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جمةل املاهون و الاعامل ندلراسات و الاحباث املاهوهَة اميت ثصدر  رةاببامغ املوّدة والاعزتاز، ٌرّس اد 

عن خمترب امبحث كاهون الاعامل  جبامعة احلسن الاول بسطات  أأن ثضع بني ًدًَْم امعدَد اخلامس عرش 

اميت ، مغرض ورش وثبادل املعارف والاىامتمات املشرتنة يف جماالت  ،"املاهون و الاعامل جمةل"من 

َّة امرصَنة، وفتح اجملال أأمام الأكالم اجلاّدة واملتخّصصة ادلراسات ا ملاهوهَة ، ونذا ورش ادلراسات الأاكدمي

 الإثراء فسحة امبحث واالإضافة يف ثكل اجملاالت.

أأيت اجلدة ، ل  تكٌرسا منو مشلّْي: االإبداع و صدار امعدد اخلامس عرش من جمةل املاهون والاعاماإ  ًو

ٍْن ًُتوّّخ حضوُرىام بد َّة اميت بلدر ثوفّر جرعة امرصاهة انرل رجٍة أأو بأأخرى يف مجةل الأحباث الأاكدمي

َّة فهيا بلدر ثوفر جرعة امتجدًد وامزنوع االإبداعّي.  واملوضوع

واس تعاهت اجملةل يف سبيل ثفعَل الأحباث اميت ثصويا وحتكمييا بنخبٍة من خرية الأساثذة اخملتّصني من 

َّة الأحباث، بتأأهَد داخل اموطن وخارجو، اذلٍن أأبدوا  َّا، اكن هل امفضل يف الارثلاء بنوع ثعاوان وهرما عوم

 هلاط اهمتّّي واملوة فهيا، وثعدًل ما ٌس توجب امتعدًَل فهيا.

َّة امواعدة،  ومتكٌرس كواعد امبحث الأاكدميّي امرصني، واس تلطاب امكفاءات وامطاكات امعوم

 وترّحب جبمَع امباحثني وامليمتنّي من داخل اموطن وخارجو. اجملاَل واسعا، "جمةل املاهون و الاعامل" ثفتح

ىذا، وهأأمل أأن ثتضافر هجودان مجَعا يف سبيل الارثلاء مبجاالت امبحث الأاكدميّي يف جامعاثنا املغربَة و 

مَمك. َّة، اميت يه كنوات ثفاعل وحواٍر منّا واإ  الاجنبَة  وعرب ىذه امفسح امعوم

 

                        املة جمةل املاهون و الأعر اداإ 



  

 حمور الدراسات واألحباث باللغة العربية
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 16.49 عنم الهاهىن  يىء في الخجاعي  بالٌغاء اإلاخػلهت الجزاغاث في الابخضائُت اإلادايم ازخهام

 يىء الخجاعي في بالٌغاء اإلاخػلهت الجزاغاث في الابخضائُت اإلادايم ازخهام

 16.49 عنم الهاهىن 

 

  ًؤوبدُض الخؿ 

 باخث في ؾل٪ الض٦خىعاه

 مسخبر ال٣اهىن واإلاجخم٘

 حامٗت ابً ػهغ )ا٧اصًغ(-٧لُت الخ٣ى١ 

 

ت بمىحب ال٣اهىن ع٢م  ،  مؿؤلت ازخهام اإلادا٦م 53.951أزاعث، بٗض اخضار اإلادا٦م الخجاٍع

خًُٟا أٞغػ قا مؿه٣ا 1955ماي  24الابخضاتُت للبذ في الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت بال٨غاء الخجاعي في ْل ْهحر 

وهظا الازخالٝ والخًاعب َب٘ لِـ مىا٠٢ الاحتهاص ال٣ًاثي ٞدؿب، ول٨ً ٦ظل٪  اججاهاث مسخلٟت.

 مىا٠٢ ال٣ٟه والباخثحن واإلاماعؾحن.

ماي  24ٞالبٌٗ ٌٗتٝر للمدا٦م الابخضاتُت بهالخُت هٓغ الضٖاوي الىاقئت ًٖ جُب٤ُ ْهحر 

٤ آلازغ أن ًى٣ٗض الازخهام لهظه ، الؾُما جل٪ اإلاغجبُت ب٣ٗىص ال٨غاء، في خ1955 ٌ الٍٟغ حن ًٞغ

اجه. ت. ول٩ل اججاه حججه ومؿٚى  اإلادا٦م بٗض اخضار مدا٦م مخسههت وهي اإلادا٦م الخجاٍع

                                                           
ت الهاصع بدىكُظه الظهحر الكٍغل عنم  53.95ناهىن عنم   1 ش  1.97.65ًهط ي بئخضار مدايم ججاٍع ، اإلايكىع 1997قبراًغ  12بخاٍع

ضة الغؾمُت غضص  ش  4482بالجٍغ  .1141 :، م1997ماي  15بخاٍع
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، ال بض ًثاع الدؿاإ٫ خى٫ ما 1955ماي  24الظي ًيسخ ْهحر  16.49ٚحر أهه، بٗض نضوع ال٣اهىن 

 لى٣اف اإلاظ٧ىع أم ال؟اطا ٧ان هظا ال٣اهىن ٢ض أعس ى م٣خًُاث لهالر خؿم ا

ان الجىاب ًٖ هظا الدؿاإ٫ ًٟغى ٖلُىا بضاًت جىاو٫ هظه اإلاىا٠٢ اإلاسخلٟت ببًجاػ، ٢بل بدث 

وما حاء به بسهىم مؿؤلت الازخهام الىىعي، وما اطا ٧ان مً قؤن طل٪  16.49مؿخجضاث ٢اهىن 

جزاٖاث اإلاغجبُت ب٣ٗض ال٨غاء الخؿم في الى٣اف الضاتغ خى٫ ازخهام اإلادا٦م الابخضاتُت في الىٓغ في ال

 الخجاعي باٖخباعه مً أهم ٖىانغ ألانل الخجاعي.

٤ الخٟهُل آلاحي بٗضه.  وؾ٩ُىن هظا الخىاو٫ ٞو

 

ض الزخهام اإلادايم الابخضائُت في هؼاغاث غهىص الٌغاء  الكهغة ألاولى: الاججاه اإلاٍؤ

ت  الخجاٍع

خُت مدا٦م الىالًت الٗامت لم ٨ًً هىا٥ مً بض للخضًث ًٖ جىإػ الازخهام، ومضي نال 

ت1955ماي  24للىٓغ في الجزاٖاث الىاقئت ًٖ جُب٤ُ ْهحر  أما بٗض ، ، ٢بل اخضار اإلادا٦م الخجاٍع

ت اإلاسخهت في الىٓغ في ه٨ظا ــؤلت جدضًض اإلاد٨مـــاخضار هظه اإلادا٦م، ٣ٞض َٟذ الى الؿُذ مؿ

ت؟هؼاٖاث. أهي اإلاد٨مت الابخضاتُت طاث الىالًت الٗامت أم ا  إلاد٨مت الخجاٍع

تراٝ  ت الابخضاتُت بمغا٦ل و٢ًاء مضًىت ٞاؽ بضعحخُه، في الٖا لم ًخؤزغ حىاب اإلاد٨مت الخجاٍع

 .1955ماي  24للمدا٦م الابخضاتُت بهالخُت هٓغ الضٖاوي اإلاخٗل٣ت ب٣ٗىص ال٨غاء في اَاع ْهحر 

اث التي ع٦ؼث ٖليها هظه اإلادا٦م ٢ًاءها هى ٧ىن الجزاٖ اث اإلاخٗل٣ت باألنى٫ ومً حملت اإلاؿٚى

ت الىاعصة في اإلااصة الخامؿت مً ال٣اهىن  ت، اهما ٣ًهض منها ــــضر للمدا٦م الخجــاإلاد 53.95الخجاٍع اٍع
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ت في ـــــجل٪ الجزاٖاث التي ٩ًىن ألانل الخجاعي بجمُ٘ م٩ىهاجه مىي ا لها، وال حكمل صٖاوي اإلاىاٖػ ٖى

غه وهى الخ٤ في ــــلتي ال جمـ اال ٖىهغا واخضا مً ٖىانمً الٓهحر اإلاظ٧ىع، وا 32ؤلاهظاع َب٣ا للٟهل 

 2ال٨غاء.

ًذ مد٨مت الاؾخئىاٝ بٟاؽ اؾىاص الازخهام لل٣ًاء الخجاعي بضٖىي أن ٢اهىن  ٦ما ٞع

ت ه20ٟى اإلااصة ــــــــّى٫، بم٣خًــــــــ، وان ز53.95 ىضة لغتِـ ــــــــ الهالخُاث اإلاؿـــــ، لغتِـ اإلاد٨مت الخجاٍع

ٗضاها الى الازخهاناث الىاعصة في ــــت، ٞبهه لم ًخـــــُــــــمت الابخضاتُت بمىحب ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهاإلاد٨

اٞت الى أن الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت باألنل الخجاعي ــــــــ. باإلي1955ماي  24هحر ــــــ٢ىاهحن زانت، ومً بُنها ْ

ت، خؿب هٟـ اإلاد٨مت، حاءث التي جىضعج في هُا١ اإلااصة الخامؿت مً ٢اهىن اخضار اإلا دا٦م الخجاٍع

ٖلى ؾبُل الخهغ في مضوهت الخجاعة وهي بُ٘ ألانل الخجاعي أو عهىه أو ج٣ضًمه خهت في قغ٦ت أو 

ويٗه في اَاع الدؿُحر الخغ، وبالخالي ًسغج مً هظا الىُا١ الجزاٖاث الىاججت ًٖ جُب٤ُ الٓهحر 

 اإلاظ٧ىع.

ؿاهض هظا اإلاى٠٢ ال٣ًاثي بٌٗ الباخ الؾُما ألاؾخاط الؿباعي، وؾغص لظل٪  3ثحن واإلاماعؾحن.َو

ت مً ألاؾباب:  مجمٖى

ان الجزإ ال ًخٗل٤ باألنل الخجاعي، واهما بجزإ ًخٗل٤ ب٣ٗض ٦غاء مدل ججاعي، والٟغ١ بحن  -

ت ٦بحر؛ ت واإلال٨ُت ال٣ٗاٍع  اإلال٨ُت الخجاٍع

                                                           
ت بمغايل غضص خٌم اإلادٌمت الخجا  2 ش  93/98ٍع  .46/98، ملل مضوي غضص 1998ؤيخىبغ  08بخاٍع

ؤخمض قٌغي الؿباعي، الىؾُِ في ألانل الخجاعي، الجؼء الثالث، مُبػت الىجاح الجضًضة، الضاع البًُاء، الُبػت ألاولى،   3

 وما ًليها. 648 :، م2008

عة باإلاؿغب، ؤقاع إلُه غبض الغخمان الكغناوي، ناهىن الػهىص اهظغ يظلَ مىنل ؤخمض لكغوجي في يخابه الخاحغ وناهىن الخجا

 .214 :، م2013اإلاؿماة، الٌخاب الثاوي، غهض الٌغاء، مُبػت ألامىُت الغباٍ، َبػت 
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ت في ال 4ان اإلااصة الخامؿت - ضٖاوي اإلاخٗل٣ت بال٣ٗىص أؾىضث الازخهام للمدا٦م الخجاٍع

ُه مضهُا، ٞهي ال جسخو بىٓغها. ت، أما الجزاٖاث طاث الُاب٘ اإلاسخلِ، أي الظي ٩ًىن أخض َٞغ  الخجاٍع

ت بالضاع البًُاء  ت اإلاسخلُت بٌٗ اإلادا٦م ًؤحي في م٣ضمتها اإلادا٦م الخجاٍع و٢ض جبيذ هظه الىٍٓغ

غاٝ. ٞبطا خُث ًؤزظ هظا الاججاه في ما ًسو او٣ٗاص الا  5بضعحخيها. زخهام إلاد٨مت ما الى َبُٗت ألَا

ا مضهُا،  ت، أما اطا جًمً الجزإ َٞغ ً او٣ٗض الازخهام خخما للمد٨مت الخجاٍع ا الجزإ جاحٍغ ٧ان َٞغ

ت  ان ٖلى اؾىاصه نغاخت للمدا٦م الخجاٍع ٞاالزخهام ٩ًىن للمدا٦م الابخضاتُت، ما لم ًخ٤ٟ الُٞغ

ت. ٦ما جىو ٖلى طل٪ اإلااصة الخامؿت مً  ٢اهىن اخضار اإلادا٦م الخجاٍع

ت اإلاىٓمت بم٣خط ى ْهحر  ماي  24ومً يمً ما ٖللذ به خ٨مها ٧ىن ٣ٖىص ٦غاء اإلادالث الخجاٍع

ت ٖىضها  1955 ً، وج٩ىن اإلاد٨مت الخجاٍع ت بُبُٗتها اال اطا أبغمذ بحن جاحٍغ ال حٗخبر ٣ٖىصا ججاٍع

 مسخهت َب٣ا للماصة الخامؿت.

                                                           
ت بالىظغ في: 53.93جىو اإلااصة الخامؿت مً الهاهىن عنم   4 ت غلى ؤهه:" جسخو اإلادايم الخجاٍع  اإلاخػلو بئخضار اإلادايم الخجاٍع

ت؛ا -1  لضغاوي اإلاخػلهت بالػهىص الخجاٍع

ت؛ -2  الضغاوي التي جيكإ بحن الخجاع واإلاخػلهت بإغمالهم الخجاٍع

ت؛ -3  الضغاوي اإلاخػلهت باألوعام الخجاٍع

ت؛ -4 ًاء في قغيت ججاٍع  الجزاغاث الىاقئت بحن قغ

ت. -5  الجزاغاث اإلاخػلهت باألنُى الخجاٍع

ت نً  اًا خىاصر الؿحر.وحؿدثنى مً ازخهام اإلادايم الخجاٍع

ت قُما نض ًيكإ بُنهما مً هؼاع بؿبب غمل مً  ًمًٌ الاجكام بحن الخاحغ وؾحر الخاحغ غلى إؾىاص الازخهام للمدٌمت الخجاٍع

 ؤغماُ الخاحغ.

ٍام الكهُى مً   70-327إلى  306ًجىػ لألَغاف الاجكام غلى غغى الجزاغاث اإلابِىت ؤغاله غلى مؿُغة الخدٌُم والىؾاَت وقو ؤخ

 مً ناهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت."
ت بالضاع  5 ش  40/98البًُاء غضص  عاحؼ نغاع مدٌمت الاؾخئىاف الخجاٍع ، ميكىع بمجلت 98-98، اإلالل عنم 1998ؾكذ  26بخاٍع

 .231، م 1999ًىاًغ  34اإلادامي غضص 

ش  166/98/3 ، ملل87/98وؤًًا الهغاع عنم  ت 17/9/98بخاٍع ل /اإلاؿغبُت، ماعؽ، ميكىع بمجلت اإلادايم الخجاٍع  .156 :، م2000ؤبٍغ

ش 98/2وؤًًا اإلالل عنم   وما ًليها. 12 :، م1998قدىبر  8، ميكىع بمجلت الخضر الهاهىوي، غضص 1998ًىهُى  25، بخاٍع

ت غضص  ش  19/98خٌم اإلادٌمت الخجاٍع  .230 :، م1999، ًىاًغ 18، ميكىع بمجلت ؤلاقػاع الػضص 1998ًىهُى  30بخاٍع
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اإلاػاعى الزخهام اإلادايم الابخضائُت في هؼاغاث غهىص الكهغة الثاهُت: الاججاه 

ت  الٌغاء الخجاٍع

في َلُٗت اإلادا٦م التي حٗاعى ازخهام اإلادا٦م الابخضاتُت  6حٗخبر مد٨مت الاؾخئىاٝ بمغا٦ل

ٌ ومؿُغة الهلر وججضًض ٣ٖض ال٨غاء  ت لُلباث ؤلاٞغاٙ والخٍٗى ت الخجاٍع في الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت باأل٦ٍغ

حرها. وهي  ٢ض جىؾٗذ في جٟؿحرها لل٣ٟغة الخامؿت مً اإلااصة الخامؿت مً ال٣اهىن اإلادضر للمدا٦م ٚو

ت، واٖخبرث أن ال٣ٟغة اإلاظ٧ىعة حاءث قاملت لجمُ٘ الجزاٖاث ؾىاء جل٪ اإلاخٗل٣ت بال٣ٗىص  الخجاٍع

حرها مً الجزاٖاث ا ٌ ججضًض ال٣ٗض، ٚو اث الغامُت الى ٞع إلاغجبُت اإلاىهبت ٖلى ألانل الخجاعي أو اإلاىاٖػ

 باألنل الخجاعي أو بؤخض ٖىانغه.

و٢ض أًض مى٠٢ مد٨مت الاؾخئىاٝ بمغا٦ل بٌٗ الباخثحن  واإلاماعؾحن، ٧األؾخاط اإلاهضي قبى، 

بض الٗلي اإلاٗضاجي.   7ومدمض أ٦غام، ٖو

لى ٢ض اهخهغ لهظا اإلاى٠٢، وخؿم الخالٝ لهالر سخب  -مد٨مت الى٣ٌ– ٦8ما أن اإلاجلـ ألٖا

 م الابخضاتُت.الازخهام مً اإلادا٦

و٢ض اهخ٣ض ألاؾخاط الؿباعي بكضة مى٠٢ مد٨مت الى٣ٌ الظي حاهب الهىاب بدؿبه. واٖخبر 

ت هي اإلاسخهت وخضها بٌٟ هؼاٖاث  أن ما طهب الُه احتهاص مد٨مت الى٣ٌ مً ٧ىن اإلادا٦م الخجاٍع

                                                           
ش  156، ملل ججاعي غضص 146مت الاؾخئىاف بمغايل عنم نغاع مدٌ  6 ، ؤقاعث إلُه هجاة الٌو، الخو في 1998هىهبر  17ناصع بخاٍع

 .492 :، م2006الٌغاء الخجاعي يػىهغ في ألانل الخجاعي ومضي الخماًت اإلاهغعة له، الُبػت ألاولى، 
، ؤيخىبغ   7  .119، و118، و98، غلى الخىالي الهكداث: 1999عاحؼ في آعاء هؤالء، مجلت اإلاىخضي، الػضص ألاُو
ش  2248نغاع غضص   8  .2227/2000، ملل غضص 2001/ 14/11بخاٍع

ش  830نغاع غضص   .648 :. ؤقاع إليهما اخمض قٌغي الؿباعي، م. هكؿه، م02/09/2003بخاٍع

ش  550اهظغ يظلَ الهغاع غضص  ًاع، مىاػغاث الٌغاء ، ميكىع لض192/3/2/2005، ملل ججاعي غضص 23/04/2008بخاٍع ي غمغ ؤػو

 .146 :، م2013الخجاعي مً زالُ نًاء مدٌمت الىهٌ، الجؼء الثاوي، الُبػت ألاولى 
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٘ ًخجاوػ ، بهٝغ الىٓغ ًٖ َبُٗت ٣ٖض ال٨غاء وأَغاٞه ٚحر ناتب، وأهؼله مجزلت ال1955ماي  24 دكَغ

مجغص الاحتهاص، اٖماال ل٣اٖضة ال احتهاص م٘ وحىص الىو، مئ٦ضا ٖلى أهه لِـ مً خ٤ اإلادا٦م ٖلى 

 مسخل٠ صعحاتها أن حكٕغ ألن اإلااصة الخامؿت واضخت ويىح الكمـ.

ض بضوعها مى٠٢ ألاؾخاط الؿباعي ُٞما طهب الُه، بسهىم ججاهل َبُٗت أَغاٝ ال٣ٗض  وهٍئ

ي اإلاد٨مت التي ًى٣ٗض لها الازخهام، واال ما الٟاتضة التي أعاص اإلاكٕغ جد٣ُ٣ها ال٨غاثي، للخؿم ف

بالخىهُو نغاخت في نلب اإلااصة الخامؿت اإلاكاع اليها أٖاله، اطا لم ج٨ً هي جم٨حن اإلا٨غي اطا ٧ان 

ا مضهُا مً الخُاع بحن م٣اياة الخاحغ اما أمام اإلادا٦م الابخضاتُت واما أمام اإلادا٦م الخ ت.َٞغ  جاٍع

، ٠ُ٨ٞ اطن حٗغى 49.16واطا ٧ان هظا الى٣اف ٢ض اخخضم في الٟترة الؿاب٣ت لهضوع ٢اهىن 

اث؟  هظا ألازحر إلا٣خًُاث الازخهام الىىعي في هظه اإلاىاٖػ

مً الازخهام الىىعي في الجزاغاث  16.49الكهغة الثالثت: مىنل الهاهىن عنم 

ت  الخجاٍع

لم ًدؿمىا أمغ الازخهام بك٩ل جهاثي،  16.49ع٢م ًم٨ىىا ال٣ى٫ ان وايعي م٣ترح ال٣اهىن 

ت ٦مبضأ ٖام، ٚحر أهه اؾدثني مً  9وان ٧اهذ اإلاىاص اإلاخٗل٣ت به ٢ض ٣ٖضث الازخهام للمدا٦م الخجاٍع

طل٪ اإلاىا٤َ التي ال جىحض بها اإلادا٦م اإلاظ٧ىعة، اط في هظه الخالت ًى٣ٗض الازخهام للمدا٦م 

ب ز  ضمت ال٣ًاء مً اإلاىاَىحن.الابخضاتُت اهخهاعا إلابضأ ج٣ٍغ

                                                           
اؾخػملذ هىا لكظت اإلاىاص بضُ اإلااصة بهُؿت اإلاكغص، ألن الازخهام هظم في ماصة واخضة في خهُهت ألامغ، لًٌ الخػضًالث التي   9

ؼ ؾحرث جغنُم اإلااصة اإلاػىُت ؤيثر مً مغة لخهذ مهترح الهاهىن إبان مؿُغة الد ، لِؿخهغ في 30 :، اإلااصة27 :، اإلااصة26: اإلااصة)كَغ

 (.35الهاهىن النهائي غلى جغنُم اإلااصة 
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وججضع ؤلاقاعة الى أن نُٛت حمُ٘ هظه اإلاىاص لم ًلخ٣ها أي حٗضًل مهم، بل حاءث ٖمىما 

ت بالىٓغ في الجزاٖـــــــــ" جسخ ي:ـــ٧الخال ه ــــــــحر أهــــــــــظا ال٣اهىن، ٚــــــــــل٣ت بخُب٤ُ هـــــاث اإلاخٗــــو اإلادا٦م الخجاٍع

ت ـــىطها م٣غ مد٨مـــــً صاتغة هٟــــض يمـــــــم ًىحــــــخهام مى٣ٗضا للمدا٦م الابخضاتُت اطا لـــــًب٣ى الاز

ت."  ججاٍع

ؿدك٠ مً طل٪ أن هظا الىو ٢ض أحاب ًٖ أخض أوحه ؤلاق٩ا٫ اإلاُغوح، والظي اجسظ بٗضا  َو

ت، ًىٗ ٣ض الازخهام حٛغاُٞا، خُث اهه في حمُ٘ اإلاىا٤َ التي جسلى مً وحىص اإلادا٦م الخجاٍع

ال١ الظي أزظث به مد٨مت الى٣ٌ، واإلادا٦م اإلاٗاعيت  للمد٨مت الابخضاتُت، وهى ًدض بظل٪ مً ؤلَا

 الزخهام اإلادا٦م الابخضاتُت في هظه الجزاٖاث. 

ضة الغؾمُت ٢ض أؾ٣ُذ هظا البٗض  16.49مً ال٣اهىن  35اال أن نُٛت اإلااصة  اإلايكىع بالجٍغ

لخىُٓم ال٣ًاثي، خُث حاءث نُٛت هظه اإلااصة ٧الخالي:" جسخو الجٛغافي، واهخهغث إلا٣خًُاث ا

ت بالىٓغ في الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت بخُب٤ُ هظا ال٣اهىن، ٚحر أهه ًى٣ٗض الازخهام للمدا٦م  اإلادا٦م الخجاٍع

 الابخضاتُت َب٣ا لل٣اهىن اإلاخٗل٤ بالخىُٓم ال٣ًاثي للممل٨ت."

ٟهم مً طل٪ أن الازخهام ًى٣ٗض للمدا٦م الابخض اتُت بسهىم مغاحٗت الؿىمت ال٨غاتُت، ٍو

ًخٗل٤ بمغاحٗت أزمان ٦غاء اإلادالث اإلاٗضة للؿ٨نى أو  07.03َب٣ا للماصة الثامىت مً ال٣اهىن ع٢م 

  10الاؾخٗما٫ اإلانهي أو الخجاعي أو الهىاعي أو الخغفي.

                                                           
ؤزمان يغاء اإلادالث اإلاػضة للؿٌنى ؤو الاؾخػماُ اإلانهي ؤو الخجاعي ؤو الهىاعي ؤو الخغفي،   ًخػلو بمغاحػت 07.03 ناهىن عنم 10

ضة الغؾمُت غضص 2007هىقمبر  30) 1428مً طي الهػضة  19ناصع في  1.07.134ىكُظه ظهحر قٍغل عنم الهاصع بد (، اإلايكىع بالجٍغ

ش  5586  .4061 :، م2007صٌؿمبر(  13) 1428طو الدجت  2بخاٍع
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ُبت ًخٗل٤ باؾدُٟاء الىح ٦64.99ما ؾدب٣ى اإلادا٦م الابخضاتُت مسخهت في اَاع ٢اهىن ع٢م 

ألن هظا ال٣اهىن أؾىض الازخهام لهظه اإلادا٦م ٦ما ٌؿخٟاص مً م٣خًُاجه، ألهه أؾىض  11ال٨غاتُت،

اإلااصة الثاهُت ُٞما ًسو جىحُه اهظاع باألصاء الى  ىالازخهام لغتِـ اإلاد٨مت الابخضاتُت بم٣خط 

. وأؾىض الازخهام، اإلا٨تري، وبم٣خط ى اإلااصة الخامؿت ُٞما ًسو الخهض٤ً ٖلى ؤلاهظاع وألامغ باألصاء

ٗه اإلا٨تري في  بمىحب اإلااصة الثامىت مً هٟـ ال٣اهىن، الى اإلاد٨مت الابخضاتُت للىٓغ في الجزإ الظي ًٞغ

 خالت ٢بى٫ َلب الخهض٤ً.

