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 يفها.نوتص التحرير لرتتيبهااملقاالت املقرتحة هليئة أمانة  ترسل 
 املقاالت على اللجنة العلمية لتحكيمها. تعرض 
  ويتعني على أصحاهبا مراعاة أجبدايت املقال األجنليزية  أوحترر املقاالت ابللغة العربية أو الفرنسية

 األكادميي.
 .يذكر صاحب املقال امسه ولقبه ورتبته العلمية وصفته ومؤهالته املهنية 
  قدم إىل جملة أخرى. أوجيب أال يكون املقال قد سبق نشره 

 حسب الطرق املنهجية املتعارف عليها ووفقا للتسلسل العلمي  ترتب املراجع يف هناية املقال
 ( Not de bas de page à recommencer chaque page) "غري مستسل كل صفحة"  املنهجي

 أو األجنليزية العربية لغة اباحد بلغة املقال والثاين و  ،سطرا 15وز اال يتج نيترفق املقاالت مبلخص
 مع ذكر الكلمات املفتاحية.لغة املقال أو الفرنسية حسب 

  صفحة. 30ز املقاالت و اتتجصفحات وال  10تقل املقاالت عن ال 
  أعلى وأسفل  2.5ميني ويسار و 02سم واهلوامش  29 ×سم  21على ورقة تكتب املقاالت

 14و لمنتابلنسبة ل 18حجم  Traditional Arabic بصيغة خط:الصفحة ومقاس الكتابة 
ابلنسبة  14ابلنسبة للغات األجنبية حجم   Times New Romanوبصيغة للهوامش ابلنسبة
  .ابلنسبة للهوامش 12للمنت و

  يف أول كل فقرة جديدة 1تكتب العناوين خبط مسيك يف أول السطر، وترتك مسافة. 

  يكتب يف رأس الصفحة(En-téte.اسم ولقب املؤلف مث ترك مسافة مث عنوان املقال ) 

 التهميش وقائمة املراجع: 

ي: )الدستور، ترتب حسب قوهتا مث من احلديث إىل األقدم كما يلالقوانني توثيق  –أوال
  العضوية، القوانني العادية، األوامر، املراسيم، التعليمات، ...(نياإلتفاقيات، القوان

 
 

                  

 

 مقاييس ورشوط النرش
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 املراجع حسب األحرف اهلجائية للقبها يف قائمة املصادر و ترتيبو  كتابة املراجع يف التهميش  يتم

 الكاتب مع إمهال )أل( التعريف يف الرتتيب.
 (.ص) الصفحة السنة، املدينة والبلد، ،-إن وجدت–النشر، الطبعة  العنوان، دار املؤلف، -

 تنسحب هذه القاعدة على الكتب والتقارير اليت تصدرها اهليئات واملنظمات الرمسية واجلمعيات.

اتريخ  ،الكلية واجلامعة، نوع البحثعنوان، ال املؤلف، اثلثا: املذكرات واألطروحات العلمية:
 (.ص) الصفحة ،املناقشة

 توثيق الدورايت وامللتقيات – رابعا

 الصفحة السنة، العدد، اجمللد، اجمللة، املؤسسة املصدرة للمجلة، العنوان، املؤلف، :املقاالت -
 ص(.)

التاريخ،  ابمللتقى، املكان، التعريف املداخلة، عنوان الباحث، ولقب إسم :امللتقيات أشغال -
 .الصفحة

 : توثيق املواقع االلكتونية –خامسا

اتريخ  ،https://bitly.com، عنوان املقال، اتريخ النشر، املوقع املختصر عرب سماللقب، اإل
 التصفح.

  مالحظة:

املرجع نفسه، ص... يف  أو:إذا كان مرجع مذكور سابقا نكتب: املؤلف، مرجع سابق، ص.  -
 حالة تتابع املرجع دون فاصل بينهما.

العالمات آخر الكلمة كالنقطة والفاصلة وغريها تكون مالصقة هلا، وكذلك حرف الواو أول  -
 جملة احلقوق(و ... ؛الكلمة، مثال: )جملة البيبان

                 
 

https://bitly.com/
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  اجمللة بكلية احلقوق والعلوم السياسية برج بوعريريج مطبوعة يف  أبمانةتودع املقاالت  أوترسل
والثانية بصيغة  (WORD)للمجلة واحدة بصيغة لى الربيد االلكرتوين ع أو نسخة ورقية 

(PDF) املقاالت اليت ال تنشر ال ترد إىل أصحاهبا. 
 رى إال بعد متلك اجمللة حقوق نشر املقاالت املقبولة وال جيوز نشرها لدى أيه جهات أخ

 احلصول على ترخيص رمسي منها.
 املذكورة.ال تنشر املقاالت اليت ال تتوافر على مقاييس البحث العلمي أو مقاييس اجمللة 

وحترص اجمللة على عدم نشر األحباث اليت تتعارض مع القيم واملبادئ املعمول هبا يف اجلزائر، أو 
اجلامعة اجلزائرية، أو أخالقيات النشر العلمي؛ مع ما جيدر ما يتعارض تصرحيًا أو تلميحًا مع فلسفة 

التنبيه إليه من أّن مضامني األحباث وأفكارها املنشورة يف اجمللة تعرّب عن آراء أصحاهبا، وال تتحمل 
اجمللة مسؤولية املضامني الفكريّة املنشورة فيها، وأّن هليئة التحرير احلق يف إجراء أية تعديالت شكلية 

حتكيم أحباثكم  تناسب وتعليمات اجمللة ذات الصلة، وأن اجمللة ال تتقاضى أية رسوم مالية مقابلمبا ي
 .ونشرها
ملزيد من املعلومات التفصيلّية حول تعليمات النشر: شكال ومضموًًن، يرجى اإلتصال هبيئة و 

هلاتف: على ااجمللة بكلية احلقوق والعلوم السياسيه برج بوعريريج العناصر، أو االتصال 
 00213.660.49.78.50: واتساپ/ ايربالف، أو على 00213.35.81.68.85

 
 

 اجمللةاملقاالت املنشورة ال تعرب ابلضرورة على رأي 
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 احلماية القانونية للملكية الفكرية يف بيئة التجارة االلكرتونية يف التشريع اجلزائري
The legal protection for the intellectual property in the electronic trade 

environment within the Algerian legislation 

   بن صابر فتيحةد/ 
 السياسية  ومكلية احلقوق والعل
 -اجلزائر – جامعة مصطفى إسطمبويل معسكر

                                    

 لخص:م

أدى التطور التكنولوجي وظهور التجارة االلكرتونية معاً إىل استحداث صور جديدة للملكية الفكرية، 
حبيث تطورت من مصنفات تقليدية مكتوبة ومطبوعة إىل مصنفات رقمية يف شكل الكرتوين متاحة على 

سبيل االطالع عليها أو الرتويج الشبكة العنكبوتية العاملية، إّما كليًا وجمااًن أو جزئيًا وحممية بنظام آيل يف 
واإلعالن عن بيعها كالكتب االلكرتونية وبرامج احلاسوب، وهذا ما سهل عملية احلصول عليها وانتهاكها 
عن طريق القرصنة أو االخرتاق، ويُعرف بوصفه تعدّيًّ على حقوق امللكية الفكرية يف إطار التجارة 

 القانون حول سبل محايتها من التعّدي. االلكرتونية وما آاثر إهتمام اخلرباء ورجال
واملشرع اجلزائري أوىل محاية جنائية ومدنية هلا حبيث أعطى اجلرائم الواردة عليها وصف جنحة التقليد  

 ومن مث ترتتب عليها عقوابت صارمة فضالً عن تعويضات مدنية

 .اجلرمية االلكرتونية جرمية التقليد، النشر االلكرتوين،فكرية، اللكية املالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

 The technological development, with the emergence of the electronic trade, 
hassled to the introduction of new ways of the intellectual property; the traditional 
written and printed works have been transformed into digital ones available on the 
internet, either totally or partially free, and some of them are automatically protected 
to be retrieved, sold, or thriven like: the electronic books or computer applications, 
All these items are easy to be hacked electronically, so the intellectual property is 



احلماية القانونية للملكية الفكرية يف بيئة التجارة االلكرتونية يف التشريع اجلزائري                    بن صابر فتيحة                 
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violated in the light of the electronic trade. This has raised the experts and 
magistrates’ interest for protecting them. 

 The Algerian legislator has given a criminal and civil protection, and he 
describes the crime, related to this field, as counterfeiting misdemeanour followed 
with severe penalties, besides civil compensations. 

Key words: the intellectual property, the crime of counterfeiting, the electronic 
publishing, the electronic trade. 

 

 :مقدمة

بعددد ظهددور عصددر العوملددة والتقدددم التكنولددوجي والتوجدده  ددو الرقمنددة حصددل ت دد  جددذري علددى م ددتوى  
ني ، اقتصدددداد، عدالددددة، تعلدددديم... وأصددددبحل معظمهددددا تعتمددددد علددددى ا ددددال االلكددددرتوين، ومددددن بددددعددددّدة جمدددداالت

القطاعدددات الددد  ذهدددرت ادددذت الت ددد ات التجدددارة الددد  تطدددورت مدددن الشدددكل التقليددددي إىل الشدددكل االلكدددرتوين، 
ظهددور الشددبكة الدوليددة العنكبوتيددة لبنرتنددل أصددبج الددرتويج للتجددارة وت ددويقها وحدد  التبددادل فيهددا عددن وبفعددل 

 طريق االنرتنل أكثر مرونة مما كانل عليه.
، بدل ح دبجمدال املعلومدات الد  ع تعدد قاصدرة علدى الكتداب الورقيدة فكما مد  التطدور التكنولدوجي  

رب االنرتندل مبيدوتر عدلدربامج الكمواقع بيع للكتب االلكرتونيدة أو تعددت إىل أنواع متطورة كالكتاب الرقمي و 
مدن حيدث ت دهيل التجدارة ابلن دبة  إجيابيداً سدواءً ويف جمال التجارة االلكرتونية، وعلى قدر ما كان هذا التطور 

امللكيدة الفكريدة مدن جهددة أم يف حصدول امل دتهل  عليهدا مددن جهدة اثنيدة، ممدا أدى اىل  ّيدة  دداطر  لصداحب
العديددد مدن صددور التقليدد املصددنفات الدبيدة والفنيددة عدن طريددق اجلدرائم الدواردة عليهددا يف شدكل متطددور، وظهدور 

 املعلوماتية. ئمالقرصنة أو االخرتاق وغ ها من اجلرا

وهددذا مددا جعددل معظددم الدددول تعددّدل قوانينهددا وتشدددد العقوبددة علددى مددرتكي جددرائم علددى أعمددال امللكيددة  
الفكرية يف بيئة التجارة االلكرتونية، ومدن بيدنهم املشدرع اجلزائدري الدذي ويدع محايدة قانونيدة علدى هدذت احلقدوق 

.االعتدددددددددددددددددداءات  ي وسددددددددددددددددديلة كاندددددددددددددددددلمدددددددددددددددددن أجدددددددددددددددددل محايدددددددددددددددددة حقدددددددددددددددددوق امللكيدددددددددددددددددة الفكريدددددددددددددددددة مدددددددددددددددددن 
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ت ويق من املواييع الراهنة نظرا النتشار  العديدمويوع الدراسة يف  أمهيةوتكمن  ية الدراسة:أمه

وغموض إشكاالت امللكية الفكرية عرب التجارة االلكرتونية وخاصة يف ظل جائحة كوروان، ووجود عدة 
للملكية الفكرية يف  ةالقانوني طبيعةال ت ليط الضوء حولمن الدراسة هو لذا كان اهلدف حول محايتها، 

   احلماية املقررة هلا من قبل املشرع اجلزائري.التجارة االلكرتونية و  إطار
 تنطلق من حماولة اإلجابة على السئلة اآلتية: إشكالية الدراسة :

لألعمال الفكرية الواردة يف بيئة التجارة القانونية يف التشريع اجلزائري؟  هل توجد محاية قانونية
 وما نوع هذه احلماية وما نوع التشريع اخلاص حبمايتها؟

ولإلجابة على هذت اإلشكالية وحتليل جزئيات البحث قمنا بتق يم املويوع إىل  :هيكلية الدراسة
امللكية الفكرية الواردة يف بيئة التجارة االلكرتونية، ويف  مبحثني يف الول دراسة احلماية اجلزائية للحقوق

املبحث الثاين قمنا بدراسة احلماية املدنية للحقوق امللكية الفكرية الواردة يف بيئة التجارة االلكرتونية، متبعني 
 املنهج التحليلي يف الدراسة.

 يف التشريع اجلزائري ةة االلكرتونياملبحث األول: احلماية اجلنائية للملكية الفكرية يف إطار التجار 
نظم املشرع اجلزائري محاية جنائية على اجلرائم الواردة على امللكية الفكرية يف إطار التجارة االلكرتونية، 

ونظمها يف المر  ا اورة،حبيث قرر تداب  عقابية قمعية على كل من يعتدي على حقوق املؤلف أو احلقوق 
املؤلف واحلقوق ا اورة، وكيف اجلرمية املرتكبة بوصف جنحة التقليد، ومن هذا املتعلق حبقوق  03-05

املنطلق سنتطرق إىل اجلرائم الواردة على أعمال امللكية الفكرية يف إطار التجارة االلكرتونية العقوابت املقررة 
 هلا يف املطلبني اآلتيني:

 إطار التجارة االلكرتونية واجلرائم الواردة عليهااألول: أعمال امللكية الفكرية املعروضة يف  املطلب
 توجد العديد من العمال ال  تعرض على االنرتنل يف إطار التجارة االلكرتونية والت ويق االلكرتوين،      
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حبيث االعتداء عليها يعد اعتداء على امللكية الفكرية احملمية قانوان وجرمية حيميها القانون، ومن هذا 
التجارة االلكرتونية مث إىل اجلرائم  إطارنتطرق أوال إىل ذكر بعض العمال امللكية الفكرية يف املنطلق س

 الواردة عليها فيما يلي:

 أوال: مناذج أعمال امللكية الفكرية يف إطار التجارة االلكرتونية
املادية أو الفكرية مع ظهور شبكة االنرتنل وبرو  التجارة االلكرتونية اجته العديد من ت ويق منتجاهتم 

الكرتونيا مبا فيهم املؤلفني وأصحاب الربامج وغ ها من العمال، ومن بني أكثر العمال شيوعا يف جمال 
 التجارة االلكرتونية نذكر:

 املصنفات الرقمية: .1
يقصد ابملصنفات الرقمية  هنا املصنف اإلبداعي العقلي الذي ينتمي إىل تقنية املعلومات، والذي يتم 

 1تعامل معه بشكل رقمي، ومن بينها:ال
 :وهي جمموعة من التعليمات املوجهة من اإلن ان إىل اآللة ت مج بتنفيذ مهمة  برامج احلساب اآليل

معينة، وتنق م إىل برامج تش يل تؤدي وظيفة تش يل احل اب وبرامج تطبيقية ملعاجلة املشاكل اخلاصة 
 الشركات. مل تخدمي احلاسوب مثل تطبيق تنظيم عمل إحدى

  :وهي عبارة عن بياانت ومعطيات مت جتميعها وترتيبها يف شكل رقمي عن طريق بذل قواعد البياانت
 جهد فكري ومادي وتشمل النصوص والصور والصوات احملفوظة رقميا.

 :عقد النشر االلكرتوين .2
النشر االلكرتوين آلية حديثة الست الل املصنفات الدبية والفنية، ويعرف ح ب فقهاء القانون  يعدّ 

 هنا استخدام التقنيات احلديثة يف كافة عمليات توليف وترقيم املصنفات، وإاتحتها أو بثها من خالل 
باشرة أو غ  مباشرة الوسائط االلكرتونية السيما الشبكة االنرتنل أو أي تقنية أخرى م تجدة بصورة م

 للجمهور وبعد إذن املؤلف أو صاحب احلق"
                                                           

بقنيش عثمان، مصطفى هنشور وسيمة، محاية امللكية الفكرية عرب االنرتنل يف إطار املنظمة العاملية للملكية الفكرية، جملة البحوث يف  -1
 .363-362، ص 02، العدد 01احلقوق والعلوم ال ياسية، جملد 
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ويعرف  نه تو يع املعلومات عرب شبكة حاسوبية أو حتميل املعلومات على أحد الوسائط االلكرتونية 
 1املش لة من طرف احلاسوب" 

ا اورة  املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق 05-03من المر  84وعرف املشرع اجلزائري مبقتضى املادة 
 نه: " العقد الذي يتنا ل مبوجبه املؤلف للناشر حق استن اخ ن خ عديدة من املصنف ح ب شروط 
متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتو يعها على اجلمهور حل اب الناشر وذل  يف شكل طباعة 

 2خطية أو مسعية أو مسعية بصرية."
ود التجارة االلكرتونية ح ب ما نصل عليه االتفاقية الدولية عقد النشر االلكرتوين من بني عق يعدّ و 

 1969.3للقانون النموذجي للتجارة االلكرتونية ل نة 
 اثنيا: اجلرائم الواردة على أعمال امللكية الفكرية يف إطار التجارة االلكرتونية

ية  هنا اعتداء على احلق توصف اجلرائم الواردة على اعتمال امللكية الفكرية يف إطار التجارة االلكرتون
الديب للمؤلف، ومن بني املؤلفات ال  يتم االعتداء عليها يف إطار التجارة االلكرتونية جند الربامج 

 4واملصنفات الدبية، ويكون ارتكاب اجلرمية عليها يف الشكل اآليت: 
 الكشف غري املشروع عن الربامج:  (1

للعلن دون إذن من مالكها عن طريق ك ر محاية  يكون الكشف املشروع للربامج عن طريق كشفها
الربانمج ابخرتاقه واحلصول على الشفرة ال رية للربانمج، أو عن طريق قرصنة الرقم الت ل لي للن خة من 

 الربجمة.

 
                                                           

، 2015اجلياليل، حقوق امللكية الفكرية واحلقوق ا اورة، دراسة مقارنة، اجلزء اخلام ، منشورات  ين احلقوقية، الطبعة الوىل عجة  -1
 248ص 

 .44، اجلريدة الرمسية العدد 2003يوليو  23املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا اورة الصادر بتاريخ  05-03المر رقم  -2
 .249املرجع ال ابق، ص عجة اجلياليل،  -3
 معمري،انيل أعمر علي، امللكية الفكرية يف إطار التجارة االلكرتونية، مذكرة ماج ت  يف القانون الدويل لبعمال، جامعة مولود  -4

 .81-80، ص 2014/2015تيزي و و، ال نة اجلامعية 



احلماية القانونية للملكية الفكرية يف بيئة التجارة اإللكرتونية   صابر فتيحة                                                          نب  

 

16 

 2021ديسمرب      2العدد      6جمللد ا                                جملة البيان للدراسات القانونية والسياسية                                           

 التعديل يف مشروع الربانمج دون إذن املؤلف واملساس بسالمته  (2
التعديل يف الربانمج وامل اس ب المته، سواء أحياان قد يكون التعدي على حقوق املؤلف عن طريق 

 عن طريق ت   يف اإلجراءات الربانمج أو احلذف أو اإليافة يف الربانمج من شخص آخر دون إذن مالكه.

 استنساخ الربانمج دون إذن املؤلف (3
اعتداء على حقوق املؤلف إذا مت استن اخ الربانمج دون إذن صاحبه ويكون يف شكل ن خ عدد  يعدّ 

ثر مما هو متفق عليه مع املؤلف، أو بطريقة االقتباس أو التشويه عن طريق حذف أجزاء من الربانمج، أو أك
 عن طريق الن خ ابسم املؤلف احلقيقي أو ابسم شخص آخر إما اسم اجلاين أو اسم م تعار.

مج وي مج عملية الن خ عن طريق ن خ ن خة واحدة يف حالتني ومها: الوىل ب رض استعمال بران
احلاسوب لل رض الذي اكت ب من اجله ووفقا للشروط ال  كانل قائمة عند اكت ابه، أما الثانية فتكون 
يف حالة الن خ لتعويض ن خة مشروعة احليا ة من الربامج وذل  ب رض التوفيق أو خشية يياعه، أو تلفه 

 1أو عدم صالحيته لالستعمال.

الواردة على أعمال امللكية الفكرية يف إطار التجارة املطلب الثاين: التكييف القانوين للجرائم 
 االلكرتونية والعقوابت املقررّة هلا

كيف املشرع اجلزائري الفعال ا رمة املاسة حبقوق املؤلف على أهنا جنحة، ووصف االعتداء على انه 
ق املؤلف، وكما املتعلق حبقو  05-03تقليد ومن هنا نصبج أمام "جنحة تقليد" ال  نص عليها يف المر 

 جرم املشرع اجلزائري هذت الفعال قرر عقوابت جزائية على كل من يرتكبها، سنتطرق إليها فيما يلي:
 أوال: التكييف القانوين للجرائم الواردة على أعمال امللكية الفكرية يف بيئة التجارة االلكرتونية

كرية  هنا جنحة تقليد ح ب نص املادة وصف املشرع اجلزائري اجلرائم الواردة على حقوق امللكية الف
املتعلق حبقوق املؤلف حيث نصل على انه " يعد مرتكبا جلنحة التقليد كل  05-03من المر رقم  151

 ة:اآلتي من يقوم ابلعمال 
                                                           

 املتعلق حبقوق املؤلف ال الف ذكرت. 05-03من المر  53-52املادة  -11
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 .الكشف غ  املشروع للمصنف أو امل اس ب المة املصنف أو أداء الفنان أو العا ف 

  ب من الساليب يف شكل ن خ مقلدة.استن اخ مصنف أو أداء  ي أسلو 

  .است اد أو تصدير ن خ مقلدة من مصنف أو أداء 

 .بيع ن خ مقلدة ملصنف أو أداء 

  "ذج  أو ويع رهن التداول لن خ مقلدة ملصنف أو أداء 
ووفقا للمادة املذكورة أعالت ولنواع العمال امللكية الفكرية يف ظل التجارة االلكرتونية جندها حتمل 
 نف  الوصف وهو جنحة التقليد ومن هذا املنطلق سنعطي حملة تعريف اجلنحة وشروطها وأركاهنا فيما يلي:

 تعريف جنحة التقليد: .1

ع يعرف املشرع اجلزائري جنحة التقليد يف معىن وايج وإمنا حدد الفعال ا رمة هلا وال  مت ذكرها أعالت، 
 نذكر منها:بينما الفقه أعطى عّدة تعاريف للجرمية 

ف يف اآلتي عرفها الفقيه عبد الرا ق ال نهوري  هنا كل اعتداء مباشر أو غ  مباشر على حقوق 
 1مصنفات ال   واجبة احلماية. 

وتعرف  هنا كل اعتداء مباشر أو غ  مباشر على حقوق املؤلف يف املصنفات الواجب محايتها أي  
 2طريقة االعتداء أو صورته"كانل 

كذل   هنا اعتداء على حقوق املؤلف واحلقوق ا اورة عن طريق القيام بنشر واست الل كما تعرف  
 3املصنف أو عريه أو بيعه دون إذن املؤلف.

 أركان جرمية التقليد: .2
 هلا ركنان مادي ومعنوي

                                                           

منشورات احللي، احلقوقية،  عبد الرا ق ال نهوري، الوسيط يف شرح القانون املايل اجلديد، حق امللكية، اجلزء الثامن، الطبعة الثالثة، -1
1986. 

 .121، ص 2017، جوان 08بن حليمة ليلى، جنحة التقليد يف التشريع اجلزائري والتشريع الردين، جملة آفاق للعلوم، العدد  -2
 .122املرجع نف ه، ص  -3
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  :يتمثل الركن املادي جلرمية التقليد يف أي نشاط مادي يقوم به اجلاينالركن املادي جلرمية التقليد 
الست الل املصنف احملمية بطريقة غ  مشروعة، حبيث ال تعد جرمية إذا انقضل آجال محاية 

 1املصنفات كأن تؤول إىل املل  العام أو أصبحل مرخصة الستعمال العام.

 :الركن املعنوي 
ب الركن املعنوي يف جرمية التقليد هو القصد اجلنائي بعناصر أي توفر عنصري العلم واإلرادة، حبيث جي

أن يكون اجلاين على علم  ن املصنفات أو الربامج حممية وتتجه إرادته إىل التقليد مبختلف صورت سواء عن 
 طريق الن خ أو التعديل.

حتدي ابلن بة للحماية امللكية الفكرية يف بيئة التجارة االلكرتونية حبيث  يعدّ وهذا العنصر هو ما 
 .يصعب إهبات عنصري العلم واإلرادة يف اجلاين

 اثنيا: العقوابت اجلنائية املقررة للجرائم الواردة على أعمال امللكية الفكرية يف إطار التجارة االلكرتونية  

فرض املشرع اجلزائري عقوبة واحدة على كافة صور االعتداء حمل جنحة التقليد، ونظمها مبقتضى 
يف عقوابت أصلية وعقوابت  من قانون حقوق املؤلف وتتمثل هذت العقوابت 160إىل  153املواد من 

 تكميلية كما يلي:

 العقوابت األصلية:  (1
 03أشهر إىل  06على العقوابت الصلية للجنحة التقليد وهي احلب  من  151نصل املادة 

 1.000.000دج( إىل مليون دينار جزائري )500.000سنوات وغرامة مالية من مخ مائة ألف دينار )
 أو يف اخلارج.دج( سواء حصل النشر يف اجلزائر 

 

 
                                                           

 .126ص  ،2002مذكرة ماج ت ، جامعة اجلزائر، االعتداء على حق امللكية الفكرية، التقليد والقرصنة،اندية  واين،  -1
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 العقوابت التكميلية: (2
على العقوابت التكميلية للجنة التقليد وهي غلق  05-03من المر  158و157نصل املادتني 

 املؤس ة واملصادرة ونشر حكم اإلدانة.

  :تقرر اجلهة القضائية املختصة يف احلكم يف جنحة التقليد مبصادرة املبالغ ال  ت اوي مبلغ املصادرة
 اإليرادات أو إق اط اإليرادات الناجتة عن االست الل غ  الشرعي ملصنف أو أداء حممي.
 1ومصادرة وإتالف كل عتاد أنشئ خصيصا ملباشرة النشاط غ  املشروع وكل الن خ املقلدة.

 :ميكن للجهة القضائية املختصة غلق املؤس ة ال  ي ت لها املقلد أو شريكه ملدة مؤقتة  غلق املؤسسة
 2أشهر، أو تقرر ال لق النهائي عند االقتضاء. 06 تتجاو  ال

 :ميكن نشر أحاكم اإلدانة  مر من اجلهة املختصة أو بطلب من الطرف املدين   نشر حكم اإلدانة
كاملة أو بشكل جمزأ يف الصحف ال  تعينها، وتعليق هذت الحكام يف الماكن ال  حتددها ومن 

 3ه وكل مؤس ة أو قاعة حفالت ميلكها.يمن ذل  ابب م كن احملكوم علي
وكما نظم املشرع اجلزائري محاية اجلزائية للملكية الفكرية يف بيئة التجارة االلكرتونية فانه نظم محاية 
مدنية حلقوق املؤلف من أجل محاية أصوله وطلب تعويض عن اليرار النامجة عن التعدي الذي طال 

 احلماية يف املبحث اآليت.أمالكه، وسنتطرق إىل هذا النوع من 

 املبحث الثاين: احلماية املدنية حلقوق امللكية الفكرية يف إطار التجارة االلكرتونية

تقتضي طبيعة احلقوق الذهنية أو املعنوية غ  امللموسة أن يتخذ الفقه حياهلا موقفا خاصا، وملا    
كانل تل  احلقوق كذل  كان من الطبيعي أال يهدأ ابل مالكها ما ع يشعر بتوافر محاية فعالة حلقوقه، ما 

                                                           

 املتعلق حبقوق املؤلف ال الف ذكرت. 05-03من المر  157املادة  -1
 الف الذكر.املتعلق حبقوق املؤلف ال  05-03من المر  156من املادة  02فقرة  -2
 املتعلق حبقوق املؤلف ال الف ذكرت. 05- 03من المر  158املادة  -3
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ت ال  ترد على املنقوالت دام ال ي تطيع حيا هتا بني يديه أو احلب  عليها أو غ  ذل  من التصرفا
 .احمل وسة، لذل  تبدو احلماية القانونية للحقوق الذهنية ذات أمهية قصوى

متثل احلماية املدنية ال  أقرها التشريع للمصنفات شكال مهما من أشكال احلماية القانونية ال  تتمتع 
ن مواييع احلماية يتعلق الول اا، وتبدو أمهيتها أكثر حينما نعلم أهّنا تنصب على مويوعني مهمني م

 1ابلتنفيذ العيين، والثاين ابلتعويض.

 املطلب األول: احلجز التحفظي
جيو  للمؤلف مقاياة من قام بن خ، نشر، تعديل أو ترمجة للمصنف دون احلصول على ترخيص 

من هذت  بذل  من مؤلفه، وحيق له أيضا طلب جمموعة من اإلجراءات التحفظية مبقتضى القانون، فال رض
اإلجراءات هو وقف الضرر احلاصل للمؤلف، فهي إجراءات من شاهنا أن حتافظ على دليل االعتداء على 
احلق الذي حيميه القانون وتؤدي يف حالة صحة اإلجراء التحفظي إىل ح م النزاع فيما بعد ملصلحة طالب 

 2اإلجراء.

 .همن هنا سوف نتطرق إىل تعريف احلجز التحفظي وكذا إجراءات 

 الفرع األول: تعريف احلجز التحفظي للمصنفات
أوردت تعريفات عدة للحجز التحفظي على املصّنفات املقّلدة نذكر من بينها أنّه "اجراء حتفظي 
ميكن بواسطته ملؤلف املصنف احملمي أو ذوي احلقوق املطالبة ابحلصول على حجز الواثئق والن خ الناجتة 

 من االستن اخ غ  املشروع أو التقليد وذل  يف غياب ترخيص قضائي م بق" 
                                                           

 62- 61، ص 2007بن  يطة عبد اهلادي، محاية برامج احلاسوب يف التشريع اجلزائري، دار اخللدونية للنشر والتو يع، اجلزائر،  -1
ة امللكية الفكرية اجلديد"، دار النهضة العربية، اإلمارات العربية جنوى أبو هيبة، "احلقوق ا اورة حلق املؤلف يف يوء قانون محاي -2

 . 45، ص 2002املتحدة، 
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رف احلجز التحفظي للمصنفات  نّه: " إيقاف لية عملية ترمي إىل االستن اخ غ  املشروع كما يع
 .1للمصنفات والداءات الفنية"

وتكمن أمهية احلجز التحفظي يف ويع أموال املدين املوصوفة  هنا منقولة حتل يد القضاء ح  ال  
، واملقصود ابلضرورة هنا هو سوء نية املدين مينع الدائن من استحصال حقوقه منها اآليت يتصرف فيها، وب

 .يف اللجوء إىل التحايل وهتريب أمواله  ية طريقة كانل
احلجز على املصنفات املقّلدة من الوسائل العامة ال  تكفل محاية حق املؤلف على  يعدّ من ذل  

مصنفه، إذ أن احلجز على الن خ املقلدة للمصنف الذي يتم االعتداء عليه حيقق فوائد أمهها نشر املصنف 
لى الن خ ومنع تداوله بني اجلمهور، مما يؤدي إىل وقف االعتداء على املؤلف من اتريخ تنفيذ احلجز ع

 2املقّلدة وحفظ الن خ احملجو ة من التلف.
 الفرع الثاين: إجراءات احلجز التحفظي للمصنفات

يلجأ املؤلف إىل احلجز لوقف االعتداء على مصّنفة ويتم تنظيم هذا اإلجراء بقواعد قانونية يتضمنها 
ار أمر بوقف نشر املصّنف قانون حق املؤلف، ويطلب املؤلف املعتدي على حّقه من احملكمة املختصة إصد

حمل االعتداء، وويعه حتل يد القضاء عن طريق احلجز عليه، ذل  ادف وقف االعتداء على املصّنف 
احملمي ومنع املعتدي من التصرف بن خ املصنف الذي مت تقليدت أو تداوله بني اجلمهور، ملا يرتتب على 

 .أو أدبية للمؤلف مثل هذا التصرف والتداول غ  املشروع من أيرار مادية
يتم التنفيذ على املصّنف املقّلد والدوات ال  استعملل يف إنتاجه يف حالة احلكم بتعويض الضرر 

 الذي أصاب املؤلف من بيع هذت املواد، واستحصال مبلغ الضرر من مثنها.
على  32003جويلية 19املؤرخ يف  05-03من المر رقم  146و 145لذل  نصل املادتني 

 :اآليت ات يابط الشرطة القضائية والعوان احملليني يف جمال محاية حقوق املؤلف ابلشكل اختصاص
                                                           

 . 48، ص 2001عكاشة حمي الدين، حمايرات يف امللكية الدبية والفنية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -1
 . 63بن  يطة عبد اهلادي، املرجع ال ابق، ص  -2
 املتعلق حبقوق املؤلف ال الف ذكرت.03/05مر رقم ال -3
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نصل على أن: "يتوىل يابط الشرطة القضائية أو العوان احمللفون  05-03من المر رقم  145املادة 
ؤلف أو احلقوق التابعون للديوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق ا اورة معاينة جرائم امل اس حبقوق امل

 ا اورة ".  

من المر نف ه إىل أنه: "فضال عن يباط الشرطة القضائية يؤهل  146/1كما أشارت املادة 
العوان احمللفون التابعون للديوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق ا اورة للقيام بصفة حتفظية حبجز ن خ 

 حتل حراسة الديوان"دعائم املصنفات أو الداءات املقلدة، شريطة ويعها 
من خالل ما تقدم جند أن إهبات االعتداء على احلقوق احملمية ابلن بة ل البية املصّنفات يتم بواسطة   

حماير يبّاط ورجال الشرطة القضائية، أو حماير الضبط ال  يقدمها مندوبو منظمات املؤلفني الذين 
ؤلف وفق الشروط واإلجراءات ال  حيددها يكون هلم احلق يف التدخل يف حالة االعتداء على حق امل

القانون، أهبتل التجارب العلمية أن مثل هؤالء املندوبني يقومون ابلدور املن وب إليهم على أح ن وجه مما 
 ي اهم يف فعالية إجراءات احلجز على الن خ املقّلدة.

 يوجد اا العتاد، الن خ تكون إجراءات احلجز دائما أمام اجلهة القضائية املختصة وهي احملاكم ال 
املقّلدة، دعائم املصّنفات املقلدة، أماكن البيع، أماكن التو يع وأماكن االستن اخ، فتكون تل  احملكمة هي 

 .املختصة ابحلجز واإلجراءات التحفظية الخرى
ال الف الذكر  نه: "ميكن ملال  احلقوق املتضررة أن  05-03من المر رقم  144املادة  عّدت

لب من اجلهة القضائية املختصة اختاذ تداب  دون امل اس الوشي  الوقوع على حقوقه، أو يضع حدا هلذا يط
 1امل اس املعاين والتعويض عن اليرار ال  حلقته."

جعل املشرع اإلجراءات التحفظية ت بق الفصل يف الدعوى وت مج للمؤلف أو ت اعدت وتعطيه 
سلطات واسعة يف إهبات االعتداء الواقع على مؤلفه، مما ي د الباب على الشخص املعتدي من التهرب أو 

                                                           

 املتعلق حبقوق املؤلف ال الف ذكرت.، 03/05المر رقم  --1
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واعه يهدف إىل إخفاء معاع جرميته إىل حني الفصل يف الدعوى، وهو إجراء فعال حلماية حق املؤلف بكل أن
 1استبعاد التحايل وطرق ال ش والك ب غ  الشرعي.

إن احلديث عن عملية احلجز التحفظي يف مواد الربجميات أدى إىل ظهور إشكاليات عملية تتمثل يف 
صعوبة توقيع احلجز على الربجميات، خاصة إذا كانل عملية التقليد اجلارية بشأهنا ع خترج إىل الشكل 

 .جم دة يف إطار احلاسوب الذي هبتل فيه امللموس، وبقيل
 املطلب الثاين: دعوى تعويض الضرر

تعد الدعوى املدنية ال  يرفعها املتضرر سبيال طبيعيا لتعويضه، وابلن بة حلقوق املؤلف ميكن     
لصاحب احلق التقدم أمام القضاء واملطالبة بتعويض من جراء ما حلق حقوقه املالية من أذى، وعليه 

عويض يشّكل رد اعتبار هلذت الذمة املالية بتعويضها وجربها، خاصة إذا علمنا أن الضرر ال ي تقر يف فالت
 2اجلانب املادي فقط بل ي ت رق اجلانب املعنوي والديب للمؤلف من مسعة واعتبار أو شرف.

ه من ك ب، يقوم التعويض من الضرر وفقا للقواعد العامة مما حلق املؤلف من خ ائر مالية وما فات 
يف حني يقوم التعويض الديب أساسا على تريية املؤلف املتضرر كّلما ترتب اعتداء م  شخصيته ومسعته 

  .فهو إذن خيفف من وقع الضرر الديب، ولكن ال يزيله هنائيا
 :اآليت ولقيام دعوى تعويض الضرر جيب توفر أركان امل ؤولية التقص ية وهي ك   

 أوال: اخلطأ
ركن امل ؤولية التقص ية الول، وهو يف الوقل نف ه أساسها، وقد اختلف الفقهاء يف  يعد اخلطأ

 تعريفهم للخطأ التقص ي ح ب النظرّيت الواردة يف هذا الشأن.
غ  أن امل تقر عليه فقها وقضاء أن اخلطأ يف امل ؤولية التقص ية هو إخالل الشخص ابلتزام قانوين، أي 

 وك املألوف للشخص العادي.مبعىن اال راف يف ال ل
                                                           

 .67- 66بن  يطة عبد اهلادي، املرجع ال ابق، ص  -1
 . 69، 68 يطة عبد اهلادي، املرجع نف ه، ص  بن - -2
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يتمثل اخلطأ مثال يف عملية تقليد الربجميات يف هذا ال لوك الذي يعد ا رافا عن م ار الرجل املعتاد، 
الن خ غ  املشروع أو تو يع الربامج، فهي سلوكا تعد م اسا ابحلقوق املالية واملعنوية للمؤلف وت بب له 

 1ابلدعوى املدنية وفقا لقواعد امل ؤولية التقص ية.اليرار، وهذت الخ ة ت توجب التعويض 
 اثنيا: الضرر

هو ما يصيب الشخص يف حق من حقوقه أو يف مصلحة مشروعة له، سواء كان ذل  احلق أو تل  
 .املصلحة متعلقني ب المة ج مه، ماله، عاطفته، أو حريته شرفه أو غ  ذل 

ق الذهنية يشكل يررا مادّي، فإنه من املتصور جدا وملا كان امل اس ابحلق املايل للمؤلف يف احلقو 
 حدوث يرر مادي ومعنوي كذل  للمؤلف أو املربمج نتيجة امل اس غ  املشروع حبقوق ملكيته الفكرية

ابلن بة للجانب املادي يف حق املؤلف والذي يتضرر كث ا نتيجة اجلرائم املادية ابلربجميات، كالقرصنة 
مج من وراء ت ويق برجمياته إىل نشر الفائدة بقدر ما يرغب يف حتصيل مداخيل والتقليد، فإن املؤلف يط

 تكافئ ن بيا عمله الفكري الذي تتعاظم قيمته الفكرية املعنوية احلقيقية عن سعرت يف ال وق.

%من سعرها  90الواقع يبني لنا أن برجميات الشركات العاملية تباع الن خ املقلدة منها ب عر رمبا أقل بد   
 احلقيقي، مما ي بب يررا حقيقيا للشركات املنتجة.

 اثلثا: العالقة السببية

ال يكفي يف قيام امل ؤولية املدنية حصول يرر لشخص ووقوع خطأ من شخص آخر، بل ال بد أن 
 .هذا اخلطأ هو ال بب املباشر يف حدوث الضرر وإال انعدمل امل ؤولية يكون
من القانون املدين اجلزائري على يرورة توافر ركن ال ببية بني الضرر واخلطأ لقيام  124ونصل املادة    

 2امل ؤولية التقص ية.
                                                           

 .1995ص،  63يوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بلحاج العريب، النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري، د -1
، املتضمن القانون 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  75/58، يعدل ويتمم لبمر رقم 2005جوان  20، املؤرخ يف 10-05أمر رقم  -2

  2005/06/26.، صادر 44، عدد 2005املدين 
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احلاير نظرا لتشعب تكت ي م ألة حتديد العالقة ال ببية بني اخلطأ والضرر أمهية ابل ة يف وقتنا 
وتعدد وسائل االتصال، ال  تؤهر بدورها يف طرق التقليد والقرصنة الفكرية، وأصبج من املمكن جدا القيام 
بعمليات تقليد مجاعية ابشرتاك أشخاص منفصلني ج رافيا، وانطالقا من ذل  يبدو، من الصعوبة مبكان 

 1بينهما.  حتديد اخلطأ، مث إهبات الضرر إىل حتقيق رابطة سببية
وفقا لرجج اآلراء، فإن املرتتب على احلق الديب للمؤلف يكون مفرتيا، إذ من غ  املعقول أن يطلب    

 2من هذا املؤلف إهبات الضرر الذي حلقه.
نظرا لقيام أركان امل ؤولية التقص ية فيجو  للمؤلف أو ملال  احلقوق ممارسة الدعوى املدنية، بطلب 

  الناتج عن االست الل غ  املرخص به للمصنف الفكري أو لبداء الفينتعويض الضرر 

ال الف الذكر، املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق  05-03من المر رقم  143كما أكدت املادة 
ا اورة  حقية املؤلف أو املال  رفع دعوى تعويض الضرر للقواعد العامة يف امل ؤولية املدنية الواردة يف املادة 

 .من القانون املدين 124
أنه: ميكن ملال  احلقوق املتضرر أن يطلب من اجلهة القضائية املختصة اختاذ  144وأيافل املادة 

تداب  حتول دون امل اس الوشي  الوقوع على حقوقه أو تضع حدا هلذا امل اس املعاين والتعويض عن 
نون املدين مع مراعاة املكاسب النامجة عن اليرار ال  حلقته، ويتم تقدير التعويضات ح ب أحكام القا

 3امل اس اذت احلقوق.
 

 اخلامتة:

لقد ظهر اهتمام دويل بضرورة محاية حقوق امللكية يف إطار التجارة اإللكرتونية، وذل  من خالل االتفاق   
على قواعد عامة ت ري على كافة الصعدة مبا حيقق محاية أوسع نطاقا هلذت احلقوق على امل توى الدويل، 

                                                           

 . 171بلحاج العريب، املرجع ال ابق، ص  -1
 . 418املرجع ال ابق، ص نواف كنعان،  -2
 ، املرجع ال ابق.05-03من المر رقم  144- 143أنظر املواد  --3
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ملتصلة حبقوق امللكية الفكرية واملنظمة وعليه فقد سعل االتفاقيات واملنظمات الدولية منها اتفاقية اجلوانب ا
العاملية للملكية الفكرية، ومعاهدة برن ال  كان هلا دور يف تعزيز وجت يد هذت احلماية وترمجتها واقعيا، 

يكفل محاية هذت احلقوق ويتأقلم مع  تلف  أكثر مشوالفتضافرت اجلهود الدولية إلجياد تنظيم قانوين 
وبذل  ظهر  الدولية،ع. فتبنل هذت الفكرة العديد من هذت االتفاقيات واملنظمات التطورات ال  يعرفها العا

االهتمام الدويل حبماية امللكية الفكرية وعلى اخلصوص تل  الناشئة عن هورة املعلوماتية، ومن هنا أصبحل 
تجارة اإللكرتونية جتارة املعلومات تشّكل اجلانب الكرب من جوانب التجارة الدولية، وهلذا ال ميكن جناح ال

 .بدون دعم ومحاية حقوق امللكية الفكرية

وأكدت التشريعات على يرورة منج الفرد حق احلماية ملا ابتكرت ومتكينه من التصرف به ومتنع غ ت 
أصبحل املعلومات تتحكم يف ميزان القوة فمن ميلكها يكون  إذمن التصرف يف هذا االبتكار إال إبذن منه، 

، منظمات شركات وأفراد، السيما أن اجلرمية عرفل تطورا  أمن املعلومات مطلباً مجاعياً صبج القوى، لذل  أ
 .كب ا أدى إىل انتهاك حرمة املعلومات، وتعرض أمنها للخطر

هلذا حاولل معظم تشريعات الدول ويع قوانني للحد من التعدي على امللكية الفكرية يف جمال 
وابت هلذا التعدي الذي تعددت وتنوعل صورت، فلم يقتصر المر االنرتنل، وذل  عن طريق ويعهم لعق

يف جمال احلاسب اآليل على الشبكة التقليدية ال  تضمنتها أغلب منا عات امللكية الفكرية وهي محاية 
 .صاحب الفكرة املبتكرة، بل جتاو  ذل  إىل تقليد وقرصنة هذت الفكار

أهم املبادئ الساسية ال  جيب على املشرع مراعاهتا هو عدم احلجز التشريعي على فإن وعليه، 
التجارة اإللكرتونية كوهنا ي لب عليها التطور والت  ، وكذا مراعاة العراف والعادات التجارية والطابع العاملي 

لزم التدخل التشريعي يف جمال ي إذ أنهللتجارة اإللكرتونية مع التأين يف سن التشريع والتدخل عند الضرورة، 
 .التجارة اإللكرتونية متدرجا وحذرا ح  ال يؤهر سلبا على النشاط
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للتجارة اإللكرتونية، ُتوفر بنية تشريعية وميكن أن  كم على أن التشريعات ال ارية حاليا يف اجلزائر 
ص قانونية جديدة أو بتحويل ابستحداث نصو  ايلزم يف املدى الطويل إجياد احللول التشريعية الال مة سواء

 .نصوص قانونية قائمة لت طية الفجوة التشريعية القائمة

 املراجع:املصادر و قائمة 

  :: توثيق القواننيأوال

، املتضمن 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  75/58، يعدل ويتمم لبمر رقم 2005جوان  20، املؤرخ يف 10-05رقم  المر-1
 2005/06/26. بتاريخ، صادر 44، عدد 2005القانون املدين 

 .44العدد  ،، اجلريدة الرمسية2003يوليو  23الصادر بتاريخ  ،املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا اورة 05-03رقم  المر-2

 :الكتباثنيا: توثيق 

 .1995ص،  63بلحاج العريب، النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -1

 .2007بن  يطة عبد اهلادي، محاية برامج احلاسوب يف التشريع اجلزائري، دار اخللدونية للنشر والتو يع، اجلزائر،  -2

الرا ق ال نهوري، الوسيط يف شرح القانون املايل اجلديد، حق امللكية، اجلزء الثامن، الطبعة الثالثة، منشورات احللي، عبد  -3
 .1986احلقوقية، 

اجلياليل، حقوق امللكية الفكرية واحلقوق ا اورة، دراسة مقارنة، اجلزء اخلام ، منشورات  ين احلقوقية، الطبعة الوىل  عجة -4
2015. 

