضت تتحة؛ اتست تتمت هذه الفترة بتطور م حوظ ملوارد قطاع الصت تتحة ،بفضت تتل
زيتتادة العتمتتادات املوجهتتة لهتتذا القطتتاع من طرف الحكومتتات املتعتتاقبتتة ،وارتفعتتت ميزانيتتات التس ت ت ت تتيير
وكذا التجهيز بفعل تنامي عائدات البترول ،عرفت هذه الفترة تحسن واضح تمثل في)8( :
 القرار الوزاري املشت ت تتترك املؤرخ في  14جانفي  2003املتضت ت تتمن إنشت ت تتاء ،تشت ت تتكيل مهام ال جنةالوزارية املشتتتركة املكلفة بمتابعة وتقييم وضتتع التعاقد في العالقات بين الهيئات الصتتحية العمومية،
هيئات الضمان الجتماعي ومديريات ال شاط الجتماعي الولئية.
 التعليمة الوزارية املشت تتتركة املؤرخة في  14جانفي  2003املتعلقة بوضت تتع العالقات التعاقديةبين الهيئات العمومية للصحة ،هيئات الضمان الجتماعي ومديريات ال شاط الجتماعي الولئية.
كما س ت تتعت الجزائر لتحس ت تتين مس ت تتتوى الخدمات الص ت تتحية من خالل انتهاج س ت تتياس ت تتات اص ت تتالح
كثيرة ،غير أن الخلل في الست ت تتياست ت تتة الصت ت تتحية بالجزائر يكمن في التست ت تتيير ،حيث أغلب النفقات توجه
للتجهيزات على حس ت ت ت تتاب التكوين وتتأهيتل املوارد البش ت ت ت تتريتة ،متا انعكس س ت ت ت تتلبتا على مس ت ت ت تتتوى الرعتايتتة
الص ت ت تتحية في الجزائر .هذا في ظل مواجهة الطلبات على الخدمات املتزايدة الس ت ت تتكان مع ما يرافقها من
تنتاقص في الفئتات العمريتة ال ش ت ت ت تطتة ،وفي نفس الوقتت مواجهتة النفجتار الكبير لجملتة من المراض
التي تتطلب عالجات باهظة الثمن ل يقدر عليها الغالبية العظم من املواطنين)9(.
كما مرت املنظومة الصتتحية في الجزائر ،خالل الستتنوات األخيرة بأزمة حادة يمكن تشتتخي ت ت ت ت تتص
مالمحها في عدم رضا العاملين أو األطراف الفاعلت تتة في املنظومت تتة الصحيت تتة ،بظت تتروف أداء مهامهت تتم من
جهة ،وصت تتعوبتها وتعقدها مع مرور الوقت من جهة ثانية ؛ فمحيط العمل تدهور بشت تتكل مست تتتمر ،ما
ا
انعكس سلبا على نوعية الخدمات املقدمة وعلى التكف ت ت تتل احتياجات السك ت ت تتان التي ما فتأت تزداد مع
الوقت بالرغم من وجود تغطية واسعة ف تتي الهياك تتل الستشفائية التي ل تستجيب كما ي بغي لطلبات
العالج.
إضتافة إلى املشتتكالت الستتابقة التذكر نستجل تقتتادم التجهيتزات والهياكتتل الستشتفائية وع ت تدم
تناسب طرق التمويل (التي انعكست من خالل ارتف ت ت ت تتاع في نس ت ت ت تتب مس ت ت ت تتاهمة الع ت ت ت تتائالت في النفق ت ت ت تتات
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الص تتحية) ه تتذه الوض تتعية تح تتد م تتن إمكاني تتة ع تتالج مختل تتف فئ تتات الس تتكان ،وتخ تتل بمب تتادئ التض تتامن
النص تتاف والح تتق في الع تتالج ،وع تتدم ام تتتالك الدارة املركزي تتة ألدوات تس تتييرية عملي تتة عل تتى مس تتتوى إدارة
األعمال كفيلة بترش تتيد الع تترض الستش تتفا ي ،وتخص تتيص امل تتوارد البش تترية واملالي تتة املالئم تتة ل تتذلك .وفي
هتذا الطتار لتذات يمكننتا أن نذكر علتى ستتبيل املثتال عتتدم التتتوازن الجهتتوي في مجتال التغطيتة الطبيتتة،
وتمي ت تتز الس ت ت ت تتتقبال عل ت تتى مس ت تتتوى الهياكل الستشفائية بنقائص كبيرة ،أبرزه ت تتا غي ت تتاب العالق ت تتة ب ت تتين
امل تتريض والطبي تتب ،الظ تتروف الص تتعبة املتعلق تتة بالقامت تتة في املستشفيت تتات بالض تتافة إلى تقل تتص العم تتل
داختل الهياكتل الصتحية خاصة الستشفائية ،ابتداء من الساعة 12سا ،وهذا منذ تطبيق النصوص
املتعلقة بال شاط التكميلي)10(.
اضافة إلى ما سبق نالحظ في مشاكل القطاع الصحي ما يلي)11( :

ل مركزي تتة ج تتد مح تتدودة في تس تتيير النظ تتام الصح تتي ،إذ أن الدارة املركزيت تتة غ تتير قت تتادرة عل تتى أداءمهمتها األساسية واملتمثلة في قيادة النظام بشكل عام؛
 خضوع تسيير الهياكل الصحية إلى قواعد غير مرنة؛ ضتتعف الت ستتيق مع القطاعات األخرى ،الذي ل يستتمح الطار املؤس تستتاتي الحالي بتستتيير جيدوفعال للنظام الصحي.
كما يالحظ عديد خبراء ومحللي الست ت تتياست ت تتات الصت ت تتحية في الجزائر ،جملة من الختاللت يمكن
عرضها فيما يلي)12( :
صت تتعوبة الحصت تتول عل ت ت تتى الرعاي ت ت تتة الطبي ت ت تتة املتخصص ت ت تتة ك ت ت تتون معظ ت ت تتم األطب ت ت تتاء األخصائي ت ت تتينمتمركزي ت ت ت ت تتن في املدن الكبرى ،وهم ل يس تتتطيعون تلبية احتياجات املواطنين املتزاي ت ت ت ت تتدة ،إض ت ت ت ت ت تتافة إلى
مشكلة الصيانة واألعطال املتكررة التي تصيتب التجهتيزات الطبيتة ،متا يستلتزم علتى املواطنتتين التوجته
إلى القطتاع الختاص وهتذا متا يفستر زيادة مستاهمة العتائالت في نفقتات الصحة ختالل السنوات األخيرة.
تس ت ت تتجيل نقائص كبيرة فيما يتعلق بهياكل الس ت ت تتتقبال على مس ت ت تتتوى الهياكل الس ت ت تتتش ت ت تتفائية،أبترزها غياب العالقة بين املريض والطبيب والظتروف الصعبتة املتعلقتة لقامتة في املستشفيتات كإلزام
العائالت للمساهمة مثال .
 عتدم رضتا املتوظفين عتن ظتروف أداء عملهتم ول ملقابتل املتالي التذي يتحصلتتون عليتته مقارنتة متعالقطتاع الختتاص ،متا أدى إلى هجترة كبتيرة للكفتتاءات الطبيتة نحتو الختتارج ،أو من القطتاع الختاص علتتى
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مس تتتوى التجهي تزات والص ت تتيانة ،فق ت تتد س ت تتاهمت كث ت تترة النقطاع ت تتات واألعط ت تتال ال ت تتتي تم ت تتس التجه ت تتيزات
الطبيتتة والفرديتتة بقستتط كبتتير في تأخر وتتردي جتتودة الخدمتات الصحيتة خاصة في املصالح الفنية.
 تعود مستيري املؤسستات الصتحية علتى الجراءات غتير املرنتة ،وعتدم تكيفهتم في بعتتض األحي تتانم ت ت تتع النص ت ت تتوص املعم تتول بها في وزارات أخ ت تترى مث ت ت تتل وزارة املالي ت تتة أو الوظي ت تتف العموم تتي وعلى الجهات
الوصية على هذه املقترحات.
ا
ا
لقد اعتمدت الجزائر لص ت تتالح منظومتها الص ت تتحية ،نموذجا جديدا في قطاع الص ت تتحة والس ت تتكان
وإص تتالح املس تتتش تتفيات ،أل وهو إنش تتاء هيكل جديد يس تتم املس تتتش تتفى املختلط تحت رقم18 / 114 :
يحمل است ت تتم القانون األست ت تتا ت ت ت ي النموذجي للمست ت تتتشت ت تتفى املختلط الصت ت تتادر في العدد 22 :من الجريدة
الرس ت تتمية لس ت تتنة  ،2018ذي الطبيعة املدنية والعس ت تتكرية في كل من التس ت تتيير والنتفاع حيث يض ت تتمن
نشاطات التشخيص والستعجالت الطبية الجراحية ليكون مزاحما من الدرجة األولى للمستشفيات
العست تتكرية من ناحية املوارد والهيكلة ،ألن هدف املشت تترع الجزائري األول واألخير يكمن في الست تتعي وراء
ا
كيفيتة تطوير آليتات املحتافظتة على ص ت ت ت تحتة املواطنين وقتايتة وعالجتا وتطبيقتا منته لنص املتادة 66 :من
التعديل الدس ت ت ت تتتوري ،2016 ،التي تنص على أن "الرعاية الص ت ت ت تتحية حق للمواطنين ،تتكفل الدولة
بالوقاية من األمراض الوبائية واملعدية وبمكافحته وتسهر الدولة على توفير شروط العالج لألشخاص
املعوزين  ".وهذا بالفعل ما كان حست ت ت تتب قانون الصت ت ت تتحة الجديد رقم 11/18 :الذي أكد بد وره على
ا
ضتتمان وقاية وحماية صتتحية لألشتتخاص ،حيث أستتاستتيا في تحقيق التنمية القتصتتادية والجتماعية
من خالل اعتماد مناهج ونماذج متطور ة في ميدان الصتتحة )13(.كما نص قانون الصتتحة الجديد على:
()14

خلق نظام تعاقدي جديد مع الخواص.– تقويم وتوسيع مجانية العالج.
 محو الفوارق الجغرافية في مجال التمكين من العالج.– تقويم وتنمية الوقاية وحماية وترقية الصحة.

– إع تتادة تنظيم عرض العالج وفق التغير الوب تتا ي على أس ت ت ت ت تتا الخ تتارط تتة الص ت ت ت تتحي تتة ومخطط
التنظيم الصحي.
 تأطير القطاع الخاص ودمجه في املنظومة الوطنية للصحة.396
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– الوفرة الدائمة ألدوية فعالة ،ذات جودة وآمنة.
– توسيع حقوق املرض الفردية والجماعية.
– تقويم حوكمة املنظومة الوطنية للصحة.
– تغيير نمط تسيير املؤسسات الصحية وإدخال مفهوم املاناجمنت.

– وض ت ت ت تتع منظومتتة معلومتتاتيتتة وطنيتتة للص ت ت ت تحتتة تش ت ت ت تمتتل ،على وجتته الخص ت ت ت تتوص ،امللف الطبي
اللكتروني وملفات تسيير نشاطات املؤسسة.
 تعزيز الطار التشريعي في مجال أخالقيات املمارسات.– تنظيم جديد ملجالس أخالقيات الطب.

كما يعد مش تتكل الفس تتاد من بين أهم املش تتاكل الحس تتاس تتة التي يعاني م ها قطاع الص تتحة ،وتأثير
ذلك على جودة وفعالية الخدمات املقدمة للمواطن ،من جهة وفعالية املؤست تس تتات الس تتتش تتفائية من
جهة ثانية ،خاص ت ت تتة في الوقت الراهن مع انتش ت ت تتار وباء كوفيد ،19مما جعل أغلب املؤس ت ت تس ت ت تتات تحت
وطأة الرتجالية والتخبط ،بالرغم من التست ت ت تتهيالت املقدمة من الحكومة ملباشت ت ت تترة األعمال والخدمات
الصت ت ت تتحية بشت ت ت تتكل دائم ،اضت ت ت تتافة إلى افتقار الهياكل الصت ت ت تتحية ملخابر وبائية مرتبطة بالعالم الخارجي
وتقديم الدعم املالئم لتستيير األزمة الحالية .كما أن قانون الصتحة املشتار اليه أعاله جاء بنظام يستير
نحو خوص ت ت ت تص ت ت ت تتة القطتاع تحتت غطتاء أن القطتاع الختاص يكمتل القطتاع العتام ،وهتذا األمر ل يختدم
املريض ،وأنه س ت تتيض ت تتر باملنظومة الص ت تتحية في الجزائر ،كما لم يتم إش ت تراك الفاعلين في لجنة املتابعة
والصياغة التي التزمت الوزارة بأن تقحمهم فيها بعد حضورهم جلسات مع وزارة الصحة والجمعيات
الفاعلة في القطاع.
وهذا يضت تتع الجزائر أمام حتمية اللتزام الست تتيا ت ت ي ببناء قدرات ست تتواء من الناحية القانونية أو
الدارية واملؤس ت ت تس ت ت تتية ،تتكيف وحالت الطوارئ ،ذات العواقب الص ت ت تتحية والقدرة على اس ت ت تتتش ت ت ترافها
والستجابة لها ،وتوفير القدرات املالية والبشرية الالزمة لبناء نظام صحي وطني مرن وفعال.
لذلك يمكن القول أن هذه الجراءات وغيرها تبقى ظرفية واستتتعجالية لتس تتيير املرحلة الوبائية
الراهنة مما يس ت ت ت تتتلزم اعادة النظر في منظومة متكاملة من الجراءات واملمارس ت ت ت تتات وحت الذهنيات،
لس تتتشت تراف املس تتتقبل ،ونحو مزيد من الس تتياس تتات لتحقيق األمن الص تتحي والبيئي ض تتمن أبعاد األمن
النساني ككل.
397

د .مسعود البلي

املبحث الثالث :جائحة كورونا ومظاهراالعتمادية العاملية املتبادلة :املصالح ومظاهر
السيطرة :التعاون الجزائري الصيني أنموذجا
ان املتتبع للمشت ت ت تتهد الدولي لتطور جائحة كورونا في شت ت ت تتقها الصت ت ت تتحي الذي ل يمكن فصت ت ت تتله عن
الجانب الست ت تتيا ت ت ت ي ملثل هذه األمراض ست ت تتريعة النتشت ت تتار وتضت ت تتارب األخبار ،هو عدم وجود معلومات
دقيقة حول هذا الفيرو املستتتجد؛ هو ما يستتوقنا لجدلية الص تراع الستتيا ت ي الدولي الجديد ،ولعل
إحدى أدواته الجديدة الس تتالح البيولوجي ،نظرا للتطور التقني الرهيب لكس تتب نفوذ س تتيا ت ي أو رس تتم
معالم جديدة ضت ت ت تتمن ص ت ت ت تراع القوى القتصت ت ت تتادية الكبرى است ت ت تتتنادا لفكرة (القوة الناعمة) من خالل
القدرة على الحصول على ما تريد من خالل الجذب بدل من الكراه ،وهي أن ترى سياستك شرعية في
عيون اآلخرين وبالتالي تجعل اآلخرين يرغبون في املخرجات التي تريدها.
ف تتالنخراط في الجهود ال تتدولي تتة يؤدي ل مح تتال تتة إلى تعزيز الق تتدرات الع تتاملي تتة والس ت ت ت تتتف تتادة من
الخبرات التتدوليتتة في مجتتال مكتتافحتتة هتتذه األوبئتتة ،ولعتتل تخطيط أجنتتدة األمن الص ت ت ت تتحي العتتالمي للعتتام
 2024تعبر عن اس ت ت ت تتتمرار لش ت ت ت تراكتتة عتتامليتتة أطلقتتت في العتتام  2014تعتتالج هتتذه الش ت ت ت تراكتتة الحتتاجتتة
والتعتتاون الوثيق عبر الحتتدود والقطتتاعتتات لجعتتل العتتالم في متتأمن من األمراض املعتتديتتة بفضت ت ت ت تتل هتتذه
الجهود ،وتعمل املنظمات الدولية والش ت ت ت تتركاء غير الحكوميين ملنع تهديدات األمراض والكش ت ت ت تتف ع ها
والتصدي لها في جميع أنحاء العالم.
ل ش ت تتك أن أزمة كورونا ،التي أض ت تتحت العنوان الرئيس ت ت ي والوحيد في وست تتائل العالم املختلفة في
ا
ُ
كافة دول العالم من أقص تتاه إلى أقص تتاه ،تعد تحديا غير مس تتبوق ،األمر الذي حدا بدول العالم لعالن
حالة الس ت ت تتتنفار القص ت ت تتوى ملواجهة هذا التحدي ،إذ لم يرتبط بقطاع ما ،بل بمس ت ت تتار الحياة اليومية
ُ
العتيادية ،فعلى إثره توقفت حركة العالم وأصتتيبت كافة القطاعات الحيوية بحالة من الشتتلل التام،
ا
تحديا غير مسبوق وهي)15( :
وثمة خمسة عوامل يمكن أن تفسر ملاذا كان
ا
األول :أنه مقارنة باألزمات التي ش ت ت ت تتهدها العالم من قبل ،والتي بلغت أقص ت ت ت تتاها خالل الحربين
العامليتين األولى والثانية ،فإن دول العالم كانت تعرف من هي األطراف املتحاربة ومدى ومس ت ت ت تتار هاتين
ا
ا
الحربين ،بينمتا في حتالتة هتذا الوبتاء فتإن العتالم بتأس ت ت ت تتره يحتارب عتدوا مجهول يض ت ت ت تترب بال هوادة كتافتة
مناحي الحياة ،وأجبر أكثر من نصف سكان املعمورة على مالزمة منازلهم.
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الثاني :أن دول العالم قد اعتادت على التعامل مع أزمات أمنية وس ت تتياس ت تتية واقتص ت تتادية وبيئية
واجتماعية ،ولم يكن في حس ت ت تتبانها وقوع أزمة ص ت ت تتحية تتجاوز متطلبات مواجهتها إمكانات الدول كافة
ا
بما فيها الدول املتقدمة ،وبالتالي كان عنصر املفاجأة – الذي يميز األزمات والكوارث – حاضرا وبقوة.
ا
الثالث :اختالف درجة اهتمام الدول بالقطاع الصحي عموما .صحيح أنه يتم إدراج موازنة لهذا
القطاع ض ت ت ت تتمن املوازنات الس ت ت ت تتنوية للدول ،إل أنه لم يكن في الحس ت ت ت تتبان أن تكون هناك حالة طوارئ
يصبح فيها هذا القطاع هو املتصدر للمشهد ويتحمل كل األعباء.
ا
الرابع :اختالف دول العتتالم فيمتتا بي هتتا بش ت ت ت تتأن الهتمتتام بمس ت ت ت تتألتتة إدارة األزمتتات عمومتتا ،وفكرة
ا
الجراءات الحترازية ،أو باألحرى ،عدم وجود س ت ت تتيناريوهات تم تص ت ت تتميمها مس ت ت تتبقا للتعامل مع أزمات
دولية من هذا النوع.
الخامس :ضتتعف اآلليات الدولية للعمل الجماعي ،صتتحيح أن هناك منظمات متخصتصتتة ،م ها
منظمة الص تتحة العاملية ،ولكن ليس تتت لها س تتلطة فوقية يمكن من خاللها إلزام الدول على انتهاج هذا
ا
املسار أو ذاك ،خاصة تحري الشفافية في تقديم املعلومات حول هذا الوباء.
وفي مجال التعاون البيني ،اثبت التعاون "الص ت ت تتيني -الجزائري" مدى تماس ت ت تتكه وقوته ،من خالل
بعض املس ت ت ت تتاعدات بمختلف أنواعها في مكافحة وباء كورونا تؤكد مدى عمق العالقات بي هما ،وهو ما
يندرج ض ت ت ت تتمن ابعاد متعددة تاريخية ،برغماتية ،دبلوماس ت ت ت تتية وانس ت ت ت تتانية …وهذا ما يجعل مثل هكذا
تعاون يجب ان يقتدى به خاص ت ت ت تتة في الكوارث والزمات الص ت ت ت تتحية النس ت ت ت تتانية بعيدا عن العتبارات
الس ت ت تتياس ت ت تتية وقد تم القيام بعديد التبادلت البي ية بخص ت ت تتوص احتياجات الجزائر من املواد الطبية
املستعجلة ،ومن بين هذه التبادلت نجد)16( :
 قتتامتتت الجزائر في ش ت ت ت تتهر فيفري املتتاض ت ت ت ت ي بتتإجالء  36رعيتتة من رعتتايتتاهتتا جزائريين التتذين كتتانوايدرسون في مدينة ووهان الصينية وطلبة اخرون من تونس وليبيا… ،وبالتوازي مع ذلك قامت الجزائر
بإرس ت ت تتال مس ت ت تتاعدات ش ت ت تتبه ص ت ت تتيدلنية كهبة متمثلة في  500ألف قناع ثالثي الطبقات ،و20.000
وعشرون ألف نظارة واقية و300الف قفاز.
 طلبي تتة ش ت ت ت تراء ل جزائر مق تتدرة ب  100مليون قن تتاع و 30الف طقم اختب تتار لتعزيز ق تتدرته تتاالوطنية واض ت ت ت تتافتها للمخزون الوطني ،بالض ت ت ت تتافة إلى األلبس ت ت ت تتة الواقية الخاص ت ت ت تتة باألطباء وغيرها من
املعدات.
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قدمت الص ت ت ت تتين ل حكومة الجزائرية مس ت ت ت تتتلزمات ل حماية والوقاية الص ت ت ت تتحية وعتاد وفريق منالخبراء واملتخصتصتتين في تستتيير الزمات الصتتحية ،بالضتتافة إلى ذلك عرضتتت الصتتين انشتتاء بن تحتية
صحية متخصصة في اطار برنامج الحكومة بتطوير الصحة العمومية .
 إض ت ت تتافة إلى ذلك اس ت ت تتتلم الهالل األحمر الجزائري بتاريخ  30مار املاضت ت ت ت ي الدفعة األولى منالهبة مقدمة من جمعية التجار الصينيين متمثلة في اقنعة جراحية واطقم فحص.

املبحث الرابع :اآلليات القانونية ملكافحة الفيروسات واألوبئة في الجزائر :منظور
الحوكمة الجيدة:
ا
إن الجراءات التي وض ت ت ت تتعتهتتا الجزائر ملواجهتتة أزمتتة فيرو كورونتتا تبقى مقبولتتة نوعتتا متتا مقتتارنتتة
بالعديد من الدول ،على غرار تصت ت ت يع الكمامات ،اس ت تتتيراد األجهزة الص ت تتحية وفرض الحجر الص ت تتحي،
كما تم وض ت تتع دراس ت تتات ومبادرات خاص ت تتة بإدارة محكمة لألزمة وما بعدها ،ألن لها تداعيات اجتماعية
واقتصت تتادية تست تتتدعي تقديم رؤى است تتتش ت ترافية مب ية على معطيات معينة للتعامل مع الفترة القادمة
وتس ت ت ت تتطير اس ت ت ت تتتراتيجية لتس ت ت ت تتيير مرحلة ما بعد كورونا ،تركز على البحث العلمي والتطور التكنولوجي
ومراجعة وص تتياغة القوانين املتعلقة بهما ،خاص تتة وأن العالم س تتيش تتهد عدة تغيرات عميقة بعد األزمة
والجزائر ليست استثناء.
أما الجراءات القانونية فنجد أن من بين املراستيم التي جاءت بمناستبة انتشتار كوفيد ،19مثل
املرس ت ت ت تتوم التنفيذي رقم 70-20 :املؤرخ في  24مار  ،2020والذي يحدد تدابير تكميلية للوقاية
من انتشت ت تتار الوباء ومكافحته املنصت ت تتوص في مادته  ،17الفقرة الثانية " :أن كل شت ت تتخص ينتهك تدابير
الحجر الصت تتحي وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا املرست تتوم يقع تحت طائلة العقوبات املنصت تتوص
عليهتتا في قتتانون العقوبتتات ،الجزائري" وفي املتتادة  187مكرر من القتتانون رقم 23-06 :املؤرخ في 20
ديس ت ت ت تتمبر  ،2006يع ت تتاق ت تتب ب ت تتالحبس من ش ت ت ت تتهرين إلى  06أش ت ت ت تتهر وبغرام ت تتة من 20000دج إلى
100.000دج ،أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من ل يمتثل ألمر تس ت ت ت تتخير ص ت ت ت تتادر ومبلغ عنه وفقا
لألشكال التنظيمية")17(.
وكذلك يعاقب األشتتخاص الذين يخالفون املراستتيم والقرارات املتخذة بحستتب املادة 459 :من
ق تتانون العقوب تتات بغرام تتة 3000دج إلى 6000دج وب تتالحبس مل تتدة 03أي تتام على الكثر من يخ تتالف
ا
املراس ت تتيم أو القرارات املتخذة قانونا من طرف الس ت تتلطة الدارية ،وكل من يخالف الحجر املنزلي يكون
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ا
محل متابعة قضت تتائية عقوبتها ما بين 3000دج ال 6000دج أو بالحبس ثالثة أيام فضت تتال عن حجز
املركبات أو الدراجات باملحشر.
لذا وجب الرتكاز على هذا الوعي وتجس تتيد خطط للتأهب والس تتتشت تراف اس تتتنادا إلى نهج جميع
املخ تتاطر والح تتاج تتة إلى مختبرات بح تتث متطورة وإلى مع تتدات ض ت ت ت تتروري تتة ك تتافي تتة لت تتأكي تتد األمراض ذات
األولوية ،ورس ت تتم س ت تتياس ت تتات واض ت تتحة وأنظمة مراقبة واس ت تتتشت ت تراف تنفيذا للوائح الص ت تتحية ،ومراقبة
والس ت ت ت تتتجتتابتتة والتتتأهتتب والتصت ت ت ت تتال املنتتاست ت ت ت تتب للمختتاطر واملوارد البش ت ت ت تتريتتة واملواد املختبريتتة الكتتافيتتة
والنص ت ت ت تتوص التش ت ت ت تتريعية والس ت ت ت تتياس ت ت ت تتات ،والتمويل الالزم مع ض ت ت ت تترورة اعتماد الطب الوقا ي بكافة
مست تتتلزماته؛ ألنه الكفيل بتغيير واقع الوضت تتع الصت تتحي فضت تتال عن إست تتهامه للتخطيط األفضت تتل له مما
يحقق األمن الصحي الشامل من كافة جوانبه.
إن التش ت ت ت تتكيك في أداء منظمات العمل الجماعي الدولي ربما لم تكن بس ت ت ت تتبب أزمة كورونا فقط
م ش ت ت ت تتأ ألوجه القص ت ت ت تتور التي تعتري عمل املنظمات األممية ،فلطاملا ُوجهت انتقادا ت عديدة ،ملنظمة
األمم املتحدة بس تتبب إخفاقها في حل األزمات الراهنة على مس تتتوى العالم ،وكانت مجمل التبريرات أنها
ليستتت منظمة فوقية وليس لديها الستتلطة لرغام الدول على تنفيذ قراراتها ،ولكن إذا كان هذا مقبول
بال ست ت ت تتبة لعمل املنظمة األممية فإن األمر ل ي ست ت ت تتحب على عمل املنظمات املتخص ت ت ت تصت ت ت تتة التابعة لها
خاصة منظمة الصحة العاملية ،ودورها خالل هذه األزمة ،حيث تبينت عدة أمور:
أول :تأخر صتتدور أي تصتتريحات رستتمية من املنظمة بشتتأن تفش ت ي الفيرو بشتتكل كبير ،حيثتردد أن الصتتين مارستتت ضتتغوطا ،على منظمة الصتتحة العاملية لعدم إعالن حالة طوارئ دولية بشتتأن
فيرو كورنا وذلك في بداية تفش ي الوباء في الصين.
ثانيا :اقتص ت تتار دور املنظمة على إص ت تتدار بيانات بش ت تتأن الوض ت تتع الراهن لنتش ت تتار الفيرو  ،معغياب الدور التوعوي والت س ت ت ت تتيقي بين الدول ،إذ كان يتعين عليها الت س ت ت ت تتيق فيما بين الدول من أجل
حشت ت ت تتد الجهود الجماعية ملواجهة هذا الفيرو  ،بالضت ت ت تتافة إلى عدم قدرتها على صت ت ت تتياغة توصت ت ت تتيات
ا
محددة ملواجهة هذا الوباء؛ فوفقا لالئحة التنفيذية لهذه املنظمة ،يتضت ت ت تتح أنه من بين مهامها "تنمية
الوعي الصحي ،والحفاظ على سالمة العالم ،وخدمة القطاعات األكثر ضعفا".
ثتتالثتتا :تبين تض ت ت ت تتمن العتتديتتد من بيتتانتتات املنظمتتة لنوع من الترهيتتب ،كعبتتارة "األمتتل الكتتاذب في
التوص ت تتل ملص ت تتل" وغيرها ،في وقت كان يعاني فيه ماليين البش ت تتر من الرعب والفزع ،بانتظار بارقة أمل
وإن كانت على املستوى املعنوي فحسب .
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رابعا :الغياب امل حوظ ملنظمة أطباء بل حدود ،والتي كان لها دور فاعل في التص ت ت ت تتدي لفيرو
إيبول في أفريقيا عام  ،2014وهي منظمة طبية دولية مس تتتقلة تأست تس تتت عام  1971م ،وتض تتم اليوم
حوالي  42,000عضو.