 53.93مً ال٣اهىن  ٦6ما أهه ؾِى٣ٗض الازخهام للمد٨مت الابخضاتُت، ٖمال بم٣خًُاث اإلااصة 

ت، في حمُ٘   صعهم. 0020.000,ي ال جخجاوػ ٢ُمتها ــــــالُلباث الخاإلادضر للمدا٦م الخجاٍع

لُب٣ى الدؿاإ٫ ٢اتما مً حضًض خى٫ الجهت اإلاسخهت للبذ في هؼاٖاث ال٨غاء الخجاعي في اإلاىا٤َ 

ت، والخالت التي ٩ًىن ُٞه ٣ٖض ال٨غاء مسخلُا، هل ًى٣ٗض الازخهام  التي ال جىحض بها اإلادا٦م الخجاٍع

ت؟للمدا٦م الابخضاتُت أم ل  12لمدا٦م الخجاٍع

٣ا للخىُٓم ال٣ًاثي   مما الق٪ ُٞه أن مً نىع او٣ٗاص الازخهام للمد٨مت الابخضاتُت ٞو

للممل٨ت هي الخالت التي ٩ًىن ٞيها أخض َغفي الجزإ مضهُا، ٖمال بال٣ٟغة الثالثت مً اإلااصة الخامؿت مً 

. 16.49٪، لىو ٖلُه نغاخت في ال٣اهىن اإلاكاع اليها ؾالٟا، ألهه لى أعاص اإلاكٕغ ٚحر طل 53.95ال٣اهىن 

وماصام أن ال٣اهىن لم ٌؿدبٗض اٖما٫ هظه ال٣ٟغة ولم ًيسخها، ٞبهه، ٖلى ألا٢ل باليؿبت ل٣ٗىص ال٨غاء 

                                                           
مً حماصي ألاولى  13في  ناصع  1.99.211ًخػلو باؾدُكاء الىحُبت الٌغائُت، الهاصع بدىكُظه ظهحر قٍغل عنم  64.99الهاهىن عنم   11

ضة الغؾمُت غضص 1999ؤؾؿُـ  25) 1420 ش  4732(، الجٍغ  .2449:(، م1999ؤيخىبغ  07) 1420آلازغة حماصي  26بخاٍع
، نغاءة هظه اإلااصة بكٍل ًخالءم مؼ جىحه مدٌمت الىهٌ في 16.49مً الهاهىن  35ازخاعث بػٌ مدايم اإلاىيىع، غمال باإلااصة  12

ت.ؤن حمُؼ الجزاغاث ا  إلاغجبُت باألنل الخجاعي هي جىضعج يمً الازخهام الخهغي للمدٌمت الخجاٍع

ش  1/1304/2017، في اإلالل عنم 10اهظغ غلى ؾبُل اإلاثاُ: خٌم ناصع غً اإلادٌمت الابخضائُت بُاَا عنم   .24/04/2017بخاٍع
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ا مضهُا في الخُاع،  الخجاعي اإلاسخلُت، ًجب أن ًٟهم مً طل٪ ؤلاب٣اء ٖلى خ٤ اإلا٨غي، اطا ٧ان َٞغ

ت أو اإلاد   ٨13مت الابخضاتُت التي جىحض صازل هٟىطها الٗحن اإلا٨غاة.إلاغاحٗت اما اإلاد٨مت الخجاٍع

أن أ٦ض ٖلى أن الغأي ٢ض اؾخ٣غ ٖلى أهه " اطا ٧ان الُٝغ  14و٢ض ؾب٤ لألؾخاط ٞئاص مٗال٫

ض أن ٣ًاض ي الخاحغ ٞبن مغ٦ؼ هظا ألازحر هى الظي حهم باٖخباعه مضعى ٖلُه، ٞلٛحر  اإلاضوي هى الظي ًٍغ

٘ الضٖىي أمام ال٣ًاء الخجاعي أو اإلاضوي. أما اطا ٧ان الخاحغ ]الُٝغ اإلاضوي[ مً زم ، الخُاع بحن ٞع

ا مضهُا ًجٗل الازخهام  ض أن ٣ًاض ي ٚحر الخاحغ ٞبن مغ٦ؼ هظا ألازحر باٖخباعه َٞغ الخاحغ هى الظي ًٍغ

حن ٖلى اؾىاصه لل٣ًاء الخجاعي."  ًى٣ٗض لل٣ًاء الٗاصي اال اطا خهل الاجٟا١ بحن الُٞغ

ت، ٞبهىا لم هٟهم مى٠٢ اإلاكٕغ الظي أما باليؿبت للم ىا٤َ التي ال ًىحض بها م٣غ للمد٨مت الخجاٍع

اصة في الخ٩ل٠ُ باليؿبت للمخ٣ايحن،  زال٠ ما وعص بضاًت في م٣ترح ال٣اهىن. وهى الخىحه الظي ُٞه ٍػ

ًٞال ًٖ ٧ىهه ًٟخ٣غ لبٗض هٓغ، ٖلى اٖخباع أن سخب ٧ل ازخهام للمد٨مت الابخضاتُت في ال٣ًاًا 

ت ؾُهُضم مؿخ٣بال م٘ الخىحه الظي ًم٨ً أن ٌؿدك٠ مً مكغوٕ ال٣اهىن ع٢م ال  38.15خجاٍع

اإلاخٗل٤ بالخىُٓم ال٣ًاثي، الظي هو ٖلى ام٩اهُت اخضار ٢ؿم مخسهو في ال٣ًاء الخجاعي، ًبذ، 

ت اإلاؿىضة الى اإلادا٦م الابخضاتُت الخجا 54َب٣ا للماصة  ت مً اإلاكغوٕ، صون ٚحره في ال٣ًاًا الخجاٍع ٍع

ت ألازغي التي جضزل في ازخهام اإلادا٦م الابخضاتُت.  بمىحب ال٣اهىن، وفي ال٣ًاًا الخجاٍع

٘ اإلا٣اعن، الؾُما الٟغوس ي، لم ًتر٥ طل٪ بضون جؤَحر، بل هو  اصة ٖلى أن جىحه الدكَغ ٍػ

مً مضوهت الخجاعة ٖلى أهه:" في اإلا٣اَٗاث التي ال ًىحض بها م٣غ  L721-2نغاخت بمىحب الٟهل 

                                                           
ت الػهض اإلاسخلِ اإلاكاع إليها ؾابها.  13  مىنل هظٍغ
 .60 :، م2012الخجاعي الجضًض، مُبػت ألامىُت، الغباٍ، الُبػت الغابػت قؤاص مػالُ، قغح الهاهىن   14
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ت، جب٣ى اإلادا٦م الابخضاتُت مسخهت في حمُ٘ اإلاىاص التي جىضعج في اَاع ازخهام لل مد٨مت الخجاٍع

ت."  اإلادا٦م الخجاٍع

ل م٣خًُاث ٦ال مً ال٣اهىن  هحر  53.95وفي الخخام وٗخ٣ض أن الخٗاعى الخانل ؾلٟا في جؤٍو ْو

٢ض أؾىض الازخهام  الهاصع خضًثا 16.49لم ٌٗض له ما ًبرعه ماصام أن ال٣اهىن  1955ماي  24

الخُت ــــــضاتُت بظاث الهـــــا٦م الابخــ٘ الاخخٟاّ للمدـــــً مــــُاجه، ل٨ـــــ٤ م٣خًـــــت في جُبُـاٍعـــــا٦م الخجـــــللمد

في حمُ٘ الجزاٖاث التي أؾىضث لها نغاخت بمىحب الخىُٓم ال٣ًاثي للممل٨ت ومً بُنها الجزاٖاث 

ٗت الىحُبت ال٨غاتُت، ًٞال ًٖ الجزاٖاث اإلاسخلُت التي ٩ًىن ٞيها أخض اإلاخٗل٣ت باؾدُٟاء ومغاح

غاٝ مضهُا.  ألَا
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 وقغوؿا اإلاؿغب بحن مهاعهت صعاؾت اإلاالي اإلاجاُ في البرإلاان ازخهاناث

 

 ازخهاناث البرإلاان في اإلاجاُ اإلاالي صعاؾت مهاعهت بحن اإلاؿغب وقغوؿا

 

 مدمض ؤمهغف 

ت ومالُت الضولتباخث في الخضبحر ؤلاصاعي لل  مىاعص البكٍغ

 حامٗت مدمض الخامـ

 

ُٗت، مالُت، ع٢ابُت، جؤؾِؿُت، صبلىماؾُت(، ٞان  م جىٕى الازخهاناث اإلاسىلت للبرإلاان )حكَغ ٚع

هظه اإلائؾؿت، بضاًت مً امخال٦ها ؾلُت اإلاىا٣ٞت ٖلى  ألاؾاؾُت لٗمل  الازخهام اإلاالي ًٓل الغ٦حزة 

ت  ٞغى الًغاتب لخهل الى الغ٢ابت ٖلى هُمىت الخ٩ام ٖلى ٖملُت الجباًت وؤلاهٟا١ وطل٪ ٖبر مجمٖى

اع، خُث ًخهضع  خ٤ الازخهام اإلاالي الخ٣ى١ التي جخمخ٘  مً ؤلاحغاءاث واإلاؿاَغ اإلاٗخمضة في هظا ؤلَا

بر مغاخُل  جي ٖو غوؿا، خُث أ٦دؿب هظا الخ٤ بك٩ل جضٍع بها اإلائؾؿت البرإلااهُت ٧ل مً اإلاٛغب ٞو

سُت، بضءا  بًغوعة مىا٣ٞخه ٖلى الًغاتب، التي حٗخبر مً الازخهاناث اإلاالُت الخ٣لُضًت للمئؾؿت جاٍع

 .البرإلااهُت، زم اهخ٣ل الى يغوعة مغا٢بخه لإلهٟا١ والخدهُل، وبالخالي اٖخماص اإلاحزاهُت

ٞالبرإلاان هى اإلامثل اإلاباقغ للجماهحر، وهى بظل٪ ٌكٕغ ال٣ىاهحن التي جد٨م اإلاجخم٘ ٦ما ًغا٢ب 

اتها، و٢ض ْهغ البرإلاان في اَاع جدىالث احخماُٖت وا٢خهاصًت واؾٗت، زم جضٖم صوعه الخ٩ ىمت في جهٞغ

 وؾُى مئزغة ابان الاهخ٣ا٫ الى ٞترة الثىعة الهىاُٖت.  تم٘ ْهىع َب٣



 

 

19 

ٟٞي ٞغوؿا بضأ الخُىع بما ٌؿمى بغإلاان باَعـ، الظي يم ٖضصا مً الىبالء زم انُضم م٘ اإلال٪ 

الايُهاص ول٨ً اإلاُل٣ت ، ٞخٗغى أًٖاته للىٟي و لثامً ٖكغ، وجدضي ؾلُخهمىظ أوازغ ال٣غن ا

ـ الؿاصؽ ٖكغ ، ايُغ الى   احخظابالجماهحر حٗاَٟذ مٗهم، وم٘ جؤػم الخالت اإلاالُت للمل٪ لَى

ت، وبالخالي ٧ان لبض مً الاخخ٩ام  ضجؤًُ ل زؼاهخه الخاٍو الىبالء والجمهىع ٖلى ؾىاء بدثا ًٖ وؾاتل جمٍى

واؾدكاعة الجماهحر، أي ٢بى٫ جؤؾِـ البرإلاان وؾلُاجه، وأنبذ مدىع ألاخضار في طل٪ الى٢ذ لألمت 

ضًض ؾلُاجه وأن ٩ًىن هظا البرإلاان حٗبحرا ًٖ ــــهى اٖالن صؾخىع ٞغوؿا، ويمان وحىص البرإلاان وجد

أعو٢ت اعاصة الكٗب، واهضلٗذ الثىعة الٟغوؿُت الكهحرة، وبضأ الٗهض الجمهىعي لٟغوؿا مً صازل 

 .15البرإلاان 

م(، والثىعة اإلامازلت في ال٣غن الثامً ٖكغ، أنبذ البرإلاان  1789ٞابٗض الثىعة الٟغوؿت ؾىت )

مئؾؿت أؾاؾُت و مُلبا مهما للخض مً الؿلُاث اإلاُل٣ت مهما للخض مً الؿلُت اإلاُل٣ت، ٖمىما 

ش الؿُاس  ، و٢ض 1789ي الٟغوس ي مىظ زىعة ٞٓهىع البرإلاان )الٟغوس ي( في ٞغوؿا جؤزغ الى خض ٦بحر بالخاٍع

ًجٗل ل٩ل مً عتِـ الجمهىعٍت وأًٖاء مجلـ الىىاب و  ٧1875ان الضؾخىع الٟغوس ي الهاصع ؾىت 

ُٗت صون أن ًمحز الا٢تراح في اإلاؿاتل اإلاالُت بىٓام زام،  مجلـ الكُىر خ٤ ا٢تراح في اإلاؿؤلت الدكَغ

اهُت في اإلاجا٫ اإلاالي، خُث أهه ًجب ٢هغ ا٢تراح اال أن وػٍغ اإلاالُت َالب باؾدبٗاص اإلا٣ترخاث البرإلا

الظي أًض بٌٗ  –اإلاؿاتل اإلاالُت ٖلى الخ٩ىمت وخضها، بل ان م٣غع لجىت محزاهُت بمجلـ الىىاب 

بغع طل٪ بؤن العجؼ الضاتم في محزاهُت الضولت ًغح٘ الى ال٣ىاهحن طاث ألانل  –هىابه طل٪ الا٢تراح 

 .195816ع التي ألهمذ صؾخىع الجمهىعٍت الخامؿت لؿىت البرإلااوي وأًًا مً زال٫ ألا٩ٞا

                                                           
 .الاؾتراجُجُتغلي الهاوي، وكإة وجُىع البرإلاان، مغيؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت : ص  15
غوخت لىُل قهاصة الضيخىعة ، صوع البرإلاان في نىؼ الؿُاؾاث اإلاالُت   16 ألاُو ،  الجؼء –صعاؾت مهاعهت  –قاَمت الؼهغاء هحراث، أَل

 .59، م: 2013الاحخماغُت ؾال، ؾىت حامػت مدمض الخامـ الغباٍ، ًلُت الػلىم الهاهىهُت والانخهاصًت و
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ذ الازخهاناث اإلاالُت للمجالـ الخمثُلُت جُىعا مىظ ال٣غن  ذ ٢ٟؼة 14و٢ض ٖٞغ ، ل٨نها ٖٞغ

ـ الؿاصؽ ٖكغ هٟؿه في خاحت الى  ُت م٘ ٢ُام الثىعة الٟغوؿت وجىعَها في الخغوب، ٞىحض لَى هٖى

غى الًغاتب ال تي لم ٨ًً لُخدهل ٖليها اال بمؿاٖضة اإلاجالـ، هظه الٗىصة الى هٓام اإلاجالـ ٞو

ىُت   .17ألازحرة التي أَل٤ ٖليها ُٞما بٗض اؾم الجمُٗت الَى

ش قهغ ماي ؾىت  ، ٣ٞغعث ٖضم ٢اهىهُت ٧ل 1789وه٨ظا صٖاها الى الاو٣ٗاص وخضص الحخماٖها جاٍع

بت لم جؤطن هي بجباًتها  . 18يٍغ

حر الالخ٣ت مغزها له بؤن ًؤطن للجباًت ولإلهٟا١ إلاضة وأنبذ بٗضها البرإلاان الٟغوس ي في الضؾاج

 . 19ىعٍت الخامؿتـــــــفي ْل الجمه 1958ا٫ اإلاالي في صؾخىع ــــــو صوعها في اإلاجـــت ، الى أن ج٣لـــؾى

أما وكىء الازخهاناث اإلاالُت في اإلاٛغب ٣ٞض حاءث بٗض خهى٫ اإلاٛغب ٖلى الاؾخ٣ال٫، أما 

ُٗت و مغا٢بت اإلاسؼن هظا ٢بل الخماًت ٣ٞض ق٩لذ ح ت الدكَغ مُٗت الٗلماء هىاة البرإلاان طاث الجٖز

 .اإلاٛغبُت التي ته٩ُلذ زال٫ ٢غون ألازحر ٌٗخبر حٗبحرا ًٖ الضولت

و٢ض لٗب اإلاسؼن في اإلاٛغب الى خض ما صوع اإلال٨ُت الٟغوؿُت في مغ٦ؼة الضولت، و صوع البرإلاان 

ُاوي في جؤ٦ُض الؿلُت اإلاالُت، ٣ٞض بت مدىع اهخمام اإلاسؼهُت التي ٧اهذ جغي ٞيها  البًر ٧اهذ الًٍغ

ُض ؾلُت الضولت، ٣ٞض هُمىذ اإلاكا٧ل اإلاالُت ٖلى الخُاة الؿُاؾُت والاحخماُٖت زانت  الىؾُلت لخَى

في الىه٠ الثاوي مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، وجم الخس٠ُٟ مً مماعؾت الؿلُت الؿُاؾُت للمسؼن 

الضًيُت ممثلت في هُئت الٗلماء الظًً لٗبىا صوعا مدىعٍا بىحىص هُئت وؾُِ جماعؽ الؿلُت 

                                                           
الب، الىظم الؿُاؾُت الػاإلاُت اإلاػانغة، صاع الٌخاب الضاع البًُاء،   17  .95م:  1981غبض الهضي بَى
، الُبػت الثالثت ، صاغبض الهاصع جُػالحي، اإلاالُت الػامت اإلاؿغبُت واإلاهاعهت، نا  18 ضة حع اليكغ الجؿىع، و هىن اإلاحزاهُت، الجؼء ألاُو

 .55م:  2002
 .149قاَمت الؼهغاء هحراث، مغحؼ ؾابو، م:   19
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ش اإلاٛغب، والظًً ٧ان صوعهم ًخجلى في الخض مً ؾلُت  واصًىلُجُا مٗخبرا في مسخل٠ مجاالث جاٍع

الؿلُان في اإلاجا٫ اإلاالي، اط ق٩لىا هىاة حمُٗت بغإلااهُت ٧اهذ مىا٣ٞتها ٖلى ٞغى الًغاتب مُلىب 

 . 20ببلخاح مً َٝغ الؿلُان

سُت ٦ظل٪، اعجبُذ مماعؾت الازخهام البرإلااوي للمالُت في  خباعاث ؾُاؾُت وعوخُت وجاٍع اطا واٖل

ىاهحن اإلاالُت والغ٢ابُت ٖلى ـــــضاع ال٣ـــــــ٤ ا٢غاع ازخهام البرإلاان في انـــــغب بجهاػ اإلاسؼن، ولم ًخد٣ــــــــــاإلاٛ

ش ــــــاليكاٍ اإلاالي اال بىي ثُل البرإلااوي وهو ــــــــالظي ٦غؽ هٓام الخم 1962هىهبر  18٘ أو٫ صؾخىع  بخاٍع

ذ " و٢ض أ٢غث مسخل٠ الضؾاجحر الالخ٣ت ـــــــىن اإلاالُت ًٖ البرإلاان بالخهــــــــــٖلى أهه " ... ًهضع ٢اه ٍى

والظي يم مباصة وأخ٩ام ٖامت جيسج زٍُى ٞلؿٟت  201121الازخهام اإلاالي للبرإلاان بما ٞيها صؾخىع 

 22.الجضًضة٣ُت الضؾخىعٍت الىز

ٖالوة ٖلى طل٪ ٞالبرإلاان اإلاٛغبي ًدخل اإلا٩اهت الثاهُت بٗض اإلال٨ُت في الهىضؾت الضؾخىعٍت، و٢ض 

، أنبذ بٗضها الازخهام اإلاالي البرإلااوي  201123الى ٚاًت  1962ت ـــــزىلخه الضؾاجحر اإلاخٗا٢بت مىظ ؾى

ت زان أعاص لها أن ج٩ىن بحن الخ٣لُضاهُت وال٣ٗلىت، هظه ألازحرة التي  ا ٞلؿٟت حضًضةــت، جد٨مهــــــــــطو هٍى

 1962غبي بضوعه جؤزغ بهظه اإلابضأ مىظ أو٫ صؾخىع ـام الؿُاس ي اإلاٛــ، و الى24ٓ 1958حاء بها صؾخىع 

ِ ٢اهىها ٖلى ؾبُل ــوالظي خمل بهماث صؾخىع الجمهىعٍت الخامؿت، ٞال٣اهىن اإلا٣اعن اطا لم ٌٗض ٣ٞ

                                                           
-359مهغ (، اإلاغيؼ الػغبي لخُىٍغ خٌم الهاهىن والجزاهت، م:  -اإلاؿغب -لبىان -البرإلاان في الضُو الػغبُت، عنض وجدلُل: ) ألاعصن  20

360. 
 .152اَمت الؼهغاء هحراث، مغحؼ ؾابو، م: ق  21

ىُت، صعاؾت ميكىعة في اإلاجلت اإلاؿغبُت للخضنُو   22 ػُت بحن ألاهظمت الهاهىهُت الَى غاصُ الخهاص ي، وانؼ الخىاقؿُت الدكَغ

 .17، م: 2010-29والخىمُت غضص 
ؼ خٌم الهاهىن   23 غ غً ويؼ البرإلاان في اإلاغيؼ الػغبي لخُىٍغ خٌم الهاهىن والجزاهت ، اإلاكغوع " حػٍؼ والجزاهت في الػالم الػغبي جهٍغ

 .7 :اإلاؿغب " مؿىصة زاهُت ، إغضاص الضيخىع مدمض اإلاالٍي، م

http://www.hespress.com/writers/184141.html 24 
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ماث ألاؾـ٢اهىها ٣ً الاؾخئىاؽ، بل ، وبظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ أن صؾخىع ألاو٫ 25اؾُت ــــــضم ألاعيُت والخ٣ٍى

اء ــــــــــح 2011ىع ــــــــىعٍت الٛغبُت، باإلياٞت الى أن صؾخــللممل٨ت ولض م٣ٗلىا ٨ٖـ بٌٗ الخجاعب الضؾخ

ت لم ج٩ىن خايغة في ى ــــــــث خمل في مًمـــــــــً الضؾاجحر الؿاب٣ت بدُــا ٖــــــمسخلٟ هه مٟاهُم ٦ثحرة ومخىٖى

مام اإلاكٕغ الضؾخىعي ـ، خط ي الجاهب اإلاالي ٖمىما صازل م٩ىهاث الضؾخىع الجضًض باهخ1996خىع ــــــــصؾ

هاناث اإلاالُت البرإلااهُت لم جدٓى بؤهمُت في الضؾاجحر الؿاب٣ت جم مىدها ـاإلاٛغبي، ٞبٌٗ مجاالث وازخ

ؼ م٩اهت البرإلاان في اإلاجا٫ اإلاالي.، وطل2011م٩اهت في صؾخىع   ٪ بهضٝ حٍٗؼ

ان مىيٕى ازخهام البرإلاان في اإلاجا٫ اإلاالي ٌٗض مً اإلاىايُ٘ ال٣ضًمت والخضًثت في هٟـ 

ُٗت، هظا  ٤ الخدىالث التي حكهضها العجلت الدكَغ ضا مً البدث والخض٤ُ٢ ٞو الى٢ذ، والتي جخُلب مٍؼ

ال٣اهىهُت اإلاٛغبُت بمغحُٗت أخاصًت وهي اإلاخمثلت في  مً حهت مً حهت أزغي ٣ٞض اعجبُذ الترؾاهت

الىمىطج الٟغوس ي، الظي ْل لٗهىص ممخضة في الؼمً مخجظع في التراب اإلاٛغبي ال ًسغج ًٖ اَاعه، 

٤ ؤلاق٩الُت آلاجُت :   وإل٢امت الخىاع بحن هظًً الىٓامحن اعجؤًىا صعاؾخه ٞو

  ي وهظحره الكغوس ي في اإلاجاُ اإلاالي ؟ما هي ؤهم الازخهاناث اإلاىيىلت للبرإلاان اإلاؿغب

 ولإلحابت ٖلى هظه ؤلاق٩االث اعجؤًىا ج٣ؿُم اإلاىيٕى الى مُلبحن:

: إًضاع ومىانكت نىاهحن اإلاالُت في ًل مً اإلاؿغب وقغوؿا   اإلاُلب ألاُو

 اإلاُلب الثاوي: الغنابت في اإلاؿغب وقغوؿا 

  

                                                           
ػُت   25 ىُت، مغحؼ ؾابو، م: غاصُ الخهاص ي، وانؼ الخىاقؿُت الدكَغ  .12بحن ألاهظمت الهاهىهُت الَى
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: إًضاع ومىانكت نىاهحن اإلاالُت في ًل  اإلاؿغب وقغوؿا اإلاُلب ألاُو

ٖلى اُٖاء  1962المكغٕ المٛغبي اًماها مىه بؤهمُت ال٣اهىن المالي ٖمل مىظ صؾخىع ان 

وهى ما جم ج٨غًؿه ٞي حمُ٘ الىزات٤ الضؾخىعًت الخي ، البغلمان ؾلُت الخهىًذ ٖلى ٢ىاهًُ المالُت

المالُت والبذ ُٞها ىٟغص بسانُت الىٓغ ٞي مكاعً٘ ٢ىاهًُ ـجلذ الضؾخىع األو٫ مما حٗل البغلمان ً

ٖلما أن مجاالث االزخهاني المالي مسخلٟت ومخٗضصة اال أن أ٦ثغها أهمُت هي ، بالمىا٣ٞت أو الغٌٞ

والخي ، ٢ىاهًُ المالُت الخي جكمل ال٣اهىن المالي الؿىىي وال٣اهىن المالي الخٗضًلي و٢اهىن الخهُٟت

٦ما أن آحا٫ مىا٢كخها واًضاٖها ، جخُذ للبغلماهًُُ ٞغنت للمىا٢كت والمكاع٦ت ال٢خغاح الخٗضًالث

ج٨ىن مدضصة ب٣اهىن جىُٓمي للمالُت ٨ٖـ المجاالث األزغي الخي جىدهغ ُٞها المباصعة البغلماهُت ٞي 

 .26أي٤ُ الدضوص 

 الكهغة ألاولى: ناهىن اإلاالُت الؿىىي 

 ؤوال: إًضاع مكغوع ناهىن اإلاالُت الؿىىي  

با مً خُث اًضإ ومىا٢كت الىا٢٘ أن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؾاع في هٟـ ههج ه ٓحره الٟغوس ي ج٣ٍغ

" ًهضع ٢اهىن اإلاالُت، الظي  2011مً صؾخىع  75ال٣اهىن اإلاالي و اإلاهاص٢ت ٖلُه، ٞدؿب الٟهل 

ًىصٕ باألؾب٣ُت لضي مجلـ الىىاب، بالخهىٍذ مً ٢بل البرإلاان، وطل٪ َب٤ الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها 

مً صؾخىع الجمهىعٍت الخامؿت لؿىت  39هو الٟهل في ٢اهىن جىُٓمي،.."هظه ال٣ٟغة جخُاب٤ م٘ 

، و٦ظل٪ ما 1875، والظي خاٞٔ ٖلى هٟـ اإلابضأ الؿاتض مً صؾخىع الجمهىعٍت الثالثت لٗام 1958

 :ههأٖلى 2011مً صؾخىع  78هو ٖلُه الٟهل 

                                                           
 الؿلُت اإلاالُت للبرإلاان ،  26
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٘ ال٣ىاهحن باألؾب٣ُت لضي م٨خب مجلـ الىىاب "  ومً زال٫ ما حاءث به  " جىصٕ مكاَع

هلحن اإلاكاع اليهما أٖاله، أنبذ لؼوما ٖلى الخ٩ىمت اًضإ مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت الؿىىي مًامحن الٟ

مً ال٣اهىن الخىُٓمي للمالُت ع٢م  48بم٨خب مجلـ الىىاب ٦مغخلت أولى، وهى ما أ٦ضجه اإلااصة 

مً أ٦خىبغ  20ٖلى أهه " ًىصٕ مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت لؿىت باألؾب٣ُت بم٨خب مجلـ الىىاب في  130.13

ت ٖلى أبٗض ج٣ضًغ "، وبظل٪ ٩ًىن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٢ض ؾاًغ هٓحره الٟغوس ي، الظي  الؿىت اإلاالُت الجاٍع

ًلؼم الخ٩ىمت وحىب ٖغى مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت أوال ٖلى أهٓاع الجمُٗت الٗامت، َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة 

٣ًضم مكغوٕ ٢اهىن مالي  التي جىو ٖلى أن " 200127مً ال٣اهىن الخىُٓمي للمالُت الٟغوس ي لؿىت  39

ىػٕ ٖلى أبٗض ج٣ضًغ في أو٫ 51و  50لؿىت مُٗىت، بما في طل٪ الىزات٤ اإلاىهىم ٖليها في اإلااصجحن  ، ٍو

ً  ألاو٫ مً الؿىت التي حؿب٤ ؾىت جىُٟظ اإلاحزاهُت. وجخم اخالخه ٖلى الٟىع  زالزاء مً قهغ أ٦خىبغ/ حكٍغ

 الى اللجىت اإلاالُت لضعاؾخه " .

ذ غلى ناهىن اإلاالُت الؿىىي زاهُا:  مىا  نكت وجهٍى

 31جبضأ اإلاىا٢كت بالٗغى الظي ٣ًضمه الىػٍغ اإلا٩ل٠ باإلاالُت ٖلى اللجىخحن اإلا٩لٟخحن باإلاالُت ٢بل 

٩ىن هظا الٗغى  ضاص مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت للؿىت اإلاالُت ، ٍو اع الٗام إٖل ًىلُىػ ، ٌٗغى ُٞه ؤلَا

ذ َب مً ال٣اهىن الخىُٓمي للمالُت ع٢م  ٣47ا ألخ٩ام اإلااصة مىيٕى مىا٢كت صون أن ًدبٗها جهٍى

130.13. 

ٕغ اإلاالي اإلاٛغبي جيبه ألهمُت م٣ىم اإلاكاع٦ت البرإلااهُت في اٖضاص ـــهىا ججضع ؤلاقاعة الى أن اإلاك

 .ٛغباجحر التي حٗا٢بذ ٖلى اإلاـــــىم الظي ٧ان ٚاتبا في الضؾــــــحر ٢اهىن اإلاالي الؿىىي هظا اإلا٣ــــــوجدً

                                                           
ش  2001-692الهاهىن الىظامي اإلاخػلو بهىاهحن اإلاالُت عنم   27 ، اليسخت NOR : ECOX0104681L 2001ؤؾؿُـ/ؤب  1بخاٍع

ش  ل/هِؿان  17اإلاىخضة بخاٍع  .2009ؤبٍغ
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مً  75بٗض اًضإ مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت بمجلـ الىىاب باألؾب٣ُت َب٣ا ألخ٩ام الٟهل 

، جخىلى لجىت اإلاالُت صعاؾت مدخىي اإلاكغوٕ والخضاو٫ بكؤهه بدًىع الىػٍغ اإلا٩ل٠ باإلاالُت 2011صؾخىع 

ىا٢كت ، وزال٫ هظه اإلاغخلت ًخم م28الظي ًخىلى الضٞإ ًٖ مدخىي اإلاكغوٕ الظي أٖضجه الخ٩ىمت 

مً  102وصعاؾت مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت الؿىىي مً زال٫ هضواث اإلاىاػهت، َب٣ا إلاىُى١ الٟهل 

الضؾخىع الجضًض، وفي اَاع هضواث اإلاىاػهت ًىا٢ل هىاب ومؿدكاعي ألامت الٗغى الظي ج٣ضم به وػٍغ 

ضز29اإلاالُت الظي ًبحن ُٞه بخٟانُل الخٍُى الٍٗغًت إلاكغوٕ ٢اهىن اإلاالي الؿىىي  ل الىػٍغ ٍو

 اإلا٩ل٠ باإلاالُت ٣ٖب طال٪ لخىيُذ مى٢ٟه مً الخٗضًالث اإلا٣ترخت .

 وهى  75اطا ٞبٗض اًضإ مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت الؿىىي لضي مجلـ الىىاب َب٣ا ألخ٩ام الٟهل 

ٖلى أهه " ًبث مجلـ الىىاب في مكغوٕ ٢اهىن  130.13الخىُٓمي مً ال٣اهىن  49ما أ٦ضجه اإلااصة 

ش اًضاٖه."، جلُه بٗض طل٪ مىا٢كت مجلـ 30ازل أحل زالزحن )اإلاالُت للؿىت ص ( ًىما اإلاالُت لخاٍع

ً في اإلاكغوٕ صازل أحل ازىحن  ً في أحل ههذ ٖلُه هٟـ اإلااصة " ًبث مجلـ اإلاؿدكاٍع اإلاؿدكاٍع

( ً كٍغ ( ًىما اإلاىالُت لٗغيه ٖلُه "، بٗضها ٌٗىص البذ النهاثي في مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت إلاجلـ 22ٖو

ً في أحل ال ًخٗضي ؾخت )ال ( 6ىىاب بٗض صعاؾخه لخٗضًالث اإلاهىث ٖليها مً َٝغ مجلـ اإلاؿدكاٍع

 .أًام 

مما ؾب٤ ٌؿخيخج أن اإلاكٕغ اإلاٛغبي أُٖى للبرإلاان أحل اإلاهاص٢ت ٖلى مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت  

الي لؿىت ًىم التي ٧اهذ حُٗى للبرإلاان خؿب ال٣اهىن الخىُٓمي اإلا 70ًىما بض٫  58للؿىت في مضة 

ذ ٖلى ٢اهىن اإلاالُت الؿىىي ال ًجىػ ل٩ل مً مجلس ي البرإلاان 1998 ، ٦ما أهه زال٫ اإلاىا٢كت والخهٍى
                                                           

خىن  مهُكى اإلاػمغ ن  28 بي " َبؼ وجىػَؼ مُبػت سجلماؾت الٍؼ  –مضازلت لضعاؾت اإلاالُت الػامت " ناهىن اإلاحزاهُت الهاهىن الًٍغ

 .104،م: 2010مٌىاؽ، َبػت 
ٍامت اإلاالُت، ميكىع مجلت الخهىم   29 ل الضؾخىع اإلاالي باإلاؿغب بحن يغوعة ؤلانالح وعهان الخ ؾلؿت الضعاؾاث  -هجُب حبري، ججًز

 .126، م: 2013الغباٍ ، ًىهُى  -6ضاع وألابدار ؤلان



 

 

26 

ذ ٖلى الجؼء الثاوي صون الجؼء ألاو٫ اؾدىاصا الى مًمىن  اإلااصة  مً ال٣اهىن الخىُٓمي  52الخهٍى

رإلاان ٖغى الجؼء الثاوي مً والتي جىو ٖلى ما ًلي " ال ًجىػ في أي مً مجلس ي الب 130.13للمالُت 

٘ الٟغوس ي اإلااصة  ذ ٖلى الجؼء ألاو٫ "، ٣ًابل هظه اإلااصة في الدكَغ مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت للؿىت لخهٍى

والتي حاء ٞيها " ال ًم٨ً مىا٢كت ال٣ؿم الثاوي مً  2001مً ٢اهىن الخىُٓمي للمالُت لؿىت  48

٘ ال٣اهىن اإلاالي الخٗضًلي، أمام أي  مكغوٕ ٢اهىن اإلاالي لؿىت مُٗىت، واطا جخُلبه ألامغ  غ مكاَع جٞى

 مجلـ ٢بل جبني ال٣ؿم ألاو٫".