أبو هيبة، "احلقوق ا اورة حلق املؤلف يف يوء قانون محاية امللكية الفكرية اجلديد"، دار النهضة العربية، اإلمارات العربية جنوى  -5
 .2002املتحدة، 

  واألطروحات العلميةاثلثا: املذكرات 

 .2002االعتداء على حق امللكية الفكرية، التقليد والقرصنة، مذكرة ماج ت ، جامعة اجلزائر، ال نة اجلامعية  واين،  اندية -1

أعمر علي، امللكية الفكرية يف إطار التجارة االلكرتونية، مذكرة ماج ت  يف القانون الدويل لبعمال، جامعة مولود  انيل -2
 .2014/2015معمري، تيزي و و، ال نة اجلامعية 
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 .363-362، ص 02، العدد 01البحوث يف احلقوق والعلوم ال ياسية، اجلزائر، جملد 
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 ومكافحته لوقاية من الفسادلاهليئة الوطنية 
National Commission for the Prevention and Control 

of Corruption 
 رابح رواحبيةأ/ 

 ، اجلزائركلية احلقوق والعلوم السياسية تبسة
 امللخص:

ظاهرة الفساد واليت عرفتها البشرية منذ األزل مل تفيد أبي شكل من األشكال يف إجياد إن قدم 
التدابري أو اآلليات الالزمة للوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها نظرا للتطور الرهيب واملتسارع الذي 

ابتساع مييزها عن الظواهر، وهذا نتيجة لعدم القدرة عن حصر مصدرها من جهة، ونتيجة الرتباطها 
 نشاط الدولة وتطوره وتعظم املنظومة القانونية املختلفة من جهة أخرى، حيث أن ظاهرة الفساد ما
هي إال نتاج للصعوبة اهلائلة اليت تواجهها الدولة يف رقابة نفقاهتا ونشاطاهتا الضخمة اليت حتمها 

ومة القانونية من ثغرات وعدم هي إال إفرازات ملا يعرتي املنظ توسع تدخلها يف شىت اجملاالت أوال وما
التناسق بني مكوانهتا والذي حتمته كثرهتا اثنيا. حىت وصل األمر إىل حد العجز الشبه كامل 
للمشرعني عن إجياد أي وسيلة للوقاية من هذه الظاهرة نظرا لكوهنا كانت يف كل مرة تستفيد من 

تكون التشريعات غارقة يف إجياد  طول مدة إصدار التشريعات املوجهة ملكافحتها من جهة، فبينما
حل للثغرة القانونية املكتشفة يف منظومة قانونية ما أو يف إجياد آلية أخرى تدعم هبا أجهزة رقابتها 

 لتكافح هبا فساد يف جمال ما اليوم يكون الفساد قد جتاوز هذه الثغرة إىل أخرى أو جمال آخر.
 ؛اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد ؛الوقاية، الرقابة ؛السياسة اجلزائية ؛الفساد الكلمات املفتاحية:

 الرقابة الالحقة.
Abstract:  
 The phenomenon of corruption ,which humanity has known since 
ancient times, has not in any way helped to find the necessary measures or 
mechanisms to prevent and combat this phenomenon in view of the terrible and 
rapid development that distinguishes it from phenomena. And the development 
of the legal system on the other hand, since the phenomenon of corruption is 
only a result of the enormous difficulty faced by the State in the control of its 
expenses and activities huge, which necessitated the expansion of its 
intervention in various fields first and whatare only secretions of the legal 
system loopholes and lack of Consistency between the components which 
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necessitated a second plentiful. This has reached the extent of the almost 
complete deficit of legislators in finding any means to prevent this phenomenon, 
since it has always benefited from the length often issuance of legislation aimed 
at combating it. On the one hand, legislation is submerged in finding a solution 
to the legal gap discovered in a legal system To find another mechanism to 
support its oversight bodies to combat corruption in the field of what is today, 
corruption has exceeded this gap to another or another area. 

Keywords: Corruption, Penal Policy, Prevention, Control, National Anti-
Corruption Authority, Subsequent Control. 

 
 مقدمة: 

من ضيق نظرة املشرعني آلليات الوقاية منها ومكافحتها من جهة  استفادتإن ظاهرة الفساد 
على االستقرار كمبدأ حيكم  اعتمدتأخرى خاصة يف ظل مفاهيم السياسة اجلنائية التقليدية واليت 

آليتها مما أنتج آليات ساكنة غري متطورة ذاتيا. كل هذا أثر سلبا على الوقاية من الفساد ومكافحته 
جياد آليات تتميز ابملرونة والتكامل وتتطور ذاتيا، هذه املميزات واليت من الصعب األمر الذي حتم إ

جتسيدها يف تدبري وإمنا األسهل أن جتسد يف هيكل فظهرت لنا هياكل متخصصة يف مكافحة الفساد 
مسمياهتا هذه هياكل واليت كان هلا نصيب يف التشريع اجلزائري والذي جسد يف  اختالفعلى 

شرع للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته واليت ستكون حمل دراستنا يف هذا امل استحداث
من الفساد للهيئة الوطنية للوقاية يتمثل النظام القانوين ما  يفمن اإلشكالية التالية:  انطالقااملقال 

 وما هو دورها يف مكافحة الفساد؟ ؟ومكافحته
األول لدراسة  الفرعوالذي سنخصص فيه  يتاآل ولإلجابة على هذه اإلشكالية سنتخذ التقسيم

ية اهليئة يف الوقاية من استقاللالثاين فسوف خنصصه لدراسة مهام و  القانوين هلذه اهليئة أما الفرع النظام
 الفساد ومكافحته.

 طنية للوقاية من الفساد ومكافحتهاألول: النظام القانوين للهيئة الو  الفرع
األمم املتحدة ملكافحة الفساد واليت متت املصادقة عليها  اتفاقيةمتاشيا مع مقتضيات وأحكام 

وتطبيقا والتزاما  2004 افريل 19املؤرخ يف  04/128من طرف اجلزائر مبقتضى املرسوم الرائسي 
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استحدث املشرع اجلزائري اهليئة الوطنية للوقاية من 1( من االتفاقية سالفة الذكر6أبحكام املادة )
 املتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته. 06/01( من القانون 17مبوجب املادة )الفساد ومكافحته 

إن التكييف القانوين الذي مينح ألي هيكل مبناسبة استحداثه  أوال: الطبيعة القانونية للهيئة:
يعد من األساسيات واملقومات اليت يقوم عليها هذا اهليكل بغض النظر عن نوع الوظيفة اليت ستسند 

يته، وابلرجوع إىل استقاللظرا ملا يرتبه هذا التكييف القانوين من أاثر حتكم اهليكل وسلطاته و إليه ن
" اهليئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع اليت تنص على أن  06/01( من القانون 18املادة )

وهو نفس ما نصت ، 2املايل، توضع لدى رئيس اجلمهورية... " ستقالابلشخصية املعنوية واال
احملدد لتشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد  06/413( من املرسوم الرائسي 2املادة )عليه 

 6املؤرخ يف  16/01من القانون  202، وهو ما أكدته املادة 3ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سريها
ن تؤسس هيئة وطنية للوقاية م" واملتضمن التعديل الدستوري واليت نصت األوىل على  2016مارس 

إذا فاملشرع كيف اهليئة الوطنية للوقاية من ، 1... "5إدارية مستقلة 4الفساد ومكافحته وهي سلطة

                                                 
ة لنظامها القانوين وجود هيئة أو هيئات حسب االقتضاء تتوىل منع :" تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ األساسي6املادة 1

ية لتمكينها من االضطالع بوظائفها بصورة فعالة ومبنأى عن أي أتثري ستقاللالفساد مع منح هذه اهليئة أو اهليئات ما يلزم من اال
ال مسوغ له وينبغي توفري ما يلزم من موارد مادية وموظفني متخصصني وكذلك ما قد حيتاج إليه هؤالء املوظفون من تدريب 

صديق بتحفظ على إتفاقية يتضمن الت 2004أفريل  19املؤرخ يف  04/128لالضطالع بوظائفهم "من املرسوم الرائسي رقم 
، جريدة رمسية عدد 2003أكتوبر  31األمم املتحدة ملكافحة الفساد املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك يوم 

 .2004، لسنة 26
 14رمسية عدد املتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة  2006فيفري  20املؤرخ يف  06/01من القانون رقم  18املادة 2

، واملعدل 2010لسنة  50، جريدة رمسية عدد 2010أوت  26املؤرخ يف  10/05، املعدل واملتمم ابألمر رقم 2006لسنة 
 .7، ص 2011لسنة  44، جريدة رمسية عدد 2011أوت  2املؤرخ يف  11/15واملتمم ابلقانون رقم 

حيدد تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد  2006فمرب نو  22املؤرخ يف  06/413من املرسوم الرائسي رقم  2املادة 3
املؤرخ يف  12/64، املعدل واملتمم ابملرسم الرائسي رقم 2006لسنة  74ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سريها، جريدة رمسية عدد 

 .17، ص 2012لسنة  08، جريدة رمسية عدد 2012فيفري  7
ظ اليت استخدمها يف النصوص القانونية سالفة الذكر على خمتلف درجاهتا حيث يعرب يالحظ تذبذب املشرع يف استعمال األلفا4

 مرة مبصطلح اهليئة ومرة مبصطلح السلطة.
يعود ظهور السلطات اإلدارية املستقلة إىل الدول األجنلو سكسونية واليت تطورت يف القانون الفرنسي إىل أن ظهرت يف اجلزائر يف 5
الذي أنشأ اجمللس األعلى لإلعالم كأول سلطة إدارية مستقلة مث تواىل  90/07بة صدور القانون رقم وذلك مبناس 1990أفريل  3

 ظهور هذا النوع من السلطات كمجلس النقد والقرض واللجنة املصرفية وصوال إىل اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
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الفساد ومكافحته على أهنا سلطة إدارية مستقلة علما أن فكرة السلطة اإلدارية املستقلة تعترب شكال 
ية يف أداء تقاللاسحديثا من أشكال ممارسة السلطة العامة، نظرا ملا حتوزه من سلطات حقيقية و 

 2وظائفها لعدم خضوعها للرقابة الرائسية أو الوصائية.
على الرغم من أن إنشاء اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد اثنيا: تشكيل اهليئة وهيكلتها: 

إال أن تشكيلتها وهيكلتها مل يوردها املشرع يف هذا القانون  06/01ومكافحته مت مبوجب القانون 
والذي  06/413ص البت فيها للنص التنظيمي وهو ما مت مبقتضى املرسوم الرائسي وإمنا ترك اختصا

 جاء علي بيان تشكيلة اهليئة وتعيينها ابإلضافة إىل التطرق إىل هيكلتها.
( من املرسوم الرائسي رقم 5نصت على ذلك املادة )_ تشكيل اهليئة والتعني فيها: 1

"تتشكل  عبارة استبدالبشأن املقصود من  استفهامهذا التعديل الذي يطرح عالمة ، 06/4133
أعضاء"،  6تضم اهليئة جملس يقظة وتقييم يتشكل من رئيس و أعضاء" بـ " 6اهليئة من رئيس و

والذي يف رأينا ال توجد له أي إجابة قانونية منطقية سوى املساس ابملركز النوعي  االستفهامهذا 
ة من السلطة الفردية إىل السلطة اجلماعية واليت جسدت عن والسلطوي لرئيس اهليئة واالنتقال ابهليئ

 طريق جملس اليقظة والتقييم.
( 5إضافة إىل أن هذا التعديل أفرز إشكاال نوعا ما يف حتديد رئيس اهليئة فبعدما كانت املادة )

تعد أتيت  ( اجلديدة مل5القدمية تذكر التشكيلة بداية بذكر رئيس اهليئة ومرورا ابألعضاء فإن املادة )

                                                                                                                                                         
1
 76املتضمن دستور اجلزائر جريدة رمسية عدد  1996ديسمرب  7يف املؤرخ  96/438من املرسوم الرائسي رقم  202املادة  

، 2002لسنة  25، جريدة رمسية عدد 2002أفريل  10املؤرخ يف  02/03، املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم 1996لسنة 
، املعدل واملتمم 2008لسنة  63، جريدة رمسية عدد 2008نوفمرب  15املؤرخ يف  08/19املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم 

، ص 2016لسنة  14املتضمن التعديل الدستوري، جريدة رمسية عدد  2016مارس  6املؤرخ يف  16/01مبوجب القانون 
35. 

2
اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"، امللتقى الوطين حول الفساد اإلداري، كلية احلقوق  يةاستقاللأعراب أمحد "يف  

 .10و1، ص 2010جامعة أم البواقي،  والعلوم السياسية،
3
( 1( سنوات قابلة للتجديد مرة )5( أعضاء يعينون مبوجب مرسوم رائسي ملدة مخس )6:"تتشكل اهليئة من الرئيس و)5املادة 

 واحدة.
لها هذه املادة اليت أصبحت بعد تعدي ،مرجع سابق، 06/413"من املرسوم الرائسي رقم  وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

تنص على أنه " تضم اهليئة جملس يقظة وتقييم يتشكل من  2012فيفري  7املؤرخ يف  12/64مبوجب املرسوم الرائسي رقم 
 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.5( أعضاء يعينون مبوجب مرسوم رائسي ملدة مخس )6رئيس وستة )



ومكافحته لوقاية من الفسادلاهليئة الوطنية                                                                        رابح رواحبية   

 
33 

 2021 ديسمرب   2العدد     6جمللد اجملة البيان للدراسات القانونية والسياسية                                                                   

رئيس جملس اليقظة  اعتبارفهل ميكن  1على ذكر رئيس اهليئة وإمنا ذكر رئيس جملس اليقظة والتقييم.
 .2؟06/413( من املرسوم الرائسي 10للمادة ) استناداوالتقييم هو نفسه رئيس اهليئة 

التعيني وهنا أما التعيني ألعضاء اهليئة فيتم مبرسوم رائسي من رئيس اجلمهورية الذي ميلك سلطة 
يطرح التساؤل حول املعايري الواجب على رئيس اجلمهورية مراعاهتا حني ممارسة سلطته يف تعيني 

 أعضاء اهليئة.
إال على ذكر واحدة منها فقط واليت مل يذكرها مبناسبة  06/01هذه املعايري مل أييت القانون 

اهليئة يف  يةاستقاللابري اليت تضمن احلديث عن شروط التعيني خصوصا وإمنا مبناسبة النص على التد
اهليئة بوجه خاص عن طريق  يةاستقاللتضمن " ( من القانون سالف الذكر اليت جاء فيه 19املادة )

 التدابري اآلتية:  اختاذ
هذه املادة وإن كانت تضمنت أحد  التكوين املناسب والعايل املستوى ملستخدميها: -

ة، إال أهنا مل توضح املعايري اليت يقوم عليها التكوين املناسب شروط التعيني ولو بطريقة غري مباشر 
 والعايل املستوى من جهة، وال كيفية مراعاته حني التعيني من جهة أخرى، كما أن استعملها ملصطلح

جاء غري حمدد، فهل املقصود منه الطاقم البشري للهيئة ككل، أو طاقمها اإلداري  "مستخدميها"
وظفني واألعوان العموميني العاملني ابهليئة دون رئيس اهليئة وأعضائها خاصة وأن فقط واملتمثل يف امل

 3التنظيم يستعمل لفظ العضو يف كل مناسبة للتعبري عن تشكيلة اهليئة.

إن حجم املهام اليت أوكل هبا املشرع اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد هياكل اهليئة: -2
ومكافحته ال ميكن أبي حال من األحوال أن يقوم هبا أعضاء اهليئة فقط مما استدعى ضرورة 

تنظيم إداري وبشري يعمل إىل جانب تشكيلة اهليئة ويتوىل مساعدهتا على القيام ابملهام  استحداث
املعدل واملتمم  06/413ا ما تكفل به النص التنظيمي املتمثل يف املرسوم الرائسي املسندة إليها. هذ

                                                 

 
املؤرخ يف  06/413، بعدل ويتمم املرسوم الرائسي رقم 2012فيفري  7املؤرخ يف  12/64من املرسوم الرائسي رقم  5املادة 1

الذي حيدد تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سريها، جريدة رمسية عدد  2006نوفمرب 22
 . 17، ص 2012لسنة  08
 
 .مرجع سابق، 06/413من املرسوم الرائسي رقم  10املادة 2
 .مرجع سابق، 06/01من القانون رقم  19املادة 3
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( اليت 6والذي جاء على التنظيم الذي جيب أن تتضمنه اهليئة يف املادة ) 12/64ابملرسوم الرائسي 
 1تزود اهليئة ألداء مهامها ابهلياكل اآلتية:نصت على أنه " 

سها أمني عام حتت سلطة رئيس اهليئة ويساعده يف أداء هذه األمانة اليت يرأأمانة عامة: -
مهامه انئب مدير مكلف ابملستخدمني والوسائل وانئب مدير مكلف ابمليزانية واحملاسبة حيث تنظم 

( 8هذه املكاتب اليت جاء عليها ابلذكر تطبيقا ألحكام املادة )2املديريتان سالفيت الذكر يف مكاتب
 2013مارس  21املعدل واملتمم القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  06/413من املرسوم الرائسي 

( منه 2احملدد للتنظيم الداخلي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والذي نص يف املادة )
 على أنه " يضم التنظيم الداخلي للهيئة حتت سلطة الرئيس: وتتكون من:

مكتب املستخدمني والتكوين،  ل املنظمة من:املديرية الفرعية للمستخدمني والوسائ -1
 ومكتب الوسائل

3مكتب امليزانية، ومكتب احملاسبة املديرية الفرعية للميزانية واحملاسبة املنظمة من: -2
 

 _قسم مكلف ابلواثئق والتحاليل والتحسيس.
4_قسم مكلف مبعاجلة التصريح ابملمتلكات.

 

 5التنسيق والتعاون الدويل. _قسم

ومبناسبة حديثها عن تصنيف الوظائف اليت  12/64من املرسوم الرائسي  14إال أن املادة 
يشغلها كل من األمني العام ومدير دراسات ورئيس دراسات وانئب املدير ذكرت معهم رئيس القسم 

 ناآلخريمما يعين أن من يتولون رائسة األقسام هم أيضا موظفون شأهنم شأن األمني العام واملوظفني 
                                                 

 .مرجع سابق، 12/64املرسوم الرائسي رقم  1
)مذكرة ماجستري(، قسم العلوم السياسية، جامعة مولود  ،2012-1999ديس بوسعيود، مأسسة مكافحة الفساد يف اجلزائر اب 2

 .110، ص 2015معمري، تيزي وزو، 
حيدد التنظيم الداخلي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  2013مارس  21من القرار الوزاري املشرتك مؤرخ يف  2املادة  3

 ومكافحتها.
( منه قبل 6يف املادة ) 06/413هذا القسم الذي حل حمل مديرية الوقاية والتحسيس اليت كان ينص عليها املرسوم الرائسي  *

، أما القسم املكلف مبعاجلة التصريح ابملمتلكات فقد كان يسمى سابقا يف ظل 12/64ابملرسوم الرائسي  2012تعديله سنة 
 مبديرية التحاليل والتحقيقات. 06/413املرسوم 

تنص على هذا القسم وإمنا هو قسم استحدثه التعديل الذي أدخل على  06/413( من املرسوم الرائسي 6 تكن املادة )مل*
 .12/64سابق الذكر مبقتضى املرسوم املرسوم 
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مما يؤدي بنا إىل استبعاد فرضية أن يكون رؤساء األقسام من أعضاء اهليئة إال أن هذا التأكيد ال ينفي 
وجود فراغ قانوين يف النص التنظيمي هذا الفراغ الذي يثري التساؤل حول أسباب سكوت أو جتنب 

 1التنظيم النص على من يتوىل رائسة القسم صراحة.
إن احلديث عن كيفيات سري اهليئة يقتضي منا أوال التطرق إىل : كيفيات سري اهليئة إداراي-3

، وذلك ابلنظر ملا ترتبه هذه الشخصية من أاثر على سري اهليئة 2خاصية متتع اهليئة ابلشخصية املعنوية
 سواء يف جانب احلقوق أو يف جانب املسؤوليات.

لتمتع ابلشخصية املعنوية اعرتف املشرع للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته اب -
هذا االعرتاف الذي مت التأكيد على اإللتزام به  06/01( من القانون 18صراحة وذلك يف املادة )

( من الدستور واليت 202إال أن املادة )06/413،3( من املرسوم الرائسي 2على لسان املادة )
لدستورية وذلك مبوجب التعديل ضمت اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إىل املؤسسات ا

مل أتيت يف نصها على ذكر متتع اهليئة ابلشخصية املعنوية رغم اعرتافها هلا  2016الدستوري لسنة 
 4ية املالية واإلدارية.ستقاللابال

املرتتبة على متتع اهليئة ابلشخصية املعنوية: إن متتع اهليئة ابلشخصية املعنوية له عدة  اآلاثر -
نتائج هامة، تتمثل أساسا يف متتعها بذمة مالية مستقلة إضافة إىل حصوهلا على أهلية التقاضي 

 وكذلك أهلية إبرام التعاقدات

                                                 
 .مرجع سابق، 12/64من املرسوم الرائسي رقم  14ادة امل 1
جملس النقد والقرض، واللجنة املصرفية، وجلنة اإلشراف على التأمينات فإن كل السلطات املستقلة يف اجلزائر حتوز  وابستثناءنه إ 2

 على الشخصية املعنوية.
على أن " اهليئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع ابلشخصية املعنوية..." وهو نفس النص  06/01من القانون  18صت املادة ن 3

 .06/413من املرسوم الرائسي  2الذي جاء على لسان املادة 
من الدستور على أنه " تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي سلطة إدارية مستقلة تتمتع  202صت املادة ن 4

 رئيس اجلمهورية.توضع لدى 
 اإلدارية واملالية. يةستقاللابالتتمتع اهليئة  

هذه اهليئة مضمون على اخلصوص من خالل أداء أعضائها وموظفيها اليمني، ومن خالل احلماية اليت تكفل هلم من شىت  استقالل
اليت قد يتعرضون هلا خالل ممارسة أنواع الضغوط أو الرتهيب أو التهديد أو اإلهانة أو الشتم أو التهجم أاي كانت طبيعته، 

 مهامهم."
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 1حسب ما تقتضيه احلاجة.
ه األهلية للهيئة حق اللجوء إىل القضاء وذلك بصفتها تكفل هذأهلية اهليئة يف التقاضي: _

( من املرسوم الرائسي 9هذا احلق الذي مصدره املادة ) 2مدعيا أو مدعى عليها حسب احلالة
واليت نصت يف فقرهتا التاسعة على أنه " يكلف رئيس اهليئة مبا أييت .... متثيل اهليئة أمام  12/64

 3نية..."القضاء ويف كل أعمال احلياة املد
طاملا أن أحد مهام اهليئة هو التعاون مع هيئات مكافحة الفساد _أهلية اهليئة يف التعاقد: 

وطاملا أن أحد  06/401( من القانون 20سواء على الصعيد الوطين أو الدويل وذلك حسب املادة )
لتعاون مع هيئات هي تطوير ا 12/64( من املرسوم الرائسي 9مهام املوكلة لرئيس اهليئة بنص املادة )

5مكافحة الفساد على املستوى الدويل وتبادل املعلومات مبناسبة التحقيقات اجلارية.
 

املالية متتع اهليئة بذمة مالية أي أن حتوز  يةستقاللاباليقصد _متتع اهليئة بذمة مالية مستقلة: 
هتا املالية ابإلضافة إىل ية التامة يف تنفيذ ووضع سياساستقاللعلى ميزانية مستقلة متلك يف ظلها اال

 6احلرية يف تسريها
إن اإلقرار للهيئة ابلشخصية املعنوية حيمل معه التصريح بواجبها يف حتمل مسؤولية اهليئة: _

تبعية تصرفاهتا مما يسمح لألشخاص طبيعيني كانوا أو معنويني مبتابعتها أو حىت مطالبتها ابلتعويض 
 عما تسببت به من ضرر هلم.

                                                 
جرائم الصفقات وآليات مكافحتها يف ظل القانون املتعلق ابلفساد، )مذكرة ماجستري(، قسم احلقوق، جامعة  ،زوزو زوليخة 1

 .187-186، ص 2012قاصدي مرابح، ورقلة، 
لوظائف العمومية للدولة، )مذكرة ماجستري(، قسم ثماين فاطمة التصريح ابملمتلكات كآلية ملكافحة الفساد اإلداري يف اع 2

 .42، ص 2011احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .مرجع سابق، 12/64من املرسوم الرائسي رقم  9ملادة ا 3
تعزيز يف فقرهتا التاسعة على أنه " تكلف اهليئة السيما ابملهام اآلتية... السهر على  06/01من القانون  20صت املادة ن 4

 التنسيق ما بني القطاعات وعلى التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين الوطين والدويل....".
يف فقرهتا احلادية عشر على أنه " يكلف رئيس اهليئة مبا أييت.... تطوير التعاون مع  12/64من املرسوم الرائسي  9صت املادة ن 5

  وتبادل املعلومات مبناسبة التحقيقات اجلارية....". هيئات مكافحة الفساد على املستوى الدويل
ياب اندية آليات مواجهة الفساد يف جمال الصفقات العمومية، )رسالة دكتوراه(، قسم احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي ت 6

 .198، ص 2013وزو، 
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حىت وإن كانت قيمة هذه  1ثبات مسؤوليتها يقع على عاتقها دفع التعويضات،ويف حالة إ
التعويضات تفوق قدرهتا املالية فإن الدولة تتكفل بذلك طاملا أهنا ملزمة بتكملة ميزانية اهليئة لدفع 

 2التعويض.
مبساعدة أمينها يتوىل مهام التسيري اإلداري للهيئة رئيس اهليئة وذلك _التسيري اإلداري للهيئة: 

( منه والذي حدد 9والذي نص يف املادة ) 12/64العام وهذا حسب ما جاء ابملرسوم الرائسي 
املهام اإلدارية اليت تدخل يف إطار صالحيات رئيس اهليئة واليت تتمثل يف: إعداد برانمج عمل اهليئة 

أمام القضاء ويف كل أعمال احلياة والسهر على تطبيق برانمج عمل اهليئة والنظام الداخلي، متثيل اهليئة 
 3املدنية، ممارسة السلطة السلمية على مجيع املستخدمني.

ويساعده يف ذلك مدير دراسات والذي تعترب مهامه مرتبطة برئيس اهليئة حيث يضطلع 
بـــتحضري نشاطات الرئيس وتنظيمها وذلك يف جمال: االتصاالت مع املؤسسات العمومية، والعالقات 

 4هزة اإلعالمية واحلركة اجلمعوية.مع األج

أما األمني العام للهيئة فيتوىل حتت سلطة الرئيس املهام التالية: ضمان التسيري املايل واإلداري 
للهيئة، وتنشيط عمل هياكل اهليئة وتنسيقها وتقييمها، السهر على تنفيذ برانمج اهليئة، تنسيق 

ي وحصائل نشاطات اهليئة ابالتصال مع رؤساء األشغال املتعلقة إبعداد مشروع التقرير السنو 
 األقسام.

5ويساعده يف ذلك: انئب مدير مكلف ابملستخدمني، وانئب مدير مكلف ابمليزانية واحملاسبة.
 

يعني كل من األمني العام للهيئة ومدير الدراسات املساعد لرئيس اهليئة وانئبا املدير مبوجب 
كذلك احلال ابلنسبة إىل رؤساء األقسام ورؤساء الدراسات من رئيس اهليئة و  ابقرتاحمرسوم رائسي 

                                                 
ستري(، قسم احلقوق، جامعة مولود معمري، سلطات الضبط املستقلة يف القانون اجلزائري، )مذكرة ماج يةاستقاللديب نذيرة  1

 .76-75، ص 2012تيزي وزو، 
 .45عثماين فاطمة، املرجع السابق، ص  2
 .مرجع سابق، 12/64من املرسوم الرائسي رقم  9ملادة ا 3
 .مرجع سابق، 12/64مكرر من املرسوم الرائسي رقم  9ادة امل 4
  7املادة ، مرجع سابق، 12/64الرائسي رقم  ن املرسومم 5
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نظرا لكون املادة السالفة الذكر  12/641( املعدلة مبوجب املرسوم الرائسي 14وهذا حسب املادة )
ابلنسبة هلؤالء حيث اكتفت فقط ابلنص على  االقرتاحقبل التعديل مل تكن متنح رئيس اهليئة حق 

 2طريقة تعيينهم.
يئة ابلواثئق واملعلومات: أاتح املشرع للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن _ تزويد اهل

تطلب من اإلدارات واهليئات واملؤسسات العامة أو اخلاصة أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر 
وهذا ما يعترب نوعا من  3أي واثئق أو معلومات تراها مفيدة يف الكشف عن أعمال الفساد،

على املعلومات الشخصية وعموما أية معلومات  االطالعيف مباشرة مهامها من خالل  يةستقاللاال
 4ذات طابع سري وهذا بعد أداء اليمني من طرف أعضائها.

 يتها يف الوقاية من الفساد ومكافحته:استقالالفرع الثاين: مهام اهليئة و 
في ملواجهة الفساد بل إن حىت إن إنشاء هيئة وطنية ملكافحة الفساد كهيكل فقط، ال يك

منحها كل ما يلزم من مقومات بشرية ومادية كذلك، ال مينحها الكفاءة والفاعلية املرجوة. وإمنا ما 
يتها يف ممارسة هذه املهام  استقاللجيسد فاعليتها حقيقة هي صالحية املهام املسندة إليها كعامل أول و 

اهليئة تدخل يف صلب عملية الوقاية من الفساد  كعامل اثن، فكلما كانت املهام املنوطة هبذه
كلما كانت هذه اهليئة ذات فاعلية يف   يةستقاللواالومكافحته وكلما كانت على درجة كبرية من احلرية 

األمم املتحدة ملكافحة الفساد مل تكتفي فقط ابإلحلاح  اتفاقيةعماهلا ضالعة يف جماهلا، لذلك فإن 
إبنشاء هيئات ملكافحة الفساد ومنحها ما يلزم من موارد بشرية  على ضرورة على الدول األطراف

يف  يةستقاللاالومادية بل تعدت ذلك بتشديدها على ضرورة منح هذه اهليئات القدر الالزم من 
                                                 

على أن " وظائف األمني العام ورئيس قسم ومدير دراسات ورئيس دراسات  12/64من املرسوم الرائسي رقم  14ص املادة تن 1
 وانئب املدير وظائف عليا يف الدول.

 من رئيس اهليئة....". اقرتاحويتم التعيني يف هذه الوظائف مبوجب مرسوم رائسي بناء على 
تنص على أن " يعني املديران  12/64قبل تعديلها مبوجب املرسوم  06/413ظل املرسوم الرائسي يف  14انت املادة ك  2

 مبوجب مرسوم رائسي.
 حيدد تصنيف أعضاء اهليئة واملديرين مبوجب نص خاص." 

 وعية وظائفهم.هذه املادة اليت مل تتناول تشكيلة األقسام ابإلضافة إىل األمني العام، كما مل تتناول تصنيف هؤالء من حيث ن
 .186وزو زوليخة، املرجع السابق، ص ز  3
رويف بالل احلوكمة احمللية ودورها يف مكافحة الفساد يف اجملالس احمللية دراسة حالة اجلزائر، )مذكرة ماجستري(، قسم العلوم خ 4

 .115، ص 2012السياسية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 
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ممارسة أعماهلا وضرورة تكليفها بسياسات ومهام تكفل املكافحة الفعالة للفساد من طرف هذه 
نية للوقاية من الفساد ومكافحته اليت استحدثها املشرع مبوجب املادة وابلرجوع للهيئة الوط 1الدول،

جنده أسند هلذه اهليئة الكثري من املهام املتنوعة يف جمال مكافحة الفساد  06/01( من القانون 17)
 ( من نفس القانون السالف الذكر.20والوقاية منه واليت ضمنها يف املادة )

 06/01هذه املهام واليت حددها القانون أوال: مهام اهليئة يف الوقاية من الفساد ومكافحته: 
 ( يف اآليت:20يف املادة )
سياسة شاملة للوقاية من الفساد جتسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية  اقرتاح_

 واملسؤولية يف تسيري الشؤون واألموال العمومية.

 واقرتاح 2توجيهات ختص الوقاية من الفساد، لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة،_تقدمي 
تدابري خاصة منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد، وكذا التعاون مع القطاعات 

 املعنية العمومية واخلاصة يف إعداد قواعد أخالقيات املهنة.

 اطنني ابآلاثر الضارة النامجة على الفساد._إعداد برامج تسمح بتوعية وحتسيس املو 

كل املعلومات اليت ميكن أن تساهم يف الكشف عن أعمال الفساد   واستغالل_مجع ومركزة 
والوقاية منها، السيما البحث يف التشريع والتنظيم واإلجراءات واملمارسات اإلدارية، عن عوامل 

 الفساد ألجل تقدمي توصيات إلزالتها.

ري لألدوات القانونية واإلجراءات اإلدارية الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته، _التقييم الدو 
 والنظر يف مدى فعاليتها.

 واستغالل_تلقي التصرحيات ابملمتلكات اخلاصة ابملوظفني العموميني بصفة دورية ودراسة 
 1ه يف فقرتيها أعال 6املعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها، وذلك مع مراعاة أحكام املادة 

 3.1و

                                                 
األمم املتحدة  اتفاقيةيتضمن التصديق بتحفظ على  2004أفريل  19املؤرخ يف  04/128من املرسوم الرائسي رقم  6املادة  1

 .مرجع سابقملكافحة الفساد، 
ن عدم قصر املشرع مهام اهليئة الوطنية يف الوقاية من الفساد ومكافحته على القطاع العام فقط بل كذلك القطاع اخلاص والذي إ *

ذكر أبنه قد يكون حمال لتوجهات من اهليئة أو حمال ألي تدابري تدخل يف إطار الوقاية من الفساد ومكافحته جيعل اهليئة جهة 
 القطاع العام واخلاص على حد سواء.  مشرتكة ملكافحة الفساد بني 
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 _االستعانة ابلنيابة العامة جلمع األدلة والتحري يف وقائع ذات عالقة ابلفساد.

_ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات واألعمال املباشرة ميدانيا، على أساس التقارير الدورية 
يت ترد إليها من واملنتظمة املدعمة إبحصائيات وحتاليل متصلة مبجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ال

 القطاعات واملتدخلني املعنيني.

_السهر على تعزيز التنسيق ما بني القطاعات، وعلى التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على 
 الصعيدين الوطين والدويل.

حني نصها  06/01( من القانون 20إن املادة )التقسيم التنظيمي ملهام اهليئة:  -1
ال مكافحة الفساد أوردت هذه املهام يف كليات ليأيت بعدها املرسوم على املهام املوكلة للهيئة يف جم

املعدل واملتمم بتجزئة هذه املهام إىل جزئيات وذلك مبناسبة بيان املهام اليت  06/413الرائسي 
 يتكفل هبا رئيس اهليئة وكل قسم من أقسام اهليئة واليت هي كالتايل: 

القيام بكل الدراسات والتحقيقات قسم الواثئق والتحاليل والتحسيس يكلف بــ -
والتحاليل االقتصادية أو االجتماعية وذلك على اخلصوص هبدف حتديد مناذج الفساد وطرائقه من 
أجل تنوير السياسة الشاملة للوقاية من الفساد ومكافحته، ودراسة اجلوانب اليت قد تشجع على 

التوصيات الكفيلة ابلقضاء عليها، من خالل التشريع والتنظيم اجلاري هبما  واقرتاحممارسة الفساد 
العمل وكذا على مستوى اإلجراءات واملمارسات اإلدارية، على ضوء تنفيذها، إضافة إىل دراسة 

اإلجراءات املتصلة حبفظ البياانت الالزمة لنشاطات اهليئة ومهامها والوصول إليها  واقرتاحوتصميم 
2واإلعالم احلديثة. االتصالعلى استخدام تكنولوجيات  ابالعتمادمبا يف ذلك  وتوزيعها،

 

 

دراسة املعايري واملقاييس العاملية املعمول هبا يف التحليل واالتصال واملتعلقة ابلوقاية من الفساد 
وتنشيط الربامج واألعمال التحسيسية  واقرتاحومكافحته بغرض اعتمادها وتكييفها وتوزيعها، 

                                                                                                                                                         
" يف هناية حديثه عن تكليف اهليئة مبهمة تلقي  3و 1أعاله يف فقرتيها  6إن ذكر املشرع عبارة " وذلك مع مراعاة أحكام املادة  *

س اجلمهورية التصريح ابملمتلكات ما هو إال تذكري وأتكيد على عدم صالحية اهليئة يف تلقي تصرحيات املمتلكات اخلاصة برئي
وأعضاء الربملان ورئيس اجمللس الدستوري وأعضائه وحمافظ بنك اجلزائر والسفراء والقناصلة والوالة والقضاة وأن صالحياهتا تقتصر 
فقط على تلقي التصريح ابملمتلكات اخلاص برؤساء وأعضاء اجملالس الشعبية احمللية املنتخبة ابإلضافة إىل املوظفني املذكورين يف 

 . 2017جانفي  16املعدل واملتمم ابلقرار املؤرخ يف  2007أفريل  2ار املؤرخ يف القر 
 .مرجع سابق، 12/64من الرسوم الرائسي رقم  12ادة امل 2
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املهنة والشفافية وتعميمها على  أخالقياتنسيق مع اهلياكل األخرى يف اهليئة، ترقية إدخال قواعد ابلت
 مستوى اهليئات العمومية واخلاصة، ابلتشاور مع املؤسسات املعنية.

بــتلقي التصرحيات ابملمتلكات لألعوان العموميني   _قسم معاجلة التصرحيات ابملمتلكات يكلف
شروط  اقرتاحو، مع مراعاة االستثناءات الواردة فيها 06/01( من القانون 6ادة )كما هو وارد يف امل

وكيفيات إجراءات جتميع ومركزة وحتويل التصرحيات ابملمتلكات طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية 
 املعمول هبا وابلتشاور مع املؤسسات واإلدارات املعنية.

1صنيفها وحفظها.القيام مبعاجلة التصرحيات ابملمتلكات وت
 

العناصر اليت ميكن أن تؤدي إىل املتابعات القضائية والسهر على إعطائها  واستغاللمجع 
2لنشاطاته الوجهة املناسبة طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا، إعداد تقارير دورية

 

وتنفيذ الكيفيات واإلجراءات املتعلقة  واقرتاحيكلف بــتحديد  3_قسم التنسيق والتعاون الدويل
( من 21ابلعالقات الواجب إقامتها مع املؤسسات العمومية واهليئات الوطنية األخرى طبقا للمادة )

مجع كل املعلومات الكفيلة ابلكشف عن حاالت التساهل مع  والسيما بغرض: 06/01القانون 
لرقابة الداخلية وعملها املوجودة بغرض حتديد القيام أو العمل على القيام بتقييم أنظمة ا4الفساد،

                                                 
 .مرجع سابق، 12/64من املرسوم الرائسي رقم  13املادة 1
وذلك من مديرية التحاليل والتحقيقات  12/64هذا القسم أيضا مت تغيري تسميته مبوجب التعديل الذي جاء به املرسوم الرائسي 2

للمعلومات الواردة إليه  واالستغاللإىل قسم معاجلة التصريح ابملمتلكات مما جرده من مهمة التحقيقات وقصر مهمته على اجلمع 
هذا ما أدى به  فبعد أن كان له احلق يف التحري عن الوقائع اخلاصة ابلفساد ابالستعانة ابهليئات املختصة أصبح اآلن جيمع فقط

 إىل التحول من وضعية اجملمع والباحث واملبادر إىل وضعية املتلقي فقط مما أضعف دوره مقارنة مبا كان سابقا.
مكرر هذا القسم الذي  13وحددت مهامه مبقتضى املادة  12/64من املرسوم الرائسي  6أستحدث هذا القسم مبوجب املادة 3

املكلف هبا وتسميته اليت أطلقها عليه التنظيم حيث أن وظائفه وإن كانت يف بعضها ذات يكشف عن عدم التناسق بني الوظائف 
عالقة ابلتعاون الدويل إال أهنا يف البعض األخر ال عالقة هلا بوظيفة التنسيق وهذا ما يطرح التساؤل حول أسباب هذه احلالة من 

 الت أن أي تناقض ولو كان بسيطا له أاثره. الالتناسق اليت تكتسي هذا القسم إال أن الثابت يف مجيع احلا
على مجع كل املعلومات الكفيلة ابلكشف عن أفعال  12/64مكرر من املرسوم الرائسي  13كان من األوىل أن تنص املادة   4

الفساد وليس مجع كل املعلومات الكفيلة ابلكشف عن حاالت التساهل مع أفعال الفساد ألن الكشف عن أفعال الفساد 
ي كنتيجة حتمية إىل كشف أفعال التساهل أما الكشف عن حاالت التساهل ال يؤدي إىل اكتشاف ما أرتكب من أفعال سيؤد

 فساد. 
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مدى هشاشتها ابلنسبة ملمارسات الفساد، جتميع ومركزة وحتليل اإلحصائيات املتعلقة أبفعال الفساد 
 وممارسته.

تطبيق الكيفيات واإلجراءات املتعلقة ابلتعاون مع مؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين واهليئات 
لوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك قصد ضمان تبادل للمعلومات منتظم الوطنية والدولية املختصة اب

ومفيد يف توحيد مقاييس الطرق املعتمدة يف الوقاية من الفساد ومكافحته وتطوير اخلربة الوطنية يف 
 هذا امليدان.

تدابري _أما رئيس اهليئة فيكلف بــ متثيل اهليئة لدى السلطات واهليئات الوطنية والدولية، تنفيذ ال
1اليت تدخل يف إطار السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

 

 إعداد وتنفيذ برامج تكوين اإلطارات الدولة يف جمال الوقاية من الفساد ومكافحته.

 حتويل امللفات اليت تتضمن وقائع إبمكاهنا أن تشكل خمالفة جزائية إىل وزير العدل.