خاتمة:
إن الكارثة ،س ت ت ت تتواء كانت طبيعية ،أو من جراء النس ت ت ت تتان ،هي "حدث مفاجئ توقيته غير متوقع
ونتائجه مدمرة ولذلك يجب على جميع املؤس ت ت ت تست ت ت تتات وجملة القرارات الحمائية القرارات حت وإن تم
فرضتتها طبقا ملقتضتتيات الدستتتور فإنها ستتتبقى فارغة من محتواها األستتا ت ي املتمثل في حماية صتتحة
الس ت تتكان إذا لم تكن مص ت تتحوبة بتدابير وإجراءات زجرية وهو ما تنص عليه املواد القانونية التي تعتبر
أن كل خرق لإلجراءات املنص ت تتوص عليها أو العص ت تتيان وعدم المتثال للس ت تتلطات الس ت تتاهرة على تنفيذ
مقتض ت تتيات حالة الطوارئ الحالية واملتعلقة بحماية الش ت تتخاص من انتش ت تتار العدوى س ت تتيعاقب طبقا
لقوانين حماية األمن الوطني وقوانين الصتتحة العامة بالضتتافة إلى القانون الجنا ي ،فهذا الفيرو في
طريق تته إلى ترس ت ت ت تتيخ منظوم تتة قيم دولي تتة ج تتدي تتدة ،ل أح تتد ق تتادر حت اآلن على التكهن بطبيعته تتا ،ول
باألطراف الفاعلة فيها.
وقد دفع فش تتل العلوم الحديثة في فهم م ش تتأ الفيرو والطرق الكفيلة بمحاص تترته ،العالم إلى
إعادة النظر في كثير من املفاهيم التي قام عليها عصتر التنوير ،الذي أعلى من قيمة املادة على حستاب
الروح ،واستتتطاع خالل القرنين األخيرين من تجفيف كثير من القيم النستتانية من معانيها الجوهرية؛
فعاد الحديث مجددا عن التض ت ت تتامن النس ت ت تتاني ،وعن القرية العاملية الواحدة ،وأيض ت ت تتا عن القض ت ت تتاء
والقدر ،بكل ما يحمله من سكينة للروح ودافع للبحث عن أنجع السبل العلمية الكفيلة بفهم طبيعة
الداء ودوائه.
فقد كفل القانون الدولي لحقوق النسان لكل شخص الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن
بلوغهُ ،وي ِلزم الدول باتخاذ تدابير ملنع تهديد الص ت ت ت تتحة العامة ،وتقديم الرعاية الطبية ملن يحتاجها.
يقر قانون حقوق النس ت ت ت تتان أيض ت ت ت تتا بأن القيود التي ُت َ
فرض على بعض الحقوق ،في س ت ت ت تتياق التهديدات
ُ
مكن تبريرها عندما يكون لها
الخطيرة للصت ت ت تتحة العامة وحالت الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة ،ي ِ
أس ت تتا قانوني ،وتكون ض ت تترورية للغاية ،ا
بناء على أدلة علمية ،ول يكون تطبيقها تعس ت تتفيا ول تمييزيا،
ولفترة زمنيتتة محتتددة ،وتحترم كرامتتة النس ت ت ت تتان ،وتكون قتتابلتتة للمراجعتتة ومتنتتاس ت ت ت تبتتة من أجتتل تحقيق
الهدف امل شود.
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وعلى الرغم من أن الجزائر لم ت تظر التعليمتتات والتوص ت ت ت تيتتات التي أص ت ت ت تتدرتهتتا املنظمتتة العتتامليتتة
للص ت ت ت تتحة لحماية ص ت ت ت تتحة الس ت ت ت تتكان ،من خطر ظهور فيرو كورونا الجديد ،حيث بادرت بجملة من
الجراءات ووض ت ت ت تتعت ترتيبات ل حماية وإجراءات وقائية بغية تفادي ظهور حالت اص ت ت ت تتابة بالفيرو
قبل صدور توصيات من طرف املنظمة العاملية للصحة ملواجهة انتشار هذا الداء .
فهتتذا الوبتتاء يحتتتاج إلى تظتتافر الجهود ألن املرحلتتة ظرفيتتة ممتتا يس ت ت ت تتتتدعي مواجهتتة الوبتتاء بخطط
ُ
وقرارات جادة وتشت تتكيل هيئات متخص ت تصت تتة ورصت تتد موازنة كافية تمكن من الكشت تتف عن الصت تتابات؛
ومعالجة املرضت ت ت وتعقيم كل املرافق العامة مع إتاحة فض ت تتاءات الحجر املناس ت تتبة والصت ت ترامة الالزمة
ا
لفرضت تته على الذين تأكدت إصت تتابتهم ،فاألمر يصت تتبح خطيرا حينما ل تتخذ ست تتياست تتات وقائية صت تتارمة،
واملس ت ت تتؤولية مس ت ت تتؤولية جماعية على مس ت ت تتتوى الفرد واألس ت ت تترة ،واملؤس ت ت تس ت ت تتات املجتمعية بكل أنواعها
ومؤس ت تس ت تتات الدولة جميعها ،ألن اثار الفيرو ممتدة إلى قطاعات اكثر أهمية كالقطاع القتص ت تتادي
والجتماعي بالدرجة األولى فعندما تأتي الصت تتدمات متزامنة عبر عدد كبير من البلدان ،قد تزداد اآلثار
عمقا من خالل الروابط التجارية واملالية الدولية ،مما يض ت تتعف ال شت تتاط القتص ت تتادي العالمي ويدفع
أسعار السلع األولية نحو النخفاض.
التوصيات:
من خالل م تتا س ت ت ت تتبق يمكن النظر إلى ح تتال تتة التيه تتان املوجودة في الع تتالم من جراء األوبئ تتة من
الحس ت ت ت تتاس ت ت ت تتية بحيث ي بغي التعامل معه بموض ت ت ت تتوعية وحذر ،وبعيدا عن العواطف غير املحست ت ت تتوبة،
فالجراءات التي اعتمدتها الجزائر حت وان كانت جريئة وفي وقتها ،فهي تأتي است ت ت تتت ست ت ت تتاخا ملا قامت به
كثير من الدول ،بعبارة أخرى نحن أمام مقاربة عاملية واحدة ،مع بعض الس ت تتتثناءات مهمة وتس ت تتتحق
الدراسة .لذلك نرى بأن الجزائر بحاجة الى:
وضع سياسات لدارة الزمة شاملة ملقتضيات تكريس المن النساني.تكثيف إجراءات الوقاية وتعزيز التعاون النتقا ي الدولي في مجال تطوير قطاع الصحة.تطوير منظومة الكشف واملتابعة للنظم البيئية ومراقبتها املستمرة.األمن الصت تتحي يحتاج إلى صت تتدق املعلومات وثقة أكبر لدى صت تتناع القرار ،مما يست تتتدعي مجهودأكبر للفاعلين املحليين والدوليين.
العمتتل على خلق مراكز بحثيتتة متخص ت ت ت تصت ت ت ت تتة بتتالبيولوجيتتا البكتيريتتة وتطوير البحوث ودعمهتتاخاصة ما تعلق بالبحوث الفيروسية وتطورها وانتشارها.
403

د .مسعود البلي

وضت تتع نظام ل حوكمة الجيدة على كافة القطاعات املرتبطة بالقطاع الصت تتحي كالبيئة ،والتعليمالدارة املحلية.
العمل على اص ت ت ت تتالح منظومة التس ت ت ت تتيير الخاص ت ت ت تتة بالقطاع الص ت ت ت تتحي باملؤهالت املطلوبة وتوفيرالضروريات الساسية للكفاءات الصحية.
اصت ت تتالح الدارة العامة ومكافحة الفست ت تتاد الداري والبيروقراطية والفست ت تتاد املالي والقتصت ت تتاديبشكل عام.
اش ت ت ت تراك مزي تتد من الفواع تتل املحلي تتة وال تتدولي تتة في ادارة الزم تتات الص ت ت ت تتحي تتة ،والبيئيتتة في اط تتارالحوكمة الصحية والبيئية العاملية في اطار العتمادية املتبادلة.
ربط الحياة الس تتياس تتية بالبحوث املتعلقة بالبيولوجيا الس تتياس تتية ورص تتد التطورات في الفعلالدولي ،ضمن أدوار الفاعلين الدوليين.
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ملخص:
املرفق العام آلية من آليات تحقيق وظيفة الدولة الوسيلة األساسية لإلدارة لتقديم الخدمات
ً
ً
العامة ،وعرفت أساليب إدارة املرفق العام تطورا في تقنياته ،خاصة الصور الجديدة للعقود اإلدارية
تماشيا مع التطورات االقتصادية ،وهدف البحث عن مصادر تمويل خارج ميزانية الدولة ،والذي
انعكس على طبيعة العقود اإلدارية في ظل نظام تعاقدي بين القطاعين العام والخاص .من خالل
تفويض املرفق العام ،وهو انعكاس لفكرة تطور املرفق العام بهدف تحسين نوعية الخدمات
وتخفيف األعباء عن اإلدارة وهو ما عمل به املشرع الجزائري الذي ساير هذا التطور من خالل
املرسوم الرئاس ي رقم  247 -15املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام،
واملرسوم التنفيذي رقم  199 -18وهي تمثل اإلطار القانوني لهذا النوع من العقود اإلدارية ،محاولة
من الدولة في العمل عن البحث عن مصادر جديدة للتمويل العمومي تماشيا مع تطور الحياة
االقتصادية ،واالستجابة لوظيفة إنشاء وتسيير املرافق العمومية بواسطة عقود تفويض املرفق
العام.
الكلمات املفتاحية:تفويض ،امتياز ،املرفق العام ،تسيير ،إبرام.
Abstract:
The public facility is one of the mechanisms for achieving the function of
the State, the primary means of administration for the delivery of public services
The management methods of the public facility have developed in its techniques,
In particular, the new images of administrative contracts in line with economic
developments, and the goal of seeking sources of funding outside the state budget ,
د.أحمد مبخوتةahmedmebkhouta78@gmail.com :
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This was reflected in the nature of administrative contracts under a contractual
system between the public and private sectors . Through the mandate of the public
facility, which is a reflection of the idea of the development of the public facility
with the aim of improving the quality of services and reducing the burdens of
management, which was done by the Algerian legislator who went through this
?development
Through Presidential Decree No. 15-247, which includes the regulation of
public transactions and the authorizations of the public facility ,Executive Order
18-199They represent the legal framework for this type of administrative contract ,
Attempt by the state to work for new sources of public funding In line with the
development of economic life ,The response to the function of establishing and
operating public facilities through public facility authorization contracts.
Key words: Delegation, Privilege, Public facility, Conduct, A conclusion.

ّ
مقدمة:
يعتبرر املرفرق العرام آليررة مرن آ ليررا ت تحقيرق وظيفررة الدولررة ،وأداة تنظيمهرا وضررمان وجودهررا،
كم را يش رركل الوس رريلة ا ألساس ررية ل ررإلدارة م ررن اج ررل تق ررديم الخ رردمات العام ررة للجمه ررور وتحقي ررق النف ررع
العررام..وإن تعرردد وتنرروع املرافررق العامررة نررت عن ره زيررادة واتسرراع الحاجررات العامررة ممررا دفررع بالدولررة إلررى
البح ر ررث ع ر ررن أنج ر ررع ا لي ر ررات لتض ر ررمن أفض ر ررل إدارة للمرف ر ررق الع ر ررام ،ونتيج ر ررة للمتغي ر ررات االقتص ر ررادية
واالجتماعيررة ،أدت إل ررى تراج ررع الرردور التقلي رردي لنم رروفج الدولررة املتدخل ررة ف رري التنميررة ف رري أ ل ررب ال رردول،
وفلررق بقيررادة الدولررة ملشررروع التنميررة االجتماعيررة وحهررظ االقتصررادية ،ومررن هنررا ظهرررت الحاجررة لر يررا
جديرردة لرردور الدولررة فرري االقتصرراد وااجتمررع ،ر يررا أساسرها تقلرريه هررذا الرردور لفائرردة أعرروان جرردد علررى
رار السوق والخواص.
هررذا التصررور اظهررر حاجررة املرفررق العررام إلررى نمرروفج تسرريير جديررد يمكنرره مررن املنافسررة ،ولقررد شرركلت
ً
األزمررة االقتصررادية وتزايررد للمتطلبررات االجتماعيررة دورا فرري التوجرره نحررو الشرراكة مررع القطرراع الخرراص،
وبس رراب االخ ررتالالت الكبي رررة اله رري يعرفه ررا التس رريير العم ررومي للمراف ررق العام ررة وج ررب إيج رراد طريق ررة أك ررر
مرونة وفعالية خاصة مع التحوالت الجديدة الهي تعرفها الجزائر بدخولها مرحلرة أك رر انفتاحرا تفرر
ف ررتا ةافررة ااج رراالت وتفررر املنافس ررة ف رري ةافررة ااج رراالتي وتبحررث ع ررن أك ررر فعالي ررة ف رري التس رريير و ق ررل
التكاليف ،مع تحسين نوعية الخدمة العمومية.
وفرري إطررار االنفترراا علررى العررالم وزيررادة املنظمررات الداعيررة إلررى حقرروق املررواطنين ،وضرررورة الر رري
بالخدمة العمومية ،فر أن تتخلى الدولة فري هرذا اإلطرار الجديرد عرن تسريير رعرض املرافرق العموميرة
خاصة منها الهري تكت ر ي طارعرا تجاريرا وصرناعيا ،والهري يمكرن أن تكرون مجراال للمنافسرة ،لتجنرب ةرل مرا
407

د .مبخوتة أحمد

يحمله التسيير العمومي من نقائه ،ويكون التخلري عرن تسريير هرذر املرافرق فري إطرار قرانوني وفلرق عرن
طريق عقود تفويض املرفق العام.
ونظر ررا لتع رردد ا لوس ررائل اله رري ه رردف م ررن خالله ررا اإلدارة تق ررديم الخ رردمات العام ررة للجمه ررور
وتحقيقر ررا الصر ررال العام،ت ر ر تي تقنير ررة تفر ررويض املرفر ررق ا لعر ررام ،هر ررذر ا لير ررة ولكونهر ررا تقر ررع علر ررى نشر ررا
مرفقي،يج ر ر ررب أن ت ر ر ر تي فيظ ر ر ررل ش ر ر رررو تنس ر ر ررجم م ر ر ررع الغاي ر ر ررة منه ر ر ررا آ ال وه ر ر رري س ر ر ررد وت ر ر ر مين حاج ر ر ررات
أساسيةمصدرهااملرفقالعام.1
ولرنن ةرران ظهررور هرذر التقنيررة وترسررخها فرري التشررعع الفرن ر ي ارتررب بريرراا التغييرر لهرري هبررت بهررا
المجتمع ر رات األور ير ررة رش ر ر ن إش ر ررا القطر رراع الخر رراص فر رري التسر رريير ا لعمر ررومي ومحار ر ررة الفسر رراد،فإن
ظهورهرا فرري الجزائرر ارتررب بظرروف اقتصررادية محضررة مازالرت تعصررف بمسسسرا ها وعليرره،فإن البحررث
عن ت مين سير املرفق العام وتقديم خدمة عمومية في شكل أ حسن ماةران ليكرون لروال مشراركة الدولرة
أشخاص أخرى في النهو بهذر املهمة ،ما دفع بها إلى إصدار املرسوم الرئاس ي رقرم  247 -15املتضرمن
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العرام .وهرو اتجرار يعبرر عرن تب رظ املرنظم فري الجزائرر آليرة
تف ررويض املرف ررق الع ررام م ررن خ ررالل املرس رروم الرئاس ر ي الس ررابق ال ررذكر واض ررعا ب ررذلق أحكامه ررا وض رروابطها
تماشيا مع متغيرات الوضع االقتصادي واالجتماعي.
وفرري هررذا السررياق ت ر تي ه ررذر الدراسررة ألجررل تسررلي الضرروء عل ررى آليررة تفويضررا ملرفررق العررام فرري
ضوء أحكام املرسوم الرئاس ي  247 -15واملرسوم التنفيذي  199-18املتضمنين تنظريم عقرود تفرويض
املرف ررق الع ررام ،ومن رره ف ررإن اإلش رركال الرئ ر ي يتمح ررور ح ررول موق ررف املش رررع الجزائ ررري م ررن فك رررة عق ررود
تف ررويض املرف ررق الع ررامي وم رردى فعالي ررة اإلط ررار الق ررانوني لتف ررويض املرف ررق الع ررام ف رري الجزائ ررر ف رري تحقي ررق
فعالية أكبر في إنشاء وتسيير املرفق العامي وهرل أن املشررع الجزائرري بالتوجره إلرى الشرراكة مرع القطراع
ً
الخ رراص ف رري إدارة وإنش رراء املراف ررق العمومي ررة ع ررن طري ررق عق ررود تف ررويض املرف ررق العم ررومي ق ررد وف ررر إط ررارا
ً
ً
قانونيا متكامالي