ٞاجذ ًىلُىػ والتي جىو ٖلى اهه مً صؾخىع   77وبغحٕى الى ال٣ٟغة الثاهُت مً الٟهل 

ٌ، بٗض بُان ألاؾباب، اإلا٣ترخاث والخٗضًالث التي ًخ٣ضم بها أًٖاء البرإلاان، اطا  وللخ٩ىمت " أن جٞغ

ًئصي باليؿبت ل٣اهىن اإلاالُت الى جسٌُٟ اإلاىاعص الٗمىمُت، أو الى اخضار ج٩ل٠ُ ٖمىمي، أو  ٧ان ٢بىلها

ؿخيخج مً زال٫ هظه ال٣ٟغة أن ازخهام البرإلاان م٣ُض في اإلاىا٣ٞت  اصة في ج٩ل٠ُ مىحىص"، َو الٍؼ

بُت في اججاه جسًُٟها أو ٖال٢تها م٘ ال٣ضعة الخ٩لُُٟت للملؼمحن  . وحٗضًل اإلا٣خًُاث الًٍغ

ٌ الخٗضًالث اإلا٣ضمت مً َٝغ اخض أًٖاء  وهىا جبرػ الؿلُت الىاؾٗت للخ٩ىمت مً زال٫ ٞع

مجلـ البرإلاان أزىاء صعاؾت ومىا٢كت والخهىٍذ ٖلى مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت الؿىىي، َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة 

ذ ٖلى اإلا 130.13مً ال٣اهىن الخىُٓمي 49 كغوٕ أو التي جىو ٖلى اهه " حٗغى الخ٩ىمت ٞىع الخهٍى

ً الىو الظي جم ا٢غاعه  ٖىض اههغام آلاحا٫ اإلاىهىم ٖليها في ال٣ٟغة الؿاب٣ت ٖلى مجلـ اإلاؿدكاٍع

في الىو الظي ٢ضمخه في أو٫ ألامغ مضزلت ٖلُه ان ا٢خط ى الخا٫ الخٗضًالث اإلاهىث ٖليها في مجلـ 

 الىىاب واإلا٣بىلت مً َٝغ الخ٩ىمت ". 

٘ مً صؾخىع الجمهىعٍت  40الٟغوس ي ، خُث حاء في الٟهل  هظا اإلا٣خط ى هجضه أًًا في الدكَغ

" ال ج٣بل أي ا٢تراخاث و الخٗضًالث اإلا٣ضمت مً أًٖاء البرإلاان ان : ٖلى اهه 1958الخامؿت لؿىت 
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بء أو مًاٖٟت في الى٣ٟاث جغجب ًٖ هظه اإلاىا٣ٞت اما جسٌُٟ في اإلاىاعص  الٗامت أو اخضار ٖ

ًاء البرإلاان والخ٩ىمت خ٤ مً هٟـ الضؾخىع " 44الٟهل  ٖلُه ، باإلياٞت الى ما هوالٗامت" أٖل

ماعؽ هظا الخ٤ في الجلؿت أو في اللجىت خؿب الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في التزام ألاؾاس ي  حٗضًل ٍو

جىػ للخ٩ىمت بٗض بضء اإلاىا٢كت أن حٗترى  اع الظي ًدضصه ٢اهىن أؾاس ي، ٍو للمجلؿحن و طل٪ في ؤلَا

 ٤ ٖغيه ٖلى اللجىت ."ٖلى صعاؾت أي حٗضًل لم ٌؿب

واطا َلبذ الخ٩ىمت طل٪ ٞان اإلاجلـ ًٟهل في الىو اإلاٗغوى للمىا٢كت الظي ابلٜ بكؤهه 

ذ واخض ٖلى الىو ٧له أو ٖلى حؼء مىه، م٘ الاخخٟاّ ٣ِٞ بالخٗضًالث التي ا٢ترختها الخ٩ىمت  بخهٍى

 أو ٢بلتها .

ٗت  وبظل٪ ٩ًىن اإلاكٕغ الٟغوس ي أ٦ثر ص٢ت وويىح في هظا الهضص، بدُث أن ال٣غاءة الؿَغ

٘  ضجُٟ 40للٟهل  أن اإلا٣هىص باال٢تراخاث والخٗضًالث ًُٟض اإلاٗنى الٗام ؾىاء حٗل٤ ألامغ بمكاَع

ال٣ىاهحن التي جخ٣ضم بها الخ٩ىمت أو م٣ترخاث ٢ىاهحن التي ًخ٣ضم بها أًٖاء البرإلاان، ؾىاء حٗل٤ ألامغ 

 .30اٖها ومىايُٗها بال٣اهىن اإلاالي أو ٧ل ال٣ىاهحن ٖلى مسخل٠ أهى 

ًٞال ًٖ طل٪، ٞالخضُٖم ؾلُاث البرإلاان في اإلاجا٫ اإلاالي ٧ان ٖلى اإلاكٕغ اإلاٛغبي أن ًىدى مىخى 

الظي وؾ٘ هُا١ اإلاباصعة البرإلااهُت ًٖ  2001اإلاكٕغ الٟغوس ي مً زال٫ ال٣اهىن الخىُٓمي للمالُت لؿىت 

خماصاث صاز ٤ ام٩اهُت أًٖاء البرإلاان ا٢تراح ه٣ل الٖا ل هٟـ البرهامج، ومً بغهامج ألزغ أو ا٢تراح ٍَغ

كتٍر ل٣بى٫ ا٢تراخاث الخٗضًل ج٣ضًم حٗلُل ل٩ل م٣ترح،  اخضار بغهامج حضًض صازل هٟـ اإلاهمت، َو

غاث اإلا٣ضمت أو  خم الخؤ٦ض مً الخٗلُل ٢بل ٢بى٫ الا٢تراح مً َٝغ الخ٩ىمت ؾىاء باليؿبت لخبًر ٍو

                                                           
ػُت مؿخؿلت مجمىغت مً  30 زالض الكغناوي الؿمىوي، ؤي صوع للبرإلاان في ويؼ ناهىن اإلاالُت ؟ الخٌىمت حؿخإزغ بالىظُكت الدكَغ

 .33، م: 2002، صحىبر 15ألالُاث الضؾخىعٍت، صعاؾت ميكىعة في اإلاجلت اإلاؿغبُت للخضنُو والخىمُت غضص 
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مً  44خماصاث ُٞما بحن البرامج، وهى ما أ٦ضجه اإلااصة باليؿبت لخ٣ُ٣ت اإلا٣انت ٖلى مؿخىي الٖا

 .2001ال٣اهىن الخىُٓمي للمالُت لؿىت 

ان مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت ًجب أن ٣ًضم في أحل مدضص وناعمت  ًلتزم  البرإلاان زاللها بٟدهه  

ذ ، اال أن مؿؤلت اخترام آلاحا٫ جثحر  خؼمت مً ٢بل ٖغيه ٖلى الجلؿت الٗامت ألحل اإلاىا٢كت والخهٍى

، هظا الخجاوػ الظي ًئزغ ؾلبا ٖلى 31الخدضًاث زانت ٖىض ججاوػ آلاحا٫ مً َٝغ الخ٩ىمت أو البرإلاان

ٖمل اللجان البرإلااهُت في ٞهم و ٞدو وزات٤ ال٣اهىن اإلاالي التي جُغح نٗىباث ٦ثحرة إلاا ًُبٗها مً 

لى مجلـ الىىاب ال ًىجم ٖىه الخ٣ىُت ، ٞؤي جؤزغ مً َٝغ الخ٩ىمت في اًضإ مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت ٖ

أي ٣ٖاب ، ٨ٖـ ما اطا ججاوػ البرإلاان آلاحا٫ اإلادضصة ٞان مهحره ٩ًىن ال٣ٗاب وطل٪ ببقهاع الٟهل 

 .الظي ًسى٫ للخ٩ىمت ٞخذ مغؾىم  لؿحر اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت 2011مً صؾخىع  75

ٞخخاح الضوعة أما اإلاكٕغ الٟغوس ي ٞهى ٨ٖـ هٓحره اإلاٛغبي خُث ًخم اًضإ اإلاكغوٕ ٢بل ا 

البرإلااهُت، وجبضأ آلاحا٫ مً لخٓت اٞخخاح الضوعة، قٍغ أن ًخم اًضإ الىزات٤ ألاؾاؾُت، أي أن ج٣ىم 

، ان الضؾخىع الٟغوس ي  32الخ٩ىمت بخىػَ٘ الىو مباقغة بٗض وسخه، ختى ٢بل اٞخخاح صوعة اإلاحزاهُت

ت مً اإلاؿاَغ الاؾخعجالُت في خالت الخؤزغ ف 1958لؿىت  ي ؤلاًضإ مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت وي٘ مجمٖى

 : 2001مً ال٣اهىن الخىُٓمي لؿىت  47و 45ٞان الخ٩ىمت جخمخ٘ ببم٩اهُت اجساط احغتحن خؿب اإلااصة 

ذ مىٟهل ٖلى مجمٕى  10اما أن جُلب الخ٩ىمت  ؤ: أًام ٢بل اٚال١ الضوعة ألاولى ال٣ُام بخهٍى

 ال٣ؿم ألاو٫ مً ال٣اهىن اإلاالي

                                                           
ل هجُب حب  31 ٍامت اإلاالُت ومخُلباث الخىمُت، ميكىعاث مجلت الخهىم اإلاؿغبُت، مُبػت اإلاػاٍع ري، الغنابت اإلاالُت باإلاؿغب بحن الخ

 .81، م: 2012،الُبػت ألاولى  -الغباٍ  –الجضًضة 
، 2014، ؾىت 26 -25ضص لَ، غغبض الؿني ؾغاع، صوع اللجان البرإلااهُت الضائمت في جهُُم الؿُاؾاث الػمىمُت باإلاؿغب، مجلت مؿا  32

 .81م: 
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 .33هاء الضوعة مكغوٕ ٢اهىن مالي زامؾاٖت ٢بل اج 48أن ج٣ضم الخ٩ىمت ب:

باإلياٞت الى طل٪ ٞان اإلاكٕغ الٟغوس ي ًىو ٖلى أن مكغوٕ اإلاىاػهت ٣ًضم ٦ما ؾب٤ ط٦غه في 

لضي  2001مً ال٣اهىن الخىُٓمي للمالُت لؿىت  39أو٫ زالزاء مً قهغ أ٦خىبغ َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة 

ىُت ًلُه مجلـ الكُىر في اإلا مً هٟـ ال٣اهىن  40غخلت الثاهُت بدُث حاء في اإلااصة الجمُٗت الَى

ىُت أن جخسظ ٢غاعاها في ٢غاءة أولى زال٫ مهلت أعبٗحن ًىما بٗض اًضإ  الخىُٓمي " ٖلى الجمُٗت الَى

دا٫ بٗضا طل٪ الى مجلـ الكُىر الظي ًخىحب ٖلُه خؿب مًمىن ال٣ٟغة  مكغوٕ ال٣اهىن اإلاالي" ٍو

ًىما مً  20مجلـ الكُىر أن ًخسظ ٢غاعه في ٢غاءة أولُت، زال٫ مهلت  الثاهُت مً هٟـ اإلااصة " ٖلى

لُه ٞبن لم ًخسظ البرإلاان ٢غاعه يمً اإلاضة اإلادضصة ٢اهىها في ) ش اخالخه ٖلُه "، ٖو ( ًىما مً 70جاٍع

ش اخالت اإلاكغوٕ، ًجىػ اصزا٫ أخ٩ام هظا ألازحر الى خحز الخىُٟظ بمىحب ٢غاع َب٣ا إلاًمىن اإلااصة  جاٍع

 .2001مً ال٣اهىن الخىُٓمي اإلاالي لؿىت  40

 الكهغة الثاهُت: الهاهىهحن الخػضًلُت وناهىن الخهكُت 

  ؤوال: الهاهىن الخػضًلي

ًخم اللجىء الى هظا ال٣اهىن أزىاء جىُٟظ اإلاحزاهُت بُٛت جصخُذ الخ٣ضًغاث اإلاغزو بها في ال٣اهىن 

٤ حٗضًلها أو حٛحرها زانت  اطا لىخٔ أن هىا٥ مبالٛت في ج٣ضًغ بٌٗ اإلاالي الؿىىي اما ًٖ ٍَغ

خم ج٣ضًم ال٣ىاهحن الخٗضًلُت في زالر ٞتراث  خماصاث اإلاغنىصة لبٌٗ أبىاب اإلاحزاهُت ، ٍو ؤلاًغاصاث والٖا

، 34مً الؿىت ٖلى اله٠ُ والكخاء والغبُ٘، وطل٪ بىاء ٖلى مخٛحراث ؾُاؾُت أو احخماُٖت أو ا٢خهاصي

                                                           
 .125هجُب حبري، مغحؼ ؾابو، م:   33
 .184، م:2005غؿى مىهىع، ناهىن اإلاحزاهُت الػامت، صاع اليكغ اإلاؿغبُت، الُبػت ألاولى   34
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أما في ٞغوؿا ٣ٞض جم ، 35ازغ أخضر ٞاؽ 1990و٦ظل٪ في ؾىت  1983واإلاٛغب أزظ ب٣ىاهحن اإلاٗضلت في 

 .٢36ىاهحن حٗضًلُت في ؾىت واخضة  3، منها 1959و  ٢1982اهىن حٗضًلي ما بحن  51اللجىء 

ذ ٖلى ال٣ىاهحن اإلاٗضلت هي هٟؿها اإلاخبٗت في حمُ٘  أما ُٞما ًسو مؿُغة اإلاىا٢كت و الخهٍى

مً  57و51الُت الؿىىي و ٢اهىن الخهُٟت " َب٣ا ألخ٩ام اإلااصجحن ٢ىاهحن اإلاالُت ألازغي " ٢اهىن اإلا

ذ البرإلاان ٖلى هظا ال٣اهىن 130.13ال٣اهىن الخىُٓمي  ؿخٛغ١ الخحز الؼمني لخهٍى ًىم ،  15، َو

ذ باليؿبت إلاجلـ الىىاب و أعبٗت )  8وجى٣ؿم هظه اإلاضة الى زماهُت )  ( أًام  4( أًام لضعاؾت والخهٍى

ً وزالزت أًام ) لضعاؾت إلاجلـ   ( اإلاخب٣ُت إلاجلـ الىىاب للمهاص٢ت و البذ النهاثي في  3اإلاؿدكاٍع

 . مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت الخٗضًلي

 زاهُا: ناهىن الخهكُت

، خُث 2011ٌٗض ٢اهىن الخهُٟت مً أبغػ اإلاؿخجضاث التي حاءث بها الىز٣ُت الضؾخىعٍت لؿىت 

ا ٖلى البرإلاان، ٢اهىن  :هالظي ًىو ٖلى أه 76جم الخىهُو ٖلُه في الٟهل  " حٗغى الخ٩ىمت ؾىٍى

 .الخهُٟت اإلاخٗل٤ بدىُٟظ ٢اهىن اإلاالُت، زال٫ الؿىت الثاهُت التي جلي ؾىت جىُٟظ هظا ال٣اهىن 

خًمً ٢اهىن الخهُٟت خهُلت محزاهُاث الخجهحز التي اهتهذ مضة هٟاصها" .  ٍو

 130.13الخىُٓمي للمالُت ع٢م  مً ال٣اهىن  65واوسجاما م٘ م٣خًُاث هظا الٟهل ههذ اإلااصة 

مً الضؾخىع، ًىصٕ مكغوٕ ٢اهىن الخهُٟت اإلاخٗل٤ بدىُٟظ ٢اهىن اإلاالُت  76ٖلى ما ًلي " َب٣ا للٟهل 

ا باألؾب٣ُت بم٨خب مجلـ الىىاب في أحل أ٢هاه جهاًت الغب٘ ألاو٫ مً الؿىت الثاهُت التي جلي  ؾىٍى

ؿخيخج م ً زال٫ ال٣غاءة ألاولى إلاًمىن الٟهل و اإلااصة اإلاظ٧ىعًٍ ؾىت جىُٟظ ٢اهىن اإلاالُت اإلاٗني "، َو

                                                           
غام ؤبي عن، َباغت صاع 2012اإلاالُت الػامت ؤؾـ ونىاغض جضبحر اإلاحزاهُت الػامت ومغانبتها، الُبػت الثالثت  غبض الىبي ايٍغل، 35

 .56م:  -الغباٍ  –للُباغت و اليكغ 
 .15، م: 2005مدمض خىحن، جضبحر اإلاالُت الػمىمُت الغهاهاث و ؤلايغاهاث، صاع الهلم الُبػت ألاولى   36
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لت  ؾالٟا، أن اإلاكٕغ اإلاٛغبي خضص اإلاضة الؼمىُت للمهاص٢ت ٖلى ٢اهىن الخهُٟت في ؾيخحن وهي مضة ٍَى

 46في اإلااصة  2001م٣اعهت م٘ ما ًجغي به الٗمل في ٞغوؿا خُث هو ال٣اهىن الخىُٓمي اإلاالي لؿىت 

لخ٩ىمت أن جىصٕ وجىػٕ مكغوٕ ٢اهىن الخهُٟت والىزات٤ اإلاهاخبت له بم٨خب ٖلى أهه " ًجب ٖلى ا

ىُت ٢بل ٞاجذ ًىهُى "، وأياٝ ٖلى أهه " ال ًم٨ً الكغوٕ في اإلاهاص٢ت ٖلى ٢اهىن اإلاالُت  الجمُٗت الَى

الؿىىي في ٦ال اإلاجلؿحن ٢بل الكغوٕ في مىا٢كت مكغوٕ ٢اهىن الخهُٟت اإلاخٗل٤ بدىُٟظ ٢اهىن اإلاالُت 

ؿخيخج مما ؾب٤ أن اإلاهاص٢ت  41الؿاب٤ في ٢غاءة أولى ٖلى ألا٢ل " اإلااصة  مً هٟـ ال٣اهىن اإلاالي، َو

 ٖلى مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت الؿىىي م٣غون باإلاهاص٢ت ٖلى ٢اهىن الخهُٟت خؿب اإلاكٕغ الٟغوس ي .

 اإلاُلب الثاوي: الغنابت  في اإلاؿغب وقغوؿا 

 الكهغة ألاولى: ألاؾئلت البرإلااهُت 

حٗخبر ألاؾئلت مً الىؾاتل الخ٣لُضًت و الغتِؿُت التي ًمخل٨ها البرإلاان إلاخابٗت اليكاٍ الخ٩ىمي 

ت  وحم٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بمسخل٠ ال٣ُاٖاث الخ٩ىمُت، وجهى٠ ألاؾئلت البرإلااهُت الى أؾئلت قٍٟى

 وأزغي أؾئلت ٦خابُت.

الىؾاتل اإلاهمت إلاخابٗت الؿُاؾت الٗامت وفي اَاع اإلاغا٢بت الؿُاؾُت اإلاىا٦بت حٗخبر ألاؾئلت مً 

، وهضٝ مً هظه  2011مً صؾخىع  10للخ٩ىمت، زهىنا في اإلاجا٫ اإلاالي ، وهى ما أقاع له الٟهل 

ألاؾئلت مُالبت الؿلُت الخىُٟظًت بخ٣ضًم ألاحىبت ٖنها والتي تهم الغأي الٗام وجمـ ٢ًاًا وهمىم 

  .37اإلاىاَىحن 

                                                           
ؼ لبي مدمض، الغنابت الؿُاؾُت للماُ الػام بحن الضؾخىع الجضًض وؤلانالح اإلاغجهب للهاهىن الخىظُمي للمالُت، ميكىع في مىن  37

 الػلىم الهاهىهُت،

 www.marocdroit.com  



 

 

32 

ع الجضًض ٞاجذ ًىلُىػ ٖلى أهه " جسهو باألؾب٣ُت حلؿت في مً الضؾخى  ٦100ما ًىو الٟهل 

 .٧ل أؾبٕى ألؾئلت أًٖاء مجلس ي البرإلاان وأحىبت الخ٩ىمت

ً ًىما اإلاىالُت إلخالت الؿئا٫ ٖليها. ج٣ضم ألاحىبت ٖلى  جضلي الخ٩ىمت بجىابها زال٫ الٗكٍغ

ه ألاؾئلت حلؿت واخضة ٧ل ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت بالؿُاؾت الٗامت مً ٢بل عتِـ الخ٩ىمت، وجسهو لهظ

قهغ، وج٣ضم ألاحىبت ٖنها أمام اإلاجلـ الظي ٌٗىُه ألامغ زال٫ الثالزحن ًىما اإلاىالُت إلخالت ألاؾئلت ٖلى 

 ". عتِـ الخ٩ىمت

مً صؾخىع الجمهىعٍت  48بم٣ابل هجض اإلاكٕغ الٟغوس ي ًىو في ال٣ٟغة ألازحرة مً الٟهل 

في ألاؾبٕى ٖلى ألا٢ل بما في طل٪ أزىاء او٣ٗاص الضوعاث الخامؿت ٖلى ما ًلي " جسهو حلؿت واخضة 

( ألؾئلت أًٖاء البرإلاان و أحىبت الخ٩ىمت ٖليها خؿب  29ٚحر الٗاصًت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة ) 

ت ".  ألاولٍى

 و لجان الخهص ي الكهغة الثاهُت: اللجان الضائمت

 ؤوال: اللجان الضائمت

ىُت ومجلـ م٨ً اإلاكٕغ الٟغوس ي اللجان البرإلااه ُت اإلا٩لٟت باإلاالُت في ٧ل مً الجمُٗت الَى

الكُىر مً ام٩اهُت اإلاخابٗت ومغا٢بت جىُٟظ ٢ىاهحن اإلاالُت و٦ظا ج٣ُُم ٧ل مؿؤلت مخٗل٣ت باإلاالُت 

ـ اللجىت و اإلا٣غعون الٗامىن في مجا٫ ازخهانهم و٦ظل٪ ـِٗهض بها الى عتـالٗامت، ٞهظه اإلاهمت ٌ

إل ٖلــل٣غون، و ــــاإلا٣غعون الخاي يها، ـض خضص اإلاكٕغ الٟغوس ي الىزات٤ اإلاالُت اإلاُلىبت التي ًم٨ً الَا

م٨ً أًًا للج غ خى٫ اإلاغا٢بـلىت اإلااٍو اّ ٖلى اإلاىايُ٘ طاث ـت، ٦ما ًئ٦ض ٖلى الخٟـُت اٖضاص ج٣ٍغ

ني و ألامً ال اء ـــل٪ ما حضازلي أو الخاعجي واخترام الؿغ اإلانهي، وطـــالُاب٘ الؿغي التي جسو الضٞإ الَى

-779) هظه اإلااصة التي جم حٗضًلها إلاىحب ٢اهىن ع٢م  2001مً ال٣اهىن الخىُٓمي لؿىت  57في اإلااصة 
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٤ ــــ(، وبٗض اهتهاء مهمت الغ٢اب 2005 ً ٞو ت ًخم اباٙل الخ٩ىمت التي ًخىحب ٖليها الغص ٦خابُا زال٫ قهٍغ

 .2001مً هٟـ ال٣اهىن لؿىت  60إلاًمىن اإلااصة 

هجض اإلاكٕغ اإلاٛغبي لم ًخُغ١ إلاؿؤلت اإلاخابٗت و الخىُٟظ التي ًم٨ً أن ج٣ىم بها لجان باإلا٣ابل 

اإلاالُت ولى مغة واخضة في مؿاع جُىع ٢ىاهحن اإلاالُت، والتي خهغ ؾلُتها في اإلاىا٢كت ٣ِٞ صون مغا٢بت 

اهت في نالخُاجه جىُٟظ ال٣اهىن اإلاالي ، لظا ًب٣ى مً الًغوعي ٖلى اإلاكٕغ اإلاٛغبي الاؾترقاص و الاؾخٗ

٘ الٟغوس ي، ٖلما أن هظا ألازحر زُى زُىاث مخ٣ضمت في هظا  اإلاؿخ٣بلُت بما هى مٗمى٫ به في الدكَغ

 الباب .

 زاهُا: لجان جهص ي

حٗض لجان ج٣ص ي الخ٣ات٤ مً أصواث ال٣ضًمت التي اؾخٗملتها اإلاجالـ الىُابُت مً أحل مغا٢بت 

ٖلى ما ًلي " ٖالوة ٖلى اللجان الضاتمت اإلاكاع اليها  2011مً صؾخىع  67الخ٩ىمت، خُث ًىو الٟهل 

في ال٣ٟغة الؿاب٣ت، ًجىػ أن حك٩ل بمباصعة مً اإلال٪، أو بُلب مً زلث أًٖاء مجلـ الىىاب، أو زلث 

ىاٍ بها حم٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بى٢اث٘  ًُ ً، لجان هُابُت لخ٣ص ي الخ٣ات٤،  أًٖاء مجلـ اإلاؿدكاٍع

أو اإلائؾؿاث واإلا٣اوالث الٗمىمُت، واَإل اإلاجلـ الظي ق٩لها ٖلى هخاتج  مُٗىت، أو بخضبحر اإلاهالر

خم جى٠ُ٢ ٖملها ٖلى الٟىع بمجغص ٞخذ جد٤ُ٣ ٢ًاثي في الى٢اث٘ اإلاغاص الخدغي بكؤجها  .38أٖمالها، " ٍو

جًمُىه حملت مً اإلاهام التي جىاٍ باللجان منها  67وأهم ما ًم٨ً أن ٌؿخسلو مً الٟهل 

حم٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بى٢اث٘ مُٗىت و٦ظا ام٩اهُت احغاء جد٣ُ٣اث مغجبُت بخضبحر الخد٤ُ٣ بُٛت 

اإلاهالر أو اإلائؾؿاث أو اإلا٣اوالث الٗمىمُت، باإلياٞت الى مىذ اإلال٪ ومجلس ي البرإلاان خ٤ الخ٣ضم 

 بمباصعة حك٨ُل لجان ج٣ص ي الخ٣ات٤ .

                                                           
 .لبي مدمض، مغحؼ ؾابو  38
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غوؿا ُٞما ًخٗل٤ بمباصعة عتِـ الضولت باإلا٣ابل ًسخل٠ اإلاكٕغ اإلاٛغبي ًٖ الىٓام الضؾخىعي في ٞ

خهغ  1958مً صؾخىع الجمهىعٍت الخامؿت لؿىت  51في اخضار لجان ج٣ص ي الخ٣ات٤، ٞالٟهل 

حك٨ُل لجان ج٣ص ي الخ٣ات٤ الى أًٖاء البرإلاان، خُث هو ٖلى أهه " إلاماعؾت مهام الغ٢ابت و الخ٣ُُم 

لجان جد٤ُ٣ صازل ٧ل مجلـ لل٣ُام باؾخ٣اء ًجىػ اوكاء  24اإلادضصة في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 

دضص الىٓام  ملها ٍو دضص ال٣اهىن ٢ىاٖض جىُٓمها ٖو ٤ الكغوٍ التي ًىو ٖليها ال٣اهىن ٍو اإلاٗلىماث ٞو

 ألاؾاس ي ل٩ل مجلـ اوكاته.