إن كل مهام اهليئة من ة من الفساد ومكافحته: مآل أعمال اهليئة الوطنية للوقاي -2
 جهات: 3دراسات وأعمال ميدانية ومجع للمعلومات ال ميكن أن خيرج مآهلا 

  :وأكدت  06/01( من القانون 24هذا ما نصت عليه املادة )رئيس اجلمهورية
 ( من الدستور.203عليه املادة )

والذي يعد مبثابة تقييد حلرية اهليئة يف القيام بنشاطها  االلتزامإال أن املواد اليت نصت على هذا 
من إضفاء لنوع من الرقابة الالحقة للسلطة التنفيذية على  االلتزاموذلك نتيجة ما جيسده هذا 

مل تعني أي جهة أخرى يرفع هلا التقرير خبالف رئيس اجلمهورية لذلك كان  2النشاطات السنوية للهيئة
من األوىل أن توجه على األقل نسخة من التقرير إىل السلطة التشريعية بوصفها جهة تشريع للقوانني 

 3وجهة رقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
الوطنية للوقاية من الفساد كما مل تنص أيضا على مصري التقرير السنوي الذي تعده اهليئة 

ومكافحته بعد عرضه على السلطة التنفيذية خاصة يف ظل غياب اإلشهار أو النشر للتقرير املرفوع 
                                                 

إن التنفيذ لسياسة الوقاية من الفساد واليت كلف هبا النص التنظيمي رئيس اهليئة يلزمها آليات تنفيذ هذه اآلليات اليت مل يتناوهلا  *
ال املشرع وال التنظيم فكل اآلليات اليت منحت للرئيس أو للهيئة ككل ال تتعدى سلطة التوجيه أو املساعدة والتنفيذ يقتضي وجود 

 ا ما ال حتوزه اهليئة يف مواجهة أي طرف. آلية إلزام هذ
 .116ديس بوسعيود، املرجع السابق، ص اب 2
 من الدستور 136و 114و 113و 112نظر املواد أ 3
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إىل رئيس اجلمهورية يف اجلريدة الرمسية أو يف وسائل اإلعالم وذلك على خالف املشرع الفرنسي 
1الرمسية. يف اجلريدة والذي أكد على ضرورة نشر تقرير اهليئة املختصة

 

  :واليت تكون اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يف السلطة القضائية
مواجهتها ملزمة بتحويل امللف الذي يتضمن وقائع ذات وصف جزائي ليس إىل النيابة العامة وإمنا إىل 

العمومية عند وزير العدل حافظ األختام الذي يتوىل حتويله إىل النائب العام املختص لتحريك الدعوى 
االقتضاء، هذه الطريقة املتبعة يف حتويل امللف من اهليئة إىل اجلهات القضائية املختصة جتسد وزير 
العدل يف هيئة قناة عبور أو مهزة وصل بني اهليئة واجلهة القضائية إال أن حقيقة األمر أن وزير العدل 

لطريق الثاين والذي من املمكن أن تتخذه جيسد هيئة رقابة للسلطة التنفيذية على أعمال اهليئة يف ا
 أعمال اهليئة.

لذا فإن تقييد اهليئة يف تعاملها مع السلطة القضائية ابلنسبة لعملية حتويل امللفات ذات الطابع 
اجلزائي بوزير العدل حافظ األختام ما هو إال إخضاع للهيئة لرقابة السلطة التنفيذية اليت ميثلها الوزير 

 2هو إال حد من فاعليتها. السلك القضائي، وكذلك ماسالف الذكر يف 
  : ( من القانون 20بينما كانت تنص املادة )اهليئات واملؤسسات العمومية واخلاصة

السالف الذكر على أن اهليئة هلا سلطة تقدمي التوجيهات اليت ختص الوقاية من الفساد لكل  06/01
ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد التدابري  واقرتاحشخص أو هيئة عمومية أو خاصة 

ال متلك يف مواجهتهم سوى إصدار  12/64( من املرسوم الرائسي 18أصبحت يف ظل املادة )
توصيات أو أراء أو تقارير أو دراسات ترسلها للهيئات املعنية وهذا ما يؤكد عدم متتع اهليئة ألي آلية 

3مواجهة حىت املؤسسات العمومية واخلاصة. لتنفيذ سياسة الوقاية من الفساد يف
 

إن تكييف املشرع اهليئة الوطنية اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:  يةاستقالاثنيا: 
 ستقاللواالللوقاية من الفساد ومكافحته على أهنا سلطة إدارية مستقلة تتمتع ابلشخصية املعنوية 

يف أداء مهامها هذه  يةستقاللاالاملايل يوحي برغبته يف منح هذه اهليئة أقصى حد ممكن من 

                                                 
حاحة عبد العايل اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري يف اجلزائر، )أطروحة دكتوراه(، قسم احلقوق، جامعة حممد خيضر، 1

 .497، ص 2013بسكرة، 
 .مرجع سابق، 06/01من القانون رقم  22ملادة ا 2
 .مرجع سابق، 12/64من املرسوم الرائسي رقم  18ملادة ا 3
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اليت يثبت وجودها من عدمه عن طريق توافر عدة مؤشرات وآليات تكون كافلة وضامنة  يةستقاللاال
يعطي ية صورية ال أساس هلا على أرض الواقع فكثريا ما ستقاللية احلقيقية أو جمسدة الستقالللال

يف ظاهرها لكنه وابملقابل حييطها إبجراءات وقيود تقضي عليها يف  يةستقاللاالاملشرع مؤشرات تظهر 
ية من عدمها يستلزم التدقيق يف بعض اجلوانب املتعلقة استقاللالباطن، لذلك فإن الفصل يف وجود 

 ابهليئة.
ة اهليئة وهيكلتها إن عدم معاجلة املشرع ملسألة تشكيلحتديد تشكيلة وهيكلة اهليئة:  -1

يف النص املنشأ وتركه اجملال للسلطة التنفيذية لتويل هذه املسألة عن طريق التنظيم يعد أول خطوة 
حتديد تشكيلة اهليئة وهيكلتها والشروط الواجب توفرها يف  نظرا ألن ية اهليئةستقاللللمساس اب

أعضائها وموظفيها من طرف املشرع يف نفس القانون يعد من الضماانت األساسية اليت تضمن 
1يتها.استقاللية أعضائها وابلتايل استقالل

 

 قبل التطرق إىل سلطة التعيني ابلنسبة ألعضاء اهليئة فإنه جتدرتعيني أعضاء اهليئة:   -2
اإلشارة إىل أن ال التشريع وال التنظيم ورد فيهما حتديد دقيق للمعايري اليت خيضع هلا األعضاء املعينني 
غري النص على معيار من املفروض أنه من الشروط العامة لشغل أي وظيفة كمعيار لتعيني األعضاء 

حة وواسعة وكذلك النص على شروط غري واض 2واعتباره شرطا خاصا من طرف النص التشريعي،
ال هو مؤدى إىل فراغ قانوين  3املعىن واعتبارها أساسا للتعيني يف اهليئة من طرف النص التنظيمي،

ية اهليئة وعدم تبعيتها من  جهة والكافلة لشرط ستقاللوثغرة ليست ابهلينة يف أكثر اآلليات الضامنة ال
لطريقة من التعيني ال تدعم ونظرا لكون هذه ا4الشفافية وفقا ملا هو معمول به من جهة أخرى،

ية والفاعلية للهيئة بسبب غياب التمثيل الشعيب يف التعيني أي التمثيل من طرف نواب ستقاللاال
يكون  ية املطلوبة الستقاللاجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة الختيار األعضاء، لذلك فإن حتقيق اال

                                                 
، ص 2011خالد الشعراوي اإلطار التشريعي ملكافحة الفساد دراسة مقارنة لتشريعات بعض الدول، مركز العقد االجتماعي، 1

31. 
 فقرهتا الثالثة. يف 06/01من القانون رقم  19أنظر املادة   2
 يف فقرهتا الثانية. 06/413من املرسوم الرائسي رقم  10راجع املادة 3
 يف فقرهتا األوىل. 06/01من القانون  3راجع املادة 4
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لرئيس خاضعا لعملية االنتخاب من طرف إال عن طريق تغيري طريقة التعيني أوال وترك منصب ا
 1األعضاء اثنيا.

هذه التبعية واليت جسدها النص التشريعي من خالل تبعية اهليئة لرئيس اجلمهورية:  -3
ومن بعده  06/413سالف الذكر، وأكدها املرسوم الرائسي  06/01( من القانون 18املادة )

يف نوع هذه التبعية ومعاملها فإهنا تعد مظهرا من  ( منه، طاملا مل يفصل املشرع202الدستور يف املادة )
 ية اهليئة.ستقاللمظاهر املساس اب

ية أي ستقاللخاصة يف ظل وجود تناقض يف النص القانوين فنفس النص الذي صرح للهيئة ابال
عدم خضوعها ألي رقابة وصائية أو سلطة رائسية مما يؤدي إىل منع السلطة التنفيذية عنها هو نفس 

 2لذي صرح بتبعيتها لرئيس اجلمهورية.النص ا
هذا التناقض الذي جاء نتيجة الضغوطات املمارسة على اجلزائر من طرف األمم املتحدة 

ية من جهة ورغبة السلطة يف إبقاء هذه اهليئات ستقاللواملنظمة العاملية للتجارة قصد منح اهليئة اال
وهذا انبع من عدم توفر اإلرادة السياسية املستقلة عامة واهليئة على وجه اخلصوص حتت وصايتها 

 3ملكافحة الفساد.
على أن  12/64( من املرسوم الرائسي 5نصت املادة )جتديد عهدة أعضاء اهليئة:   -4

( واحدة إال أن املادة مثلما 1( سنوات تكون قابية للتجديد مرة )5عهدة األعضاء واحملددة خبمس )
مل حتدد معايري واضحة للتعيني بداية فإهنا كذلك مل حتدد دواعي التجديد، وهذا يف حقيقة األمر حيد 

كون التجديد قد يساهم سلبا عليها خاصة يف حالة أتسيس التجديد  لية اهليئة من خالاستقاللمن 
نظرا ألن األصل العام يف اهليئات املكيفة  4للعهدة على معايري غري شفافة وغري نزيهة كاملساومات،

5يتها وجوب أن تكون العهدة غري قابلة للتجديد.ستقاللعلى أهنا سلطات إدارية مستقلة وضماان ال
 

                                                 
 . 48-47 ص يب نذيرة، املرجع السابق، صد 1
 . 81رويف بالل، املرجع السابق، ص خ 2
 .9عراب أمحد، املرجع السابق، ص إ 3
خدجية، جرائم الفساد يف القطاع اخلاص يف ظل التشريع اجلنائي اجلزائري، )مذكرة ماجستري(، قسم احلقوق، جامعة  مريوع 4

 .77، ص 2012قاصدي مرابح، ورقلة، 
 .75، ص 2011ليد بومجلني سلطات الضبط االقتصادية يف القانون اجلزائري، دار بلقيس، اجلزائر، و  5
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على  12/64( من املرسوم الرائسي 5نصت املادة )ئيس واألعضاء: إهناء مهام الر  -5
أن إهناء مهام الرئيس واألعضاء للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يتم وفق األشكال اليت مت 

 هبا التعيني مما يستفاد منه:

 أن هذا اإلهناء ال يكون مبناسبة هناية العهدة وإمنا يف شكل عزل.

 ن وال التنظيم ضبط ممارسة هذه السلطة من قبل رئيس اجلمهورية.أن ال القانو 

 ية اهليئة حمدودة جدا وذلك من زاويتني:استقاللوتبعا لذلك تكون 
أوهلما: تويل رئيس اجلمهورية هلذا احلق مما يؤكد تبعية أعضاء اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد 

 ومكافحته للسلطة التنفيذية.
عدم ذكر األسباب والظروف اجلدية واحلقيقية واليت من شأهنا إهناء العهدة اثنيهما: تكمن يف 

 1( سنوات.5قبل املدة احملددة قانونيا خبمس )
على  06/01( من القانون 18على الرغم من نص املادة )املايل:  ستقالنسبية اال  -6

الرغم من أتكيد املادة املايل وعلى  ستقاللمتتع اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ابال
ية املالية للهيئة وذلك ستقاللوهذا ما ال يعد مطلقا تكريسا لال اخلاصية إال ( من الدستور هلذه202)

حيث أن االعتماد على ميزانية الدولة  2نتيجة التأثريات اليت متارسها الدولة عن طريق متويلها هلا،
يؤدي إىل تبعية اهليئة إىل السلطة التنفيذية، حبكم أن الدولة حني تقدميها هذه اإلعاانت فإهنا متارس 
نوعا من الرقابة عليها وحىت إمكانية التقاعس يف تقدمي اإلعاانت واردة خاصة عند عدم استجابة 

 3اهليئة لضغوطات اجلهاز التنفيذي.
لرجوع للحديث عن ممارسة الدولة نوعا من الرقابة على اهليئة فإن هذا قد أقره ابلفعل املرسوم واب
( منه على خضوع اهليئة للرقابة املالية واليت ميارسها 24والذي نص يف املادة ) 06/413الرائسي 

4عليها مراقب مايل يعينه الوزير املكلف ابملالية.
 

                                                 
لهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته(، امللتقى األول حول سلطات الضبط املستقلة يف اجملال شيخ انجية )املركز القانوين ل1

 .103، ص 2007ماي  24و 23االقتصادي واملايل، جامعة جباية، 
 .50عثماين فاطمة، املرجع السابق، ص 2
 .10أعراب أمحد، املرجع السابق، ص 3
 .مرجع سابق، 06/413من املرسوم الرائسي رقم  24املادة 4
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ظاهرية استفادة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد رغم فقدان اهليئة لسلطة حقيقية:  -7
ومكافحته من تكييف قانوين صريح على أهنا سلطة إدارية مستقلة وتطبيقا لذلك فهي ال ختضع ألي 

كما أهنا تتمتع بسلطة إصدار قرارات يعود اختصاصها األصلي للسلطة   1رقابة وصائية أو رائسية،
 2ت اهلدف منه ليس التسيري وإمنا الضبط.التنفيذية ألن إنشاء مثل هذه السلطا

وكذلك أحكام املرسوم الرائسي  06/01إال أنه ابلرجوع إىل أحكام ونصوص القانون 
ال جند هلا أي مظهر من مظاهر السلطة واليت من املفروض أن تتمتع هبا مثل هذه اهليئات  12/64

واملكيفة على أهنا سلطات إدارية مستقلة، فاملشرع مل مينح للهيئة أي مهمة تتجاوز اجلانب 
ىت ابلنسبة لتحويل امللفات ذات الوصف اجلزائي فقد قيدها بوزير العدل ومنعها من االستشاري ح

هبا لغرض االستعانة هبا جلمع األدلة  االتصالمباشرة ابلنيابة العامة رغم أنه منحها سلطة  االتصال
والتحري يف الوقائع ذات العالقة ابلفساد وأكثر من ذلك هو أن حىت وصول امللف احملول إىل 

هات القضائية املختصة ال يعد حتريك للدعوى العمومية بل تبليغا فقط ليبقى تقدير التحريك من اجل
 3عدمه للنائب العام املختص.

 امتة: اخل
على الرغم من أن املشرع قطع شوطا كبريا يف بلورة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

للوقوف يف وجه الفساد ومكافحته إال أنه مازالت تنتظره من الناحية للقانونية لتكون بذلك أداة فعالة 
أشواطا أكرب للوصول هبا إىل الفاعلية املتوخاة من إنشاءها خصوصا يف ظل النقائص الكبرية اليت 

ية الكافية والصالحيات الالزمة والسلطة ستقاللتكشف عنها نصوصها القانونية من عدم وجود لال
ما سيكشف عنه ويفرزه الواقع العملي من نقائص أخرى، لذلك فإن احلقيقية، هذا كله مضافا إليه 

احلديث عن الدور الذي تلعبه اهليئة يف مواجهة الفساد والنتائج احملققة منها يف حرهبا عليه مازال 
مبكرا جدا يف إطار الوضعية احلالية للهيئة فبداية اخلوض يف موضوع الدور مقرون ببداية املشرع 

 لنقائص.اخلوض يف موضوع ا

                                                 
موري سفيان، مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانوين الصفقات العمومية والوقاية من الفساد ومكافحته، 1

 .127، ص 2012)مذكرة ماجستري(، قسم احلقوق، جامعة عبد الرمحان مرية، 
 .113ابديس بوسعيود، املرجع السابق، ص 2
 مرجع سابق، 06/01القانون رقم  من 22، 20أنظر املواد 3
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 أمهها: عدة من خالل العرض السابق خنلص إىل نتائج
يتها ليس فقط كم هائل من ستقالل_ أن اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد حتتاج دعم فعلي ال

 النصوص التشريعية والتنظيمية يف غياب التطبيق.
للقارئ أن هلا _على املشرع الفصل يف دور اهليئة ألن إعطائها مهام إدارية وأخرى قضائية خيول 

دور قضائي يف حني جندها صندوق وصل بني اجلهات القضائية ومعلومات حول الفساد ال تقل أمهية 
 عن تلك اليت قد يتحصل عنها العامة.

_ كثرة أعضاء اهليئة مع كثرة املهام املسندة هلم مبوجب النص لكن عمليا ال نرى هلا أي دور 
تنصيب  2016ليأيت يف  2010عني أعضائها يف وت 2006وما يؤكد ذلك هو استحداثها يف 

 الفعلي هلؤالء األعضاء.
 التوصيات:

 ية لدعم نزاهة وشفافية عمل هذه اهليئة.ستقالل_البد من االهتمام الفعلي مبسألة اال
_دعم الرقابة على عمل اهليئة واعطائها مهام قضائية تتناسب مع تشكيلها وأيضا لتحقيق 

 اهلدف من وجودها.
السلطة القضائية هو الضمان احلقيقي والفعلي لتمكني القضاء من النهوض  استقالل كما أن_

بواجباته يف إصدار أحكامه يف مواجهة كل مرتكيب جرائم الفساد احملالني إىل القضاء، ويف هذه احلالة 
 يصدر القضاء أحكاما وفقا للقانون وما تقتضيه مبادئ العدالة دون التأثري عليه من أية جهة أخرى.

 
 :واملصادر ة املراجعقائم

 
 :قواننيال

 14املتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رمسية عدد  2006فيفري  20املؤرخ يف  06/01القانون رقم  _1
، واملعدل 2010لسنة  50، جريدة رمسية عدد 2010أوت  26املؤرخ يف  10/05، املعدل واملتمم ابألمر رقم 2006لسنة 

 2011لسنة  44، جريدة رمسية عدد 2011أوت  2املؤرخ يف  11/15واملتمم ابلقانون رقم 
األمم املتحدة  يتضمن التصديق بتحفظ على إتفاقية 2004أفريل  19املؤرخ يف  04/128املرسوم الرائسي رقم _2

، لسنة 26، جريدة رمسية عدد 2003أكتوبر  31ملكافحة الفساد املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك يوم 
2004. 

. 
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حيدد تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد  2006نوفمرب  22املؤرخ يف  06/413املرسوم الرائسي رقم _3
املؤرخ يف  12/64، املعدل واملتمم ابملرسم الرائسي رقم 2006لسنة  74يفيات سريها، جريدة رمسية عدد ومكافحته وتنظيمها وك

 .2012لسنة  08، جريدة رمسية عدد 2012فيفري  7
لسنة  76املتضمن دستور اجلزائر جريدة رمسية عدد  1996ديسمرب  7املؤرخ يف  96/438_املرسوم الرائسي رقم 4

، املعدل 2002لسنة  25، جريدة رمسية عدد 2002أفريل  10املؤرخ يف  02/03م مبوجب القانون رقم ، املعدل واملتم1996
، املعدل واملتمم مبوجب 2008لسنة  63، جريدة رمسية عدد 2008نوفمرب  15املؤرخ يف  08/19واملتمم مبوجب القانون رقم 

 .2016لسنة  14ي، جريدة رمسية عدد املتضمن التعديل الدستور  2016مارس  6املؤرخ يف  16/01القانون 
املؤرخ يف  06/413، بعدل ويتمم املرسوم الرائسي رقم 2012فيفري  7املؤرخ يف  12/64_املرسوم الرائسي رقم 5

الذي حيدد تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سريها، جريدة رمسية عدد  2006نوفمرب 22
 . 2012لسنة  08

املتعلق بتعيني رئيس وأعضاء اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،  2010نوفمرب  7_املرسوم الرائسي املؤرخ يف 6
 .2010، لسنة 69جريدة رمسية عدد 

 متعلقة بتفعيل مكافحة الفساد. 2009ديسمرب  13مؤرخة يف  3_تعليمة رائسية رقم 7
حيدد التنظيم الداخلي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  2013مارس  21_القرار الوزاري املشرتك مؤرخ يف 8

 ومكافحتها.
 

 األطروحات والرسائل:
)مذكرة ماجستري(، قسم العلوم السياسية،  ،2012-1999ابديس بوسعيود، مأسسة مكافحة الفساد يف اجلزائر  _1

 .2015جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
اندية آليات مواجهة الفساد يف جمال الصفقات العمومية، )رسالة دكتوراه(، قسم احلقوق، جامعة مولود  تياب _2

 .2013معمري، تيزي وزو، 
حاحة عبد العايل اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري يف اجلزائر، )أطروحة دكتوراه(، قسم احلقوق، جامعة  _3

 .2013حممد خيضر، بسكرة، 
 بالل احلوكمة احمللية ودورها يف مكافحة الفساد يف اجملالس احمللية دراسة حالة اجلزائر، )مذكرة ماجستري(، قسم خرويف _4

 .2012العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 
مولود سلطات الضبط املستقلة يف القانون اجلزائري، )مذكرة ماجستري(، قسم احلقوق، جامعة  يةاستقاللديب نذيرة  _5

 .2012معمري، تيزي وزو، 
 
زوزو زوليخة جرائم الصفقات وآليات مكافحتها يف ظل القانون املتعلق ابلفساد، )مذكرة ماجستري(، قسم احلقوق،  _6

 .2012جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 
عثماين فاطمة التصريح ابملمتلكات كآلية ملكافحة الفساد اإلداري يف الوظائف العمومية للدولة، )مذكرة ماجستري(،  _7

 .2011قسم احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ق، جرائم الفساد يف القطاع اخلاص يف ظل التشريع اجلنائي اجلزائري، )مذكرة ماجستري(، قسم احلقو  عمريو خدجية، _8
 .2012جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 

مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانوين الصفقات العمومية والوقاية من الفساد  موري سفيان، _9
 .2012ومكافحته، )مذكرة ماجستري(، قسم احلقوق، جامعة عبد الرمحان مرية، 

 
 الكتب:

ة الفساد دراسة مقارنة لتشريعات بعض الدول، مركز العقد االجتماعي، _خالد الشعراوي اإلطار التشريعي ملكافح1
2011. 

 .2011_وليد بومجلني سلطات الضبط االقتصادية يف القانون اجلزائري، دار بلقيس، اجلزائر، 2
 

 املداخات:
اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"، امللتقى الوطين حول الفساد اإلداري، كلية  يةاستقاللأعراب أمحد "يف  _1

 .2010احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أم البواقي، 
شيخ انجية )املركز القانوين للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته(، امللتقى األول حول سلطات الضبط املستقلة  _2
  .2007ماي  24و 23االقتصادي واملايل، جامعة جباية،  يف اجملال
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 فويضات اهليئات التابعة للجماعات اإلقليميةت

Mandates of regional community bodies 

 / رضا بوشقورةد

 -اجلزائر – تبسة ،جامعة العريب التبسي

 دغبوج تقي ط.د/ 

 -اجلزائر –أهراسسوق ، جامعة حممد الشريف مساعدية 

 

 ملخص: 

املؤسسات العمومية االقتصادية العمومية بني اهليئات العمومية و ميز القانون التوجيهي للمؤسسات 
فاهليئة العمومية هي إما إدارية أو صناعية وجتارية  وتتميز هذه األخرية عن نظريهتا اإلدارية كوهنا تستطيع 

عن طريق بيع إنتاج جتاري ينجز طبقا لتعريفة معدة مسبقا ولدفرت متويل أعباءها االستغاللية كليا أو جزئيا 
عند حلقوق والصالحيات املرتبطة هبا و كذا اييدات العائدة على عاتق اهليئة و شروط عامة حيدد األعباء والتق

، وعلى هذا النحو فان املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي االقتضاء حقوق وواجبات املستعملني
شخص من أشخاص القانون العام موكل إليها تسيري مرفق عمومي تكون اتجرة يف عالقاهتا مع  والتجاري

الغري  وعلى خالف ذلك ختضع اهليئة العمومية اإلدارية لنفس القواعد املطبقة على اإلدارة واىل مبدأ 
ؤسسة العمومية  ذات التخصص، فيطبق عليها النظام املايل واحملاسيب املطبق على اإلدارة وهو ما جيعل من امل

الطابع الصناعي والتجاري النموذج األنسب للتفويضات على عكس ما سار عليه تنظيم التفويضات يف 
 التجربة اجلزائرية. 
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 مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري ؛مؤسسة عمومية إدارية ؛تفويضاتالكلمات املفتاحية: 

abstract: 

The directive law for public institutions distinguishes between public bodies and 
public economic institutions. The public authority is either administrative, or 
industrial and commercial, and the latter is distinguished from its administrative 
counterpart in that it can finance its exploitative burdens in whole or in part by selling 
commercial production carried out according to a pre-prepared tariff and a general 
conditions book that specifies the burdens and restrictions The authority, as well as 
the rights and powers associated with it, and, when necessary, the rights and duties of 
users In this way, a public institution of an industrial and commercial nature is a 
person of public law entrusted with the management of a public utility that is 
commercial in its relations with others. Otherwise, the administrative public body is 
subject to the same rules applicable to management and to the principle of 
specialization, so the financial and accounting system applied to management is 
applied to it. This makes the public institution of an industrial and commercial nature 
the most appropriate model for delegations, in contrast to the practice of organizing 
delegations in the Algerian experience. 

Keywords: delegations; administrative public institution; public institution of an 
industrial and commercial nature. 

 مقدمة

التفويض مرفقا  األصل أن يرد التفويض على مرفق من طبيعة صناعية وجتارية واالستثناء أن يكون حمل
على التناسب بني تقنية التفويض واملرافق ذات الطابع الصناعي  1ففي الوقت الذي يؤكد فيه الفقه، إداراي

، وذلك ابلنظر ملا حتققه من مرونة يف التسيري وسهولة يف التكيف مع األنشطة االقتصادية،  2والتجاري

                                                           

احلقوق والعلوم السياسية، كلية لة أاحا  قانونية وسياسية،   القانون اجلزائري، جكاهينة، عن استخدام تفويض املرفق العام يفارزيل   -1
 وما بعدها. 25، ص 2017جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل، العدد الثالث لسنة 

2
 - « Les contrats de délégations de services public sont les contrats ayant pour objet de confier au 

cocontractant de l’administration, la charge d’assurer en tout en partie l’exécution d’un service 
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خالف التنظيم املطبق على تفويض املرفق العام يف التجربة اجلزائرية ذلك، فاملرافق ذات الطابع الراحي  واليت 
ت( مل يفردها .ص.ع.يعة )مسسات العمومية من نفس الطبوضعها النظام القانوين اجلزائري يف عهدة املؤ 

النص التطبيقي املنظم لتفويض املرفق العام أبحكام ختصها يف هذا اجملال وعلى العكس من ذلك فقد خص 
املؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة للجماعة اإلقليمية، بتلك األحكام اليت أوردهتا ذكرا وإجراء 

  .1من خالل النص على كيفيات رقابتها

تلك الصياغة العامة يف عبارة " كل شخص عام مسؤول عن مرفق عام" ال تستثين املؤسسات إن 
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من دائرة السلطات املفوضة ولكن عدم النص عليها صراحة وعدم 

 حتديد إجراءات ورقابة خاصة هبا يثري اإلشكال خبصوصها، على النحو التايل:

االقتصادية لعقود التفويض والطبيعة القانونية للهيئات احمللية  األهدافمدى االرتباط بني ما 
 .املفوضة ؟

مطلبني خنصص األول منهما لتوضيح التالؤم بني عقد  نقسم احثنا اىلشكالية لإلجابة على هذه اإلو 
لدراسة تطبيقات التفويض  التفويض واملؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، فيما يكون الثاين

 من طرف املؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري.

 املطلب األول: تفويضات املرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

يف صياغتها " ميكن الشخص املعنوي اخلاضع للقانون العام املسؤول عن  207ابلرجوع لنص املادة 
 مرفق عام أن يقوم بتفويض تسيريه " 

                                                                                                                                                                                                 

public qui peut être aussi bien administratif qu’industriel et commercial » -R.Chapus, le droit 

administratif général, tome 1, 15 e, Montchrestien, Paris,1996, p516  
 ن كانت ختضع يف رقابتها للجان اجلماعات اإلقليمية اليت تتبعها، وهو ما يطعن يف استقالليتها، ويكرس الوصاية املفرطة. إو  -*
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جند أن هذا احلكم  يدخل املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري يف نطاق التطبيق 
املرفق  بوصفها شخص معنوي عام، خيضع للقانون العام مسؤول عن مرفق عام إبمكانه تفويض تسيري

فلماذا إذا مل يتناوهلا يف التنظيم بصريح النص يف املرسوم التنفيذي للتفويضات؟   ،املسؤول عنه إىل مفوض له
جاء على إطالقه، دون حتديد لطبيعة هذا  199-18كما أن النص التطبيقي واملتمثل يف املرسوم التنفيذي 

 سؤولة عنه.املرفق مما يستبعد فرضية أن التفويض يكون بناء على طبيعته، ال بناء على طبيعة اهليئة امل

إن مالئمة املرافق ذات الطابع التجاري لتقنية التفويض، يف حقيقته فكرة جذورها ضاربة يف الفقه 
املقارن السيما الفرنسي منه، ابعتباره دائما من أصحاب السبق يف إشراك اخلواص يف إدارة الشأن العام  

ن ذلك التقارب يف التوجه القانوين يفرض دون إنكار التجارب السابقة عنه كالنظام االجنليزي مثال، إال أ
سوى الستخالص اآلاثر والنتائج  من التجربة املماثلة يف األحكام  ءلشيدائما العودة للفقه الفرنسي ال 

القانونية، دون إغفال املعطيات اخلاصة حمليط اجلماعة اإلقليمية اجلزائرية، ويف البحث يف حقيقة هذه املالئمة 
 والذي جاء فيه:   1دف الراحي وتقنية التفويض نسوق مثال ما ع ر عنه العميد هوريو بني املرافق ذات اهل

"Par suite d’une sorte de politique administrative, il y a toute de services publics 
qui ne peuvent être exécuter que par le système de la concession. Ce sont les services 
publics que l’on considéré comme des entreprises économiques" 

رفق عندما اعت ر أن التفويض يرد ابلدرجة األوىل على امل R.Chapusوهو طرح جاء به أيضا الفقيه 
  ، كما ميكن أن يكون على املرافق العمومية اإلدارية:العمومي ذي الطابع التجاري والصناعي

« Les contrats de délégations de services public sont les contrats ayant pour 
objet de confier au cocontractant de l’administration, la charge d’assurer en tout en 
partie l’exécution d’un service public qui peut être aussi bien administratif 

qu’industriel et commercial » 2 

                                                           

 .229ص ، 2009التفويض يف إدارة واستثمار املرافق العامة، دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية  وليد حيدر جابر، - 1
2
  -R.Chapus, le droit administratif général, tome 1, 15 e, Montchrestien, Paris, 1996, p516. 
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 qui peutيوضح هذا التعريف تناول التفويض على انه قد يقع أيضا على املرافق اإلدارية يف عبارة 

être aussi وهي داللة على أن األصل يف تقنية التفويض هو املرفق العمومي التجاري والصناعي وما ،"
 املرفق العمومي اإلداري إال استثناء عن ذلك.

ملرافق ذات الطبيعة التجارية لتقنية التفويض إىل  الفقه احلديث امتدت فكرة التأكيد على مالئمة ا
التجارية تشكل اجملال اخلصب واألمثل قطاع املرافق العامة الصناعية و  حينما اعت ر Auby 1فتبناها األستاذ 

ي لتقنية التفويض، وقد امتد أتييد هذه الفكرة إىل اعتبار أن تفويض املرفق قرينة على انه ذو طابع صناع
 .وجتاري

فاملرافق ذات الطبيعة الصناعية والتجارية تشكل اجلزء األك ر حملل التفويض، على اعتبار أن تلك 
الطبيعة االقتصادية هلذه املرافق تساهم بصورة كلية أو جزئية يف متويل املرافق العمومية من قبل املستفيدين من 

 .ذات طابع إداريخدماهتا، كما ميكن أن يكون حمل التفويض مرافق عمومية 

يف اجملال، جاذبية املرافق االقتصادية لتقنية التفويض، هو طرح سانده أيضا بعض الباحثني اجلزائريني 
أن املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري توفر صيغة أكثر مرونة التسيري فمنهم من أشار إىل: "

لقواعد التقليدية اليت حتكم املؤسسة اإلدارية فهي قاسية نظرا لتكيفها بسهولة مع األنشطة االقتصادية، أما ا
وجد صارمة، وتؤدي إىل البريوقراطية، مما جيعل استعماهلا يف نشاطات السوق امرأ مستحيال وال ميكنها 

األسباب ن "كما جزم البعض منهم أب ،2"يدحتمل منافسة املؤسسات اخلاصة اليت تعت ر الربح حمركها الوح

                                                           

 .230، ص مرجع سابقوليد حيدر جابر،  -1
للمؤسسة العمومية احمللية لتسيري املقابر واجلنائز، لوالية اجلزائر، مذكرة ماجستري، حقوق، فرع الدولة رابح مهداوي، النظام القانوين  -2

 .18، ص 2011-2010، 1واملؤسسات العمومية، كلية احلقوق بن عكنون، جامعة اجلزائر 
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املرافق العامة سواء على املستوى الوطين  أداءهو حتسني  استدعت اللجوء إىل أسلوب التفويضاحلقيقية اليت 
  .1أو احمللي، وابخلصوص املرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري"

ويض الوارد على ابلرجوع ملختلف التعريفات يف عديد األنظمة املقارنة، جند ترجيح فرضية جناعة التف
عقد إداري تعهد " التجاري، فعلى سبيل املثال يعرف  األستاذ أمحد بوعشيق على أنه:الصناعي و املرفق 

دد يف مدار التفويض ابستغالله وتدبري املرفق العام السلطة املفوضة للمفوض له، داخل اجملال الرتايب احمل
 .2"التجاري احمللي ملدة حمددة تنتهي ابنقضاء مدة العقدالصناعي و 

 االقتصادية يعت ر التدبري املفوض طريقة حديثة يف إدارة وتدبري املرافق العامة" ويضيف األستاذ:   
    .3"والسيما املرافق العامة احمللية

 :4وهو ما جسده مثال املشرع التونسي بصريح النص

للجماعة احمللية مبداولة من جالسها أن تقرر استغالل مرافق عامة ذات صبغة اقتصادية صناعية "
وجتارية بواسطة عقود تفويض مرافق عامة حملية، ميكن مبقتضاها مجاعة حملية بصفتها ماحنة التفويض، 

رية يعود شخصا عموميا أو خاصا بصفته صاحب التفويض التصرف يف مرفق عمومي ال يكتسي صبغة إدا
هلا ابلنظر على أن يكون املقابل املايل مرتبطا ابألساس بنتائج التصرف يف املرفق العام موضوع التفويض وان 

 ."يتحمل صاحب التفويض املخاطر املالية للنشاط املرفقي

                                                           

احلقوق والعلوم السياسية،  كليةلة أاحا  قانونية وسياسية،   القانون اجلزائري، جارزيل كاهينة، عن استخدام تفويض املرفق العام يف -1
 .26، ص 2017جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل،  العدد الثالث لسنة 

، ص 2004 البيضاء، الطبعة الثامنة الت املعاصر، دار النشر املغربية ابلدارافق العامة الك رى على ضوء التحو أمحد بوعشيق، املر  -2
200. 

 وعشيق، املرجع نفسه.امحد ب -3
، يتعلق ابجلماعات احمللية، الرائد الرمسي 2018ماي  09املؤرخ يف  2018لسنة  29من القانون األساسي عدد 85الفصل -4

 .2018ماي  15مؤرخ يف  39للجمهورية التونسية عدد 
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حينما مجع  15/247صوص سابقة وحىت يف النص احلايل "إذا كان تنظيم الصفقات العمومية يف ن
ت العمومية ذات الطابع "، مل يتعامل مع املؤسساومية وتفويضات املرافق العموميةالعم بني الصفقات
 التجاري بنفس الكيفية خبصوص إمكانية خضوع هذا النوع من اهليئات ألحكامه:الصناعي و 

 15/247من خضوعها لتنظيم الصفقات العمومية مبوجب الباب األول من املرسوم الرائسي  فجعل
متوقف على شرط التمويل الكلي أو اجلزئي الدائم أو املؤقت، للعملية املنجزة من طرف الدولة وذلك بناء 

 على املادة السادسة منه، واليت نصت على ما يلي:

 صفقات العمومية حمل نفقات:ال تطبق أحكام هذا الباب إال على ال"

عملية  إبجنازعندما تكلف  ،املؤسسات العمومية اخلاضعة للتشريع الذي حيكم النشاط التجاري -
 ."ن الدولة أو من اجلماعات احملليةممولة كليا أو جزئيا مبسامهة مؤقتة أو هنائية م

فويض، إذ ال ميكن بينما مل يرد أي حكم خاص بشان هذا النوع من املؤسسات فيما تعلق ابلت
استثنائها من نطاق التفويض ال بصفتها سلطة مفوضة وال ابعتبارها مفوض له وهو ما جند داللته يف املادة 

 :املرسوم الرائسي، اليت جاء فيها من نفس 207من 

أن يقوم بتفويض تسيريه إىل  ،ميكن الشخص املعنوي اخلاضع للقانون العام املسؤول عن مرفق عام"
 ....مفوض له

يري تقوم السلطة املفوضة اليت تتصرف حلساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسو 
فاملؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وعلى وجه اخلصوص   ."املرفق العام مبوجب اتفاقية

من جهة وكذا  1العامالتابعة للجماعات اإلقليمية مشمولة أبحكام هذه املادة، ابعتبار خضوعها للقانون 
                                                           

من أحكام هذه املادة، كما أن عبارة املسؤول عن إن خضوع هذه اهليئات لقواعد القانون اخلاص يف معامالهتا مع الغري، ال يستثنيها  - *
 مرفق عام جتعل منها يف صميم نطاق تطبيق التفويضات.
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، من جهة أخرى  وهو ما ميكنها من مركز 1ابعتبار أن تصرفها يكون حلساب اجلماعة اإلقليمية التابعة هلا
 املفوض.

أعطت إمكانية هلذا النوع من اهليئات  18/199كما أن أحكام املادة الرابعة من املرسوم التنفيذي 
لتنافسي يف مركز املفوض له وهو ما تع ر عنه املادة الرابعة ذات الطابع الصناعي والتجاري، بدخول اجملال ا

 من هذا املرسوم التنفيذي يف صياغتها:

ابعة هلا  واملسؤولة عن مرفق املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري الت"ميكن اجلماعات اإلقليمية و 
ىل شخص معنوي عام أو فق عام إ، أن تفوض تسيري مر ى يف صلب النص "السلطة املفوضة"، اليت تدععام
 ."يدعى يف صلب النص "املفوض له" مبوجب اتفاقية تفويض ،ن اجلزائري، خاضع للقانو خاص

ارية هو جتهيئات عمومية من طبيعة صناعية و  إن امل رر الذي جيعل اجلماعة اإلقليمية تعمد إىل إنشاء
املتكفل هبا من طرف اجلماعة اإلقليمية  وهي مهام ال عالقة هلا ابملهام السيادية مما  2تسيري املصاحل العمومية

 خيرجها من دائرة املرافق غري القابلة للتفويض حتت هذا امل رر.

معادلة التفويض هو وعلى اعتبار انه إذا كانت طبيعة املؤسسة احمللية، متثل متغريا، فان  الثابت يف 
د الباحث م ررا الستثناء املؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري بوصفها هيئة ، وال جيعمومية اخلدمة

، ذلك أن املؤسسة قد 18/199مرفقية تقدم خدمات عامة، من أحكام املادة الرابعة من املرسوم التنفيذي 
ا تؤكده )املرفق العمومي( يظل اثبتا و هو م إال أن حمل التسيري مبا هو أنسب للتسيري احد الشكلنيأتخذ 

 :يف نصها على أن  83/200املرسوم  املادة اخلامسة من
                                                           

على أن: " تتمثل مهمة املؤسسة يف تنفيذ األهداف املسندة إىل املرفق العام الذي تتوىل  200-83تنص املادة السادسة من املرسوم  -1
ج ، تنظيمها وسريهانشاء املؤسسة العمومية احمللية و احملدد لشروط إ 1983مارس  19 ، الصادر يف200 – 83تسيريه " راجع املرسوم 

 .1983لسنة  12ر عدد 
واليت مل يرد ذكرها  07-12من قانون الوالية  141و 10-11من قانون البلدية  149يف املواد  ااملصاحل العمومية املنصوص عليه - *

 حصرا. 
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هتدف املؤسسة إىل تسيري مرفق عام ذي طابع إداري أو صناعي وجتاري فهي حسب احلالة إدارية أو "
 .اقتصادي"

 سة العمومية ذات الطابع اإلدارياملطلب الثاين: تفويضات املؤس

ارية عن طريق منظمة عامة، فطريقة اهليئة العمومية يف هذه يدار املرفق يف حالة املؤسسة العمومية اإلد
احلالة متتاز عن طرق اإلدارة األخرى، بشكل حيقق نوعا من الالمركزية يطلق عليها الفقهاء اصطالح 

ة واليت تدار ابألسلوب اهليئة العمومية التابعة للدولرفقية ويعرفها بعض منهم على أهنا: "الالمركزية امل
هو تعريف وان كان يؤدي الغرض إال انه ينطبق على املؤسسات العمومية املنشاة من طرف " الالمركزي

على أهنا "منظمة إدارية عامة تتمتع ابلشخصية  1اجلماعات اإلقليمية، كما يعرفها األستاذ عمار عوابدي
للرقابة والوصااي وهي  القانونية واالستقالل املايل واإلداري وترتبط ابلسلطة املختصة بعالقة التبعية واخلضوع

   ."تدار ابألسلوب اإلداري الالمركزي لتحقيق أهداف حمددة يف نظامها

"مرفق عام  :2ويعطي األستاذ حممد الصغري بعلي تعريفا موجزا ودقيقا للمؤسسة العمومية بشكل عام
 .مشخص قانوان"

 :أوال: عوائق تفويضات املؤسسة العمومية اإلدارية

لة الفرنسي إمكانية التفويض مع حتفظ أن ال تكون اخلدمة احكم طبيعتها أو عمليا اقر جلس الدو 
إبرادة املشرع من املهام اليت ال ميكن أتمينها إال من طرف اجلماعة اإلقليمية ذاهتا، من جهة أخرى يعرف 

  .من طرف اجلماعة العمومية نفسها املرفق اإلداري ابملرفق الذي ال ميكن إدارته إال

                                                           

 .30، ص 2005، الطبعة الثالثة ، اجلزء األول ، اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية،  ، القانون اإلداريعمار عوابدي - 1
 .24ص ، 2001حممد الصغري بعلي، القانون اإلداري، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة،  - 2
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جاء يف رد الوزير املكلف ابلوظيفة  1996ديسم ر 02ضمن نفس السياق ويف رد وزاري بتاريخ 
هو ، و ةاإلقليمياختصاصات اجلماعة العمومية " إن مرفق االتصاالت التابع للجماعة اإلقليمية ميثل مهة من 
البلدية تشكل مرفقا  توزيع املعلومةأن نفس التوجه الذي أقرته احملكمة اإلدارية لباريس حينما اعت رت 

 .1عموميا بلداي

إن الطبيعة اإلدارية أو الصناعية والتجارية للمرفق حتدد بدرجة أساسية تبعا لطبيعة النشاط وكيفيات 
متويله وعمله وبصورة عامة فان تطبيق هذه املعايري يضفي على املرفق احمللي لالتصال الطبيعة اإلدارية ويف 

ا بصفة أساسية هو العائدات الناجتة عن املقابل ميكننا مثال اعتبار إصدار نشرية بلدية واليت مصدر متويله
، ويف هذه احلالة األخرية ميكن للجماعة اإلقليمية أن تعهد عن طريق إلشهار، من طبيعة صناعية وجتاريةا

 اتفاقية تفويض تنفيذ اخلدمة ملسري خارجي عن  اجلماعة، يف قرار جمللس الدولة خبصوص منازعة بني بلدية
أتخذ طابع تفويض املرفق العمومي االتفاقيات اليت ال يكون فيها املقابل الذي قدر أهنا ال  ومتعاقد معها،

يتحصل عليه املتعامل املتعاقد إما انجتا عن ما يدفعه املرتفقني وإما أبي طريقة أخرى يكون فيها هذا املقابل 
فقة خاضعة ويف ابقي احلاالت جيب النظر إىل هذه العقود كص ،مرتبطا بصفة جوهرية بناتج االستغالل

 .2ألحكام قانون الصفقات

إن الرد الوزاري املذكور أعاله ال ميثل مرجعا ففي قرار جاء مناقضا له صادر عن حمكمة االستئناف 
، حكم القاضي اإلداري ابن العقد الذي تعهد البلدية مبوجبه 1994أكتوبر  11اإلدارية لباريس بتاريخ 

 .!ناجتة عن اإلشهار هو صفقة عموميةال إصدار نشريتها اإلعالمية  مقابل العائدات

 

 
                                                           

1
 -TA Paris,07juin1995, Voir sur ; https://www.legifrance.gouv.fr/ 

2
 -JOAN,07 avril.1997, question 45689, note, note Mireille Berbari et autre, p25. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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 عائق التخصص: -أ

يقصد به أن كل هيئة منوط   83/200إن خضوع اهليئة ملبدأ التخصص املنصوص عليه يف القانون 
ن ال حتيد عنها، مبمارسة أهي ملزمة ابلتقيد هبذه األعمال و و  ،هبا القيام أبعمال حمددة يف نص إنشائها

تائج تتمثل يف عدم قبول من إعمال هذا املبدأ ن 2يستخلص الفقهاءو  1اإلنشاءنشاط غري مذكور يف نص 
الوصااي  لتحقيق غاايت ال تدخل يف اختصاصات اهليئة، وعدم مشروعية أي نشاط تقوم به اهليئة اهلبات و 

 خارج ختصصها مع ترتب املسؤولية الناجتة عن األضرار النامجة عنه. 