املبحث األول :تكريس تقنية تفويض املرفق العام في إبرام العقود اإلدارية

ً
أص رربحت تقني ررة تف ررويض املرف ررق الع ررام األك ررر اس ررتخداما ف رري إط ررار سياس ررة تح ررديث وتط رروير
املرافررق العموميررة ،وهررو مرررتب فرري األصررل رعقررد االمتيرراز الررذي يشرركل اإلطررار القررانوني لتفررويض املرفررق
العام في الجزائر ،لكن االنتقادات الهي طالت تنظيمه أدى للمشرع الجزائري إلصردار املرسروم الرئاسر ي
247 -15والذي هو عبارة عن إطار قانوني عام وشامل لتنظيم تفويض املرفق العام في الجزائر.
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املطلب األول :مبررات ودوافع اللجوء لتفويض املرفق العام:
مررن متطلبررات الدولررة الحديثررة البحررث عررن فعاليررة فرري التسرريير ،وتقلرريه العرربء املررالي للتسرريير املباشررر
على امليزانية العامة للدولة والجماعات ااحليةي فمن خالل تفرويض املرفرق يتحمرل املفرو لره العربء
املررالي لتسرريير املرفررق بكررل ااخرراطر الهرري يحملهررا .زيررادة طلبررات املرررتفقين كميررا وكيفيررا ناتجررة عررن زيررادة
الرروعي املرردني لرردى املرررتفقين رسرراب تغييررر األيررديولوجيات والضررغ الخرراريي فرري إطررار العوملررة ،وفرري ظررل
الحاجة املاسة لتطور نوعية الخدمة ،باملوازاة مع حاجة الدولرة إلرى هياةرل قاعديرة وتجهيرزات عموميرة
ض ررخمة ،واله رري ب رردون ش ررق تكل ررف الدول ررة أم رروال طائل ررة ل ررذلق تلجر ر الدول ررة لتف ررويض املرف ررق ليت ررولى
املفو له انجاز هذر الهياةل واستغاللها ملدة معينة ،تسما بتغطية األعباء الهي دفعها.
وتحقي ررق ه رردف التخفي ررف م ررن أعب رراء الدولر ررة والجماع ررات ااحلي ررة ،م ررع االس ررتفادة م ررن التطر ررور
التكنولويي وكبر حجم ااجال الذي تشرمله املرافرق العموميرة امرافرق اجتماعيرة ،ةقافيرة ،اقتصرادية،
إداري ررة...الال .التغل ررب عل ررى ص ررعو ات التموي ررل وفل ررق بالش رراكة م ررع الخ ررواص ،والبح ررث ع ررن الفعالي ررة
االقتص ررادية ،و الجم ررع ب ررين مزاي ررا القط رراع الخ رراص والع ررام ،فل ررق أن تف ررويض املرف ررق الع ررام ه ررو العق ررد
الررذي مررن خاللرره يحررول شررخه مررن القررانون العررام الدولررة ،الجماعررات ااحليررة ،املسسسررات العموميررة،
وتسر رريير واسر ررتغالل مرفر ررق بكر ررل مسر ررسولياته ومر ررا يحملر رره مر ررن أر ر رراا وخسر ررائر ،يختلر ررف عر ررن الصر ررفقة
العمومية من حيرث االسرتغالل وطريقرة تحصريل املقابرل املرالي ،ويتحصرل املفرو لره علرى املقابرل املرالي
للتس رريير واالس ررتغالل م ررن إت رراوات امل رررتفقين مقاب ررل أداء الخدم ررة ،أو ع ررن طري ررق اإلدارة لك ررن يج ررب أن
يك ررون ه ررذا املقاب ررل امل ررالي مرتبط ررا باس ررتغالل املرف ررق وناتج ررا ع ررن تش ررغيله ،ويك ررون ه ررذا االس ررتغالل مل رردة
معينة ،قد يشمل املرافق العامة اإلدارية أو الصناعية والتجارية ،ويتم اختيرار املفرو وفرق إجرراءات
واضررحة تضررمن الشررفافية واملنافسررة الختيررار األفضررل و ررذلق ضررمان خدمررة عموميررة أجررود وأحسررن
تج ر ررار امل ر رررتفقين ،وف ر ررق عق ر ررد يح ر رردد حق ر رروق املف ر ررو ل ر رره وال زامات ر رره بك ر ررل قي ر ررود املرف ر ررق م ر ررن مس ر رراواة
واستمرارية وضرورة تكيف مع ااحي الداخلي والخاريي.
إن عردم اسرتطاعة الجماعرات العموميرة تسريير ةرل املرافرق العموميرة وك ررة العربء املرالي عل هررا
وزير ررادة األزمر ررات الوطنير ررة ،أدى بالضر رررورة إلر ررى محاولر ررة التقلر رريه مر ررن دور الدولر ررة خاصر ررة فر رري ااجر ررال
الصناعي والتجاري ،و خاصة فري إطرار عرالجي جديرد ،سراهمت فيره املسسسرات الدوليرة احاولرة تقلريه
دور وتدخل الدولرة وشرجعت علرى املنافسرة والفعاليرة ،وجعليهرا فري رعرض األحيران شررطا النضرمام هرذر
الرردول وقيررام شرراةات معهررا وتقررديم املسرراعدات والقرررو لهررا ،هررذا ااحرري الرردولي الجديررد والضررغ
ال ررداخلي أدى إل ررى خل ررق ن رروع جدي ررد م ررن تس رريير املرف ررق ت ررتالءم م ررع االختي ررارات اإليديولوجي ررة الجدي رردة
للدولررة ،فمررثال فرري الجزائررر سررنة  1989ةانررت بدايررة جديرردة لررنجز اتخذترره الجزائررر فررر تغييررر الطرررق
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والوس ررائل ف رري ظ ررل ض رررورة تن ررازل الدول ررة ع ررن ج ررزء م ررن املراف ررق املس رريرة م ررن طرفه ررا فل ررق ع ررن طري ررق
الخوصصة ،واختيار طرق وسطية بين خوصصة املرافق والتخلي عنهرا للقطراع الخراص ،و رين التسريير
املباشر من طرف القطاع العام ،وفلق من خرالل احتفراا الدولرة والجماعرات ااحليرة بملكيرة وتنظريم
املرافررق العامررة مررع التخلرري عررن تسررييرها ل ررخه آخررر ،وهررذا رسرراب ضرررورة هررذر املرافررق والخرردمات
بالنسرربة للجماعررة و النسرربة للحفرراا علررى السررلم االجتمرراعي ،ويكررون فلررق عررن طريررق تفررويض املرفررق
العم ررومي ألح ررد أش ررخاص الق ررانون الع ررام أو الخ رراص ،أي تف ررويض التس رريير فقر ر واالس ررتغالل وع رردم
التنازل الكلي عن املرفق العام وفلق في إطار تعاقدي.
املطلب الثاني :مفهوم تفويض املرفق العام كتقنية في إبرام العقود اإلدارية
مصررطل تفررويض املرفررق العررام ،هررو مصررطل حكررر علررى فرنسررا ،حيررث اسررتعمل فرري القرروانين
الفرنسررية ،ر ررم أنرره ةرران موجررودا منررذ زمررن ،إال أن املشرررع تعررر لرره أول مرررة مررن خررالل القررانون -92
 125املتعلررق برراإلدارة اإلقليميررة ،وكررذا القررانون  122 -93الررذي يعتبررر القررانون املررسطر لتفررويض املرفررق
الع ررام خاص ررة فيم ررا يخ رره اإلش ررهار واملنافس ررة ،ع رررف تف ررويض املرف ررق الع ررام ف رري فرنس ررا من ررذ الق رررن 15
وفلررق كش رراكة مررع األشررخاص العموميررة والخاصررة ،وعرررف انتعاشررا فرري النصررف الثرراني مررن القرررن 19
والنصف األول من القرن  20وفلق تماشيا مع النجز الليبرالي الذي يفضرل تسريير الخرواص للنشراطات
العررام ،ومنررذ السرربعينات توسررع العمررل بتفررويض املرفررق العررام وتطررور تطررورا كبي ررا وفلررق رسرراب ر بررة
فرنسا في وضع حد لظاهرة عجز امليزانية الذي يعود الساب فيه لتسيير املرافق العمومية الضخم.2
ارت ررب تعري ررف املرف ررق الع ررام بمعي ررارين ،املعي ررار امل ررادي وه ررو اس رريهداف املرف ررق الع ررام للمنفع ررة
العامة ،واملعيار العضوي وهو قيام شرخه معنروي عرام بهرذر الخدمرة ،لكرن مرع ظهرور تفرويض املرفرق
العم ررومي وتوكي ررل مهم ررة تس رريير املرف ررق ألش ررخاص الق ررانون الخ رراص انه ررار ه ررذا املعي ررار ،ليبقر ر املعي ررار
األساس ر ي هررو معيررار املنفعررة العامررة الهرري يسرريهدفها نشررا املرفررق العررام ،واسررتعمل مصررطل تفررويض
املرف ررق الع ررام ألول م رررة م ررن ط رررف األس ررتاف ‘ ’J-M. Aubyف رري س ررنوات الثمان ن ررات ف رري كتاب رره املرافر ررق
العمومية ااحلية  2،فهو إطار عام يجمع ةل العقود الهي تتضمن تفويض التسيير.3
جرراء القررانون رقررم  125 -92املتعلررق برراإلدارة اإلقليميررة ،ليسكررد هررذا املصررطل القررانوني الجديررد
ويكرسرره القررانون  ،122-93املررسرف فرري  09جررانفي  1993املتعلررق بمحار ررة الرشرروة والشررفافية فرري الحيرراة
االقتص ررادية ،فتف ررويض املرف ررق الع ررام حس ررب ،األس ررتاف  Chenuaud Frazierه ررو التقني ررة اله رري تس ر
بالتعاق ررد م ررع ش ررخه خ رراص لتس رريير مرف ررق ع ررام حس ررب العق ررود املعروف ررة م ررن قب ررل اامتي رراز ،إيج ررار
التسرريير... ،الررا ،و ررذلق فتفررويض املرفررق مصررطل واسررع ،ويمكررن تعريررف يتفررويض املرفررق العررام ب نرره
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عقررد يررتم مررن خاللرره تسرريير واسررتغالل مرفررق بمقابررل مررالي يتحصررل عليرره املفررو لرره ،يدفعرره املرررتفقين
أو اإلدارة املفوضررة ،ويتعلررق مباشرررة باسررتغالل املرفررق وهررو أهررم معيررار يعرررف تفررويض املرفررق العررام،
وعع رررف أيض ررا تف ررويض املرف ررق الع ررام ب ن رره العملي ررة اله رري تس ررما بتخل رري أش ررخاص الق ررانون الع ررام ع ررن
الصالحيات واملهام الضرورية لتسيير مرفق عام واستغالله ألشخاص من القانون الخاص.
عرفرره املشرررع الفرن ر ي مررن خررالل قررانون  5murcefاملتعلررق بموجررب القررانون رقررم 2001-1168
الصرادر بتراري  ،2001/12/11بموجرب نره املرادة ا3ل ب نره عقررد يعهرد مرن خاللره شرخه معنروي عررام
للغي ررر س ررواء ة رران ش ررخه معنوي ررا عام ررا أم خ رراص تحقي ررق مرف ررق ع ررام ه ررو مس ررسول عن رره ،بحي ررث تك ررون
العائدات متصلة بصورة جوهريرة بنترائ اسرتثمار را ملرفرق .واملفرو لره قرد يكرون مكلفرا بانراء منشرتت
أو باكتساب أموال الزمةللمرفق.6
فيما عرفه املشرع املغربي من خالل قرانون التردبير املفرو للمرفرق العرام فري املرادة الثانيرة منهرا
لتدبير املفو ب نه" :عقد يفو بموجبه شخه معنوي خاضرع للقرانون العرام يسرجظ املفرو  ،ملردة
محددة،تدبير مرفق عام يتولى مسرسوليته إلرى شرخه معنروي خاضرع للقرانون العرام أو ا لخراص يسرجظ
املفررو إليرره يخررول لرره حررق تحصرريل أجرررى مررن املرررتفقين أو تحقيررق أر رراا مررن الترردبير ا ملررذةور أوهمررا
معررا يمكررن أن يتعلررق ا لترردبير ا ملفررو كررذلق بإنجرراز أ وترردبير منش ر ة عموميررة أوهمررا معررا تسرراهم فرري
7.

مزاولة نشا املرفق العام املفو
أم ررا بالنس رربة للمش رررع الجزائ ررري ،فق ررد تط رررق املرس رروم الرئاسر ر ي رق ررم  247-15وال رذي يتض ررمن
تنظرريم املرافررق الصررفقات العموميررة وتفويضررات املرفررق العررام ،فرري املررادة  207منرره إلررى تعريررف تفررويض
املرفررق العررام ،حيررث نصررت علررى انرره :ي يمكررن لل ررخه املعنرروي الخاضررع للقررانون العررام املسررسول عررن
مرفررق عررام ،أن يقرروم بتفررويض تسررييرر إلررى مفررو لرره ،وفلررق ملررم يوجررد حكررم تشرررع ي مخررالف ،ويررتم
التكفررل بر جر املفررو لرره ،بصررفة أساسررية مررن اسررتغالل املرفررق العررام ،وتقرروم السررلطة املفوضررة الهرري
تتصرف لحساب شخه معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير املرفق العام بموجرب اتفاقيرة،
وبه ررذر الص ررفة ،يمك ررن الس ررلطة املفوض ررة أن تتعه ررد للمف ررو ل رره إنج رراز منش ررتت أو اقتن رراء ممتلك ررات
ضرورية لسير عمل املرفق العامي.
و نراءا علرى مرا تقردم ،يتمثرل تعريرف تفرويض املرفرق العرام فيرا نره عقرد يعهرد بموجبره شرخه
معنروي عرام مسرسول عرن مرفرق عرام ضرمن اختصاصراته ومسرسولياته ل رخه آخرر إدارة واسرتثمار
مرفق عام بصورة ةلية أو جزئية مع أو بردون منشرتت عامرة وملردة محرددة وتحرت رقابتره،وفلق مقابرل
لعائدات يتقاضاها وفق النتائ املالية لالستثمار وللقواعد الهي ترعى التفويض.8
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املطلب الثالث :أركان عقد تفويض املرفق العام
مررن خررالل مررا سرربق تيش ر ر السررتكمال عقررد تفررويض املرفررق العررام وجررود جملررة مررن العناصررر،
نكررون عنرردها أمررام تفررويض للمرفررق العام،حيررث بررالرجوع إلررى أحكررام املررادة  207مررن املرسرروم الرئاسر ي
رقم 247-15املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفرق ا لعرام علرى أنره" يمكرن لل رخه
املعنرروي العررام الخاضررع للقررانون العررام املسررسول عررن مرفررق عررام أن يقرروم بتفررويض تسررييرر إلررى مفررو
لرره،وفلق مررا لررم يوجررد حكررم تشرررع ي مخررالف .ويررتم التكفررل ب ر جر املفررو لرره ،بصررفة أساسررية مررن
اسر ررتغالل املرفر ررق العر ررام ،وتقر رروم السر ررلطة املفوضر ررة الهر رري تتصر رررف لحسر رراب شر ررخه معنر رروي خاضر ررع
للقانون العام بتفويض تسييرا ملرفرق العرام بموجرب اتفراق ،وبهرذر الصرفة،يمكن للسرلطة املفوضرة أن
تعهد للمفو إل ها نجاز منشتت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لسير املرفق العام.
نسررتنت وجررود ةالةررة أسررس لقيررام تفررويض مرفررق عررام ،وتتمثررل فرري :أن يكررون محررال لتفررويض
مرفقررا عامررا قابررل للتفررويض :حهررظ نكررون بصرردد تفررويض مرفررق عام،يجررب أن يكررون النشررا الررذي يررتم
تفويضره مرفقرا عامرا .وععررف املرفرق العرام علرى انره وسريلة مرن وسرائل الهري تلجر إل هرا السرلطات العامرة
لقض رراء ا لحاج ررات اله رري له ررا ص ررلة ب ررالنفع العام،وعلي رره،يرتب املرف ررق الع ررام رعنص رررين أساس رريين هم ررا:
وجودشخصمعنوععامووجوداملصلحةالعامة.9
جراء نره املرادة  207السرابق فكررر علرى اعتبرار لرذلق قرد يكرون محرال لتفرويض مرفقرا عامرا
إداريا أو صناعيا ،على أن يكرون هرذا املرفرق قرابال للتفرويض وهرو مرا يسرتنت مرن عبرارة "...مرا لرم يوجرد
حكرم تشررع ي مخرالف "..أو أن يكرون مرن املرافرق لعامرة لهري تر ب بطبيعيهرا لتفرويض،وهي الهري تتنراول
نشرراطا ت سرريادية ترررتب مهررام صررميما لدولررة ووجودهررا .هررذر النشرراطات السرريادية مررا هرري إال تطبيررق
المتيازات السلطة العامة الهي ال يمكرن تحقيقهرا إال مرن قبرل الدولرة وجها هرا العامرة وقرد طرحرت هرذر
ا ملس ر لة مفهومررا جديرردا فرري حررق للمرافررق العامررة وهررو مفهرروم املرفررق العررام ا لدسررتوري مررن فلررق مررثال
ش مرفق القضاء10.

مرفق األمن والج
يررتم تفررويض املرفررق العررام بموجررب اتفاقيررة :تعتبررر اتفاقيررة تفررويض املرفررق العررام عقرردا إداريررا
لتوفره ررا عل ررى الش رررو اله رري يطلبه ررا ه ررذا الن رروع م ررن العقود،ف ح ررد أطر رراف عق ررود التف ررويض ش ررخه
معنرروي عام،كمررا أن املوضرروع الررذي تنصررب عليرره عقررودا لتفررويض يتضررمن تنفيررذ املرفررق العام،كم را
تخررول السررلطة مانحررة ا لتفررويض امتيررازات السررلطة العامة،و ررذلق تكررون عقررود تفررويض املرفررق ا لعررام
مستوفية للشرو املطلو ة الكتساب الصفة اإلدارية.11كمرا تخضرع عقرود التفرويض للمبراد العامرة
الهي تحكم سير املرفق العام وهي والحال هنا مبدأ االستمراريةومبدأاملساواةوقابليةالتكيف.12
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أم ررا ع ررن طريق ررة اإلبرام،ف رران املرسر رروم الرئاسر ر ي ل ررم يح رردد طريقر ررة معين ررة ل ررذلق وإنم ررا أعط ر ر
للسلطة التقديرية لل خه املعنوي العرام فري اختيرار املتعاقرد معره فري إطرار عقرودا لتفويض،ممرا يردل
على أن مبدأ االعتبرار ا ل خصر ي هرو أسراس تفرويض املرفرق العرام ،فعنردما تقررر اإلدارة تفرويض إدارة
مرفررق عررام عررن طريررق التعاقررد فررإن الهرردف الررذي يجررب أن تسر ى إلررى تحقيقرره إنمررا يتمثررل فرري إشررباع
الحاجات العامة عن طريق املرفق املفو ،مما يوجب إعمال سلطيها ا لتقديريرة فري انتقراء أفضرل مرن
يس ررتطيع القي ررام به ررذر املهم ررة دون أن تعيقه ررا إج رراءات معين ررة،وععتبرا لتنظ رريم األفضررل للمرف ررق الع ررام
قيدا على تطبيق مبد أ االعتبار ال خصر ي،ألن السرلطة العامرة يجرب أن ألتكرون مدفوعرة إال بردوافع
و ايررات الوصررول إلررى تحقيررق التنرراظر مررابين سررير املرفررق العررام محررل التفررويض واإلمكانيررات الحقيقيررة
التقنيررة واملاليررة واملهنيررة لل ررخه الررذي يمكررن أن يررنهض رعرربء إدارة املرفررق املفررو واسررتغالله،مما
يع ي أن أهلية املفو هي الهي يجب أن ت خذ رعرين االعتبرار فقر عنردما تقردم اإلدارة علرى إبررام عقرد
تفويض13.

اختير ررار متعاق ر ررد به ر ررذر املعايير،يجر ررب أن ال يج ر روز انتقائ ر رره بمي ر رزان اإلج ر رراءات اله ر رري تقر ررود إ ل ر ر
التلقائيرة ةررإجراء املناقصررة بررل البررد أن يخضررع اختيررارر إلررى السررلطة التقديريررة لإلدارة،الهرري تسررتطيع أن
تنتق رري األك ررر ق رردرة علر ررى الوف رراء به ررذر االل زام ررات،وفق املالئمر ررات املرف ررق مح ررل التف ررويض،وفي نفر ررس
الس ررياق،يمكن ل ررإلدارة أن تض ررع ح ررد العق ررود التف ررويض،إفا زال ررت مقوم ررات الثق ررة اله رري رأت أنه ررا ة رران
تت رروافر ف رري املفوض ررإليه 14ي ررأن س ررلطة اإلدارة التقديري ررة في ررا اختي ررارا ملتعاق ررد معه ررا ف ري إط ررار تف ررويض
املرفق العام ل ست حرمن ةل قيد،وهو ما أشارت إليه الفقرة األولى من املادة  9من املرسروم 247 -15
،فلرق بإحالررة منهررا إلررى املررادة  5مررن نفررس املرسرروم الرئاسر ي،15وعليرره فررإن عمليررة إبررام عقررود التفررويض
تخضع ملباد العالنية والشفافية واملساواة.
إن ا لتفرراو الررذي يقرروم علررى املنافسررة سرريسدي إلررى تقررديم أفضررل مسررتويات اإلدارة للمرفررق
محرل التفويض،وفلرق مرن خرالل الرردور الرذي تلعبره الب ئرة التنافسرية فرري تحفيرز املرشرحين إلرى التسررابق
لتقررديم أفضررل الشرررو إلدارة املرفق،و ررذلق ير تي اختيارهررا علررى ب نررة تامررة بكافررة القرروى االقتصررادية
ملوجودة،والهي تستطيع النهو رعبء املرفرق،إفا إن التفراو القرائم علرى املنافسرة والعالنيرة ال يقيرد
اإلدارة في اختيار مفوضها ،وإنماينوراالختيارالحرلهذااملفو .16
يقررع علررى عرراتق السررلطة املفوضررة ال رزام بنشررر إعررالن نييهررا فري تفررويض مرفررق عررام علررى أن تبقر
له ررا ا لس ررلطة ا لتقديري ررة في ررا اختي ررار ا لوس رريلة املناس رربة للنش ررر وامل رردة ااح ررددة ل ررذلق،وهو م ررا يش رركل
قصورافيجانباملرسومالرئاس ر ر ي247 -15قر ررد ير ررسدي إلر ررى خر رررق مبر رردأ العالنير ررة والشر ررفافية واملسر رراواة فر رري
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اختيررار املتعاقررد مررع اإلدارة املفوضررة،فلق ب ر ن تعتمررد وسرريلة نشررر قررد التررسدي إلررى وصررول اإلعررالن إلررى
اكبررر عرردد ممكررن مررن األشررخاص الرا بررة فرري التعاقررد،و التالي إقصرراء مررن تترروافر فيرره القرردرات الفنيررة
واملالية واملهنية لذلق.
تبق ر اإلدارة خاضررعة فرري هررذا الصرردد لرقابررة القاي ر ي اإلداري فيمررا يتعلررق باملشررروعية،بل قررد
تمتررد هررذر الرقابررة لتشررمل املالئمررة أي مالئمررة اختيررار اإلدارة املفوضررة للمتعاقررد معها،ضررمان املسرراواة
وتحقيق الشفافية.
أما العنصر األخيرر فيتمثرل األسرلوب الخراص للمقابرل املرالي :يرتم التكفرل بصرفة أساسرية بر جر
املف ررو ل رره م ررن اس ررتغالل املرف ررق الع ررام ،وه ررو العنص ررر األساسر ر ي والحاس ررم ف رري تحدي ررد مفه رروم عق ررد
تف ررويض املرف ررق الع ررام،إف ال يمك ررن الح ررديث ع ررن وج ررود عق ررد تف ررويض ف رري النظ ررام الق ررانوني إال إفا ة رران
املقابل املالي الذي يتحصرل عليره املتعاقرد مرع اإلدارة يتكرون مرن حصريلة االسرتغالل املرفرق،17فري شرق
ألتاوى يدفعها املنتفعين أو بطريقة ير مباشرر ة فري شركل مبرال تردفعها اإلدارة علري أن يكرون فلرق ةلره
مرتب بنتائ االستثماروحجمااخاطرالناجمةعنذلق.18
حي ررث أن ارتب ررا املقاب ررل امل ررالي بنت ررائ االس ررتثمار معي ررارا لتميي ررز ب ررين عق ررد الص ررفقة العمومي ررة
وعقررد تفررويض املرفررق العررام و الت رالي ال يكفرري لتحقررق تفررويض املرفررق العررام برران يعهررد للمفررو ادارة
واستغالل املرفق ،ويجب ان يرتب املقابل املالي الذي يحصل املفرو لره بنترائ االسرتغالل حيرث يرتم
تحدي ررد املقاب ررل امل ررالي ف رري ض رروء نت ررائ االس ررتغالل ولر ر س ف رري ص ررورة تكلف ررة األعم ررال اله رري يطلبه ررا املرف ررق
العام.19
ويمك ررن اإلش ررارة إن املقاب ررل امل ررالي فيعق ررد االمتي رراز ال ي ررتم ت مين رره م ررن قب ررل الجماع ررة املتعاق رردة،
وخالف فلق ال يوجد في هذر الحالة امتياز املرفق العام.20

املبحث الثاني :اإلطارالقانوني لعقود تفويضات املرفق ا لعام
التحرروالت الهرري عرفيهررا الجزائررر وانيهاجهررا لنظررام اقتصرراد السرروق فررر ضرررورة اللجرروء لتقنيررة
تف ررويض املرف ررق الع ررام ف رري الجزائ ررر ،مم ررا أة ررر عل ررى هيك ررل وطريق ررة تس رريير املراف ررق العمومي ررة م ررن خ ررالل
تفض رريل طريق ررة االمتي رراز ة س رراس لتس رريير املرف ررق الع ررام ،بحث ررا ع ررن النجاع ررة ،واتس ررع االمتي رراز ل ش ررمل
أشررخاص القررانون الخرراص كمررا نصررت عليرره النصرروص القانونيررة الخاصررة باالمتيرراز ،وأصرربا االمتيرراز
كمحر ررور لتفر ررويض املرفر ررق العر ررام لكر ررن ة ر ر داة قانونير ررة لت ر ر طير عالقر ررات الدولر ررة بالهيئر ررات واملسسسر ررات
العمومية ،وازدهرر واتسرع وجرودر فري املنظومرة القانونيرة الجزائريرة مرن خرالل النصروص الهري عرضرناها
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واتسع ل شمل القطاع الخاص وععطيه فرصة لتنفيذ خدمرة عموميرة .ةرم مرع اعتمراد املرسروم الرئاسر ي
 247/15تم تب ي صور أخرى ،إلى جانب عقد االمتياز ،اإليجار ،الوةالة ااحفزة ،والتسيير.
املطلب األول :صور عقود تفويضات املرفق العام في التشريع الجزائر
يتخرذ تفرويض املرفرق العرام حسرب نره املرادة  210مرن املرسروم الرئاسر ي  247-15السرابق
فكررر عردة – أشركال تختلرف مرن حيرث نظامهرا القرانوني وكرذا ا ةرار الناجمرة عنها،وهيرب فلرق ت خرذ
شركل امتيراز أو اإليجرار والوةالرة ااحفرزة ،أو التسريير ،مرع العلرم أن هرذر األشركال ل سرت محرددة علرى
سايل الحصر إف قد يتخذ التفويض أشكاال أخرى يحددها ا لتنظيم مستقبال.
الفرع األول :عقد االمتياز
يعررد عقررد االمتيرراز أحررد صررور التقليديررة لتفررويض املرفررق العررام وأقرردمها ،وتررم تطبيقرره بصررور
متفاوتررة فرري النظررام القررانوني الجزائررري ،فقررد اسررتعمل فرري قررانون البلديررة بموجررب األمررر  24-67واألمررر
 38-69املتعل ررق بق ررانون الوالي ررة ،ة ررم بموج ررب الق ررانون رق ررم  08-90املتعل ررق بالبلدي ررة والق ررانون 09-90
املتعلررق بالواليررة واللررذان تررم إلغا همررا بموجررب القررانون رقررم  10 -11بالنسرربة للبلديررة والقررانون 07-12
بالنسبة للوالية ،وأيضا بموجب القانون رقم  17-83املتضمن قانون امليار.21 .
عق ررد االمتي رراز ف رري بداي ررة ظه ررورر أن ره عب ررارة ع ررن أس ررلوب يق رروم بنق ررل تس رريير نش ررا عم ررومي إل ررى
هيئررات خاصررة ،بحيررث يمررنا تسرريير واسررتغالل هررذر املرافررق إلررى أشررخاص خاصررة عررن طريررق إبررام عقررد
معه ررم وعس ررجظ ه ررذا العق ررد عق ررد امتي رراز .وق ررد تط ررور تعريف را امتي ررازا املرف ررق الع ررام ب رراختالف النظ رررة إل ررى
املرفق العمومي.22
ةررم جرراء املرسرروم الرئاسر ي  247-15الررذي يعررد اإلطررار التنظيجرري والتشرررع ي املتعلررق بتفويضررات
املرفررق العررام .إال أنرره لررم يعرررف االمتيرراز بررل اقتصررر علرى فكررر مضررمونه وكررذا أةررارر ،وعليرره،يعرف الفقرره
امتيرراز املرف رق العررام ب نرره عقررد أو اتفرراق تكلررف اإلدارة املانحررة سررواء ةانررت دولررة أواليررة أبلديررة بموجبرره
شخص ررا طبيعي ررا أو معنوي ررا م ررن الق ررانون الع ررام أو الخ رراص يس ررجظ ص رراحب االمتي رراز بتس رريير واس ررتغالل
مرف ررق عم ررومي مل رردة مح ررددة .يق رروم ص رراحب االمتي رراز ب ررإدارة ه ررذا املرفر رق مس ررتخدم أعمال رره وأموال رره
ومررتحمال املسررسولية الناجمررة عررن فلررق،وفي مقابررل هررذر الخدمة،يتقاير ظ صرراحب االمتيرراز مقابررل مررالي
يحدد في العقد ،يدفعه املنتفعين بخدمات املرفق.23
إن فكرة امتياز املرفق العام لم تعد تنحصر فق في تسيير واستغالل املرفرق ا لعرام فق ،برل
أخرذت أرعررادا أخرررى و نرراء علررى فلررق قررد ينطرروي عقردا المتيرراز علررى قيررام املل ررزم بإنشرراء مرفرق عررام ومررن
ة ررم اس ررتغالله،أو ق ررد تقتص ررر مهم ررة املل ررزم عل ررى تس رريير مرفر رق ع ررام ق ررائم م ررن دون أن يتض ررمن القي ررام
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بإنشرراء املرفررق إف تقررع هررذر ا ملهمررة علررى الجهررة مانحررة االمتيرراز وان ةرران املتعاقررد يشر ر