  



 

 

35 

 

 الئدت اإلاغاحؼ

 

 :الهىاهحن 

  ٠ ش بخا 1.11.91الضؾخىع الجضًض للممل٨ت اإلاٛغبُت، الهاصع بدىُٟظ الٓهحر الكٍغ ًىلُى  29ٍع

ش  815.2011م٘ ٢غاع اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م  2011 اإلاٗلً لىخاتج  2011ًىلُى  14بخاٍع

  2011الاؾخٟخاء ٞاجذ ًىلُى 

  وختى أزغ  1958أ٦خىبغ ؾىت  4الضؾخىع الٟغوس ي للجمهىعٍت الخامؿت، الهاصع في

  2008حىلُه ؾىت  23الخٗضًالث التي َغأث ٖلُه في 

  ( بدىُٟظ ال٣اهىن  2015ًىهُى  2)  1436مً قٗبان 14ناصع في  1.15.62ْهحر قٍغ٠ ع٢م

 ل٣اهىن اإلاالُت 130.13الخىُٓمي ع٢م 

  ش  2001-692ال٣اهىن الىٓامي اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت ع٢م  2001أٚؿُـ/أب  1بخاٍع

NOR : ECOX0104681L ش ل/هِؿان  17، اليسخت اإلاىخضة بخاٍع  2009أبٍغ

 

 :مغاحؼ غامت وزانت 

 ٣اصع جُٗالحي، اإلاالُت الٗامت اإلاٛغبُت واإلا٣اعهت، ٢اهىن اإلاحزاهُت، الجؼء ألاو٫، الُبٗت ٖبض ال

  2002الثالثت ، صاع اليكغ الجؿىع، وخضة 

  ،الب، الىٓم الؿُاؾُت الٗاإلاُت اإلاٗانغة، صاع ال٨خاب الضاع البًُاء  1981ٖبض الهضي بَى

 إلاالُت ومخُلباث الخىمُت، ميكىعاث هجُب حبري، الغ٢ابت اإلاالُت باإلاٛغب بحن الخ٩امت ا

٠ الجضًضة   2012،الُبٗت ألاولى  -الغباٍ  –مجلت الخ٣ى١ اإلاٛغبُت، مُبٗت اإلاٗاٍع

  2005ٖؿى مىهىع، ٢اهىن اإلاحزاهُت الٗامت، صاع اليكغ اإلاٛغبُت، الُبٗت ألاولى 

 ًبي " َب٘ مهُٟى اإلاٗمغ ن مضازلت لضعاؾت اإلاالُت الٗامت " ٢اهىن اإلاحزاهُت ال٣اهىن ال ٍغ

خىن   2010م٨ىاؽ، َبٗت  –وجىػَ٘ مُبٗت سجلماؾت الٍؼ
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  ٖبض الىبي ايٍغ٠،اإلاالُت الٗامت أؾـ و٢ىاٖض جضبحر اإلاحزاهُت الٗامت ومغا٢بتها، الُبٗت

 الغباٍ  –، َباٖت صاع أبي ع٢غا١ للُباٖت و اليكغ 2012الثالثت 

 2005، صاع ال٣لم الُبٗت ألاولى مدمض خىحن، جضبحر اإلاالُت الٗمىمُت الغهاهاث و ؤلا٦غاهاث 

  ،الب، الىٓم الؿُاؾُت الٗاإلاُت اإلاٗانغة، صاع ال٨خاب الضاع البًُاء  1981ٖبض الهضي بَى

 :ؤَغوخاث 

  غوخت لىُل قهاصة الض٦خىعة ، صوع البرإلاان في نى٘ الؿُاؾاث ٞاَمت الؼهغاء هحراث، أَل

امـ الغباٍ، ٧لُت الٗلىم الجؼء ألاو٫ ، حامٗت مدمض الخ –صعاؾت م٣اعهت  –اإلاالُت 

 2013ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت ؾال، ؾىت 

 

 صعاؾاث ومهاالث : 

  ىُت، صعاؾت ُٗت بحن ألاهٓمت ال٣اهىهُت الَى ٖاص٫ الخهاص ي، وا٢٘ الخىاٞؿُت الدكَغ

 2010-29ميكىعة في اإلاجلت اإلاٛغبُت للخض٤ُ٢ والخىمُت ٖضص 

 ان في وي٘ ٢اهىن اإلاالُت ؟ الخ٩ىمت حؿخؤزغ زالض الكغ٢اوي الؿمىوي، أي صوع للبرإلا

ُٗت مؿخٛلت مجمىٖت مً ألالُاث الضؾخىعٍت، صعاؾت ميكىعة في اإلاجلت  ُٟت الدكَغ بالْى

 2002، صحىبر 15اإلاٛغبُت للخض٤ُ٢ والخىمُت ٖضص 

  ،ٖبض الٛني ؾغاع، صوع اللجان البرإلااهُت الضاتمت في ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗمىمُت باإلاٛغب

  2014، ؾىت 26 -25٪، ٖضص مجلت مؿال

  ،ل الضؾخىع اإلاالي باإلاٛغب بحن يغوعة ؤلانالح وعهان الخ٩امت اإلاالُت هجُب حبري، ججًز

 2013الغباٍ ، ًىهُى  -6ؾلؿت الضعاؾاث وألابدار ؤلانضاع  -ميكىع مجلت الخ٣ى١ 

 ٛغب، ٖبض الٛني ؾغاع، صوع اللجان البرإلااهُت الضاتمت في ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗمىمُت باإلا

  2014، ؾىت 26 -25مجلت مؿال٪، ٖضص 

 مهغ (، اإلاغ٦ؼ الٗغبي  -اإلاٛغب -لبىان -البرإلاان في الضو٫ الٗغبُت، عنض وجدلُل: ) ألاعصن

غ خ٨م ال٣اهىن والجزاهت  لخٍُى

 ٖلي الهاوي، وكؤة وجُىع البرإلاان، مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت الاؾتراجُجُت 
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 غ خ٨م ال٣اهىن وا ؼ خ٨م ال٣اهىن والجزاهت في اإلاغ٦ؼ الٗغبي لخٍُى لجزاهت ، اإلاكغوٕ " حٍٗؼ

غ ًٖ وي٘ البرإلاان في اإلاٛغب " مؿىصة زاهُت ، اٖضاص الض٦خىع مدمض  الٗالم الٗغبي ج٣ٍغ

 اإلاال٩ي

  لبي مدمض، الغ٢ابت الؿُاؾُت للما٫ الٗام بحن الضؾخىع الجضًض وؤلانالح اإلاغج٣ب لل٣اهىن

 لىم ال٣اهىهُت الخىُٓمي للمالُت، ميكىع في مى٢٘ الٗ

 

 :مىانؼ إلٌتروهُت 
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ل الؿ٨ً في الجؼاتغ الخؤمحن ٖلى ال٣غى ال٣ٗاعي   اإلاىحه لخمٍى

 

ل الؿًٌ في الجؼائغ  الخإمحن غلى الهغى الػهاعي اإلاىحه لخمٍى

 

 ص: ًىؾكي مدمض/   ان مدمض  محنؤؤ/ص: مٍؼ

 

 مسبر ال٣اهىن ال٣ٗاعي و البِئت

 حامٗت مؿخٛاهم –٧لُت الخ٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت 

 

 ملخو:

ما٫ التي جدُِ بها الٗضًض مً اإلاساَغ هٓغا لُ بُٗتها و جىٕى ٌٗخبر الٗمل اإلاهغفي مً ألٖا

ُت ال ًسلى مً هظه اإلاساَغ  ما٫ اإلاهٞغ اإلاخٗاملحن ٞيها وباٖخباع أن ال٣غى ال٣ٗاعي ٌٗخبر مً ٢بُل ألٖا

ت مً الًماهاث هٓغ للمبالٜ التي جمىذ ُٞه و الى َى٫ مضة اؾدُٟائها مما  لُه وحب اخاَخه بمجمٖى ٖو

حن مً احل خماًت أمىا٫ اإلا٣غى مً حهت و جدٟحزه ٖلى مىذ  ًجٗل َلب يماهاث أمغا خخمُا و يغوٍع

ت للم٣تريحن مً حهت آزغ ولٗل أهم هظه الًماهاث اإلاؿخدضزت هي الخ محن ٖلى ؤال٣غوى ال٣ٗاٍع

ت وهى  ال٣غى ال٣ٗاعي  باٖخباعه يماهت أؾاؾُت ججٗل اإلا٣غى ًىا٤ٞ ٖلى مىذ ال٣غوى ال٣ٗاٍع

ً للم٣غى اؾترحإ مبلٜ ال٣غى و محن له أهمُت ٦بحرة اط ًًمؤمُمئىا مً اؾخٟاء أمىاله الن الخ

غح٘ هظا الى جىٕى نىع الخ محن ٖلى ال٣غى ال٣ٗاعي و ًم٨ً اإلا٣ترى في هٟـ الى٢ذ مً ؤالٟىاتض، ٍو

 خهىله ٖلى ال٣غى اإلاُلىب.
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Résumé :  

le travail bancaire de travaux qui prend par de nombreux dangers en 

raison du caractère et de la diversité des opérateurs, étant donné que le prêt 

hypothécaire est comme la Banque n'est pas exempte de risques en 

conséquence il exposé une série de garanties de l'examen des montants les et à 

la durée de remplir ce qui rend la garantie est impérative et étaient essentielles 

pour protéger les fonds prêteur d'une part et  à accorder des prêts aux تحفيزه 

emprunteurs et l'autre le plus important de ces garanties ainsi créés sont 

l'assurance du prêt hypothécaire en tant que garantie essentielle rendent 

prêteur approuve l'octroi des prêts immobiliers, de compter de  ses fonds اؾخٟاء 

car les assurances revêt une grande importance car il garantit un prêteur de 

recouvrer le montant du prêt et les avantages, en raison de la diversité des 

formes d'assurance-crédit foncier On ne peut l'emprunteur en même temps 

d'obtenir de prêt demandé. 
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 :مهضمت

صولت تهضٝ لخد٤ُ٣ جهٌ جىمىي  ل٩ل ألاؾاؾُت الاهخماماث أخض الؿ٨ً ٌك٩ل أنبذ  مىيٕى 

اث ؾ٨ً مً ٞغص ٧ل جم٨حن ٞالٗمل ٖلى قاملت في ٧ل اإلاجاالث ، و في هظا  ، الت٤ حٗض مً بحن الاولٍى

 ٢ُإ طل٪ في ماب اإلاُاصًً ، ٧ل في والدكُِض البىاء بٗملُت الاؾخ٣ال٫ الجؼاتغ مىظ اهخمذ الكؤن ٣ٞض

 .ن طا٥أالؿ٨ً الظي ٧اهذ له م٩اهت هامت يمً ؾُاؾت الخسُُِ اإلاىخهجت 

م ٧ل الجهىص اإلابظولت و الامىا٫ اإلاغنىصة لم جىجر الضولت في حُُٛت الُلباث ٖلى الؿ٨ً  ل٨ً ٚع

 صي،الا٢خها و الاحخماعي الهُٗضًً ٖلى هظا ًىمىا الى جت ٖىه أػمت ؾ٨ً حاص ال جؼا٫ ازاعهاُمما هد

 ؾلبا ًئزغ مما للٟغص الُىمي الؿلى٥ ازخال٫ في الؿ٨ً أػمت او٩ٗاؾاث جخجلى الاحخماُٖت الىاخُت ٞمً

 ضخمت مبالٜ بطخ ج٣ىم الضولت أن ال٣ى٫  الى باإلقاعة ٞى٨خٟي الا٢خهاصًت الىاخُت مً أما .مغصوصًخه ٖلى

٘ خؿاب ٖلى الؿ٨ىُت البرامج مً احل اهجاػ ت اإلاكاَع ت ٤ُ الخغ٦تٌٗ مما  الخىمٍى  .الضولت في الخىمٍى

الؿ٨ىاث بالهُٜ  حُُٛت الُلب ٖلى ٖلى الخالي الى٢ذ في الضولت العجؼ اإلاسجل مً َٝغ أمام و

ني للٟغص الضزل اهسٟاى مٗض٫ و ٦ظل٪ بؿبب ل٩اٞت ألاٞغاص ، اإلاُلىبت و باألؾٗاع اإلاالتمت و٦ظا  ، الَى

ُت الاعجٟإ اإلاسجل في ت في اؾٗاع الاٖو ت لؿى١ ا ال٣ٗاٍع  ٖلى الخهى٫  ، حٗل الٟغص ٚحر ٢اصع ٖلى ال٣ٗاٍع

 للخهى٫  للهُئاث اإلا٣غى الى اللجىء الخالت هظه مثل في، مما ًجٗله مًُغا  الضزل الت٤ بهظا  ؾ٨ً

ت ٢غوى ٖلى   .به الت٤ زام ؾ٨ً ٖلى للخهى٫  بضًلت الىؾُلت باٖخباعها ٣ٖاٍع

لت ال٣غوى مً ال٣ٗاعي  ال٣غى ٌٗخبر و  لخم٨ُنهم لألٞغاص ال٣غى هُئاث جمىده لتيا ألاحل الٍُى

ت التر٢ُت للمخٗاملحن في وكاٍ أو الؿ٨ً ٖلى الخهى٫  في خاحاتهم جلبُت مً ل ال٣ٗاٍع ٗهم لخمٍى  .مكاَع
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 اوٗاف و لضٖم ٦ؤصاة هاما جدخل م٩اهت ألازحرة هظه أنبدذ وبهظا ٩ًىن للبىى٥ صوع مهم اط

 مً حؿعى التي اإلاغبدت اليكاَاث بحن مً حٗض التيدها و جمى التيألي صولت مً زال٫ ال٣غوى   الا٢خهاص

 . أ٢ل بمساَغ مالتمت أعباح لخد٤ُ٣ البىى٥ زاللها

ت وختى جخجاوػ   اإلاساَغ اإلاغجبُت بال٣غى ال٣ٗاعي ٧ان ٖليها َلب البىى٥ اإلااهدت لل٣غوى ال٣ٗاٍع

الُٗيُت )الغهً  ًماهاثالًماهاث اإلاالتمت مً بُنها ال اإلا٣تريحن ال٣غوى اإلاُلىب بٌٗ مىذ م٣ابل

 . الٟىاتض اًًا( مً أحل يمان اؾترحإ امىالها و صخهُت )ال٨ٟالتال الًماهاث و بؤهىاٖه(

٘  التيٚحر ان الخدىالث  ها الٗالم في اإلاجا٫ الخجاعي و الا٢خهاصي بهٟت ٖامت مً جُىع ؾَغ ٖٞغ

ت مساَغ اليكاٍ الخجاعي زانت في اإلاٗامالث و اإلاباصلت  حٗل الًماهاث اإلاٗمل بها  ٚحر ٧اُٞت لخُُٛ

ال٣ُإ اإلاهغفي، مما جُلب الامغ اًجاص الُاث حضًضة ج٩ىن م٨ملت لًماهاث الخ٣لُضًت  ولٗل مً اهم 

 في هظا الكؤن  الاؾخٗاهت محن ٖلى ال٣غوى، و٢ض جمؤهظه الًماهاث الجضًضة اإلاؿخدضزت هى الخ

ت و الٗ ال٣غوى ٞيها بما هظه ال٣غوى لخؤمحن الخؤمحن بكغ٧اث ل وكاٍ التر٢ُت ال٣ٗاٍع ت اإلاىحه لخمٍى ٣اٍع

 .٢ُإ الؿ٨ً

لُه ٞان ابغام  ال٣غى ال٣ٗاعي  ٣ٖض ابغام إلجمام الكغوٍ ألاؾاؾُت مً بحن الخؤمحن ٌٗخبر ٣ٖض ٖو

ت ال٣غوى ٖلى مىذ حصج٘ الهُئاث اإلا٣غى أؾاس ي ٦ًمان ٌٗخبر أًًا وهى ،  بُى٫  جخمحز التي ال٣ٗاٍع

 ال٣غى جُٟٗل الُت في صوعه ًلٗب الخؤمحن مً هىا انبذ و ة و مساَغها اإلاخٗضصة ،اإلاٗخبر  مبالٛها و أحلها

ت  ال٣ٗاعي  ٘ اإلاىجؼة في اَاع التر٢ُت ال٣ٗاٍع ت و ٖلى عأؾها اإلاكاَع ٘ ال٣ٗاٍع ل مسخل٠ اإلاكاَع اإلاىحه لخمٍى

 و ٢ُإ الؿ٨ً.

الخؤمحن الازغ ،  نىع  ًٖ ًسخل٠ ال٣ٗاعي  ال٣غى ٖلى الخؤمحن ٧ىن  في اإلاىيٕى أهمُت هظا جٓهغ و

ووافي، خاولذ حؿلُِ الًىء ٖلى هظا اإلاىيٕى اإلاهم في و٢ذ ال  ص٤ُ٢ بك٩ل ٢بل مً ًضعؽ لم و ل٩ىهه
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ت ، و هٓغ الحؿإ الٗمل بهظه  ال٣غوى ٖلى الخؤمحن  مىيٕى مخسههت في جىحض ُٞه صعاؾاث ال٣ٗاٍع

محن مً ؤمُٗىت لضي قغ٧اث الخ جؤمُىاثالًماهت مً َٝغ الهُئاث اإلا٣غى مً زال٫ اقتراٍ ا٦خخاب 

ال٩اُٞت، و ٖلُه  الخؤمُىاث ٖلى بدهىلها وهظا احل حُُٛت مساَغ ال٣غى الؾُما زُغ ٖضم الدؿضًض 

 ًم٨ً ان هُغح الاق٩ا٫ الخالي : 

 الػهاعي ؟ الهغى غلى الخإمحن ما مكهىم

ًاث الخ   ىىخت مً جيكِ في جامحن هظا الىىع مً الهغوى اإلام التيمحن إو ما هي اهم قغ

 َغف البىىى في الجؼائغ ؟

 محن غلى الهغى الػهاعي ؟إو قُما جخمثل نىع الخ 

خماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي و   لُه ؾىداو٫ أن هضعؽ هظه الًماهت  بىٕى مً الخٟهُل بااٖل ٖو

 الخدلُلي لإلخاَت بمسخل٠ الجىاهب اإلاىيٕى ُٞما ًلي:

 .محن ٖلى ال٣غى ال٣ٗاعي ؤاإلادىع الاو٫ : مٟهىم الخ-

 محن اإلاخضزلت في جامحن ال٣غى ال٣ٗاعي.ؤاإلادىع الثاوي: أهم قغ٧اث الخ -

 محن ٖلى ال٣غى ال٣ٗاعي.ؤاإلادىع الثالث: مٓاهغ الخ -
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 محن غلى الهغى الػهاعي.إاإلادىع الاُو : مكهىم الخ

ل الخ: والؤ  (:L'assurance créditمحن غلى الهغى)إحػٍغ

 ؾىت وهظا الجؼاتغ في ٖملُاث الخؤمحن مضوهت ولى ًغح٘ الىال٣غى للمغة ألا  ان ْهىع مٟهىم جؤمحن 

٠ له أو وي٘ أن صون  ، 1995  ألازغي، به لخىٓمه ٦ٛحره مً الخؤمُىاث  زانت أخ٩ام ًخم اُٖاء أي حٍٗغ

 مً الىٕى هظا بمماعؾت الىاقُت في مجا٫ الخؤمحن لكغ٧اث حؿمذ التي و ل٣ض جم انضاع ٖضة  ٢غاعاث

لُه ؾى 39الخؤمُىاث  ٝ هداو٫ صعاؾخه في ما ًلي:،ٖو

 ( الخػٍغل الكههي: 1

 محن ٖلى ال٣غى و هظ٦غ مً بُنها ما ًلي:ؤحٗضصث الخٗاٝع ال٣ُٟه للخ

و ٌٗٝغ ٖلى اهه هى:" ٣ٖض ًخم بحن صاتً و مئمً، بمىحبه ًخٗهض اإلائمً م٣ابل أ٢ؿاٍ  *

ٌ الضاتً مً الخؿاعة التي ًم٨ً أن جهِبه مً حغاء ٖضم ج دهُل صًىهه أو اٖؿاع ًدؿلمها ٖلى حٍٗى

 .40اخض مضًيُه"

ه ال٣ٟه ) * ( ٖلى اهه :" جامحن ال٣غى هى ٣ٖض الظي بىاؾُخه Christian Larroumetٌٗٞغ

 –أي جبٗا ل٩ل خالت  –ًخدهل الضاتً مً اإلائمً في م٣ابل صٞٗه أل٢ؿاٍ ٖلى يمان أزُاع ال٣غى 

 .41ا١"يض زُغ اٖؿاع مضًىه، أو ب٩ل بؿاَت يض ٖضم الضٞ٘ ٖىض الاؾخد٣

                                                           
ل الػهاعي، عؾالت ماحؿخحر في الهاهىن، ًلُت الخهىم، حامػت الجؼائغ،   39  .151 :، م 2012غغغاع الُانىث، الخمٍى
 :لُت الخهىم، حامػت الجؼائغ، ماإلامىىخت للمهاعف واإلاؤؾؿاث اإلاالُت، عؾالت ماحؿخحر في الهاهىن، ً الخإمُىاث قمُل يماُ،  40

134. 
ًلُت الخهىم، حامػت  خكُظ ؤماُ، جُىع الخإمُىاث الصخهُت، مظيغة ماحؿخحر في الهاهىن، جسهو غهىص و مؿؤولُت،  41

 .82 :، م2012/2011بىمغصاؽ، 
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ه ألاؾخاط  *  وم٨خدب مئمً بحن اجٟا١ هى ال٣غى ٖلى اهه هى :"جؤمحن غبض الغػام بً زغوفٖٞغ

ت، أو نىاُٖت مئؾؿت ٚالبا ٩ًىن  جؤمحن ب ججاٍع  ًٖ الىاججت الضًىن  صٞ٘ يمان ٖلى الخهى٫  في جٚغ

اء اإلالتزمحن َٝغ مً زضماث أو بُٕى  اما له اإلائمً ىٌٗى  بالتزاماتهم هئالء ازال٫ خالت في بها، بالٞى

اء، أحل مً مُٗىت مضة مغوع بٗض واما الضًً، اؾخد٣ا١ أحل خلى٫  بمجغص  ٖضم جثبذ أن بٗض واما الٞى

 .42مالءتهم"

ه ال٣ٟه ) * ( ٖلى اهه :" ٖباعة ًٖ هٓام جامحن ٌؿمذ للضاتً بال٣غى بضٞ٘ Jean Bastinٌٗٞغ

وٞحن مؿب٣ا و في خالت ٖضم مىدت مً احل حُُٛت ٖضم صٞ٘ الضًً اإلاؿخد٤ مً َٝغ أشخام مٗغ 

 .43اإلا٣ضعة ٖلى حؿضًض اإلابالٜ اإلاؿخد٣ت"

٠ الخ  ٠ التي جىاولذ حٍٗغ محن ؤمحن ٖلى ال٣غى ٞبهىا هسلو الى أن الخؤمً زال٫ ٧ل هظه الخٍٗغ

محن ، الظي ًبرمه اإلاهغى )بىَ( ، و مؤمً مخمثل في قغيت إهىع مً غهىص الخ"  ٖلى ال٣غى هى:

ؼ اإلاػمُى به ، خُث جلتزم هظه ألازحرة  محن و إحػمل في مجاُ الخ جسًؼ في إوكائها و وكاَها للدكَغ

بالخػىٌٍ للمهغى )بىَ( إطا ونؼ الخُغ اإلاخمثلت في إغؿاع اإلاهترى ؤو غضم وقائه للضًً بدلُى 

ش الاؾخدهام مهابل نؿِ ًدؿلمها مً الضائً".  جاٍع

 الخػٍغل ناهىوي : (2

محن ٖل ال٣غى جاع٥ اإلاجا٫ لل٣ٟه و في هٓغها ؤلم ٌٗٝغ الخبالغحٕى الى اإلاكٕغ الجؼاتغي مجضه  

ُاء حٍٗغ٠ ٌكبه الٛمىى او ال٣هىع في اإلاٗني.  زحر ما ٞٗل جٟاصًً إٖل

 مً )١ م ج( ٖلى اهه هى: 619محن في اإلااصة ؤٖٝغ اإلاكٕغ الجؼاتغي الخ *

                                                           
 .9،10 :م غبض الغػام بً زغوف، مُبىغت الىظام الهاهىوي للخامحن غلى الهغى في الجؼائغ، حامػت الجؼائغ،  42
 .82 :خكُظ اماُ، اإلاغحؼ الؿابو، م  43
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محن ؤض الظي اقتٍر الخمحن ٣ٖض ًلتزم اإلائمً بم٣خًاه أن ًئصي الى اإلائمً له ا والى اإلاؿخُٟؤ" الخ

أي ٖىى مالي أزغ في خالت و٢ٕى الخاصر أو جد٤٣ الخُغ اإلابحن خه مبلٛا مً اإلاا٫ أو اًغاصا أو لهال

وبالغحٕى الى ألامغ ع٢م  أزغي ًئصحها اإلائمً له للمئمً". بال٣ٗض، وطل٪ م٣ابل ٢ؿِ أو أًت صٞٗت مالُت

صة ٢اهىهُت واعصة في هظا ألامغ جُب٤ُ أخ٩امه ٖلى و اإلاخٗل٤ بالخؤمُىاث ٞاهه لم ٌؿدبٗض بؤي ما 95-07

محن بىو زام به، ومىه ٞان جامحن ؤجامحن ال٣غى ولم ٣ًىم في هٟـ الى٢ذ بدىُٓم هظا الىٕى مً الخ

 ال٣غى ًسً٘ لألخ٩ام الٗام لهظا ألامغ.

 مً زام بىو ال٣غى جؤمحن جىُٓم ًٖ الجؼاتغي  ٢ض ؾ٨ذ اإلاكٕغ اال اهه ًجب ؤلاقاعة الى أن

 ٢اتمت ببٖضاص اإلاخٗل٤ 338-95ع٢م  الخىُٟظي اإلاغؾىم اال أن بالخؤمُىاث، اإلاخٗل07٤ - 95 ألامغ زال٫

 ."ال٨ٟالت وجؤمحن الهغى جإمحنمنها:"  02/5 اإلااصة في ،٢ض نى44٠وخهغها الخؤمحن ٖملُاث

 :محن غلى الهغىإغىانغ الخ (3

  للخامحن ٖلى ال٣غى زالزت ٖىانغ أؾاؾُت ٣ًىم ٖليها و هي:

و ٌٗني الخاصر الظي ًدخمل و٢ىٖه، ٣ٞض ًخد٤٣ الخُغ أو ال ًخد٤٣ وهىا (:Risqueالخُغ) *

 (.Sinistreاطا جد٤٣ ٌؿمي بال٩اعزت)

و هى اإلابلٜ الظي ًخم صٞٗه مً َٝغ اإلائمً له الى  اإلائمً )قغ٦ت جامحن( في (:Prime) الهؿِ *

 م٣ابل الخُغ اإلائمً مىه.

*  ( ٌ اإلابلٜ الظي ٣ًىم بضٞٗه اإلائمً للمئمً له أو للمؿخُٟض مً  و هى (: Indemnitéالخػٍى

ٌؤالخ  .45محن في خالت جد٤٣ الخُغ اإلائمً مىه و ٌؿمى بالخٍٗى

                                                           
 . 65، ج ع غضص   وخهغها الخإمحن غملُاث نائمت بئغضاص اإلاخػلو 30/10/1995في  اإلاؤعر 338-95اإلاغؾىم الخىكُظي عنم    44
تغبض الغػام بً زغوف، الخإمُىاث الخانت في الدك  45 ؼ الجؼائغي الخإمُىاث البًر  .16،17: الجؼائغ م 2016 .اع الخلضوهُت، ص1ج  َغ
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 :نىع جامحن الهغى (4

 ًم٨ً أن وٗضص نىع جامحن ال٣غى في زالر أق٩ا٫ عتِؿُت ٦ما ًلي:

 (.Assurance Insolvabilitéمحن ؤلاٖؿاع)ؤج *

 (.Assurance Cautionمحن ال٨ٟالت)ؤج *

 ( .Assurance Avalمحن الًمان الاخخُاَي)ؤج *

 محن غلى الهغى الػهاعي:إحػٍغل الخ: زاهُا

الخامحن ٖلى ال٣غى ال٣ٗاعي ٖلى اهه :" ًخمثل في يمان اإلائمً  الباخثت خكُظ ؤماُحٗٝغ  *

اَاع ال٣غوى التي للمساَغ التي ًخٗغى لها البى٪ )زُغ ؤلاٖؿاع اإلائ٢ذ و النهاثي( للم٣ترى و طل٪ في 

محن ًجب أن ج٩ىن مسههت ال٦دؿاب ؤًمىدها، وهظه ال٣غوى ٧ي ج٩ىن مًمىهت مً َغ١ قغ٦ت الخ

٣ا لدؿمُت الكغ٦ت مً زال٫  ت وهظا ٞو أو ججضًض أو بىاء ؾ٨ً طاحي مً َٝغ الخىام ألمال٥ ٣ٖاٍع

 .46مجا٫ جسههها "

ٗٝغ  * أهه :" ٣ٖض ٨ًخدب مً ٢بل  محن ٖلى ال٣غى ال٣ٗاعي ٖلىؤالخ الباخث ػؾُضي ؾكُانَو

، ٩ًىن لهالر البىى٥  شخو َبُعي )ألاٞغاص( أو شخو مٗىىي )مغقي ٣ٖاعي( أمام قغ٦ت الخؤمحن

ٌ البىى٥ ًٖ يُإ أو ٖضم ام٩اهُت ؤواإلائؾؿاث اإلاالُت، خُث ج٣ىم هظه حهاث الخ محن بخٍٗى

 .47ضة مُٗىت مً هظا ألاحل"اؾترحإ ٢ُمت ال٣غى و ٞىاتضه ، اما ٖىض اؾخد٣ا١ الضًً أو بٗض مغوع م

٠ الخالي   "اهه هىع زام مً الخإمُىاث ًخم :مً زال٫ ما جم صعاؾخه ًم٨ً أن وؿخسلو الخٍٗغ

إبغامه في قٍل غهض ًًم َغقحن اخضهما اإلاؤمً له وهى اإلاهترى  و ألازغ اإلاؤمً وهى قغيت 

                                                           
 .90 :خكُظ ؤماُ ، اإلاغحؼ الؿابو، م  46

ت في الجؼائغ،: ػؾُضي ؾكُان  47  ًلُت الخهىم، عؾالت ماحؿخحر في الهاهىن، الالُاث الهاهىهُت إلاىاحهت مساَغ الهغوى الػهاٍع

 .69 :، م 2013الجؼائغ، 
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ائي لضقؼ اإلاؿخدهاث في محن ، بؿغى التزام هظا ألازحر بخؿُُت زُغ ؤلاغؿاع اإلاؤنذ ؤو النهإالخ

ش اإلادضص لهالر الُغف اإلاؿخكُض وهى )اإلاهغى( في خالت جدهو الخُغ ، وهظا بضقؼ  الخاٍع

ؼ قغنت اإلاهترى في الخهُى غلى الهغى الػهاعي اإلاُلىب  الخػىٌٍ له ، وهظا مً ؤحل حػٍؼ

ؤلاغؿاع التي ، و يمان اؾخكاء اإلاهغى إلابلـ الهغى و قىائضه في خالت 48لخمىٍل مكغوع غهاعي ما

، مهابل ؤن ًضقؼ اإلاؤمً له )اإلاهترى( ؤنؿاٍ مدضصة لكائضة اإلاؤمً صقػت 49ًهؼ قيها اإلاهترى

 واخض ؤو صوعٍت ".