اخلدمات املعينة ابلذات وذلك وفقا لنص إنشائها  احملددة و لتحقيق األغراض فهي تسعى فقط  
 .وبذلك تتعدد األنظمة اليت حتكم اهليئات العمومية وهذا ابختالف نوع اهليئة

عند إنشاء هيئة عمومية جيب أن حتدد مهامها و النشاط الذي متارسه، وال ميكن أن ختصص ميزانيتها 
شاء، إال انه ويف التقيد ابلتخصصات الواردة يف نص اإلنيف نشاطات خارج هذا التخصص، وعلى اهليئة 

الدوافع االقتصادية، وابلنظر أيضا إىل الرغبة يف التفتح على اجملال التنافسي، فقد لوحظ أن إطار األسباب و 
العديد من اهليئات العمومية تسعى إىل ممارسة التعدد يف النشاطات، واىل ممارسة التحرر من مبدأ التخصص 

مر الذي دفع جلس الدولة الفرنسي إىل إصدار قرار حول التوسع الذي ميس مبدأ احلرية ففي قرار وهو األ
يشمل ، ذكر اجمللس أوال "انه ليس للهيئة العمومية ختصصا عاما و 1994جويلية  07للمجلس مؤرخ يف 

خلصوص من طبيعة ابمية و ، ولكن هذا املبدأ ال يفرض احد ذاته أن هيئة عمو أكثر من املهام املنوطة هبا
 .3..".جتارية أن متارس نشاطات اقتصاديةصناعية و 

                                                           

 .351ص ، 2017، ، جسور للنشررابعةري، الطبعة العمار بوضياف، الوجيز يف القانون اإلدا - 1
 .34ص  ،1983دراسة مقارنة، مطبوعات عني مشس،  القانون اإلداري الوجيز يفسليمان حممد الطماوي،  - 2

3
 -CE du 07 octobre 1994,relative a la diversification des activités de EDF, publiée sur:www.Revue 

generaledudroit.eu.   
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«  Ce principe ne s’oppose pas par lui même a ce qu’un établissement public s’il 
a un caractère industriel et commercial se livre a d’autre activités économiques….» 

أ الذي كان سببا يف إحدا  اهليئات املرفقية ابختالف نظمها القانونية ميس هذا الرأي يف ظاهره ابملبد
و لكنه وضع شروطا جتعل من هذا الرأي يعد حتررا نسبيا من مبدأ التخصص ويف إطار ضوابط تبقي على 

وضع املبدأ دون أن جتعل منه عائقا وهو ما يتجلى بوضوح يف ما ذهب إليه اجمللس يف نفس القرار عندما 
 :ملمارسة هذا التوسع يف االختصاصشروطا 

«  a condition dont posées a cette diversification, les activités en cause doivent 
être techniquement et commercialement le complément normal de sa mission 
statutaire principal ,elle doivent également êtres a la fois d’intérêt général et 
directement utile a l’établissement , notamment par son adaptation a l’évolution 
technique…» 

استقر على نسبية  التحرر من مبدأ التخصص يف حدود الشروط  1إن اجتهاد القضائي الفرنسي
 التالية:

املنصوص عليه يف قانوهنا  ،اهليئةأن تكون النشاطات حمل التوسع امتدادا طبيعيا لنشاط  -1
 األساسي.
 .أن تكون هذه النشاطات هتدف إىل املصلحة العامة-2
أن تكون ذات فائدة مباشرة للمؤسسة وعلى وجه اخلصوص فيما تعلق بتكيفها مع التطورات  -3
 التقنية.

صناعية أو غري ذلك، جيب الرجوع العمومية، عما إذا كانت جتارية و انه وملعرفة الطبيعة القانونية للهيئة 
إىل نص إنشائها، فهو الذي يضفي عليها هذا الطابع أو ذاك  ولكن هذا املعيار أيضا ليس دائما هبذا 

                                                           

1
 - CE du 07 octobre 1994, relative a la diversification des activités de EDF, publiée sur: www. 

Revue generaledudroit.eu.   
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أمثلة ذلك يف املنظومة و  ،(double visage)الوضوح الن الواقع اإلداري يعكس وجود هيئات بوجهني 
 :1الفرنسية 

ألهنا تتكفل ابلدفاع عن الصناع  ،تها تسيري مرفق عمومي، مهم"CCI" التجارة غرف الصناعة و -
ن هذه الغرف تتكفل مبرفق ، ولكي هبذا الشكل ختضع للقانون العام، وهو إعالمهم وتكوينهم ،والتجار
 ressourcesجتاري عندما تستغله ضمن أحكام القانون اخلاص عندما يستغل املوارد الغابية )صناعي و 

forestières )،  محاية ولكن هذا الديوان هو يف األصل مرفق عمومي من طبيعة إدارية عندما يسهر على
 .الغاابت من حواد  احلرائق

 .نشاطه من طبيعة صناعية وجتارية ،"ONF"  الديوان الوطين للغاابت-

، وهي هيئات عمومية تسيري مرافق صناعية وجتارية، «les ports autonomes»املوانئ املستقلة -
املوانئ، ونقل البضائع من واىل املوانئ ولكنها تؤمن مرفقا عاما إداراي حينما  تمنشئاعندما تقوم بتنصيب 

 .املنشآتتسهر على صيانة املوانئ وضبط 

فضال عن اإلشكال الذي إن مسالة حتديد الطبيعة القانونية للهيئة العمومية الزالت تواجه صعوابت، 
يطرحه التوسع يف املهام املمارس من قبل اهليئات املرفقية والذي خيضع للشروط املوضوعة من قبل االجتهاد 

 فكيف إذا تعامل التشريع والتنظيم اجلزائري مع هذه املسالة ؟ ،القضائي، واملبينة أعاله

اليت أييت على رأسها حكام القانونية العامة و اطها لألختضع املؤسسة العمومية اإلدارية يف ممارستها لنش
 :منه على النحو التايل 43، فجاء النص على مبدأ التخصص يف املادة 01-88القانون 

 : "ختضع اهليئات العمومية اإلدارية للقواعد املطبقة على اإلدارة وملبدأ التخصص 43املادة 
                                                           

1
 -Voir la raiponce de Ministère de l’intérieur, de l’outre Mer et des collectivités territoriales  

question écrite n 09135« Gestion de service public communaux », publiée dans le JO Senat ; 24-
09-2009, page 2257.sur www.Senat.fr 
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هذه اهليئات بنفس النظام املايل واحملاسيب املطبق على اإلدارة ما مل توجد قاعدة خاصة مرتبطة  تتمتع
 .ابستقاللية سريها وتسيريها"

إن خضوع املؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري للتخصص مبدأ عززه النص القانوين مما جيعل 
ألعمال غري املشروعة، وملا كان األمر  احتمال ممارستها ألنشطة خارج هذا التخصص يدخل يف دائرة ا

 كذلك فانه من ابب أوىل عدم تصور أن تكون هلا إمكانية  تفويض أنشطة خترج عن هذا ختصصها. 

 عائق الرقابة: -ب

يبقى استقالل املؤسسة من الناحية الواقعية نسبيا خيتلف من مؤسسة إىل أخرى فاملؤسسة العمومية 
ا بصفة أساسية من اإلعاانت اليت يقدمها السلطة املركزية واجلهة املنشاة يعت ر اإلدارية واليت تتألف إيراداهت

 .1استقالهلا قانونيا أكثر منه فعليا

ومهما كانت درجة االستقالل اإلداري واملايل للمؤسسة العمومية فإهنا تظل جزءا ال يتجزأ من السلطة 
ختضع لرقابتها املتمثلة فيما درج الفقه على تسميته ابلوصاية اإلدارية ا، ترتبط معها برابطة التبعية و املنشاة هل

 عن تفويض املرافق اإلدارية:أو الرقابة اإلدارية 

عمليا اقر جلس الدولة الفرنسي إمكانية التفويض مع حتفظ أن ال تكون اخلدمة احكم طبيعتها أو 
ف اجلماعة اإلقليمية ذاهتا، من جهة أخرى يعرف إبرادة املشرع من املهام اليت ال ميكن أتمينها إال من طر 

 .فسهااملرفق اإلداري ابملرفق الذي ال ميكن إدارته إال من طرف اجلماعة العمومية ن

 تنافسية املؤسسة العمومية اإلدارية: -جـ

                                                           

، ص 2006، حماظرات يف املؤسسات اإلدارية، ترمجة حممد عراب صاصيال، الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، امحد حميو - 1
446. 
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يفرض البحث يف الضوابط اليت حتكم هذا النوع من اهليئات العمومية يف اجملال التنافسي التمييز بني 
والذي هو أمر مفصول  فيه بصريح النص، وبني مركزها يف  ،وعها لقواعد املنافسة كسلطة متعاقدةخض

احمليط التنافسي، أو بعبارة أخرى التمييز بني كون املؤسسة العمومية سلطة مفوضة فتكون بذلك خاضعة 
املؤسسة العمومية  لقواعد املنافسة وبني هذه املؤسسة كمتنافس، هذا األخري حيتاج إىل مراعاة خصوصية

اإلدارية  يف النظام القانوين اجلزائري أوال، إذ ال ميكن أبي حال من األحوال تعميم تلك القرارات اليت يبنيها 
 جلس الدولة الفرنسي على معطيات منظومته القانونية لتشمل املؤسسة العمومية اجلزائرية   

كانية ممارسة املؤسسات العمومية اإلدارية كنتيجة مفادها إم  1فما خلص إليه مثال بعض الباحثني
جلس الدولة الفرنسي يف قرار سابق له، ال ميكن اعتماده كمبدأ بل ال  لألنشطة التجارية، استنادا ملا اقره

ميكن إسقاطه بصورة مباشرة، على مقتضيات املؤسسة العمومية اإلدارية يف املنظومة القانونية اجلزائرية 
"أن عدم وجود أي نص أو مبدأ قانوين مينع الشخص  2قرار جلس الدولة الفرنسيولتوضيح ذلك: جاء يف 

العام من التقدم كعارض للتعاقد يف إطار صفقة عمومية السيما وان هذه املؤسسات خاضعة لألحكام 
 .اجلبائية"

اإلدارية دون مناقشة فرضية اخلروج عن مبدأ التخصص، فاحلكم إبمكانية ممارسة املؤسسة العمومية 
لألعمال التجارية املبين على انعدام املانع القانوين من تعاقدها كمتنافس يف إطار صفقة، أمر ال يستقيم،  
كما ال ميكن اعتبار هذا القرار مرجعا يف جتربتنا الن هذا ابلنسبة للتجربة اجلزائرية مفصول فيه مبوجب النص 

 وال جال لالجتهاد فيه:
                                                           

قانون عام اقتصادي، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  املؤسسة العمومية ومبدأ املنافسة، مذكرة ماجستري، عبد القادر شايب الراس، -1
 . 40، ص 2017، 2جامعة وهران 

اليت منحت صفقة  Dijonnaise مقاطعة ضد، J-L-Bernard c، خبصوص نزاع رفعته شركة 2000نوفم ر  08قرار مؤرخ يف  -2
امللف جمللس الدولة الفرنسي للبت يف مدى إمكانية تقدمي دراسات للمؤسسة العمومية اإلدارية "املعهد الوطين اجليوغرايف"، مت إحالة 

 املؤسسة العمومية اإلدارية لعروض يف الصفقات العمومية، القرار متاح على املوقع:
https://www.legifrance.gouv.fr/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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 اب العقود اآلتية:"ال ختضع ألحكام هذا الب

امل رمة من طرف اهليئات واإلدارات العمومية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري فيما  -
  .بينها"

وحىت وان كان ال يوجد هناك مانع من تعاقد املؤسسة العمومية اإلدارية يف جال التفويضات بصفتها 
السوق التنافسية اليت تفتقر املؤسسة العمومية اإلدارية مفوضا له فان هذه املسألة تعت ر من قبيل اجملازفة يف 

، ماداي وبشراي، فضال عن املوانع اليت يفرضها قانون املنافسة يف حالة تقدمها للتعاقد بصفتها ألجبدايهتا
 مفوضا له واليت نوجزها فيما يلي:

ث من شأن تلتزم الدولة بعدم القيام بدعم مؤسساهتا العمومية على حساب مؤسسات أخرى، حي
 .1هذه املمارسات اإلخالل ابملنافسة احلرة والنزيهة بني املتعاملني االقتصاديني داخل السوق

إن املؤسسات العمومية التابعة للجماعة اإلقليمية والراغبة يف النشاط يف ميدان التفويض جيب أن 
ة لسلطة الوصاية حتول دون تتمتع بقدر من االستقاللية ميكنها من جاراة مقتضيات السوق وفرضية التبعي

 ذلك.

 اخلامتة: 

نه ابلنظر لتلك إف ،سسة العمومية ذات الطابع اإلداريكخالصة ملالئمة التفويض املرخص به للمؤ 
املعايري املبين عليها أشكال التفويض فإهنا  متثل مؤشرات لنشاط من طبيعة راحية، فرقم األعمال واملنحة 
اإلنتاجية واملخاطر التجارية واملخاطر الصناعية ال ميكن تصورها يف جال األنشطة اإلدارية وابلتبعية ال ميكن 

اري، يبقى االحتمال أن التنظيم ميهد لالعتماد على ما رسخه ربطها ابملؤسسة العمومية ذات الطابع اإلد
                                                           

القانون العام االقتصادي، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  ومبدأ املنافسة، مذكرة ماجستري،شايب الراس عبد القادر، املؤسسة العمومية  -1
 .64، ص 2017، 2جامعة وهران 
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كان األمر     وان 1االجتهاد الفرنسي من نسبية يف التحرر من مبدأ التخصص هلذا النوع من املؤسسات
  .2كذلك لنا يف ذلك جتربة ونتيجة

ثانوية على ممارسة النشاطات ال 1988املتضمن قانون املالية لسنة  20-87نصت أحكام القانون 
من قبل املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري زايدة على مهمتها الرئيسية ويف هذا اإلطار مت حتديد 

 1998، مث ابلنص الصادر سنة  19923شروط القيام هبذه النشاطات بواسطة نص تطبيقي صادر سنة 
ء فيه ما يؤكد االحنراف عن  ، ولكن أول تقرير منشور جمللس احملاسبة اجلزائري جا4ومت تدعيم هذا التوجه

اإلطار التنظيمي املطبق والغموض  يف طريقة معاجلة املنتوجات املنجزة من طرف املؤسسات واملوجهة للبيع، 
ومن خالل فحص اجمللس لفئة معينة من هذه املؤسسات اإلدارية فيما تعلق مبمارستها ألنشطة اثنوية وقف 

 %0.08يات املؤسسات املعنية وبعد طرح األعباء مل تتجاوز نسبة تقريره على أن احلصص العائدة إىل ميزان
 .5من مبلغ اإلعاانت املمنوحة هلا من طرف الدولة

 

 

                                                           

 أن تكون هذه النشاطات هتدف إىل املصلحة العامة. 1 - *

 أن تكون ذات فائدة مباشرة للمؤسسة وعلى وجه اخلصوص فيما تعلق بتكيفها مع التطورات التقنية 2

 أن تكون ذات فائدة مباشرة للمؤسسة وعلى وجه اخلصوص فيما تعلق بتكيفها مع التطورات التقنية. 3
 .2019التجربة كانت خبصوص عدة مؤسسات والنتائج اقتصرت على ما ورد يف التقرير السنوي جمللس احملاسبة لسنة  - *
الذي حيدد كيفيات توزيع املداخيل الناجتة عن األشغال واخلدمات املنجزة  1992 ي جانف 04املؤرخ يف  05-92املرسوم التنفيذي  -3

 .، ملغى1992لسنة  02من طرف املؤسسات العمومية زايدة عن مهامها، ج ر عدد 
جزة من حيدد كيفيات توزيع املداخيل الناجتة عن األشغال واخلدمات املن، 1998ديسم ر  07املؤرخ يف  412-98املرسوم التنفيذي  -4

 طرف املؤسسات العمومية زايدة عن مهامها.
 .وما بعدها. 56، ص 2019لسنة  75، منشور على اجلريدة الرمسية عدد 2019لالطالع: التقرير السنوي جمللس احملاسبة، لسنة  -5
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 2018 جويلية 18واملؤرخ يف  750م املنشور الوزاري املشرتك رق ي وفقلفالحاتطهري العقار 

 

 د/ نوردين مسلي . ط

 -اجلزائر – سوق أهراس –حممد الشريف مساعدية جامعة 

 امللخص:

الدولة يف تطهري العقار الفالحي من خالل ترسيم  دور تكريس إىل ورقة البحثيةال ههذ أمهيةكمن ت
املمنوحة  األراضيتشجيع االستثمار على  أخرىجهة  هذا من جهة ومن ، هذا احملور بصفة شرعية ودائمة

منح هذه  حسب نظام ، نتيجة ذلك جديدة صاحلة للزراعة أراضيكسب ب اإلنتاجيةوتوسيع القاعدة 
 . و االمتيازأازة امللكية العقارية الفالحية يحب األمرسواء تعلق  األراضي

ابملنظومة التشريعية والتنظيمية املعمول هبا يف جمال ىل التذكري إليس فقط  قالاملوعليه يهدف هذا    
 غري األراضين يسمح ابسرتجاع أحتديد التدابري اليت جيب  وإمنا ، األراضيابلتزام استغالل  اإلخالل

القانون  إطارامللفات املؤجلة يف  يف تطهري واإلسراعلفالحي ااحلصول على العقار  إجراءاتاملستغلة وكذا 
اخلاصة ابلدولة   لألمالكالفالحية التابعة  األراضيالذي حيدد شروط وكيفيات استغالل  ، 10/03 رقم

 ، االستصالح أعمال أمتواالعقارية الفالحية للذين  يةكامللحيازة  إطاروتسليم سندات امللكية للمستغلني يف 
غري  اإلحصاءبعمليات  أوالفالحية بدون سندات تتعني املباشرة يف مرحلة  األراضييف ما خيص شغل  ماأ

 . مجيع الوالايت

 . األراضي الفالحية استغالل تطهري العقار الفالحي؛ أتمني املستغلني؛ الكلمات املفتاحية:
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Summary:                                                                                                                     

The importance of this publication lies in the dedication of the role of the state 
in purifying the agricultural real estate through the delineation of this axis in a 
legitimate and permanent manner, on the one hand, and on the other encouraging 
investment on the lands granted and expanding the productive base by gaining new 
lands suitable for agriculture.   

The purpose of this publication is not only to mention the legislative and 
regulatory system in force in the area of violation of the obligation to exploit the land, 
but especially to determine the measures that should allow the recovery of unused 
land as well as an action To obtain the agricultural property and expedite the clearing 
of the deferred files under Law No.  10-03, which defines the terms and conditions of 
exploiting the agricultural lands belonging to the private property of the State and the 
handing over of the title deeds to the exploiters within the framework of the 
ownership of the agricultural real estate for those who have completed the 
reclamation works.  Direct in-phase or non-census operations all states.  

key words: disinfection of farmland; insurance of exploiters; Exploitation of 
agricultural land.  

 

 مقدمة

البحث يف إشكالية العقار ألفالحي وتطهريه من بني املسائل اليت استهلكت الكثري  أنمما الشك فيه 
القانوين املطبق على العقار  السلطات املتعاقبة على حكم الدولة اجلزائرية بغض النظر على النظام من جهد

فان الوجهة املخصصة هلا األرض هلا أمهيتها وتؤثر يف ، ووسائل إثباته واكتسابه  ألفالحي بكل أصنافه
حسب املكانة اليت حتتلها وجهة األرض  هذه النصوص أحكاموتنظم ، ة النصوص املطبقة عليهاــــــطبيع

وتطهريه  ألفالحيإن مسالة العقار  ،السياسات التنموية املنتهجةة اليت أوكلت هلا يف اجملتمع لتطبيق ــــوالوظيف
 مرده يف الواقع إىل سببني مها:
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األرض مبعركة التحرير األمر الذي أضفى عليها قداسة من حيث كوهنا مروية بدم الشهداء من  رتباطا
 . واعتبارها رمز السيادة من جهة أخرى ، جهة

ارتباط األرض اإلنتاج واإلنتاجية حيث شكلت يف منظور السلطة األداة اليت تراهن عليها لتحقيق 
 ومن خالله االستقالل االقتصادي بعد جناحها يف حتقيق االستقالل السياسي، الذايت االكتفاء

 ، لفالحيانظام قانوين موحد لتطهري العقار بيد أن هذين االرتباطني اصطدما إبشكالية عدم وجود 
وهذا التناقض هو الذي تسبب ، حيث ورثت الدولة اجلزائرية أنظمة متناقضة لتسيري وتنظيم هذا العقار

 إىل إذ ونظرا ألمهية العقار ألفالحي فقد جاء هذا املنشور ، العقار ألفالحيالحقا يف بروز ما يسمى أبزمة 
هذا من  ، هذا احملور بصفة شرعية ودائمةكريس دور الدولة يف تطهري العقار ألفالحي من خالل ترسيم ت

 أراضيعلى األرض املمنوحة وتوسيع القاعدة اإلنتاجية بكسب جهة ومن جهة أخرى تشجيع االستثمار 
ء تعلق األمر حبيازة امللكية العقارية سوا األراضيحسب نظام منح هذه  ، جديدة صاحلة للزراعة نتيجة ذلك

والتنظيمية املعمول التذكري ابملنظومة التشريعية  إىلوعليه يهدف هذا املنشور ليس فقط  ، واالمتيازالفالحية 
حتديد التدابري اليت جيب أن تسمح  إىلوإمنا ابألخص  األراضيهبا يف جمال اإلخالل ابلتزام استغالل 

تطهري امللفات  احلصول على العقار ألفالحي واإلسراع يفابسرتجاع األراضي غري املستغلة وكذا إجراءات 
استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك  وكيفيانالذي حيدد شروط  10/03 املؤجلة يف إطار القانون

و أعمال أمتم لكية العقارية الفالحية للذين وتسليم سندات امللكية للمستغلني يف إطار حيازة امل اخلاصة للدولة
املسائل اليت جاء هبا  أهمولعل . بدون سندات األراضي الفالحية فيما خيص شغل  كذلكو  االستصالح

 وإرجاعاالعتبار للملكية اخلاصة وذلك برفع القيود على املعامالت العقارية  إعادةهي ، هذا املنشور الوزاري
كما انه ادخل منظورا جديدا يف كيفية تدخل الدولة واجلماعات احمللية   األصلينيمالكها  إىل األراضي

 األهدافواهليئات العمومية يف اجملال العقاري عن طريق خلق ميكانيزمات تسمح هلا بتحقيق بعض 
   . لألفراداالقتصادية واالجتماعية على حساب امللكية اخلاصة 
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عليه السلطة  أصيغتوالفالح الذي  ، الدولة عالقة بني املالك الذي هوالغموض بشان الويبقى 
 األيديولوجيةتبقى حبيسة الرؤية  ألقابواملنتفع وهي  ، املستصلح ، املستفيد ، كالعامل إيديولوجية ألقاب

 . تسمح هلا ابالنفالت من قيودها واليت ال

يف تطهري العقار شور الوزاري نهو دور هذا امل ما يف هذه الدراسة تتمثل يف: ةاملطروح شكاليةواإل
 ؟جديدة إضافةهناك  أن أموهل جاء ملواصلة العمل ابلتشريع املعمول به من قبل  الفالحي

مني أتوتناولنا فيه  األول املبحث ولإلجابة على هذه اإلشكالية قمنا بتقسيم دراستنا كاآليت:
   .جبارية استغالل األراضي الفالحيةإلفخصصناه  الثاين املبحث، أما املستغلني

 مني املستغلنيأت :األول بحثامل

 ، سيماحملور قصد تر تكريس اجملهودات حول هذا  ، على مجيع املستوايت ، ينتظر من كافة املتدخلني
على اليت يستغلها  ضمن منظور تشجيع االستثمار  واألرضالعالقة بني املستغل  ، بصفة دائمة وشرعية

 . بكسب أراضي جديدة صاحلة للزراعة نتيجة ذلك اإلنتاجيةاألراضي املمنوحة وتوسيع القاعدة 

جيب ، سواء تعلق األمر حبيازة امللكية العقارية الفالحية أو االمتياز ، حسب نظام منح هذه األراضي
 اختاذ كل التدابري املالئمة طبقا للتنظيم املعمول به يف هذا اجملال قصد:

أعمال  أمتواالفالحية الذين حيازة امللكية العقارية   إطاريف  تسليم سندات امللكية للمستغلني
رمضان عام  5املؤرخ يف  03/10 القانون رقم تطهري امللفات املؤجلة يف إطار اإلسراع يفو  االستصالح

  2010غشت سنة  15املوافق  1431

بعمليات ، أوىليف مرحلة ، ما خيص شغل األراضي الفالحية بدون سندات يتعني املباشرة يفأما 
 . اإلحصاء عرب مجيع الوالايت

 رية الفالحيةاملتعلق حبيازة امللكية العقا 83/18املستفيدين يف إطار القانون رقم  :املطلب األول
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واليت شهدت  االستصالحتشجيع عمليات  إىلتناقص وعاء العقار الفالحي  أماماضطرت السلطة 
 . 1االستصالح إنعاشوقصد  أعالهركود نسيب رغم التدابري التشجيعية النصوص عليها يف القانون املذكور 

تبين هذا اإلجراء أكثر من ضرورة بدا إبعادة تفعيل اللجان التقنية للدوائر بغية اإلسراع يف وترية إعداد 
 . 2االستصالحالواثئق اإلدارية ومعاينات اجناز أعمال 

حيازة ملكية حيدد كيفية  1983 أوت 13بتاريخ  38/18ويف هذا السياق صدر القانون رقم 
 . االستصالحاألراضي الفالحية عن طريق 

نص  اإلجراءاتبعض  وإتباعالبد من توافر شروط حمددة  ، االستصالحعن طريق  األراضيولتملك 
   . عليها القانون

الذي حيدد   1983ديسمرب  10املؤرخ يف  83/724واملرسوم رقم  االستصالحقانون يتبني من 
أن هناك شروطا تتعلق ابألراضي القابلة لالستصالح وكيفية تعيينها  ، كيفيات تطبيق القانون املذكور سابقا

يقع خلط بني هذا القانون وقانون املستثمرات  حىت ال ، وشروطا خاصة ابملستصلح ذاته ، واستغالهلا
 . الفالحية

   لالستصالح: القابلة  ألراضي: االفرع األول

تنصب على األراضي التابعة لألمالك الوطنية الواقعة يف املناطق الصحراوية  االستصالحعملية  أن
ديسمرب  8املؤرخ يف  87/19وكذلك األراضي غري املخصصة طبقا لقانون ، والسهبية عند توافر املياه

                                                           

 . بني وزارة الداخلية ووزارة الفالحة ووزارة املالية 2018 جويلية 18/ أو املؤرخ يف  750ور الوزاري املشرتك رقم املنش 1
دار اخللدونية ، دون طبعة ،أزمة العقار الفالحي ومقرتحات تسويتها من أتميم امللك اخلاص إىل خوصصة امللك العام ،عجة اجلباليل 2

 . 273ص  2005، اجلزائر ،للنشر والتوزيع
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املوجودة  األراضي 3ةالغابي األراضيويستثين من ذلك  ،االستصالحواليت ميكن استخدامها بعد  1987
 ، التابعة للقطاع اخلاص املعرتف هبا األراضي 4الواقعة يف املناطق احملمية األراضي، ضمن احمليط املعماري

 . التابعة للقطاع العسكري األراضيو  أنواعهبكافة  االستثمار العمومياملخصصة ملشاريع  األراضي

الوطنية والباقية بعد  لألمالكالتابعة  األراضيالقابلة لالستصالح هي تلك  األراضيالعموم فإن  على
 خارج احمليط أو ضمن جتمعات زراعية أي ،معزولة األراضيوقد تكون هذه  ،املنتجة األراضياستبعاد 

ة أو من طرف املرت شح ويتم حصر هذه األراضي إما مببادرة من اجلماعات احمللي . موجودة فعال أو احتماال
بعد ذلك يتوج العمل بقرار والئي ينشر ، الري وأمالك الدولة ، بعد اخذ رأي املصاحل التقنية التابعة للفالحة

الن هذا التحديد قد يقع ، على مستوى البلدايت حىت يتسىن للمواطنني تقدمي احتجاجاهتم إن وجدت
 . 5على أراضي مملوكة للغري

 الشروط اخلاصة ابملستصلح:: الفرع الثاين

املراد  األرضرئيس الدائرة اليت توجد فيه قطعة  إىلطلبا مكتواب  األرضيقدم املرتشح الستصالح 
وتسجل الطلبات مصحوبة مبلف حسب الرتتيب الزمين يف دفرتين يفتحان هلذا الغرض مقابل ، استصالحها

الواقعة يف املساحات  األرضيةابلقطع ، وخيصص احد الدفرتين للرتشحيات اخلاصة إبداعتسليم وصل 
 . املعنية

 أييت : ملف الرتشح على ما ويشمل

 طلب املرتشح -

 . املرغوب فيها ومساحتها التقريبية األرضيةالقطع  أوحتديد موقع القطعة  -

                                                           

  . 32-31ص  2001 ،الديوان الوطين  لإلشغال الرتبوية ، ألوىلالطبعة ا ، شرح قانون املستثمرات الفالحية ،بن برقية بن يوسف 3
4
 . من قانون التوجيه العقاري 13املادة   

5
 . من قانون التوجيه العقاري 22املادة   
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 . املزمع القيام االستصالحبرانمج عملية  -

 . مبلغ االستثمار املخصص هلا -

 . خمتصر يف حالة قطع تقع خارج املساحات املعنية كلما كان ذلك ممكنا خمطط -

تسلم امللفات قصد دراستها للجنة التقنية التابعة للدائرة ويقتصر فيها على املمثلني احملليني ملصاحل 
 . 6الفالحة والري وإدارة أمالك الدولة

كل بلدية وحتديد أجال   بوضع برانمج تطهري حسبعقود ملكية  إعدادويف هذا اخلصوص يتم 
 . االجناز ومتابعتها

معاجلة هذا االنشغال ضمن التعليمة الوزارية املشرتكة دون سندات متت  األراضيابلنسبة ملستغلي  أما
 تسوية مرهونة بتوفر الشروط التالية: أنكما ،  رغم النقائص 2013فرباير سنة   13املؤرخة يف  162رقم 

 فعلي ومربر  ستغاللا -

 نزاعات بني املستغلني  أووجود منازعات خاصة  عدم -

 2011سابق لشهر يونيو  ستصالحا -

 وهنا منيز بني حالتني :

ا للتشريع حيازة امللكية العقارية الفالحية طبق إجراءمباشرة  املعاينة اجيابية كانت  إذااحلالة األوىل:
 . والتنظيم املعمول يهما

                                                           

6
  . 32ص  ،سابقرجع م ،بن برقية يوسف  
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إذا كانت املعاينة سلبية تعترب األرض غري مستغلة وجيب أن تكون موضوع اسرتجاع  احلالة الثانية:
  . 7فوري قصد ختصيصها يف إطار ترقية االستثمار ألفالحي طبقا للتنظيم

 املستفيدين من األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة يف إطار االمتياز :املطلب الثاين

املتضمن كيفية استغالل األراضي الفالحّية التّابعة  08/12/1987املؤرخ يف  87/19إّن قانون  
 30/06/1984املؤرخ يف  84/16و تطبيقا للقانون  1976يف ظل دستور  صدر ، لألمالك الوطنية

ملؤرخ يف ا 90/30املتعـلق ابألمالك الوطنية الذي كان ساري املفعول آنذاك وقبل إلغائه ابلقانون رقم 
يعترب هذا القانون إعادة نظر يف كيفية استغالل و  . املتضمن قانون األمالك الوطنية 01/12/1990

 8للمزارع الّنصوص املتعلقة ابلّتسيري الّذايت نظمها قانون الثورة الزراعية و األراضي الفالحّية الّتابعة للدولة اليت
حيث جعلها تستغّل على شكل مستثمرات فالحية مجاعّية كقاعدة عامة و االستغالل الفردي كاستثناء 

الّشيوع حسب  تستغّل األراضي مجعّيا و على ": اليت جاء فيها و  87/19من قانون  09 طبقا لنص املادة
ئيا استغالل وميكن استثنا ، حصص متساوية بني كل عضو من أعضاء اجلماعات املشرتكة بصفة حرة

"وهبدف احملافظة . . . األراضي بصفة فردية حسب احلاالت وضمن الشروط احملددة مبوجب هجا القانون
 . 9ه األراضي من طرف الدولةذويتم منح ه ، الشاسعة واخلصبة واملختصة يف اإلنتاج األرضيعلى 

  87/19املستفيدين يف إطار القانون رقم :الفرع األول
                                                           

7
 121ص  ،2001 ،الديوان الوطين  لإلشغال الرتبوية ،الطبعة الثانية ،اجلزء األول ، التقنيات العقارية ) العقار الفالحي( ،ليلى زروقي  

– 122 . 

تسري من طرف جمموعة  ،معىن الّتسيري الّذايت: أّن األرض ووسائل اإلنتاج الفالحي من األموال املنقولة والعقاريّة امللحقة أبمالك الدولة  

واملؤرخ يف  75/42املعدل واملتمم ابألمر رقم  30/12/1968املؤرخ يف  68/653من العّمال طبقا لنص املادة األوىل من األمر 
 . 1975لسنة  57جريدة رمسية عدد  ،واخلاص ابلّتسيري الّذايت يف الفالحة 17/05/1975

8
 ، 2002، راجلزائ ،العدد السابع، الغرفة الوطنّية للموثقني، وثقجملة امل ، لوطنّيةّتابعة لألمالك ااستغالل األراضي الفالحّية ال ،ليلى زروقي  

   . 27 ص
9
اجلزء  ،االجتهاد القضائي لغرفة العقارية ،87/19الطبيعة القانونّية للمستثمرة الفالحّية اجلماعية يف ظل قانون  ،بن رقية بن يوسف  

 . 64 ص ،2004 ،اجلزائر ،قسم واثئق احملكمة العليا ،األول
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من  19األراضي الفالحية احملددة مبوجب املادة  استغالليهدف هذا القانون إىل حتديد قواعد  
 . املذكور أعاله وحتديد حقوق املنتجني وواجباهتم 1984يونيو سنة  30املؤرخ يف  16 -84القانون 

 ويستهدف هذا القانون على اخلصوص مايلي: 

 . أمثلاألراضي الفالحية استغالال  استغاللضمان  _

 . الوطين االقتصاد احتياجاترفع اإلنتاج واإلنتاجية هبدف تلبية احلاجات الغذائية للسكان  _

 . األراضي استغاللمتكني املنتجني من ممارسة مسؤوليتهم يف  _

 . الفعلية للمستثمرات الفالحية االستقالليةضمان  _

 . 10إقامة صلة خاصة بني دخل املنتجني وحاصل اإلنتاج _

 الوالئيةمن طرف اللجان  امتيازإىل حق  االنتفاعوعليه فقد أكد هذا املنشور على إلزامية حتويل حق 
  . 11ألف هكتار 100ملف احملصاة على املستوى الوطين مبساحة تقدر بــ  9000واإلسراع يف معاجلة 

 :االمتيازعن طريق  االستصالحيف إطار  املستفيدين :الفرع الثاين

يف إطار هذا املرسوم أن يعد ويقدم للهيئة املؤهلة  األراضي امتيازجيب على كل مرتشح للحصول على 
 :أييتعلى ما  حيتويملفا 

 . ومساحتها األراضيلب حيدد موقع ط -

 . مستكمل املعلومات حسب املطلوب قانوان الشروطدفرت  استمارة -

                                                           

10
، راجلزائ ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة جديدة، جممع النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابلعقار ،محدي ابشا عمر  

 . 72ص ، 2015
11

  . مرجع سابق ،750املنشور الوزاري املشرتك رقم راجع   
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كشف وصفي وتقديره ألشغال   االستصالحيتكون من: تفاصيل برامج  اقتصاديملف تقين  -
التمويل الذي يربز على اخلصوص حصة مسامهة املرتشح  خمطط االستصالحخطة إجناز  االستصالح

الشخصية وكذلك مبلغ القروض املالية اليت حيتمل أن حيصل عليها ويف حالة عدم تكوين امللف التقين 
 التزاما يكتتبواأن ، األراضي امتيازصول على جيب على املرتشحني للح ، املذكور أعاله واالقتصادي

 األمالكحترر إدارة  ، املعد مسبقا من قبل مدير املشروع االستصالحيتعهدون فيه بقبوهلم برانمج 
من طرف اللجنة اليت حيدد تشكيلها  االمتيازبعد قبول طلب  ابالمتيازالوطنية مقررا يتضمن الرتخيص 

 . 12الوزراء املكلفني ابلفالحة والري واملاليةوزاري مشرتك بني وعملها بقرار 

 فيما خيص االستغالل بدون سندات :الفرع الثالث

ليس حبوزهتم سندات االستغالل  ولكن ،عة لألمالك اخلاصة للدولةاألراضي التاب يتعلق األمر مبستغلي
بدون  األشخاص كما يعترب أيضا. ابلرغم من تواجدهم يف األماكن منذ عدة سنوات وحىت لعدة عشراين

، ابلنسبة هلذه الفئات من املستغلني. الثورة الزراعية إطارمنح فردي يف  الذين حبوزهتم قرارات  أولئكسندات 
جلنة اليت تتفضلون بتنصيبها  إىلشامل جملموع احلاالت ابللجوء  إحصاءالشروع يف  أوىليتعني يف مرحلة 

املصاحل الفالحية والديوان الوطين لألراضي الفالحية مديرية كل على وجه خاص من ممثلي واليت ستش
التكفل بتسوية هذه الفئة من  إجراءاتوسيتم حتديد . وأمالك الدولة مسح األراضي واجلماعات احمللية املعنية

يشكل حضور املعنيني ، ويف كل احلاالت . وذلك حالة حبالة إحصاؤهااملستغلني ابلنظر للوضعيات اليت مت 
الفعلي لألراضي وتسخري استثمارات هامة من قبل املعنيني شروطا مسبقة ان واالستغالل يف عني املك

   . الفالحية بدون سندات لألراضيحسب الوثيقة املعلوماتية للمستغلني  13للتسوية

 إجبارية استغالل األراضي الفالحية :بحث الثاينامل

ذات طابع فالحي  أوالفالحية  األراضي لة حسب هذا املنشور جاء ليكرس استغاللالدو إن مبدأ 
اخلاصة للدولة ومهما كان شكل االستغالل )حيازة امللكية  لألمالكسواء كانت ملكية خاصة واتبعة 

ابلتذكري ابلنصوص التشريعية والتنظيمية املعمول هبا يف جمال  األمروابلتايل يتعلق  العقارية الفالحية _امتياز(

                                                           

12
 . 57 -56ص  ،املرجع السابق ، التقنيات العقارية ،ليلى زروقي  

13
  . املرجع السابق ، 750املنشور الوزاري املشرتك رقم راجع   
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 2008غشت  3املؤرخ يف  08/16 من القانون 20ال سيما املادة  األراضيابلتزامات استغالل  اإلخالل
على كل  إلزامياالفالحية  لألراضياليت تنص انه يكون االستغالل الفعلي  ألفالحيواملتضمنة التوجيه 

 اإلجبارياملتعلقة ابالستغالل  اإلجراءاتمعنواي وهكذا وجب التسريع يف  أومستثمر فالحي شخصا طبيعيا 
 :14يليحسب ما لألراضي

 ابلنسبة لألراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة: املطلب األول

 األراضيحترتم يف استغالل  أنعلى الشروط اليت جيب واملراسيم املطبقة له  10/03نص القانون رقم 
هذا  أنهذه الشروط  أهمومن . الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة وما يرتتب على عدم احرتامها

 مستثمراهتم بصفة مباشرة وشخصية علماواستغالل  إدارةاالمتياز  أصحابالقانون يفرض على املستثمرين 
وبعد انتهاء الشكليات ، املستثمرة الفالحية سواء كانت فردية او مشكلة من اصحاب امتياز معددين أن

االمتياز ملزمني  أصحاباملستثمرين  أنكما . أعضائهتكتسب صفة الشخص املعنوي املتميز عن ، املطلوبة
وجيب عليهم  ، وجهتها الفالحية علىالسطحية امللحقة هبا واحملافظة  واألمالكالفالحية  األراضيحبماية 

وبصفة عامة يلتزم املستثمرين اصحاب االمتياز . نون املاليةااليت حيدد وعائها سنواي مبوجب ق اإلاتوةدفع 
املتعلق  2011-12-23املؤرخ يف  10/326املرسوم رقم  أحكامهم مبوجب ابحرتام القيود املفروضة علي
 وأمهها:اخلاصة للدولة  لألمالكعة الفالحية التاب األراضيبشروط وكيفيات استغالل 

 . السطحية واألمالك لألراضيمن الباطن  التأجريمنع -

 . املمنوحة له لألراضياستغالل صاحب االمتياز -

 . السطحية املمنوحة األمالك أو لألراضيعدم تغيري الوجهة الفالحية -

 . الفالحية لألراضيمبوجب رخصة من الديوان الوطين  إال األراضيعدم يف -

                                                           

14
دار هومة للطباعة  ،طبعة جديدة ،املنازعات العقارية يف ضوء أخر التعديالت واحدث األحكام ،عمر محدي ابشا، ليلى زروقي  

 . 13-134ص  ،2016، اجلزائر ،والنشر والتوزيع
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 إثباتوبعد  أعالهابالمتيازات املذكورة ، من املستثمر صاحب االمتياز إخاللويرتتب على كل 
الفالحية حىت يكف  لألراضيمن طرف الديوان الوطين  عذارهإ ، املخالفة مبحضر معاينة يعد حمضر قضائي

 . 15القانون املتعلق ابالمتياز الفالحي ألحكامعن املخالفة ويتمثل 

 نظام حيازة امللكية العقارية والفالحية  إطاراملمنوحة يف  األراضي :الفرع األول

( سنوات )ابستثناء القوة القاهرة( يقوم الوايل بطلب 5استصالح لفرتة مخس ) أعماليف حالة غياب 
 أمر إذاانه  إالالقاضي املختص من اجل ادعاء الشرط الفاسخ  إبخطارمن رئيس اجمللس الشعيب البلدي 

 إىل. معهاملنح حيتفظ املعين مبلكية التجهيزات واملعدات اليت جلبها  إلغاءالعملية وابلتايل  إببطالالقاضي 
خيص رفع الشرط الفاسخ فقط اجلزء املستصلح فعال يف هذه احلالة يتم اسرتجاع ابقي  أنجانب ذلك ميكن 

 . به املعمول لإلجراءويعاد منحها طبقا  األرضيةالقطعة 

ضي القابلة لالستصالح يتم حصرها ران األألقانون واملرسوم التطبيقي نالحظ هذا ا ألحكاموابلرجوع 
الواقعة يف التجمعات الزراعية املوجودة  لألراضيمببادرة من اجملموعات احمللية املعنية ابلنسبة  ماإي حتديدها أ

ن حتدد هذه أكما ميكن   ، استشار املصاحل التقنية املعنيةا وحتدد املساحة وجيب هلال وحو احتما أوفعال 
 فإهناعلى هذه املسائل  أكدان وإذاالواقعة خارج احمليط  لألراضياملساحات مببادرة من املستصلح ابلنسبة 

نالحظ من خالل ما سبق ذكره  ابلنسبة للمستفيد من حق التمتع الدائم مهمة ملعرفة كيف ميكن تطبيقها
برانمج  أيارض بور  إحياءهو  االستصالحيف اكتساب امللكية العقارية عن طريق  شيء أهم أن

هي اليت  االستصالحالرتبة وهتيئة املياه واجناز املباين الضرورية لتحيق برانمج  إعدادالذي يشمل  االستصالح
صحراوية غري مستغلة ويتطلب  أراضيموضوع التمليك هي  األراضيالن ، تربر منح امللكية ابلدينار الرمزي

                                                           

15
الذي حيدد شروط  2010-08-15 مؤرخ يف 10/03ياز يف ظل القانون حتويل حقل االنتفاع الدائم إىل حق امت ،كحيل حكيمة   

ص  ، 2014 ،اجلزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،طبعة اثنية، وكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة
14-15 . 
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منح قروض للمستصلح  إمكانيةاملشرع نص على  أنحىت ، استغالهلا اجناز برانمج استصالح مكلف
 سنوات 5 أقصاهاملشرع نص على ضرورة اجناز برانمج استصالح  أنورغم ، من الرسوم وإعفاءات

 (03/10رقم )القانون  إطار االمتيازاملمنوحة يف  األراضيحالة : الفرع الثاين

حيدد   2010املؤرخ بسنة  03/10القانون رقم نظم املشرع حالة خاصة  يف منح االمتياز من خالل 
الوطنية  األمالك إدارة إنجند  إذاخلاصة للدولة  لألمالكالتابعة  الفالحية  األراضيستغالل شروط وكيفيات ا

 أشخاص إىلالسطحية لديها  كاألمالوكذا ، الوطنية اخلاصة لألمالكالفالحية التابعة  لألراضيمتنح امتياز 
حمددة نص عليها هذا القانون  وإجراءاتاملستثمرة الفالحية وهذا وفق شروط  أعضاءزايدة على  آخرين