البررا فرري تقررديم

قسم منا لتجهيزات الالزمة للتشغيل .24
نجررد املرسومالرئاس ر ي247-15نرره علررى انرره قررد تعهررد السررلطة املفوضررة إمررا انجرراز املنشررتت أو
اقتناء ممتلكات ضرورية إلقامة املرفق العام واستغالله،وأما تعهد له فق باستغالل املرفق العام.
فالنص رروص التنظيمي ررة ه رري اله رري تتعل ررق بقواع ررد وتنظ رريم مرف ررق مح ررل االمتي رراز وتس ررييرر ،أم ررا
النصرروص التعاقديررة فلرري الهرري تتعلررق بررالحقوق املاليررة لصرراحب االمتيرراز وتررنظم العالقررة بررين صرراحب
االمتي رراز و ررين الس ررلطة مانح ررة االمتي رراز ،حي ررث تخض ررع إلرادة الط رررفين وتحكمه ررا قاع رردة العق ررد ش رررععة
املتعاقدين.25
نصررت املررادة 210علررى أن يتررولى صرراحب االمتيرراز تمويلرره وتسررييرر بنفسرره علررى أن يتقاي ر ظ عررن
فلق أتاوى تدفع له من املنتفعين .فاملفو للي صبا في هذر الحال مثابرة القريم واملردير علرى املنشرتت
العامة بحيث يتصرف كتصرف رب العمل فري مشرروعه الخاص،و الترالي يكرون مسرئوال عرن سرير عملهرا
مسررسولية شرربه ةاملررة ،هادفررا مررن وراء فلررق تحقيررق أكبررر قرردر مررن الر ا،والررذي مررا هررو فرري الواقررع إال
نتيجة لوجود استثمار فعلي يتصل بوجود مخاطر وأعباء مالية.26
الفرع الثاني :عقد اإليجار
يعرررف عقررد إ يجررار املرفررق العررام علررى انرره اتفرراق يعهررد بموجبرره شررخه عررام إلررى شررخه
أخ ررر اس ررتغالل مرف ررق ع ررام م ررع تق ررديم املنش ررتت إلي رره،على أن ي رردفع املس ررت جر مق ررابال لل ررخه الع ررام
املتعاقررد ،ويتقاي ر ظ املسررت جر مقابررل مررالي يحرردد فرري العقررد يدفعرره املنتفعررين مررن املرفررق فرري شرركل إترراوة
عل ررى أن ي رردفع املس ررت جر مس رراهمة مالي ررة لل ررخه العم ررومي السر ر رجاع مص رراريف املنش ررتت واألجه ررزة
األصلية.27
من خالل هذا التعريف العناصر الهي يقوم عل ها عقد إيجار مرفق عام وتتمثل في:
ً
أوال -محررل عقررد اإليجررار واسررتغالل مرفررق عام،حيررث يتحمررل املتعاقررد مسررسولية االسررتغالل
ومن ةم فهو يقوم بتحصيل مقابل الخدمة نظير دارته للعمل.
ةانيررا أن تل ررزم الجهررة ا إلداريررة املتعاقرردة بتقررديم املبرراني واإلنشرراءات ا لهرري تمكررن املتعاقررد معهررا
من القيام بمهمته باستغالل املرفق.
أمررا العنص ررر الثال ررث فه ررو أن يل ررزم مسررت جر املرف رق الع ررام ب رردفع مقاب ررل للجه ررة اإلداري ررة نتيج ررة
اس ررتغالله للمرف ررق الع ررام،وتعتبر ه ررذر النتيج ررة منطقي ررة طامل ررا ن اإلدارة تس رراهم ف رري عملي ررة االس ررتثمار
بتقديم املنشتت واألعمال محل االستغالل .28
416

األشكال الحديثة لعقود التفويض املتعلقة بإدارة واستغالل املرافق العمومية

نجررد أن املررادة  210املرسرروم الرئاس ر ي  247-15أنهررا قصرررت إيجررار املرفررق العررام علررى تسررييرر
وصيانته ،لتل زم اإلدارة املفوضة بتقديم املرفق العام وكذا تمويله،على أن يردفع لهرا املفرو لره أتراوى
سررنوية نظيررر اسررتثمارر هررذا،كما يرردفع أجرررر مررن خررالل األترراوى ا احصررلة مررن املنتفعررين مررن جرراء فلررق.
ويتصرف املفو له في هذر الحالة لحسابه وتحت مسسوليته الكاملرة .وععتبرر هرذا الشركل مرن أشركال
تفررويض املرفررق العررام أخررف وطر ة مررن عقررد االمتيرراز باعتبررار أن املفررو إليرره ال يتحمررل الجررزء األكبررر
من االستثمارات بل تشاركه ف يذلق اإلدارة املفوضة ة صل عام .
ولررنن ةرران املفررو إليرره يسررت ةر بجميررع نتررائ االسررتغالل فرري عقرردا المتيرراز فإنرره علررى يررر فل رق
بالنس رربة لعق ررد إيج ررار املرف ررق العام،حي ررث ي رردفع ا ملس ررت جر ل ررإلدارة أت رراوى مقاب ررل اس ررتغالله للمرف ررق
املفو .
الفرع الثالث :عقد الوكالة املحفزة
باإلض ر ررافة إل ر ررى م ر ررا س ر رربق نج ر ررد الص ر ررورة الثالث ر ررة لتف ر ررويض املرف ر ررق الع ر ررام ،وه ر ررو عق ر ررد الوةال ر ررة
ااحفزة،أو ما يعرف رعقد اإلدارة بالشراكة ،أو اإلدارة ير املباشرة ،حيث أن املرنظم لرم يعطري تعريفرا
لهررا ب ررل فكررر مض ررمونها وا ة ررار امل رتب ررة عنها،كمررا البحررث ع ررن ه ررذا املص ررطل ف رري املراج ررع املتخصصررة ف ري
القرانون اإلداري لررم نجرردلها ةر،ممررا اضررطرنا إلررى الرجروع إلررى الررنه امل رررجم باللغررة الفرنسررية،وهو البررا
مايكون الرنه األصرلي،واعتبارا لرذلق فالوةالرة ااحفرزة وفقرا لهرذا األخيرر هري régie intéresséeو الترالي
فإن ،ال رجمةالصحيحةهياإلدارة يراملباشرة.29
وق ررد عرف ررت امل ررادة  207م ررن املرس رروم الرئاسر ر ي  247-15الوةال ررة ااحف ررزة ب نه ررا تعه ررد الس ررلطة
املفوض ررة للمفر ررو لر رره بتسر رريير وصر رريانة املرفر ررق الع ررام ،ويقر رروم املفر ررو لر رره باسر ررتغالل املرفر ررق العر ررام
لحسرراب السررلطة املفوضررة الهرري تمررول بنفسررها إقامررة املرفررق العررام وتحررتف بإدارترره .وتحرردد السررلطة
املفوضة باالش را مع املفو له التعريفات الهي يدفعها مستعملو املرفق العام.30
تتميررز الوةالررة ااحفررزة بجملررة م ررن الخصررائه ،والهرري نستشررفها مررن أحك ررام املررادة  210م ررن
املرسوم الرئاس ي .حيث أنه يعرف عقد اإلدارة املباشرة مشاطرة االستغالل كما يسميه رعرض الفقهراء
ب نرره :تقنيررة تعاقديررة مررن خاللهررا تتحمررل الجماعررة العامررة عرربء تمويررل منشررتت املرفررق العام،وتعهرردبموجبه ررا الب ررا إ ل ررى اح ررد أش ررخاص الق ررانون الخ رراص إدارت رره وتس ررييرر مقاب ررل عائ رردات يتقاض رراها م ررن
الجماعة العامة يستند جزء منها إلى النتائ املالية ااحققة.31
ومن هذا التعريف أ ن أسلوب اإلدارة ير املباشرة يقوم على معيارين:
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املعياراملالي :ال يعمررل القررائم برراإلدارة علررى نفقترره ومسررسولييها ملاليررة،و التالي ال يتحمررل أيررة مخاطر،كمررا أن
عائداترره ال ترررتب باألر رراا ااحققررة،فهو يتقاير ظ مباشرررة مررن الجماعررة العامررة عائرردات البررا مررا تقرروم
علرى عنصررين :عنصررر ةابرت يتمثرل بمبلر مرن املرال يرردفع بصرورة مقطوعرة كمقابررل إلدارة املرفرق العررام
ال يتغير،وعنصر ير مستقر يرتب بالنتائ االستثمارية ااحققة ويتبدل بتغيرها.
فالعنصر األول يشكل الحد األدن من الضرمانة للقرائم براإلدارة لقراء جهرودر املبذولرة فري إدارتره
للمرفق العام ،أما العنصر الثاني فهو بمثابة حث له لبذل أقص ظ جهودر في تحقيق أفضل ملهمته.
املعيارالعضوي:يتمثررل فرري ةررون القررائم برراإلدارة يعمررل باسررم ولحسرراب الجماعررة العامررة،وهوال يظهررر سرروى ةوكيررل عررن
هررذر األخيرة،و التررالي تبق ر الجماعررة العامررة صرراحبة املسررسولية ملاليررة عررن ةررل نشرراطات ونتررائ املرفررق
العام،وكررذلق املسررئولة عررن تنظيمرره ،وكنتيجررة لرردلق اعتبررر االجيهرراد القضررا ي أن اإلدارة يررر املباشرررة
هي مظهر من مظاهر الوةالة.32
تتض ررمن تقني ررة اإلدارة ي ررر املباش رررة ب ر ن تمك ررن اإلدارة املفوض ررة املف ررو ل رره تس ررير او تس رريير
وص رريانة املرفر رق الع ررام م ررع تمويله ررا إقام ررة املرف ررق الع ررام،ولكن لفائ رردة اإلدارة ولحس ررابها م ررع بق رراء إدارة
املرفررق تحررت يرردها،وهنا يظهررر عنص ررا لوةالررة،فاملفو إليرره تتعلررق مهامرره علررى التسرريير والصرريانة وال
يتولى اإلدارة بل يتلق توج هه من قبل السلطة ملفوضة .الهي تتولى سلطة لتقرير والتصرف.
ونظيررر عمالرره يتلقر املفررو إليرره مررن السررلطة املفوضررة منحررة تحرردد بحسررب نسرربة مئويررة مررن
رقم األعمال مرتبطة بنتائ االستثمار و الترالي تبقر هرذر النسربة ةابترة مهمرا تغيررت األحوال،كمرا يمكرن
أن يحص ررل عل ررى منح ررة إنتاجي ررة ونس رربة م ررن األر رراا وف رري ه ررذر الحال ررة يتحق ررق عنص ررر ااخاطرة،حي ررث
يحصل املفو له على األر اا نتيجرة اسرتغالله الحسرن للمرفرق فاألر راا متعلقرة باالسرتثمار حهرظ وان
ةانرت العائرردات ترتم لحسرراب اإلدارة املفوضرة،إف بمفهرروم ااخالفرة اليمكررن للمفررو لرره الحصررول علررى
األر اا نتيجة االستغالل السيئ للمرفق.
واعتبارا لذلق ةله،جاءت تسمية الوةالة ااحفزة لتجمع بين عنصرين وهما :
الوةال ررة ب ر ن يت ررولى املف ررو ل رره تس رريير املرف رق الع ررام لحس رراب الس ررلطة املفوض ررة و اس ررمها دون
تحملره يرة مخراطر ماليرة تنررت عرن تسرييرر،وكذا ااحفرزة فلرق مررن خرالل تحفيرز املفرو لره وت ررجيعه
مررن اجررل حصرروله علررى أر رراا نتيجررة تسررييرها ألمثررل للمرفررق وهنررا يظهررر عنصررر االسررتغالل .يتبررين مررن
خررالل تقنيررة الوةالررة ااحفزة،ب ر ن درجررة ااخرراطر بالنسرربة للمفررو إليرره قليلررة جرردا مقارنررة باألشرركال
السابقة للتفويض ،ير انه في مقابل فلق في أن حريته في إدارة ملرفق تنعدم فهروال يتمترع إال بالتسريير،
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أم ر ررا بالنس ر رربة مل ر رردة عق ر ررد اإلدارة بالش ر رراكة فإنه ر ررا ال تتج ر رراوز الخم ر ررس س ر ررنوات ،عل ر ررى اعتب ر ررار أن م ر ررانا
التف ررويض ه ررو م ررن يت ررولى إقام ررة املرف ررق الع ررام ،ف رري ح ررين يتحم ررل ص رراحب التف ررويض نفق ررات التش ررغيل
33.

فق
الفرع الرابع :عقدا لتسيير
عقررد التسرريير أو مررا يعرررف رعقررد إدارة املرفررق العررام ،يعرررف عقرردا لتسرريير علررى انرره عقررد يعهررد
بمقتضررار شررخه معنرروي عررام يتررولى مرفقررا عامررا للغيررر تسرريير هررذا املرفررق لحسرراب ال ررخه املعنرروي
فاته بمقابل مالي جزافي،فمن فلق هو ضمانا لتسيير العادي للمرفق العام.34
وتق رب وظيفة القائم بالتسيير من وظيفة املسسول في اإلدارة يرر املباشررة،في انره يردير املرفرق
لحساب ال خه العام وهو في هذر الحال يعتبر وكيال.35
كما آن مسسوليته املالية محدودة جدا برل تكراد تنعردم أحيانرا لكرن مرا يميرز عقرد تسريير املرفرق
العررام عررن اإلدارة يررا ملباشرررة هررو أن القررائم بالتسرريير فرري الحالررة األولررى يتقاير ظ مبلغررا جزافرري دون آيررة

إضافات أو عالوات،ب نما في الحالة الثانية هنا حتما مبل إضافيي يتقاضار املتعاقد.36
هرردف جهررة اإلدارة مررن تب رري عقررود التسرريير رفررع كفرراءة تشررغيل املشررروع وصرريانته باالسررتفادة
من الخبرة والكفاءة ا لفنية للقطاع الخاص كما تلجر إلرى تطبيرق عقرود التشرغيل والصريانة فري الحراالت
الهي يصعب ف ها االلتجراء إلرى عقرود اإليجرار النخفرا أسرعار تقرديم الخدمرة وصرعو ة زياد هرا ألسرباب

سياسية أو لسوء حالة املرفق على نحو يتعذر معه االلتجاءإلىهذااألسلوب.37
ال يختل ررف عق رردا لتس رريير عن رره ف رري الوةال ررة ااحف ررزة إال م ررن حي ررث املقاب ررل امل ررالي ال ررذي يتقاض ررار
املفو إليه،إف يحدد في عقد التسيير بناءا على نسبة مئوية من رقم األعمال.،38
إضافة إال أن التعريفرات الهري يحصرلها لرإلدارة املفوضرة تضرعها هرذر األخيررة بإراد هرا وتحرتف
باألر راا،وفي حالرة عجرز املفرو لره حيرث تصربا نفقا هرا اكبرر مرن إيررادات ا السرتغالل كحالرة قيامره
م ررثال ب ش ررغال توس ررعة ف رري املنش ر ة اله رري عه ررد إلي رره أو ا ملنح ررة اله رري يتقاض ررها اق ررل بكثي ررر م ررن نفقات رره تل ررق
حينئررذ تعوضرره اإلدارة ا ملفوضررة،و التالي فررإن املسررير فرري هررذر الحالررة ال يتحمررل أي مخرراطر ماليررة جرراء
تسررييرر للمرفررق العام،وعليرره،فإن اجررر املسررير مرررتب تحديرردر علررى أساسررا االسررتثمار .واعتبررارا لررذلق
فإن عقدا لوةالة ااحفزة والتسيير يعتبر ان شكالن من أشكال تفويض املرفق العام.
ولإلشررارة فررإن ترجمررة عقرردا لتسرريير فيررا لررنه ااحرررر باللغررة الفرنسررية هررو  géranceأي عقررد
إدارة ا ملرفررق العررام مررع أن املررنظم أعطررار مفهومررا جديرردا يتماش ر ظ والظررروف االقتصررادية واالجتماعيررة
للبالد ،وت راوا مدة العقد بين ةالةة وخمسة أعوان ويظهر فيه ال خه املكلف باإلدارة ةوكيرل يعمرل
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باسررم ولحسرراب الجماعررة العامررة ،مقابررل عائرردات يتقاضرراها بصررورة جزافيررة وةابتررة ،و حرروافز متعلقررة
بنتائ االستغالل ،لذا يمكن أن يختلف املقابل املالي الجزافي من ف رة إلى أخرى.39
يمكررن تمييررز عقررد التسرريير عررن عقررد الوةالررة ااحفررزة ،نظررا لتررداخلهما فرري الكثيررر مررن العناصررر
الهرري تكرراد أن تكررون متطابقررة ،خاصررة فيمررا يتعلررق برردور املفررو ومرردة العقررد ،لكررن الفقهرراء ميررزوا بررين
عق ررد التس رريير وعق ررد الوةال ررة ااحف ررزة م ررن خ ررالل أن الق ررائم ب رراإلدارة ف رري الحال ررة األول ررى ،يتقاي ر ظ مق ررابال
مادي ررا ةابتر ررا ،إال إفا نر رره العق ررد خر ررالف فلر ررق ،ب نمر ررا ف رري الحالر ررة الثانير ررة هن ررا مبل ر ر إضر ررافي يتقاضر ررار
املتعاقد.40
املطلب الثاني :إجراءات إبرام عقود تفويضات املرفق العام:
ح ر ر رردد املش ر ر رررع الجزائ ر ر ررري تنظ ر ر رريم تف ر ر ررويض املرف ر ر ررق الع ر ر ررام ونظمه ر ر ررا بموج ر ر ررب ن ر ر رره تنظيج ر ر رري
 ،41وف ر ررق م ر ررا ج ر رراء ف ر رري ن ر رره املرس ر رروم التنفي ر ررذي  ،199-18حي ر ررث ج ر رراء امل ر ررادة ا08ل منه ر رإن إب ر ررام ه ر ررذر
االتفاقيات يتم في األصل عن طريق الطلب على املنافسة.
ويالح ر ر ر أن هر ر ررذر املر ر ررادة تشر ر رربه إلر ر ررى حر ر ررد كبير ر ررر املر ر ررادة  39املتعلقر ر ررة بالصر ر ررفقات العمومير ر ررة
الجزائر ر ر ررري ،بنصر ر ر ررها يتبر ر ر رررم الصر ر ر ررفقات العمومير ر ر ررة وفقر ر ر ررا إلج ر ر ر رراء طلر ر ر ررب العر ر ر رررو الر ر ر ررذي يش ر ر ر رركل
القاعدة العامة أو وفق إجراء ال راي يي.
الفرع األول :إبرام العقود وفق قاعدة إجراءات التراض ي
وهو ي خذ شكلين:
ً
أوال :التراض ي البسيط:
وععر ر رررف ب ن ر ر رره يإج ر ر رراء ي ر ر ررتم بموجب ر ر رره اختب ر ر ررار مفر ر ررو ل ر ر رره مسه ر ر ررل الض ر ر ررمان تس ر ر رريير املرف ر ر ررق
العام وهذا رعد الت كد من القدرات املهنية والتقنية واملالية44.
 حاالت اللجوء إلى ال راي ي الاسي :أوضحت املادة  20من املرسوم التنفيذي املتعلق بتفويضات املرفق العمومي وهي:
• فر ر ر ر رري حالر ر ر ر ررة الخر ر ر ر رردمات الهر ر ر ر رري ال يمكر ر ر ر ررن تفويضر ر ر ر ررها إال ملفر ر ر ر ررو وحير ر ر ر ررد يحتر ر ر ر ررل وضر ر ر ر ررعية
احتكارية.
• في حالة االستعجال .وأوضحت املادة  21حاالت االستعجال ةا تي:
 -1عندما تكون اتفاقية تفويضات املرفق العام سارية املفعول موضوع إجراء فسا.
 -2استحالة ضمان استمرارية املرفق العام من طرف املفو

له.

 -3رف ر ررض املف ر ررو ل ر رره إمض ر رراء امللح ر ررق ال ر ررذي يك ر ررون موض ر رروعه تمدي ر ررد ا ج ر ررال .ونالحر ر ر أن
املش ر ر رررع يسك ر ر ررد عل ر ر ررى إيج ر ر رراد ض ر ر ررمانات االس ر ر ررتمرار املرف ر ر ررق الع ر ر ررام وس ر ر رريرورته ب ر ر رراطراد ونظ ر ر ررام وه ر ر رري
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ض ر ر ررمانة هام ر ر ررة ف ر ر رري ظ ر ر ررل نق ر ر رره تجر ر ر ررة املسسس ر ر ررة الجزائري ر ر ررة ةونه ر ر ررا فتي ر ر ررة مقارن ر ر ررة إل ر ر ررى الفرنس ر ر رريين
والدول لها تقاليد في هذا امليدان.
ً
ثانيا:التراض ي بعد االستشارة:
وه ر ر ررو إج ر ر رراء تق ر ر رروم م ر ر ررن خالل ر ر رره الس ر ر ررلطة املفوض ر ر ررة باختي ر ر ررار مف ر ر ررو ل ر ر رره م ر ر ررن ب ر ر ررين ةالة ر ر ررة
مرشحين مسهلين على األقل42.
وأوض ر ر ر ررحت امل ر ر ر ررادة  19م ر ر ر ررن املرس ر ر ر رروم التنفي ر ر ر ررذي املتعل ر ر ر ررق بتفويض ر ر ر ررات املرف ر ر ر ررق العم ر ر ر ررومي
الحاالت الهي تلج إل ها السلطة املفوضة لهذا اإلجراء وهي حالتين:
الحال ـ ــة األولـ ـ ـ  :عن ر ررد إع ر ررالن ع ر رردم ج ر رردوى الطل ر ررب عل ر ررى املنافس ر ررة للم ر رررة الثاني ر ررة وف ر رري ه ر ررذر الحال ر ررة
يتم اختيار مفو له من بين املرشحين الذين شارةوا في الطلب على املنافسة.
الحالة الثانية:
عن ر ررد تف ر ررويض رع ر ررض املراف ر ررق العمومي ر ررة اله ر رري ال تس ر ررتدعي إج ر رراء الطل ر رب عل ر ررى املنافس ر ررة ،ي ر ررتم
تحدير ر ر ررد هر ر ر ررذر املرافر ر ر ررق العمومير ر ر ررة بموجر ر ر ررب ق ر ر ر ررار مش ر ر ر ر ر بر ر ر ررين وزير ر ر ررر املالير ر ر ررة والر ر ر رروزير املكلر ر ر ررف
بالجماع ر ررات اإلقليمي ر ررة ،وف ر رري ه ر ررذر الحال ر ررة ي ر ررتم اختي ر ررار املف ر ررو ل ر رره ض ر ررمن قائم ر ررة تع ر رردها مس ر رربقا
الس ر ررلطة املفوض ر ررة رع ر ررد الت ك ر ررد م ر ررن ق ر رردرا هم املالي ر ررة واملهني ر ررة والتقني ر ررة اله ر رري تس ر ررما له ر ررم بتس ر رريير
املرفق العام املع ي.
وإلعطر ر رراء أهمير ر ررة بالغر ر ررة ملبر ر رردأ الشر ر ررفافية الواجر ر ررب التقير ر ررد بر ر رره فر ر رري تفويضر ر ررات املرفر ر ررق فقر ر ررد
أورد املش ر ر رررع محتوي ر ر ررات اإلع ر ر ررالن لل ر ر رردعوة إل ر ر ررى املنافس ر ر ررة بوض ر ر ررع البيان ر ر ررات اإللزامي ر ر ررة امل ر ر ررذةورة ف ر ر رري
قانون الصفقات العمومية.43
ً
ثانيا:تأهيل املترشحين:
ج ر رراء ف ر رري ن ر رره امل ر ررادة  22الفق ر رررة الثاني ر ررة م ر ررن املرس ر رروم التنفي ر ررذي املتعل ر ررق بتفويض ر ررات املرف ر ررق
العم ر ر ررومي أن ر ر رره يج ر ر ررب عل ر ر ررى الس ر ر ررلطة املفوض ر ر ررة أةن ر ر رراء ت هي ر ر ررل وانتق ر ر رراء امل رش ر ر ررحين أن تت ك ر ر ررد م ر ر ررن
ق ر ر ر رردرا هم املهني ر ر ر ررة واملالي ر ر ر ررة والتقني ر ر ر ررة بك ر ر ر ررل الوس ر ر ر ررائل القانوني ر ر ر ررة مه ر ر ر ررظ يك ر ر ر ررون االختي ر ر ر ررار س ر ر ر ررديدا
وأوض ر ر ررحت الفق ر ر رررة األول ر ر ررى م ر ر ررن امل ر ر ررادة الس ر ر ررابقة مل ر ر رردلول ب ر ر ررال األهمي ر ر ررة بحي ر ر ررث ال يمك ر ر ررن تف ر ر ررويض
املرف ر ر ر ررق الع ر ر ر ررام إال ل ر ر ر ررخه معن ر ر ر رروي خاض ر ر ر ررع للق ر ر ر ررانون الجزائ ر ر ر ررري ويك ر ر ر ررون ق ر ر ر ررادرا عل ر ر ر ررى تحم ر ر ر ررل
مس ر ر ر ررسولية التف ر ر ر ررويض ويخض ر ر ر ررع ملب ر ر ر رراد املرف ر ر ر ررق الع ر ر ر ررام ويل ر ر ر رري احتياج ر ر ر ررات املس ر ر ر ررتعملين وبع ر ر ر رردها
أوضر ر ررحت املر ر ررواد مر ر ررن  31إل ر ر ررى  44مر ر ررن مرسر ر رروم تفر ر ررويض املرف ر ر ررق العمر ر ررومي رشر ر رركل دقير ر ررق كيفي ر ر ررات
الت هيل واملنا اإلرساءل والطعن في املنا املسقت للتقويض نختصر هذر الخطوات فيما يلي:
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01ل اجتمر ر رراع لجنر ر ررة انتقر ر رراء العر ر رررو
املقدمة من طرف امل رشحين.
02ل ف ر رري جلس ر ررة مغلق ر ررة تق ر رروم لجن ر ررة االختي ر ررار وانتق ر رراء الع ر رررو ف ر رري مرحل ر ررة ةاني ر ررة بدراس ر ررة ملف ر ررات
ال رش ابتداء من اليوم املوالي لجلسة فتا األظرفة.
03ل ترسر ر ر ررل السر ر ر ررلطة املفوضر ر ر ررة امل رشر ر ر ررحين املقبر ر ر ررولين دعر ر ر رروة لسر ر ر ررحب دف ر ر ر ررر الشر ر ر رررو وتقر ر ر ررديم
العرو مع تحديد آخر أجل لذلق.
04ل ال يمكر ر ررن للم رش ر ر ر الواحر ر ررد تقر ر ررديم أك ر ر ررر مر ر ررن عر ر ررر واحر ر ررد فر ر رري ةر ر ررل إج ر ر رراء05 .ل تقر ر رروم لجنر ر ررة
اختير ر ررار وانتقر ر رراء العر ر رررو أن تطلر ر ررب مر ر ررن امل رش ر ر ر أو امل رشر ر ررحين املقبر ر ررولين واملر ر ررسهلين كتابير ر ررا مر ر ررن
أجل مفاوضة العرو أو العرو املعنية.
06ل تحرر اللجنة محضر مفاوضة وتقييم العرو عند ةل جلسة مفاوضة.
07ل فر ر ر رري حالر ر ر ررة ال راي ر ر ر ر ي رعر ر ر ررد االستشر ر ر ررارة تقر ر ر رروم لجنر ر ر ررة اختير ر ر ررار وانتقر ر ر رراء العر ر ر رررو باسر ر ر ررتدعاء 3
م رشحين على األقل من أجل تقديم عروضهم وفقا لدف ر الشرو .
08ل ف ر رري حال ر ررة اإلع ر ررالن ع ر ررن ع ر رردم الج ر رردوى ال ر رردعوى للمنافس ر ررة للم ر رررة الثاني ر ررة ي ر ررتم اعتم ر رراد نف ر ررس
دف ر الشرو .
09ل ف ر رري حال ر ررة ال راي ر ر ي الاس ر رري تق ر رروم لجن ر ررة اختي ر ررار وانتق ر رراء الع ر رررو ب ر رردعوة امل رش ر ر ال ر ررذي ت ر ررم
اختيارر لتقديم عرضه.
10ل عنر ر ر رردما يتعلر ر ر ررق األمر ر ر ررر بق ر ر ر ررار مر ر ر ررنا مسقر ر ر ررت لتفر ر ر ررويض مرفر ر ر ررق عر ر ر ررام فر ر ر رري حالر ر ر ررة ال راي ر ر ر ر ي رعر ر ر ررد
االستشارة قرار املنا املسقت للتفويض يتم إشهارر بجميع الوسائل املتاحة.
11ل يمك ر ررن ألي م رش ر ر أن يح ر ررت عل ر ررى ق ر ررار امل ر ررنا برف ر ررع طع ر ررن ل ر رردى لجن ر ررة تفويض ر ررات املرف ر ررق الع ر ررام
في أجل عشرون يوما من تاري إشهار قرار املنا املسقت.
12ل ف ر رري حال ر ررة تن ر ررازل الح ر ررائز عل ر ررى امل ر ررنا املسق ر ررت قب ر ررل توقي ر ررع االتفاقي ر ررة أو رف ر ررض اس ر ررتالم اإلش ر ررعار
بتبلي ر ر ر االتفاقي ر ر ررة تق ر ر رروم الس ر ر ررلطة املفوض ر ر ررة بإلغ ر ر رراء امل ر ر ررنا املسق ر ر ررت للتف ر ر ررويض وتلج ر ر ر إل ر ر ررى امل رش ر ر ر
املوالي.
13ل بإمك ر ر رران الس ر ر ررلطة املفوض ر ر ررة إلغ ر ر رراء إج ر ر رراء تف ر ر ررويض املرف ر ر ررق الع ر ر ررام ف ر ر رري أي مرحل ر ر ررة م ر ر ررن مراح ر ر ررل
التفويض..
14ل رعر ر ر ر ررد انقضر ر ر ر رراء أجر ر ر ر ررال الطعر ر ر ر ررون احسر ر ر ر ررب املر ر ر ر ررادة 42ل تعر ر ر ر ررد السر ر ر ر ررلطة املفوضر ر ر ر ررية اتفاقير ر ر ر ررة
التفويض وتسلم نسخة من االتفاقية للمرش املقبول.
بفر ر ررتا األظر ر رررف فر ر رري جلسر ر ررة علنير ر ررة وتسر ر ررجيل جمير ر ررع الوةر ر ررائق
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الفرع الثاني :كيفيات تنفيذ اتفاقية املرفق العمومي:
تنفر ر ررذ اتفاقير ر ررة املرفر ر ررق العر ر ررام بمجموعر ر ررة مر ر ررن اإلج ر ر رراءات الشر ر رركلية يجر ر ررب أن تح ر ر رررم عن ر ر ررد
إعداد دف ر الشرو من بينها ما يلي:
 /1بيان ـ ــات وبن ـ ــود إجباري ـ ــة :ه ر رري نفس ر ررها امل ر ررذةورة ف ر رري البيان ر ررات اإلجباري ر ررة ف ر رري الص ر ررفقة م ر ررع إض ر ررافة
البنود املتعلقة بموضوع التفويض مثل:
 تحديد شكل وموضوع التفويض. تحدي ر ر ر ررد ش ر ر ر رركل املقاب ر ر ر ررل امل ر ر ر ررالي وآلي ر ر ر ررات تحي ن ر ر ر رره ومراجعت ر ر ر رره اال ر ر ر ررذي ي ر ر ر رردفع م ر ر ر ررن ط ر ر ر رررفاملستعملينل.
 تحديد مدة التفويض. تحديد إقليم املرفق العام. تحديد حقوق وواجبات املفو واملفو له. بند حول جرد املنشتت واملعدات املسخرة للخدمة.ند خاص بالصيانة. بند خاص بالضمانات التعويضات وآليا ها وحسابها. الواجبات الواقعة على عاتق املفو له تجار مستعملي املرفق العام. -إبراء فمة لفائدة املفو