 :محن غلى الهغى الػهاعي إؤَغاف الخ: زالثا

 ًىحض زالر أَغاٝ عتِؿُت في جامحن ال٣غى ال٣ٗاعي وهم: 

ًٍاث في خالت جد٤٣ الخُغ أو الخاصر وهى الُٝغ اإلالتزم بضٞ٘ الخٗى  (:L’assureurاإلاؤمً) *

،وم٣ابل جىُٟظ هظا الالتزام جخل٣ى قغ٦ت 50اإلائمً ٖلُه و ٩ًىن في اٚلب الخاالث ٖباعة ًٖ قغ٦ت جامحن

محن ًضٞٗها اإلائمً له، وهىا في اَاع جامحن ال٣غى ال٣ٗاعي ًب٣ى ؤمحن أمىا٫ في ق٩ل أ٢ؿاٍ الخؤالخ

محن ؤلت مضة ال٣ٗض اإلابرم ختى ولى لم ٣ً٘ الخُغ الظي جم الخمحن َُؤاإلائمً له ملتزما بضٞ٘ أ٢ؿاٍ الخ

 .51ٖلُه و بالخالي ٞال ًىحض التزام اججاه اإلائمً

                                                           
ي جمٌُىه مً الخهُى غلى مهضانُت ايبر غىض جهضًمه َلب  محن باليؿبت غلى الهغى الػهاعي للمهترى: جخمثل فإؤهمُت الخ  48

ل مكغوغه الػهاعي ،غبض الهاصع بلُاؽ،   اؾتراجُجُتلضي البىَ اإلاهغى مً احل خهىله غلى الهغى الػهاعي اإلاُلىب لخمٍى

ل الؿًٌ في الجؼائغ، اإلاغحؼ الؿابو، م  .319 :جمٍى
: جخمثل في  يمان و حؿُُت زُغ غضم الىقاء مً َغف اإلاهترى مً زالُ محن غلى الهغى الػهاعي باليؿبت للمهغىإؤهمُت الخ  49

محن الػهاعي إإلؼامه بايخخاب جامحن لهالخه في خالت إغؿاعه ؤو عجؼه غً الىقاء لضي قغيت جامحن غاصًت ؤو مخسههت في مُضان الخ

ل الؿًٌ في الجؼائغ، اإلاغحؼ الؿابو، م اؾتراجُجُتغبض الهاصع بلُاؽ،  -  .319 :جمٍى
ٍاُ التي ههذ غليها اإلااصة ؤججض ؤلاقاعة إلى اهه ًجب غلى قغيت الخا  50 اإلاػضُ  04-06مً ألامغ عنم  23محن ؤن جٌىن يمً اخض ألق

اإلاخػلو بالخإمُىاث، و ًجب يظلَ ؤن جٌىن جدذ عنابت الضولت مً خُث الخهُى غلى الاغخماص و  07-95مً ألامغ عنم  203للماصة 

 مىه. 3مٌغع  204مسالكت خؿب اإلااصة يظا سخبه في خالت ؤي 
 .150 :غغغاع الُانىث، اإلاغحؼ الؿابو، م  51
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محن وهى اإلا٣ترى أي اإلاؿخُٟض مً ؤو ٩ًىن الُٝغ الثاوي في ٣ٖض الخ(:L’assuréاإلاؤمً له) *

ل مكغوٕ طو َاب٘ ٣ٖاعي  ٦بىاء أو ججضًض أو  ال٣غى ال٣ٗاعي الظي ًمىده اًاه اإلا٣غى مً احل جمٍى

 .52جىؾُ٘ ؾ٨ً

محن اإلابرم ؤو ٩ًىن هى الُٝغ الثالث ل٨ً ٌٗخبر أحىبي ًٖ ٣ٖض الخ(: bénéficiaireاإلاؿخكُض) *

محن و ٩ًىن هى اإلا٣غى أي البى٪ أو اإلائؾؿت اإلاالُت ؤبحن اإلائمً و اإلائمً له و ٌٗض مؿخُٟض مً هظا الخ

غ وز٣ُت ؤماهدت ال٣غى ال٣ٗاعي و الظي ًخم اقتراٍ الخ محن لهالخه مً زال٫ ط٦غ اؾمه أزىاء جدٍغ

 .53محنؤالخ

ًاث الخ  محن اإلاخضزلت في جامحن الهغى الػهاعي: إاإلادىع الثاوي: ؤهم قغ

ت و ًغمؼ لها ب) ( في SGCIجىحض قغ٦ت واخض مخسههت في يمان ال٣غوى ال٣ٗاٍع

محن ٖلى ؤأن حٗمل في مجا٫ الخالتي جداو٫  )زاهُا(محن ألازغي ؤ،وهىا٥ بٌٗ الكغ٧اث الخ)اوال(الجؼاتغ

ت  ت التي جمىذ ال٣غوى ال٣ٗاٍع ت مً زال٫ ابغام ٖضة الاجٟا٢ُاث م٘ البىى٥ الخجاٍع ال٣غوى ال٣ٗاٍع

ت. ل وكاٍ التر٢ُت ال٣ٗاٍع  لخمٍى

ت  :(SGCI)ؤوال : قغيت يمان الهغوى الػهاٍع

ل وكُاث ٧ان الهضٝ ألاؾاس ي   ت و مً اوكائها هى يمان جمٍى غ الٗمل بآلُت  التر٢ُت ال٣ٗاٍع جٍُى

ت مً زال٫ يمان ال٣غو  ت التي جمىدها البىى٥ و ال٣غى ال٣ٗاٍع ل ى ال٣ٗاٍع اإلائؾؿاث اإلاالُت لخمٍى

                                                           
ت، مهغ ،   52  .66 :، م2002زغوث غبض الخمُض، اجكام الخمىٍل الػهاعي، بضون َبػت ، صاع الجامػت الجضًضة ، ؤلاؾٌىضٍع

53 BENNADJI Tahar ،Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son développement en algérie . mémoire 

de fin d’etudes en vue de l’obtention du diplôme supérieur des études bancaires ،ecole superieure de banque. anné 

2003 ،p:8. 
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ت و الؾُما طاث الُاب٘ الؿ٨ني، وهظا باٖخباع أن قغ٦ت ) ٘ التر٢ُت ال٣ٗاٍع ( حٗض SGCIمسخل٠ مكاَع

 الىخُضة في هظا اإلاجا٫ بالجؼاتغ.

ش جم اوكاء هظ وكإة الكغيت: ؤ( و التي حٗخبر مئؾؿت ٖمىمُت  05/10/1997ه الكغ٦ت بخاٍع

جؤزظ   (،SGCI) و التي ًغمؼ لها ب  Société de Garantie du Crédit  Immobilier، 54ا٢خهاصًت

ق٩ل قغ٦ت طاث أؾهم و ٢ض جم اٖخماصها مً َٝغ وػٍغ اإلاالُت بم٣خط ي ال٣غاع اإلائعر في 

صج، ول٣ض سجل الضزى٫  000،000،000،1خىالي  ، ول٣ض جم جدضًض عأؽ مالها ب08/05/199955

ت  01/07/1998في  (SGCI)الٟٗلي للكغ٦ت  ،وطل٪ ٖمال ألخ٩ام 56مجا٫ جامحن ويمان ال٣غوى ال٣ٗاٍع

الظي ًدضص قغوٍ  267/  96اإلاخٗل٤ بالخؤمُىاث، و ٦ظل٪ اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  95/07ألامغ ع٢م 

 .57ٖخماص و ٦ُُٟاث مىدهمحن الا ؤمحن و/أو اٖاصة الخؤمىذ قغ٧اث الخ

ؿاهم في الكغ٦ت محن ؤ( و قغ٧اث الخ.…CNEP/CPA/BNAالٗضًض مً البىى٥ مثل ) (SGCI)َو

في مماعؾت مهامها ٖلى مىاعصها اإلاالُت التي  (SGCI)، وحٗخمض الكغ٦ت58(… CAAT/CAAR/SAAمثل )

 :جخ٩ىن مً

 يها.محن اإلاؿاهمت ٞؤعأؽ اإلاا٫ اإلا٨خدب مً َٝغ البىى٥ و قغ٧اث الخ: 1

٤ الخىُٓم(.ؤمحن اإلاخٗل٣ت بٗملُاث الخؤأ٢ؿاٍ الخ: 2  محن )مدضوصة ًٖ ٍَغ

 .59الؾُما في مجا٫ ال٣ٗاع (SGCI)ٖىاتض أمىالها الىاججت ًٖ اؾدثماعاث الكغ٦ت: 3

                                                           
 .08/05/1999عاحؼ هو اإلااصة ألاولى مً الهغاع اإلاؤعر في   54
 .41ً اغخماص قغيت يمان الهغى الػهاعي،ج ع غضص اإلاخًم 08/05/1999الهغاع اإلاؤعر في   55
 .100 :غغغاع الُهىث، اإلاغحؼ الؿابو، م  56
 اإلاغحؼ الؿابو. اإلاخًمً اغخماص قغيت يمان الهغى الػهاعي، 08/05/1999اهظغ هو الهغاع اإلاؤعر في  57

ت في الجؼائغ، صاع الهضي، الجؼائ  58  .210، 209: ، م2012غ، بىؾخت إًمان، الىظام الهاهىوي للترنُت الػهاٍع

ت الخانت في مجاُ الؿًٌ، عؾالت ماحؿخحر في الهاهىن، ً عخماوي قاًؼة،59  ل الترنُت الػهاٍع لُت الخهىم، حامػت الجؼائغ، جمٍى

 .53: ، م2004
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ت:  ب(  يماهاث ج٣ضًم في الكغ٦ت جخضزل مجاُ جضزل الكغيت في مجاُ الهغوى الػهاٍع

ل مىحهت غوىلل٣ تـــــاإلااهد ى٥ــــالبى لهالر ت، التر٢ُت ٢غوى أو ًـــؾ٨ ٖلى ى٫ ــــالخه لخمٍى ٦ما  ال٣ٗاٍع

 :ًلي

ت الترنُت نغوى: (1  )يماهاث جهاتُت بهٟت اإلا٣ترى مالءة ٖضم بخُُٛت اإلائؾؿت ج٣ىم :الػهاٍع

ٌ ج٣ىم خُث بؿُُت(،  .الٟىاتض الُه مًاٞا ال٣غى ٢ُمت مً % 90 بخٍٗى

اجه، هدُجت اإلا٣ترى مالءة ٖضم حُُٛت ًخم خُث:لألقغاص اإلاىحهت الهغوى: (2  ال٨لي عجؼه ٞو

٤، خالت والنهاثي، حن ٖغى زال٫ مً الخٍغ  البؿُُت، الًماهاث الًماهاث) الًماهاث: مً هٖى

 .60ال٩لُت(

ت في جامحن الهغى الػهاعي: * ًم٨ً أن همحز بحن  مظاهغ جضزل قغيت يمان الهغوى الػهاٍع

ً مً الخ ت وهما ٦ما ًلي:SGCIمحن الظي جًمىه قغ٦ت )ؤمٓهٍغ  ( في مجا٫ ال٣غوى ال٣ٗاٍع

ت اإلامىىخت لألقغاص:إالخ :ؤ ت اإلامىىخت  محن غلى الهغوى الػهاٍع ٌٗض جامحن ال٣غوى ال٣ٗاٍع

ت  مً بحن نالخُاث قغ٦ت ) ٗهم ال٣ٗاٍع ل مكاَع هىا ٩ًىن جضزل ( و SGCIلألٞغاص الظي حهضٞىن الى جمٍى

 الكغ٦ت في نىعجحن أؾاؾِخحن و هما:

ؿاع النهاثي ؤو ٩ًىن هظا الخمحن ؤو الًمان البؿُِ: إخال * محن مىحه لخُُٛت خالت ؤلٖا

 ، و هىا همحز بحن نىٟحن مً الخُُٛت: 61للم٣ترى

                                                           
ني للخىقحر و الاخخُاٍ  60 ل الؿًٌ صعاؾت خالت: الهىضوم الَى ت في جمٍى بىَ،  – ابدؿام َىباُ، جهُُم مؿاهمت البىىى الخجاٍع

نؿىُُىت،  –مظيغة لىُل قهاصة ماحؿخحر في الػلىم الانخهاصًت، ًلُت الػلىم الانخهاصًت و غلىم الدؿُحر، حامػت مىخىعي

 .104 :، م2004/2005
ني ألاُو خُى الخىزُو و جدضًاث الػهغهت، مً   61 ـ بُاث، "قغيت يمان الهغى الػهاعي" مضازلت ملخهاه في اإلالخهى الَى لَى

ىُت للمىزهحن بالجؼائغ قىضم الاوعاس ي ًىمي جىظُم الؿ ل 17-16غقت الَى  .66 :،م2002 ؤبٍغ
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و ج٩ىن في خالت جم بُ٘ ال٣ٗاع اإلاغهىن لهالر اإلا٣غى و مدل ٖملُت  الخؿُُت اإلادضوصة:-

ل باإلاؼاص الٗلني، ٌ ج٣ضع SGCIقغ٦ت )ٞهىا ال ج٣٘ اإلاؿئولُت ٖلى ٖاج٤  الخمٍى ( خُث ج٩ىن وؿبت الخٍٗى

مً مجمل ال٣غى و الٟىاتض اإلاترجبت ٖىه، م٘ َغح اإلابلٜ اإلادهل ٖلُه مً بُ٘ ال٣ٗاع مدل  %90ب 

ل  .62الخمٍى

ل باإلاؼاص الٗلني   الخؿُُت الكاملت:- ان بُ٘ ال٣ٗاع اإلاغهىن لهالر اإلا٣غى ومدل ٖملُت الخمٍى

ٌ ًٖ الًغع الظي ًلخ٤ باإلا٣غى في خضوص ( ،وهىا ٩ًSGCIىن مؿئولُت قغ٦ت ) مً  %60ًخم الخٍٗى

ان ٣ٖض الخ محن ٖلى ال٣غى، و هظا في خالت ازباث ؤمجمل ال٣غى و الٟىاتض اإلاترجبت ٖىه زال٫ مضة ؾٍغ

ٌ لهالر قغ٦ت ) %30الخى٠٢ ًٖ صٞ٘ اإلاؿخد٣اث، و ًخم صٞ٘  ( بٗض زهم SGCIمً ٢ُمت الخٍٗى

لاإلابلٜ اإلاخب٣ي مً مبلٜ بُ٘ ال  .٣ٗ63اع مدل الخمٍى

محن مىحه لخُُٛت خالت ؤلاٖؿاع اإلائ٢خت أو هدُجت ؤو ٩ًىن هظا الخمحن ؤو الًمان الٌلي: إالخ *

( في SGCI، و ج٩ىن نالخُاث قغ٦ت )64الخؤزغ في الدؿضًض اإلاؿخد٣اث اإلاترجبت ٖلُه في آلاحا٫ اإلادضصة

 يمان حُُٛت اإلاؿخد٣اث ٦دض أ٢ص ى في خالخحن الخالُخحن:

   ت مجخمٗت.04أعب٘ )يمان  ( اؾخد٣ا٢اث قهٍغ

  ( ت ٚحر مجخمٗت أي مخٟغ٢ت06يمان ؾخت  .65( اؾخد٣ا٢اث قهٍغ

٩ىن يمان الخؤزحر في حؿضًض بٗض ؾىت واخض مً بضا جىُٟظ ال٣غى، و ٩ًىن اٖالن ًٖ خالت   ٍو

غ الخؤزحر.02الخؤزحر اال بٗض مضة )  ( قهغ م٘ جبًر

                                                           
 .66 :، مهكـ اإلاغحؼ  62
 .73 :اإلاغحؼ الؿابو، م :ػؾُضي ؾكُان   63
ـ بُاث  64  .66 :اإلاغحؼ الؿابو، م: لَى
 .73 :اإلاغحؼ الؿابو، م :ػؾُضي ؾكُان  65
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ت اإلامىىخإالخ: ب ت :محن غلى الهغوى الػهاٍع  ت للمخػاملحن)اإلاغقي الػهاعي( في الترنُت الػهاٍع

ت اإلامىىخت مً َٝغ اإلا٣غى في SGCIو ًخم جضزل قغ٦ت )  ( في هظا نى٠ مً ال٣غوى ال٣ٗاٍع

ت، و ٖلُه  ؿاع النهاثي أي )ؤلاٞالؽ( لضي اإلاخٗامل )اإلاغقي ال٣ٗاعي( في التر٢ُت ال٣ٗاٍع خالت حسجُل ؤلٖا

ٌ اإلاغحعي اإلاؿخد ؿاع ال ًخجاوػ مبلٜ ال٣ُمت اإلاٗغويت ٩ًىن الخٍٗى ٤ للهالر اإلا٣غى ًٖ خالت ؤلٖا

أًًا اطا جم بُ٘ ال٣ٗاع اإلاغهىن لهالر اإلا٣غى ومدل مىن و٢ذ و٢ٕى الًغع اإلائمً ٖىه. لل٣غى اإلاً

ل باإلاؼاص الٗلني  ال حٗىص  اإلاؿئولُت ٖلى قغ٦ت ) ٌ اإلاؿخد٤ SGCIٖملُت الخمٍى (، وهىا ٩ًىن الخٍٗى

، و ًخم زهم منها اإلابلٜ اإلادهل ٖلُه 66مً مجمل ال٣غى و الٟىاتض اإلاترجبت ٖىه %90ي للمئمً ٌؿاو 

ٌ اإلاؿخد٤ اإلامىىح ٦ما ًلي:  مً بُ٘ ال٣ٗاع مدل الخمىٍل، وبالخالي ًهبذ الخٍٗى

ٌ ٌؿاوي   ش اؾخٗما٫ الًمان. مً مجمل ال٣غى والٟىاتض اإلاترجبت %90ًمىذ حٍٗى  ٖىه الى جاٍع

ٌ اإلاضٕٞى  %40بٗض بُ٘ ال٣ٗاع اإلاغهىن ٞٗلحن و الظي ًخم زهم مىه  أما الغنُض  اإلاخب٣ي مً الخٍٗى

الكغ٦ت  َٝغ مً بالخؤزحر اإلاخٗل٣ت اإلاساَغ حُُٛت ًخم .67اإلاخب٣ُت %50مؿب٣ا مً الًمان و اإلادضص 

(SGCI) ش مً (01ؾىت) بٗض مغوع اال ل جاٍع  اإلا٣ترى. لخؿاب ال٣غى مبلٜ جدٍى

 الى) اإلا٣غى ( اإلاؿخُٟض َٝغ مً واخضة مغة الخؤمحن ٢ؿِ صًٞ٘خم محن: إجدضًض نؿِ الخ -

ش مً ًىم (30زال٫) (،SGCIالكغ٦ت ) ل جاٍع  ٢ُام ٖضم خالت في و اإلا٣ترى، لخؿاب ال٣غى مبلٜ جدٍى

 . 68(SGCIالكغ٦ت ) َٝغ مً الخؤمحن ٣ٖض ٞسخ محن ًخمؤبضٞ٘ ٢ؿِ الخ اإلاؿخُٟض )اإلا٣غى(

                                                           
ني للخىق ًلـ مباعيت اإلاىلىصة يباب، 66 ت في مجاُ الؿًٌ، عؾالت ماحؿخحر في  -حر و الاخخُاٍ الهىضوم الَى بىَ و الترنُت الػهاٍع

 .44: ، م 2012الهاهىن، ًلُت الخهىم، حامػت الجؼائغ،
 .44: ًلـ مباعيت اإلاىلىصة يباب، اإلاغحؼ الؿابو، م  67

68 Société de garantie du crédit immobilier , conditions générales : contrat d'assurance credit immobilier aux 

particuliers , p 2 .http://www.sgci.dz/docs/Conditions%20Generales.doc  

http://www.sgci.dz/docs/Conditions%20Generales.doc
http://www.sgci.dz/docs/Conditions%20Generales.doc
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ت اإلامىىخت لألٞغاص و ٦ظا اإلاخٗاملحن في التر٢ُت محن ٖلى الؤهظا باليؿبت لٗملُت الخ ٣غوى ال٣ٗاٍع

ت ) ت الظي ج٣ىم به قغ٦ت يمان ال٣غوى ال٣ٗاٍع (،و ج٣ىم أًًا الكغ٦ت باؾدثماع ألامىا٫ SGCIال٣ٗاٍع

ت طاث الُاب٘ الؿ٨ني و  ٘ التر٢ُت ال٣ٗاٍع الىاججت ًٖ ألاعباح اإلاد٣٣ت لخامحن ال٣غوى في اَاع مكاَع

حر و الاخخُاٍ اإلانهي التي ج ني للخٞى  بى٪.  –٣ىم بها البىى٥ و ٖلى عأؾها الهىضو١ الَى

اصة  مىذ ال٣غوى  (SGCI)وبالخالي ٞكغ٦ت   جلٗب صوع هام في حصجُ٘ الهُئاث اإلا٣غى ٖلى ٍػ

لي أو ــــــض ال٨ـــــضًـــــلدؿضم اـــــها ٖـــــلى عأؾــــلت و ٖـــــمـــضتها في حُُٛت اإلاساَغ اإلادخــــــظا بمؿاٖـــــت وهـــــال٣ٗاٍع

تـــالجؼثي لل٣غى مً ٢بل اإلا٣تريحن أٞغاص ٧اهىا أو مخٗاملحن في التر٢ُ و التي ؾىضعؾها ُٞما  ،69ت ال٣ٗاٍع

 بٗض.

ًاث الخ  محن اإلاؿاهمت في جامحن الهغى الػهاعي:إزاهُا: بػٌ قغ

ت ) محن ؤفي مجا٫ الخ ( جىحض ٖضة قغ٧اث حٗملSGCIاياٞت الى قغ٦ت يمان ال٣غوى ال٣ٗاٍع

محن ٖلى ال٣غى و لٗل أهم ؤبك٩ل ٖام و هىا٥ البٌٗ منها مً ٌؿى١ مىخجاث جامحن حٗغى ٞيها الخ

ىُت للخامحن )ؤمحن في الجؼاتغ التي جماعؽ هظا الىٕى مً الخؤقغ٧اث الخ (،و SAAمحن هظ٦غ: قغ٦ت الَى

ت للخامحن و اٖاصة الخ أزغي هظ٦غ ٖلى ؾِبل اإلاثا٫  ( ، وهىا٥ قغ٧اثCAARمحن )ؤالكغ٦ت الجؼاتٍغ

ت للخامحن الكامل ) اصة الخCAATقغ٦ت الجؼاتٍغ ت إٖل (،وؾىداو٫ أن هغ٦ؼ CCRمحن )ؤ(،والكغ٦ت اإلاغ٦ٍؼ

( باٖخباعهما الكغ٦خحن الغاتضجحن في الجؼاتغ و لهم ججغبت في CAAR( و قغ٦ت )SAAٖلى ٧ل مً قغ٦ت )

 (.CARDIF-el djaziarجامحن أحىبُت )مجا٫ جامحن ال٣غوى،و٦ظل٪ ؤلاقاعة الى ججغبت قغ٦ت 

                                                           
ت، اإلاغحؼ الؿابو، م 69  .213، 212 :بىؾخت إًمان، الىظام الهاهىوي للترنُت الػهاٍع
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 :70(SAAالكغيت الىَىُت للخامحن ) :ؤ

ىُت للخامحن ) * ني للخىقحر و الاخخُاٍ  ( وSAAاجكانُت بحن الكغيت الَى الهىضوم الَى

(CNEB )– :َحن و التي جدمل ع٢م بى و  22/10/2003في  686ل٣ض جم جى٢ُ٘ هظه الاجٟا٢ُت بحن الُٞغ

ت و التي ههذ ٖلى حٗض هظه الاجٟا٢ُت ألا  ولى مً هىٖها في الجؼاتغ في مجا٫ جامحن ال٣غوى ال٣ٗاٍع

اة الى قغ٦ت الخ ل جامحن زُغ الٞى ( لخُُٛخه، وهظا مً زال٫ نىضو١ يمان قغ٦ت SAAمحن )ؤجدٍى

(SAA( وهظا مً احل صٖم الًماهاث اإلا٣ضمت لخٟاصي الخٗغى )CNEB-  ًلخُغ ٖضم الدؿضًض م )٪بى

 .71َٝغ اإلا٣تريحن لضًه

ىُت للخامحن ) * كُت )SAAاجكانُت بحن الكغيت الَى ل٣ض (:BADR( و بىَ الكالخت و الخىمُت الٍغ

حن في  ٤ و التي  20/04/2008جم جى٢ُ٘ هظه الاجٟا٢ُت بحن الُٞغ ههذ ٖلى ام٩اهُت الؿماح بدؿٍى

ذ ٧ل ( و التي قملBADR( ٖبر قبابُ٪ بى٪ )SAAمحن اإلا٣ترخت مً ٢بل قغ٦ت )ؤٖغى اإلاىخجاث الخو 

الخغات٤ جت ُ) اإلاساَغ الؼعاُٖت مً ٧ىاعر َبُُٗت  و هال٥ اإلادانُل هد 72محن ٖلىؤمً مىخجاث الخ

محن ٖلى ؤمحن يض مساَغ اإلاخٗضص للؿ٨ً  و ٦ظل٪ مىخجاث جامحن ٖلى ألاشخام و الخؤج ٦ظل٪و 

 ال٣غوى(.

                                                           
ُ  الؿابؼ الضولي اإلالخهى ، مدمض جغنى  70 ُ  ججاعب الخُىع  وؤقام الػملي الىانؼ خُث مً الخإمُيُت الهىاغت خى  ،  الضو

ىُت الكغيت خالت صعاؾت ؤلاهخاج صواُ باؾخسضام الخإمحن قغيت عبدُت جهُُم بػىىان مضازلت ( ،ًلُت الػلىم SAAللخإمحن ) الَى

ت الانخهاصًت  .3 :م 2012صٌؿمبر  4- 3، الكلل بجامػت الدؿُحر وغلىم والخجاٍع
71 CNEP-Banque , Convention entre SAA et CNEP –Banque, N286-PDG-2003. 

ُ ـــخ الؿابؼ الضولي ،اإلالخهى ؾكُان ماعي ـــو هه نبلي هبُل  72  اعبـــــجج ىع ــــــالخُ وؤقام الػملي ؼـــــالىان خُث مً تـــــالخإمُيُ الهىاغت ى

،   الضُو

ت والػلىم الانخهاصًت الػلىم ًلُت إغاصة الخإمحن"، و الخإمُىاث "وانؼ بػىىان: مضازلت  03 ًىمي الكلل حامػت ، الدؿُحر وغلىم الخجاٍع

 .18: ، م 2012 صٌؿمبر 04 و
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ىُت للخ  * ل٣ض جم جى٢ُ٘  :73(BDL( و بىَ الخىمُت اإلادلُت )SAAمحن )إاجكانُت بحن الكغيت الَى

حن في اَاع الخ ، خُث ٧ان الهضٝ منها هى 19/04/2008محن اإلاهغفي وهظا في ؤهظه الاجٟا٢ُت بحن الُٞغ

٤ مىخجاث الكغ٦ت ) محن التي جم هو ٖليها ؤ( و مً بحن مىخجاث الخBDL( ٖبر قبابُ٪ بى٪ )SAAحؿٍى

غ هظه الٗملُت محن ٖلى الؿ٨ؤمحن ٖلى ألاشخام، الخؤفي هظه الاجٟا٢ُت هظ٦غ:)الخ ً(، و ؾِخم جٍُى

( AXA( و قغ٦ت )BADR( وهم بى٪ )BDL( و بى٪ )SAAمؿخ٣بال ببقغا٥ أَغاٝ أزغ اياٞت الى قغ٦ت )

ال١ قغ٦ت حضًضة مكتر٦ت بحن هئالء الكغ٧اء و التي ًبضأ ٖملها مُضاهُا في بضاًت ؾىت  الٟغوؿُت إَل

201274. 