غري معنية بتحويل حق االنتفاع الدائم  ألهنا إليهافهذه احلالة ال نتطرق  10/326 واملرسوم التنفيذي له رقم
صادر هناك اختالف يف م إن ، املستثمرة الفالحية اجلماعية أعضاءحق امتياز وما يالحظ خبصوص  إىل

اخلصائص اليت متيز هبا حق  إىلمستثمرة فالحية واحدة والسبب لفي ذلك يرجع  إىلائهم متنحقوقهم رغم ا
فهو حق عيين عقاري قابل لتنازل االنتقال وهبذا ميكن القول ابن املستفيدين من ، االنتفاع الدائم املمنوح هلم

 أصحاب ، اإلداريةالعقود  أصحابوتشمل ، ات املشهرةرر احمل أصحاب :متياز بصفة عامة همحق اال
الشهادات  أصحابوكذا  ، العقود التوثيقية احملررة من طرف املوثق مبناسبة التنازل عن حق االنتفاع الدائم

 . إليهمالتوثيقية اليت حبوزة ورثة املستفيد مبناسبة انتقال حق االنتفاع الدائم 

 إىلحق االستفادة من عقد امتياز  أعطىجند املشرع قد  أملشهرةاحملررات  أصحاب إىل ابإلضافة
 . لقانوناالقرارات الوالئية بقوة  أصحاب

 احمليطات اجلديدة واملصادقة عليها ودراستها إلنشاءابلنسبة  :املطلب الثاين

 أدانهجيب احرتام الشروط 

يف املناطق الرعوية مع طابع هذه  إنشاؤهااحمليطات اجلديدة اليت من احملتمل  إجبارايتكييف  -
 . األخرية
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 . يئتوفري شروط القبول االجتماعي ووفرة املورد املا-

املنشور الوزاري املشرتك رقم  إلحكامخارج احمليطات املنشاة طبقا  األراضيوقف كل عملية منح -
 . 2017ديسمرب سنة  14املؤرخ يف   1839

 . ارض أيةملنح  أساسياالعتماد على الدراسة التقنية واالجتماعية واالقتصادية كشرط -

 ابلنسبة لتفعيل مردود احمليطات القدمية: الفرع األول

فتح  –ء)توصيل الكهرابهيكيلة  أعمالت عقارية استفادت من مكاانإ أن إىل اإلشارةجتدر 
 97-483رقم العامة لالمتيازات الفالحية تطبيقا للمرسوم التنفيذي أجنزهتا( تنقيب عن املياه -املسالك

الوطنية اخلاصة  األمالكمن  أرضيةالذي حيدد كيفيات منع حق امتياز قطع  1997ديسمرب  15املؤرخ يف 
هنا توجد حاليا يف أ غري ، املعدل واملتمم ، عبائه وشروطهأو  ، يةاالستصالحالتابعة للدولة يف املساحات 

السري على استغالل هذه  واستعجاليه أبمهيةجيدر التذكري  اإلطاريف هذا  . كلي  أوجزئي  إمهالحالة 
منحها طبقا للتنظيم املعمول به جلعلها منتجة حىت تصبح الوسائل املسخرة من طرف الدولة  أواحمليطات 

  . ذات مردودية

 حاالت صاحل الفالحية للوالايت ثالثامل يظهر جزء احمليطات املنجز من قبل مديري

 االمتياز أصحاباحلالة اليت مت تنصيب 

الديوان  إىلبعد مصادفة الوايل  ، املنصبنياالمتياز  أصحابيرسل مدير املصاحل الفالحية قائمة 
امللف وتوقيع دفرت الشروط  يرسل امللف  إلمتاماالمتياز  أصحابالفالحية اليت يستدعي  لألراضيالوطين 

 . عقود االمتياز إلعدادالدولة  أمالك إدارة إىلالفالحية  لألراضيمن الطرف الديوان الوطين  إمتامهبعد 

  زاالمتيا أصحابحالة احمليطات اليت مت االنتهاء من هتيئتها وغياب 
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املنصوص عليه يف املنشور الوزاري  لإلجراءختصص هذه احمليطات للمستثمرين ويتم منحها طبقا 
 أعالهواملذكور  2017ديسمرب 14املؤرخ يف  1839املشرتك رقم 

 حالة احمليطات غري املهيئة كليا 

املنصوص عليه يف املنشور الوزاري  لإلجراءختصص هذه احمليطات للمستثمرين ويتم منحها طبقا 
 إعادةغري انه وابلنسبة هلذه احلالة فان  أعالهواملذكور  2017ديسمرب 14يف املؤرخ  1839املشرتك رقم 

فضال عن ذلك فان برانمج التطهري  احمليطات املعنية حلالتها السابقة تكون على عاتق املستثمرين املقبولني
الوزير  إىلوضعيات  إرسالجيب حيث أنه  ، يتابع مبواظبة أنجيب 2017املباشر فيه منذ شهر غشت سنة 

 اإلطاريف هذا  . وضعية هنائية متصلة هبذه الفئة العقارية ضبطاملكلف ابلفالحة بصفة منظمة من اجل 
 :   التدابري الواجب اختاذها حسب كونختتلف 

 إعداد بتأجيلفيها التعليمات  أعطيتاليت  التوهي احلا ، املستثمر ليس حبوزته عقد االمتياز-
  . الوثيقة

يف هذه احلالة يتم اعذاره من طرف املدير الوالئي للديوان الوطين  ، حبوزته عقد االمتيازاملستثمر -
الدولة قصد  أمالك إدارة إخطاريتم  . احملدد األجلالفالحية املعين من اجل معاجلة الوضعية مبرور  لألراضي

 . لعقد االمتياز اإلداريالفسخ  إبجراءاتالقيام 

االستفادة من العقار من اجل ترقية االستثمار  إطاراملمنوحة يف  األراضي: الفرع الثاين 
  عن طريق االمتياز الستصالحاب

واملتعلق  2017ديسمرب سنة  14املؤرخ يف  1839املنشور الوزاري املشرتك رقم  ألحكامتطبيقا 
 . الشروط امللحق ودفرت األراضيترقية االستثمار عن طريق استصالح  إطارابالستفادة من العقار يف 

ضد املستفيدين الذين  . الفالحية ملباشرة لألراضيتعليمات للمديرين الوالئيني للديوان الوطين  أعطيت
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 إلغاء أوفسخ عقد االمتياز  إجراء ، املمنوحة األراضياخلوا ابلتزاماهتم وبعد اعذارهم من اجل استغالل 
عدم االستغالل  إثباتيتم هنا ، ذات ملكية خاصة األراضيكانت   إذا ماأحسب احلالة  التأهيلمقرر 

التنظيمية املعمول  لألحكامتطبيقا من طرف هيئة خاصة تنشا هلذا العرض  اإلطاريف هذا  لألراضيالفعلي 
املعدل واملتمم ابملرسوم  1997ديسمرب سنة  15املؤرخ يف  97/484هبا السيما املرسوم التنفيذي رقم 

 األراضيعدم استغالل  إثبات إبجراءواخلاص  2012فرباير سنة  20املؤرخ يف  12/83التنفيذي رقم 
 . الفالحية

جل مباشرة يف اقرب أعند االقتضاء من  إنشائها أوتفعيل اهليئة اخلاصة  إعادةلذا ابت من الضروري 
  الشأنالتشريعية والتنظيمية املقررة يف هذا  اإلجراءاتاملمكنة  اآلجال

 اخلاصة للدولة غري املخصصة: لألمالكالتابعة  لألراضيابلنسبة : الفرع الثالث

من املستعجل  أصبح . ألفالحيالفالحية واحملافظة على طابعها  لألراضياجل استغالل امثل  من
 2012نوفمرب سنة  11املؤرخ يف  1344القرار رقم  أحكاميف معاجلة املسالة املرتبطة بتنفيذ  اإلسراع

اليت مل تكن موضوع  أواخلاصة للدولة املتاحة  لألمالكالتابعة  األراضيكل   إبحصاء ، املعدل واملتمم
حقوق  إسقاط أومتاحة نتيجة عدم التخصيص  األراضيتصبح  اآلجالختصيص قصد منحها يف اقرب 

 . بسبب فسخ عقود االمتياز أواملستغلني 

من الضروري وضع نظام خاص للمتابعة والتقييم بشرك جمموع  أصبح ، هذه العمليات ألمهيةونظرا 
هبدف تدعيم  هبمااملنصوص عليها يف التشريع والتنظيم املعمول  اإلجراءاتاهلياكل املعنية قصد ضمان تنفيذ 

جل إعداد عقود أعلى مستوى اللجان الوالئية من واتمني املستغلني واإلسراع يف معاجلة امللفات العالقة 
 . 16ز ومرافقة املستثمرين احلقيقيني والسهر على إطالق مشاريعهماالمتيا

 

                                                           

16
 . مرجع سابق ، 750راجع املنشور الوزاري املشرتك رقم   
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 اخلامتة :

عملية حتويل حق االنتفاع اخلاص  بتأخرومما سبق ومن خالل هذا املنشور فقد أقرت احلكومة 
الوالئية املختصة بسبب امللفات املؤجلة اليت مل تستطع اللجان  ، حق لالمتياز إىل ، الفالحية ابألراضي

ونفس املالحظة أابهنا اجلهاز التنفيذي خبصوص عملية استصالح األراضي عن طريق  ، فيها الفصل
إجراءات تطهري العقار ألفالحي ولقد حدد هذا املنشور  وقدرت أن احلصيلة "تبقى غري مرضية"، االمتياز

واتمني مالك ، املتاحةعرب االستغالل الفعلي واألمثل لألراضي الفالحية يف إطار استعمال املوارد الطبيعية 
، من دون سندات األراضيفيما خيص استغالل  أماومستغلي األراضي الفالحة وربط املستغلني ابألرض 

تفعيل اللجان  إبعادةاملنشور الوزاري املشرتك  أمروعليه ، عدم التكفل بوضعية عدد هام من املستغلنيتبني 
مع توفر شروط حمددة هي االستغالل الفعلي  األراضي استصالح أشغالالتقنية للدوائر املكلفة مبعاينة 

، 2011واستصالح سابق لشهر جوان  ، املستغلني نزاعات بني أووعدم وجود منازعات خاصة  لألرض
                                                                                           . حيازة امللكية العقارية الفالحية إجراءكانت املعاينة اجيابية فيتم مباشرة   إذاويف حالة ما 

، إىل حالة املستفيدين من األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة يف إطار االمتياز البحثوأشار 
، وذكر رغم اآلجال احملددة 19ـ87األوىل ختص املستفيدين يف إطار القانون رقم  :ويتعلق األمر حبالتني

بسبب امللفات املؤجلة ، لق عملية حتويل حق االنتفاع إىل حق االمتياز يف بعض الوالايتلوحظ أتخر يف غ
أالف ملف حمصى على  9وطالب املنشور ابإلسراع يف معاجلة  ، اللجنة الوالئية الفصل فيهااليت مل تستطع 

سنة ألف هكتار على أن تعرف العملية تقدما قبل هناية  100املستوى الوطين مبساحة تقارب 
احلصيلة  أناملنشور كذلك  فأكد، عن طريق االمتياز االستصالح إطاروابلنسبة للمستفيدين يف  . 2018
 أومشاريع من دون متييز لفئة املستفيدين الشباب  إطالقيف جمال  تبقى غري مرضية السيما إعدادهااليت مت 

القيام طلب من والة اجلمهورية  ، لدولةاخلاصة ل لألمالكالتابعة  األراضيوابلنسبة ملستغلي  ، املستثمرين
جلان سيتم تنصيبها تتكون من ممثلي مديري املصاحل الفالحية  إىلشامل جملموع احلاالت ابللجوء  إبحصاء
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مع اشرتاط حضور  ، واجلماعات احمللية األراضيالدولة ومسح  وأمالكالفالحية  لألراضيوالديوان الوطين 
 . واالستغالل الفعلي هلا مع تسخريه الستثمارات هامة ابألرضاملعين 

وذكر يف  ، املستغلة الفالحية غري األراضيلسحب  أخرى آليات ، ر الوزاري املشرتككما وضع املنشو 
يقوم الوايل بطلب من رئيس  ، ابستثناء القوة القاهرة، استصالح لفرتة مخس سنوات أعمالحالة غياب 

ميكن  ، ىل جانب ذلكإو  ، القاضي املختص من اجل ادعاء الشرط الفاسخ إبخطاراجمللس الشعيب البلدي 
 األرضيةخيص رفع الشرط الفاسخ يف اجلزء املستصلح فعال يف هذه احلالة يتم اسرتجاع ابقي القطعة  أن

عرب تسليم سندات  ، الفالحية لألراضيعملية "اتمني املستغلني " إىلونبه املنشور كذلك . ويعاد منحها
يف تطهري امللفات  واإلسراع االستصالح أعمال اأمتو ازة امللكية العقارية الذين حي إطارامللكية للمستغلني يف 

                                                         وهي: األهدافحالت دون حتقيق هناك نقائص  أن إالرغم كل هذا  ، املؤجلة

وال ، قانون التوجيه العقاري أحكامجل النصوص التشريعية والتنظيمية اليت نصت عليها  إصدارعدم -
  . السهبية واحللفائية األراضيالفالحية وممارسة حق الشفعة واستغالل  األراضيسيما تلك املتعلقة بتجميع 

ن الفهرس العقاري البلدي الذي نص عليه قانو  أتسيسوعدم  األراضيعمليات مسح  أتخري –
  . التوجيه العقاري

حسب جودهتا وخصوبتها مما جيعل احلماية القانونية املنصوص  الفالحية األراضيعدم تصنيف –
  . عليها شكلية

يف انعدام توفر وسائل قانونية وتقنية لضمان الشفافية يف املعامالت العقارية وتشجيع االستثمار  –
الفالحية التابعة للخواص بواسطة الغري مما  األراضياجملال الزراعي سيما تنظيم العقود املتعلقة ابستغالل 

  . قانوين إطار أيجيعل التعامل فيها يتم خارج 



 2018 جويلية 18املؤرخ يف و  750تطهري العقار الفالحي وفق املنشور الوزاري املشرتك رقم                 الدين مسلي  نور

 

88 

 2021 ديسمرب   2العدد     6جمللد اجملة البيان للدراسات القانونية والسياسية                                                                             

 

 األراضيفني جعل االعتداء على لوعدم تطبيق العقوابت على املخا اإلداريةغياب الفعالية يف الرقابة –
من  بتواطؤيقع  األحيانكان صنفها القانوين ورغم توفر احلماية القانونية كثري الوقوع ويف بعض   أيالفالحية 

 . املكلفني ابحلماية

 :اآلتيةالقرتاحات ل ومن خالل هذه الراسة توصلنا

العقارية املطبقة يف اجملال الزراعي وسيما الديوان  كلفني بتنفيذ السياسةكل الفاعلني امل  إشراك إلزاميةـ 
 . الفالحية األراضيالفالحية واللجنة املكلفة مبراقبة عدم استغالل  لألراضيالوطين 

 ـ توفري الوسائل املادية والبشرية الضرورية هلذه اهلياكل 

 واملصادر قائمة املراجع

 القوانني

واخلاص  17/05/1975املؤرخ يف و  75/42املعدل واملتمم ابألمر رقم  30/12/1968املؤرخ يف  68/653األمر رقم -1
 . 1975لسنة  57جريدة رمسية عدد  ،ابلّتسيري الّذايت يف الفالحة

وتسليم  التابعة لألمالك اخلاصة ابلدولة الذي حيدد شروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية ،10/03القانون رقم  -2
 1431رمضان عام  5املؤرخ يف  ،االستصالحسندات امللكية للمستغلني يف اطار حيازة امللكية العقارية الفالحية للذين أمتوا أعمال 

 . 2010غشت سنة  15املوافق 
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 . 1983ديسمرب 

 بني الداخلية والفالحة واملالية  2018جويلية  18واملؤرخ يف  750املنشور الوزاري املشرتك رقم -6
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 احلصة ابلعمل يف الشركات ذات املسؤولية احملدودة وفقا للقانون التجاري اجلزائري 

The share to work in the limited liability company in the Algerian 

Commercial Law 

                     

  -سيدي بلعباس  -ط.د/ مزوز صورية، جامعة اجلياليل ليابس   

   ملخص

جسدت معظم القوانني املرونة التشريعية ضمن قواعد الشركات التجارية اليت تقوم على االعتبار املايل، ما        
-75املعدل واملتمم لألمر  30/12/2015املؤرخ يف  20-15انتهجه املشرع اجلزائري مبوجب القانون رقم 

مكرر منه  567اة  املتضمن القانون التجاري حيث أجاز ضمن نص امل 26/09/1975املؤرخ يف  59
 تقدمي احلصة ابلعمل يف الشركة ذات املسؤولية احملدوة  شرط أن ال تدخل يف تكوين رأمساهلا كبداية حنو التوجه

إال أن هذا التوجه اجلديد يثري بعض اإلشكاالت القانونية نظرا لطبيعة احلصة  ل،للمرونة يف مواة شركات األموا
وخصائص شركات األموال اليت يعد رأمساهلا الضمان الوحيد حلقوق الدائنني. ما أةى إىل طرح تساؤالت  ابلعم

حول التطور القانوين الذي عرفته احلصة الصناعية يف شركة ذات املسؤولية احملدوة  ؟ وفيما تتمثل اإلشكاالت 
 اليت تثريها؟. 

 .ؤولية احملدوة ؛ حقوق الدائنني: احلصة ابلعمل؛ الشركة ذات املستفتاييةاملكلمات ال

Abstract 

  The adoption of legislative flexibility within the law of commercial companies 
rules which was embodied on financial consideration which was adopted by the Algerian 
legislator within Article 567 bis of Law No. 15-20 of 30/12/2015 amending and 
supplementing Order 75-59 of 26/09/1975 and including Commercial Law where the 
provision of the share to work in the limited liability company is authorized unless it 
does not involve into the composition of its capital as a start towards flexibility in the 
material of the funding companies. 
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  However, this new trend is characterized by having some legal problems because 
of the nature of the work and the characteristics of the funding companies, which the 
partners' liability is limited to the extent of their share in the company making its capital 
the only guarantee of the creditors rights, This prompts questions about the legal system 
to work in a limited liability company? what are the issues raised by the limited liability 
company? 

Key words: the share to work; the limited liability company; the funding companies; the 
creditors right. 

 مقدمة

ما تشهده احليا  االقتصاةية يف  تنوعها،الستقرار نظرا لتجدة احتياجاته و يتميز اجملتمع اإلنساين بعدم ا  
يف شكل  التجاريةأصبحت جل النشاطات االقتصاةية و  العصر احلايل من مؤشرات التطور االقتصاةي، حيث

طبيعية أو حىت يف شكل جتمعات لعجز الفرة الواحد من أتسيس املشروعات الضخمة، ما شراكة بني أشخاص 
ترتب عليه جلوء أغلب رجال األعمال املبتدئني إىل الشركة ذات املسؤولية احملدوة  لتناسبها مع املشاريع الصغري  

يف مجيع مراحل حياهتا من أجل  التشريعية حىت القضائية إىل تنظيم الشركةتوسطة، ما ةفع ابجلهوة الفقهية و وامل
استغالل ةورها يف التنمية االقتصاةية للدول، لذا من املستقر عليه أن الوجوة القانوين للشركة يتطلب توافر 
ِيز عقد الشركة  األركان املوضوعية العامة الالزمة لصحة الشركة كعقد، إىل جانب األركان املوضوعية اخلاصة اليت ُتم

اخلسائر، نية املشاركة، فضال إىل اقتسام األرابح و  ابإلضافةتقدمي احلصص، كتعدة الشركاء و غريه من العقوة   عن
 شهره. و  بتسجيله يف شكل رمسي على ذلك جيب أن ينصب العقد

التجارية جعل من تقدمي احلصص مبدأ قانوين ك الرئيسي للمشاريع االقتصاةية و املال ابعتباره احملر كما أن   
ركن أساسي  فضال على كونهمن القانون املدين كركن من أركان انعقاة الشركة من جهة،  416أورةته املاة  

مبا أن احلصة ابلعمل هي من بني هذه و   لتجميع رأمسال كايف للشركة من أجل مباشر  غرضها من جهة أخرى؛
ها يف الشركات التجارية؛ إال أن تقييد شركات األموال لقبول هذا النوع من احلصص، فاملفروض قبول تقدمي

احلصص بصفة عامة، اليت هي حىت يف شركات التوصية البسيطة حمظور تقدميها من طرف الشريك املوصي؛ ألنه 
مسئول يف حدوة حصته؛ أضحى يف ظل اإلصالحات االقتصاةية احلديثة مغايرًا حيث أصبحت تسمح بقبول 

قديهما يف شركات ذات املسؤولية احملدوة  كاستثناء عن شركات اليت تكون مسؤولية الشركاء حمدوة ، خاصة ت
الغاية من إةراجها كبديل اقتصاةي ساهم يف توجيه البحث إىل احلصة ف ؛لشركة األكثر انتشارا يف اجلزائرأهنا ا
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َة  لرأمسال الشركة، هب دف الوقوف على اإلصالحات االقتصاةية اليت ابلعمل يف ظل احلرية التعاقدية احملدِ 
معتمدين يف ذلك على توضيح اإلشكاالت  أوىل يف قانون الشركات التجارية،اعتمدهتا السياسة اجلزائرية كخطو  

ل خصب للنمو احملتمل نشوئها بغية إجياة احللول بشأهنا من أجل متابعة املرونة يف قانون الشركات خاصة أنه جما
ما و  نطرح التساؤل حول التطور القانوين للحصة ابلعمل يف شركة ذات املسؤولية احملدوة ؟ لذاوطين؛ ابالقتصاة ال

 موقف املشرع اجلزائري من اإلشكاالت اليت تثريها؟.
  :الوصفي وفقا للخطة اآلتيةو   مت إتباع املنهج التحليلي لإلجابة عن اإلشكال املطروح

 املسؤولية احملدوة .خصوصية احلصة ابلعمل يف الشركة ذات  -1

 إشكاالت قبول احلصة ابلعمل يف الشركة ذات املسؤولية احملدوة  -2

 خصوصية احلصة ابلعمل يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة -1

تعترب الشركة ذات املسؤولية احملدوة  من الشركات احلديثة التكوين، حيث تصنف من بني أكثر   
تبنيها للمشروعات املتوسطة أتسيسها و  سهولة احملدوة  للشركاء، فضال علىولية الشركات انتشارا بسبب املسؤ 

ن يتوافق فيها االعتبار ؛ أي1شركات األموالو  مميزات شركات األشخاص والصغري ، كما هلا طبيعة خمتلطة جتمع
املؤرخ  95-75األمر رقم  ها من طرف املشرع اجلزائري مبوجبمت تبنيفقد ، 2الشخصياملايل و 

ثالث أنواع من الشركات التجارية من بينها الشركة ذات املسؤولية احملدوة  الشركات ذات  19/09/1975يف
 ابحلصة ابلعمل. املسؤولية احملدوة ، من مث إىل اإلشكاالت اليت تثريها

 

 

                                                 

 ، اجلزء األول ، -الشركات التجاري–املطول يف القانون التجاري  ، تسليم حداةو ترمجة منصور القاضي  ، ميشال جرمانبري و و جورج ر  -1
   .25-26ص، 2008، لبنان ، والنشر والتوزيع املؤسسة اجلامعية للدراسات ، الطبعة األوىل ، اجمللد الثاين

، جامعة اجلزائر ، كلية احلقوق بن عكنون ، رسالة ماجستري ، أتسيس الشركة ذات املسؤولية احملدوة  ، زايدي خالد -2
2001/.2000                                                                                                                     
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 مرايل قبول احلصة ابلعمل -1-1

املؤرخ يف  27-96رقم مث مسح مبوجب األمر لقد سبق القول أبن احلصة ابلعمل أاثرت العديد    
املؤسسة ذات الشخص الواحد و ذات " إبنشائها من طرف شخص وحيد حتت تسمية 09/09/31996

 .4"احملدوة  املسؤولية

 30/12/2015املؤرخ يف  20-15كما عرفت هذه الشركة تعديالت جذرية مبوجب القانون رقم    
 حيث يعترب هذا التعديل خطو  من املشرع اجلزائري املتضمن القانون التجاري، ومن بينها قبول "احلصة ابلعمل"

طرق إىل مراحل قبول حنو املرونة يف جمال الشركات التجارية ليواكب به للتشريعات املقارنة، لذا تستلزم الدراسة الت
  .احلصة بعمل

اليت تتميز ابملسؤولية احملدوة   ؛شركات اليت تقوم على االعتبار املايلالمن اإلشكاليات حول قبوهلا يف   
هلا هذه  مبا أن الشركة ذات املسؤولية احملدوة  هو الضمان الوحيد حلقوق الدائننيللشركاء، حيث يكون رأمساهلا 

تبناه املشرع املوقف الذي  إىل جواز تقدمي احلصة ابلعمل فيها، 6، اجتهت بعض التشريعات املقارنة5اخلصائص
لذا تقتضي الدراسة توضيح موقفه القانوين قبل صدور القانون رقم  ،ا يف ذلك مقارنة هبمو كان متأخر لاجلزائري و 

 و بعده. املتضمن القانون التجاري 15-20

                                                 

املتضمن القانون  26/09/1975يف املؤرخ  59-75املتمم لألمر و ملعدل ا 09/09/1996املؤرخ يف  27-96رقم  األمر -3
 .11/12/1996يف  املؤرخة 77ج.ر العدة ، التجاري

 ، التوزيعو ابن خلدون للنشر ، -ةراسة مقارنة–ذات املسؤولية احملدوة  و ميزات املؤسسة ذات الشخص الواحد  ،ليلى بلحاسل منزلة -4
 .01ص ، ة س ن ، اجلزائر

 ؛انت ثالث اجتاهاتركات األموال فكشو عرفت الشركة ذات املسؤولية احملدوة  جدل فقهي حول تصنيفها ما بني شركات األشخاص  -5
اعتربوها شركة و يف حني توسط االجتاه الثالث الرأيني  ،أما الثاين فاعتربها ضمن شركات األموال ،األول يصفها ضمن شركات األشخاص

 .12ص ،مرجع سابق ، راجع معتوقي فريد ؛هأن تصنيفها مرتبط مبدى قبول حصة بعمل من عدمو خاصة  ،ذات طبيعة خمتلطة
ةون قيوة اليت كانت وارة  يف قانون و  بصفة صرحية 223/7يف املاة   2001ماي  15التشريع الفرنسي من خالل القانون  -6

  :راجع ،10/07/1982
PAUL LE CANNU et BRUNO Dondero ,Droit  des sociétés ,Livre 2,3éme édition ,Édition  
MONTCHRESTIEN, PARIS ,2010,p 146. 
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املتضمن القانون  20-15موقف املشرع اجلزائري من احلصة ابلعمل قبل صدور القانون رقم   1-1-1
 التجاري

 564ة القانونية من نظم املشرع الشركة ذات املسؤولية احملدوة  و املؤسسة ذات الشخص الوحيد يف املوا  
واملتضمن القانون التجاري،  09/12/1996املؤرخ يف  27-96من الفصل الثاين من األمر رقم  591إىل 

بتعدة الشركاء:"  أو من القانون التجاري البنية القانونية للشركة سواء بشريك وحيد 564حيث حدةت املاة  
ائر إال يف د أو عد  أشخاص ال يتحملون اخلستؤسس الشركة ذات املسؤولية احملدوة  من طرف شخص واح

من نفس القانون احلد األقصى لعدة  590يف نفس السياق حدةت املاة  ، 1 حدوة ما قدموا من حصص
احلكمة اليت  إن، 2شريك و إال يتم حتويلها إيل شركة مسامهة يف أجل سنة 20الشركاء الذي ال جيب أن يتجاوز 

ابتغاها املشرع من وراء ذلك احملافظة على خصائص شركات األشخاص اليت تقوم بناء على الثقة املتباةلة بني 
و/أو  يشرتط لتأسيس الشركة ذات املسؤولية احملدوة  ، أما خبصوص اجلانب املايل للشركة كان املشرع3الشركاء

الذي جيب يتوافره حيث ال جيوز أن يكون أقل من حد أةىن من رأس املال  مؤسسة ذات الشخص الوحيد
كان موقف املشرع لقد  ، 4ةج 1000ةج ، مقسم إىل حصص ذات قيمة امسية متساوية مبلغها  100.000

العينية فقط، مع احلظر املباشر ل عن طريق تقدمي احلصص النقدية و اجلزائري صريح من خالل أتسيس رأمسا
اب جبميع جيب أن يتم االكتت:"567حسب ما جاء يف نص املاة   للحصة ابلعمل عند االكتتاب ابحلصص

ال جيوز أن ُتثل ف ،كانت احلصص العينية أو النقديةأن تدفع قيمتها كاملة سواء  احلصص من طرف الشركاء و 
 .5احلصص بتقدمي عمل..."

                                                 

 من القانون التجاري. 564املاة   -1
 من القانون التجاري )قبل تعديله(:" ال يسوغ أن يتجاوز عدة الشركة يف الشركة ذات ملسؤولية احملدوة  عشرين شريكا. 590  املاة -2
 إذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من عشرين شريكا وجب حتويلها إىل شركة مسامهة يف أجل سنة واحد ...".و 
 ، جامعة جياليل ليابس سيدي بلعباس، أحكام احلصة ابلعمل يف الشركات التجارية يف القانون اجلزائري  رسالة ماجستري ، حمتوقي فريد -3

 .130ص، 2008، اجلزائر
 من القانون التجاري )قبل تعديلها(. 566املاة   -4
 من القانون التجاري.     567املاة   -5
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حصة بعمل يك من تقدمي عليه كان موقف املشرع اجلزائري حاسم؛ حيث له وجهني األول حرمان الشر و  
يف الغالب هي شركة أموال ألن تقدمي احلصة  ، أما الوجه الثاين أن الشركة ذات املسؤولية احملدوة بصفة صرحية

ابلعمل جائز  يف شركات األشخاص عموما، إذن ميكن أن يسري نفس حكم احلظر على شركة املسامهة 
 .1لقيامهما على االعتبار املايل

بدأت تعرفها مواة قانون الشركات ابألخص الشركة ذات املسؤولية احملدوة ، غري ابلرغم من املرونة اليت   
بصفة عامة ال يزال مكر س من الناحية القانونية؛ سواء من حيث  يف شركات األموال أن حظر احلصة ابلعمل

جام طبيعة إىل عدم انس مسامهتها يف تكوين الشركة أو من حيث مسامهتها يف جتميع رأس املال، لعل ذلك راجع
 احلصة ابلعمل مع ميزات هذا الصنف من الشركات، ما سيتم تفصيله يف العنصر املوايل.

 أسباب استبعاد احلصة ابلعمل يف شركات األموال    1-1-2

إن الغاية من الشراكة إما حتقيق أرابح أو بلوغ هدف اقتصاةي معني، لذا يكون حتقيقه بواسطة املال         
عن طريق تقدمي احلصص، غري أنه تثري املواقف التشريعية تساؤالت حول أسباب تقييد تقدمي  الذي يتم جتميعه

وكذا عند جتميع رأمساهلا السيما يف شركات  احلصة ابلعمل بنصوص قانونية خاصة سواء يف تكوين عقد الشركة
 بصفة عامة. تقدميها يف الشركات  إبمكانيةاألموال، ِلما فيه خروج عن األصل العام الذي يقر  

 السبب املتعلق ابلضمان العام للديون يف شركات األموال 1-1-2-1

رأمسال شركات األموال الضمان الوحيد للدائنني بسبب املسؤولية احملدوة  للشركاء عن ةيون الشركة  يعترب       
تكون مسؤوليتهم هو الفرق اجلوهري الذي مييزها عن شركات األشخاص؛ حيث ف، 2املقدر  بقيمة حصصهم فيها

واليت يف  تباينت اآلراء الفقهية حول أسس استبعاةها؛بناًء عليه  ،لتمتد إىل ذممهم املالية اخلاصة غري حمدة ،
معظمها ترجع إىل خصوصية حصة العمل كوهنا ال تصلح أن تكون ضمان للدائنني ألنه ال ميكن التنفيذ 

                                                 

 .                            136-135صص  ، مرجع سابق ، حمتوقي فريد -1
2 - SAMI FRIKHA, Les apports de la loi relative à l'initiative économique au droit des  sociétés 
commerciales ,publié le 11/09/2011 à14:50,vu le 08/03/2018 à 19:30 par le 
site:www://samifrikha.blogspot.com/2011/09/les-apports-de-la-loi-relative_11.html 
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للحصة يف حتقيق االكتتاب الكامل والفوري  ستمر  واملتعاقبةويف ذات الوقت ألهنا ال تسمح الطبيعة امل ،1عليها
 . 3، ما جعله سببا آخر الستبعاةها عند مجع رأمسال هذا النوع من الشركات2مقارنة مع احلصة النقدية والعينية

إضافة على ذلك إن تقييم احلصة ابلعمل ال يعين أنه يتم تقديرها نقدا، بل تقدير نسبة أرابح الشخص   
مما سبق خنلص إىل أنه ال ميكن ةمج  ؛4ي ساهم بتقدمي عمله، بناًء على ما يعوة به من فائد  على الشركةالذ

احلصة ابلعمل يف رأمسال شركة ذات اعتبار مايل حىت لو كانت مسموح بتقدميها، ما جسده املشرع اجلزائري 
مكرر من القانون التجاري املعدل و  567صراحة فيما يتعلق ابلشركة ذات املسؤولية احملدوة  ضمن نص املاة  

"ميكن أن تكون املسامهة يف الشركة ذات املسؤولية احملدوة  تقدمي عمل، حتدة كيفيات تقدير قيمته  املتمم بقوله:
، لذا الشريك يف 5و ما خيوله من أرابح ضمن القانون األساسي للشركة و ال يدخل يف أتسيس رأس املال"

 . 6يقدم احلصص اليت تساهم يف تكوين رأمساهلا اليت تصلح أن تكون ضمانة للغريشركات األموال عليه أن 

فإن كان رأمسال أةا  ضمان للدائنني، فهو كذلك وسيلة لتمويل املشروع االقتصاةي خاصة ضمن هذا   
ية من هذه النوع من الشركات اليت تقوم على االعتبارات املالية، ما جيعل احلصة ابلعمل ال تساهم يف بلوغ الغا

الشركات خاصة شركة املسامهة اليت ختص املشاريع الضخمة اليت حتتاج ملوارة مالية متناسبة مع نشاطها، ما حييلنا 
 إىل البحث يف كيفية تقومي احلصة ابلعمل.

 

 تقوميهاسبب املتعلق بتسديد قيمة احلصة و ال 1-1-2-2

                                                 

ةيوان  ، التصرف فيها يف الشركات التجارية يف القانون التجاريو الضوابط القانونية للوفاء ابحلصص  ، فتات فوزي ، فتات فوزي -1
 .92ص ، 2007 ، اجلزائر ، طبوعات اجلامعيةامل

2-YVES GUYON, Droit des affaires ,tome1,6éme édition ,Edition ECONOMICA ,paris,1990, 
p103. 
3-YVES CHAPUT, Droit des sociétés, 1er édition ,Editons PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
FRANCE,PARIS,1993,p80 . 
4-SAMIFRIKH, Op.cit, parle site www://samifrikha.blogspot.com/2011/09/les-apports-de-la-loi-
relative_11.html 

 .197/ 26/09املؤرخ يف  95-75املتمم لألمر و املعدل  30/12/2015املؤرخ يف  20-15مكرر من القانون رقم  567املاة   -5
6 - YVES GUYON, Op.cit, p104. 
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، نية وقت إبرام العقدالفوري للحصص العييتم تقدمي احلصص عن طريق االكتتاب الكامل والتسديد   
أوعن طريق التسديد املتتابع مر  أو عد  مرات ملد  مخس سنوات من اتريخ تسجيل الشركة يف السجل التجاري 

 2/ ف 567املاة   بنسبة اخلمس على األقل يف شركة ذات املسؤولية احملدوة  حسب ما جاء به تعديل سواء
( مبلغ 5/1"..و جيب أن تدفع احلصص النقدية بقيمة ال تقل عن مخس ) :املتمم من القانون التجاري املعدل و

من  596أو االكتتاب بنسبة الربع على األقل يف شركة املسامهة حسب ما جاء يف املاة   الرأمسال التأسيسي..."
نسبة الربع نفس القانون: "جيب أن يكتتب رأمسال بكامله و تكون األسهم النقدية مدفوعة عند االكتتاب ب

، إذن تعد هذه النصوص القانونية أسباب حظر احلصة ابلعمل لعدم 1( على األقل من قيمتها االمسية..."4/1)
، 2إمكانية الوفاء الفوري والكامل هبا؛ فالشريك صاحب احلصة ابلعمل خدماته هي عبار  عن أعمال مستقبلية

 . 3أس املال على قيم مستقبلية يف شركات األموالوتكون عند مباشر  الشركة نشاطها، فال ميكن أن يتأسس ر 

 ، من مثعالو  على ذلك أن موقف املشرع كان صريح حيث يف املواة السابقة الذكر خص االكتتاب  
إن تعذر ذلك فتسديد احلصص العينية والنقدية فقط؛ كما أنه جيب أن يتضمن عقد الشركة قيمة كل حصة، 

من القانون  419الشركة تعترب حصص الشركاء متساوية القيمة حسب املاة   فان القواعد العامة املنظمة لعقد
وأهنا ختص ملكية املال ال جمرة االنتفاع به، ما مل يوجد اتفاق أو  ،"تعترب حصص الشركاء متساوية القيمة املدين:

 .4عرف خيالف ذلك"

كما أن تعديل القانون التجاري اخلاص ابلشركة ذات املسؤولية احملدوة  عند قبول احلصة ابلعمل نظم إشكال   
مكرر" ميكن إن تكون املسامهة يف الشركة ذات املسؤولية  567تقييمها وأخضعه للحرية التعاقدية مبوجب املاة  

أرابح ضمن القانون األساسي للشركة..."،  ما خيوله من ؛احملدوة  تقدمي عمل، حتدة كيفيات تقدير قيمته
وابلرغم من ذلك يبقى مصطلح تقييم احلصة ابلعمل غامض ويثري بعض الصعوابت؛ خاصة أن تقييمها خيضع 
إلراة  األطراف اليت قد ال تعتمد يف تقييمها على املعايري الفنية اليت يكتسبها مندوب احلصص، كما أن تقومي 

                                                 

 من القانون التجاري. 596املاة   -1
2 -RIPERT GEORGE et ROBLOT RENE ,Traité droit commerciale,13éme Edition, EDITON 
L.G.D.J, Paris, 1989, p130-131. 

 .93ص ، مرجع سابق ، فوزي فتات -3
 من القانون املدين.                                                                                                419املاة   -4
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؛ السيما يف حال االختالف حول 1ملساس حبق املساوا  يف اقتسام األرابح وخلسائراحلصة ابلعمل يتداخل مع ا
تقدير قيمتها، ألن احلل القانوين هو ترجيح األحكام العامة اليت تفرض أن تكون حصص الشركاء متساوية 

 القيمة، ما قد يضر بباقي الشركاء.

تشكله من تعدي على "مبدأ املساوا  بني  من جهة أخرى استبعد بعض الفقهاء قبول احلصة ابلعمل ملاو   
، خاصة إذا منيت الشركة خبسائر، ما 2الشركاء" نظرا إلخالهلا بشرط اقتسام األرابح و اخلسائر" الغرم ابلغنم"

لني موقفهم على أساس أن مقدم يطرح تساؤل حول كيفية مشاركة صاحب احلصة ابلعمل يف اخلسائر؟؛ معل  
ألنه يسرتة حقه يف ممارسة ذات العمل يف شركة أخرى، أي يتحلل من التعهدات  احلصة ال يساهم يف اخلسائر

، يف املقابل فسر البعض اآلخر من الفقه أن الشريك صاحب احلصة 3وكل االلتزامات اليت كانت تربطه ابلشركة
، وأن 4بذلهابلعمل يساهم يف اخلسائر بطريقة غري مباشر  عن طريق حرمانه من الربح املقابل للمجهوة الذي 

شرط جواز اإلعفاء من اخلسار  هو شرط ظاهري ألن الشريك الذي ال يتقاضى أجرا عن عمله، يكون قد 
 .  5حتمل يف اخلسار  ضياع وقته وجهده بال مقابل

إذن الشريك مقدم احلصة ابلعمل يساهم يف اخلسائر لكن مبا يتماشى وطبيعة احلصة ابلعمل، ذلك   
 يتجه البعض اآلخر إىل تفسري حتمل صاحب احلصة ابلعمل اخلسائر عن طريق بفقدان أجر عمله، يف حني

حتمله لديون الشركة، غري أن هذا اخللط بني الفكرتني توضحه الناحية العملية حيث أن االئتمان ضروري لنشاط 
فهي كبري للتمويل االقتصاةي؛  التجاري للشركات؛ فقد أصبحت يف العقوة األخري  الديون تعترب كمصدر

يتم تباةهلا يف األسواق املالية، إذن الشركة برغم مديونيتها قد حتقق أرابح، ابلتايل ال يعين حتمل ل ،وتباع تشرتى
 .6صاحب احلصة ابلعمل اخلسائر أن يتحمل ةيون الشركة

                                                 

  .95ص ، مرجع سابق ، فتات فوزي -1
 .216-214ص  ، 1997الدار اجلامعية اجلديد  للنشر والتوزيع. ، مصر ، أصول القانون التجاري ، كمال مصطفى طه  -2
 .94ص ، مرجع سابق ،فتات فوزي -3
 .95-94ص ، املرجع نفسه -4
 .218ص ، مرجع سابق ،مصطفى كمال طه -5

6- Fabien Kenderian, La contribution aux pertes sociales, Revue des sociétés ,DALLOZ ,Paris 2002, 
p 617. 
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سارت القواعد القانونية اليت تكرس مشاركة صاحب احلصة ابلعمل يف حتمل اخلسائر الشركة؛ حبيث  لقد  
من القانون التجاري  567أنه حتدة نسب أرابحه ضمن القانون األساسي للشركة حسب ما ورة يف نص املاة  

من أرابح ضمن القانون ما خيوله دوة  "حتدة كيفيات تقدير قيمته و فيما خيص الشركة ذات املسؤولية احمل
من  1/ف425الذي يعد نفس النصيب يف اخلسار  حسب القواعد العامة الوارة  يف املاة   األساسي للشركة"،

القانون املدين، كما نظم املشرع من خالله كذلك مسألة تقدير نصيب صاحب احلصة ابلعمل خالل املاةتني 
واخلسار  حسب ما تفيده  ة بعمل يف الربح اليت تنص على وجوب تقدير نصيب صاحب احلص 2/ف 425

، مع جواز االتفاق على إعفاء الذي يقدم احلصة ابلعمل من املسامهة يف اخلسائر شرط 1الشركة من هذا العمل
؛ أي جتسيدا 2من نفس القانون 2/ف426ا جاءت به املاة  مل فقاو  أن ال يكون قد قررت له أجر  مثن عمله 

ضياع جهده بال مقابل من جهة، أو قد يتحمل بقدر قيمة الفائد  اليت يعوة هبا لفكر  أن خسارته تكمن يف 
 عمله على الشركة.

عالو  على ما سبق تثري احلصة ابلعمل خبصوص احنالل الشركة وتصفيتها إهدار حلق صاحبها يف   
ية من القانون يف فقرتيها األوىل والثان 447اسرتجاع حصته بعد استفاء الديون حسب ما جاءت به املاة  

املدين؛ حبيث تقسم أموال الشركة بني سائر الشركاء كل حبسب قيمة احلصة اليت قدمها يف رأمسال الشركة كما 
هي مبي نة يف العقد أو ما يعاةل قيمة احلصة وقت تسليمها ما مل يكن الشريك قد اقتصر على تقدمي عمله أو 

 .3استفاء الدائنني ةيوهنم اقتصرت مسامهته على جمرة حق االنتفاع و ذلك بعد

إن طبيعة احلصة ابلعمل وإمجاع الفقه على رفضها يف الشركات اليت تقوم على االعتبار املايل حيث   
مل مينع املشرع اجلزائري من إقرارها ضمن هذا النوع من  مسؤولية الشريك بقدر حصته يف رأمسال الشركة،

                                                 

 كانت حصة أحد الشركاء مقصور  على عمله وجب أن يقدر نصيبه يف الربحإذا  و :" من القانون املدين 2/ ف 425املاة  نص  -1
 آخر عما قدمه فوقه".و شيئا آخر كان له نصيب عن العمل  واخلسار  حسب ما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقوةا أو 
ر  على عمله وجب أن يقدر نصيبه يف الربح إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصو و :" من القانون املدين 2/ ف 425املاة  نص  -2
 آخر عما قدمه فوقه".و شيئا آخر كان له نصيب عن العمل  واخلسار  حسب ما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقوةا أو 
 من القانون املدين. 447املاة   نص -3
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حملدوة  فقط مواكبا بذلك التشريعات املقارنة  ُتاشيا مع الشركات لكن حصرها يف الشركة ذات املسؤولية ا
 اإلصالحات اليت من شأهنا تدعيم املباةرات االقتصاةية. وهو حمور الدراسة يف العنصر املوايل.