له رعد نهاية اتفاقية تفويض املرفق العام.

 /2امللحق :يمكن إبرام مالحق التفاقية تفويض املرفق مع مراعاة أحكام املادة  59من املرسوم الحالي.
 /3املناولة:
تناولت املواد من  60إلى  61من املرسوم املتعلق بتفويضات املرفق عند تنفيذ االتفاقية:
 إمكانية اللجوء إلى املناولة في حدود  %40من اتفاقية تقويض املرفق العام حيث يعهداملفو له ل خه أخر أو معنوي يدعى ياملناولي تنفيذ جزء من االتفاقية ويبق املفو له
املسسول الوحيد تجار السلطة املفوضة عن تنفيذ جزء من اتفاقية التفويض املتعامل فيه باملناولة،
وال يمكن اللجوء إلى هذا اإلجراء إال إفا نصت اتفاقية التفويض على فلق.
 -عدد املناولين ير محدود.
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املطلب الثالث :املسؤولية في إطار تفويض املرفق العام
نظ ررا للطبيع ررة الخاص ررة لعق ررود تف ررويض املرف ررق الع ررام بمختل ررف ص ررورر ،فإن رره تث ررور إش رركاالت
متعررددة ،تتعلررق أساسررا باملسررسولية القانونيررة ،الهرري ت رتررب عررن عقررودا لتفررويض املرفررق العام،وعليرره،
فر ررإن منازعر ررات عقر ررد تفر ررويض املرفر ررق العر ررام متنوعر ررة ،رعضر ررها يخضر ررع الختصر رراص ااحر رراكم اإلدارير ررة
والبعض ا خر يخضع الختصاص ااحاكم العادية.
الفرع األول :مسؤولية ا لشخص املكلف إدارة واستثماراملرفق العام في مواجهة املنتفعين
تعررد العالقررة بررين املفررو لرره واملنتفعررين مثررارا للجرردل ودائمررا مررا تشرركل صررعو ات عنررد النظررر
للنرزاع مررن طرررف القاير ي العررادي ،خصوصررا عنرردما يتعلررق النرزاع فري مواجهررة املسررتثمر أو املفررو لرره،
حي ررث أن املس ررتثمر أو املف ررو ل رره يح ررل مح ررل الس ررلطة املفوض ررة ف رري تحقيق رره للمرف ررق الع ررام مانح ررة
التفويض،ليصبا بذلق مسئوال عن سرير املرفرق العرام واألضررار الهري قرد تنرت عنره ،وتكمرن الصرعو ة
إفا ةرران املنتفررع أحررد أشررخاص القررانون الخرراص وفلررق بانعرردام املعيررار العضرروي العتبررار الن رزاع إداري،
واإلمكانية في أن يكون املل زم شخصا عاما ،يخول للقضاء اإلداري صرالحية الفصرل فيمرا قرد ين ر ئ مرن
نزاع ب نه و ين املنتفعين بخردمات املرفرق العرام محرل العقرد ،ومرن جهرة ةانيرة فرإن مهمرة املفرو لره فري
إدارة واستغالل املرفق العام ب حسرن صرورة قرد يكرون باسرتخدام أفرراد يعملرون تحرت رقابتره وإشررافه
ويخضررعون لقواعررد وإحكررام القررانون الخرراص اقررانون العمررلل ،أمررا بالنسرربة للغيررر فررإن النزاعررات الهرري
تكر ررون قائمر ررة بر ررين املفر ررو والغير ررر تحكمهر ررا عالقر ررة عقدير ررة ،فات طبيعر ررة مدنير ررة وتجارير ررة ير ررسول ف هر ررا
االختصرراص للقاي ر ي العررادي ،كمررا أن يمكررن أةنرراء اتفرراق أط رراف العقررد بصررورة مسرربقة أنرره فرري حالررة
نشرروب الن رزاع يررتم اللجرروء إلررى التحكرريم ،برردال مررن اللجرروء إلررى القضرراء وهررو إج رراء يسررتمد أساسرره مررن
اتفاق األطراف املتعاقدة .
.لكن عدم مساءلة اإلدارة املفوضة ل س مطلقا بل يتحقق في حاالت معينة على أساس:
*الخط  :فلق في حالة عدم اح رامها لألحكام الهي تنظم عملية ا لتفويض ،من فلق:
اختيار شخه دون أن تتوافر فيه الشرو الالزمة لطبيعة تسيير املرفق.تفويض مرفق عام اليجوز تفويضه.تقاعسها عن واجبها في الرقابة.مسسولييها في حالة إعسار ال خه املكلف تحقيق املرفق العام،حفاظا ملصلحة املضرور.مسسولييها عن الضرر النات عن استخدام املستثمر المتيازات السلطة العامة.*ااخاطر :تجد مسراءلة ال رخه العرام علرى أسراس ااخراطر جوهرهرا فري طبيعرة ا ملرفرق العرام موضروع
التفرويض والظرروف الهري يعمرل ف هررا .وتعتبررر هرذر الفكررة بمثابرة ضرمانة للغيررر مرن نشرا املرفرق العررام
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رغ ررض النظ ررر ع ررن ال ررخه املكل ررف بتحقيق رره ة ررون عالق ررة اإلدارة ب رراملرفق تبق ر قائم ررة باإلض ررافة إل ررى
والخ ر رروف م ر ررن إعس ر ررار املس ر ررتثمر،وفي حال ر ررة تحق ر ررق فل ر ررق يمك ر ررن له ر ررا الرج ر رروع علي ر رره بق ر رردر م ر ررا دفعت ر رره

للمضرور.45
الفرع الثاني :تحديد االختصاص القضائي في منازعات تفويض املرفق العام
اسررتقر االجيهرراد فرري فرنسررا علررى اختصرراص القضرراء العررادي للنظررر فرري املنازعررات املقامررة ضرردا
ل خه املكلف تحقيق مرفرق عرام اقتصرادي إال انره قرد شرهد تباينرا بالنسربة للمرافرق ا لعامرة اإلداريرة
حي ررث تب ررظ االجيه رراد اإلداري ف رري العدي ررد م ررن قرارات رره قاع رردة اختص رراص القض رراء اإلداري ف رري منازع ررات
ال ررخه املكل ررف تحقي ررق مرف ررق ع ررام إداري الن الش رررو ا له رري ينف ررذ ف ه ررا ا ل ررخه الخ رراص املرف ررق
العررام اإلداري هرري نفسررها املتبعررة مررن جانررب ال ررخه املعنرروي العررام ،ير أ ن هررذا االجيهرراد شررهد تغي ررا
اعتبار الصفة املضرور،فإفا ةان هذا األخير من املنتفعرين فران االختصراص يكرون للقضراء العادي،أمرا
إ فا ةان ير فان القضاء اإلداري هو ااخته رغض النظر عن طبيعة املرفق العام،لكن عاد فري وقرت
الحق واعتبر ن االختصاص ال يكون للقضاء اإلداري إال إفا ةان هنا استخداما للسلطة العامة.
السررلطة املفوضررة هرري شررخه معنرروي يتمثررل أساسررا ي الواليررة والبلديررة ،فالنزعررات قررد تنشررب
بررين املنتفعررين فرري املرفررق العررام و ينهررا يررسول اختصرراص الفصررل ف هررا ،اسررتنادا إلررى املعيررار العضرروي إلررى
جه ررات القض رراء اإلداري ،فغالب ررا م ررا تث ررار ه ررذر النزاع ررات م ررن أج ررل إلر رزام اإلدارة عل ررى الت رردخل وإجب ررار
املف ررو ل رره بض رررورة اح ررام ش رررو وقواع ررد تنظ رريم س ررير الع ررام ف رري ح ررال ةب رروت اإلخ ررالل باالل زام ررات
املنصرروص عل هررا فرري دف ررر الشرررو  ،وفرري هررذا السررياق يتمتررع املنتفعررون مررن املرفررق العررام بحررق توجيرره
دعوة ضد أي قرار تصدرر السلطة املفوضة ،والذي قد يمس ب حد شرو العقد ،أو يتعلرق بمخالفرة
م ررا م ررن شر ر نه أن ي ررسةر عل ررى الس ررير الحس ررن للمرف ررق العام.فهن ررا ال رردعاوي اله رري يمك ررن رفعه ررا ف رري عق ررود
تفويض العام ،هي دعوى القضاء الكامل ،ألن املسلم به أن ةل منازعة إداريرة محلهرا عقرد إداري ترسول
أساس ررا إل ررى القض رراء الكام ررل ،فل ررق أن القر ررارات اله رري تص رردرها الس ررلطة املفوض ررة مانح ررة التف ررويض،
استنادا أي أحد بنود عقد التفويض في مجرال اختصراص القضراء الكامرل وفلرق فيمرا يخره فري قرارهرا
املتمثررل فرري سررحب العمررل مررع مررن تعاقرردت معرره ،أو دعرراوى إلغرراء الق ررارات اإلداريررة أو دعرروى القضرراء
الكام ررل ،وم ررن فل ررق يع ررودا الختص رراص ب ررالنظر ف رري منازع رات عق ررود تف ررويض املرف ررق ا لع ررام ف رري الجزائ ررر
للقضراء إلداري ممرثال فري ااحراكم اإلداريرة ةونهرا صراحبةالواليةالعامةوفقاللمواد  800و  801و 804
مررن قررانون اإلجرراءات املدنيررة واإلداريررة ،تررنه املررادة  800مررن قررانون اإلجرراءات املدنيررة واإلداريررة علررى
ان ر رره":ااح ر رراكم اإلداري ر ررة ه ر رري جه ر ررات الوالي ر ررة العام ر ررة ف ر رري املنازع ر ررات اإلداري ر ررة .تخ ر ررته بالفص ر ررل ف ر رري أول
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درج ر ررة،بحكم قاب ر ررل لالس ر ررت ناف ف ر رري جمي ر ررع القض ر ررايا،الهي تك ر ررون الدول ر ررة والوالي ر ررة والبلدي ر ررة أوإح ر رردى
املسسسات اإلدارية فات الصبغة اإلدارية طرفاف ها.46
*تنه املادة  801من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على انه" :تخته ااحاكم اإلدارية كذلق
بالفصل:
دعاوي إلغاءا لقرارات اإلدارية ،دعاوي القضاء ا لكامل.فري مرادة العقرود اإلداريرة ،مهمرا ةانرت طبيعيها،أمرام ااحكمرة الهري يقرع فري دائررة اختصاصرهامكرران إب ررام العقررد أو تنفيررذر،في مررادة تعويضررا للضرررر ا لنرراجم عررن جنايررة آو جنحررة أو فعررل
تقصيري"،هذا إفا تعلق األمر بنزاع بين السلطة املفوضة واملفو له.46
أمررا بالنسرربة للعالقررة بررين املنتفررع واملفررو لرره ،يكررون ا لقضرراء العررادي مخررته ة صررل عررام فرري
منازعررات عقرردي االمتيرراز واإليجررار الن العالقررة بررين املفررو لرره واملنتفررع يحكمهررا العقررد و التررالي تخضررع
لقواعررد القررانون الخاص،أمررا بالنسرربة للوةالررة ا احفررزة والتسرريير فررإن القاي ر ي اإلداريررة ه روا اخررته
ةون أن املفو له في إطار هذر العقود يعمل لحساب ا إلدارة ا ملفوضة.
فضررمن القضرراء الكامررل نجررد أن القاي ر ي يتمتررع رسررلطة الرقابررة واإللغرراء والتعررويض ،وترتررب
عنهررا أن القاي ر ي لرره سررلطة تقرردير املركررز القررانوني ال خص ر ي لرفررع الرردعوى ،وبعررد فلررق يحرردد حقرروق
امل رردعي ،ويح رردد تق رردير التع ررويض امل ررالي ،واألم ررر ك ررذلق فيم ررا يتعل ررق بال رردعاوى املتعلق ررة بتنفي ررذ العق ررد
ً
وانقض ررائه وأيض ررا دع رروى فس ررا عق ررد التف ررويض ،باإلض ررافة إل ررى ال رردعاوى املتعلق ررة ب رراألمور املس ررتعجلة
لعقر ررد تفر ررويض املرفر ررق العر ررام .و النتيجر ررة أن املر ررادة ا801ل مر ررن قر ررانون اإلج ر رراءات املدنير ررة قر ررد جعلر ررت
ااحاكم اإلدارية هي صاحبة االختصاص في الفصل في املنازعات الهري تكرون اإلدارة طرفرا ف هرا باإلضرافة
إلى دعاوى القضاء الكامل.

الخاتمة:
يعتبر تسيير املرفق العمومي وسيرورته صورة لتسيير الخدمة اإلداريرة ونتراج خدماتره ونوعييهرا
ً
أسررس الحقرروق والحريررات العامررة ،وتحقيررق النفررع العررام وتلبيررة الحاجررات العامررة ،حيررث دائمررا االتجررار
إلررى البحررث عررن اختيررار أنجررع الطرررق واكفلهررا إلدارة املرفررق العررام ،حيررث ةانررت املرافررق العامررة تخضررع
ً
إلدار هررا عررن طريررق أسررلوب مباشررر ،سررعيا إلررى تحقيررق مصررلحة عامررة وإشررباع حاجررات الجمهررور ،لكررن
التجر ررة األسرراليب القديمررة لررم تحقررق النجاعررة الكافيررة وعجررزت عررن مسررايرة تطررور حاجررات ااجتمررع،
ممررا اسررتوجب البحررث عررن أسررلوب بررديل فلج ر ت العديررد مررن الرردول إلررى أسررلوب بررديل لتسرريير املرافررق
العامة وهو أسلوب عقد تفويض املرافق العامرة ،الرذي يعبرر عرن وجرود عالقرة متجرددة برين السرلطات
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ً
العامررة والخ ررواص ،والررذي يج ررد أساسرره ف رري عقررد االمتي رراز ،وتبعررا لتط ررورات السياسررية ،واالجتماعي ررة،
وك رة األعباء على الدولة في الجزائر وتحت متطلبات وظروف املرحلة االقتصادية ،عملت الجزائرر علرى
مس ررايرة التغير ررات به رردف ض ررمان تس رريير أحس ررن للمراف ررق العام ررة ،وتب رري نظ ررام ق ررانوني يتعل ررق بتقني ررة
تفويض املرفق العرام،وهو مرا تجسرد سرنة  2015بإصردار املرسروم الرئاسر ي  247 -15املتضرمن تنظريم
الصرفقات العموميرة وتفويضرات املرفرق العرام،وان ةانرا لتنظريم قرد اقتراس أحكرام تفرويض املرفرق ا
لعام من األنظمة القانونية املقارنة و الخصوص النظام القانوني الفرن ي ف إنه ةان حريصرا علرى أن
يكرون فلرق مواكبرا لطبيعرة المجتمرع الجزائرري وكرذا الوضرع ا القتصرادي الرراهن إضرافة إلرى تغليرب
الطارع االقتصادي عل ها ما جعلها أك ر تعقيدا.
كم ررا أن املرس رروم التنفي ررذي  199-18ج رراء م ررن أج ررل تعزي ررز اإلط ررار الق ررانوني لكيفي ررات تنظ رريم
طرررق إبررام عقررود التفررويض لجماعررات ااحليررة ،متبنيررا أسررلوب الطلررب علررى املنافسررة ة صررل وال راي ر ي
ةاستثناء.
ً
مب نا تعريف عقود تفويض املرفق العام وتحديرد أشركاله املتمثلرة فري عقرد امتيراز املرفرق العرام
وعقررد اإليجررار وعقررد الوةالررة ااحفررزة وعقررد التسرريير ،وأخضررع اإلدارة أةنرراء اختيارهررا للمفررو لرره إلررى
جمل ررة م ررن اإلج رراءات وف ررق مب رردأ املنافس ررة واملس رراواة ض ررمانا للش ررفافية ،وتحدي ررد فك رررة املس ررسولية ف رري
النزاعات وتحديد الحقوق واالل زامات وجهات ااختصة الفصل بالنزاعات.
فتقنيررة تفررويض املرفررق العررم تعررد تعبيررر عررن السياسررية الجديرردة فرري تسرريير املرافررق العموميررة
ع ررن طري ررق التف ررويض ه رردف إل ررى تحس ررين الخدم ررة العمومي ررة ،وه رري ش رركلت اح ررد االسر ر راتيجيات اله رري
تنتججها الدولة الجزائرية كدعامة للتنمية االقتصادية ،فإن فلق يبق محل نظر،فالخردمات املقدمرة
مررن قبررل املرافررق املفوضررة قررد تر ةر تكاليفهررا علررى القرردرة ا لشررائية للمنتفررع فيررا لوقررت الررذي ةرران هرردف
التفررويض هررو تقررديم خدمررة ب قررل تكلفررة ويظهررر فلررق جليررا فرري عقررود االمتياز،فلررق باإلضررافةإلى ضررعف
الرقاب ررة واإلش رراف ال ررذي ق ررد يجع ررل ه ررذر املراف ررق ع رراجزة ب ررل مفلس ررة أحيان ررا و الت ررالي تص رربا و رراال عل ررى
الدولررة وعلررى االقتصرراد الوط ي،وعليرره ومررن أجررل ضررمان التسرريير الحسررن واالسررتغالل األمثررل للمرافررق
العامر ررة مر ررن خر ررالل تقنير ررة التفر ررويض يسر ررتلزم األمر ررر تحدير رردا لحاجير ررات األساسر ررية الهر رري تكر ررون محر ررال
للتفويض،وك ررذا تقوي ررة ا لرقاب ررة عل ررى ا لجه ررات املف ررو لها،وإعط رراء الفرص ررة أك ررر ألش ررخاص الق ررانون
الخرراص علررى تلررق الخاضررعة للقررانون العررام ةونهررا حرررص علررى التسرريير األحسررن واالسررتغالل األمثررل مررن
اجل تحقيق ر ا أكبر .إال أن تقنية املرفق العرام شركلت بردون شرق علرى الرر م مرن رعرض الثغررات الهري
اع ر رررت النظر ررام القر ررانوني املتعلر ررق بتفر ررويض املرفر ررق العر ررام ،دعامر ررة وخطر رروة فر رري سر ررايل حر ررل املشر رراةل
والضغوطات والصعو ات الهي تواجه انجاز وسير املرافق العامة.
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ً
ً
وختامررا مررن أجررل تعزيررز اإلطررار القررانوني لعقررود تفويضررات املرفررق العررام ،خاصررة تحديررد معيررار
واض ر ر ملفهر رروم مرفر ررق العر ررام ،والعمر ررل عل ر رى تعمر رريم اسر ررتخدام هر ررذا الشر رركل مر ررن العقر ررود فر رري التنمير ررة
االقتصررادية والخررروج مررن التبعيررة وتخفيررف العرربء عررن امليزانيررة العامررة للدولررة مررن خررالل جملررة مررن
اإلج رراءات أهمهررا تعمرريم اسررتخدام هررذا النرروع مررن العقررود فرري جميررع القطاعررات املرتبطررة بالتنميررة مررع
توسرريع مبرردأ املنافسررة مررن اجررل ت ررجيع اس رتثمارات األجنايررة وتوسرريع مبرردأ املنافسررة وترروفير ضررمانات
ً
أكب ررر للش رررةاء الخ ررواص خاص ررة فيم ررا يتعل ررق بط رررق م ررنا عق ررود التف ررويض وتعزي ررز ا لي ررات الرقابي ررة،
ً
خاص ررة ف رري س ررياق تحدي ررد املس ررسولية وتحم ررل ااخ رراطر ،وإرس رراء أفض ررل م ررن أج ررل أداء أش ررمل للمرف ررق
العمومي سواء من حيث الخدمات او من حيث اإلرادات.
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 .11مهند مختار نوا ،اإليجاب والقبول في العقد اإلداري ،دراسة مقارنة ،منشورات الحل ي الحقوقية ،لبنان،
 ،2013ص .811
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األشكال الحديثة لعقود التفويض املتعلقة بإدارة واستغالل املرافق العمومية