ت للخامحن و إغاصة الخ :ب  :75(CAAR) محنإالكغيت الجؼائٍغ

ت للخامحن وإغاصة الخ * بىَ الهغى الكػبي  ( وCAARمحن )إاجكانُت بحن الكغيت الجؼائٍغ

حن بهضٝ جم٨حن قغ٦ت ):76(CPAالجؼائغي ) ٤ CAARجم جى٢ُ٘ هظه الاجٟا٢ُت  بحن الُٞغ ( مً حؿٍى

ت الٟٗلُت و ٢ض جم جدضًض اهُال٢ ،28/05/2008( و هظا في CPAمحن لضحها في قبابُ٪ بى٪ )ؤمىخجاث الخ

لُت  ان هظه الاجٟا٢ُت في الٟاجذ مً قهغ حٍى ( و CAAR، و ٢ض يمت مىخجاث جامحن لكغ٦ت )2009لؿٍغ

٣ها في قبابُ٪ بى٪ ) محن ؤمحن يض ال٩ىاعر الُبُُٗت و الخؤ( ٦سُىة أولى ما ًلي: الخCPAالتي جم حؿٍى

اة و الخ  .77ى ال٣غىمحن ٖلؤمحن يض ألازُاع اإلاخٗضص للؿ٨ً و ٦ظا الخؤيض زُغ الٞى

                                                           
 اهظغ اإلاىنؼ الخالي:   73

http://www.bdl.dz/saa.html  
 17 :ان، اإلاغحؼ الؿابو، مؾكُ و ههماعي  نبلي هبُل  74

75 BOUTALEB Kouider colloque international L’industrie de l’assurance: réalité et perspectives de  ،Faculté des 

Sciences Economiques et développement L’Université Hassiba Ben Bouali – chlef ،le 03 et 04 décembre 

2012.،commerciales et Sciences de Gestion, Algérie , p:8. 
 اهظغ اإلاىنؼ الخالي:  76

  http://www.caar.com.dz/bancassurance.htm, 
 .18: م  ،اإلاغحؼ الؿابو، ؾكُان و ههماعي  نبلي هبُل  77

http://www.bdl.dz/saa.html
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ت للخامحن وإغاصة الخ * ني الجؼائغي  ( وCAARمحن )إاجكانُت بحن الكغيت الجؼائٍغ البىَ  الَى

(BNA)78: ( حن و التي يمً اياٞت الى ٧ل مً قغ٦ت ( و بى٪ CAARجم جى٢ُ٘ هظه الاجٟا٢ُت بحن الُٞغ

(BNA( ىُت للخامحن ت للخامحن الكامSAA( ٦ظل٪ الكغ٦ت الَى ( و التي ٧ان CAATل )( و الكغ٦ت الجؼاتٍغ

محن لهظه الكغ٧اث ؤالهضٝ مً هظه الاجٟا٢ُت هى الٗمل ٖلى  وي٘ زُت ج٣ط ي بخىػَ٘ مىخجاث الخ

ُضاهُا خُث (، ٚحر أن هظه الٗملُت أو الاجٟا٢ُت قهضث جؤزغ في ججؿُضها مBNAٖبر قبابُ٪ بى٪ )

 .79 04/10/2010الٗملُت في ٧اهذ أو٫ ججغبت لهظه 

ت و ؤمها بحن قغ٧اث الخًٖ الاجٟا٢ُت التي جم ابغا حٗض هظه بٌٗ الىماطج أحىبُت م٘  محن حؼاتٍغ

 بٌٗ البىى٥ 

ت بال٣غوى  ل ٢ُإ الؿ٨ً و وكاٍ التر٢ُت ال٣ٗاٍع ت التي حٗمل في مجا٫ جمٍى ت الجؼاتٍغ الخجاٍع

ت التي ًدخاح ت، و التي ٨ًمً الهضٝ منها في الؿماح للم٣ترى مً جامحن ٖلى ال٣غوى ال٣ٗاٍع ها ال٣ٗاٍع

ت مً زال٫ ٖغى مىخجاث جسً٘ إلابضأ الخىاٞؿُت بحن قغ٧اث الخ ٗه ال٣ٗاٍع ل  مكاَع محن  َب٣ا ؤلخمٍى

، و الظي ٌؿمذ له مً ازخُاع اإلاىخج الظي ًغاه مىاؾب له و  80اإلاخٗل٤ بالخؤمُىاث 04-06لل٣اهىن ع٢م 

ه اإلا٣غى أًًا.  مىا٣ٞا إلاا ٌكتَر

 لػهاعي:محن غلى الهغى اإاإلادىع الثالث: مظاهغ الخ

محن التي أخُُذ بٗملُت ال٣غى ال٣ٗاعي تهضٝ في مجملها الى حصجُ٘ البىى٥ و ؤان مٓاهغ الخ

ت طاث الُاب٘ الؿ٨ني بال٣غوى  ٘ التر٢ُت ال٣ٗاٍع ل مكاَع اإلائؾؿاث اإلاالُت ٖلى زىى مجا٫ جمٍى

                                                           
 اهظغ اإلاىنؼ الخالي:  78

 http://www.elmoudjahid.com/fr/flash-actu/1557, 
 .18 :اإلاغحؼ الؿابو، م هبُل نبلي و ههماعي ؾكُان،  79
 .15 :غضص .اإلاخػلو بالخإمُىاث، ج ع 07-95اإلاػضُ لألمغ عنم  20/02/2006اإلاؤعر في  04-06الهاهىن عنم  80
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ت مً حهت، و مً حهت أزغي ٖضم الخسٝى مً اإلاساَغ التي ًم٨ً أن جدضر مؿخ٣بال  و اإلاخٗل٣ت ال٣ٗاٍع

حن مً الخ باؾدُٟاء مبلٜ ال٣غى و الٟىاتض اإلاترجبت ٖىه، لُه ًم٨ً أن همحز بحن هٖى محن ٖلى ال٣غى ؤٖو

ل ؤ(، والخاوالمحن اإلاخٗل٤ باإلا٣ترى )ؤال٣ٗاعي و هما: الخ محن اإلاخٗل٤ بال٣ٗاع)اإلاغهىن( مدل الخمٍى

 (.زاهُاال٣ٗاعي ) بال٣غى

 :محن اإلاخػلهت باإلاهترىإوال : الخؤ

حن مً الخ محن اإلاخٗل٤ باإلا٣ترى وهما ألا٦ثر اقتراٍ مً َٝغ البىى٥ و ؤًم٨ً أن هضعؽ هٖى

اء مً َٝغ اإلا٣تريحن.  اإلائؾؿاث اإلاالُت لخُُٛت زُغ ٖضم الٞى

 : 81محن غلى وقاة اإلاهترىإالخ (1

اة اإلا٣ترى مً بحن أهم أهىإ الخؤمُىاث ألاشخام التي ًخم اقتراَها مً ؤٌٗخبر الخ محن ٖلى ٞو

اء و هجض أؾاؽ ال٣اهىوي لهظا الىٕى مً الخؤمُىاث َ ٝغ اإلا٣غى بهضٝ حُُٛت زُغ ٖضم الٞى

اإلاخٗل٤ بالخؤمُىاث اإلاٗض٫ و اإلاخمم خُث حاء في اإلااصة  07-95مً ألامغ ع٢م  63الصخهُت في هو اإلااصة 

 ازغ خاصر...."،الىقاة  ؤمُىاث ألاشخام هي ٖلى الخهىم...:" ألازُاع التي ًم٨ً حُُٛتها في الخما ًلي

، و٦ظل٪ اإلاغؾىم الخىُٟظي  07-95اإلاٗض٫ و اإلاخمم لألمغ ع٢م  04-06و بالٗىصة  الى ال٣اهىن ع٢م  

 2محن و خهغها ؾال٠ الظ٦غ مً زال٫ هو اإلااصة ؤالظي ًخٗل٤ ببٖضاص ٢اتمت ٖملُاث الخ 338-95ع٢م 

غوٕؤمىه و التي ههذ ٖلى اهه :" جهى٠ ٖملُاث الخ ُت الخ محن في أنىاٝ ،ٞو محن ٦ما هي ؤو ٞغوٕ ٖٞغ

 مبِىت أصهاه....

                                                           
 بإهه: محن غلى الىقاةإٌػغف الخ  81

ًا ن طلَ صقػت "غهض ًلتزم بمهخًاه اإلاؤمً في مهابل ؤنؿاٍ بان ًضقؼ مبلـ جامحن مػحن غىض وقاة اإلاؤمً له للمؿخكُض ؾىاء ؤ

 واخضة ؤو في قٍل إًغاص صوعي"،

مضزل  محن غلى البهاء، حضًضي مػغاج،إالخ –3محن اإلاؤنذ. إالخ –2محن الػمغي. إالخ-1محن زالزت نىع وهي: إو لهظا  الىىع مً الخ

 .92 :، م  2003محن الجؼائغي، صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت، ٍ الثالثت، الجؼائغ، إلضعاؾت ناهىن الخ
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 جؤمُىاث ألاشخام. -4

 محن اإلاؼصوج...".ؤو الخ محن في خالت الخُاة و في خالت الىقاةإالخ  4-1

محن ٖلى ؤؾال٠ الظ٦غ مٟهىم الخ 07-95مً ألامغ ع٢م  65و٢ض خضص اإلاكٕغ مً زال٫ اإلااصة 

اة بؤهه:" ٣ٖض ًخٗهض بمىحبه اإلائمً له ب غىض وقاة اإلاؤمً  ضٞ٘ مبلٜ مٗحن للمؿخُٟض أو اإلاؿخُٟضًًالٞى

اة ؤووؿخسلو مً هظه اإلااصة بٌٗ ألاخ٩ام الخام بالخ م٣ابل ٢ؿِ وخُض أو صوعي"،له  محن ٖلى الٞى

 :٦82ما ًلي

ٌ و ًخم طل٪  بكاهضة َبُت و ًجب أن ج٩ىن زاعج  * جد٤٣ خالت الىٞاة ختى ًخم صٞ٘ الخٍٗى

ٌ هٓغا إلاسالٟت بىىص ال٣ٗض.، ألهه م83اعاصة اإلائمً له  ثال في خالت الاهخداع ال ًخم صٞ٘ الخٍٗى

ًجب أن ًضٞ٘ اإلائمً له للمئمً أ٢ؿاٍ مخ٤ٟ ٖليها في ال٣ٗض ؾىاء ٧اهذ صٞ٘ واخضة أو  *

اة اإلائمً له وهىا ًهبذ اإلا٣غى أمام زُغ ٖضم 84صوعٍت ٌ في خالت خضور ٞو ، ختى ًخم صٞ٘ الخٍٗى

اء  و بالخالي جد٤٣ ال خُغ اإلائمً ٖلُه مما ًضٞ٘ باإلا٣غى الى مُالبت اإلائمً باٖخباعه اإلاؿخُٟض الٞى

 محن اإلابرمت م٘ اإلائمً له. ؤباإلابلٜ اإلاؿخد٤ خؿب وز٣ُت الخ

                                                           
 .75 :ضي ؾكُان، اإلاغحؼ الؿابو، مػؾُ  82
محن ايخخاب إهجض غضة خاالث ال ًمًٌ لكغيت الخ 04-06اإلاػضُ و اإلاخمم ب الهاهىن عنم   07-95مً زالُ صعاؾت الامغ عنم   83

 محن  ملؼمت بضقؼ الخػىٌٍ و هظيغ مً هظه الخاالث الاؾخثىائُت ما ًلي:إمحن غليها ؤو يمانها و ال جٌىن قغيت الخإالخ

 .  07-95مً ألامغ  72اهخداع اإلاؤمً له اإلااصة -1

 ونىع خاصر حىي. –2

 نخل اإلاؤمً له مً َغف اإلاؿخكُض. -3

 .07-95مً ؤمغ عنم  40و  39خغب ؤهلُت اإلااصة  –4 

 88محن مػه اإلااصة إالخُاء في ؾً اإلاؤمً له ؤي ًٌىن ؾىه الخهُهي زاعج غً خضوص التي ًهبل قيها اإلاؤمً إبغام غهض الخ -5 

 .07-95مً ألامغ 
 محن خؿب مبلـ الهغى خُث ًخم جدضًضه يما ًلي:إججضع ؤلاقاعة إلى اهه ًخم اخدؿاب ؤنؿاٍ الخ  84

 ؾىىاث. 10إلى  5ما بحن  4.3محن ٌؿاوي إنؿِ الخ 

 ؾىت. 15إلى  10ما بحن  4.5محن ٌؿاوي إنؿِ الخ 

 192 :الؿابو، م ؾىت، مٌضاُ ؾػضًت، اإلاغحؼ 20إلى  15ما بحن  5محن ٌؿاوي إنؿِ الخ. 
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ا أحىبي ًٖ ؤأن ٩ًىن هظا الخ * محن لهالر اإلاؿخُٟض و هى اإلا٣غى وهظا بظ٦غ اؾمه و ٩ًىن َٞغ

 مً.محن اإلابرم بحن ٧ل مً اإلائمً له و اإلائ ؤ٣ٖض الخ

ؼ يماهاث ال٣غى ؤولهظا هجض أن البىى٥ و اإلائؾؿاث اإلاالُت جلجا الى هظا الىٕى مً الخ محن لخٍٗؼ

اإلامىىح مً زُغ ٖضم الدؿضًض اإلاؿخد٣اث و مً أمثلت جبني هظا الىٕى مً الخؤمُىاث هى ٢ُام 

ت للخؤمُىاث في حر و الاخخُاٍ بخى٢ُ٘ اجٟا١ م٘ الكغ٦ت الجؼاتٍغ ني للخٞى  22/10/2003 الهىضو١ الَى

اء وهى ما جم SAAج٣ط ي بدلى٫ الكغ٦ت ) اة لخُُٛت زُغ ٖضم الٞى ( مدل اإلا٣ترى في خالت الٞى

 محن اإلاؿاهمت في جامحن ال٣غى ال٣ٗاعي.ؤؤلاقاعة الُه في الٟٕغ اإلاخٗل٤ بٌٗ قغ٧اث الخ

ه:" في خالت التي ٧اهذ جىو ٖلى اه 07-95مً ألامغ ع٢م  71وججض ؤلاقاعة الى اهه جم حٗضًل اإلااصة  

اة اإلائمً له، ًهب مبلٜ ألامىا٫ اإلائمً ٖليها و اإلاى هىم ٖليها في ال٣ٗاص في طمت التر٦ت و ًىػٕ ـــٞو

غى ـــــٟاء اإلا٣ــــغ في اؾخــــا٧ل و الخؤزــــً اإلاكـــــــظا ٧ان ًسل٤ هٕى مـــــ"، وه غةــــــىن ألاؾــــــ٩ام ٢اهـــــَب٣ا ألخ

 04-06الظي حاء في ال٣اهىن ع٢م ضٞ٘ في طمت اإلا٣ترى اإلاخىفى ، بِىما الخٗضًل ألمىاله اإلاؿخد٣ت ال

و التي أنبدذ جىو ٖلى  04-06مً ال٣اهىن ع٢م  18بمىحب اإلااصة  71الظي جم ُٞه حٗضًل اإلااصة و 

 اهه:

اة اإلائمً له جضٞ٘ ٢ُمت اإلابالٜ اإلائمىت لٟاتضة شخو أو ٖضة أشخام مُٗىحن في  " في خالت ٞو

بالخالي ٞان هظه اإلااصة ٢ض خلت مك٩ل و   و ٨ًدؿب اإلاؿخُٟض خ٣ا ٧امال و مباقغا ٖلى هظا اإلابلٜ"،ال٣ٗض 

محن لخُُٛت زُغ ال٣غى ؤ٧ان ًىحه اإلا٣غى في اؾخٟاء خ٣ى٢ه و ٖلُه ًٟخذ اإلاجا٫ للٗمل بًماهت الخ

ت ٖلى مًاٖٟت حجم ا ل٣غوى اإلامىىخت ال٣ٗاعي وهظا ما ًدٟؼ الهُئاث اإلاالُت اإلااهدت لل٣غوى ال٣ٗاٍع

 بىحىص يماهاث ٢اهىهُت جًمً حُُٛت مساَغ ال٣غى ال٣ٗاعي.
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  محن غلى العجؼ:إالخ (2

اة اإلا٣ترى ٦ظل٪ جامحن أزغ ال ٣ًل أهمُت و هى الخؤًًاٝ الى الخ محن ٖلى العجؼ ؤمحن ٖلى ٞو

اء بالتزاماجه و مخمثلت في الىٞاء باإلاؿخ ش الظي ًم٨ً أن ًلخ٤ باإلا٣ترى مما ٤ٌُٗ الٞى د٣اث في الخاٍع

لُه ًم٨ً اٖخباع الخ محن ٖلى خالت العجؼ هي:" حٗغى اإلا٣ترى الى خاصر أو مغى ٌؿبب ؤاإلادضص لها، ٖو

محن ؤله أو ًلخ٤ به عجؼ مئ٢ذ أو صاتم ًًُغه لخى٠٢ ًٖ الٗمل، وهىا ًلتزم اإلائمً و هى قغ٦ت الخ

ٌ للمئمً له أو لصخو اإلاؿخُٟض مً هظا الخ وهظا ببجبإ هٟـ ال٣ىاٖض  محن )اإلا٣غى(ؤبالخٍٗى

اة("ؤالخانت ب)الخ  .85محن ٖلى الٞى

جٗله ٢انغا : ًم٨ً أن  ًهاب اإلا٣ترى بعجؼ ٦لي صاتم  ًالعجؼ هدُجت الخىاصر الجؿماهُت ؤ(

ُٟخه أو ٖمله بهٟت ٖاصًت هدُجت خىاصر التي ًم٨ً أن جلخ٤ يغع بجؿم اإلائمً له ًٖ مؼاولت  ْو

، و الخىاصر الجؿماهُت ٣ًهض بها: هي 86ٚحر مخى٢ٗت الخضورقٍغ أن ج٩ىن بؿبب زاعجي و مٟاجئ 

جل٪ التي جهِب اإلائمً له ٦دىاصر اإلاغوع أو خىاصر الٗمل أو الخىاصر اإلاجزلُت، مما جدؿبب له اما في 

اة أو العجؼ ال٨لي أو الجؼثي ًٖ الٗمل و ٩ًىن هظا الخاصر َاعة ) (  événement accidentelالٞى

اء باإلاؿخد٣اث ال٣غى ،هدُجت ؾبب زاعجي مٟاج ئ مما ًجٗل اإلائمً له )اإلا٣ترى( ٖاحؼ ًٖ الٞى

ش اإلادضص  ، و ختى ًخم اٖخباعه خاصر ًجب أن جخىٞغ زالزت قغوٍ ُٞه و هي:   87للم٣غى في الخاٍع

 .اعجباٍ ؤلانابت بالٗمل 

 .و٢ٕى ؤلانابت أزىاء الٗمل 

 ٟاخل و اإلا٣هىص.أال ًخٗمض اإلائمً له ا٣ًإ ؤلانابت و أال جىجم ًٖ ؾلى٦ه ال 

                                                           
 .138 :ابدؿام َىباُ، اإلاغحؼ الؿابو، م  85
 .74: م خكُظ ؤماُ، اإلاغحؼ الؿابو،  86
ت(، اإلاغحؼ الؿابو،  87 ؼ الجؼائغي )الخإمُىاث البًر  .341 :م غبض الغػام بً زغوف، الخإمُىاث الخانت في الدكَغ
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محن لبٌٗ ؤمحن ال  ج٣ىم با٦خخاب الخؤججضع ؤلاقاعة هىا الى أن قغ٦ت الخ ب( العجؼ هدُجت مغى:

، و اإلا٣هىص هىا باإلاغى اإلائمً ٖلُه هى طل٪ 88ألامغاى اإلاؼمىت و الخُحرة و التي جئصي خخما الى الىٞاة

أصاء ٖمله بك٩ل ٦لي أو حؼثي و  الظي ًئصي الى عجؼ اإلائمً له هدُجت  جضهىع صخخه مما ًمىٗه مً

غ َبي ٌٗضه  َبِب ٖام و ال ٩ًىن هاججا ًٖ خاصر ما ٤ ج٣ٍغ  .89ًخم ازباث هظا اإلاغى ًٖ ٍَغ

محن ٖلى العجؼ الىاجج ًٖ خاصر  هى ٣ٖض ًلتزم بم٣خًاه اإلائمً )قغ٦ت ؤوبالخالي ٞان الخ

الى اإلاؿخُٟض)اإلا٣غى( الظي جم  محن الُه أو ؤمحن( م٣ابل ٢ؿِ ًئصه اإلائمً له، أن ًضٞ٘ مبلٜ الخؤالخ

، وهىا 90محن لهالخه ٖىض ابغام ال٣ٗض  في خالت حٗغيه إلنابت في حؿمه بؿبب خاصر ماؤا٢غاع الخ

ٌ اإلائمً ٖلُه ٩ًىن ٖلى الىدى الخاليؤجلتزم قغ٦ت الخ  :91محن بضٞ٘ مبلٜ الخٍٗى

  .ٞىعا و بٗض الاؾخ٣غاع خالخه اطا ٧ان ؾبب العجؼ خاصر 

  ( ب02ٗؾيخحن ).ض ؤلانابت بالعجؼ اطا ٧ان ؾببه مغى 

ت مبلٜ اإلاًمىن والىاحب الضٞ٘ مً َٝغ قغ٦ت الخ- محن ٖىض ازباث خالت العجؼ ؤختى ًخم حؿٍى

ت و هظه  ال٨لي الضاتم للمئمً له البض مً ج٣ضًم بٌٗ الىزات٤ للمئمً ختى ًباقغ احغاءاث الدؿٍى

 :92الىزات٤ اإلاُلىب جخمثل في ما ًلي

  حن.محن اإلاؤ٣ٖض الخ  برم بحن الُٞغ

                                                           
ًان غمغه ًكىم ؾً إمحن بػمغ الصخو َالب الخإب الخمحن جدضص نبُى ايخخاإججضع ؤلاقاعة هىا ؤًًا إلى ؤن قغيت الخ  88 محن قئطا 

ًان غمغه ًتراوح ما بحن إمؾىت قال ًهبل الخ 65 ًان ؾىه انل مً  65و 56حن له،  ؤما إطا  غ َبي، ؤما إطا   45ؾىت ًلؼم بخهضًم جهٍغ

 .93 :، اإلاغحؼ الؿابو ، مؤمهغان عايُت محن،إؾىت قاهه ًهغح ببػٌ اإلاػلىماث قهِ لضي قغيت الخ 55ؾىت و ًهل إلى 
 .75: م خكُظ ؤماُ، اإلاغحؼ الؿابو،  89
ت(، اإلاغحؼ الؿابو،  90 ؼ الجؼائغي )الخإمُىاث البًر  .343: م غبض الغػام بً زغوف، الخإمُىاث الخانت في الدكَغ
ت، ًلُت الخهىم، حامػت ؤمهغان عايُت، يماهاث البىَ في مجاُ الائخمان، مظيغة ماحؿخحر في الهاهىن قغع غهىص و اإلاؿؤولُ  91

 .93 :، م 2001-2000الجؼائغ، 
 .95 :، مؤمهغان عايُت، اإلاغحؼ الؿابو  92
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  .قهاصة الخالت اإلاضهُت للمئمً له اإلاهاب 

  .الاؾخماعة الُبُت 

   ذ للمئمً مدغع مً َٝغ الُبِب اإلاٗالج ٌصخو ُٞه خالت اإلائمً له و وؿبت ج٣ضًم جهٍغ

 العجؼ اإلاسجلت لضه في ا٢غب و٢ذ مم٨ً بٗض و٢ٕى الخاصر أو ؤلانابت باإلاغى.

ل بالهغى الػهاعي:محن اإلاخػلو بالػهاع)اإزاهُا: الخ  إلاغهىن( مدل غملُت الخمٍى

ا في مجا٫ جامحن ال٣ٗاع اإلامى٫ وهما الخ  حن ألا٦ثر قُٖى ٤ و ؤًم٨ً أن هضعؽ هٖى محن يض الخٍغ

 محن ٖلى ال٩ىاعر الُبُُٗت.ؤالخ

و)إالخ (1  (:assurance incendieمحن يض الخٍغ

٤ ؤل٣ض ْهغ الخ ٤ ألو٫ مغة ٣ٖب خٍغ  محن يض الخٍغ

، ومً ٦93ىِؿت( 100أل٠ مجز٫ و  13و التي ألخ٣ذ أيغاع ٦بحرة باإلاباوي ) 1666 مضًىت لىضن ٖام

٤ يمً الخؤمُىاث ٖلى ألاقُاء و التي ؤًهى٠ الخ محن اطؤغ هظا الىٕى مً الخـــــهىا اهدك محن يض الخٍغ

ت، محن ؤوبالخالي ٞان أخ٩ام ٣ٖض الخ جخٗل٤ بمساَغ مسخل٠ جهِب اإلاال٪ في أمىاله اإلاى٣ىلت و ال٣ٗاٍع

٤ حؿغي بىحه ٖام ٖلى حمُ٘ أهىإ الخ ٗض الخ94محن ٖلى ألاقُاءؤٖلى الخٍغ ٤ مً ؤ، َو محن يض الخٍغ

ابغػ نىعه و هٓغا لكُٕى هظا الىٕى مً الخؤمُىاث ٖلى ألاقُاء و حؿامت ألايغاع التي جيخج ٖىه ٖلى 

ت منها ، ٣ٞض أصعج  ٤ ٤ باإلاكٕغ الجؼاتغي ٢ؿم زام ًخٗلاإلامخل٩اث و الؾُما ال٣ٗاٍع دىُٓم الخٍغ

محن احباعي ًٟغيه ؤمىه اط أنبذ هظا الىٕى مً الخ 48الى  44بمىحب ٢اهىن الخؤمُىاث  في اإلاىاص مً 

                                                           
ت(،اإلاغحؼ الؿابو،  93 ؼ الجؼائغي )الخإمُىاث البًر  .216: م غبض الغػام بً زغوف، الخإمُىاث الخانت في الدكَغ
ض مً الخكايل عاحؼ مضازلت  الضيخىع ؾالب قغخاث، الخ  94 محن و الًمان في الػالم إألامىاُ،الجضًض في مجاُ الخ محن غلىإللمٍؼ

، اإلاؤجمغ الػلمي الؿىىي لٍلُت الخهىم بجامػت بحروث الػغبُت، ميكىعاث الخلبي الخهىنُت،  .300 :، م2006الػغبي ج ألاُو
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الؾُما باليؿبت للمئؾؿاث الا٢خهاصًت  و الهىاُٖت التي ج٣ىم و  95ال٣اهىن ٖلى بٌٗ ألاوكُت

ت و ٦ظا ممخل٩اؤبا٦خخاب هظا الىٕى مً الخ ، و التي جم جدضًضها في هو 96تهامحن لخماًت مهالخها الخجاٍع

  .97اإلاٗض٫ و اإلاخمم 07-95مً ألامغ ع٢م  174اإلااصة 

٤ مً الىاخُت ال٨ما ًاتُت ٖلى اهه:" هى اقخٗا٫  غبض الغػام بً زغوفٌٗٝغ الاؾخاط  * الخٍغ

ًيخج ًٖ جؤل٠ُ بحن و٢ض مثل ال٨غبىن أو الهُضعوححن ومً أ٦سجحن الهىاء و مً َا٢ت ؤلاقٗا٫ 

٤"ٞاحخمإ ه  .98ظه الٗىانغ الثالزت ٩ًىن الخٍغ

٤ بل ا٦خٟي ب٣ىله في هو اإلااصة ــــــمحن ٖؤلم ٌٗٝغ اإلاكٕغ الخ *  ي:ـــٖلى ما ًل 44لى الخٍغ

٤ حمُ٘ ألايغاع التي جدؿبب ٞيها الىحران، ٚحر اهه اطا لم ٨ًً هىا٥   " ًًمً اإلائمً مً الخٍغ

زحر الخغاعة أو الاجها٫ اإلاباقغ الٟىعي للىاع أو اجٟا١ مسال٠، ال ًًمً ألايغاع التي ًدؿبب ٞيها جؤ

٤ خ٣ُ٣ي". ٤ ٢ابلت للخدى٫ الى خٍغ  إلخضي اإلاىاص اإلاخؤججت اطا لم ج٨ً هىا٥ بضاًت خٍغ

غة التي جم ــــــــــــــــاإلاباقِ ألايغاع ــــــــــىن ألايغاع اإلاًمىن هي ٣ٞــــــــمحن ج٨ؤٕى مً الخـــــــــــــــــٟٞي هظا الى

٤ ؾببا مباقـــــــــــــغاع اإلااصًت و  التي ٩ًىن الخـــــــــمً ٢اهىن الخؤمُىاث  أي ألاي 45اإلااصة  لىو ٖليها فيا غا ـــــــٍغ

ــــالي ج٩ىن ألايـفي خضوثها، وبالخ حن في ــــــــض مً الًمان اال اطا جم اجٟا١ بحن الُـــــــــغاع ٚحر اإلاباقغ مؿدبٗـــــــــ ٞغ

 ان ألاؾاس ي.ـــمحن بدُث ج٩ىن م٨ملت للًمؤىم ببصعاحها في وز٣ُت الخهظا الخه

                                                           
و، ج خإاإلاخػلو بئلؼامُت ال 09/09/1995اإلاؤعر في  415-95اإلاغؾىم الخىكُظي عنم   95  .76 :ع غضصمحن مً زُغ الخٍغ

96   Ayachi Mouzaoui, cadre d’étude CAAT Assurance, Colloque international sur : Les sociétés d’Assurances Takaful 

et les sociétés d’Assurances Traditionnelles entre la Théorie et l’expérience Pratique-Université Ferhat Abbas – 

Setif ‐25‐26 Avril ‐2011 -Conférence sur l’importance de l’assurance Incendie et L’assurance des pertes 

d’exploitation après Incendie au niveau de l’entreprise p: 5. 
 .119 :حضًضي مػغاج، اإلاغحؼ الؿابو، م  97
ؼ الجؼائغي )الخإمُىا  98 ت(،اإلاغحؼ الؿابو،غبض الغػام بً زغوف، الخإمُىاث الخانت في الدكَغ  .217:م ث البًر



 

 

64 

محن الظي ًُلبه اإلا٣غى هى الظي ًىهب ٖلى ال٣ٗاع اإلامى٫ وهظا بخُُٛت زُغ ؤبالغحٕى الى الخو 

٤ الظي ًجب أن ٌكخمل ٖلى يمان اإلابني بظاجه ب٩ل م٩ىهاجه مً أؾاؽ و أٖمضة و أبىاب و  الخٍغ

خم َلب هظا الخ99أحهؼة جىنُل و ٚحرها هىاٞظ و حضعان و ؾلم و  محن ٦ًمان للخهى٫ ٖلى أمىاله ؤ، ٍو

٤ ٞهظا الخ ل لخُغ الخٍغ ًدمي مهلخت  100محنؤفي خالت حٗغى ال٣ٗاع )اإلاغهىن( مدل ٖملُت الخمٍى

اء  .101اإلا٣غى مً زُغ ٖضم الٞى

م ما ًد٣٣ه هظا الىٕى مً الخ اصةؤٚع  محن مً يمان إلاهلخت الُٝغ اإلا٣غى  مً زال٫ ٍػ

الًماهاث لخُُٛت مساَغ ال٣غى مما ًدٟؼ اإلا٣غى )البىى٥ و اإلائؾؿاث اإلاالُت( ٖلى  جىؾُ٘ مً 

ت  ض مً ال٣غوى ال٣ٗاٍع ت طاث الُاب٘ الؿ٨ني بمىذ اإلاٍؼ ٘ التر٢ُت ال٣ٗاٍع ل مكاَع حجم وكاَها في جمٍى

ج٤ اإلا٣ترى و بالخالي محن( ٖلى ٖاؤ،اال أن هظه الخؤمُىاث اإلاسخلٟت جغجب أٖباء اياُٞت ) صٞ٘ أ٢ؿاٍ الخ

٘ مً الخ٩ل٠ ؤلاحمالي للم٣ترى باليؿبت له وهى ما ًُغح مك٩ل ه٣و اإلاالءة اإلاالُت لهظا ألازحر.  الٞغ

 محن غلى ؤزُاع الٌىاعر الُبُػُت:إالخ (2

ان ْهىع هظا الىٕى مً الخؤمُىاث ٧ان في البضاًت ٚحر الؼامي اال اهه م٘ ال٩ىاعر الُبُعي التي 

تها الجؼاتغ و  ت اإلابيُت التي زلٟتها هظه ال٩ىاعر و التي هظ٦غ  ٖٞغ الخؿاتغ اإلااصًت الؾُما في ألامال٥ ال٣ٗاٍع

،و أزحرها ػلؼا٫  10/11/2001و ًُٞاهاث باب الىاص في  10/10/1980أبغػها ػلؼا٫ ألانىام في 

الهؼة و الظي ٧ان ٧اعزت خ٣ُ٣ُت في ٖضص الؿ٨ىاث التي اجهاعث بٟٗل هظا  21/05/2003بىمغصاؽ  في 

                                                           
ت(،اإلاغحؼ الؿابو،  99 ؼ الجؼائغي )الخإمُىاث البًر  .219: م غبض الغػام بً زغوف، الخإمُىاث الخانت في الدكَغ

اإلادضص لكغوٍ و يُكُاث الخىاُػ غً ألامالى الػهاعي و طاث  21/03/1981اإلاؤعر في  44-81بالغحىع إلى اإلاغؾىم الخىكُظي عنم   100

ٍاجب الترنُت و الدؿُحر الػهاعي و اإلاؤؾؿاث و الهُئاث و ألاحهؼة الػمىمُت، ج ع غضص الاؾ  12خػماُ الؿٌني ؤو اإلانهي ؤو الخجاعي ؤو م

و لضي  26، هجض في هو اإلااصة  لؼم اإلاكتري بالهُام بايخخاب جامحن يض الخُغ الخٍغ مىه ؤن صًىان الترنُت و الدؿُحر الػهاعي ٌكتر ٍو

 .115 :( غلى الؿٌىاث  و البيُاث الخابػت له، عملت الػلجت، اإلاغحؼ الؿابو، مSAA)محن إقغيت الخ
ت  )صعاؾت جدلُلُت(، اإلاغحؼ الؿابو ، م بىؾخت إًمان، 101  .258 :الىظام الهاهىوي للترنُت الػهاٍع
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محن ٖلى ال٣ٗاعاث و الؾُما اإلابِىت منها ؤ، ٩ٞل هظه ال٩ىاعر ٧اهذ الؿبب في ا٢غاع الؼامُت الخ102اإلاضمغ

هٓغا ل٣ُمتها الا٢خهاصًت باليؿبت لألٞغاص واٖخباعها زغوث باليؿبت للمجخم٘ وهظا اؾخىحب جؤمُنها مً 

و اإلاخًمً الؼامُت  12-03ألامغ ع٢م ألازُاع ال٩ىاعر الُبُُٗت  وهدُجت ٧ل هظه الٗىامل انضع اإلاكٕغ 

ٌ الطخاًاؤالخ محن في ؤ، ومً هىا بغػة أهمُت هظا الىٕى مً الخ103محن ٖلى ال٩ىاعر الُبُُٗت و بخٍٗى

ل باليؿبت للم٣غى بهضٝ خماًت مهالخت في يمان أمىاله  يمان ال٣ٗاع اإلاغهىن مدل ٖملُت الخمٍى

اإلائؾؿاث اإلاالُت حكتٍر هظا الىٕى مً الخؤمُىاث  )مبلٜ ال٣غى و الٟىاتض(، ولهظا هجض أن البىى٥ و 

 ٖلى اإلا٣ترى.