 املتضمن القانون التجاري 20-15موقف املشرع اجلزائري بعد صدور القانون رقم  1-1-2

 احلصة ابلعمل ةون أن جيعلها تدخل يف تكوين رأمسال الشركة ذات راجع املشرع اجلزائري موقفه حول قبول 

 59-75رقم  املعدل واملتمم لألمر 30/12/2015املؤرخ يف  20-15املسؤولية احملدوة  مبوجب القانون رقم 
"ميكن أن تكون  مكرر: 567املتضمن القانون التجاري من خالل نص املاة   26/09/1975املؤرخ يف 

شركة ذات املسؤولية احملدوة  تقدمي عمل، حتدة كيفيات تقدير قيمته وما خيوله من أرابح ضمن املسامهة يف ال
، نفس احلكم الوارة يف القانون الفرنسي 1ال يدخل يف أتسيس رأمسال الشركة"و القانون األساسي للشركة 

بعد ما كان مينع إطالقا  72-223املتعلق ابلتنظيم االقتصاةي اجلديد خالل نص املاة   15/05/2001
من مث مسح هبا مع بعض القيوة القانونية  1925تقدمي احلصة ابلعمل يف الشركة ذات املسؤولية احملدوة  يف سنة 

و التجار العاملني يف  املتعلق ابشرتاك احلرفيني 10/07/1982الصاةر  596-82الوارة  ضمن القانون رقم 
 . 15/05/20014املؤرخ يف 420-2001وجب قانون اليت مت إلغائها مب 3الشركات العائلية

ابلرغم من ُتيز الشركة ذات املسؤولية احملدوة  خبصائص شركات األموال، إال أن املشرع مل يرخص تقدمي   
، ما جعل الباحثني يربرون احلظر بناًء على 5احلصة ابلعمل ضمن شركة املسامهة اليت تعد النموذج األمثل هلا

اليت تتم خالل مواعيد قانونية من أجل جتميع رأس مال  ملتعلقة ابملسامهات املكتتب هبا،اإجراءات أتسيسها 
الشركة ةون احلد األةىن املقدر قانوان، لكن حىت منطقية تربير عدم قبول احلصة ابلعمل يف شركة املسامهة كوهنا 

املرونة خبصوص قبول احلصة حتتضن املشاريع الضخمة، ابلتايل حاجتها ألموال ضخمة لتسريها ال مينع من 

                                                 

 مكرر من القانون التجاري. 567املاة   -1
2 - PAUL LE CANNU et BRUNO DONDERO, Op.cit, p145. 

 .137ص ،مرجع سابق ،حمتوقي فريد - 3
4-ANNE CHARVERIAT et ALAIN COURET, Droit des affaires -sociétés commerciales, Edition 
FRANCIS LEFEBVRE ,Paris, 2003,p304.   

 .97ص ، مرجع سابق ، فوزي فتات -5
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 مت جتسيده من طرف املشرع الفرنسي، السيما يف ظل التوجه احلديث الذي 1ابلعمل يف ابقي شركات األموال

 SASحيث أجاز تقدمي احلصة ابلعمل يف شركة التوصية ابألسهم  01/01/2009الل إصدار القانون خ
 . 2الذي يعد خطو  جريئة 01-227مبوجب املاة  

ملرونة اليت اتبعها املشرع اجلزائري عند مساحه بتقدمي احلصة ابلعمل يف الشركة ذات املسؤولية لكن ا  
مع األخذ بعني االعتبار عدم ةخوهلا يف أتسيس رأس ماهلا، جاءت تلبيًة لبلوغ غاايت متعدة  أمهها  خصوصا

أهنا تناسب املدخرين الصغار،  تسهيل وتبسيط إجراءات إنشائها كوهنا األكثر انتشارا يف اجلزائر، فضال على
. ابلتايل مواكبة العوملة 3وذلك لتوفري مناخ مالئم لالستثمار مبا يتماشى وحركية املنظومة االقتصاةية العاملية

االقتصاةية من خالل خلق التنافسية اليت هتدف إىل فتح اجملال للمباةرات االقتصاةية حملاولة الوصول إيل 
 سياسة التحرير االقتصاةي عن طريق تشجيع االقتصاة من خالل إنعاش العمل التكامل االقتصاةي وتطبيق

ل ؛ أي بتحسني مؤشر مناخ األعمال يف اجلزائر يف ظكذلك  حتفيز االستثمارمن أجل  يف الشركاتوالصناعة 
ن مؤشرات مناخ غريها مقيمة املضافة و الة  الناتج احمللي اإلمجايل والرفع من اية ز ينظام احلرية االقتصاةية من انح

، كما تفسر التسهيالت اخلاصة إبنشاء الشركة ذات املسؤولية احملدوة  للدور الذي أصبحت تلعبه 4األعمال
واالجتماعية للبالة والقضاء على االقتصاة  االقتصاةيةهذه األخري  بكوهنا توجه اسرتاتيجي حنو حتقيق التنمية 

استغالهلا امعيني وتوجيه معارفهم الفنية و احلد من بطالة املتخرجني اجل، أما الوجه الثاين لغايته اجته حنو 5املوازي
                                                 

1 - Denis Roger SOH FOGNO et Charles TALLA , L’APPORT EN INDUSTRIE EN DROIT DES 
SOCIETES COMMERCIALES DE L’OHADA - Réflexion sur un vide juridique-, article a été 
publié aux Annales de la Faculté des Sciences Juridique et Politiques de l’Université de Dschang, T. 
13, 2009, p 10;Vu par le site:  www.ohada.com/content/newsletters/2436/Article-SOH-FOGNO
  
2 - PAUL LE CANNU et BRUNO Dondero, Op.cit, p146. 

سبتمرب  26املوافق  1395رمضان عام  20املؤرخ يف  59-75التكميلي عن مشروع القانون الذي يعدل ويتمم األمر رقم  التقرير-3
ف ةور  اخلري ،   التشريعية السابعةالفرت  ، 2015سبتمرب    2015 / 38/ 01واملتضمن القانون التجاري املعدل واملتمم ت.ت/  1975
 جلنة الشؤون القانونية واإلةارية واحلرايت. ،  2015

ابلرغم سعي املشرع اجلزائري  من حتسني مناخ األعمال يف اجلزائر إال أهنا احتلت  يف تصنيف البنك الدويل السنوي حول ممارسة  -4
يل على مؤشرات خمتلفة اقتصاة عاملي. ويعتمد تصنيف البنك الدو  190من بني  166" املرتبة 2018أنشطة األعمال "ةوينغ بيزنس 

 وغريها من املعايري. ، والتجار  عرب احلدوة ، وةفع الضرائب ، وتسجيل امللكية ، واستخراج تراخيص البناء ، منها بدء النشاط التجاري
، -ورقلة-دي جامعة مرابح قاص ، جملة األةاء للمؤسسات اجلزائرية، سياسات ةعم املقاوالتية يف اجلزائر، يوسف قريشيو حممد قوجيل  -5

 .166ص ، 2015، العدة السابع
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الصغري  و     يف التنمية االقتصاةية للبالة من خالل إاتحة هلم االشرتاك يف شركات اخلاصة ابملشاريع املتوسطة 
 .1ة عن طريق خلق مناصب الشغليشينية ما يساهم يف حتسني ظروف املعمبجرة تقدمي معارفهم الف

إن حتقيقققق الغايقققة املرجقققو  مقققن التعقققديل اخلقققاص بقبقققول احلصقققة ابلعمقققل يف الشقققركة ذات املسقققؤولية احملقققدوة    
أخققذى منحققى آخققر سققاهم يف طققرح  -و املققتمم املعققد ل –مكققرر مققن القققانون التجققاري  567مبوجققب نققص املققاة  

 هلا. إشكاالت قانونية انجتة عن القصور القانوين املنظم

 ابلعمل يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة إشكاالت قبول احلصة -2

تسهيالت أكثر  لقد منح إقرار املشرع اجلزائري للحصة ابلعمل يف الشركة ذات املسؤولية احملدوة   
الصغري ، فهو بذلك يشجع النشاط التجاري واالقتصاةي من و  ابعتبارها الشركة األنسب للمشروعات املتوسطة

ملتخرجني من اجلامعات الذين يعانون من البطالة من جهة أخرى، وااألكفاء  تح جمال العمل للشبابجهة، ويف
فضال على ذلك ما تتميز به الشركة من جوانب اجيابية خبصوص اجلانب املايل هلا وغريه، إال أنه مل ينظم املشرع 

ث أحال تجاري، حيمكرر من القانون ال 567بشكل ةقيق قبول احلصة ابلعمل حيث اكتفى فقط بنص املاة  
، على خالف ما 2حتديد نسب األرابح إىل إراة  الشركاء تغليبا منه للطابع الشخصي للشركةمسألة تقديرها و 

العينية من تنظيم؛ خاصة احلصة العينية اليت ختضع إىل مبدأ التقومي من طرف خرباء و   تعرفه احلصص النقدية
يف حال الزاية  يف قيمتها احلقيقية بقصد الغش ما أ، 3معتمدين من قبل القضاء مستخدمني يف ذلك معايري فنية

، من هذا املنطلق فإن قصور النظام القانوين للحصة ابلعمل يف الشركة ذات 4يرتتب عنها جزاءات جزائية
ترتب عنه ظهور بعض الثغرات حول إمكانية أتسيس شركة برأمسال رمزي مع أنه الضمان  املسؤولية احملدوة 

الوحيد ذات  صة ابلعمل يف املؤسسة ذات الشخصالتداخل بني مهام الشريك إذا قدم احلالوحيد، فضال على 
                                                 

1-SAMI FRIKHA, Op.cit; Vu par le site www://samifrikha.blogspot.com/2011/09/les-apports-de-la-
loi-relative_11 

 .مكرر من القانون التجاري 567املاة   -2
      النشر و  للدراسات اجلامعية املؤسسة جمد ، األوىل الطبعة، ينية يف الشركات التجاريةاملسامهات الع، حممد فال احلسن ولد أمني -3
 .10ص، 2009، لبنان، بريوت، التوزيعو 
 564إضافة إىل املواة  ، املرتتب عن تزيف قيمتها احلقيقيةاجلزاء و من القانون التجاري تتعلق ابحلصة العينية  1/ف800و 586املواة  -4

 اخلاصة هبما.            احلقوق املاليةو العينية و اليت تنظم بصفة عامة احلصص النقدية  من نفس القانون 588إىل غاية 
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يف التصويت للشريك مقدم احلصة ابلعمل تناقضات حول قيمتها القانونية يف   املسؤولية احملدوة ، كما يثري احلق
 قرارات اجلمعية العامة املتخذ ، ما سيتم التطرق إليه من خالل العناصر اآلتية.

 االكتتفاء بتقدمي احلصص ابلعمل يف ظل احلرية التعاقدية 2-1

الواحد خطر حول  يثري قبول احلصة ابلعمل يف الشركة ذات املسؤولية احملدوة  أو مؤسسة الشخص 
املتضمن  20-15هو "رأمسال الشركة" خاصة و أن صدور القانون و  يف املرحلة األوىل للشركة؛ الضمان الوحيد

حيث حيدَّة هذا األخري  ي جاء بسياق جديد يتمثل يف إلغاء احلد األةىن لرأمسال الشركة،القانون التجار   
"حيدة رأمسال الشركة ذات املسؤولية احملدوة   1/ف566بكل حرية بني األطراف حسب ما ورة يف نص املاة  
، ما 1متساوية" يقسم إىل حصص ذات قيمة امسية الذيحبرية من طرف الشركاء يف القانون األساسي للشركة 

رأمسال رمزي قد تكون قيمته ةينار جزائري، ما يثري تقدمي حصة بعمل و  يعين أنه قد تؤسس الشركة مبجرة
كع أن الواقع العملي،  ؛لكن مبا أن القانون ال مينع ذلك ،إمكانية أتسيس شركة ةون رأس مال التساؤل حول

 .كقاعد  عامة  اقتصاةي ةون رأمسال كاٍف لهاملنطق ال يؤيده حيث يستحيل تصور مشروع بل حىت 

  اإلشكاالت املتعلقة ابحلقوق املالية و اإلدارية 2-2

ى ذلك . بناء عل2أبنه حق مايل إن قانون الشركات التجارية يتعامل مع حق املساهم فيما خيص األرابح   
قيمة امسية يرتتب يتحصل صاحب احلصة ابلعمل بوصفه شريك على حقوق مالية تتمثل يف حصص ذات 

يف  عليها حقوق إةارية، غري أن استقراء النصوص القانونية تثري فكر  املساس مببدأ املساوا  بني الشركاء، فاألصل
مقدم احلصة ابلعمل أنه يتمتع بنفس حقوق ابقي الشركاء، لكن عدم تعديل النصوص املنظمة حلق التصويت 

إشكال خبصوص القيمة القانونية حلق التصويت يف قرارات اجلمعية  بشأن القرارات املتعلقة حبيا  الشركة تطرح
من القانون التجاري يتحصل كل من يقدم حصة إىل الشركة  1/ 581العامة؛ حيث أنه مبوجب نص املاة  

على عدة من األصوات تتناسب مع املسامهات اليت يقدمها، لكن ما يهم هبذا اخلصوص مدى أتثري هذا احلق 

                                                 

 املتمم.  من القانون التجاري املعدل و  566املاة   -1
2- SAMI FRIKHA, Op.cit ;vu par le site 
www://samifrikha.blogspot.com/2011/09/les-apports-de-la-loi-relative_11.html. 
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القرارات تؤخذ حلق التصويت أن املداوالت و معية العامة يف ظل اشرتاط النصوص القانونية املنظمة يف قرارات اجل
أو أكثر من الشركاء الذين ميثلون أكثر من نصف رأمسال الشركة حسب ما ورة يف نص املاة   بتصويت واحد

لبية الشركاء الذين ميثلون ثالثة من نفس القانون، كما ال جيوز تعديل القانون األساسي إال مبوافقة أغ 1/ 582
من نفس القانون، فصالحيات اختاذ القرارات ُتنح للشركاء الذين  586أرابع رأمسال الشركة مبوجب نص املاة  

؛ يعين أن تصويته ال يؤثر 1مبا أن قيمة احلصة ابلعمل ال تدمج ضمن رأمسال  ميثلون نصيب يف رأمسال الشركة،
إليها سابقا، ما جيعل االعرتاف املشرع حبقه يف التصويت حق ظاهري فقط، لذا يستلزم على قرار األغلبية املشار 

اجلمعية  تفعيل حق تصويت صاحب احلصة ابلعمل على سبيل املثال عن طريق حتديد شروط التصويت يف
األخذ بعني االعتبار وجوة احلصة ابلعمل ضمن النظام األساسي؛ حيث حيدةون عدة األصوات  العامة مع

املخولة لصاحب احلصة ابلعمل ولألغلبية أثناء ممارسة حق التصويت، لكن القيام بذلك ال حيل مسألة صمت 
 .2القوانني

...حتدة  "مكرر من القانون التجاري: 567لذا لعل احلل قد جيد سنده عند التمعن يف نص املاة    
؛ يستشف من النص أنه ال خيص 3ركة "كيفيات تقدير قيمته و ما خيوله من أرابح ضمن القانون األساسي للش

لكن أيضا حلساب احلصة يف حق من أجل حتديد نسبته يف األرابح و فقط تقييم احلصة ابلعمل املقدمة 
، ما 5حجزهاو    كما أن احلصة ابلعمل ال تعترب ضمانة لدائين الشركة لعدم إمكانية التنفيذ عليها .4التصويت

اوا  بني الشركاء حيث للمقدم احلصة نفس امتيازات ابقي الشركاء كأصل ميس بصور  غري مباشر  ابحلق يف املس
احلق يف التصويت على القرارات و  الرقابةقوق اإلةارية كاحلق يف اإلةار  و تثبت له جمموعة من احل حيث ؛عام

 ياهتا، لكن ال يساهم يف ضمان ةيوهنا كباقي الشركاء.حبو  املتعلقة ابلشركة

                                                 

 من القانون التجاري. 586و 582و 581انظر املواة  -1
2-SAMI FRIKHA, Op.cit ;vu par le site 
 www://samifrikha.blogspot.com/2011/09/les-apports-de-la-loi-relative_11.html. 

                  .                                                                                                                            املتممو مكرر من القانون التجاري املعدل  567املاة   -3
4-SAMI FRIKHA, Op.cit ;vu par le site  

www://samifrikha.blogspot.com/2011/09/les-apports-de-la-loi-relative_11.html.-  
 ، ية احملدوة  يف القانون اجلزائريانتقاهلا يف الشركة ذات املسؤولو أحكام التنازل عن احلصص  ، لقمش حممد أمني ، لقمش حممد ملني  -5

 .55ص ، 2008، اجلزائر، جامعة جياليل ليابس سيدي بلعباس ، رسالة ماجستري
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 و ذات املسؤولية احملدودة احلصة ابلعمل يف املؤسسة ذات الشخص الوييد  2-3 

وفقا للحكم املكرس مبوجب نص  1تعد املؤسسة ذات الشخص الوحيد نوع من الشركة ذات املسؤولية احملدوة  
لشركاء ضمن الفقر  الثالثة من القانون التجاري: "ميارس الشريك الوحيد السلطات املخولة مجعية ا 564املاة  

، ابلتايل قانوان ال يوجد ما مينع تقدمي احلصة ابلعمل يف املؤسسة ذات الشخص الواحد 2مبقتضى هذا الفصل"
ألنه تسري عليها نفس األحكام اخلاصة ابلشركة ذات املسؤولية احملدوة ؛ مبعىن أنه قد يكتفي الشريك الوحيد 

 بتقدمي حصة ابلعمل و ةينار رمزي يف أتسيس مؤسسته. 

إن أتسيس املؤسسة ذات الشخص الواحد يكون إما بطريق مباشر؛ فيتم ابإلراة  املنفرة  للشريك   
أو بطريق غري مباشر ملا جتتمع حصص الشركة يف يد شخص وحيد سواء بشرائها أم نتيجة وفا  الشريك  الوحيد

التأسيس املباشر للمؤسسة ، أما 3الثاين الذي يكون ةون وارث يف الشركة ذات شخصني، أو ألي سبب آخر
ذات الشخص الوحيد هو ما قد يكون حمل اإلشكال، حيث قد يكتفي مؤسسها عند إنشائها بتقدمي حصة 

ةينار رمزي ميثل رأمساهلا، ُتاشيا مع ما جاءت به أحكام الشركة ذات املسؤولية احملدوة  فيما يتعلق و  ابلعمل
يظهر اإلشكال جليا عند تقدميه للحصة ابلعمل يف ل ،4نيةبرأمساهلا ألهنما حتكمهما نفس الضوابط القانو 

التسيري اليت يقوم هبا  ووظائف اإلشراف و  بني صالحياتهالفنية اليت ُتثل احلصة ابلعمل و التداخل بني األعمال 
بشأن تقييم احلصة ابلعمل يف هذه املؤسسة  كشريك وحيد؛ لذا يتوجب التميز بينهما؛ مث أن اإلشكال يطرح

 .5من ةون رقابة على القيمة احلقيقية هلا يتم تقييمها من طرف مقدمها  حول كيف

                                                 

 .02ص ، مرجع سابق ، ليلى بلحاسل منزلة -1
 املتمم.و من القانون التجاري املعدل  3/ 564املاة   -2

؛ 28ص ،  2006، بريوت ، منشورات احلليب احلقوقية  ، الطبعة الثانية، اجلزء اخلامس ، شركة الشخص الواحد، إلياس انصيف -3
-475ص ، 2016 ، مصر ، التوزيعو مركزا لدراسات العربية للنشر ، الطبعة األوىل، الشركات التجارية، حسام الدين سليمان توفيق

497. 
 املتمم.و من القانون التجاري املعدل  566و 546املاةتني  -4

5-SAMI FRIKHA, Op.cit; Vu par le site: www://samifrikha.blogspot.com/2011/09/les-apports-de-
la-loi-relative_11.html. 
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أقر املشرع اجلزائري صراحة احلصة ابلعمل يف شركة ذات املسؤولية احملدوة  لكن كان حِذر؛ حيث   
كان موقفه مواكبا فقد   مكرر من القانون التجاري، 567استثناها من تكوين رأمسال الشركة مبوجب نص املاة  

و اخلسائر إلراة     حتديد أنصبة الربحم أحكامها حيث ترك عبء تقييمها و للنظام االقتصاةي احلر بشأن تنظي
اليت تعد املرجع  ملدين اخلاصة ابلشركات بوجه عام،القواعد العامة الوارة  يف القانون ا ، فضال علىاملتعاقدين

 األساسي لتنظيمها. 

  :يف النتائج املواليةو ميكن القول أن الدراسة تتلخص     

من القانون  416األصل أن املشرع اعرتف ابحلصة ابلعمل يف تكوين مجيع الشركات مبوجب املاة   -1
 املدين"...بتقدمي حصة من عمل أو مال أو نقد..".

قيدت النصوص القانونية املنظمة لشركات األموال يف القانون التجاري األصل العام؛ حيث استثنت  -2
وابعتبار رأس مال الشركة هو الضمان ؛ ابلعمل، بسبب املسؤولية احملدوة  للشركاءتقدمي احلصة 

 الوحيد حلقوق ةائنيها، فضال على املسؤولية احملدوة  للشركاء بقدر احلصة املقدمة يف رأمسال.

واكب املشرع اجلزائري التشريعات املقارنة كالتشريع الفرنسي من خالل إةراج بعض املرونة يف قواعد   -3
قانون شركات األموال ذلك بقبول احلصة ابلعمل يف الشركة ذات املسؤولية احملدوة ، لكنه حتفظ 

 والشركة املسامهة. فيما خيص الشركة التوصية ابألسهم 

يف قبول تقدمي حصة ابلعمل يف  30/12/2015املؤرخ يف  20-15ساهم صدور القانون رقم   -4
حرصا منه على الضمان  تكوين رأس ماهلا، ضمنالشركة ذات املسؤولية احملدوة  ةون أن يدخل 

/ 567الوحيد لكنه فتح اجملال جلواز تكوين شركة برأمسال قيمته ةينار جزائري حسب نص املاة  
 منه. 1ف

التوجه التشريعي اجلديد أعطى للحصة بعمل غاايت هاةفة وابلرغم من قبوهلا بشكل حذر إال أهنا   -5
تثري بعض اإلشكاالت بسبب قصور نظامها القانوين، الذي كان يف نص وحيد من القانون رقم 

 فيمارية التعاقدية لرأمسال الشركة، و املتضمن القانون التجاري؛ ابألخص فيما يتعلق ابحل 15-20
يتعلق ابحلقوق اإلةارية السيما احلق يف التصويت؛ يف األخري ما تثريه من تداخل بني عمل الشريك 
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الوحيد كمدير يف املؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدوة  وبني تقدميه للحصة 
 ابلعمل.

 من أجلابلة للنقاش نقدم بعض املقرتحات ق جمموع النتائج املتوصل إليهاانطالقا من هذه الدراسة و  
 اإلثراء لإلملام بكافة جوانب هذا املوضوع الثري:

إن قبول املشرع اجلزائري للحصة ابلعمل يف الشركة ذات املسؤولية احملدوة  وتغليب الطابع التعاقدي  -1
على كيفيات تقييمها بنص قانوين واحد يف ظل رأمسال مرن أاثر بعض اإلشكاالت القانونية اليت 

؛ سواء من انحية قبوهلا يف املؤسسة ذات الشخص الواحد نظرا املشرع االلتفات اليهاتستلزم من 
من انحية إحاطة احلصة ابلعمل بضوابط قانونية من شأهنا تفعيل ةور  أمالألحكام املشرتكة بينها، 

مقدمها يف قرارات اجلمعية العامة خاصة حقه يف التصويت؛ لذا يرتتب عليه تعديل النصوص 
من القانون التجاري لتتناسب على النحو الذي يسمح لصاحب احلصة  586و 582ة القانوني

 ابلعمل وألغلبية الشركاء الذين ميثلون رأمسال الشركة يف اختاذ القرارات املتعلقة حبيا  الشركة.
إضفاء املرونة على الشركة التوصية البسيطة بقبول احلصة ابلعمل مع اإلبقاء على الدور املنحصر يف   -2

من  1مكرر 536ما يستلزم إعاة  النظر يف نص املاة   ألعمال التسيري الداخلية للشريك املوصي،ا
األبعد من ذلك مواكبة املواقف التشريعية احلديثة اليت تناةي بقبول احلصة بل القانون التجاري؛ 

احلصة  ابلعمل يف شركات األموال مع ةجمها يف رأمسال الشركة مع اشرتاط تعديل التزامات مقدم
وترتيب جزاءات رةعية عن خمالفتها إضافة على ذلك تنظيم كيفية تقييم احلصة ابلعمل مبثل ما تعرفه 

 احلصة العينية من حرص بشأن حتديد قيمتها.
الفصل يف اجلدال الثائر خبصوص مشاركة مقدم احلصة ابلعمل يف خسائر الشركة عن طريق قيامه   -3

 صيبه يف األرابح.بنشاط لدعم اخلسائر يف حدوة قيمة ن

 املراجعاملصادر و قائمة 

 : كتبلا 

 ،2006 ، بريوت،لثانية، منشورات احلليب احلقوقيةالطبعة ا شركة الشخص الواحد، اجلزء اخلامس، إلياس انصيف. 
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 ،2016مركزا لدراسات العربية للنشر و التوزيع، مصر،  الطبعة األوىل، الشركات التجارية، حسام الدين سليمان توفيق. 
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واالتفاقيات الدولية وبعض  م2010يف قانون النقل البحري السوداين لسنة رهن السفينة 
  )دراسة حتليلية مقارنة( التشريعات البحرية العربية واألجنبية

 منر توفيق قريب هللا د.، ايسر مبارك رابح مصطفى د.

 .-السودان– كلية القانون، جامعة البحر األمحر
 مقدمة
 م2010تناولت الدراسة موضوع خصوصية الرهن البحري يف قانون النقل البحري السوداين لسنة   

وهي دراسة حتليلية مقارنة بني قانون النقل البحري السوداين وبني االتفاقيات الدولية املتعلقة ابلرهون البحرية 
والرهن البحري  ،التشريعات البحرية لبعض الدول العربية واألجنبية مع بيان أوجه االختالف والتطابقوبعض 

والرهن البحري وسيلة ائتمان هامة  ،هو االمتياز الذي يرتتب علي السفينة ضمااًن للوفاء بدين متفق عليه
وعقد الرهن البحري ليس من  ،يمالك السفينة للحصول علي املال الالزم لزايدة نشاطه البحر  إليهايلجأ 

هدفت الدراسة إيل معرفة الرهون البحرية  ،العقود الرضائية وإمنا هو عقد شكلي ال يتم إال بورقة رمسية
 ،واحلاالت اخلاصة للرهن البحري والعناصر املستبعدة منه وآاثره ابلنسبة ألطرافه وللغري ووسائل انقضائه

إيل عدد من النتائج  انوتوصل الباحث ،املنهج الوصفي التحليلي واملقارنيف كتابة هذا البحث  انواتبع الباحث
أن الرهن البحري عقد جيمع بني الدائن املرهتن وهو مالك السفينة يف كثري من ومن النتائج  ،والتوصيات

ويشرتط النعقاده توافر األركان املوضوعية  العامة للعقد )الرضا، احملل والسبب(   ،احلاالت وبني املدين الراهن
ومن التوصيات  ،صادر فقط عن مالك السفينةكما أوجبت القوانني البحرية أن ينشأ مبوجب سند رمسي 

يتضمن مدة الرهن البحري خبمس سنوات ويتعنين  م2010 قانون النقل البحري لسنة إضافة نص صريح يف
ديده قبل انقضاء مدة اخلمس سنوات ويسري التجديد لفرتة أخري اماللة تبدأ من راري  التجديد وليس جت

من التاري  الذي يزول فيه ألر التسجيل، واملدة املقرتحة تربر أبن الرهون البحرية أو القروض البحرية ال تعقد 
 .عادة ألجل طويل نظراً للنقص السريع الذي يلحق بقيمة السفينة
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Abstract 
 

The study deals with the privacy of maritime mortgage in Sudanese Maritime 
Transport Law for the year 2010. It is a comparative analytical study for the Sudanese 
Maritime Transport Law and the international conventions related to maritime 
mortgages and some maritime legislations of Arab and foreign countries, to state the 
differences and similarities, Maritime mortgages are the privilege of a ship to 
guarantee the fulfillment of an agreed debt,  it is an important means of credit used by 
the ship-owner to obtain the necessary fund to increase his activity. Maritime 
mortgaged contract is not a consensual contract, it is a formal contract that is made 
only by official paper. The  study aims at knowing maritime mortgages and the 
special cases of them and the items that excluded from them and its effects on the 
parties, others, and on the ways of its expiry. The study follows a descriptive 
analytical and comparative approach, and come to a result that maritime mortgage is 
a contract that combines the bonded creditor, who is the owner of the ship with the 
mortgagee, it needs that the general objective substantive elements of the contract 
(consent, place and reason). It also required to be established by an official document 
issued only by the ship's owner. The study recommends that an explicit provision 
should be added to maritime transport law of 2010, that will include renewal five-
year mortgage term,. The renewal is valid for another similar period starting from the 
date of renewal. The proposed duration justifies that maritime mortgages or loans are 
not usually held for a long term, because of the rapid decrease in the ship’s  value. 

  مقدمة
زايدة النشاط البحري جعلت جمهز السفينة يف حاجة ماسة لالئتمان البحري للحصول علي املال     

 ن هذا النوع من الرهون الذلك أ ،يف اإلمكان رهنها رهناً رمسياً  مل يكن والسفينة بوصفها مااًل منقوالً  ،الالزم
ن رهنها رهنًا حيازاًي خيرجها من حيازة مالكها مل يكن يتفق أصالة مع كما أ  ،ميكن وروده إال علي عقار

إمكان وترتب علي عدم  ،اهلدف اجلوهري الذي يسعي إليه الراهن من احلصول علي املال الالزم الستغالهلا
مل يكن يف مقدوره و  ،ن اجملهز البحري ولروته الرئيسة تتكون أساسًا من السفنرهن السفينة رهنًا رمسيًا أ
 اجملهنز يف منزلقفكان عدم إمكان تقرير رهن رمسي علي السفينة مدعاة لوضع  ؛احلصول علي ائتمان حبري
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واإلبطاء  ،ن زعزعة الثقة يف االئتمان البحريلر ذلك م خيفي أوال ،طلب االئتمان أرادإذا ما  قانوين حرج  
ومن األسباب اليت كانت حتول دون  ،يف تقدم صناعة املالحة البحرية وأدائها ملهامها علي املستويني الوطين

يف تقرير الرهن البحري علي السفينة رهنًا رمسيًا تعطل حق التتبع الذي خيوله الرهن الرمسي للدائن املرهتن 
ن الرهن الرمسي ويضاف إيل ذلك أ ،رب سند مللكيتهن احليازة يف املنقول تعتتطبيقًا لقاعدة أاملنقول وذلك 

وال ختضع املنقوالت بصفة عامة للشهر بسبب كثرهتا  ،يستلزم شهره كي يكون انفذ املفعول يف مواجهة الغري
زهيدة القيمة ال تتناسب ن املنقوالت عادًة إال كما جند أ  ،آخر إيلومتاللها وسرعة انتقاهلا من مكان 
حني  ن هذه األسباب أصبحت منتفية متاماً بيد أ ،النفقات الالزمة النعقادهوإجراءات الرهن الرمسي املعقدة و 

فالسفينة ال ميكن اعتبارها منقواًل من املنقوالت العادية نظرًا ملا  ،يتعلق األمر ابلسفينة النعدام تواجدها
نقول  فالسفينة ال ختضع لقاعدة احليازة يف امل قوالتناملن نوعه بني سائر تتمتع به من مركز قانوين فريد م

ا من ذاتية ن القانون يوجب تسجيلها وشهر التصرفات اليت ترد عليها فيه ملا هلكما أ  ،كسند مللكية السفينة
ازة فليس هنالك عائق قانوين مينع من إج ،ن السفينة متثل قيمة اقتصادية هامةخاصة ويضاف إيل ذاك أ

معاهدة بروكسل لسنة  أبحكامخذ املشرنع السوداين أيف ذلك ابلعقارات.  ةً رهن السفينة رهنًا رمسيًا أسو 
اخلاصة حبقوق االمتياز  م 1993وكذلك ما جاء ابتفاقية جنيف  ،م1967 واألخرى لسنة م1926

 تنا( منه، ونعرض يف دراس43) إيل( 35الرهن البحري يف املواد من ) أحكامونص علي  ،والرهون البحرية
 لتشريعات البحرية لبعض الدول.وانقضائه مستعرضني ا وآاثرهالرهن وتسجيله  إلنشاءبحري لللرهن ا

 أمهية الدراسة
 م2010/ تسليط الضوء علي الرهون البحرية وفقًا ملا جاء به قانون النقل البحري السوداين 1

وبيان أوجه االختالف )املصرية واإلماراتية والبحرينية(  واالتفاقيات الدولية وبعض التشريعات العربية
 والتطابق.
ألموال ميثل وسيلة هامة لالئتمان البحري ابعتبار أن جمهز السفينة يلجأ إليه لتوفري ا البحريالرهن  /2

 قتصادي.الالزمة لالستغالل البحري وألره االجيايب يف القطاع اال
 .معرفة احلقوق العينية التبعية علي السفينة/ 3
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 أهداف الدراسة
رهن السفينة يف طور البناء  وإجازةبيان احلاالت اخلاصة للرهن كرهن السفينة اململوكة علي الشيوع 

هي آاثر الرهن حتديد ما و  ،توضيح العناصر املستبعدة من الرهن البحري، وكذا رغم عدم اكتمال بنائها
 .البحري ابلنسبة ألطرافه وللغري ووسائل انقضائه

 مشكلة الدراسة
 :اإلجابة علي التساؤالت التاليةشكلة الدراسة يف م تتمثل

  ؟ةالرهون البحري ما مدي خصوصية
  ؟وهل هذه اخلصوصية من شأهنا أن تعزز االئتمان البحري

  وحدها تشكل حمالً للرهن البحري؟وهل السفينة  
البحرية كفيلة حبماية الدائن املرهتن الذي يضطر إيل انتظار استيفاء أصحاب االمتيازات ن و وهل الره

 ؟من الدرجة األويل حلقوقهم
م تضمني كل ما يتعلق ابلرهون 2010وهل استطاع املشرنع السوداين يف قانون النقل البحري 

 البحرية؟
 منهج الدراسة

 املقارناملنهج و  الوصفي  يف كتابة هذه الدراسة املنهج  اتبعنا
 هيكل الدراسة

وجاء املبحث األول بعنوان  مفهوم الرهن البحري  ،يقوم هيكل هذا البحث علي مقدمة ومبحثني
مث جاء املبحث الثاين بعنوان آاثر  ،والذي اشتمل علي ماهية الرهن البحري وانعقاده وتسجيله ،وانعقاده

ابلنسبة للمتعاقدين وللغري وكيفية انقضائه، وأخرياً اشتمل علي بيان آاثر الرهن البحري و  ،الرهن البحري
 جاءت اخلامتة متضمنة النتائج والتوصيات.
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 مفهوم الرهن البحري وانعقاده :املبحث األول
 ماهية الرهن البحري :أوالا 
ابأللف فيقال أراهنته إذا  يتعدىو  ،رهن الشيء يرهنه رهواًن  لبت ودام فهو راهن :الرهن يف اللغة 

واألصل وجوده  ،ورهنته املتاع ابلدين رهنًا حبسته به فهو مرهون ،وإذا وجدته كذلك أيضاً  ،جعلته اثبتاً 
واملرهتن الذي أيخذ  ،كما أن اإلنسان رهني عمله  ،فكل أمر حيتبس به شيء فهو رهينة ومرهتنة ،ابلدين
قرها املشرنع وذلك محاية للدائن من مجلة التأمينات العينية اليت أ. يعترب الرهن 1واجلمع رهون  ورهان ،الرهن

وجاء تعريف  ،والرهن هو حق عيين يقع علي عقار أو منقول ،املرهتن ضد خماطر إعسار املدين أو إفالسه
( أبنه ) الرهن التأميين عقد به  727م يف املادة )1984الرهن يف قانون املعامالت املدنية السوداين لسنة 

كسب الدائن علي عقار خمصص لوفاء دينه حقًا عينيًا يكون له مبقتضاه ان يتقدم علي الدائنني العاديني ي
فالرهن عقد رابع  والدائنني التالني له يف املرتبة يف استيفاء حقه من مثن ذلك العقار يف أي يد يكون(.

رع وهو يتبع األصل وال يتبعه األصل فالرهن ف ،يستلزم وجوده التزام أصلي يضمنه ويدور معه وجوداً وعدماً 
 .2فقد ينقضي الرهن أو يبطل دون أن يتألر االلتزام األصلي

نه عبء مبعين أ ،للوفاء بدين متفق عليه الرهن البحري هو االمتياز الذي يرتتب علي السفينة ضماانً   
السفينة أو غريه املدين أو حق امتياز ملصلحة الدائن )املرهتن( ينشأ بواسطة شخص ما قد يكون مالك 
والغاية األساسية للرهن  ،الراهن أو الراهن علي ما يف ملكه )السفينة( لضمان مبلغ من املال أو ما يقوم مبال
وقد عرنف القانون  ،3محاية الدائن وضمان الدين وفقًا للشروط والطرق القانونية اليت حددها القانون

 قصري مبقتضاه يتقرر للدائن حق رهن علي السفينة دون انتقال االجنليزي نظام الرهن البحري منذ زمن غري
الدائن املرهتن حالة عدم قيام املدين ابلوفاء ابلدين عند حلول  إيلن هذه احليازة تنتقل غري أ ،إليهحيازهتا 
وجدت لالث اتفاقيات دولية  ،4كان جيب تقييده يف سجل السفن  األلرولكي يرتب الرهن هذا  ،األجل

                                                           

 242ص ، 1921، املطبعة األمريية ابلقاهرة ،ميألمحد بن حممد بن علي املغريب الفيو  ،املصباح املنري .1

 687ص  ،م1945مطبعة مصطفي احلليب  ، 2ج، شرح القانون البحري ،حممد كامل أمني .2
 169ص، م2013اخلرطوم ، ها يف القانون البحري السوداينالنظام القانوين للسفينة وما يرد علي ،إمساعيل عثمان ابو شو .3

4 . HILL (CHRISTOPHER) at Maritime Law, London, Pitman, 1981, P.554                                       
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م 1926بريل للعام أبربوكسل بتاري  احلادي عشر من  أبرمت أوهلالرهون واالمتيازات البحرية تتعلق اب
واهلدف من هذه االتفاقية تقليص قائمة  ،تتضمن توحيد بعض القواعد املتعلقة ابلرهون واالمتيازات البحرية

 األويل ،فئتني إيلم االمتيازات يوقامت بتقسالرهن البحري  إيلالديون املمتازة اليت كانت طويلة ورد االعتبار 
أو االمتيازات الدولية وهي تتقدم علي الرهون البحرية وهي حمددة علي  األويلوتسمي امتيازات الدرجة 

تسمي ابمتيازات الدرجة الثانية أو االمتيازات الداخلية االتفاقية الثانية و  ،سبيل احلصر يف مخس امتيازات
هذه  أحرزتهورغم التقدم الذي  ،يف املرتبة بعد الرهن البحري أتيتن بشرط أ ،ويتويل حتديدها املشرع الوطين

كذلك يف   أبرمتاتفاقية اثنية  إبرام إيل أديكانت حمل الكثري من االنتقادات الشيء الذي   أهنا إالاملعاهدة 
 أهنا إالازة م واليت اهتمت بتقليل عدد الديون املمت1967بروكسل بتاري  السابع والعشرون من مايو للعام 

 اإلقبالعدد  وأمام ،الذي جعلها مل تدخل حيز التنفيذ األمربتصديق عدد قليل من الدول  إالمل حتض 
مت  ؛املتحدة للتجارة والتنمية األممالكايف علي االتفاقيتني السابقتني تقرر يف املنظمة البحرية الدولية ومؤمتر 

 .1م تتعلق ابالمتيازات والرهون البحرية1993مايو للعام إبرام معاهدة جديدة يف جنيف بتاري  السابع من 
م الرهن البحري  بصورة جيدة يف الفصل الثامن 2010تناول قانون النقل البحري السوداين لسنة    

وأخذت كذلك العديد من الدول بنظام الرهن البحري يف تشريعاهتا مثال ذلك  ،(43 – 35املواد )منه 
والقانون  ،2م1988م  والذي عدل بقانون عام 1894ري االجنليزي لسنة قانون الشحن البحري التجا

 م1990قانون التجارة البحرية اجلديد املصري لسنة  ،م1885م املعدل بقانون سنة 1874الفرنسي لسنة 
م والقانون البحري الكوييت 1972وقانون التجارة البحري األردين  م1981القانون البحري اإلمارايت و 

 م.1982والقانون البحري البحريين لسنة .م1980
 انعقاد الرهن البحري :اثنياا 
وهو الشخص أو اجلهة اليت  ،ينشأ الرهن البحري مبوجب عقد رمسي بني طرفيه ومها الدائن املرهتن   

تلتزم بتوفري املال املراد اقرتاضه بضمان شيء هو )السفينة( والراهن وهو الشخص املالك أو األشخاص 
                                                           

 116م ـ ص 2009عبدالقادر حسني العطري ـالوسيط يف شرح قانون التجارة البحرية ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ الطبعة األويل  .1
2. James Leslie , Security Interests In Ship , at Maritime Law –V2 BY David Joseph ,Oxford , 

London UK, 2016,P152 
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فقد  ،ن للشيء حمل الضمان )السفينة( أو جزء منها أو عدة سفن املوكة له بشرط تعيينها بذاهتااملالكو 
جيب أن ن عقد الرهن البحري )م أب2010قل البحري السوداين لسنة ( من قانون الن35/1نصت املادة )
بضمان  ،أو جزء منها أو عدة سفن معينة بذاهتا السفينة  ويقع على  ،بعقد مكتوب البحرييكون الرهن 

ن نه ليس ابلضرورة أهنا أ اإلشارةوجتدر  ،1ن يصدر الرهن من مالك السفينةب أوهلذا جي ،(.معني  مبلغ
وعلي أي  .2وهلذا جيب التفريق بني املدين الراهن والراهن فقط ،يكون الراهن مدينًا ابلدين املضمون ابلرهن

ويف هذا خيتلف عن االمتياز البحري الذي يفرضه القانون  ،حال فالرهن البحري ال يعدو كونه ائتماانً اتفاقياً 
بينما يستطيع الدائن املرهتن للسفينة اكتساب هذه الصفة ألي سبب من أسباب  ،علي املدين البحري فرضاً 

حقاهتا( إال مبوجب عقد بني الراهن من انحية والدائن فالرهن البحري ال يرتتب علي السفينة )ومل ،املديونية
أركاانً موضوعية تطلبها املشرنع لتمام انعقاد هذا ويشرتط النعقاد هذا العقد توافر  ،3املرهتن من انحية أخري
 ،شكلية استلزمت نصوص القانون وجوب استكماهلا يف هذا الشأن وشروطًا أخري ،العقد انعقاداً صحيحاً 

 ،)الرمسي( يف القانون املدين التأميينحد كبري مع أركان الرهن  إيلان الرهن البحري علي السفينة وتتشابه أرك
ن أي حكم مل يرد بشأنه نص يف القانون البحري يرجع فيه ايل القواعد العامة اليت حتكمه يف القانون املدين فإ

  م.1984قانون املعامالت املدنية  ( من738وذلك وفقاً للمادة )
هي ركن جيب توافره يف مجيع  فالكتابة ،الكتابةالرهن البحري هي النعقاد  الشروط الشكلية/1

وهذا ما نصت  ،مكتوب ن يكون الرهن البحري بعقد رمسيفيجب أ ،احلقوق العينية املرتتبة علي السفينة
 ،بعقد مكتوب البحريجيب أن يكون الرهن بقوهلا )م 2010( من قانون النقل البحري 35/1عليه املادة )
وعقد الرهن البحري  ،(معني   بضمان مبلغ ،أو جزء منها أو عدة سفن معينة بذاهتا السفينة  ويقع على 

 يرتتب علي خمالفتها بطالن العقد إذ لالنعقادشرط  ن يكون ابلكتابة وهي ليست شرط لإللبات بلأ جيب

                                                           

واذا كان الراهن غري مالك للسفينة  ،م ان يكون الراهن مالكًا للعقار1984( من قانون املعامالت املدنية 729/1توجب املادة ) .1
 .( من نفس القانون730املرهونة فان عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره املالك احلقيقي بسند مولق )املادة 

 163م ـ ص2001هاين دويدار ـ الوجيز يف القانون البحري ـ دار اجلامعة اجلديد للنشر ـ اإلسكندرية  .2
 128م ـ القاهرة ـ ص 1986علي مجال الدين ـ القانون البحري ـ مشارطات السفن ـ طبعة  .3
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عقد الرهن ضرورة وجوب ختصص السفينة  1ة، وحتتم رمسيوسواء كانت الكتابة بورقة رمسية أم بورقة عرفية
ويتبلور ختصيص السفينة بتعيني عناصرها الذاتية )كاالسم واملوطن واحلمولة وميناء  ،املرهونة والدين املرهون