 .12حيث نه عل أنه" :لضمان نجاعة الطلبات العمومية واالستعمال الحسن للمال العام ،يجب أن تراعى في
الصفقات العمومية مباد حرية الوصول للطلبات العمومية واملساواة في معاملة املرشحين وشفافية اإلجراءات،
ضمن اح رام أحكام هذا املرسوم.
 .13مهند مختار نوا ،املرجع السابق ،ص .816
 .14مهند مختار نوا املرجع نفسه ،ص .203
 .15وليد حيدر جابر ،مرجع سابق ،ص .109
 .16جورج فودال ،ترجمة منصور القاي ي ،القانون اإلداري الجزء الثاني ،املسسسة الجامعية للدراسات ،بيروت،
دون فكر سنة ،ص.574
 .17ناصر لباد ،الوجيز في القانون اإلداري ،دار ااجدد للنشر والتوزعع ،2010 ،4 ،ص.222
ً
 .18محمد سليمان الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،دار الفكر ،القاهرة ،2011 ،ص  .106وأيضا :عبد
الغ ي رسيوني ،النظرية العامة للقانون اإلداري ،منش ة املعارف ،اإلسكندرية  ،2003ص .446
 .19ناصر لباد،املرجع السابق ص .220
 .20أبو بكر احمد عثمان،املرجع السابق ،ص 103.
 .21مفتاا خليفة عبد الحميد ،العقود اإلدارية ،دار املطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،2008 ،ص.40
 .22وليد حيدر جابر ،مرجع سابق ،ص. 117
 .23ناصر لباد ،مرجع سابق ،ص.226
 .24أبو بكر أحمد عثمان ،مرجع سابق ،ص .113
 .25فوزي فرحات القانون اإلداري العام ،الكتاب األول ،منشورات احل ي الحقوقية ،بيروت ،2004 ،ص.237
 .26املادة ا207ل من املرسوم الرئاس ي  .247-15يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام،
الجريدة الرسمية ،عدد  50الصادرة 20ساتمبر. 2015
 .27وليد حيدر جابر ،املرجع السابق ،ص .403
 .28وليد حيدر جابر املرجع نفسه ،ص .404
 .29مروان محي الدين القطب،طرق خصخصة املرافق العامة ،دراسة مقارنة ،منشورات الحل ي الحقوقية ،لبنان،
 ،2009ص .457
 .30مروان محي الدين القطب ،املرجع السابق ،ص .459
 .31أبو بكر احمد عثمان ،مرجع سابق ،ص. 93
 .32وليد حيدر جابر،مرجع سابق ،ص. 412

قائمة املراجع:

ً
أوال :الكتب:
 .1ولي ر ر ر ر ررد حي ر ر ر ر رردر ج ر ر ر ر ررابر،التفويض ف ر ر ر ر رري إدارة واس ر ر ر ر ررتثمار املراف ر ر ر ر ررق العام ر ر ر ر ررة ،دراس ر ر ر ر ررة مقارن ر ر ر ر ررة ،الطبع ر ر ر ر ررة األول ر ر ر ر ررى
منشورات الحل ي الحقوقية ،لبنان.2009،
 .2زهدي يكن ،القانون اإلداري ،منشورات املكتبة العصرية ،بيروت ،دون فكر سنة النشر.
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 -3أب ر ر ر ررو بكر ر ر ر ررر احمر ر ر ر ررد عثمر ر ر ر رران،عقود تفر ر ر ر ررويض املرفر ر ر ر ررق العر ر ر ر ررام ،دراسر ر ر ر ررة ،مقارنر ر ر ر ررة ،دار الجامعر ر ر ررة الجدي ر ر ر رردة،
اإلسكندرية ،مصر،
 -4م ر ر ر ررروان مح ر ر ر رري ال ر ر ر رردين القط ر ر ر ررب ،ط ر ر ر رررق خصخص ر ر ر ررة املراف ر ر ر ررق العام ر ر ر ررة ،دراس ر ر ر ررة مقارن ر ر ر ررة ،منش ر ر ر ررورات الحل ر ر ر رري
الحقوقية ،بيروت.2009 ،
-5مهن ر ر ررد مخت ر ر ررار ن ر ر رروا ،اإليج ر ر رراب والقب ر ر ررول ف ر ر رري العق ر ر ررد اإلداري ،دراس ر ر ررة مقارن ر ر ررة ،منش ر ر ررورات الحل ر ر رري الحقوقي ر ر ررة،
لبنان،2013 ،
 -6ج ر ر ر ر ررورج فر ر ر ر ر ررودال ،ترجمر ر ر ر ر ررة منص ر ر ر ر ررور القاي ر ر ر ر ر ر ي ،القر ر ر ر ر ررانون اإلداري الج ر ر ر ر ررزء الثر ر ر ر ر رراني ،املسسسر ر ر ر ر ررة الجامعير ر ر ر ر ررة
للدراسات ،بيروت ،دون فكر سنة،
 -7عبد الغ ي رسيوني ،النظرية العامة للقانون اإلداري ،منش ة املعارف ،اإلسكندرية ،2003
 -8فوزي فرحات القانون اإلداري العام ،الكتاب األول ،منشورات احل ي الحقوقية ،بيروت،2004 ،
 -9محمد سليمان الطماوي  ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،دار الفكر ،القاهرة،2011 ،
 -10م ر ر ر ررروان مح ر ر ر رري ال ر ر ر رردين القط ر ر ر ررب،طرق خصخص ر ر ر ررة املراف ر ر ر ررق العام ر ر ر ررة ،دراس ر ر ر ررة مقارن ر ر ر ررة ،منش ر ر ر ررورات الحل ر ر ر رري
الحقوقية ،لبنان،2009 ،
 -11مفتاا خليفة عبد الحميد ،العقود اإلدارية ،دار املطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية،2008 ،
 -12ناصر لباد ،الوجيز في القانون اإلداري ،دار ااجدد للنشر والتوزعع،2010 ،4 ،
ً
ثانيا :القوانين واملراسيم:
 -1املرسومرئاسيرقم247-15املسرخفي  2في الحجة 1436املوافق  16ساتمبر ،2015يتضمن تنظيم الصفقات
العمومية وتفويضات املرفق العام ،الجريدة الرسمية،عدد50الصادرة  20ساتمبر .2015
 -2القانون املتعلق باإلجراءات املستعجلة لإلصالا فات الطارع االقتصادي واملالي.
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 -4الفقرة الثانية من املادة 209من املرسوم الرئاس ي رقم  247-15املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات
املرفق العام.
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*******
ملخص:
تهدف هذه الدراسة على التعرف على اثر الضغوط العمل على االداء الوظيفي في املصارف االهلية
العراقية .
ملا لها االثر البالغ اهميته على القطاع املالي و االقتصادي وانعكاساتها على القطاعات الحيوية
االخرى في ظل عالم متغير وامام تحديات وازمات اقتصادية عاملية .
واوضحت الدراسة ابعاد ضغوط العمل و االداء الوظيفي وما هي اثارها في خالل اختيار املجتمع
املصرفي بتصميم من خالل استبانة شملت ( )35فقرة جميع البيانات االولية من ( )115موظف في
ضوء ذلك تم جمع وتحميل البيانات واختيار الفرضيات باستخدام الحزمة االقتصادية (. )spss
حيث توصلت الدراسة الى العديد ىمن النتائج ابرزها هو وجود دائرة ذو داللة احصائية لضغوط
العمل رعب العمل  ,صراع  ,غموض االداء ظروف العمل املادية على االداء الوظيفي في املصارف
االهلية من حيث الدافعية ( القدرة على االنجاز اخر في النمو والتقدم الوظيفي ) و اما عن اهم
التوصيات هو تسهيل املهام املوكلة للموظفين و العاملين وتبسيط االجراءات من حيث التنفيذ
واالنجاز وكذلك التأكيد على االهتمام بعملية التحفيز للموظفين ومنحهم حوافز تشجيعية من
سبب تتفق مع قدراتهم .
ويشير ( )Boswell, et.al. 2004: 167أن اهمية دراسة العالقة بين املنظمة و االفراد العاملين فيها
الى اهمية العمل ذاته واثره البالغ في الحياة االفراد كما أن له االثر نفسه في استمرار وبقاء املنظمة
َ
بصفة عامة  ،فضال عن اثره على نفسية العامل و اتزان مشاعره وتأمين الحياة السعيده له ،إذ
ً
ً
تجعل منه عضوا فعاال في مجال عمله ومجتمعه .
د .انتظار احمد جاسمdralimajeed82@gmail.com :
431

د .انتظاراحمد جاسم

ويؤكد ( )Shockley-zalabak & Ellis, 2000: 377ان السنوات املاضية القليلة شهدت إهتمام
الباحثين في مجال السلوك التنظيمي  ,وعلم النفس الصناعي  ،وعلم االجتماع التنظيمي بدراسة
العوامل و املؤثرة في االداء الوظيفي  ،والتي تشتمل على متغيرات مثل الرضا والضغوط حيث تعد
هذه العوامل من اكثر العوامل اهمية السباب ما تتركهة من آثار على سلوك االفراد ومواقفهم تجاه
وظائفهم ومنظماتهم  ،خاصة ان تحسين االداء الوظيفي مطلب مهم تسعى اليه كل منظمة  ،وذلك
من خالل محاوالتها الدائمة العمل على تعزيز وتعزيز وتدعيم الرضا .وفي الجانب اآلخر تحاول
املنظمات جاهدة العمل على إزاله او تحييد العوامل او املسببات التي تؤدي الى ضغوط العمل لدى
االفراد املنتمين لها االن ذلك كله يؤدي الى تحقيق مستوى عال من االداء الوظيفي وبذلك تسعى
الدراسة الحالية الى بيان اثر ضغوط العمل على االداء الوظيفي في قطاع املصارف االهليه .
الكلمات املفتاحية  :ضغط  -العمل  -املصارف  -االهلية  -العراقية
Abstract:
This study aimed at investigating the impact of work stress on job
performance in private banks
In order to achieve the objectives of the study, the researcher designed a
questionnaire consisting of (35) paragraphs to gather the primary information
from study sample which consisted (110) individuals . the statistical package for
social sciences ( SPSS ) was used to analyze and examine the hypotheses . the
researcher used many statistical methods to achieve study objectives , such as
simple , multi regression . the main conclusions of the study were :
There is significant impact to work stress ( Workload; conflict and ambiguity
of roles; physical working conditions ) on job performance in private banks
)(motivation; ability ; growth opportunities and career advancement) at level (0.05
The mine recommendations of the study were :
1- facilitate the tasks assigned to employees in private banks at Iraq and make
it easy in terms of implementation and achievement .
2- stimulate the interest of staff of the private banks in Iraq by providing them
appropriate with their abilities .
key words: Pressure - work - banks - private – Iraqi.

املقدمة :

ً
ً
تشهد املجتمعات الحديثة على اختالف انواعها تزايدا مضطردا في عدد و حجم املنظمات التي
توفر الخدمات الضرورية للمجتمع  .وتعتمد هذه املنظمات على متخصصين يفترض فيهم القيام
ً
بعملهم بطرق تتسم بالفاعلية  .وألسباب شتى تبرز معوقات تحول دون قيامهم بدورهم كامال  ،األمر
الذي يسهم في إحساسه بالعجز عند تقديم العمل املطلوب منه ،وباملستوى الذي يتوقعة منه
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ً
ً
الىخرون  .ومتى ما حدث ذلك فإن العالقة التي تربط املوظف باملنظمة تاخذ بعدا سلبيا له اثاره
السيئة على الفرد واملنظمة والعملية اإلنتاجية ككل  .ويشير ) (Boswell, et.al. 2004: 167أن اهمية
دراسة العالقة بين املنظمة و االفراد العاملين فيها الى اهمية العمل ذاته واثره البالغ في الحياة االفراد
َ
كما أن له االثر نفسه في استمرار وبقاء املنظمة بصفة عامة  ،فضال عن اثره على نفسية العامل و
ً
ً
اتزان مشاعره وتأمين الحياة السعيده له ،إذ تجعل منه عضوا فعاال في مجال عمله ومجتمعه.
ويؤكد ( )Shockley-zalabak & Ellis, 2000: 377ان السنوات املاضية القليلة شهدت إهتمام
الباحثين في مجال السلوك التنظيمي  ,وعلم النفس الصناعي  ،وعلم االجتماع التنظيمي بدراسة
العوامل و املؤثرة في االداء الوظيفي  ،والتي تشتمل على متغيرات مثل الرضا والضغوط حيث تعد
هذه العوامل من اكثر العوامل اهمية السباب ما تتركهة من آثار على سلوك االفراد ومواقفهم تجاه
وظائفهم ومنظماتهم  ،خاصة ان تحسين االداء الوظيفي مطلب مهم تسعى اليه كل منظمة  ،وذلك
من خالل محاوالتها الدائمة العمل على تعزيز وتعزيز وتدعيم الرضا .وفي الجانب اآلخر تحاول
املنظمات جاهدة العمل على إزاله او تحييد العوامل او املسببات التي تؤدي الى ضغوط العمل لدى
االفراد املنتمين لها االن ذلك كله يؤدي الى تحقيق مستوى عال من االداء الوظيفي وبذلك تسعى
الدراسة الحالية الى بيان اثر ضغوط العمل على االداء الوظيفي في قطاع املصارف االهليه.
مشكلة الدراسة :
يعتبر ضغط العمل من العوامل الرئيسية املؤثرة على اداء املوظف وحيث ان البحوث التي تناولت
طبيعة العالقة بين املوظف واملنظمة والتأثرات املتبادلة بين الطرفين لتحديد شكل هذه التأثيرات
بشقيها املرغوبة وغير املرغوبة فإن الدراسة الحالية تستهدف دراسة طبيعة العالقة والتأثير بين هذه
املتغيرات ( ضغوط العمل واالداء الوظيفي ) وما الذي يمكن ان تحدثته من آثار بالنسبة للفرد
واملنظمة  .وألن املصارف االهلية واحدة من املؤسسات املالية التي تتطلب من العاملين فيها القيام
بواجباتهم على اكمل وجه فمن البديهي ان هؤالء العاملين العديد من ضغوط العمل .
وبالتالي ممكن تحديد مشكلة الدراسة بصورة اكثر جالء من خالل إثارة السؤال الرئيس التالي :
هل هناك اثر لضغوط العمل بمتغيراته (عبء العمل  ،صراع وغموض االدوار  ،الظروف املادية
للعمل ) واالداء الوظيفي بمتغيراته ( الدافعية  ،القدرة  ،فرص النمو  ،والتقدم الوظيفي )
ونشتق منها االسئلة التالية -:
اوال :ما مستوى اهمية متغيرات الدراسة و املتعلقة بضغوط العمل (عبء العمل  ،صراع وغموض
االدوار  ،الظروف املادية للعمل ) واألداء الوظيفي ( الدافعية  ،القدرة  ،فرص النمو والتقدم
الوظيفي) في املصارف االهلية .
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ً
ثانيا  :هل هناك اثر لعبء العمل على االداء الوظيفي (الدافعية  ،القدرة  ،فرص النمو والتقدم
الوظيفي ) في املصارف االهلية .
ً
ثالثا  :هل هناك اثر لصراع وغموض االدوار على االداء الوظيفي (الدافعية  ،القدرة  ،فرص النمو
والتقدم الوظيفي) في املصارف االهليه .
ً
رابعا  :هل هناك اثر للظروف املادية للعمل على االداء الوظيفي (الدافعية  ،القدرة  ،فرص النمو
والتقدم الوظيفي) في املصارف االهلية .
اهمية الدراسة :
تستمد الدراسة الحالية اهميتها من النقاط اآلتية :
 -1اهمية املتغيرات املبحوثة واملتمثله بضغوط العمل واالداء الوظيفي ؟
 -2توضيح مدى تأثير ضغوط العمل وبمتغيراته على االداء الوظيفي بمتغيراته ؟
 -3الحاجة الى تحديد مفهوم ضغوط العمل  ،وان عملية التطوير هذه البد لها ان تأخذ باالعتبار
االداء الوظيفي للعاملين في املصارف االهلية .
 -4اهمية نتائج العالقات االرتباطية والتاثيرية بين متغيرات الدراسة التي ستوضح الصورة امام
ً
ً
ً
متخذو القرارات في املصارف االهلية عن الجوانب األكبر تأثيرا واألقل تأثيرا واألقوى ارتباطا
واالضعف ارتباطا بما يعطي صورة واضحة عن الجوانب التي يجب زيادة االهتمام بها  ،واعطائها
األولوية  ،وربما تقود تلك النتائج إلى ضرورة إجراء دراسات الحقة ذات فائدة أكبر ؛ لتطير أداء
املصارف االهلية بعد ان تكون الصورة قد اتضحت بشكل جيد
أهداف الدراسة :
تتمثل اهداف الدراسة بما يأتي :
 -1التعرف على اهمية ضغوط العمل بمتغيراته واالداء الوظيفي بمتغيراته في املصارف االهلية
 -2بيان اثر عبء العمل على االداء الوظيفي (الدافعية  ،القدرة  ،فرص النمو والتقدم الوظيفي) في
املصارف االهلية .
 -3تحديد اثر صراع وغموض االدوار على االداء الوظيفي (الدافعية  ،القدرة  ،فرص النمو والتقدم
الوظيفي) في املصارف االهلية .
 -4بيان اثر الظروف املادية للعمل على االداء الوظيفي (الدافعية  ،القدرة  ،فرص النمو والتقدم
الوظيفي) في املصارف االهلية .
فرضيات الدراسة :
ً
إستنادا الى مشكلة الدراسة تمت صياغة الفرضيات التالية الرئيسة ؛ التي سيجرى إختبارها :
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الفرضية الرئيسة HO
" ال يوجد اثر ذو داللة !غحصائية لضغط العمل ( عبء العمل  ،صراع وغموض االدوار ،
الظروف املادية للعمل ) على االداء الوظيفي (الدافعية  ،القدرة  ،فرص النمو والتقدم
الوظيفي) في املصارف االهلية " يشتق منها الفرضيات الفرعية االتية :
الفرضية الفرعية االولى HO :
" ال اثر ذو داللة احصائية لعبء العمل على االداء الوظيفي (الدافعية  ،القدرة  ،فرص النمو
والتقدم الوظيفي) في املصارف االهلية .
الفرضية الفرعية الثانية HO2
" ال يوجد اثر ذو داللة احصائية لصراع و غموض األدوار على االداء الوظيفي (الدافعية  ،القدرة ،
فرص النمو والتقدم الوظيفي) في املصارف االهلية
الفرضية الفرعية الثالثة HO3
" ال يوجد أثر ذو داللة احصائية للظروف املادية للعمل على األداء الوظيفي (الدافعية  ،القدرة ،
فرص النمو والتقدم الوظيفي) في املصارف االسالمية .
التعريفات االجرائية ملصطلحات الدراسة
ضغوط العمل  :حدث االفراد العاملين  ،وتشجيعكم لغرض توفير مهاراتهم الخاصة وخبراتهم على
نحو االفضل  ،وذلك عن طريق منحهم املزيد من الحريه في التصرف ألداء اعمالهم و املشاركة في
ً
املعلومات الى جانب املوارد و االمتيازات االخرى ليكونو قادرين على العمل بفاعليه تحقيقا الهداف
املنظمة ( )Nixon , 1994: 16
عبء العمل  :تحميل الفرد بأعباء فوق طاقته يعتبر مصدرا من مصادر الضغوط  ،وقد تكون زيادة
االعباء من الناحية الكمية حيث يطلب من الفرد القيام باعمال اكثر مما يستطيع انجازة في الوقت
املحدد كما وقد تكون زيادة العبء في شكل نوعي  ،كأن يطلب من الفرد القيام باعمال ال تالئم
استعداداته وقدراته الخاصة ( جرينبرج وبارون) 260 : 2004 ،
ً
ً
صراع وغموض االدوار  :مجموعة من انماط السلوك املتوقعة من الفرد الذي يشغل مركزا معينا .
ويمثل صراع وغموض الدور عدم التأكد فيما يتعلق بماذا يعمل يعمل الفرد  ،ومتى وكيف .
الظروف املادية للعمل  :مجموعة ظروف العمل املتعلقة من تهوية  ،اضاءة رطوبة  ،درجة حرارة
عالية ن ضوضاء  ،او التعامل مع مواد كيميائية كالغازات والتي يمكن ان تؤدي الى الشعور بعدم
مناسبة العمل وظروفة ( العميان . ) 165 :2005،
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االداء الوظيفي  :جانب من جوانب التنظيم غير الرسمي الذي يتمتع به بعض االفراد او الجماعات
في املنظمات ويعرف بانه عبارة عن قدرة العاملين على القيام بمهام وواجبات ومسؤوليات الوظيفة
املحددة له باقل وقت وكلفة لتحقيق أقص ى درجة من االنتاج في ظل بيئة تنظيمية متكاملة تتصف
بمناخ مالئم وجيد للعمل مع توفر التعليمات االدارية في ظل هيكل تنظيمي ياخذ في االعتبار كافة
املتغيرات املحيطة (بنات)2009 ،
الدافعية  :الرغبة لدى االفراد العاملين في بذل اقص ى جهود ممكنة لتحقيق أهداف املؤسسة
(عباس)166 :2006،
القدرة على االنجاز  :الرغبة في القيام بعمل جيد ،والنجاح في العمل بشكل طموح وتنافقس ي
ومواجهة وحلها ( قطامي  ،وعدس ) 103 : 2002 ،
فرص التقدم والنمو الوظيفي  :مجموعة من الظروف التي تتهيأ للفرد للترقي او االنجاز ن وتتم من
ً
ً
خالل مقارنة الفرد العامل نفسه مع االخرين او عندما يضع لنفسة وقتا محددا لتحقيق هدف معين
(حسن. )404 :2004،
وتتفق الباحثة مع ما تطرق اليه الباحثون و الكتاب حول تعرف متغيرات الدراسة الحالية والتي
يستعيدها في دراسته .