ل الخ أ( محن ٖلى ال٩ىاعر الُبُُٗت الهىعة الثاهُت ؤٌٗخبر الخ :محن غلى الٌىاعر الُبُػُتإحػٍغ

ت  خباع ال٣ٗاعاث اإلابيُت، و ؾىاء ٧اهذ هظه ال٣ٗاعاث أمال٧ا ٣ٖاٍع لخامحن ٖلى ألاقُاء و ًؤزظ بٗحن الٖا

ت لالؾخٗما٫ الؿ٨ني أو اإلانهي أو اإلايكاة طاث الاؾخٗما٫ الهىاعي أو الخجاعي و ملخ٣اتها مبيُت مسهه

اإلاٗض٫ و اإلاخمم و ٦ظل٪  07-95و مً زال٫ اؾخ٣غاء ههىم ال٣اهىهُت لألمغ ع٢م  ، 104صون ألاشخام

٠ لهظا الىٕى مً الخ 12-03ألامغ ع٢م  ٢ض محن مما ٌٗني أن اإلاكٕغ ؤؾال٠ الظ٦غ، لم هجض أي حٍٗغ

مً بحن الخٗاٝع هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ جاع٥ الخٍٗغ٠ لجمهىع ال٣ٟهاء، و  ا٦خٟي بظ٦غ ألاخ٩ام الٗامت له

٠ للباخثت   له اإلائمً ًدهل بم٣خًاه ٣ٖض الُبُُٗت ال٩ىاعر أزُاع مً "الخؤمحن :جىبت غلجيحٍٗغ

 هٓحر في الجؼاتغ، في عينىا أو / و ججاعي  ليكاٍ مماعؾا أو الجؼاتغ، في ٣ً٘ مبني ل٣ٗاع مال٩ا بهٟخه

 اإلائمً، ٢بل مً للٛحر أو له ًضٞ٘ مالي بمبلٜ حٗهض ٖلى اإلاٟٗى٫، ؾاعي  الخىُٓم ًدضصه اقترا٥ أو ٢ؿِ

                                                           
 .114 :عملت الػلجت ،اإلاغحؼ الؿابو، م  102
ٌ الطخاًا، ج ع غضصإلؼامُت الخاإلاخػلو بئ 26/08/2003اإلاؤعر في  12-03ألامغ عنم   103  .52:محن غلى الٌىاعر الُبُػُت و بخػٍى
ؼ الجؼائغي، مجلت صقاجغ الؿُاؾت و الهاهىن، الػضص   104  14مىهىع مجاجي، جامحن اإلاباوي مً ؤزُاع الٌىاعر الُبُػُت في الدكَغ

 .281 :، حامػت وعنلت، م2016حاهكي 
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الن و منها اإلائمً الُبُُٗت ال٩اعزت و٢ٕى خا٫ ضة في مكتر٥ وػاعي  ٢غاع بمىحب ٖنها ؤلٖا  الغؾمُت الجٍغ

ت للجمهىعٍت  .105"الكٗبُت الضًم٣غاَُت الجؼاتٍغ

بغحٕى الى ال٣اهىن هجض أن اإلاكٕغ ٢ض خضص ألازُاع اإلاخٗل٣ت محن: إؤهىاع ألازُاع مدل الخ (ب

اإلاخًمً حصخُو الخىاصر الُبُُٗت  268-04مً اإلاغؾىم ع٢م  2بال٩ىاعر الُبُُٗت في هو اإلااصة 

، 106لُبُُٗتمحن ٖلى أزاع ال٩ىاعر الُبُُٗت و ًدضص ٦ُُٟاث اٖالن خالت ال٩اعزت اؤاإلاُٛاة ببلؼامُت الخ

 وهظه ال٩ىاعر هي ٦ما ًلي:

  ( الؼالػ٫Les Tremblements de Terre.) 

  ( الًُٟاهاث و ؾىاتل الىخلLes inondations et les Coulées de boue.) 

  ( اح الكضًضة  (.Les Tempêtes et les vents violentsالٗىان٠ و الٍغ

  ( جدغ٥ ٢ُ٘ ألاعىLes mouvements de Terrain)107. 

محن ٖلى ال٩ىاعر الُبُُٗت يماهت أزغ جًاٝ للم٣غى مً احل خماًت  أمىاله ؤ٩ًىن الخ وبهظا 

ل مً الهال٥، وعٚم ٞٗالُت هظا الىٕى مً الخ محن اال أن ؤاإلاخمثلت في ال٣ٗاع اإلاغهىن مدل ٖملُت الخمٍى

وان  مً الؿ٨ىاث في الجؼاتغ ٚحر مئمىت يض ال٩ىاعر الُبُُٗت والؾُما %96الجؼاتغ حسجل خىالي 

اإلاى٢٘ الجٛغافي للجؼاتغ ًهىٟها يمً مى٣ُت وكاٍ بغ٧اوي و مٗغيت للؼالػ٫ و الًُٟاهاث مما البض 

ت ا٦خخاب هظا الىى   .03/12، وهى ما ًبرع انضع اإلاكٕغ الجؼاتغ لألمغ ع٢م 108محنؤٕ مً الخمً احباٍع

                                                           
 .279 :مىهىع مجاجي، اإلاغحؼ الؿابو، م  105
محن غلى ؤزاع إحصخُو الخىاصر الُبُػُت اإلاؿُاة بئلؼامُت الخاإلاخًمً  29/08/2004اإلاؤعر في  268-04اإلاغؾىم الخىكُظي عنم   106

ٍاعزت الُبُػُت، ج ع غضص  .55 :الٌىاعر الُبُػُت و ًدضص يُكُاث إغالن خالت ال
 ؾالل الظيغ. 12-03مً ألامغ عنم  10ة في هظا اإلاجاُ جىحض ؤزُاع جم اؾخثىائها عاحؼ في هظا الخهىم هو اإلااص  107
 .289 :مىهىع مجاجي ، اإلاغحؼ الؿابو، م  108
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ل٣غوى جىؾُ٘ ٖملُت مىذ ا محن ال٣غى ال٣ٗاعي ب٩ل أق٩اله ًمثل وؾُلت ٞٗالت فيؤن جا

ت ت طاث الُاب٘ الؿ٨ني ، ال٣ٗاٍع ٘ التر٢ُت ال٣ٗاٍع ل مكاَع محن مً أهم الًماهاث ؤاط ٌٗخبر الخ لخمٍى

اإلاؿخدضزت وهظا ًغح٘ الى الخىٕى مٓاهغه التي ج٨ٟل للم٣غى اؾخٟاء أمىاله و في هٟـ الى٢ذ حؿهل 

ت لخلبُت اخخُاحات هم في الخهى٫ ٖلى ٢غوى ٣ٖاٍع ٘ مً خْٓى ؼ ٢ضعاتهم للم٣تريحن  وجٞغ هم بخٍٗؼ

ت بالجؼاتغ.    اإلاالُت وهظا ما ًجٗل للخامحن صوع في جُٟٗل آلُت ال٣غوى ال٣ٗاٍع

 الخاجمت:

ت و ٢ُإ بهسخم ال٣ى٫   ل وكاٍ التر٢ُت ال٣ٗاٍع ؤن ال٣غى ال٣ٗاعي ًمثل وؾُلت ٞٗالت في جمٍى

ل مثل هظه أن  ،ٚحر ٖلى مل٨ُت ؾ٨ً الت٤  الؿ٨ً في الجؼاتغ ، و ٌؿهُل لألٞغاص الخهى٫  جمٍى

م٘ اإلاساَغ  زانت  الٗملُاث طاث الهلت بال٣ٗاعاث طاث الُاب٘ الؿ٨ني أو اإلانهي ٌٗض أمغ نٗبا حضا

اإلادُُت التي ًم٨ً أن جئصي الى ٖضم جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاؿُغة مً َٝغ الهُئاث اإلا٣غيت وهي 

ُلت بًمان جدهُل ج٣ضًم يماهاث ج٩ىن ٦ٟ َلبمما ًضٞٗها الى  مبلٜ ال٣غى و الٟىاتض،  جدهُل

محن مً أهمها بالىٓغ الى الخىٕى مٓاهغه التي ج٨ٟل للم٣غى اؾخٟاء ؤٌٗخبر الخ  اإلابلٜ و الٟىاتض و التي

ت لخلبُت اخخُاحاتهم وهظا ما  أمىاله و في هٟـ الى٢ذ حؿهل للم٣تريحن الخهى٫ ٖلى ٢غوى ٣ٖاٍع

ت بالجؼاتغ،  ٖلُه هسلو لبٌٗ الخىنُاث التي و ًجٗل للخامحن صوع هام في جُٟٗل ال٣غوى ال٣ٗاٍع

  :و لٗل أهمهاهغاها مهمت في هظا اإلاىيٕى 

مً احل جد٤ُ٣ جىاٞؿُت في مجا٫ لها ٞخذ اإلاجا٫ أمام البىى٥ و ج٣ضًم الدؿهُالث الالػمت  (1

ت  التي ٌؿخُٟض منها اإلا٣تريحن في ْل جىٕى الًماهاث اإلاغنىصة لخُُٛت مساَغ مىذ ال٣غوى ال٣ٗاٍع

  .ٖضم الدؿضًض
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انضاع ههىم ٢اهىهُت مً قاجها جىُٓم و يبِ مسخل٠ الجىاهب التي جخٗل٤ بٗملُت جامحن   (2

ت، زانت ما حٗل٤ منها بدماًت اإلا٣تريحن هٓغا لهٟت ؤلاطٖان التي ًخمحز بها هظا  ال٣غوى ال٣ٗاٍع

 . محن(ؤال٣ٗض)٣ٖض الخ

ؼ ؾ  (3 ت مً احل حٍٗؼ محن في الجؼاتغ ؤى١ الخاؾخدضار هُئاث حؿاهم في جامحن ال٣غوى ال٣ٗاٍع

جت ٖضم ٢ضعة مئؾؿاث جامحن ال٣غوى الىاقُت في هظا اإلاجا٫ ٖلى اؾدُٗاب ال٨م الهاتل مً ُهد

ت. لال٣غوى الغهىُت اإلاُغوخت ل  خضاو٫ في ؾى١ الغهىن ال٣ٗاٍع

محن التي أخُُذ بالُت ال٣غى ال٣ٗاعي تهضٝ في مجملها الى حصجُ٘ البىى٥ و ؤان مٓاهغ الخ

ت مً حهت و الخس٠ُٟ مً أػمت اإلائؾؿاث اإلا ل وكاٍ التر٢ُت ال٣ٗاٍع الُت ٖلى زىى مجا٫ جمٍى

 الؿ٨ً في الجؼاتغ مً حهت أزغي. 
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http://www.sgci.dz/docs/Conditions%20Generales.doc
http://www.bdl.dz/saa.html
http://www.caar.com.dz/bancassurance.htm
http://www.elmoudjahid.com/fr/flash-actu/1557
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ؼ اإلاؿغبيصغــاو   ي الخــــُاػة في الدكَغ

ؼ اإلاؿغبي  صغــاوي الخــــُاػة في الدكَغ

 

 الااله ناغى غبض 

 باخث في ٢اهىن ال٣ٗىص وال٣ٗاع

 

 مهضمت

هٓم اإلاكٕغ الخُاػة ٖلى هدى ًض٫ ٖلى مضي أهمُتها، ٞاٖخض بالخُاػة في طاتها متى جىاٞغث لها 

ىت ٖلى الكغوٍ التي جُلبها، وأوحب خماًتها ولى اصع ى الٛحر بمل٨ُخه للٗحن مدل الخُاػة وحٗل منها ٢ٍغ

ىت ٢اهىهُت بؿُُت اال أن الخاتؼ ٌؿخُٟض منها اط ال ًخدمل ٖبء ازباث  مل٨ُت الخاتؼ، وان ٧اهذ ٢ٍغ

ىت بها واهما ًل٣ي بٗبء ؤلازباث ٖلى زهم الخاتؼ هظا و٢ض حٗل الخُاػة  مل٨ُخه التي حكهض ال٣ٍغ

 يها أهىإ الضٖاوي التي ًلجؤ اليها الخاتؼ لخماًت خُاػجه.جسً٘ لخماًت مضهُت ٖضص ٞ

٣هض بضٖاوي الخُاػة جل٪ الضٖاوي التي ًغاص بها نُاهت خ٤ الخاتؼ الٓاهغ خٟاْا ٖلى  ٍو

لى مً ًضعي  الاؾخ٣غاع في اؾخٛال٫ ألامال٥ والاؾخٟاصة منها، وطل٪ خماًت للىٓام الٗام في اإلاٗامالث ٖو

 .109الى ال٣ًاء لٗغى هؼاٖه في اَاعه خ٣ا ما ٖلى ٣ٖاع أن ًلخجئ

خٗل٤ ألامغ ب٣اهىن اإلاؿُغة  و٦ما هى مٗلىم أن الخُاػة مىٓمت بم٣خط ى ال٣ىاٖض ؤلاحغاتُت ٍو

 .110اإلاضهُت

                                                           
 .141 :، صاع اليكغ اإلاغيؼ الثهافي الػغبي، م1996ص. غبض الػلي الػبىصي، الخُاػة قهها ونًاء، الُبػت ألاولى،  ؾىت  109
ـ الكازىعي، الخهىم الػُيُت وقو الهاهىن عنم إ اؾخاطها ص. 110  . 104 :، م2013ع اليكغ اإلاػغقت، َبػت ، صا39.08صَع
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ٗها ختى ٌؿخُٟض الخاتؼ مً مضة خُاػجه الؿاب٣ت ٖلى ؾلب الخُاػة  و٢ض خضص اإلاكٕغ مُٗاصا لٞغ

ما٫ مىه، وجخمثل هظه الخماًت اإلاضهُت في زالر صٖا وي جىدهغ في صٖىي مى٘ الخٗغى، صٖىي و٠٢ ألٖا

ً مً ازخهام ٢اض ي ألامىع اإلاؿخعجلت  حن ألازحًر الجضًضة وصٖىي اؾترحإ الخُاػة وحٗل الضٍٖى

غ خماًت حىاتُت ججم٘  ًىٓغ ٞيها متى جىاٞغث قغوٍ ازخهانه، باإلياٞت الى الخماًت اإلاضهُت ٢ض ٞو

 111اًت ال٣ًاء الؼحغي.بحن خماًت الىُابت الٗامت لها وبحن خم

ؾىاء  113وال٣اهىن الجىاثي 112وهظا في الخاالث التي ًىو ٖليها اإلاكٕغ في ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاتُت

مت، ٩ٞان الهضٝ مً هظه الخماًت هى  جل٪ اإلاىهبت ٖلى ال٣ٗاعاث أو اإلاى٣ىالث والتي بلٛذ صعحت الجٍغ

ضم اؾخ٣غاع ألاويإ واإلاغا٦ؼ جٟاصي ا٢امت الخاتؼ للٗض٫ بىٟؿه مما ًئصي الى ؤلازال٫ بالى ٓام الٗام. ٖو

 في اإلاجخم٘.

وجخجلى أهمُت هظا اإلاىيٕى ُٞما جثحره الخُاػة مً اق٩االث ؾىاء في الك٤ الىٓغي أو الٗملي، 

غة للخُاػة جُغح مجمىٖت مً ؤلاق٩االث التي ًخٗحن  ٞٗلى اإلاؿخىي الىٓغي هجض أن الىهىم اإلاَئ

 اًجاص خل لها.

لٗملي ٞخخجلى أهمُت هظا اإلاىيٕى ُٞما جخٗغى له الخُاػة مً ٚهب وحٗغى أما ٖلى اإلاؿخىي ا

غها اإلاكٕغ للخاتؼ. ً مما ًٟغى ٖلُىا البدث في الخماًت التي ٞو  مً ٢بل آلازٍغ

 ومً هىا ًم٨ىىا َغح بٌٗ الدؿاإالث التي ؾىداو٫ ؤلاحابت ٖليها في هظا اإلاىيٕى  وهي:

                                                           
ت بىدكى، اإلاذجىب بيذ خلُمت 111  الهًاء، واحتهاصاث الكهه بأعاء مضغمت مهاعهت صعاؾت اإلاؿغبي الهاهىن  في الاؾخدهام هظٍغ

 .141 :، م2010صحىبر  ألاولى الُبػت الغباٍ، ألامىُت، مُبػت

اإلاخػلو باإلاؿُغة   22-01( بدىكُظ الهاهىن عنم 2002ؤيخىبغ  3اإلاىاقو ) 1423عحب  25الهاصع في   1.02.255ظهحر قٍغل عنم112 

ضة الغؾمُت غضص  ش  5078الجىائُت اإلايكىع بالجٍغ  .315 :، م2002ًىاًغ  30بخاٍع
( باإلاهاصنت غلى مجمىغت الهاهىن 1962هىهبر  26اإلاىاقو ) 1382حماصي الثاهُت  28الهاصع في  1.59.413ظهحر قٍغل عنم  113

ضة الغؾمُت غضص الجى ش 2640ائي، ميكىع بالجٍغ  .1253 :، م1963ًىهُى  05، مٌغع بخاٍع
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وما هي مٓاهغ الخماًت ال٣ًاتُت لهظه ما هي نىع وقغوٍ مماعؾت صٖىي الخُاػة؟  -

 الضٖىي؟

 ولإلحابت ٖلى هظه ؤلاق٩الُت وجدلُل اإلاىيٕى اعجؤًىا ج٣ؿُم هظا اإلاىيٕى الى مبدثحن:

:  ألاؾاؽ الهاهىوي لضغاوي الخُاػة اإلابدث ألاُو

 اإلابدث الثاهـي:  الخماًت الهًائُت للخُاػة

 

: ألاؾاؽ الهاهىوي لضغاوي الخُاػة  اإلابدث ألاُو

غها اإلاكٕغ اإلاٛغبي للخاتؼ خؿً الىُت ُٞما جُلبه مً قغوٍ إلاماعؾت  جخمثل الخماًت التي ٞو

ضم  صٖاوي الخُاػة منها ما ًخٗل٤ بالخُاػة طاتها ٧ىي٘ الُض والخهٝغ في ال٣ٗاع ووؿبت اإلال٪ للخاتؼ ٖو

ُاع له ُٞه وطل٪ َُلت اإلاضة اإلادضصة للخُاػة ٢اهىها، ومنها ما ًخٗل٤  ت ألٚا بالضٖىي التي جدميها مىاٖػ

ٗها صازل اإلاضة اإلادضصة ٢اهىها و٦ظا ٖضم ام٩اهُت الجم٘ بُنها وبحن صٖىي اإلال٨ُت وهظا ما ؾيخُغ١  ٦ٞغ

 الُه في)اإلاُلب ألاو٫(، ٖلى ان هدىاو٫ نىع صٖاوي الخُاػة في )اإلاُلب الثاوي(.

: قغوٍ مماعؾت صغىي الخُاػة  اإلاُلب ألاُو

غ قغوَها مجخمٗت، وهي قغوٍ واعصة في ال٣اهىن ؤلاحغاثي  ان صٖىي الخُاػة ال ج٣بل اال  بخٞى

جثحرها اإلاد٨مت مً جل٣اء هٟؿها، ألن ال٣ىاٖض ؤلاحغاتُت ٢ىاٖض آمغة جغجبِ بالىٓام الٗام، وفي اَاع 

الخضًث ًٖ هظه الكغوٍ اعجؤًىا أن هخٗغى للكغوٍ اإلاُلىبت في الخُاػة )ال٣ٟغة ألاولى( ٖلى أن 

 ُلىبت في الضٖىي) ال٣ٟغة الثاهُت(.هدىاو٫ الكغوٍ اإلا
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 الكهغة ألاولى: الكغوٍ اإلاُلىبت في الخُاػة

 هي: 115مً م ح ٕ 240114ان قغوٍ الخُاػة ٦ما خضصتها اإلااصة 

 ؤوال: ويؼ الُض:

٣هض بىي٘ الُض ٖلى الص يء اإلادىػ  مً قغوٍ الخُاػة أن ٩ًىن الخاتؼ وايٗا ًضه ٖلى اإلال٪، ٍو

ُٗت ٖلُه، ٞىي٘ الُض هى مجغص الخىػ بيُت الخمل٪، وبظل٪ جسغج الخُاػة جل٪ الؿُُغة الٟٗلُت والىا٢

ما٫ التي جبُذ الخىػ  حرها مً ألٖا ت ٚو اع ألجها ال جثبذ اإلال٪ ٧ال٨غاء والٗاٍع الٗغيُت مً هظا ؤلَا

 .116مئ٢خا

ٞبهه   117واطا ٧ان اإلاكٕغ ًٟترى في وي٘ الُض ٖلى ال٣ٗاع أهه خاتؼ لىٟؿه الى أن ًثبذ ال٨ٗـ

بؤن ًباقغ الصخو الخُاػة بىاؾُت الٛحر الظي ًؤجمغ بؤمغه وهظا ما أ٦ضه في ال٣ٟغة ألاولى مً ؾمذ 

 مً م ح ٕ اط باقغها هاتبه الكغعي هُابت ٖىه. 243الٟهل 

لى في ٢غاع له الى أن وي٘ الُض م٣ضم ٖلى ٚحره مً الدجج  .118و٢ض طهب اإلاجلـ ألٖا

                                                           
 مً م ح ع غلى ؤهه: " ٌكتٍر لصخت خُاػة الخائؼ:  240جىو اإلااصة  114

 ؤن ًٌىن وايػا ًضه غلى اإلالَ. -1

 ؤن ًخهغف قُه جهغف اإلاالَ في ملٌه. -2

 ؤن ًيؿب اإلالَ لىكؿه، والىاؽ ًيؿبىهه إلُه يظلَ. -3

 ؤال ًىاػغه في طلَ مىاػع. -4

 ؤن حؿخمغ الخُاػة َُى اإلاضة اإلاهغعة في الهاهىن. -5

ذ". 6  وفي خالت وقاة الخائؼ ٌكتٍر باإلياقت إلى طلَ غضم الػلم بالخكٍى
ضوهت اإلاخػلو بم 39.08( بدىكُظ الهاهىن عنم 2011هىهبر  22اإلاىاقو ) 1432طي الدجت  25الهاصع في  1.11.178ظهحر قٍغل عنم  115

ضة الغؾمُت غضص  ش  5998الخهىم الػُيُت،  اإلايكىع بالجٍغ  .5587 :، م2011هىهبر  24بخاٍع
ـ الكازىعي، الخهىم الػُيُت وقو الهاهىن عنم  116  .105 :، مُبػت اإلاػاعف الجضًضة، م2013، َبػت 39-09ص. اصَع
 .243هظا ما جؤيضه الكهغة الثاهُت مً الكهل  117
، ؤوعصه ألاؾخاط مدمض بدىُل في مدايغاث ؤلهُذ غلى َلبت الؿضاس ي 44859، ملل مضوي عنم 221غضص إلاجلـ ألاغلى، الهغاع ا 118

 . 2 :الخامـ، الهاهىن الخام، حامػت ؾُضي مدمض بً غبض هللا، ًلُت الخهىم قاؽ، م
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 زاهُا: جهغف الخائؼ

٣هض به جهٝغ الخاتؼ في ال٣ٗاع الظي بُضه واؾخٛالله اًاه، ٦ما ًخهٝغ اإلاال٪ في ماله،  ٍو

٣ت ٖلىُت  ال زٟاء ٞيها  هىعه في  ٧ل طل٪ بمٓهغ اإلاال٪ في مل٨ه، ٖمال مبيُا ٖلى أؾاؽ ٢اهىوي بٍُغ ْو

 وال الخباؽ باإلحاعة أو الخغار والٟالخت أو الٛغؽ وحني زماع ألاشجاع.

 ىن إلُهزالثا: وؿبت اإلالَ لىكؿه والىاؽ ًيؿب

ٓهغ أزغ اليؿبت لىٟؿه في أ٢ىاله وأ٢ىا٫ الىاؽ، ٦ؤن ٣ًى٫ الىاؽ هظه أعى ٞالن )أي الخاتؼ(  ٍو

٣ى٫ هى "مل٩ي وخىػي" . هظا ومً اإلاؿخجضاث التي حاءث بها مضوهت الخ٣ى١ الُٗيُت ما جًمىخه 119ٍو

عى ٖلى وحه مً زبىث الخُاػة للجماٖاث الؿاللُت اما مً َٝغ اإلاىخٟ٘ اط اؾخٛل ألا  243اإلااصة 

ت مً ألاٞغاص اطا ٧اهىا ًىدؿبىن للجماٖت.  الاهٟغاص أو مجمٖى

 عابػا: ًجب ؤن ال ًىاػع الخائؼ في طلَ مىاػع

لى في ٢غاع  ، وهظا الخ٨م جبىاه اإلاجلـ ألٖا مً قغوٍ الخُاػة أال ًىإػ الخاتؼ في خُاػجه أي مىإػ

في الخهٝغ أو الخباؾا في الخُاػة و٢غعث  مما حاء ُٞه: "ٞبطا اٖخبرث اإلاد٨مت أن هىا٥ هؼاٖا 120له

 .121ٖضم ٢بىلها له ج٩ىن ٢ض ناصٞذ الهىاب"

مً م ح ٕ ٖلى ٖضم ج٩ل٠ُ الخاتؼ ببزباث وحه مضزله لل٣ٗاع، اال اطا أصلى  242و٢ض ههذ اإلااصة 

ت ٖلى أن طل٪ ال٣ٗاع ٌٗىص الُه مل٩ا، وأن الخاتؼ مجغص مدخل. وهظا ًض٫ ٖلى أن  اإلاضعي بذجت ٢ٍى

 كٕغ ًٟترى في الخاتؼ أهه مال٪ لل٣ٗاع الظي ًدىػه الى أن ًثبذ ال٨ٗـ.اإلا

                                                           
ـ الكازىعي، م ؽ 119  .106 :، مص. اصَع
ش  217نغاع  ناصع غً اإلاجلـ ألاغلى غضص  120 ، م1968ؾبخمبر  8بخاٍع  .36 :، مجلت نًاء اإلاجلـ ألاغلى، الػضص ألاُو
 .2 :، ؤوعصه مدمض بسىُل، م ؽ، م44859ملل مضوي عنم  221نغاع ناصع غً اإلاجلـ ألاغلى غضص  121
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 زامؿا: مغوع اإلاضة الهاهىهُت اإلاىحبت للخُاػة

٣هض بهظا الكٍغ مغوع اإلاضة اإلا٣غعة في ال٣اهىن واؾخم ٘ الُض ٖلى ال٣ٗاع والخهٝغ ـــغاع ويــــٍو

خضاص بالخُاػة، وفي هظه اإلاضة ًمحز اإلاكٕغ  بحن خُاػة ألاحاهب وخُاػة ألا٢اعب. ُٞه مً أحل الٖا

 خُاػة ألاحاهب -1

٪ ًجب أن حؿخمغ إلاضة ٖكغ  250خؿب الٟهل  مً م ح ٕ ٞبن خُاػة ألاحىبي ٚحر الكٍغ

ؾىىاث صون اه٣ُإ وبمغوع هظه اإلاضة باإلياٞت الى الكغوٍ ألازغي التي ؾب٤ وعأًىاها ٨ًدؿب مل٨ُت 

ت ٧الهضم ال٣ٗاع، ل٨ً هىا٥ مً ًغي بؤن خُاػة ألاحىبي  اث ال٣ٍى ٪ ًجب أن جدؿم ببٌٗ الخهٞغ الكٍغ

٪ اإلاؿخىُٞت لجمُ٘ قغوَها صون اه٣ُإ ومغوع ٖكغ ؾىىاث 122والبىاء . أما خُاػة ألاحىبي ٚحر الكٍغ

، ٞبن هظا ألاحىبي ٨ًدؿب بدُاػجه هظه اإلال٨ُت وهى ما  ٧املت و٢ام الخاتؼ بالخهٝغ ُٞه مُل٤ الخهٝغ

لى  .123أ٦ضه اإلاجلـ ألٖا

 ناعبخُاػة ألا -2

أوال ًجب أن وكحر الى أهه ال ٌٗخض بالخُاػة الىا٢ٗت يض ألانى٫ والٟغوٕ مهما َالذ مضتها، وهى 

لى في ٢غاع له 255ما جئ٦ضه اإلااصة  وال مدل للخُاػة ٦ظل٪ في  ما بحن  124مً م ح ٕ وأ٦ضه اإلاجلـ ألٖا

م ح ٕ(. أما بحن باقي ألا٢اعب  255ألاػواج وبحن الكغ٧اء، وبحن الىاتب الكغعي ومً هم الى هٓغه )اإلااصة 

مام، ٞبن اإلاضة أعبٗحن ؾىت ل٨ً قٍغ أن ال ج٩ىن بُنهم ٖضاوة وفي  251خؿب اإلااصة  ٧اإلزىة وألٖا

 خالت وحىص ٖضاوة جسٌٟ هظه اإلاضة لٗكغ ؾىىاث.