يتبع القانون  .2وضرورة هذا التعيني تربز من أمهية قيدها لالحتجاج هبا علي الغري ،.اخل(.تسجيل واجلنسيةال
 ،( حيتوي علي تفاصيل معينةmortgage deedاالجنليزي منوذجاً يف الرهن البحري يعرف بسند الرهن )

 collateralميكنهم ذلك بكتابتها يف سند فرعي )نه أخري فإتفاصيل  إضافةالعقد  أطراف أرادما  فإذا

deed3( علي أن يشار يف السند الرئيسي إيل هذا السند الفرعي. 
ن تتوافر يف عقد الرهن البحري من البديهي ضرورة أ ،لرهن البحريالنعقاد ا الشروط املوضوعية/ 2
القانونية  وأهليتهوكذا ملكية املدين الراهن للسفينة  ،املوضوعية العامة كالرضا واحملل والسبب األركان

العامة املقررة يف  القانونيةقواعد هي ذات ال الشأنللتصرف فيها ـ والقواعد القانونية واجبة التطبيق يف هذا 
 األركانبحري تتطلب هنا دراسة رهن الن الطبيعة اخلاصة لعقد الغري أ ،م1984املعامالت املدنية  قانون

( والعناصر املستبعدة من الرهن البحري السفينةحمل الرهن البحري )املوضوعية اخلاصة ابلرهن البحري وهي 
 كذلك مبالغ التامني.و  األضرارالنقل وتعويض  أجرة وهي

وهي ختضع  ،الرئيسة اليت تتم بواسطتها املالحة البحرية األداةتعترب السفينة  :حمل الرهنالسفينة أ/ 
، وقد تناولت املعاهدات 4القانون الدويل للبحار والقانون البحري يف الوقت نفسه إيليف تنظيمها القانوين 

فعرفتها اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بعقود النقل الدويل للبضائع الدولية والقوانني الوطنية حتديد مفهومها، 
( اليت خصصت للتعاريف 25الفقرة ) ،م يف املادة األويل2008عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا لسنة 

 ومؤداها أن )السفينة تعين أي مركب يستعمل يف نقل البضائع حبراً(

                                                           

م ـ غري منشورة ـ 79/1993انظر سابقة بنك االعتماد والتجارة /ضد/ الباخرة مريامار ومالكها شركة بريويت للنقل البحري ـ م أ/أس م/ .1
 637م ـ ص2003انظر حممد علي خليفة ـ أهم القضااي البحرية الصادرة من احملاكم السودانية ـ املكتب العريب ـ اإلسكندرية 

 183م ـ ص 1999جز يف القانون البحري ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ أمرية صدقي ـ املو  .2
3.,opcit,P161   James Leslie , Security Interests In Ship , at Maritime Law 
 64ـ ص  م2008حممد احلاج محود ـ القانون الدويل للبحار ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ  الطبعة األويل ـ اإلصدارة األويل  .4
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ِفيَنُة فقد جاء لفظ السفينة صراحًة يف قوله تعايل ) تعريف السفينة لغةً  :/ مفهوم السفينة1   َأمَّا السَّ
. 1(ٍة َغْصبااَفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي يَ ْعَمُلوَن يف اْلَبْحِر فََأَردتُّ َأْن َأِعيبَ َها وََكاَن َورَاَءُهم مَِّلٌك َيَُْخُذ ُكلَّ َسِفينَ 

يقصد هبا كل منشأة ) أبهنااملادة اخلامسة  م يف2010وجاء تعريف السفينة يف قانون النقل البحري لسنة 
ألغراض جتارية  استخدمتاملالحة البحرية سواء  يفذاتية الدفع صاحلة للمالحة تعمل أو تكون معدة للعمل 

 ،(حكمها  جزًء منها وأتخذ ،الستغالهلانقل الركاب وتعترب ملحقات السفينة الالزمة  يفأو غري جتارية أو 
م  فقد نص يف املادة الثالثة منه ابن )السفينة هي كل منشاة تعمل 1990القانون البحري املصري لسنة 

ونصت املادة الثالثة من قانون  ،2عادًة أو تكون معدة للعمل يف املالحة البحرية ولو مل هتدف إيل الربح(
  وتسميته سواءاً  حممولةكان   أايً م ابن )كل مركب صاحل للمالحة 1972لسنة  األردينالتجارة البحري 

من السفينة مجيع التفرعات الضرورية الستثمارها  مل تكن تعترب جزءاً  أمكانت هذه املالحة تستهدف الربح 
منقولة ختضع للقواعد احلقوقية العامة مع االحتفاظ ابلقواعد املنصوص عليها يف هذا  أمواالً وتعترب السفن 

كل منشأة تقوم أو ختصص للقيام ابملالحة البحرية علي وجه   أبهنا السفينة ميكن القولوأيضا القانون( 
اتفقوا يف تعريفهم للسفينة يف كوهنا منشاة تعمل ن التشريع السوداين واملصري واإلمارايت يالحظ أ ،3االعتياد

 أبهنا األردينبينما وصفها املشرع  ،عادة أو تكون معدة للعمل يف املالحة البحرية بغض النظر عن جتاريتها
نه ليس هنالك فرق حقيقي كلمة سفينة ومركب ميكننا القول أ  وابلرغم من الفرق الواضح بني مدلول ،مركب

تستخدم كل هذه التعبريات يف مناسبات خمتلفة ويراد هبا يف كل تلك املناسبات  إذبني مجيع هذه املواد 
 .تعريف السفينة

ذلك من خالل  ويتجلىن السفينة وحدها حمل للرهن البحري تشريعات الدولية والوطنية بيننت أال 
فعلي الصعيد  ،الدولية الثالث املتعلقة ابلرهن البحري والقوانني البحرية الوطنيةالتفاقيات ملواد انصوص 

                                                           

 79سورة الكهف ـ اآلية  .1

، وكذلك املادة االويل من القانون البحري م بنفس املعين1981اإلمارايت لسنة   ( من القانون التجاري البحري11/1جاءت املادة ) .2
 م1982البحريين لسنة 

 19م ـ ص 1982مسيحة القليويب ـ القانون البحري ـ القاهرة  .3
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ن الرهون البحرية اليت تنشأ أو تشهر وفقاً لقانون الدولة أبم 1926قضت اتفاقية بروكسل لسنة الدويل فقد 
ن حمل الرهن دول املتعاقدة األخرى اما يبنين أبدة التابعة هلا السفينة تعترب صحيحة وجيب احرتامها يف الاملتعاق

)تكون لعقود الرهن  أبنه( 10/1م يف املادة )1967نصت اتفاقية بروكسل لسنة و  ،البحري ميثل السفينة
هذه الرهون واالمتيازات قد ن تكون ة حجية يف الدول املتعاقدة بشرط أواالمتياز علي السفن البحري

عبارة "الرهون علي السفن" يوحي ن ذكر الدولة اليت سجلت فيها السفينة( إانعقدت وسجلت طبقاً لقانون 
( 10/1م نصت يف مادهتا )1993أما ابلنسبة التفاقية جنيف لسنة  .1ن السفينة هي حمل الرهن البحريأب

 املالحظو  األطراف"،" الرهون واحلقوق العينية املنشئة علي سفن البحر هي معرتف هبا وتنفذ يف الدول 
هذه االتفاقيات الثالث واملتعلقة ابلرهن البحري ذكرت صراحًة مصطلح "السفينة" يف معناها الظاهر  ىعل

علي أهنا لوحدها حمل الرهن البحري، وعليه فيما يعترب سفينة يف القانون البحري يشمله الرهن اما يدل 
 البحري.
م 2010بحري السوداين لسنة علي الصعيد الوطين ومن خالل استقراء نصوص القانون الو     
يقع علي  ن الرهن البحري أالفصل الثامن ليبنين ع ضمن املشرً  أدرجهن موضوع الرهن البحري نالحظ أ
ع املصري عاجل موضوع وهو املوقف الذي تبنته بعض التشريعات العربية فعلي سبيل املثال املشرن  ،السفينة

( ضمن الفصل 58-41م املتعلق بقانون التجارة البحرية اجلديد يف املواد )1990الرهن البحري يف قانون 
ة من املشرع املصري جبعل الرهن البحري يرد الثاين املعنون ابحلقوق العينية علي السفينة وهي إشارة صرحي

بعقد  إال( من هذا القانون " ال ينعقد رهن السفينة 41ويف هذا السياق نصت املادة ) ،علي السفينة
( حيث نصت أبنه )يرد 58م كان صرحيًا يف مادته )1980ن قانونه البحري أما يف الكويت فإ ،رمسي(

ن قانون التجارة البحرية األردين فإ. أما ابلنسبة ل2لالزمة الستغالهلا(الرهن البحري علي السفينة وملحقاهتا ا
. 3( من القانون63حمل الرهن يرد علي السفينة وملحقاهتا الالزمة الستغالهلا وهذا بصريح نص املادة )

                                                           

 268م ـ ص 2007مصطفي كمال طه ـ التوحيد الدويل للقانون البحري ـ دار الفكر اجلامعي ـ الطبعة األويل  .1

 160م ـ ص 1988ـ 2ـط1يعقوب يوسف سرخوه ـ الوسيط يف شرح القانون البحري الكوييت ـ دراسة مقارنة ـ دار الكتب ـ ج .2
 56م ـ ص 2009ة للنشر والتوزيععادل علي املقدادي ـ القانون البحري ـ دار الثقاف .3
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ية أو ابستقراء كل هذه املواد سواء اليت تضمنتها االتفاقيات الدولية املتعلقة ابالمتيازات والرهون البحر 
 ن حمل الرهن البحري هو السفينة.ن النقل البحري السوداين أبرزت أبالقوانني البحرية العربية ومنها قانو 

ن يشمل أ دونن الرهن البحري يرد علي السفينة فقط وجند أن موقف فقهاء القانون يرون أ  
( من 5هلا يف نص املادة ) ، فالرهن البحري يشمل السفينة حسب املعين احملدد1العمارات البحرية األخرى

فال يعد رهن حبري ذلك الرهن الذي  ،م مبا يف ذلك هيكلها وتوابعها2010قانون النقل البحري السوداين 
ت البحرية حىت وإذا كان األمر كذلك فإن املنشآ ،السفينةيرتتب علي املنشآت اليت مل تكتمل وصف 

ن تستويف الشرطني املذكورين يف نص حري جيب أيل تكون حماًل للرهن البوابلتا 2تكتسب وصف السفينة
( من قانون النقل البحري السوداين ومها القيام ابملالحة البحرية والتخصيص للقيام ابملالحة 5)املادة 
وصف السفينة علي املنشاة البحرية ان تقوم  إلضفاءالبد  إذفبالنسبة لشرط القيام ابملالحة البحرية  البحرية.

أي  ،سفينة للقيام هبذه املالحةصالحية ال فبذلك يفرتض بداهةً  ،ابملالحة البحرية فهو شرط ضروري لذلك
 .3وجتهيزاهتا اخلاصة حبارهتاو ن تتمتع بنوع من االستقاللية هلا وأ ،البحر أخطارن تكون قادرة علي مواجهة أ

مفهوم السفينة يستلزم توافر  ناجح يف فرنسا ومصر والسودان إيل أفقد اجته الفقه الر وعلي النقيض من ذلك 
ونتيجة لذلك خيرج عن مفهوم السفينة اجلسور  ،دين من االستقاللية للسري يف البحر ومواجهة أخطارهحد أ

األرصفة املتحركة اليت تعمل داخل امليناء مثل  املنشأةكما ال ينطبق وصف السفينة علي   ،العائمة واألحواض
ي اليت يرد عليها ن السفينة هوما دام أ .4واملراكب املعدة لنقل البضائع من السفن إيل األرض أو العكس

 املنشأةكمراكب املالحة النهرية ولباقي   العائمة األخرى املنشأةاد أيضًا ابقي نه جيب استبعالرهن البحري فإ
 .5االعتياداليت ال ختصص للمالحة البحرية علي وجه 

                                                           

 46م ـ ص1995عبداحلميد الشواريب ـ قانون التجارة البحرية ـ منشأة املعارف ابإلسكندرية ـ  .1
بعض التشريعات األجنبية قد أجازت رهن املراكب الداخلية رهنًا أتمينيًا أسوة يف ذلك برهن السفن البحرية ومن أمثلة ذلك القانون   2

 738م ـ دار املطبوعات اجلامعية ـ ص 2000م ـ مصطفي كمال طه ـ أصول القانون البحري ـ اإلسكندرية  1917الفرنسي لسنة 

 231علي مجال الدين ـ القانون البحري ـ مرجع سابق ـ ص  .3
 40م ـ ص 1998عاطف حممد الفقي ـ قانون التجارة البحرية ـ دار النهضة العربية ـ  .4

 44،45م ـ ص 2005السيد الفقي ـ القانون البحري واجلوي ـ منشورات احلليب احلقوقية ـ الطبعة األويل  حممد فريد العريين  وحممد .5
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ومبوجب هذا الشرط  تكتسب املنشاة البحرية  ،والشرط الثاين التخصيص للقيام ابملالحة البحرية  
ن تقوم املنشاة ليس من الضروري أ إذوصف السفينة إذا كلن ختصيصها ألناء بنائها للمالحة البحرية 

وعلي هذا األساس ميكن إسباغ وصف  ،ن تكون خمصصة ملثل هذه املالحةبل يكفي أ ؛ابملالحة فعالً 
السفينة علي املنشاة البحرية وهي يف املصنع من حلظة إمتام البناء بشرط ان تكون خمصصة للقيام ابملالحة 

  .1البحرية
ن ال يصدق عليها تعريف لسفينة وهي يف طور البناء وإا :/ رهن السفينة وهي يف طور البناء2

رهنها وهو  أجازع ن املشرن إال أ ؛م السوداين2010النقل البحري  انونقالسفينة حسب املادة اخلامسة من 
ن يسبق الرهن ولكن بشرط وحيد هو أ ،عملية البناء إلمتامالالزم  استثناء الغرض منه تيسري االئتمان البحري

 اإلقرارن يتضمن هذا أمن مكتب التسجيل الذي يقع ضمن اختصاصه مكان بناء السفينة علي  إقرار
واملشرع املصري يف القانون البحري   .2ومحولتها ابلتقريب وأبعادها األخرىعنوان هذا احملل وطول السفينة 

الرهن صحيحاً يف هذه كي يكون لنه غري أ ،سفينة وهي يف دور اإلنشاءجبواز رهن ال (15/1تقضي املادة )
وملا كان  ،ويستوي يف ذلك أكان مالكها هو طالب البناء أو الباين ،ن يكون صادراً من املالكاحلالة جيب أ

ن يسبق الرهن إقراراً من وجب القانون أفقد أ ؛متام بنائهاغري اإلمكان تسجيل السفينة يف سجل السفن قبل 
ل السفينة املدين املرهتن يقدم إيل إدارة التفتيش البحري للميناء الواقع بدائرة حمل إنشاء السفينة يبني فيه طو 

نصت وفد  .3وأبعادها األخرى علي وجه التقريب وكذلك محولتها احملتملة ومكان الرتسانة اليت تنيب فيها
وكذلك معظم  ،علي جواز رهن السفينة وهي يف طور البناءيف مادهتا األويل  4م1967اتفاقية بروكسل 

إال أن  ،(45يف مادته ) 1967التشريعات البحرية منها علي سبيل املثال القانون البحري الفرنسي لسنة 
ا ال تكون خاضعة القانون االجنليزي ال جييز رهن السفينة وهي يف طور البناء رهنًا قانونيًا وسبب ذلك أهن

                                                           

 32م ـ ص 1989مصطفي كمال طه ـ مبادئ القانون البحري ـ الطبعة الثالثة  .1
 م1982(  من القانون البحري البحريين لسنة 30/31) املوادتقابل  .2
م ـ العدد الثالث  ـ ص 1961علي البارودي ـ حول املنقوالت ذات الطبيعة اخلاصة ـ مقال منشور مبجلة احلقوق جبامعة اإلسكندرية  .3
31 
 ن تسجيل احلقوق املتعلقة ابلسفن حتت اإلنشاءاخلاصة بشأ 1967لسنة  اتفاقية بروكسل .4
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وإمنا مبقتضي اتفاق  ،الذي ال يتم يف الشكل الرمسينه جيوز رهنها رهنًا عاداًل وهو الرهن غري أ ،للتسجيل
  .1عريف ويكون رالياً يف املرتبة ببعد الرهن القانوين

فإذا ما حتطمت السفينة وأصبحت حطامًا فإهنا تكون قد فقدت  : السفينةجزء من / رهن 3  
وهذا  ،ينتقل إيل احلطامن الرهن الذي كان مقرراً عليها فإ ،وذلك لزوال صالحيتها للمالحةكسفينة   صفتها

ه املصري ويري جانب من الفق ،م2010من قانون النقل البحري السوداين  2(35)ما أشارت إليه املادة 
ن احلطام مل يعد سفينة وأ ن احلطام قد حل بنص القانون حلواًل عينياً حمل السفينةن هذا احلكم يقوم علي أأ

قيمة مالية كبرية فإنه يبقي حق الدائن املرهتن علي مثن احلطام   إال أنه وللحطام 3ابملعين القانوين لالصطالح
 إالصارت حطامًا ما هو  إذان بقاء الرهن علي السفينة أ 4، بينما يري جانب آخركنوع من احللول العيين

ن كل كما أ  ،املرهونة ضامن لكل الدين ن كل جزء من السفينةبدأ عدم جتزئة الرهن الذي مؤداه أتطبيق مل
عدم التسليم هبذا القول وذلك أن مبدأ عدم جتزئة  ويري الباحث ،ن الدين مضمون ابلسفينة كلهازء مج

الرهن يفرتض بداهة وقوع الرهن علي كل أجزاء السفينة وال يعترب احلطام من أجزاء السفينة ألهنا تفقد هذا 
يسري الرهن علي التعويضات املستحقة للمالك عن األضرار املادية اليت و   ،الوصف ميت صارت كذلك

يسرى الرهن ( بقوهلا )35/2)حلقت ابلسفينة واليت مل يتم إصالحها وذلك وفق اجلزء األخري من املادة 
( على التعويضات املستحقة للمالك عن األضرار املادية اليت حلقت 1البحري املنصوص عليه يف البند )

 ؛حبري إمارايت معناً ونصاً ( 11/2ن هذه املادة تقابل نص املادة )وابلرغم من أ ( نة ومل يتم إصالحها ابلسفي
حيث يعترب هذه التعويضات املستحقة عن األضرار اليت  ،ن القانون املصري يري حبق خالف ذلكإال أ

ع يف ذلك هو ابعث املشرً ه املصري ، وقد فسنر الفق5تلحق ابلسفينة خارجة عن نطاق سراين الرهن البحري
ن مالك السفينة يستعني هبذه التعويضات جلرب األضرار اليت تلحق به ومن مث يستطيع الوقوف مرة أخري أ

                                                           

 54م ـ ص 1999العربية ابلقاهرة ـ  أمرية صدقي ـ املوجز يف القانون البحري ـ دار النهضة .1
 إمارايت( حبري 100/1) ،(  حبري مصري43/1تقابل املادة ) .2
 139كمال محدي ـ القانون البحري ـ مرجع سابق ـ ص   .3
 107مصطفي كمال ـ القانون البحري ـ مرجع سابق ـ ص  .4
 ( حبري مصري43/2انظر املادة ) .5
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ضافة علي ما ذكر يف نص هذه املادة انه يف حالة حطام السفينة الباحث إ ويري .1ملواصلة نشاطه البحري
كما حيق للدائن ان يطالب حبقوقه ومديونياته   ،ن األخرىميكن نقل الرهن أو إقامة الرهن علي أموال املدي

ويعود ذلك لزايدة ضماانت الدائن يف حصوله علي  أمام شركات التامني املؤمن لديها من قبل املدين.
إلزام شركات التامني ورمبا ال يكفي حطام السفينة لسداد املديونية لذا ضرورة  ،املرهتنة وأموالهحقوقه 
 بتغطيتها.
( 35/4يف املادة )السوداين جتدر اإلشارة إيل أن املشرنع  :رهن السفينة اململوكة علي الشيوع /4  

ال نه )لوكة علي الشيوع ولكن بشرط فذكر أم نص علي رهن السفينة املم2010من قانون النقل البحري 
حقوق امللكية جيوز رهن السفينة إال مبوافقة أغلبية الشركاء الذين ميلكون وقت الرهن أكثر من نصف 

وحسنًا فعل املشرنع وتطرق إيل الشروط الواجب توافرها لرهن احلصة الشائعة فيما خيص (، املشرتكة للسفينة
فإذا كانت السفينة املوكة لعدة أشخاص علي الشيوع  ،2األغلبية مثل ما ذهبت إليه بعض التشريعات

ف قيمتها. وميكن تعريف الشيوع البحري فيكون رهنها من حق أغلبية الشركاء الذين ميلكون أكثر من نص
أبنه )حالة قانونية يتملك فيها أكثر من شخص واحد سفينة واحدة دون أن يكون ألي منهم حصة مفرنزة  

، إذن فالسفينة مل تعد رابعة لشخص واحد وإمنا أصبحت 3فيها أو ملكية مشرتكة شائعة يف عدة سفن(
حيث يكون سبب ملكية املشتاعني للسفينة هو اختيارية شائعة املوكة لعدة أشخاص ألسباب قد تكون 

اإلرث أو الوصية. واجلدير  ،اهلبةإذا كانت ملكية السفينة قد آلت إليهم بطريق إجبارية  قد تكونو  ،الشراء
فجانب مييل إيل اعتبار الشيوع  ،ابلذكر أن الفقه قد اختلف يف حتديد الطبيعة القانونية للشيوع البحري

واجلانب اآلخر  ،جتارية حبسبان أن األمر يتعلق ابستغالل جتاري وأبنه شركة من نوع خاصشركة البحري 
ن الشيوع البحري يف نظر أويري الباحث  .4يعتربه شيوعًا عاداًي مثل ما هو عليه األمر يف القانون املدين

                                                           

 132م ـ القاهرة ـ ص 1967حممود مسري الشرقاوي ـ  القانون البحري ـ الطبعة الثانية  .1
 ( من القانون البحري البحريين28ـ واملادة) ( حبري مصري42( حبري إمارايت ـ واملادة )98املادة ) .2

 44مصطفي كمال طه ـ القانون البحري ـ مرجع سابق ـ ص  .3
 165م ـ ص 1946لبحري ـ اجلزء األول ـ القاهرة امحد عبداهلادي ـ القانون ا .4
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 ،أبحكام خاصة م2010لسنة  التشريع البحري السوداين ما هو إال شيوع عادي نظمه قانون النقل البحري
يف  1ن امللكية الشائعةبشأم 1984ومن قم يتعنين الرجوع إيل األحكام العامة يف قانون املعامالت املدنية 

 .النقل البحرياملواضع اليت مل يرد بشأهنا نص خاص يف قانون 
هذا وقد استبعد املشرنع بعض العناصر من سراين الرهن  :العناصر املستبعدة من الرهن البحريب/ 

 .2البحري عليها وهي أجرة النقل واملكافآت واإلعاانت واملساعدات اليت متنحها الدولة وتعويضات التامني
يقصد أبجرة النقل األجرة اإلمجالية وهي املبلغ املستحق للمجهز دون خصم  :جرة النقلأ/ 1

( من 28النولون الشحن وأجرة سفر الركاب كما أشارت لذلك املادة )مصروفات املالحة، وهي تشمل 
من االلتزامات الرئيسة امللقاة علي عاتق الشاحن يف عقد النقل  األجرةتعترب  3م2010قانون النقل البحري 

جيب على الناقل أو من ) أبنهم 2010( من يف قانون النقل البحري لسنة 106/1تنص املادة ) إذالبحري 
شخص  أليالسفينة وتسليمه للشاحن أو  يفمت شحنها   اليت  ابلبضـائع ينوب عنه إصـدار سند الشحن 

ن وذلك ابعتبار أ  ،(هذا القانون يفاألجرة أو ملحقاهتا املقررة  امتيازحيدده وال ميتنع عن ذلك إال بسبب 
كرها ع علي ذ وقد حرص املشرن  ،من الثمار اليت يكون للمدين الراهن أو الراهن حرية التصرف فيها األجرة

وهو أيضًا يتعارض ومنطق حيازة املالك للسفينة  ،هنا ألهنا ختتلف عما جيري بشأهنا يف االمتيازات البحرية
 إليه سند الشحن وفاء املرسل وكذلك ميكن االشرتاط صراحًة يف ،بعد رهنها وفقدان رحبها وانتج استغالهلا

النقل من نطاق الرهن  أجرةن علة استبعاد مت االتفاق علي ذلك. وأ مىتيف ميناء الوصول وذلك  ابألجرة
  األمراملا وط ،منقول أهناتتمثل يف كون الرهن الذي يقع علي السفينة يبقي حيازهتا يف يد املدين الراهن رغم 

هي نتاج ذلك  األجرةن أ وما دام ،االستمرار يف استغالل السفينةنه من حق املدين الراهن كذلك فإ
كان الرهن   إذاليس من فائدة حليازة املدين الراهن للسفينة  إذ ،النقل أجرةاالستغالل فمن غري املنطقي رهن 

 .4النقل أجرةيشمل 

                                                           

 (537 – 532م املواد )1984انظر قانون املعامالت املدنية لسنة  .1
 م السوداين2010( من قانون النقل البحري 29انظر نص املادة ) .2
 إمارايت( حبري 7/1واملادة ) ،( حبري مصري32/2تقابلها املادة ) .3

وق العينية التبعية واحلجز علي السفن طبقاً لقانون التجارة البحرية واملعاهدات النافذة يف مصر ـ جملة هيئة إبراهيم مدحت حافظ ـ احلق .4
 166ـ ص م ـ 1995قضااي الدولة ـ العدد الثالث 
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لبحري يرتتب فإن االمتياز ا ؛علي خالف الرهن البحري والذي يعترب األجرة مستبعدة من نطاقهو    
خالهلا الدين وهو من نصت عليه صراحًة املادة الثانية الفقرة  رة النقل اخلاصة ابلرحلة اليت نشأعلي أج

خالهلا احلق  لسفينة وعلي أجرة الرحلة اليت نشأم )تعترب امتازة علي ا1926األويل من اتفاقية بروكسل لسنة 
من قانون النقل البحري فإن حق  1(30حبكم املادة )وعماًل  ..(.املمتاز وعلي ملحقات الرحلة كل من

 ،يد الرابن أو امثلهاالمتياز علي أجرة النقل يبقي قائمًا ما دامت األجرة مستحقة الدفع أو كانت حتت 
ن امارسة حق االمتياز علي ذلك أ ،ألجرة ال علي مبلغ األجرةن االمتياز إمنا يرد علي احلق يف اويعين ذلك أ

 امكن عماًل إال إذا كانت ال زالت مستحقة يف ذمة الشاحن أو كانت حتت يد الرابن أو أجرة النقل غري
يستطيع صاحب احلق املمتاز يف هذه األحوال ان  إذ ،وكيل اجملهز )وكيل السفينة( مل يقبضها اجملهز بعد

هز فإهنا تفقد يوقع احلجز علي األجرة حتت يد حائزها )حجز ما للمدين لدي الغري ( أما إذا قبضها اجمل
من قانون النقل  3(28هذا وقد عدندت املادة ) .2ذاتيتها بدخوهلا يف ذمته وينقضي حق االمتياز عليها

، وتعداد ملحقات السفينة وأجرة النقل وارد ابلنص م ما يعترب من ملحقات السفينة واألجرة2010البحري 
 فال جيوز إضافة عنصر آخر إيل ذلك التعداد. ،علي سبيل احلصر

اليت متنحها الدولة فذلك حرصًا من املشرنع علي ضمان هي  واملساعدات واإلعاانت املكافآت/ 2
 ،األجنبيةالتجارية  واألساطيل السفناستمرار املالك يف نشاطه البحري ومتكينه من القدرة علي التنافس مع 

وقد  ،وذلك بتغليب املصلحة العامة املرتتبة هبذا النص علي املصلحة اخلاصة علي حقوق الدائنني املرهتنني
استثنت هذه اإلعاانت واملساعدات من نطاق الرهن حىت يتحقق الغرض الذي هتدف إليه الدولة من خالل 

إذ أن املالك حينما يرهن سفينته  ن األجرةتبعاد هذه اإلعاانت مع ما قيل بشأهذه املعوانت، وتتحد علة اس
وعلي ما يبدو أن  ،وهذه اإلعاانت يستفيد منها املالك ألناء االستغالل ،فإن هذا الرهن يبقي حيازهتا لديه

وما  ،هذا احلكم فيه حتقيق للمصلحة العامة وتفضيلها علي حقوق الدائنني املرهتنني اليت هي مصلحة خاصة

                                                           

 إمارايت( حبري 88واملادة ) ،( حبري مصري33تقابلها املادة ) .1

 138م ـ ص 2008الفكر اجلامعي  عاطف حممد الفقي ـ قانون التجارة البحرية ـ دار .2
 ( حبري مصري32تقابل املادة ) .3
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( 4م يف املادة )1926عاانت واملساعدات استثنتها اتفاقية بروكسل لسنة ينبغي اإلشارة إليه أن هذه اإل
الفقرة السادسة واليت تقرأ )ال تعد من ملحقات السفينة واألجرة التعويضات املستحقة  للمالك مبقتضي 

مثلة يف إذن فهذه املبالغ املت ،عقد التامني أو املنح واملساعدات أو غريها من اإلعاانت اليت متنحها الدولة( 
املنح واإلعاانت ال يستفيد منها أي دائن مهما كان سند أفضليته ألهنا امنوحة العتبارات بعيدة عن 

ال ( من قانون النقل البحري بقوهلا )29وهذا ما نصت عليه املادة) .1االئتمان البحري ال ميتد إليها الضمان
عقود التأمني أو املساعدة  ة للمالك نظريالتعويضات املستحقتعد من ملحقات ديون السفينة وأجرة النقل 

ن ألونري أن املشرنع أصاب يف استبعاد هذه اإلعاانت أو املساعدات اليت متنحها الدولة  اليت متنحها الدولة(
تسين  إذا يتأتىن الغاية تدعيم مالك السفينة وهو ما ال وأاهلدف منها بعيد عن فكرة االئتمان البحري 

 للدائنني اقتضاء حقوقهم املمتازة منها.
م علي استبعاد 2010حري ( من قانون النقل الب29نصت املادة ) منيالتأمبالغ تعويضات / 3

 أقساطهو مقابل  وإمنانه ليس من عناصر الذمة أو الثروة البحرية أمني من حمل االمتياز مبناه تعويض التأ
املقرر  األصلن عدم سراين الرهن البحري علي مبالغ التامني خيالف فبالرغم من أ ،التامني اليت يدفعها املالك

ن خروج مبالغ ابنتقال الرهن، فإ م واملتعلق1984املدنية لسنة  اإلجراءات( من قانون 742/1)يف املادة 
ليت حلقت به ا األضرارهبا جلرب  لالستعانةالفرص ملالك السفينة  إراحةمني من الرهن البحري يقصد منه التأ

وبذلك يكون الدائن املرهتن مطمئناً علي استيفاء ما يستحقه  ،2له مواصلة االستغالل البحري يتسىنومن مث 
ويري الباحث تضمني نص صريح يف  ،3يف حالة هالك السفينة وتلفها دون مزامحة الدائنني املمتازين له

بشرط وجود اتفاق صريح بينهما  منيالتأحقه من مبلغ علي السفينة القانون علي استيفاء الدائن املرهتن 
ن مبلغ التامني خيرج امني ابلنسبة للدائن املرهتن يف أوذلك ألمهية مبلغ الت ،ذلك كتابةً  وقبول شركات التامني

                                                           

 179هاين دويدار ـ الوجيز يف القانون البحري ـ مرجع سابق ـ ص  .1
حسني عبداللطيف محدان ـ التأمينات العينية ـ دراسة حتليلية شاملة ألحكام الرهن التامني واالمتياز ـ منشورات احلليب احلقوقية  .2

 102م  ـ ص 2007
 م1926انظر أحكام االتفاقية الدولية املتعلقة ابالمتيازات والرهون البحرية  املربمة يف بروكسل  .3
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ن هذه االمتيازات البحرية تسبق قانواًن مجيع أنواع وأ ،( من القانون29بحرية املادة)من نطاق االمتيازات ال
هي من قبيل الضماانت القانونية أما الثانية فال تتعدي كوهنا ضماانت  األويلولذلك أن  ،هون البحريةالر 

 .اتفاقية
الرهن  أنه مبجرد أن ينشأاملستقر عليها يف القانون املدين  املبادئمن  :تسجيل الرهن البحري :اثلثاا 

لكن ال حيتج به يف مواجهة  ،فيما بني املتعاقدين آاثرهضوعية والشكلية يرتب و البحري مستوفيًا لشروطه امل
اليت تطبق  اإلجراءاتلبعض  أخضعهاع ن املشرن إال أكانت السفينة تعد مااًل منقواًل    وإذا بقيده. إالالغري 

قيد كل احلقوق اليت  وألزممسجل تسجيل السفن تسجيل كل السفن السودانية لدي  وجبإذ أعلي العقار 
فتسجيل السفينة هو إجراء قانوين يلتزم مبقتضاه مالك السفينة  .1سفينة بعد تسجيلهان ترد علي الميكن أ

بوضع السفينة حتت اإلشراف اإلداري لدولة معينة وتكون السفينة خاضعة للقوانني الصادرة من تلك 
ويف املقابل تلتزم الدولة ابلسماح لتلك السفينة برفع عامل الدولة ومتنحها بعض االمتيازات األخرى  ،الدولة

 .2اليت ال تتاح للسفن األخرى غري املسجلة يف الدولة
 األداةحمل التسجيل يف القانون البحري هو السفينة بوصفها  :الرهن البحري تسجيل أمهية/1

 ،عناصر الثروة البحرية واليت يستخدمها اجملهز للحصول علي االئتمانهم الرئيسة للمالحة البحرية وأ
يف  التأشريالقانونية لتسجيل السفن يف وجوب  األمهيةوتتجلي  ،فتسجيل السفينة له أمهية اقتصادية وقانونية

ن وهذا ما ميكن ...هاورهن يتهاكنقل ملك  ة عليهاالسجل الذي سجلت فيه بكافة التصرفات القانونية الوارد
أما األمهية االقتصادية فتتمثل يف االعتماد علي سجل السفن  ،األفراد من االطالع علي هذه التصرفات

هذا من انحية تسجيل السفينة حمل  .3ملعرفة قوة األسطول التجاري للدولة والذي تعتمد عليه لنقل صادراهتا
سباب البتكار نظام تسجيل الرهون حد أهم األإذ أن أ ،رهن البحري جنده أمر ضروريأما تسجيل ال ،الرهن

ن ن أي دائن مرهتكما أ  ،ئتماانت بضمان تلك السفنهو حاجة مالك السفن للحصول علي القروض واال

                                                           

 م 2010( من قانون النقل البحري 12املادة ) .1
 16م ـ ص 2000مصطفي عرييب ـ القانون البحري ـ كلية القانون جبامعة النيلني ـ اخلرطوم ـ  .2

 70ن البحري ـ مرجع سابق ـ ص عاطف حممد الفقي ـ القانو  .3
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نه لن حيصل علي أي من الفوائد املبينة يف قانون النقل البحري وللخاصة ال يقوم بتسجيل رهنه البحري فإ
حري علي الغري ابلرهن البولذلك يشرتط لالحتجاج  ،والتتبعبتحديد مرتبة استحقاق الرهن وحقي التقدم 

ومن أهم املميزات اليت يوفرها تسجيل الرهن البحري هي حصول صاحبه علي مرتبة ن يتم تسجيله، أ
ن ترتيب الرهون حيكم فقط وببساطة بتاري  حيث أ ،ديون الواردة علي السفينةمتقدمة عند ترتيب ال

تكون مرتبة الديون ( من قانون النقل البحري ابلنص )....38/2املادة ) وهذا ما ذهبت إليه ،تسجيلها
وأما إذا سجل عقدان لرهن حبري أو أكثر علي .....(املضمونة برهن حبرى وفقًا لتاري  تسجيل عقد الرهن

فان ترتيبها فيما بينها يكون حسب أسبقية تسجيل تلك العقود وان كانت  ؛سفينة أو علي حصة شائعة
إذا مت م بقوهلا )2010( من قانون النقل البحري 38/3 يوم واحد وذلك وفق نص املادة )مسجلة يف

سجل  يفيكون ترتيبها وفقًا ألسبقية التسجيل  ،تسجيل أكثر من عقد رهن على السفينة أو حصة فيها
 السفينة (.
من قانون ( 36تتم عملية تسجيل الرهن البحري وفق املادة ) :الرهن البحري تسجيل/ إجراءات 2

 :م وفق اإلجراء التايل2010النقل البحري 
موقع منه  1أ/ يقدم الدائن املرهتن صورة رمسية من عقد الرهن البحري ملكتب التسجيل مرفقة بطلب

 يشتمل علي البياانت التالية:
 ـ راري  عقد الرهن البحري    ومهنته إقامتهـ االسم الكامل لكل من الدائن واملدين وحمل 

 ـ الشروط اخلاصة ابلوفاء ابلدين   ـ مقدار الدين املبني يف عقد الرهن 
 ببناء السفينة  إقراروراري  ورقم شهادة التسجيل أو  وأوصافهاـ اسم السفينة املرهونة 

 للدائن يف دائرة مكتب التسجيل الذي مت فيه قيد الرهن ـ احملل املختار 
صة ابلسفينة يف سابقًا يف الصفحة اخلا إليهاملشار تسجيل بتسجيل البياانت امكتب الب/ يقوم 

من  كما سبق واشران (  إحدامهارهتن( صورة )أو قائمتان تسلم املمقدم الطلب )الدائن  ويسلم ،سجل السفن
علي الصورة أو النسخة الثانية  التأشريوجيب  ،ذلك يف شهادة التسجيل إلباتتلك البياانت املسجلة مع 

                                                           

 .( من القانون البحري املصري46( من القانون البحري اإلمارايت ـ واملادة )103راجع املادة ) .1
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وان يقوم مكتب املسجل الذي جري قيد الرهن  ،يفيد قيد تسجيل الرهن يف السجل مبا حسب الظروف
فيه إبخطار كافة مكاتب التسجيل األخرى يف الدولة )إذا كان هنالك أكثر من مكتب تسجيل( بذلك 

 (طلب)بداًل عن  (قائمتان). ويري الباحث إضافة كلمة 1القيد وهذا ما أشار إليه القانون االجنليزي
مقدم  إىلنا وتسليمها ه حدمهاري علي أين الحقًا التأشسوذلك ليت ،وص عليها يف املادة املشار إليهااملنص

مل ترد علي سبيل احلصر يف النص  إليهاوالبياانت املشار  الطلب )الدائن املرهتن( كإلبات له بتسجيل الرهن.
مجيع البياانت اليت ن أويبقي  ،ذلك إيل الظروفدعت  إذا إليهخري أ بياانت إضافةميكن  دىنبل هي حد أ

أوجب النص توافرها يف الطلب تسمح بتحديد العناصر اجلوهرية لعقد الرهن من حيث أطرافه والدين 
 . 2املضمون والسفينة املرهونة

علي أنه   ة املصريالبحري التجارةمن قانون (  49نصت املادة ) :الرهن البحري تسجيل/ جتديد 3
( مل جيدند قبل هناية هذه املدة إذالر هذا القيد أويبطل  إجرائهحيفظ قيد الرهن ملدة عشر سنوات من راري  )
املشرنع السوداين مل  ،سنوات حتسب من راري  التسجيل عشرلر تسجيل الرهن البحري قاصر علي مدة فأ

أن ذلك قصور واضح يف  وأري ،م2010الرهن أو جتديده يف قانون النقل البحري  قاءمدة ب عليينص 
مدة الرهن البحري خبمس سنوات ويتعنين نص صريح يف القانون يتضمن  إضافةويري الباحث  ،التشريع

جتديده قبل انقضاء مدة اخلمس سنوات ويسري التجديد لفرتة أخري اماللة تبدأ من راري  التجديد وليس 
، واملدة املقرتحة تربر أبن الرهون البحرية أو القروض البحرية ال تعقد لمن التاري  الذي يزول فيه ألر التسجي

علي عدم جتديد تسجيل الرهن  . ويرتتب،عادة ألجل طويل نظراً للنقص السريع الذي يلحق بقيمة السفينة
ويعين ذلك سقوطه دون حاجة إيل  ،ن يبطل التسجيلأي قبل هناية مدة اخلمس سنوات ( أيف امليعاد )

ن ذلك بطبيعة احلال ال مينع الدائن املرهتن من إجراء قيد علي أ ،ل اآلاثر اليت ترتتب عليهوزوا ،حموهإجراء 

                                                           

1.,P3  William Tetley. Marine cargo claims, edition,les edition yvon Blsis 

Inc,Montrial,1988 
 232ـ الوجيز يف القانون البحري ـ مرجع سابق ـ ص  هاين دويدار .2
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 2واشرتاط جتديد قيد الرهن حمل نقد من جانب من الفقه ،1جديد للرهن تتحدد مرتبته من راري  حصوله
د االطالع علي الصفحة نه ينطوي علي تعارض من نظام الشهر العيين للسفينة حيث ميكن مبجر حبسبان أ

 .اخلاصة ابلسفينة املرهونة معرفة احلقوق واألعباء الواردة عليها
قيد الرهن إجراء شكلي استلزمه القانون لالحتجاج ابلرهن يف مواجهة  :/ شطب الرهن البحري4

 ،الدائن املرهتنالغري ومتكينه من العلم ابن السفينة ملكيتها غري خالصة وأهنا مثقلة حبق عيين تبعي لصاحل 
علي أن مثة أحوال جتعل بقاء القيد غري معرب عن احلقيقة مبا يتعني معه إزالته وحيصل ذلك بشطب القيد 

ومنها ما  ،ومنها ما يتعلق ابلرهن ،ابلدين املضمون ابلرهن وهذه األحوال املتعددة منها ما يتعلق ،وحموه
كان ابطاًل شكاًل أو موضوعًا أو قاباًل للبطالن   إذال فالدين املضمون ابلرهن قد يزو  ،يتعلق ابلقيد ذاته
أو التجديد أو  اإلبراءانقضاء االلتزام كالوفاء أو  أسبابكذلك فهو قد ينقضي بسبب من   ،وقضي ببطالنه

بدوره ويسقط  ينقضيوحيث يزول الدين أو ينقضي فان الرهن الذي هو ضمان للدين  ،املقاصة أو التقادم
وقد يكون الني صحيحًا قائمًا ولكن الرهن يكون  ،القيدرهن ومن مث جيب شطب ذلك تبعًا لذلك قيد ال
 كان القيد  وإذان الرهن البحري ينقضي مع بقاء الدين أويعين ذلك  ،وقضي ببطالنه لإلبطالابطالً أو قاباًل 

الرهن صحيحاً وقد يكون كل من الدين و  ،إمنا يتعلق برهن صحيح قائم فان القيد يف هذه احلالة جيب شطبه
 .3وقائماً ولكن القيد نفسه قد يكون غري صحيح ويف هذه احلالة جيب الشطب

( من قانون 39وقد عرضت املادة ) ،وشطب الرهن البحري قد يكون اختياراي وقد يكون قضائياً     
من  البحرييشطب الرهن نه )لبيان كيفية شطب الرهن فنصت علي أم  2010النقل البحري السوداين 

ن ( ويبني من النص سالف الذكر أقضائيبني الدائن واملدين أو حبكـم  اتفاقبناًء على  ،سجل السفينة
ن يكون أ وإما ،ن يكون مبقتضي حكم ببطالن الدين أو ابنقضائه أو ببطالن الرهنإما أشطب الرهن 

                                                           

أما التجديد بعد امليعاد فهو قيد جديد وليس استمرار للتسجيل القدمي ومن  ،التجديد يف امليعاد القانوين هو استمرار للتسجيل القدمي .1
 220مـ بند1970ـ10مث أيخذ مرتبته وقت حصوله ـ انظر السنهوري ـ الوسيط يف شرح القانون املدين ـ ج

 216بند مرجع سابق ـ علي البارودي ـ  .2
 129كمال محدي ـ القانون البحري ـ مرجع سابق ـ ص   .3
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شرط بتقدمي املدين  افةإبضغفل أن املشرع السوداين أويري الباحث  ،ابتفاق طريف الرهن علي شطب الرهن
 شك حول هذا االتفاق. ال الدائن ومصدقاً علي توقيعه مبوافقته علي الشطب وذلك لرفع نموقعاً م إقراراً 

يان عند احلديث م وعلي ما سريد الب2010( من قانون النقل البحري 37املادة ) أوردتكذلك    
الرهن دون ب ن يطلب شطأ نه جيوز لهفإنه يف حالة قيام السفينة بتطهريه من الرهون عن انقضاء الرهن أ

علي هامش القيد مع ذكر السند الذي اجري الشطب  بتأشريويكون الشطب  ،خريإجراءات أأي  إتباع
فقد  ،الشطب إبلغاءيقتضي رفع دعوي  األمر ان سبب الشطب للرهن غري صحيح فان تبنين  وإذامبقتضاه. 