املبحث الثاني :مفهوم واهمية ضغوط العمل

ً
مما ال شك فيه إننا في بيئة تسودها املثيرات املتنوعة بعيدا عن اسبابها سواء مادية او سيكولوجية
واثرت هذه املثيرات على الفرد  ،حيث لم يقتصر هذا التأثير في البيت او املدرسة انما تجاوز الي بيئة
العمل ومن هنا برزت الضغوط االنسانية نتيجة التأثر باملؤثرات واملنبهات البيئية املختلفة
(العميان)2005:159،
تعتبر الضغوط حالة ديناميكية يواجه فيها الفرد فرص او متطلبات مرتبطة بما يرغب به لكن
النتائج املرتبطة بها تدرك على انها غير مؤكدة ومبهمة (العطيه. )371 :2003 ،
ضغط العمل يحدث نتيجة لوجود متطلبات للوظيفة او للعمل غير متوافقه مع القدرات العقليه
والجسمية والفسيولوجية للموظف مما تجعله غير متوازن في اداء مهامه (Greiner & ,2005:
)145Krause
تعتبر ضغوط العمل من القضايا التي الزمت االنسان منذ وجوده على االرض  ،وكان هذا العمل
ً
واليزال مصدرا للمتاعب  ،ولقد ترتب على هذا وما صاحبه من شقاء بعض املخاطر والتحديات او ما
يعرف بالضغوط ( الدوسري) 19 :2005 ،
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ً
ونظرا ألهمية ضغوط العمل فقد اصبح هذا املوضوع احد املجالت االساسية ألهتمام العديد من
رجال الفكر االداري  ،حيث ركزت اهتماماتهم على املستوى التحليل النظري  ،ولم تنال الدراسات
ً
ً
التطبيقية نصيبا كافيا ويرجع ذلك لألسباب التالية ،االول كثرة العوامل املسببة للضغوط وتداخلها
والسبب الثاني  ،عدم اتفاق الباحثين على مفهوم محدد ودقيق لضغوط العمل (العميان:2005 ،
.) 159
فالضغوط بحد ذاته ليس حالة سيئة دائما ،لكن هناك إيجابيات للضغوط إذ انه يكون فرصة
حينم ا يتضمن احتمال الربح  ،ونذكر مثال االداء املتفق للرياض ي في املوقف الصعبة  ،ان مثل هؤالء
االفراد يستفيدون من الضغط بشكل ايجابي لالرتقاء بمستوى املواقف واالداء بأقص ى ما يتمكنون
(العطيه.)372 :2003 ،
ان الضغوط هي حالة نفسية وذهنية واجتماعيه تنتاب االنسان وتتسم بالشعور و االرهاق
الجسمي والبدني الذي قد يصل الى ىاالحتراق  ،كما تتسم بالشعور الضيق والتعاسة وعدم القدرة
على التاقلم وما يصاحب ذلك من عدم رضا عن نفس او املنظمة او املجتمع بصفة عامة (معروف،
. ) 21 : 2001
والضغوط كل تاثير مادي او نفس ي او معنوي ياخذ اشكال تؤثر على سلوك متخذ القرار  ،ويعوق
توازنه النفس ي والعاطفي ويؤدي الى احداث توتر عصبي او قلق نفس ي يجعله غير قادر على اتخاذ
القرار بشكل جيد او القيام بالسلوك الرشيد تجاه املواقف اإلدارية والتنفيذيه التي تواجه متخذ
القرار في املشكلة (الخضيري. ) 12 : 1991 ،
وتؤكد الباحثة ان ضغوط املجموعة من ردود االفعال التي يبديها الشخص نتيجه ملجموعه من
املوقف التي يتعرض لها في بيئة العمل  ،وتنتج ردود االفعال هذه املجموعه املتغيرات الفسيولوجية
ً
والنفسية على الشخص ذاته ويتفق الجميع تقريبا على ان ضغوط العمل هي عبارة عن نتائج
التفاعل بين املوظف وظروف العمل وتختلف وجهات النظر ومع ذلك ن فأن التعارض بين خصائص
املوظف وظروف العمل هي السبب الرئيس ي للظغوط العمل .
مصادروآثارضغوط العمل :
صنف كال من ( الكبيس ي 2003 ،؛ مسلم  )2007 ،مصادر الضغوط في مجموعتين االولى تضم
املصادر التنظيمية ،واالخرى تشمل املصادر الفردية لضغوط العمل .
املصادرالتنظيمية :
 -1طبيعة العمل  ،اذ ان طبيعة العمل الذي يقوم به الفرد من حيث مدى تنوع الواجبات املطلوبة او
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مدى اهمية العمل وكمية ونوعية املعلومات املرتدة من تقييم االداء كلها من العوامل التي من
ً
ً
املحتمل ان تكون مصدرا اساسيا لالحساس بالضغوط (العميان. )163 : 2005 ،
ً
وبعض الوظائف بطبيعتها تتضمن ضغوطا عاليه مثل رجال االطفاء وكبار املدربين و الجراحين  ،في
ً
حين ان وظائف اخرى مثل املحاسبين وخبراء التأمين اقل ضغوطا ( جرينبرج و بارون)257 2004 ،
وفي دراسة لـ  The national institute for occupational safety and Healthعن مستوى
ً
الضغوط االكثر من  130مهنة  ،تبين ان هناك مهنا تعاني من مستوى عال من ضغط العمل اكثر من
غيرها  ،وفي مقدمة هذه املهن حسب ترتيبها مهنة املدير والسكرتير واملشرف ومدير املكتب  ،وتبين ان
بعض املهن تتعرض ملستوى منخفض من الضغوط مثل مهنة العامل الزراعي والخادمة (عسكر،
.) 11 :1988
 -2غموض الدور  ،تشير كلمة الدور الى مجموعة من انماط السلوك املتوقعه من الفرد الذي يشغل
ً
مركزا معنيا ويمثل غموض الدور عدم التأكد فيما يتعلق بماذا يعمل الفرد ،متى و كيف  .ويمكن ان
يوجد الغموض في مسؤولية الفرد  ،القواعد مصادر السلطه  ،تقييد املشرف ألداء الفرد ن التغيرات
التنظيمية و االمان الوظيفي  ،وهناك احتمال ان يحدث الغموض في املنظمات املعقدة كبيرة الحجم
ويحدث الغموض عندما تحدث تغيرات تكنولوجية  ،يغير احد االفراد عملة  ،يوجد نقص في
املعلومات الواردة من االدارة العليا ،يخفي املرؤوسون معلومات عن املشرف كوسيلة للسيطرة على
األحداث او كاسلوب ملضايقة مشرف غير مفضل بالنسبة لهم ( حسن .)403 : 2001 ،وقد اثبتت
ً
ً
بحوث عديدة ان غموض الدور ينش ئ عند الفرد توترا سلبيا بتجسد مباشرة في تدهور رضائة عن
العمل وزعزعة ثقته بنفسه وباالخرين ( السالم.)84: 1990 ،
 -3صراع الدور  ،يظهر صراع الدور في العمل حينما يقوم الفرد بأداء مهام كثيرة تتطلب سرعة كبيرة
ً
النجازها  ،ويشعرالفرد عند ادائه لهذه املهام بعدم رغبته في ادائها ويعتبرها جزءا من مهام وظيفته،
باالضافة الى ان هذه املهام تكون مشبعه ومتداخلة مع مهام او ادوار اخرى يؤديها الفرد وامثلة ذلك
تداخل عمل الفرد مع واجباته العائلية او عدم اهتماماته الشخصية في هذه الوظيفة  ،وال يعتبرها
محببة الى نفسه  ،وبالتالي يشعر الفرد باالستياء من عمله وبالضغوط الواقعه عليه  ،كذلك يظهر
ً
صراع االدوار حينما يكون الفرد واقعا احت اكثر من قيادة ن ويتلقى اوامر من اكثر من رئيس
يطلبون منه القيام بوظائف متناقضة ( عبد الباقي  . ) 333 . 2003 ،كما لوحظ ان هناك عالقة
ً
وثيقة بين صراع الدور وتوتير الفرد في املنظمة  ،وينشأ ايضا صراع الدور عندما يواجه الفرد العديد
من طلبات العمل املتناقضة او عندما يعمل اشياء ال يرغبها اصال او ال يعتقد انها جزء من عمله
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(السالم .)85: 1990،وهناك عدة صور من صراع الدور في املنظمات تتكون من العناصر التالية
(هيجان.)177 : 1998 ،
* تعاغرض اوليات مطالب العمل
* تعارض حاجات الفرد مع متطلبات املنظمة
* تعارض مطالب الزمالء مع تعليمات املنظمة
* تعارض قيم الفرد مع قيم املنظمة التي يعمل بها
ً
 -4زيادة او انخفاض عبء الدور  .تحميل الفرد بأعباء فوق طاقته يعتبر مصدرا من مصادر
الضغوط  ،وقد تكون زيادة االعباء من الناحية الكمية حيث يطلب من الفرد القيام باعمال اكثر مما
يستطيع انجازة في الوقت املحدد كما قد تكون زيادة العبء في شكل نوعي  ،كأن يطلب من الفرد
باعمال تالئم استعداداته وقدراته الخاصة ( جيرينبرج وبارون .)260 :2004 ،واذا كانت الزيادة في
ً
ً
اعباء العمل تمثل مصدرا للضغوط  ،فان انخفاض اعباء العمل ال يمثل تحديا لقدراتهم ويدفعهم
الى امللل كما هو الحال بالنسبه لعمال خطوط االنتاج (محمد .)80 :1992 ،عبء العمل الناقص
يقصد به ان املوظف لديه عمل قليل غير كاف الستيعاب قدراته وطاقته واهتماماته  ،اي يكون لديه
ً
إمكانات اكبرمن املهام والواجبات املكلف بها ،وهذا ما يسبب شعورا بعدم االرتياح وامللل الن هذا
العمل القليل ال يؤدي الى استثارة حماس واهتمام االفراد مما يؤدي بهم الى االهمال والقلق وذلك
لشعورهم بعدم اهميتهم في العمل (هيجان.)171 :1998،
 -5النمو والتقدم الوظيفي  ،قد تفرض بعض الضغوط نفسها على الفرد مثل الضغوط للترقي او
االنجاز ،ويحدث هذا عادة عندما يضع الفرد لنفسه معاييرا  ،او عندما يقارن نفسه باالخرين او
ُ
ً
عندما يضع لنفسه وقتا محددا لتحقيق هدف معين ويشير بعض االفراد بالراحة لهذه الضغوط
ً
العتقادهم ان اشباع الحاجه تعد قوه دافعه ويتوقف ما اذا كانت االهداف تخلق ضغوطا او تحقيق
قوة دافع ايجابية على مدى واقعية االهداف واحتماالت تحقيقها (حسن .)404 :2001 ،وقد يرجع
شعور الفرد بالضغوط نتيجة عدم معرفته لفرص النمو والترقي املتاحة له في املستقبل  ،خاصة مع
ً
تقدم سنه وشعوره انه في اخر حياته الوظيفيه ،وهذا يولد شعور لدى الفرد شعورا باالحباط
ً
واالستياء من عمله ،كذلك انخفاضا في الشعور باالنتماء للمنظمة (عبد الباقي.)334 :2003 ،
 -6املسؤولية تجاه اآلخرين  ،بوجه عام ان االفراد املسؤولين عن اخرين في تحفيزهم ،ومكافأتهم
ً
ومعاقبتهم  ،واالتصال بهم يواجهون ضغوطا اكثر من غيرهم  ،لذلك فان وظائف املديرين في املنطقة
هي التي تتحمل التكاليف االنسانية لسياسات املنظمخة وقراراتها ز كذلك اتجاهات وتوقعات
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املديرين واملشرفين تؤثر على طبيعة عالقاتهم باملوظفين او العاملين الذين يشرفون عليهم  ،كذلك
االسلوب االشرافي الذي يتبعه املديرين في قيادتهم لهؤالء املوظفين ذلك انه اذا ما كانت نظرة املديرين
ايجابية نحو موظفيهم ويعاملونهم على اعتبار انهم يحبون العمل  ،فان ذلك سوف يؤثر على رفع
معنويات املوظفين وزيادة رضاهم الوظيفي وبالتالي يقلل من ضغوط العمل عليهم ،وباملقابل فأنه إذا
ً
ماكانت النظرية السلبية  ،فان النتيجه سوف تكون ايضا سلبية بالنسبة ملعنويات املوظفين ودرجة
الضغوط التي يعانونها في العمل (هيجان.)180 :1998 ،
 -7الظروف املادية للعمل  .ان اختالف ظروف العمل املادية من تهوية ن اضاءة  ،درجة حرارة عالية
،ضوضاء او التعامل مع مواد كيميائية كالغازات يمكن ان يؤدي الى الشعور بعدم مناسبة العمل
ً
وظروفه ونظرا لالرتباط الوثيق بين هذه االمور وصحة وسالمة الفرد البدنية فإنها يمكن ان تكون
ً
ً
مصدرا اساسيا من مصادر ضغوط العمل ( العميان.)165 :2005 ،
-8الهيكل التنظيمي  .يحدد موقع الفرد داخل الهيكل التنظيمي نوع مسببات الضغط التي تعرض لها
 ،فرجل االدارة العليا يعترض الضغوط تأتيه من البيئة الخارجية باالضافة الى بيئة العمل  ،فهو
يواجه مشاكل املنافسه و التغير في الظروف السياسية و االقتصادية و االجتماعيه كما يواجه
مشكلة تدبير املوارد وتوزيعها واتخاذ القرارات الصعبة ومشاكل العاملين بينما يعاني رجال اإلدارة
الوسطى من ضغوط صراع الدور اما الشكوى العامة عند املستويات االدنى من التنظيم  ،فهي عدم
التوازن بين السلطات واملسؤوليات وعدم املشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم ،كما تبين ان
شكل الهيكل التنظيمي و املركزية الشديدة و االفراط في الخصص وتقسم العمل ونطاق اإلشراف
غير املالئم واالعتماد الزائد بين وحدات املنظمةمن العوامل املسببة لضغوط العمل ( االلعميان،
.)160 :2005
 -9املساندة االجتماعية  .ترتبط املساندة االجتماعية التي يتلقاها الفرد من االخرين بالجوانب
املختلفة للصحة واالستقرار النفس ي واالجتماعين ويشير مفهوم املساندة االجتماعية الى الشعور
بالراحة واملساعدة او املعلومات التي يتلقاها الفرد من خالل اتصاله الرسمي او غير الرسمي
بالجماعات و االفراد  ،ومثاال لذلك استماع العمال لشكوى صديقة الذي تخطى في الترقية او
مساعدة العامل زميله في تعليم املهارات جديدة  ،او مساعدة الفرد زميله الذي فصل من عمله في
البحث عن عمل اخر ( عسكر .)16 :1988،فالفرد يشعر باالمان حينما يجد بجوارة صديق او قريب
يستطيع اللجوء اليه حينما يواجه صعوبات او مشكلة او يحتاج الة مشورة ومن هنا تأتي اهمية
العالقة اإلنسانية بين املدير ومرؤسية ن وجو الصداقة بين الزمالء في العمل الن ذلك من شأنه ان
يخفف من مقدار الضغوط التي يواجهها الفرد ( جرينبرج وبارون.)260 : 2004،
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املصادرالفردية :
هناك مجموعة من العوامل الشخصية التي تسبب في شعور االفراد بالضغوط من عدمه ومن أهم
هذه العوامل (عبد الباقي.)336 :2003 ،
 -1أختالف شخصية الفرد كمسبب للشعور بضغوط العمل قد تكون الضغوط موجودة في بيئة
العمل واحدة  ،إال ان الشخصية املختلفة لالفراد هي التي تعطي الفرصة للفرد بانه يشعر بالضغوط
دون شخص اخر .
ً
 -2اختالف قدرات االفراد تتفاوت القدرات من فرد الى اخر .ويلعب ذلك دورا في تفاوت الشعور
بضغوط العمل  .ومن هذه القدرات :
* القدرة على تحمل االعباء و املهام الصعبة.
* القدرة على تحمل املسؤولية وقد تكون املسؤولية االشراف على االخرين و املسوؤلية عن اشياء
مادية لالفراد .
* القدرة علة التعامل و التأقلم مع الضغوط فبعض االفراد لديهم القدرة على التكيف مع ضغوط
العمل  ،ومع ان املصادر الضغوط واحدة اال ان لها ردور فعل مختلفة من جانب االفراد .
* مدى ادراك الفرد للضغوط فاالفراد يختلفون في مدى ادراكهم للضغوط من حولهم  ،ويرجع ذلك
الى التفاوت بين املعاني املدركة بواسطة االفراد ومدى فهمهم وتفسيرهم لها .
 .1اآلثارااليجابية املترتبة على ضغوط العمل
ان العديد من املنظمات ان لم يكن جميعها تنظر الى ضغوط العمل على انها شر يجب مكافحته
ً
ً
وذلك ألثارها السلبية على الفرد واملنظمة معا  .ولكن الحقيقة غير ذلك  ،أذا ان لضغوط العمل اثارا
التحفيز على العمل ؛ وتجعل الفرد يفكر في العمل ؛ وزيادة تركيز الفرد على العمل ؛ ونظر الفرد الى
عمله بتميز؛ والتركيز على نتائج العمل ؛ والنوم بشكل مريح ؛ والقدرة على التعبير عن االنفعاالت
واملشاعر ؛ والشعور باملتعة ؛ والشعور باإلنجاز ؛ وتزويد الفرد بالحيوية ح والنظر للمستقبل
بالتفائل واملقدرة على العودة الى الحالة النفسية الطبيعية عند مواجهة تجربة غير سارة (العميان،
.)65 :2005
االثارالسلبية املترتبة على ضغوط العمل
آثارالضغوط على الفرد
 -1اآلثارالسلوكية
من بين اآلثار التي تترتب على احساس الفرد بتزايد الضغوط عليه ،حدوث بعض التغيرات في عاداته
املالوفة وانماط سلوكه املعتاد  .وعادة ما تكون تلك التغيرات إلى األسوا وذات آثار سلبية ضارة سواء
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في االجل القصير او االجل الطويل  ،ومن اهم تلك املتغيرات املعاناة من االرق  ،االفراط بالتدخين
اضطراب الوزن  ،فقدان الشهية  ،التغير في عادات النوم ن استخدام االدوية املهدئة  ،العدوانية
والتخريب  ،وعدم احترام االنظمة والقوانين املوجودة في املنظمة (هيجان.)288 :1988 ،
االثارالنفسية
على الرغم من اهمية االثار النفسية  ،فإنها لم تحظى بنفس درجة االهتمام التي حظيت بها الىثار
ً
ً
املرتبطة باعضاء الجسم ،ويرجع ذلك الى صعوبة قياسها نظرا النها غير ملموسة وهذه اآلثار غالبا ما
تتمثل بالقلق والتوتر  ،والغضب واالحباط ؛ وامللل والشعور بانخفاض تقدير الذات ؛ واالرق وسرعة
االثارة ؛ وانخفاض اخالقيات الفرد ؛ وزيادة الرضا عن العمل ؛ وزيادة الرغبة في ترك العمل ؛
وانخفاض الوالء التنظيمي ؛ واالحتراق الذاتي ؛ وفقدان االهتمام وانخفاض القدرة على اشباع
الحاجات (.)Lothans,1985:141
االثارالجسدية
تمتد نتائج تزايد الضغوط على الفرد لتحدث بعض اآلثار السلبية الضارة على الفرد وسالمته
البدنية ومن اهم االمراض الجسدية التي يمكن ان يعاني منها الفرد بسبب الضغط في العمل الصداع
 ،قرحة املعدة  ،السكري  ،امراض القلب  ،ضغط الدم (العميان.)167 :2005 ،
االداء الوظيفي
تنطوي وظيفة ادارة العنصر البشري على تلك النشاطات املصممة لتوفير املورد البشري حسب
التخصصات املطلوبة في املنشأت وكذلك املحافظة على تلك الكفاءات وتنميتها وتحفيزها بما يمكن
املنظمة من بلوغ اهدافها بكفاية وفعالية فالعنصر البشري ال يمكن االستغناء عنه وهو بال شك
ً
ً
حتمي الوجود في اي مرحلة سواء كان العمل يدويا او اليا او محسوبا  ،فهذه التطورات املتصارعة في
عالم االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات عززت اهمية املوارد البشرية  ،وقد اكدت العديد من التجارب
ان نجاح رسالة املؤسسات بايدي العاملين  ،وتحقيق االهداف بعتمد على اداء العاملين ( نصر
هللا)3 :2002،
لذلك حظي موظوع االداء الوظيفي بأهتمام إدارة املوارد البشرية وادارة االعمال وعلماء االدارة
العامة والسلوك التنظيمي ألتصالة الوثيق بمستقبل العصر البشري في مؤسسات االدارية  ،ويعتبر
ً
موضوع األداء من املوضوعات التي نالت اهتماما كبيرا من قبل املنظرين واالداريين في مجاالت ادارية،
ً
إذ انه يعد الوسيلة لتحقيق أهداف العمل املنظمات  ،فضال عن إن األداء يعبر عن مستوى التقديم
الحضاري واالقتصادي لجميع الدول املتقدمة والنامية على سواء ومن هنا نجد ان غالبية املسؤولين
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االداريين يعطون موضوع االداء والعوامل املؤثرة فيه االهمية القصوى نظرا الن أداء ادارتهم ما هو
اال انعكاس لالداء الفردي داخلها (العماج.)58 :2003،
بينت(برنوطي )377 :2004 ،ان كل منظمة تحتاج ان تجري تقييم دوري ألداء العاملين فيها اذا
ارادت االستفادة منهم بشكل سليم  ،فمثال اذا احتاجت ترشيح شخص للترقية الى وظيفة جديدة ال
بد مراجعة ادائة بمهمة حساسة تتطلب خصائص ومواصفات معينة  ،تحتاج مراجعة سجل ادائة
السابق لتقدير مدى مالئم وتمتعه بالخصائص املطلوبة  .يشير ( العوامله . ) 66 :2004 ،الى اداء
الوظيفي على انه مجموعة السلوكيات االدارية املعبرة عن قيام املوظف بعملة وتتضمن جودة االداء
ً
 ،وحسن التنفيذ والخبرة الفنية في الوظيفة فضال عن االتصاالت والتفاعل مع بقية اعضاء املنظمة
وااللتزام باللوائح االدارية التي تنظم عمله والسعي نحو االستجابة بكل حرص .
ومن خالل ما سبق تعرف الباحثة االداء الوظيفي بأنه عبارة عن قدرة العاملين القيام بمهام
وواجبات ومسئوليات الوظيفة الواضحة العناصر واملعالم بأقل وقت واقل تكلفة لتحقيق اقص ى
درجة من اإلنتاج في ضل بيئة تنظيمية متكاملة تتصف بمناخ مالئم وجيد للعمل مع توافر
التعليمات في ظل هيكل تنظيمي يأخذ في االعتبار كل املتغيرات املحيطة .
ومن خالل التعاريف السابقة يمكن استخالص النقاط التالية التي توضح مفهوم ومعنى تقييم االداء
الوظيفي .
* ان تقييم االداء عملية مستمرة منتظمة تتطلب وجود شخص يالحظ ويراقب االداء بشكل مستمر
ً
ليكون التقييم موضوعيا .
* ان تقييم االداء عملية تتطلب وجود معايير ومعدالت محددة لالداء تتم بموجبها مقارنة اداء
املوظفين للحكم على مستوى كفاءته وسلوكه في العمل .
* ان تقييم يعد وثيقة رسمية سنوية يستند اليها من ناحية قانونية عند اثبات العدالة في اي قرارات
التوظيف او الترقية او النقل او التدريب وغيرها من حقوق املوظفين ظروفهم وبيئة العمل التي
يعملون فيها .
* ان تقييم االداء ال يقتصر على تقدير فقط يتعدى ذلك الى تشخيص نواحي الضعف والعمل على
عالجها وتحفيز املوظف على تحسن ادائة وتطوير امكانياته .
ويحدد (سلطان .)2003 ،ان موضوع االداء الوظيفي للعاملين حظي بأهمية مرموقة في العملية
االدارية وبين موضوعاتها  ،فهو الوسيلة التي تدفع االجهزة االدارية للعمل بحيوية ونشاط حين تجعل
الرؤساء يتابعون واجبات ومسؤوليات مرؤوسيهم بشكل مستمر  ،وتدفع املرؤوسين للعمل بفاعلية
وقد اختلفت نظرة الباحثين ملجاالت االستفادة من تقييم االداء الوظيفي منذ ظهور التقييم
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بمفهومية البسيط  ،الذي ال يعدو ان يكون الغرض منه متابعة ومراقبة املوظفين ،حتى بروز املفهوم
الحديث لتقييم االداء الوظيفي الذي يهدف الى زيادة الكفاءة االنتاجية واستعداد االفراد للتقدم
وبالتالي ظهرت مجاالت متعددة االستخدام لتقييم االداء الوظيفي .

املبحث الثالث:
منهج الدارسة :
تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي والذي يحاول وصف وتقييم واقع ضغوط العمل واثرها على
ً
االداء الوظيفي في املصارف االهلية ويحاول املنهج الوصفي ان يقارن ويفسر ويقيم أمال في التوصل
الى تعميمات ذات معنى يزيد بها رصيد املعرفة عن املوضوعوالوصول الة استنتاجات تسهم في
تحسين قدرة املصارف االهلية على االستفادة من توزيع ضغوط العمل بالشكل االمثل والحد من
املعوقات التي تؤثر على اداء املوظفين العاملين باملصارف االهلية .
مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة من كافة االفراد العاملين في املستويات االدارية الدنيا في املصارف االهلية
والبالغ عددهم ( )600اما عينة الدراسة فتم تحديد عينه مالئمة من االفراد العاملين على املستويات
الدنيا باملصارف االهلية والبالغ عددهم ( )150اي نسبة ( )25%من املجتمع الكلي .
ان املتغيرات الديمغرافية كان لها اثر كبير في فهم افراد العينه السئلة االستبانه واإلجابة عليها
بموضوعية  ،وذلك من خالل عدد سنوات الخدمة الحالية واملؤهل العلمي والتخصص العلمي
حسب الشهادة ز حيث تبين ان ما نسبته ( )59.1%من افراد عينة الدراسة هم من الذين نقل عدد
سنوات خبرتهم  3سنوات ن وان ما نسبته ( )22.7%من افراد عينه الدراسة ممن تتراوح عدد سنوات
خبرتهم من  11سنة الى اكثر من  16سنة وان ( )5.5%هم من الذين تزيد عن  16سنةز اما فيما يتعلق
بمتغير املؤهل العلمي فقد بينت النتائج ان ما نسبته ( )78.2%من افراد عينه الدراسة هم من حملة
درجة البكالوريوس في اختصاصاتهم  .وان ( )11.8%هم من حملة درجة املاجستير  .وبالنسبة
للتخصص العملي اشارت النتائج ان( )38.2%من افراد عينة الدراسة هم من املتخصصين بالعلوم
االدارية  ،وان ( )30%هم من املختصين بالعلوم املالية واملصرفية  ،وان ما نسبته ( )28.2%هم من
متخصصين في العلوم املحاسبية  ،وان ما نسبته ( )3.6%هم من املختصين بعلم بالحاسوب  .وان
هذه التخصصات تمكن افراد عينه الدراسة من ادراك واجبات ومتطلبات وظائفهم .
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انموذج الدراسة
املتغري املستقل

املتغري التابع

ضغط العمل

االداء الوظيفي

عبء العمل

الدافعية

صراع وغموض االدوار

Ho
2

Ho
1

القدرة
فرص التقدم والنمو الوظيفي

الظروف املادية للعمل

HO
3
H
O

شكل
اعداد الباحثة انموذج الدراسة
املعالجة االحصائية املستخدمة
لالجابة عن اسئلة الدراسة واختبار فرضياتها قام الباحث باستخدام االساليب االحصائية
التالية :
* معامل  Cronbach Alphaللتأكد من درجة ثبات املقياس املستخدم .
* املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية من اجل االجابة عن اسئلة الدراسة ومعرفة االهمية
النسبية .
* تحليل االنحدار البسيط و املتعدد الختيار فرضيات الدراسة .
ً
* االهمية النسبية  ،الذي تم تحديده طبقا للمقياس اآلتي :
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طول الفئة

=

احلد األعلى للبديل – احلد االدىن للبديل
عدد املستوايت

1-5
3

4

=

=

3

1.33

وبذلك تكون الدرجة املنخفضة من  – 1اقل من 2.33
والدرجة املتوسطة من 3.66 – 2.33
والدرجة املرتفعة من  3.67فاكثر
تحليل نتائج الدراسة
السؤال االول  :ما مستوى اهمية ضغوط العمل ( عبء العمل  ،صراع العمل وغموض االدوار ،
الظروف املادية للعمل ) في املصارف االهلية  .لالجابة عن ال هذا السؤال قام الباحثة بتجزئته الى
مجموعة من االسئلة الفرعية .
السؤال الفرعي االول  :ما مستوى اهمية عبء العمل في املصارف االهلية ؟
لالجابة عن هذا السؤال استعان الباحث بشكل من املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،
واهمية الفقرة ومستوى االهمية  ،كما موضح بالجدول ()2
جدول () 2
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألهمية عبء العمل في املصارف االهلية
الرقم

1
2
3

عبء العمل في املصارف االهلية

يجب ان اكمل عملي في املساء حتى انتهى
منه
ليس لدي التدريب الكافي او الخبرة اللزمة
الداء كل واجباتي بدقة
انا املسؤول في نفس الوقت عن عدة
واجبات او مشروعات غير مرتبطة
ببعضها البعض

مستوى
الداللة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمةT
املحسوبة

3.55

1.21

4.81

0.000

2.49

1.25

4.26

0.000

4

3.22

1.17

1.96

0.050

2
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مستوى
االهمية

ترتيب
اهمية
الفقرة
1

متوسطة
متوسطة
متوسطة

اثرضغط العمل على االداء الوظيفي في املصارف االهلية العراقية
احيانا تكون املهام املسندة لي معقدة
4
وصعبة للغاية
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري العام

2.56

1.06

2.96

1.17

4.31

0.000

3

متوسطة

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى ()1.645( ) 0 < 0.05
يظهر الجدول ( )2اجابات عينة الدراسة عن العبارات املتعلقة عبء العمل في املصاررف االهلية
فقد جاءت في املرتبة االولى فقرة " يجب ان أكمل عملي في املساء حتى انتهي منه" بمتوسط حسابي
بلغ ( )3.55وهو اعلى من املتوسط الحسابي العام البالغ ( ، )2.96وانحراف معياري بلغ ( )1.21فيما
حصلت الفقرة " انا مسؤول في نفس الوقت عن عدة واجبات او مشروعات غير مرتبطة ببعضها
البعض " على املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.22وهو اعلى من املتوسط الحسابي الكلي والبالغ
ً
( )2.96وانحراف معياري ( )1.17وحصلت الفقرة "أحيانا تكون املهام املسندة لي معقدة او صعبة
للغاية " على املرتبة الثالثة من حيث االهمية بمتوسط حسابي بلغ ( )2.56وهو ادنى من املتوسط
الحسابي الكلي والبالغ ( )2.96وانحراف معياري ( )1.06وفي املرتبة الرابعة واألخيرة جاءت فقرة "
ليس لدي الترتيب الكافي او الخبرة الالزمة ألداء كل واجباتي بدقة " بمتوسط حسابي بلغ ( )2.49وهو
ادنى من املتوسط الحسابي الكلي والبالغ (  )2.96وانحراف معياري ( )1.25حيث يالحظ انه من
خالل مستويات الداللة انه لم يكن هناك اختالفات في واجهات نظر افراد عينة الدراسة حول
العبارات املتعلقة بعبء العمل حيث كانت كافية مستويات الداللة اقل من ( )0.05لجميع الفقرات ،
باستثناء الفقرة التي حصلت على املرتبة الثانيةن أذ كان مستوى الداللة مساوي للمستوى املعتمد
في الدراسة الحالية  ،وبشكل عام يتبين ان مستوى اهمية عبء العمل في املصارف االهلية كان
ً
متوسطا .
السؤال الفرعي الثاني  :ما مستوى اهمية صراع وغموض االدوار في املصارف االهلية .؟
لالجابة عن هذا السؤال استعان الباحث بكل من املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،
واهمية الفقرة ومستوى االهمية  ،كما هو موضح بالجدول ()2
جدول ()3
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الهمية صراع وغموض االدوار في املصارف االهلية
الرقم
5

صراع وغموض االدوارفي
املصارف االهلية
اعمل في ظل سياسات وإرشادات
متناقضة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة t
املحسوبة

مستوى
الداللة

3.08

1.22

0.70

0.480
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1

مستوى
االهمية
متوسطة
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هناك تعارض بين متطلبات العمل
6
والذي اقوم به والواجبات
العائلية
ً
أحيانا يطلب مني القيام بمهام في
7
عملي تتناقض مع مبادئي
الشخصية
انا غيرمتأكد من مسؤوليات
8
وظيفتي
حدود السلطه املوكله لي غير
9
واضحة
ال ارى ان هناك عالقة بين ما اقوم
10
به من العمل وبين تحقيق
االهداف االساسية للبنك
تفتقروظيفتي الى الوضوح
11
واالهداف املحددة
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري العام

2.82

1.21

- 1.57

0.120

2

متوسطة

2.37

1.19

5.54

0.000

5

متوسطة

2.32

1.13

6.31

0.000

6

متوسطة

2.82

1.17

- 1.62

0.110

2

متوسطة

2.39

1.14

5.59

0.000

4

متوسطة

2.55

1.25

3.75

0.000

3

متوسطة

2.62

1.19

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى ()0 < 0.05
يظهر الجدول ( )3اجابات عينة الدراسة عن العبارات املتعلقة بصراع وغموض االدوار في املصارف
االهلية فقد جاءت في املرتبه االولى فقرة "اعمل في ضل سياسات وارشادات متناقضة " بمتوسط
الحسابي بلغ ( )3.08وهو اعلى من املتوسط الحسابي العام البالغ ( )2.62وانحراف معياري بلغ
( )1.22فيما حصلت الفقرات طهناك تعارض بين متطلبات الذي اقوم به والواجبات العائلية "
حدود السلطة املوكلة لي غير واضحة " على املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )2.82وهو اعلى من
املتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( )2.62وانحراف معياري (1.21؛  )1.17على التوالي  .وحصلت الفقرة
"تفتقر ةظيفتي الى الوضوح و االهداف املحددة " على املرتبة الثالثة من حيث االهمية بمتوسط
حسابي بلغ ( )2.55وهو ادنى من املتوسط الحسابي الكلي البالغ ( )2.62وانحراف معياري ( )1.25وفي
املرتبة الرابعة جاءت فقرة " ال ارى ان هناك عالقة بين ما اقوم به من عمل وبين تحقيق االهداف
االساسية للبنك "بمتوسط حسابي بلغ ( )2.62وهو ادنى من املتوسط الحسابي الكلي و البالغ ()2.62
وانحراف معياري
( )1.14وجاءت الفقرة الخامسة بمتوسط حسابي بلغ ( )2.37وهو أدنى من املتوسط الحسابي الكلي
ً
والبالغ ( )2.62وانحراف معياري ( )1.19واخيرا  ،في املرتبة السادسة جاءت الفقرة التي تنص على " انا
غير متأكد من املسؤوليات وظيفتي " بمتوسط حسابي بلغ ( )2.32وهو أدنى من املتوسط الحسابي
الكلي والبالغ ( )2.62وانحراف معياري ( )1.13حيث يالحظ انه من خالل مستويات الداللة انه لم
448

اثرضغط العمل على االداء الوظيفي في املصارف االهلية العراقية

يككن هناك اختالفات في وجهات نظر افراد عينة الدراسة حول العبارات املتعلقة بصراع وغموض
االدوار حيث كانت كافة مستويات الداللة اقل من ( )0.05لجميع الفقرات  ،بإستثناء الفقرات التي
حصلت على املرتبة االولى والثانية  ،اذ كان مستوى الداللة اعلى من املستوى املعتمد في الدراسة
ً
الحالية  .وبشكل يبين ان مستوى اهمية صراع وغموض االدوار في املصارف االهليه كان متوسطا .
السؤال الفرعي الثالث  :ما مستوى اهمية ظروف العمل املادية في املصارف االهلية ؟
لالجابة عن هذا السؤال استعان الباحث بكل من املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ن
واهممية الفقرة ومستوى االهمية ن كما هو موضح بالجدول رقم ()4
جدول رقم ()4
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الهمية ظروف العمل املادية في املصارف االهلية
ا
لرقم

ظروف العمل املادية في
املصارف االهلية

 12اشعرباالرتياح بخصوص
املكان الذي امارس عملي
فيه
يتالئم االثاث في مكان
13
عملي مع طبيعة العمل
الذي اؤديه
 14يوفرالبنك ظروف االمن
و السالمة في العمل
يسعى البنك على توفير
15
كافة التسهيالت للعاملين
إلنجازاعمالهم
 16يوفرلي البنك التأمينات
اللزمة في حالة التعرض
لحوادث في العمل
املتوسط الحسابي واالنحراف
املعياري العام

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة t
املحسوبة

مستوى
الداللة

3.59

1.29

4.81

0.000

ترتيب
اهمية
الفقرة
3

متوسطة

3.42

1.31

3.35

0.000

4

متوسطة

3.95

0.96

10.37

0.000

1

مرتفعة

3.31

1.18

2.72

0.010

5

متوسطة

3.70

0.96

7.62

0.000

2

مرتفعة

3.59

1.14

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى ()0 < 0.05
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يظهر الجدول ( )4اجابات عينة الدراسة عن العبارات املتعلقة بظروف العمل املاديةفي املصارف
االهلية فقد جاءت في املرتبة االولى فقرة "يوفر البنك ظروف االمن و السالمة في العمل " بمتوسط
حسابي بلغ ( )3.95وهو اعلى من املتوسط الحسابي العام البالغ ( )3.59وانحراف معياري بلغ ()0.96
 ،فيما حصلت الفقرة " يوفر لي البنك التأمينات الالزمة في حالة التعرض لحوادث العمل " على
املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( 3.70وهو اعلى من املتوسط الحسابي الكلي البالغ ()3.59ى
وانحراف معياري ( )0.96وحصلت فقرة " اشعر باالرتياح بخصوص املكان الذي امارس عملي فيه "
على املرتبه الثالثه من حيث االهمية بمتوسط حسابي بلغ ( )3.59وهو مساوي متوسط الحسابي
الكلي والبالغ ( )3.59وانحراف معياري ( )1.29وفي املرتبة الرابعة جاءت فقرة ط يتالئم االثاث في
مكان عملي مع طبيعة العمل الذي أؤديه " بمتوسط حسابي بلغ ( )3.42وهو ادنى من املتوسط
الحسابي الكلي والبالغ ( )3.59وانحراف معياري ( )1.31وجائت الفقرة التي تنص "احيانا يطلب مني
القيام بمهام في عملي تناقض من مبادئي الشخصية " في املرتبة الخامسة واالخيرة جائت الفقرة التي
تنص على " يسعى البنك على توفير كافة التسهيالت للعاملين إلنجاز اعمالهم " بمتوسط حسابي بلغ
( )3.31وهو ادنى مستويات الداللة انه لم يكن هناك اختالفات في وجهات نظر افراد عينة الدراسة
حول العبارات املتعلقة بظروف العمل املادية حيث كانت كافة مستويات الداللة اقل من ()0.05
لجميع الفقرات  .وبشكل عام يتبين ان مستوى اهمية ظروف العمل املادية في املصارف االهلية كان
ً
متوسطا .
السؤال الثاني  :ما مستوى االداء الوظيفي ( الدافعية  ،القدرة على االنجاز  ،فرص التقدم والنمو
الوظيفي) في املصارف االهلية ؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتجزئته الى مجموعة من االسئلة الفرعية :
السؤال الفرعي االول  :ما مستوى الدافعية في املصارف االهلية ؟
لإلجابة عن هذا السؤال استعان الباحث بشكل من املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،
واهمية القدرة ومستوى االهمية ن كما هو موضح بالجدول ()5
جدول ()5
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى الدافعية في املصارف االهلية
الرقم

الدافعية في املصارف االهلية

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة t
املحسوبة

مستوى
الداللة

17

احظى بتقديررؤسائي عندما

3.45

1.33

3.58

0.000
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ترتيب
اهمية
الفقرة
3

مستوى
االهمية
متوسطة
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احقق افضل من االداء
تحفزني التقويمات املعنوية
18
على االداء االفضل
توزيع العمل بين العاملين غير
19
عادل
احرص على تقديم املقترحات
20
الخاصة بتطويرعملي دائما من
خالل البيانات الدوريه عن
العمل
يخضع العاملين في البنك
21
ملقاييس تقويم دقيقة في االداء
 22يمنحني البنك حوافزتشجيعية
مناسبة
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري
العام

3.75

1.17

6.74

0.000

1

مرتفعة

3.31

1.17

2.77

0.010

4

متوسطة

3.74

0.94

8.26

0.000

2

مرتفعة

2.81

1.29

- 1.55

0.120

6

متوسطة

2.83

1.25

- 1.45

0.150

5

متوسطة

3.32

1.19

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى ()0 < 0.05
يظهر الجدول ( )5اجابات عينة عن العبارات املتعلقة بمستوى الدافعية في املصارف االهلية فقد
جائت في املرتبة االولى فقرة " تحفزني التقويمات املعنوية على االداء االفضل " بمستوى حسابي بلغ
( )3.75وهو اعلى من املتوسط الحسابي العام البالغ ( ، )3.32وانحراف معياري بلغ ( )1.17فيما
حصلت الفقرة " احرص على تقديم املقترحات الخاصة بتطوير عملي دائما من خالل البيانات
الدورية عن العمل " على املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.74وهو اعلى من املتوسط الحسابي
الكلي البالغ ( )3.32ةانحراف معياري ( )0.94وحصلت فقرة " احظى بتقدير رؤسائي عندما احقق
مستوى افضل من االداء " على املرتبة الثالثة من حيث االهمية بمتوسط حسابي بلغ ( )3.45وهو
اعلى من املتوسط الحسابي الكلي و البالغ ( )3.32وانحراف معياري ( )1.33وفي املرتبة الرابعة جائت
فقرة "توزيع العمل بين العاملين غير عادل " بمتوسط حسابي بلغ ( )3.31وهو ادنى من املتوسط
الحسابي الكلي والبالغ (  )3.32وانحراف معياري ( )1.17وفي املرتبة الخامسة جائت الفقرة التي تنص
" يمنحني البنك حوافز تشجيعية مناسبة ط بمتوسط حسابي بلغ (  )2.83وهو ادنى من املتوسط
الحسابي الكلي والبالغ ( )3.32وانحراف معياري (  )1.25واخيرا و في املرتبة السادسة و االخيره جائت
الفقرة التي تنص على " يخضع العاملون في البنك ملقاييس تقويم دقيقة في االداء " بمتوسط حسابي
بلغ ( )2.81وهو ادنى من املتوسط الحسابي الكلي و البالغ (  ) 3.32وانحراف معياري ( )1.29حيث
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يالحظ انه من خالل مستويات الداللة انه لم يكن هناك اختالفات في وجهات نظر افراد عينة
الدرسة حول العبارات املتعلقة بمستوى الدافعية حيث كفة مستويات الداللة اقل من ()0.05
لجميع الفقرات  ،بإستثناء الفقرات الخامسة والسادسة  ،اذ كان مستوى الداللة اكبر للمستوى
املعتمد في الدراسة الحالية  .وبشكل يتبين ان مستوى اهمية بمستوى الدافعية في املصارف االهلية
َ
متوسطا.
السؤال الفرعي الثاني  :ما مستوى القدرة على االنجاز في املصارف االهلية ؟
لالجابة عن هذا السؤال استعان الباحثة بكل املتوسطات الحسابية و االنحرافات املعيارية  .واهمية
الفقرة ومستوى االهمية  ،كما هو موضح بالجدول ()6
جدول ()6
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى القدرة على االنجاز في املصارف االهلية
الرقم

القلدرة على االنجازفي
املصارف االهلية

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة t
املحسوبة

مستوى
الداللة

23

اؤدي مهامي املحددة والتزم
بتنفيذها بدقة متناهية
قدرتي على االنجازجيدة ألني
اعمل بكل امكاناتي
يتناسب مستوى تأهلي
الوظيفي مع الواجبات املناطه
بي
تتالئم نوع الوظيفة التي
اشغلها مع قدراتي الذاتيه
ً
توفرلي الوظيفة فرصا تتوافق
وتنسجم مع قدراتي
يكلف املوظف باكبرمسؤولية
لتحسين مستوى قدرته على
االداء
تهتم سياسة البنك بخصوص
اداة االفراد بتنمية القدرات
لدى العاملين

4.29

0.81

16.81

0.000

ترتيب
اهمية
الفقرة
2

مرتفعة

4.37

0.83

17.27

0.000

1

مرتفعة

3.65

1.34

5.11

0.000

3

متوسطة

3.58

1.34

4.54

0.000

4

متوسطة

3.41

1.23

3.49

0.000

5

متوسطة

3.30

1.15

2.73

0.010

7

متوسطة

3.38

1.12

3.59

0.000

6

متوسطة

24
25

26
27
28

29
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املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري
العام

3.71

1.12

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى ()1.645( ) 0< 0.05
يظهر الجدول ( )6اجابات عينة الدراسة عن العبارات املتعلقة بمستوى القدة على االنجاز في
املصارف االهلية فقد جائت في املرتبة االولى فقرة "قدرتي على االنجاز جيدة ألني اعمل بكل امكاناتي
" بمتوسط حسابي بلغ ( 4.37وهو اعلى املتوسط الحسابي العام البالغ(  )3.71وهو انحراف معياري
بلغ ( )0.83فيما حصلت الفقرة "أؤدي مهماتي املحددة والتزم بتنفيذها بدقه متناهية " على املرتبة
الثانية بمتوسط حسابي ( )4.29وهو اعلى من املتوسط الحسابي الكلي البالغ ( )3.71وانحراف
معياري ( )0.81وحصلت فقرة "يتناسب مستوى تأهيلي الوظيفي مع الواجبات املناطة بي " على
املرتبة الثالثة من حيث االهمية بمستوى حسابي بلغ ( )3.65وهو ادنى من املتوسط الحسابي الكلي
والبالغ ( )3.71وانحراف معياري ( )1.34وفي املرتبة الرابعة جائت فقرة " تتالئم نوع الوظيفة التي
اشغلها مع قدراتي الذاتية " بمتوسط حسابي بلغ ( )3.58وهو ادنى من املتوسط الحسابي الكلي
البالغ ( )3.71وانحراف معياري ( ) 1.34وفي املرتبة الخامسة جائت الفقرة التي تنص " يمنحني البنك
حوافز تشجيعية مناسبة " بمتوسط حسابي بلغ ( )3.41وهو ادنى من املتوسط الحسابيالكلي البالغ
( )3.71وانحراف معياري ( )1.23وفي املرتبة السادسة جائت الفقرة التي تنص على " تهتم سياسة
البنك بخصوص ادارة االفراد بتنمية القدرات لدى العاملين " بمتوسط حسابي بلغ ( )3.38وهو ادنى
ً
من املتوسط الحسابي الكلي البالغ ( )3.71وانحراف معياري ( )1.12واخيرا في املرتبة السابعة جائت
الفقرة " يكلف املوظف بأكبر مسؤولية لتحسين مستوى قدرته على االداء " بمتوسط حسابي بلغ "
( )3.30وهو ادنى من املتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( )3.71وانحراف معياري ( )1.15حيث يالحظ
انه من خالل مستويات الداللة انه لم يكن هناك اختالفات في وجهات نظر افراد عينة الدراسة حول
العبارات املتعلقة بمستوى القدرة على االنجاز حيث كانت كافة مستويات الداللة اقل من ()0.05
لجميع القدرات  .وبشكل عام تبين انت مستوى اهمية القدرة على انجاز في املصارف االهلية كان
ً
مرتفعا .
السؤال افرعي الثالث :ما مستوى فرض نمو و التقدم الوظيفي في املصارف االهليه ؟
لالجابة عن هذا السؤال استعان الباحث بكل من املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ز
واهمية الفقرة ومستوى االهمية  ،كما هو موضح بالجدول ()7
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جدول ()7
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى فرص النمو و التقدم الوظيفي في املصارف
االهلية
الرقم

فرص النمو والتقدم الوظيفي في
املصارف االهلية

 30يساعدني عملي في الحصول على
الخبرة املطلوبة للتقدم الوظيفي
يوفرلي عملي الفرصة للتقدم
31
الوظيفي بحسب استحقاقي
احصل على ترقيتي الوظيفية في
32
موعدها املحدد
 33تتالئم طبيعة وظيفتي ومتطلباتها
مع املستقبل الوظيفي الذي
اطمح لتحقيه
 34ان فرص معاييرالترقية في البنك
جيدة
 35ال يوجد ارتباط بين اتقان العمل
والترقية الوظيفية
املتوسط الحسابي واالنحراف العمياري
العام

مستوى
االهمية

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة t
املحسوبة

مستوى
الداللة

3.39

1.26

3.24

0.000

ترتيب
اهمية
الفقرة
1

متوسطة

2.95

1.24

- 0.38

0.700

3

متوسطة

2.81

1.20

- 1.67

0.100

6

متوسطة

2.84

1.37

- 1.25

0.210

4

متوسطة

2.83

1.33

- 1.36

0.180

5

متوسطة

3.10

1.40

0.75

0.460

2

متوسطة

2.99

1.30

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى ()1.645( ) 0< 0.05
يظهر الجدول ( )7اجابات عينة الدراسة عن العبارات املتعلقة بمستوى فرص النمو والتقدم
الوظيفي في املصارف االهلية فقد جائت في املرتبة االولى فقرة " يساعدني عملي في الحصول على
الخبرة املطلوبة للتقدم الوظيفي " بمتوسط حسابي بلغ ( )3.39وهو اعلى من املتوسط الحسابي
العام البالغ ( )2.99وانحراف معياري بلغ (  )1.26فيما حصلت الفقرة " اليوجد ارتباط بين اتقان
العمل والترقية الوظيفية " على املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.10وهو اعلى من املتوسط
الحسابي الكلي و البالغ ( )2.99وانحراف معياري ( )1.40وحصلت فقرة " يوفر لي عملي الفرصة
للتقديم الوظيفي بحسب استحقاقي " على املرتبة الثالثة من حيث االهمية بمتوسط حسابي بلغ
( )2.95وهو ادنى من املتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( )2.99وانحراف معياري ( )1.24وفي املرتبة
454

اثرضغط العمل على االداء الوظيفي في املصارف االهلية العراقية

الرابعة جائت فقرة "تتالئم طبيعة وظيفتي ومتطلباتها مع املستقبل الوظيفي الذي اطمح لتحقيقة "
بمتوسط حسابي بلغ ( ) 1.37وفي املرتبة الخامسه جائت الفقرة التي تنص "ان فرص معايير الترقية
في البنك جيدة " بمتوسط حسابي بلغ ( )2.83وهو ادنى من املتوسط الحسابي الكلي والبالغ ()2.99
ً
وانحراف معياري ( )1.33واخيرا  ،في املرتبة السادسة جائت الفقرة التي تنص ط احصل على ترقيتي
الوظيفية في موعدها املحدد" بمستوى حسابي بلغ ( )2.81وهو ادنى من املتوسط الحسابي الكلي و
البالغ ( )2.99وانحراف معياري ( )1.20ح يث يالحظ انه من خالل مستويات الداللة انه كان هناك
اختالفات في وجهات نظر افراد عينة الدراسة حول العبارات املتعلقة بمستوى فرص النمو ،
والتقدم الوظيفي حيث كانت كافة مستويات الداللة اعلى من ( )0.05لجميع الفقرات  .والفقرة التي
حصلت على املرتبة االولى  .وبشكل عام يتبين ان مستوى اهمية فرص التمو والتقدم الوظيفي في
ً
املصارف االهلية كان متوسطا .

املبحث :االستنتاجات و التوصيات
النتائج:
ً
 -1بينت النتائج الى ان مستوى اهمية العبئ في املصارف االهلية كانت متوسطا .
ً
 -2اشارت النتائج الى ان مستوى صراع وغموض االدوار فيال املصارف االهلية كان متوسطا .
ً
 -3تبين ان مستوى اهمية ظروف العمل املادية في املصارف االهلية كان متوسطا .
َ
 -4اشارت النتائج ان مستوى اهمية الدافعية في املصارف االهلية كان متوسطا
ً
 -5اوضحك النتائج ان مستوى اهمية القدرة على االنجاز في املصارف االهلية كان مرتفعا .
 -6اشارت النتائج الى ان مستوى اهمية فرص النمو والتقدم الوظيفي في املصارف االهلية كان
ً
متوسطا
 -7وجود اثر ذي داللة احصائية لضغوط العمل (عبئ العمل؛ صراع وغوض االدوار؛ ظروف العمل
املادية ) على االداء الوظيفي في املصارف االهلية من حيث الدافعية ؛ القدرة على انجاز ؛ فرص نمو و
التقدم الوظيفي .
 -8وجود اثر ذي داللة احصائية لعبء العمل على االداء الوظيفي في املصارف االهلية من حيث
الدافعية ؛ القدرة على االنجاز ؛ وفرص نمو و التقدم الوظيفي .
 -9وجود اثر ذي داللة احصائية لصراع وغموض االدوار على االداء الوظيفي في املصارف االهلية من
حيث الدافعية ؛ القدرة على االنجاز ؛فرص النمو والتقدم الوظيفي .

455

د .انتظاراحمد جاسم

 -10وجود اثر ذي داللة احصائية لظروف العمل املادية على االداء الوظيفي في املصارف االهلية من
حيث الدافعية ؛ القدرة على االنجاز ؛فرص النمو والتقدم الوظيفي .
 :االستنتاجات
 -1يمتلك العاملين في املصارف االهلية التدريب الكافي او الخبرة اللزمة الداء واجباتهم بدقة .
 -2املهام املسندة للعاملين في املصارف االهلية معقدة وصعبة للغاية حسب وجهة نظرهم .
 -3لدى العاملين في املصارف االهلية معرفة تامة بمسؤولياتهم الوظيفية .
 -4ال يوجد توافق بين اعمال املوظفين في املصارف االهلية وبين تحقيقهم ألهداف البنك االساسية
من وجهة نظرهم .
 -5ال يوجد مقاييس دقيقة لتقييم اداء املوظفين العاملين في املصارف االهلية .
 -6ال تقوم املصارف االهلية وحسب وجهة نظر عامليها بمنح حوافز تشجيعية مناسبة لهم .
 -7ال يحصل املوظفين العاملين في املصارف االهلية ترقيتهم الوظيفية في موعدها املحدد .
 -8هناك عدم مالئمة لطبيعة الوظيفة ومتطلباتها مع مستقبل املنهي الذي يطمح املوظفين لتحقيقة .
التوصي ــات :
ً
وفقا لالستنتاجات التي تم التوصل اليها من االطار النظري للدراسة وكذلك االستنتاجات التي تم
الحصول عليها من واقع التحليل االحصائي للبيانات  ،تم الخروج بالتوصيات االتيه:
 -1العمل على تدريب املوظفين العاملين في املصارف االهلية التدريب الكافي إلعطائهم الخبرة الالزمة
الداء اعمالهم وواجباتهم بشكل دقيق .
 -2تسهيل املهام املوكلة للموظفين العاملين في املصارف االهلية وجعلها سهلة من حيث التنفيذ
واالنجاز .
 -3العمل على توضيح مسؤوليات املزظفين الوظيفية وذلك من خالل تزويد كافة املوظفين بوصفهم
الوظيفي واملهام املطلوب منهم انجازها .
 -4العمل على تحقيق التوافق واملوائمة بين أعمال املوظفين في املصارف االهلية وبين اهداف
املصرف ،وذلك من خالل بيان ان اعمال املوظف لها تحقيق مساهمة جوهرية في جزء من تحقيق
اهداف املصرف .
 -5العمل على وضع مقاييس دقيقة لتقييم اداء املوظفين العاملين في املصارف االهلية وذلك من
خالل االطالع على افضل املمارسات العاملية في مجال قياس االداء الوظيفي .
 -6االهتمام بتحفيز املوظفين العاملين باملصارف االهلية وذلك بمنحهم حوافز تشجيعية مناسبة
تتفق مع قدراتهم .
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 -7العمل على إعطاء كل موظف باملصارف االهلية وحسب منصبه الوظيفي على ترقيته في الوقت
املحدد لذلك .
 -8العمل على مالئمة طبيعة الوظائف باملصارف االهلية مع املستقبل املنهي ملوظفيها والذين
يطمحون لتحقيقة على املدى البعيد .
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