الرهن مث ينقض احلكم أو يلغي من حمكمة  حيكم هنائيًا ابنقضاء الدين أو ابنقضاء الرهن وحيصل شطب
أو  أهليةالشطب لصدوره من غري ذي  إبطاليصدر حكم  أو  ينقضيملاعلي ويقضي ابن الدين أو الرهن 

ففي مثل  ،ويرهستند قضي بتز م اجري بناء علي ألنهأو  ،من شخص شاب رضاءه عيب من عيوب الرضا
 وإذا، إبلغائهعلي هامش الشطب ذاته  التأشريالشطب ويتعني  إبلغاءالبد من صدور حكم  األحوالهذه 

 .1الشطب إلغاءووجب جتديده خالل مخس سنوات من وقت  األصليةما الغي الشطب عاد للرهن مرتبته 
 آاثر الرهن البحري :املبحث الثاين

جيمع بني الدائن املرهتن واملدين الراهن ويرتب عقد من العقود امللزمة للجانبني عقد الرهن البحري    
يرتب حقوقًا خالصة  أخريومن جهة  ،بني طرفيه تتمثل يف احلقوق وااللتزامات  امللقاة علي عاتقهما آاثر

 للدائن املرهتن يف مواجهة الغري.
الرهن الرمسي آاثرًا بني طرفيه ومها الدائن املرهتن يرتب  .املتعاقدين ابلنسبةآاثر الرهن البحري  :أوالا 

فبالنسبة للمدين الراهن يبقي حمتفظًا حبيازة سفينته املرهونة بغري استمراره يف استغالهلا لكن  ،واملدين الراهن
ن عقد الرهن ينشئ له حقوقاً اية منها محاية الدائن املرهتن فإيف مقابل ذلك تفرض عليه التزامات الغ

 اء دينه لكن قد تقع عليه بعض القيود الغرض منها إعادة التوازن بينه وبني املدين الراهن.الستيف

                                                           

 230ـ بند  10عبدالرزاق السنهوري ـ الوسيط ـ مرجع سابق ـ ج  .1
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تعترب أكثر احلقوق املميزة اليت ترتتب عن عقد  :ابلنسبة للمدين الراهنآاثر الرهن البحري / 1
ن السفينة مال وهو شيء يتناقض مع كو  ،الرهن البحري هي بقاء حيازة السفينة املرهونة لدي املدين الراهن

ولكن هل هنالك مربرات لذلك؟ وملا كان املدين الراهن حيتفظ  ،منقول وما تقتضيه إجراءات نقل املنقول
ابلسفينة املرهونة ويستغلها فان املشرع ومحاية ملصلحة الدائن املرهتن فرض التزامات تقع علي عاتق املدين 

 الرهن وهو السفينة. الراهن وهتدف ابلدرجة األويل إيل احملافظة علي حمل
ال يرتتب علي رهن السفينة انتقال حيازهتا ايل الدائن  :أ/ بقاء حيازة السفينة لدي املدين الراهن

فًا لرهن خاصية بشان الرهن البحري وهذا خال أهمويعترب  ،بل تبقي احليازة لدي املدين الراهن ،املرهتن
ل الستغالهلا وهو الغرض الذي الدائن املرهتن فيه تعطي إيلن انتقال حيازة السفينة ويعزي ذلك أ ،املنقوالت

حرمانه  إيلن بقاء حيازة السفينة يف يد مالكها وهو املدين الراهن ال يؤدي إ ،الرهن البحري من أجله أنشئ
التصرفات كنقل  أنواعله احلق يف استعمال السفينة واستغالهلا والتصرف فيها بكافة  إذمن سلطات املالك 

ن املشرنع السوداين أ إال ،1رهنها ويف كل ذلك بطبيعة احلال ازدهار لالستغالل البحري إعادةو ملكيتها أ
بتسجيل حمضر حجز السفينة يف سجل ن يسارع الدائن املرهتن ن تكون هذه التصرفات قبل أأاشرتط 

البحري يتبع الرهن ) م بقوهلا2010( من قانون النقل البحري 37السفن وهذا ما نصت عليه املادة )
وال جيوز التصرف يف السفينة املرهونة بعد تسجيل الرهن يف  ،السفينة أو أي جزء منها يف أي يد كانت

 إيليؤدي  والذييف حالة التصرف يف السفينة قبل تسجيل حمضر حجز السفينة  أما ،2(سجل السفينة
فان هذا املالك اجلديد يصبح هو الراهن )املدين( ويعرف  ؛مالك جديد إيل انتقال كامل أو بعض ملكيتها

التنفيذ علي  إجراءاتوالذي جيب ان خيطر بدفع الدين من قبل الدائن املرهتن قبل املضي يف  ،قانوانً ابحلائز
يكون املالك اجلديد  ،3م2010( من قانون النقل البحري 41)  السفينة وهذا ما نصت عليه املادة

                                                           

 م1984( من قانون املعامالت املدنية السوداين لسنة 740انظر املادة ) .1

 ( حبري إمارايت107/1واملادة ) ،( حبري مصري51املادة ) تقابل .2
 ( حبري إمارايت111/19واملادة ) ،( حبري مصري54/1تقابل املادة ) .3
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وقد تعرض قانون النقل البحري  ،1ر يف التصرف بني أربعة إجراءات وفقًا للقواعد العامة)احلائز( ابخليا
وذلك  ،(  إيل الكيفية اليت ميكن للمالك اجلديد تفادي إجراءات احلجز والبيع42/1م يف املادة )2010

اء السفينة مع إببالغ الدائنني املرهتنني يف سجل السفن ويف عناوينهم املختارة من قبلهم مبلخص عقد شر 
بيان رارخيه واسم البائع واسم السفينة ونوعها ومحولتها واملصاريف وقائمة ابلديون املقيندة مع توارخيها 
ومقدارها وأمساء الدائنني وذلك قبل البدء يف إجراءات احلجز أو خالل اخلمسة عشر يومًا التالية لإلعالن 

صراحًة استعداده لدفع  يعلن أنوعلي املالك اجلديد  .دينالذي وصله من الدائن املرهتن منبهًا له بدفع ال
تكون يف حدود مثن  أنكانت مستحقة األداء أم غري مستحقة بشرط  الديون املضمونة ابلرهن سواءًا 

( ان يقوم إبيداع الثمن يف خزينة احملكمة البحرية املختصة طالباً 42/2أو حسب املادة ) ،السفينة املعلن
ن استعمال السفينة واستغالهلا والتصرف فيها من علمًا أب .2شطب الرهون دون اختاذ أي إجراءات أخري

 ختضع لقاعدة فالسفينة ال ،طرف املدين الراهن ليس فيه ما يعطل حق الدائن املرهتن يف التقدم والتتبع
ن كما أ  ،ازة ال تتوافر يف السفينةويعزي ذلك ان مقتضيات املنقوالت ابحلي ،احليازة يف املنقول يف سند امللكية

ن السفينة هلا عناصر ذاتية جتعلها متميزة عن غريها من السفن إال أ ،ال تتمتع بوسائل تعيني ذاتية تاملنقوال
يلها وشهر ما يرد عليها من تصرفات يف سجالت يوجب تسجيضاف إيل ذلك ان القانون و  ،األخرى

  .3خاصة وكل ذلك تنفي عن احلائز حسن النية
 أهمحيازة السفينة املرهونة لدي املدين الراهن يعترب بقاء  :)السفينة(ب/ احملافظة علي حمل الرهن

دين الراهن االستمرار يف ويكون من هذا امل ،خصوصية متيز الرهون البحرية رغم الطبيعة املنقولة للسفينة
وقد عربن الفقهاء  ،استغالل سفينته لكن يف مقابل ذلك ترتتب عليه واجبات وخاصة االلتزام بسالمة الرهن

ن املعين أ إاللكن مهما اختلفوا يف العبارات  ،كل حسب طريقته   ،عن املفهوم اباللتزام بسالمة الرهن

                                                           

( املضي يف شراءها 4) .( التخلي عن الشراء3) .( تطهري السفينة من الرهن2).( دفع الدين واحللول حمل الدائن املرهتن1وهي ) .1
 .م1984( من قانون املعامالت املدنية 756/2و  755انظر يف ذلك املواد ) .البيعوحتمل إجراءات احلجز و 

 ( حبري إمارايت311( واملادة )111/2( حبري مصري ـ واملادة )54،55تقابل املادتني ).2
 52حممد فريد العريين  وحممد السيد الفقي ـ القانون البحري واجلوي ـ مرجع سابق ـ ص   .3
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ومنهم  ،الراهن ببقاء حمل الرهن ابحلالة اليت عليها وقت إنشاء الرهننه التزام املدين رأي أفنمهم من  ؛واحد
 ،ن يضمن للراهن املرهتن احلصول علي املزااي اليت خيوهلا له حق الرهنالتزام املدين الراهن أب أبنهمن اعترب 

كفايته لسداد   أي ،ن يلتزم املدين الراهن ببقاء حمل الرهن ابحلالة اليت تضمن الرهن فاعليتهأبوهناك من قال 
يف هالك السفينة املرهونة فإن الدائن املرهتن ويف حالة تسبب املدين الراهن خبطئه  .1األجلالدين عند حلول 

 .2ن يقتضي أتميناً كافياً أو يستويف حقه فوراً له احلق أب
ن غري أ ،وذلك بدفع مجيع األموال املتبقية حتت الرهن :ج/ احلق يف فك الرهن من الدائن املرهتن

أما إذا رفض الدائن دون أسباب يف  ،هذا احلق ال ميكن استخدامه إذا قام الدائن ببيع السفينة حتصياًل لدينه
نه يكون عرضًة للمساءلة فإالسماح للمدين الراهن بفك الرهن واستمر يف إجراءات بيع السفينة املرهونة 

 أنور/ضد/  والتجارةد جاء يف سابقة بنك االعتماد وق ،3القانونية ودفع األضرار اليت تلحق ابملدين الراهن
عائد البيع ويكون  إيللضمان سداد القرض تنتقل حقوق املرهتن  التأميينيف حالة الرهن نه )أ وآخرينحسني 

بينما حقه مؤمن  األفضلمثل سداد الديون  آخرالبيع وختلف عن تقدمي بديل  أعاق إذااملرهتن متعسفًا 
 4ابلرهن(

اما ال شك فيه أن كل دائن مرهتن يسعي عند  :الرهن البحري ابلنسبة للدائن املرهتن/ آاثر 2
أما إذا حل  ،ات فال إشكال يثارفإذا ما ويف املدين ما عليه من التزام ،حلول أجل الدين يف احلصول عليه

ينة املرهونة جل الوفاء وامتنع املدين أو عجز عن الوفاء ابلدين فيكون من حق الدائن احلجز علي السفأ
املدين  إجبار إيلالذي قد يدفعه  األمرقوي لق يكون الدائن املرهتن يف مركز أ، ومن هذا املنطوبيعها قضائياً 
عليه سنوضح  .اليت يفرضها القانون اإلجراءات إتباعك السفينة املرهونة أو استيفاء حقه دون الراهن علي متل

 .والقيود اليت ترد علي حق الدائن املرهتن واإلجراءاتحجز السفينة املرهونة 

                                                           

 159قانون البحري ـ مرجع سابق ـ ص مصطفي كمال ـ ال .1
 48م ـ ص 1995عبداحلميد الشواريب ـ قانون التجارة البحرية ـ منشأة املعارف  .2
 106عبدالفتاح مراد ـ موسوعة القانون البحري ـ مركز األهرام للرتمجة والنشر ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ـ ص  .3
 643منشورة ـ انظر حممد علي خليفة ـ ص م ـ غري 426/1993الطعن ابلنمرة م ع/ط م/ .4
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فهي تعد عنصرًا من  ،تندرج السفينة يف الضمان العام لدائين مالكها :أ/ حجز السفينة املرهونة
نه جيوز للدائنني توقيع احلجز عليها الستيفاء ك فإكذل  األمرن يث أالعناصر االجيابية للذمة املالية ملالكها وح

يتمثل هذا  ،ن الرهن البحري خيول حقًا للدائن املرهتن يف مواجهة املدين الراهنفإ وعلي هذا األساس.1الدين
احلق يف احلجز علي السفينة وبيعها وذلك يف حالة امتناع أو عجز املدين الراهن عن الوفاء ابلدين ويعترب 

كان الرهن واقعًا علي كامل السفينة فان الدائن   فإذاوعلي  .2حق احلجز من أكرب اآلاثر اليت يرتبها الرهن
وقد أوضح املشرع يف املادة  ،املرهتن له احلق يف املسبق لكل من املستفيدين من الرهون واالمتيازات البحرية

كان الرهن واقعاً   إذاحاالت حجز السفينة املرهونة يف حالة ما م 2010النقل البحري قانون ن ( م40)
ن للدائن أبكملها فإكانت السفينة مرهونة   فإذا .3أو علي جزء منها أو يف حالة الشيوععلي كامل السفينة 

كان   إذايف حالة ما  أما ،من احملكمة ببيعها ابملزاد أمر صدور إيلاملرهتن توقيع احلجز التنفيذي عليها توصاًل 
إذا ) أبنهم 2010بحري ( من قانون النقل ال40/1الرهن واقعًا علي جزء من السفينة فقد نصت املادة )

  وإذا ،اجلزء املرهون ويبيعه  فيجوز للدائن أن حيجز على  ،وقع الرهن على جزء ال يزيد عن نصف السفينة
 ،فيجوز للمحكمة بناًء على طلب الدائن بعد إجراء احلجز ،كان الرهن وقعاً علي  أكثر من نصف السفينة

علي جزء من السفينة نه حيث يكون الرهن واقعاً هذا النص فإ أحكامووفق  .أن أتمر ببيع السفينة أبكملها(
  إذانه وأ ،ن حق الدائن املرهتن يكون قاصرًا علي حجز هذا اجلزء وبيعههو النصف أو أقل من النصف فإ

نه جيب جبانب بقاء حق الدائن املرهتن يف حجز هذا اجلزء من نصف السفينة فإ أكثركان الرهن واقعًا علي 
 :وشروط بيع السفينة أبكملها يف هذا الفرض األخري هي  .أبكملهاله طلب بيع السفينة  وبيعه يسكون

 ن يكون الرهن واقعاً علي أكثر من نصف السفينة.أ .1
 ن يقوم الدائن املرهتن ابحلجز علي اجلزء املرهون من السفينة.أ .2
متلك احملكمة األمر ابلبيع من تلقاء ن يطلب الدائن املرهتن من احملكمة بيع السفينة أبكملها اذ ال أ .3
 نفسها.

                                                           

 5م ـ ص 2005حممد عبدالفتاح ترك ـ احلجز علي السفينة ـ دار اجلامعة اجلديدة  .1
 م2010( من قانون النقل البحري السوداين 51انظر املادة ) .2
نة يف حالة ما إذا كان الرهن واقعًا علي  ( من قانون التجارة البحرية املصري الذي عدند حاالت حجز السفينة املرهو 52انظر املادة ) .3

 كامل السفينة أو علي جزء منها أو يف حالة الشيوع
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واألمر يف هذا الصدد جوازي للمحكمة تقدره  ،ن يصدر حكم قضائي ببيع السفينة أبكملهاأ .4
 . 1حسب ظروف احلال

ترجيح مصلحة  أبكملهااحملكمة ببيع السفينة  أتمرن أومرد الرخصة اليت قررها املشرنع واليت جتيز   
ون ان تكوالغالب  ،قل من نصف السفينةإال أ لي مصلحة الراهن الذي مل يعد ميلكالراسي عليه املزاد ع
 ،جيذب املشرتين ويعلي من قيمة السفينة ألنهيف الرتخيص هبذا البيع الشامل  الشأنمصلحة مجيع ذوي 

 أبكملهابيعت السفينة  وإذا .2رحية ال ينقصها عناد شريك أو تعنت مشتاعم للمشرتي ملكية يهيئحيث 
 ويستألرذلك اجلزء من الثمن الذي يقابل اجلزء املرهون من السفينة  من إالفان الدائن املرهتن ال يستويف حقه 

ن املالك يف الشيوع رهن حصته يف السفينة مبوافقة املالكني لثاللة ، ويف حالة الشيوع فإ3الراهن بباقي الثمن
م علي أنه )جيب على 2010( من قانون النقل البحري 40/2) فقد نصت ،األقلاحلصص علي  أرابع

علي أن  ،( ) أ( و)ب( إخطار ابقي الشركاء ابلبيع1الدائن املرهتن يف احلالتني املنصوص عليهما يف البند )
 املشرنعلدفع الدين املستحق أو اختاذ إجراءات التنفيذ( ويراعي  ،يتم اإلخطار قبل البيع خبمسة عشر يوماً 

مث فمن اخلري  ومن ،اآلخرينحد املشتاعني ابملزاد العلين قد يضر مبصاحل املالكني أ ن بيع حصةأاحلكم هبذا 
 ؛ن يوافقوا ابلدين وخيلصوا احلصة من الرهنفإما أهنم وشأ، وهم بعد ذلك حد املشتاعنييف بيعها لعل أ التأين
 .ا املرسومالبيع متضي يف طريقه إجراءاتن يتخلوا عن زميلهم ويرتكوا وإما أ

ن الدائن املرهتن يف حالة امتناع املدين الراهن أو عجزه عن الوفاء يهمه احلجز واما هو مؤكد أ 
سفينة مبوجب  إجياريقصد به توقيف أو تقييد  األخرين هذا أ أساسعلي  ،وليس احلجز التحفظي التنفيذي

التحفظي له وظيفة حتفظية هدفه تقييد ن احلجز ومن مث فإ ،ضمااًن ملطالبة حبريةمن حمكمة خمتصة   أمر
 إيل إضافة إيل علي خالف احلجز التنفيذي الذي يرمي ،سلطة املدين علي مال معني محاية حلق احلاجز

من أموال املدين والغرض منه هو استيفاء الدائن احلاجز حقه  التنفيذيةمباشرة الوظيفة  التحفظيةالوظيفة 
ولكن ليس هناك ما مينع من القيام ابحلجز التحفظي علي السفينة  .جربايً حمل احلجز أو من مثنها بعد بيعها 

                                                           

م املتعلقة ابحلجز علي السفينة علي انه ال جيوز احلجز إال أبمر يصدر من حمكمة أو من 1999املادة الرابعة من اتفاقية جنيف  نصت .1
 أي سلطة خمتصة لدي الدولة املتعاقدة اليت يدخل احلجز يف دائرهتا.

 136درية ـ ص م ـ منشاة املعارف ابإلسكن2007كمال محدي ـ القانون البحري ـ الطبعة الثالثة   .2
 241هاين دويدار ـ القانون البحري ـ مرجع سابق ـ اجلزء األول ـ ص  .3
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املباشر يف احلفاظ  علي مال أو علي حق املدين بوضعه  ألرهقضائي مؤقت يتمثل  إجراءنه ا أاملرهونة طامل
ديد ال يقوم املدين بتهريبه أو أي تصرف من شانه هت حىتحتت يد القضاء وحتقيقًا ملصلحة الدائن احلاجز 

أنه  األمريصبح تنفيذاًي كل ما  حىتحتفظيًا  يبدأن أنه ال يشرتط يف احلجز ، واجلدير ابلذكر أالضمان العام
ما كان بيد احلاجز سند  إذااحلجز تنفيذاًي  يبتدئقد  إذ ،ن حيوز الدائن احلاجز  علي سند تنفيذييلزم أ
  1تنفيذي

  :والقيود علي التصرف يف السفينة املرهونة تتحصل يف :ب/ القيود الواردة علي حق الدائن املرهتن
وقد نصت املادة  ،عدم جواز التصرف يف السفينة املرهونة بعد قيد حمضر احلجز يف سجل السفن/ 1

ورائد املشرنع من تقرير هذا احلظر هو محاية الدائن  ،م علي ذلك2010 البحري( من قانون النقل 37)
 ،من وقت قيد احلجز يف سجل السفن 2اهن يف التصرف يف السفينة املرهونةر املدين الحرية من املرهتن ابحلد 

 .الرهن ذاته أو توقيع احلجز تسجيلوهذا احلظر ال يتقرر مبجرد 

 أبنهم 2010( من قانون النقل البحري 43نصت املادة ) ،ألجنيببطالن بيع السفينة املرهونة / 2
مل ينص املشرنع علي  ،(للسفينة املرهونة ما مل يوافق الدائن املرهتـن على البيع كتابة االختيارييقع ابطالً البيع )

  وإذ ،ايل ضرورة موافقة الدائن املرهتن كتابة علي ذلك البيع أشارصراحًة بل  ألجنيببيع السفينة املرهونة 
زل الدائن البطالن إذ تنانه ال يكون مثة حمل لتقرير ذلك تدور مع املعلول وجودًا وعدمًا فأكانت العلة 

ع السوداين املشرن ن ث أيري الباح  ،ن يكون ذلك التنازل يف عقد البيع ذاتهاملرهتن عن الرهن علي أنه جيب أ
تضمن النص ( من قانون التجارة البحرية الذي 12/1ذلك عكس املشرنع املصري يف املادة )يف قد أصاب 

احلكمة من تقرير ن نري أو  ،داًل من شرط موافقة الدائن املرهتنب ألجنيبالبيع االختياري للسفينة املرهونة 
 من أن هو اخلشيةأو احلصول علي موافقة الدائن املرهتن علي البيع  ألجنيببطالن بيع السفينة املرهونة 

وقد يرتتب علي ذلك  ،منه اإلفادةيقصيها املشرتي عن البالد فيضيع ضمان الدائن املرهتن أو يتعذر عليه 
كما أنه   ،فقد جلنسية السفينة املرهونة فيتعرض الدائن املرهتن إيل تطبيق قانون أجنيب قد ال يعرتف حبقه البيع

                                                           

 56حممد عبدالفتاح ترك ـ احلجز علي السفينة ـ مرجع سابق ـ ص  .1
 فهو ال يقتصر علي البيع ،والتصرف احملظور هو كل تصرف انقل للملكية .2
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إذا تغري علم السفينة فإن نفاذ الرهون اليت ترتبت قبل تغيري العلم يتطلب إلبات القيود اخلاصة هبذه الرهون 
الرهون مبرتبتها ابلنسبة إيل الرهون اليت ترتتب يف سجالت الدولة اليت يتبعها العلم اجلديد حىت حتتفظ هذه 

 يف ظل العلم اجلديد، 

ن جيعل حق الرهن سارايً  إن قيد الرهن البحري من شأنه أ :آاثر الرهن البحري ابلنسبة للغري :اثنياا 
ئذ فيكون حين ،يف حق الغري وذلك بغض النظر عن اآلاثر اليت يرتبها هذا القيد فيما بني املتعاقدين أم ال

 :كانت  أيدن يتقدم علي ابقي الدائنني العاديني كما يكون له سلطة تتبع السفينة يف للدائن املرهتن أ
ويعين حق التقدم ان يكون للدائن املرهتن يف مواجهة دائين الراهن  :/ حق التقدم أو األفضلية1

 ،التالني له يف املرتبة والدائنني العاديني األولوية يف استيفاء حقه مىن انتج بيع السفينة املرهونة ابملزاد العلين
( من قانون 27دة )البحرية اليت عددهتا املا حقوق االمتياز أصحابوان كان الدائن املرهتن يلي يف املرتبة 

م يف كل فقراهتا وسواء كان احلق املمتاز انشئًا قبل قيد الرهن أو بعده فإن صاحبه 2010النقل البحري 
( من قانون املعامالت املدنية 799واالمتياز جاء تعريفه يف نص املادة ) ،يستوفيه قبل الدائن املرهتن

 قية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون(م أبنه )االمتياز حق عيين رابع خيول الدائن أسب1984
فرق بني االمتيازات والرهون عمومًا ووجه االختالف بينهما يتمثل يف كون ال يتجلىومن هذا التعريف 

الرهن ميزة متنح للدائن ال للدين خبالف حقوق االمتياز اليت تعترب مبثابة ميزة يوليها القانون للديون بغض 
وقد  .1ن القانون هو الذي مينح الدين حق امتياز وجيعله متقدمًا علي سائر الديونأ إذني النظر عن الدائن
 :نهم علي أ2010ن قانون النقل البحري ( م38نصت املادة )

املنصوص  االمتيازديون  بعد  الثانية  املرتبة   يف  وأييت االمتيازمن ديون  البحري/ يكون الرهن 1)
 .(1)27املادة  يفعليها 

 .وفقاً لتاري  تسجيل عقد الرهن حبريتكون مرتبة الديون املضمونة برهن   /2
يكون ترتيبها وفقًا ألسبقية  ،/  إذا مت تسجيل أكثر من عقد رهن على السفينة أو حصة فيها3
 .2(سجل السفينة يفالتسجيل 

                                                           

 16م ـ دار النهضة العربية ابلقاهرة ـ ص 1992صري اجلديد ـ جالل وفاء  حممدين ـ دروس يف القانون البحري امل .1
 ( من قانون التجارة البحرية املصرية 50تقابل املادة ) .2
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والنص السالف الذكر بعد تقريره يلي االمتياز يف املرتبة يعرض حلالة تعدد الدائنني املرهتنني وترتيب    
 ،فالرهن ذو القيد السابق مقدم علي الرهن ذو القيد الالحق ،الديون فيما بينها فيجعل العربة بتاري  القيد

م واحد  و وإذا قيندت مجلة رهون يف ي ،اوهكذ ،وذلك الرهن األخري مقدم علي الرهن ذو القيد التايل له
وقيد الرهن يرتب للدائن حق التقدم  ،كانت علي قدم املساواة يف املرتبة بغض النظر عن ساعة القيد

كل ذلك يف نفس مرتبة   ،الدين وكذا مصاريف عقد الرهن وجتديد القيد وفوائد سنتني ألصلابلنسبة 
معامالت مدنية( وقد عمدت بعض الدول إيل إضافة هذا املعين يف منت تقنينها البحري  753)املادة الدين

1. 
نه )يتبع الرهن البحري م علي أ2010ن قانون النقل البحري ( م37نصت املادة ) :/ حق التتبع2

سجيل الرهن يف وال جيوز التصرف يف السفينة املرهونة بعد ت ،السفينة أو أي جزء منها يف أي يد كانت
( أن الرهن الرمسي أييت يف 38/1م يف املادة )2010وقرر قانون النقل البحري لسنة ، 2سجل السفينة(

حق التتبع  للدائن املرهتن ف ،( من القانون27/1املرحلة الثانية بعد ديون االمتياز املنصوص عليها يف املادة )
ي السفينة املرهونة ن مشرت بعد قيد الرهن طاملا أ يه امللكيةيباشره بغض النظر عن الشخص الذي آلت إل

ن الدائن علي سجلها. عالوة علي ذلك فإ بعد اطالعهن السفينة مثقلة رهن من املفروض أن يكون عاملاً أب
نه ال ميكن حلائز السفينة املرهونة التمسك حبسن النية كما أ  ،3كانت  أيداملرهتن حيق له تتبع السفينة يف أي 

 .4ال جمال لتطبيق قاعدة احليازة يف املنقول سند امللكية يف كل ما يتعلق مبركز السفينة إذاملرهتن  اجتاه الدائن
ن حائز السفينة يعترب كل من انتقلت وأ ،ميارس حق التتبع يف مواجهته ن احلائز هو ذلك الشخص منوأ

ن يكون مسئوالً أ أي حق عيين آخر قابل للرهن ودن إليه أبي سبب من األسباب ملكية السفينة أو
علمًا أبن مستأجر السفينة املرهونة ال يعترب حائزًا هلا إذ ال  ،مسئولية شخصية عن الدين املضمون ابلرهن

ن ما أك  ،ينفذ عليها يف يد مالكها وهو املدين الراهن وإمناتنتقل إليه ملكيتها والدائن املرهتن ال يتبع السفينة 

                                                           

 ( حبري إمارايت105/3انظر املادة ) .1
 م 1967( حبري فرنسي 55( حبري مصري ـ واملادة )51حق التتبع تقرره املادة ) .2

م بصحة الرهون الواقعة علي السفينة يف مجيع البلدان املوقعة 1926( من اتفاقية بروكسل 12ومحايًة حلق التتبع فقد قضت املادة ) .3
عة علي االتفاقية بشرط ان يكون الرهن قد مت بشكل قانوين ومن مث جيوز للدائنني املرهتنني مالحقة املدين الراهن يف بلده طاملا كانت موق

 .فاقيةعلي االت
 236ص  ،مرجع سابق  ،الوجيز يف القانون البحري ،هاين دويدار  .4



م 2010مبارك رابح مصطفى، توفيق قريب هللا منر               رهن السفينة يف قانون النقل البحري السوداين لسنة  ايسر
 واالتفاقيات الدولية وبعض التشريعات البحرية العربية واألجنبية )دراسة حتليلية مقارنة(

 

140 

 2021 ديسمرب   2العدد     6جمللد اجملة البيان للدراسات القانونية والسياسية                                                                             

ن كل من املوهوب له أو املوصي له ابلسفينة يعد ـ وقد أيف حني  ،املرهونةالوارث ال يعترب حائزًا للسفينة 
 . 1انتقلت إليه ملكيتها ـ حائزاً هلا

ن تكون ملكية السفينة ن املرهتن حق التتبع يف مواجهته أويشرتط يف احلائز الذي يباشر الدائ   
نه ال جيوز وعلي حنو ما تنص عليه ذلك أ ،حمضر احلجز يف سجل السفن قبل قيد إليهاملرهونة قد انتقلت 

م التصرف يف السفينة املرهونة بعد إجراء ذلك 2010( من قانون النقل البحري السوداين لسنة 37املادة )
ن أصبح بيع السفينة جرباً وشيك ائن املرهتن مبواصلة التتبع بعد أوهو حظر روعي فيه عدم إرهاق الد ،القيد
وعلي الدائن املرهتن يف حالة ما إذا انتقلت ملكية السفينة قبل قيد حمضر احلجز يف سجل السفن   ،الوقوع

ووسيلة األخري التقاء تلك اإلجراءات هو القيام إبجراءات  ،اختاذ إجراءات التنفيذ علي السفينة ضد احلائز
( من قانون النقل البحري 42اليت نصت عليها املادة ) 2تطهري السفينة من الرهن )التطهري االختياري(

أو خالل  إليهااملشار  ابإلجراءات، وذلك ابن يقوم قبل البدء انقضاء الرهن إيلم وهو ما يؤدي 2010
 :اباليتبدفع الثمن  لإلخطاراخلمسة عشر يوماً التالية 

 ن يبلغ الدائنني املقيدين يف سجل السفينة يف حملهم املختار مبلخص العقد..أ1
 ،املصاريف ،مثنها ،محولتها ،نوعها ،اسم السفينة ،اسم البائع ،خص العقد رارخيهن يتضمن مل.أ2

 الدائنني. وأمساءقائمة ابلديون املقيدة وتوارخيها ومقدارها 
 يصرح ابستعداده لدفع الديون املضمونة ابلرهون فوراً ويف حدود الثمن املوضح. أن.3
 .أصليةما بصفة تبعية أو بصفة ينقضي الرهن البحري إ :انقضاء الرهن البحري :اثلثاا  

 وأسباب ،ينقضي الرهن بصفة تبعية ابنقضاء الدين املضمون ابلرهن :/ انقضاء الرهن بصفة تبعية1
 .واملقاصة والتجديد والتقادم واإلبراءانقضاء الدين )االلتزام( علي حنو ما تعرفها القواعد العامة هي الوفاء 

عاد الدين لزوال  إذافان الرهن يعود  م1984( من قانون املعامالت املدنية 798ووفقًا لنص املادة )
ابحلقوق اليت يكون الغري حسن النية قد كسبها يف الفرتة  اإلخاللوذلك دون  ،السبب الذي انقضي به

                                                           

القاعدة الشرعية القائلة أبال تركة إال بعد سداد الديون من شأنه أال جيعل ملكية العقار تنتقل إليه من املورث إال بعد سداد الدين  .1
 134املضمون ابلرهن أي بعد زوال الرهن ـ كمال محدي ـ القانون البحري ـ مرجع سابق ـ ص ا

 152كمال محدي ـ القانون البحري ـ مرجع سابق ـ ص   .2
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وفاء ابطاًل أو يكون وصورة زوال السبب الذي انقضي به الدين ان يكون ال ،بني انقضاء الدين وعودته
 .1أهليةصادراً من غري ذي  اإلبراء

ويعين ذلك انقضاء الرهن وحده استقالليًا فينقضي الرهن دون أن  :/ انقضاء الرهن بصفة أصلية2
 :وأسباب انقضاء الرهن بصفة أصلية هي ،ينقضي الدين

يغاير التنازل عن الدين )أي  أمروالتنازل عن الرهن  :مع بقاء الدين قائماا  2أ/ التنازل عن الرهن
يف حالة التنازل عن الرهن  إمنا ،ن الدين ينقضي ويزول الرهن مع الدينفإ األخريةنه يف احلالة ( ذلك أاإلبراء

 الدين فيبقي. أمان الرهن وحده هو الذي يزول فإ
( من 35/2ن املادة )إال أ ،وينقضي الرهن البحري هبالك السفينة حمل الرهن :ب/ هالك السفينة

ن يكون ، ويعين ذلك أتلك السفينة إيل حطامالرهن  نصت علي انتقالم 2010قانون النقل البحري 
( من 742وعماًل أبحكام املادة ) ،للدائن ميزة التقدم علي ابقي الدائنني يف استيفاء حقه من مثن احلطام

اإلخالل حبق الدائن املرهتن يف ان يقتضي فان هالك السفينة ال يؤدي إيل  1984قانون املعامالت املدنية 
سواء كان اهلالك انشئاً خبطأ املدين أو  ،مني كاف من املدينجل أو حيصل علي أتحقه فوراً وقبل حلول األ

 .3عن سبب أجنيب
والتطهري قد يكون تلقائيًا أي بقوة القانون وذلك يف  ،وينقضي الرهن بتطهري السفينة :ج/ التطهري

 وقد يكون اختيارايً إذا قام به حائز السفينة. ،ربي للسفينةحالة البيع اجل
احلجز والتنفيذ اليت يقوم هبا الدائن املرهتن  إلجراءاتلتطهري التلقائي )القضائي( ويتم ذلك نتيجة ا/ 1

( من قانون النقل البحري 37ضد مالك السفينة أو حائز السفينة املرهونة وعلي حنو ما تنص عليه املادة )
تطهري إذ يرتتب علي حكم مرسي املزاد  ،ويكون التطهري التلقائي يف حالة البيع اجلربي للسفينة ،م 2010
الثمن الذي بيعت به السفينة   إيلاملمتازين والدائنني املرهتنني وتنتقل حقوق الدائنني  ،من كل الرهون السفينة

 .كل حسب مرتبته

                                                           

 616عبدالرزاق امحد السنهوري ـ الوسيط يف شرح القانون املدين ـ اجلزء العاشر ـ ص  .1

الرهن حق للدائن املرهتن وليس مىن النظام العام فمن اجلائز ام ينزل عنه الدائن املرهتن، وأهليته للنزول عن هذا احلق الذي  أنذلك  .2
 378عبدالرزاق السنهوري ـ الوسيط ـ مرجع سابق ـ بند  .نيعرض الدين للخطر هي األهلية يف إبراء ذمة املدي

 55ـ ص  1999عادل علي املقدادي ـ القانون البحري ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ عمان  .3
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( من قانون النقل البحري 42/1املادة ) وإجراءاته ألحكامه/ التطهري االختياري فقد عرضت 2
التنفيذ علي  ي الدائن املرهتن الذي اختذ إجراءاتووفق أحكام هذه املادة فان عل ،م2010السوداين 

مبحضر احلجز  ن يعلن احلائزأ ؛بعضها قبل قيد حمضر احلجز السفينة إذا انتقلت ملكية السفينة كلها أو
تقرير عقد البيع ونشره يف اجلريدة الرمسية ويف احدي الصحف اليومية الواسعة االنتشار واإلعالن علي ابب 

املالك اتقاء إجراءات احلجز والبيع )أي تطهري السفينة من الرهن( وجب عليه  أرادوإذا ما  ،مكتب املسجل
ن يعلن الدائنني املقيدين يف سجل لإلخطار أالتالية أو خالل اخلمسة عشر يومًا  اإلجراءاتقبل البدء يف 

يف حملهم املختار مبلخص العقد مع بيان رارخيه واسم السفينة ونوعها ومحولتها ومثنها واملصاريف  1السفينة
الدائنني ابستعداده لدفع الديون املضمونة ابلرهن فوراً سواء كانت  وأمساءوقائمة ابلديون املقيدة مع توارخيها 

ن أ والفقرة الثانية من هذه املادة توجب علي املالك فينة.غري مستحقة وذلك يف حدود مثن الس حقة أومست
ن يطلب شطب قيد الرهن دون وله يف هذه احلالة أ ،نة احملكمةر السفينة من الرهون إبيداع الثمن خزايطهن 
 .2إجراءات أخري إتباع

 اخلامتة
 النتائج :أوالا 

الدويل ابلقواعد اخلاصة حبقوق االمتيازات والرهون البحرية وال سيما وجود لالث اهتمام املشرنع / 1
م ابإلضافة التفاقية جنيف 1967م واألخرى يف 1926اتفاقيات تتعلق هبذا األمر وهي اتفاقية بروكسل 

م وقد أدخلت معظم الدول تلك االتفاقيات يف تشريعاهتا ومن بينها السودان يف قانون النقل 1993
 .م2010بحري لسنة ال

استقرت كل النصوص اليت تضمنتها االتفاقيات الدولية املتعلقة ابالمتيازات والرهون البحرية أو / 2
 القوانني البحرية العربية ومنها قانون النقل البحري السوداين أبرزت أبن حمل الرهن البحري هو السفينة.
والسفينة هي كل منشأة ذاتية الدفع صاحلة للمالحة تعمل أو تكون معدة للعمل يف املالحة البحرية سواء 
استخدمت ألغراض جتارية أو غري جتارية أو يف نقل الركاب وتعترب ملحقات السفينة الالزمة الستغالهلا جزًء 

 .حكمها  منها وأتخذ
                                                           

 .إمارايت( حبري 112( حبري مصري ـ واملادة )55وهو ما أشارت إليه املادة ) .1
 138/139ص كمال محدي ـ القانون البحري ـ مرجع سابق ـ   .2



م 2010مبارك رابح مصطفى، توفيق قريب هللا منر               رهن السفينة يف قانون النقل البحري السوداين لسنة  ايسر
 واالتفاقيات الدولية وبعض التشريعات البحرية العربية واألجنبية )دراسة حتليلية مقارنة(

 

143 

 2021 ديسمرب   2العدد     6جمللد اجملة البيان للدراسات القانونية والسياسية                                                                             

هن البحري عليها وهي أجرة النقل واملكافآت استبعد املشرنع بعض العناصر من سراين الر  /3
ألن اهلدف منها بعيد عن فكرة االئتمان  واإلعاانت واملساعدات اليت متنحها الدولة وتعويضات التامني

 .إذا تسين للدائنني اقتضاء حقوقهم املمتازة منها يتأتىالبحري وأن الغاية تدعيم مالك السفينة وهو ما ال 
الرهن البحري يف حصول الدائن املرهتن علي مرتبة متقدمة عند ترتيب الديون أتيت أمهية تسجيل  /4

 ،وكذلك حاجة مالك السفن للحصول علي القروض واالئتماانت بضمان تلك السفن ،الواردة علي السفينة
كون فيكون حينئذ للدائن املرهتن أن يتقدم علي ابقي الدائنني العاديني كما ي آاثرهكما يرتب الرهن البحري 

 .له سلطة تتبع السفينة يف أيد كانت
م علي بيع السفينة املرهونة ألجنيب 2010مل ينص املشرنع السوداين يف قانون النقل البحري  /5

و قد أصاب يف ذلك عكس املشرنع  ،صراحًة بل أشار إيل ضرورة موافقة الدائن املرهتن كتابة علي ذلك البيع
( من قانون التجارة البحرية الذي تضمن النص البيع االختياري للسفينة املرهونة 12/1املصري يف املادة )

 .ألجنيب بدالً من شرط موافقة الدائن املرهتن
 ومن ضمن أسباب انقضاء الرهن ،ينقضي الرهن البحري للسفينة إما بصفة تبعية أو بصفة أصلية /6

بصفة أصلية التطهري والذي قد يكون تطهريًا تلقائيًا أي بقوة القانون وذلك يف حالة البيع اجلربي للسفينة 
 وذلك إذا قام به املالك للسفينة. اختيارايً تطهرياً وقد يكون 

 التوصيات :اثنياا 
م ينص علي استيفاء الدائن 2010نص صريح يف قانون النقل البحري السوداين لسنة  تضمني /1

املرهتن علي السفينة حقه من مبلغ التأمني بشرط وجود اتفاق صريح بينهما وقبول شركات التامني ذلك  
 .كتابةً 

م  يتضمن مدة الرهن البحري خبمس 2010إضافة نص صريح يف قانون النقل البحري لسنة  /2
سنوات ويتعنين جتديده قبل انقضاء مدة اخلمس سنوات ويسري التجديد لفرتة أخري اماللة تبدأ من راري  
التجديد وليس من التاري  الذي يزول فيه ألر التسجيل، واملدة املقرتحة تربر أبن الرهون البحرية أو القروض 

 .قيمة السفينةالبحرية ال تعقد عادة ألجل طويل نظراً للنقص السريع الذي يلحق ب
م لتقرأ كاآليت )يكون تسجيل 2010( من قانون النقل البحري لسنة 36تعديل يف نص املادة ) /3
سجل السفينة بتقدمي صورة رمسية من عقد الرهن ملكتب تسجيل السفن ويرفق معها  يف البحريالرهن 
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ري وذلك ليتثين الحقًا التأش (اللوائح يفمن طالب التسجيل يشتمل على البياانت املقررة  تانموقع قائمتان
 .حدي القائمتان وتسليم القائمة األخرى إيل مقدم الطلب )الدائن املرهتن( كإلبات له بتسجيل الرهنعلي إ

م وذلك علي الرغم اما ذكر يف 2010( من قانون النقل البحري لسنة 35) تعديل نص املادة /4
وحيق  ،( لتقرأ ) يف حالة حطام السفينة ميكن نقل الرهن أو إقامة الرهن علي أموال املدين األخرى2الفقرة )

 للدائن أن يطالب حبقوقه ومديونياته أمام شركات التامني املؤمن لديها من قبل املدين(
 

 ادر واملراجعاملصقائمة 
 

 الكرميالقران  :أوالا 
 

 كتب اللغة  :اثنياا 
 م ـ  ألمحد بن حممد بن علي املغريب الفيومي ـ املطبعة األمريية ابلقاهرة.1921 ،املصباح املنري .1

 
 املراجع ابللغة العربية :اثلثاا 

 .م1946ـ القاهرة  األولامحد عبداهلادي ـ القانون البحري ـ اجلزء  .1

السوداين ـ اخلرطوم  احلسني ابو شوك ـ النظام القانوين للسفينة وما يرد عليها يف القانون البحريإمساعيل عثمان  .2
 .م2013

 .م1999أمرية صدقي ـ املوجز يف القانون البحري ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ  .3

 العربية ابلقاهرةم ـ دار النهضة 1992جالل وفاء  حممدين ـ دروس يف القانون البحري املصري اجلديد ـ  .4

واالمتياز ـ منشورات احلليب  التأميينحسني عبداللطيف محدان ـ التأمينات العينية ـ دراسة حتليلية شاملة ألحكام الرهن  .5
 .م2007احلقوقية 

 م 1898ـ السفينة ـ دار النهضة العربية ـ مطبعة جامعة القاهرة  1جزكي زكي الشعراوي ـ القانون البحري ـ  .6
 .م1982يب ـ القانون البحري ـ القاهرة مسيحة القليو  .7

 .م2009عبدالقادر حسني العطري ـالوسيط يف شرح قانون التجارة البحرية ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ الطبعة األويل  .8

 م ـ1986ـ طبعة دار النهضة العربية القاهرة ـ القانون البحري ـ  عوض علي مجال الدين .9

 .م ـ مطبعة مصر1975البحري ـ  علي البارودي ـ مبادئ القانون .10
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التأمينات الشخصية والعينية ـ دار إحياء عبدالرزاق امحد السنهوري ـ الوسيط يف شرح القانون املدين ـ اجلزء العاشر ـ  .12
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 .م1998عاطف حممد الفقي ـ قانون التجارة البحرية ـ دار النهضة العربية ـ  .14
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 .م1989مصطفي كمال طه ـ مبادئ القانون البحري ـ الطبعة الثالثة  .17

 م 2008 ـ حممد احلاج محود ـ القانون الدويل للبحار ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ  الطبعة األويل .18
 م2007فكر اجلامعي ـ الطبعة األويل . مصطفي كمال طه ـ التوحيد الدويل للقانون البحري ـ دار ال .19

 .م2005حممد فريد العريين  وحممد السيد الفقي ـ القانون البحري واجلوي ـ منشورات احلليب احلقوقية ـ  .20

 .م ـ القاهرة1967حممود مسري الشرقاوي ـ  القانون البحري ـ الطبعة الثانية  .21
 .م2005جلديدة حممد عبدالفتاح ترك ـ احلجز علي السفينة ـ دار اجلامعة ا .22
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 .2الطبعة 

 هاين دويدار ـ الوجيز يف القانون البحري ـ دار اجلامعة اجلديد للنشر ـ اإلسكندرية .26
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