 

                                                           
 .59 :غبض الػلي الػبىصي م ؽ، م 122
ـ الكازىعي، م ؽ، 1984ًىاًغ  17في  29نغاع  ناصع غً اإلاجلـ ألاغلى غضص  123  .107 :م،  ؤوعصه ؤؾخاطها اصَع
ـ الكازىعي، م 6307/86ملل قغعي عنم  1265نغاع  ناصع غً اإلاجلـ ألاغلى  غضص  124  .108: ؽ .م،ؤوعصه ؤؾخاطها إصَع
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 ؾاصؾا: غضم الػلم في خالت وقاة الخائؼ

ذ ال٣ٗاع  اإلاكهىص ُٞه لٛحره ببُ٘ أو ومًمىن هظا الكٍغ ًخلخو في ٖضم ٖلم الكهىص بخٍٟى

 .125هبت أو نض٢ت أو مً ٚحر طل٪ مً أؾباب ه٣ل اإلال٨ُت للٛحر

ت ال ٌٗخض بها اال باليؿبت  ووكحر في ألازحر الى أن الخُاػة ٧ىؾُلت مً وؾاتل ٦ؿب اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

اتؼ بؤي لل٣ٗاع الٛحر اإلادٟٔ. أما بسهىم ال٣ٗاع اإلادٟٔ ٞال ٌٗخض ُٞه بالخُاػة ولى جهٝغ ُٞه الخ

لى ـــــجهٝغ ٞهى ًىن٠ باإلادخل لل٣ٗاع بضون  ؾىض ٢اهىوي، وفي هظا الؿُا١ ٢ط ى اإلاج لـ ألٖا

( في ٢غاع له "بؤن ٢اض ي اإلاؿخعجالث مسخو بُغص مً ًدخل ٣ٖاعا مدٟٓا  مد٨مت الى٣ٌ خالُا )

٨دؿب . وهىا٥ بٌٗ ال٣ٗاعاث التي ال ًم٨ً أن ج126صون أن ٩ًىن مسجال باؾمه في الغؾم ال٣ٗاعي 

لى )مد٨مت ٤ الخُاػة ٧ال٣ٗاعاث الخبؿُت وهظا ما أ٦ضه اإلاجلـ ألٖا خالُا( في ٢غاع  الى٣ٌ ًٖ ٍَغ

 .127له

هظا ُٞما ًسو قغوٍ الخُاػة ٦ما ط٦غها اإلاكٕغ ل٨ً ماطا ًٖ قغوٍ الضٖىي التي جدمي 

 الخُاػة؟

 الكهغة الثاهُت: قغوٍ صغىي الخُاػة

ش الٟٗل اإلاسل بالخُاػة )أوال( ٦ما ال ًجىػ ًجب ا٢امت صٖىي الخُاػة صازل أحل ؾىت م ً جاٍع

 للخاتؼ الجم٘ بحن صٖىي الخُاػة وصٖىي اإلال٨ُت )زاهُا(.

                                                           
ـ الكازىعي، م ؽ، م 125  .107 :ص. اصَع
ش  688ناصع غً اإلاجلـ ألاغلى غضص  نغاع 126  .2 :، ؤوعصه مدمض بسىُل م ؽ، م4/10/1978بخاٍع
 . 2006-1-1-2171ملل مضوي غضص  2008-12-03اإلاؤعر في:  4220غضص  ناصع غً اإلاجلـ ألاغلىنغاع  127

www.caa.ma ميكىع بمىنؼ   اعة  2017-04-10 ش الٍؼ :جاٍع  

http://www.caa.ma/
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ش الكػل اإلاسل بالخُاػة   ؤوال: قٍغ إنامت صغىي الخُاػة صازل ؤحل ؾىت مً جاٍع

مً ١ م م ٖلى أهه: "ال ج٣بل صٖاوي الخُاػة ؾىاء ٢ضمذ بُلب أنلي أو  ٢167ض هو الٟهل 

 لب م٣ابل اال اطا أزحرث زال٫ الؿىت الخالُت للٟٗل الظي ًسل بالخُاػة.بُ

خطر مً زال٫ هظا الىو أن صٖىي الخُاػة ال ج٩ىن م٣بىلت وال جيخج أي أزغ ٢اهىوي اال اطا   ٍو

خضاء الخانل ٖليها، وما ًم٨ً أن وسجله ٖلى هظا الىو هى أن  ش الٖا أزحرث صازل أحل الؿىت مً جاٍع

ش و٢ٕى الٟٗل اإلاسل بالخُاػة، وهظا ما ٌٗاب ٖلُه، ألن ال٣ى٫ بهظا ُٞه مضة الؿىت جبخ ضة مً جاٍع

اجخاٝ بد٣ى١ الخاتؼ الٛاتب، زانت وأهه ال ًم٨ً الؼام شخو بالب٣اء ٢غب ٣ٖاعه ختى ًدى٫ صون 

ش ٖلم الخاتؼ بهظا  ٞىاث مُٗاص الؿىت هظه، لظل٪ ٧ان ٖلى اإلاكٕغ أن ًجٗل مضة الؿىت جبخضة مً جاٍع

 ٖخضاء.الا 

لى خبر بؤن أحل الؿىت ـــــضما اٖــــفي ٢غاع له ٖى 128خالُا( الى٣ٌ )مد٨مت وهى ما جبىاه اإلاجلـ ألٖا

ٕى ـــــىم و٢ــــي ال مً ًـــــــي ال٣اض ي باإلصاهت مً أحل حىدت الترامــــىدــــًبضأ مً ًىم نضوع الخ٨م الج

 الترامي.

؟ ومً ؤلاق٩االث التي ًثحرها هظا ألاحل ٦ظل٪  هى ما اطا ٧ان أحل ج٣اصم أم أحل ؾ٣ٍى

ىلِ الى ال٣ى٫ بؤن ألامغ ًخٗل٤ بؤحل ج٣اصم وهظا الاججاه هى الظي جبىاه  129ل٣ض طهب أصول٠ ٍع

لى ٖىضما اٖخبر أن ألامغ ًخٗل٤ بمضة ج٣اصم  .130اإلاجلـ ألٖا

                                                           
ش  524غلى غضص نغاع ناصع غً اإلاجلـ ألا  128 مجلت نًاء اإلاجلـ ألاغلى غضص  65/1/1/09ملل مضوي غضص  20/02/2003بخاٍع

 .74 :، م59/60
ههال غً غبض الىانغ الخمضاوي، الخُاػة بحن الكهه اإلاالٍي والهاهىن اإلاؿغبي، عؾالت لىُل  صبلىم اإلااؾتر في الهاهىن الخام،  129

، وحضة،  .71 :، م2009-2008مؿلَ ناهىن الػهىص والػهاع، ًلُت الخهىم، حامػت مدمض ألاُو
، مجلت نًاء اإلاجلـ ألاغلى 6766/91، في ملل غهاعي عنم 6/2/1996ٍش ناصع بخاع  154غضص   ناصع غً اإلاجلـ ألاغلىنغاع  130

 .75 :، م50-49غضص 
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ؼ خًغي الى أن أحل الؿىت هى أحل ؾ٣ٍى ًئصي مغوعه الى  في خحن طهب ألاؾخاط ٖبض الٍٗؼ

 .131ٖضم ٢بى٫ صٖىي الخُاػة

٘ صٖىي الخُاػة أحال   لى ٖىضما أ٢غ في ٢غاع له بؤن أحل الؿىت لٞغ وهظا الاججاه جبىاه اإلاجلـ ألٖا

ش 132ال ًسً٘ لإل٣ًاٝ ألهه أحل ؾ٣ٍى . والغأي ُٞما وٗخ٣ض أن أحل الؿىت ًجب أن ال مً جاٍع

ش ٖلم الخاتؼ به يماها لخ٣ى٢ه. خضاء واهما مً جاٍع ؤلاقاعة أهه ال ًجىػ الجم٘ بحن صٖىي وججضع  الٖا

 الخُاػة وصٖىي اإلال٨ُت وهظا مً قغوٍ صٖىي الخُاػة.

 زاهُا: غضم حىاػ الجمؼ بحن صغىي الخُاػة وصغىي اإلالٌُت

مً ١ م م الظي حاء ُٞه ٖلى أهه: "مً ٢ضم  169ل٣ض وعص الىو ٖلى هظا الكٍغ في الٟهل 

خُاػة اال اطا و٢٘ ازال٫ بدُاػجه بٗض ج٣ضًم صٖىي صٖىي اإلال٨ُت ال ج٣بل مىه بٗض طل٪ صٖىي ال

 اإلال٨ُت.

واإلا٣غع اهُال٢ا مً م٣خًُاث هظا الٟهل أهه ال ًجىػ أن ًجم٘ اإلاضعي في صٖىي الخُاػة بُنها 

وبحن اإلاُالبت بد٤ اإلال٨ُت واال ؾ٣ِ اصٖاته بالخُاػة. ٦ما ال ًجىػ أن ًضٞ٘ اإلاضعي ٖلُه في صٖىي 

الخ٤ اطا ال ج٣بل صٖىاه بالخ٤ ٢بل الٟهل في صٖىي الخُاػة وجىُٟظ الخ٨م الظي الخُاػة باالؾدىاص الى 

ًهضع ٞيها اال اطا جسلى ًٖ الخُاػة لخهمه و٦ظا ال ًجىػ الخ٨م في صٖىي الخُاػة ٖلى أؾاؽ زبىث 

لى في ٢غاع له ٖىضما مى٘ ٢ًاة اإلاىيٕى وهم ًثبخىن في ، 133الخ٤ أو هُٟه وهى ما أ٦ضه اإلاجلـ ألٖا

                                                           
ؼ خًغي، الهاهىن الهًائي الخام، الُبػت الثاهُت،  131  .222 :، صاع اليكغ الجؿىع، وحضة، م2000ص. غبض الػٍؼ
ش  596نغاع ناصع غً اإلاجلـ ألاغلى غضص  132 ؤوعصه غبض الىانغ الخمضاوي م ؽ،  461/1/3/04ل مجني ـــمل 23/02/2005بخاٍع

 .72:م
 .115 :م ،11ُ ميكىع بمجلت الههغ، الػضص ، مها170إلى  166هجُب قىقي، خماًت الخُاػة غلى يىء اإلاىاص  133
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الخُاػة أن ًخٗغيىا في ٢ًائهم إلاىيٕى اإلال٨ُت أو ًئؾؿىا هظا ال٣ًاء ٖلى الدجج اإلاخٗل٣ت  صٖاوي 

 .134بها

والخ٨مت مً اًغاص هظه ال٣اٖضة هى خماًت الخُاػة لظاتها مجغصة مً أنل الخ٤ ألن ال٣ى٫ 

م بسالٝ طل٪ ؾُئصي الى الخٗغى لٗىهغ اإلال٨ُت مً ٢بل ال٣اض ي ومثل هظا ألامغ ؾُئصي الى الخ٨

م زبىث خُاػجه، اٖخماص ٖلى مل٨ُت زهمه وهظا ًدىافى والٛغى اإلا٣هىص مً صٖاوي  ٖلى الخاتؼ ٚع

الخُاػة اإلاخمثلت أؾاؾا في عص الاٖخضاء واٖاصة الخهىم الى مغا٦ؼهم الؿاب٣ت ٢بل ازاعة الجزإ ٖلى أنل 

 .135الخ٤

اؾخثىاء. خحن أحاػ للخاتؼ  وان ٧اهذ هظه هي ال٣اٖضة، ٞبن اإلاكٕغ وفي هٟـ اإلااصة ٢ض أوعص ٖليها

٘ صٖىي الخُاػة اطا و٢٘ بها ازال٫ بٗض ج٣ضًم صٖىي اإلال٨ُت، وه٨ظا ٞبطا اعج٨ب اإلاضعى ٖلُه  ٞع

٘ صٖىي خُاػجه، اط مً ٚحر اإلا٣ٗى٫ أن ًدغم هظا  ازالالث أزىاء صٖىي اإلال٨ُت، حاػ للمضعي أن ًٞغ

لت التي ًخُلبها الٟهل في صٖىي ألازحر مً الضٞإ ًٖ هٟؿه اػاء اٖخضاءاث زهمه أزىاء اإلا ضة الٍُى

 .136اإلال٨ُت

 اإلاُلب الثاوي: نىع صغاوي الخُاػة

مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت لضٖاوي الخُاػة،  170 -166زهو اإلاكٕغ اإلاٛغبي في الٟهى٫ مً 

م طل٪ لم ٌكغ بك٩ل واضر الى أهىإ صٖاوي الخُاػة م٨خُٟا باإلقاعة الى الكغوٍ الٗامت  ل٨ً ٚع

نت اإلاخُلبت إلاماعؾتها، و٢ض أحم٘ ال٣ٟه ومٗه ال٣ًاء ٖلى أن صٖاوي خماًت الخُاػة جى٣ؿم الى والخا

                                                           
ش  304نغاع ناصع غً اإلاجلـ ألاغلى غضص  134 ميكىع بمجلت اإلادايم اإلاؿغبُت  87284، في اإلالل الاحخماعي غضص 1981-05-19بخاٍع

 .87 :، م37غضص 
 .11 :هجُب قىقي، م ؽ، م 135
 .75 :غبض الىانغ الخمضاوي، م ؽ، م 136
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زالر أنىاٝ وهظا ما ؾيخُغ١ له في هظا اإلاُلب، خُث ؾيخُغ١ لضٖىي مى٘ الخٗغى )ال٣ٟغة ألاولى( 

ما٫ وصٖىي اؾترصاص الخُاػة في )ال٣ٟغة الثاهُت(.  زم هخٗغى لضٖىي و٠٢ ألٖا

 لى: صغىي مىؼ الخػغىالكهغة ألاو 

ت التي ٣ًُمها خاتؼ ال٣ٗاع أو الخ٤ في ال٣ٗاع إلاى٘  حٗخبر صٖىي مى٘ الخٗغى مً الضٖاوي الخُاٍػ

 .137ٚحره مً الاٖخضاء ٖلُه والخٗغى له بؤي ٖمل ماصي ًخًغع مىه ٦دغر ألاعى التي في ًضه مثال

اهىوي ٨ٌٗغ نٟى الخُاػة أو و ٧ل احغاء ٢والخٗغى هى ٧ل ٖمل ماصي مباقغ أو ٚحر مباقغ أ 

  لم ًترجب ًٖ طل٪ أي يغع للخاتؼ. ٌٗغ٢لها، ولى 

م٨ً الخمُحز في الخٗغى بحن حٗغى ماصي وحٗغى ٢اهىوي:  ٍو

خضاء ٖلى الٗحن ُٞدغم الخاتؼ مً الاهخٟإ بها  ٞالخٗغى اإلااصي ًخم بؤي ٞٗل ماصي ًخىاٞغ به الٖا

٤ اإلاغوع بها أو ٢ُ٘ ألاشجاع أو  ٧لُا أو حؼتُا ٧ال٣ُام بؿلب ألاعى أوخغثها أو  اخضار خٟغ ٞيها أو ٍَغ

ٚغؾها الى ٚحر طل٪... بِىما ٩ًىن الخٗغى ٢اهىهُا ب٩ل احغاء ٢اهىوي ًئصي في الٛالب الى ٢ُام الخهىمت 

ٗخبر جىُٟظ الخ٨م اطا  اث في ال٣ٗاع الظي ًىُىي ٖلى اه٩اع الخُاػة، َو أو ًمهض لها ٧اإلهظاعاث والخهٞغ

ا في الخ٨م ولى ٧ان هظا الصخو ًمل٪ الًُٗ في الخ٨م حٗل٤ ب٣ٗاع  في خُاػة شخو لم ٨ًً َٞغ

٤ الخٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت .والهضٝ مً هظه الضٖىي واضر ٖلى اٖخباع أجها تهضٝ الى 138بٍُغ

 غى له ماصًا أو ٢اهىهُا.ـخماًت الخاتؼ خؿً الىُت، وطل٪ بمى٘ ٚحره مً الخٗ

                                                           
 هاحُت ؤنجىج،  صغاوي الخُاػة همىطحا،  137

www.marocdriot.ma مهاُ ميكىع بمىنؼ إلٌترووي   ش الىلىج. 2017-04-12  جاٍع
ت غل 138 ( مً ناهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت، مجلت الههغ، 170إلى  166ى يىء مهخًُاث اإلاىاص )هجُب قىقي، خماًت الخُاػة الػهاٍع

 .105 :، م11الػضص 

http://www.marocdriot.ma/
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جىحُه صٖىي الاؾخد٣ا١ يض الخاتؼ ًجب ٖلى اإلاد٨مت ٖضم وججضع ؤلاقاعة الى أهه في خالت 

 .٢139بى٫ صٖىي مى٘ الخٗغى، ألن صٖىي الاؾخد٣ا١ ال حٗخبر حٗغيا ٢اهىهُا

٘ صٖىي مى٘ الخٗغى مً َٝغ ٧ل مً ناخب خ٤  ٚحر أهه ًُغح الدؿاإ٫ خى٫ مضي أخ٣ُت ٞع

 الاهخٟإ وناخب خ٤ الاعجٟا١ واإلاغتهً بغهً خُاػي؟

الدؿاإ٫ ألاؾخاط مهُٟى مجضي هغحت باٖخباع هئالء حمُٗا خاتؼون ٖغيُىن ًجُبىا ٖلى هظا 

٘ صٖىي مى٘ الخٗغى وطل٪ عاح٘ ألجهم ًدىػون هظا  باليؿبت الى خ٤ اإلال٨ُت، لظل٪ ال ًجىػ لهم ٞع

باقغ الؿُُغة اإلااصًت ٖلى  الخ٤ لخؿاب ٚحرهم وهى الظي ٌٗخبر خاتؼ لخ٤ اإلال٨ُت لخؿاب هٟؿه ٍو

ئالء، واهما ًجىػ ل٩ل ناخب خ٤ الاهخٟإ وناخب خ٤ الاعجٟا١ واإلاغتهً عهً ال٣ٗاع بىاؾُت ه

٘ صٖىي مى٘ الخٗغى اطا و٢٘ الخٗغى ٖلى الخ٤ الظي ًباقغ اؾخٗماله  خُاػي، وللمؿخؤحغ أن ًٞغ

دىػه لخؿاب هٟؿه ال لخؿاب اإلاال٪  .140لخؿاب هٟؿه ٞهى أنل في خُاػجه ٍو

غاٝ بد٨م أو ٚحره ٞبن وججضع ؤلاقاعة الى أهه اطا زبذ وي٘ الُ ض ٖلى ال٣ٗاع اإلاضعى ُٞه ألخض ألَا

لُه اطا زبذ  طل٪ ًغجب أزغه ال٣اهىوي في الضٖىي، ختى ولى ٧اهذ خُاػجه ٚحر هاصتت أو م٨ؿبت للمل٪، ٖو

للمد٨مت أن اإلاخٗغى ٖلى مُلب الخدُٟٔ هى واي٘ الُض ٖلى ال٣ٗاع اإلاُلىب جدُٟٓه وحب ٖليها 

 .141وجغجب أزغ طل٪ ٖلى الضٖىي ؾلبا أو اًجابا مىا٢كت حجت َالب الخدُٟٔ

                                                           
ت الاؾخدهام في الهاهىن اإلاؿغبي صعاؾت مهاعهت مضغمت بأعاء الكهه واحتهاصاث الهًاء،  139 خلُمت بيذ اإلاذجىب بؼخكى، هظٍغ

 .175 :، م2010مُبػت ألامىُت، الغباٍ، الُبػت ألاولى صحىبر 
م، صاع الثهاقت للُباغت واليكغ، الُبػت  140  وما بػضها. 251 :، م1989مهُكى مجضي هغحه، الخُاػة صازل وزاعج الخجٍغ
ش  2286نغاع ناصع  غً اإلاجلـ ألاغلى غضص  141 ، ميكىع بمجلت اإلاىاػغاث 1/2009//3127/1ملل مضوي غضص  17/05/2011بخاٍع

، الػضص  ت، الجؼء ألاُو   .288 :، م5الػهاٍع
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وبالخالي ٞضٖىي مى٘ الخٗغى ما هي اال يماهت مً الًماهاث التي أُٖاها اإلاكٕغ ل٩ل خاتؼ 

 خؿً الىُت لخماًت خ٣ى٢ه مً الًُإ اياٞت الى الضٖاوي ألازغي التي ؾيخٗغى لها.

 لخُاػةالكهغة الثاهُت: صغىي ونل ألاغماُ الجضًضة وصغىي اؾترصاص ا

ما٫ الجضًضة )أوال( زم لضٖىي اؾترصاص الخُاػة  ؾيخٗغى في هظه ال٣ٟغة لضٖىي و٠٢ ألٖا

 )زاهُا(.

 ؤوال: صغىي ونل ألاغماُ الجضًضة 

٘ ٖلى مً قٕغ في ٖمل حضًض بهضٝ  ما٫ الجضًضة ًغاص بها الضٖىي التي جٞغ صٖىي و٠٢ ألٖا

ما٫ التي قٕغ الٛحر في ال٣ُام بها، أو  . وهي صٖىي و٢اتُت جغمي 142ٖلى وق٪ الكغوٕ ٞيها ا٣ًاٝ هظه ألٖا

ها ومثالها البضء في بىاء خاتِ لى ا٦خمل ًئصي الى ؾض مُل  خضاء ٖلى الخُاػة ٢بل و٢ٖى الى مى٘ الٖا

٘ صٖىي و٠٢ طل٪ البىاء  .143الجاع ٞحٞر

ما٫ الجضًضة هى هٟؿه اإلاضعي في صٖىي مى٘ الخٗغى ٞهى الخاتؼ  واإلاضعي في صٖىي و٠٢ ألٖا

لىُت و هاصتت، ٦ما ًجب لل٣ٗا ل٣ى ٖلُه ٖبء ازباث ما ًضُٖه أي أن خُاػجه زالُت مً الُٗىب ٖو ع، ٍو

ٖلُه ازباث أن خُاػجه أنلُت ال ٖغيُت، ٦ما ٌكتٍر أن ج٩ىن خُاػجه ٢ض صامذ مضة ؾىت ٧املت ٖلى 

 .144ألا٢ل، وال ٌكتٍر في الخاتؼ أن ٩ًىن خؿً الىُت

٘ صٖىي  ما٫ اإلابرعة لٞغ كتٍر في ألٖا ان وهما أن ج٩ىن هظه  َو ما٫ الجضًضة قَغ و٠٢ ألٖا

ما٫ ٢ض بضأث ول٨نها لم جيخهي وطل٪ ألجها لى جمذ لى٢٘ الخٗغى ٖليها ٞٗال، ول٩ان الىاحب في هظه  ألٖا

                                                           
 .148و  147 :غبض الػلي الػبىصي، مغحؼ ؾابو، م 142
ت، 2007ػت ــضًضة  َبــــها الجىائُت، صاع الجامػت الجـــُت وخماًخــــالؿُض غبض الىهاب  غغقه، اإلاغحؼ في الخُاػة اإلاضه 143 ،  ؤلاؾٌىضٍع

 .127 :م
 .83 :غبض الىانغ الخمضاوي، مغحؼ ؾابو، م 144
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ما٫ ٢ض بضأها  ما٫ الجضًضة، وأن ج٩ىن هظه ألٖا ٘ صٖىي مى٘ الخٗغى ولِـ صٖىي و٠٢ ألٖا الخالت ٞع

ى ال في ٣ٖاع اإلاضعي الخاتؼ وال في ٣ٖاع الٛحر، وهظا الكٍغ ٌؿخسلو اإلاضعى ٖلُه ٢ض و٢ٗذ في ٣ٖاعه ه

٘ صٖىي مى٘  ما٫ لى بضأث في ٣ٖاع الٛحر أو اإلاضعي لىحب ٖلُه ٞع مً َباث٘ ألاقُاء، ألن هظه ألٖا

ما٫ الجضًضة  .145الخٗغى ولِـ صٖىي و٠٢ ألٖا

 زاهُا: صغىي اؾترصاص الخُاػة

اع الٗام لضٖاوي الخُاػة، ل٨ً اياٞت الى طل٪ هو اإلاكٕغ ٖلى صٖىي اؾترصاص الخُاػة ف ي ؤلَا

ت بالٗى٠ أو ؤلا٦غاه وطل٪ في ال٣ٟغة الثالثت مً الٟهل  مً  166أٞغص لها ٣ٞغة مؿخ٣لت اطا ٧اهذ مىتٖز

ت بالٗى٠ أو ؤلا٦غاه اطا ٧اهذ  ٘ صٖىي اؾترصاص الخُاػة اإلاىتٖز ١.م.م خُث حاء ٞيها: "...ٚحر أهه ًجىػ ٞع

لىُت...".للمضعي و٢ذ اؾخٗ  ما٫ الٗى٠ أو ؤلا٦غاه خُاػة ماصًت وزالُت وهاصتت ٖو

٘ الخٗضي الىا٢٘ ٖليها واعحإ الخُاػة الُه  و ؾمُذ بضٖىي اؾترصاص الخُاػة ألن اإلاضعي ًُلب ٞع

ٗها الخاتؼ يض الٛحر مً أحل اؾترصاص الخُاػة التي ؾلبها مىه  .146مً اإلاٗخضي ٖليها، وهي التي ًٞغ

اليها الخاتؼ الظي حؿلب خُاػجه بٟٗل اٖخضاء اًجابي ًدغمه مً الاهخٟإ بها ٞهظه الضٖىي ًلجؤ  

٩ىن مً قؤن طل٪ ؤلازال٫ باألمً الٗام  .147ٍو

وججضع ؤلاقاعة الى أن اإلاضعي في صٖىي اؾترصاص الخُاػة ملؼما بؤن ًثبذ اهه ٧ان خاتؼا مً ٢بل 

لى )مد٨مت الى٣ٌ خالُا( في ٢غاع ناصع  بال٨ُُٟت اإلاىهىم ٖليها ٢اهىها، وهظا ما أ٦ضه اإلاجلـ ألٖا

٘ صٖىي اؾترصاص الخُاػة أن ًثبذ أهه ٧ان خاتؼا مً ٢بل  ٖىه، خُث حاء ُٞه "... ًجب ٖلى مً ًٞغ

                                                           
 .84 :هكـ اإلاغحؼ، م 145
 .85-84 :انغ الخمضاوي، م ؽ، مغبض الى 146
 .118 :هجُب قىقي، مغحؼ ؾابو، م 147
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وهى ما طهبذ الُه اإلاد٨مت الابخضاتُت بالخؿُمت في خ٨م  .148بال٨ُُٟت اإلاىهىم ٖليها ٣ٞها و٢اهىها..."

خضاء ٖلى جل٪ لها خُث حاء خُثُاجه: "...الا أن اإلاضعي ل م ٌٗؼػ َلبه بما ًثبذ خُاػجه للمضعى ُٞه والٖا

الخُاػة ًٞال ٖما جخُلبه صٖىي اؾترصاص الخُاػة مً قغوٍ لهظه ألاؾباب خ٨مذ اإلاد٨مت بجلؿتها 

  .149الٗلىُت بٗضم ٢بى٫ الُلب وجدمُل اإلاضعي الهاتغ..."

ٗها ٧ل مً ٧ان ٢هضه هى اؾترحإ الخُاػة التي ٧ا هذ بُضه وؾلبذ مىه بال٣ىة ٞهظه الضٖىي ًٞغ

ٞبطا لم ج٨ً هىا٥ ٢ىة ٞال مدل لضٖىي الخُاػة، ألن أؾاؾها خماًت ألامً الٗمىمي وعصٕ ٧ل مً 

٤ الٗى٠ ً ٍَغ  .150ًداو٫ أزظ خ٣ه بىٟؿه ٖو

٘ صٖىي الاؾترصاص أن  و٢ض ؾاع الٗمل ال٣ًاثي م٘ هظا الاججاه بمٗنى أن مً بحن قغوٍ ٞع

غ لغاٞٗها ما ًُٟض و٢ٕى ه ٣ت الٗى٠.ٕؼ خُاػجًخٞى لى  ه بٍُغ وهظا ماء حاء في اخضي ٢غاعاث اإلاجلـ ألٖا

خُث حاء ُٞه "...ان صٖىي اؾترصاص الخُاػة حؿخىحب و٢ٕى اٖخضاء ٖلى الص يء اإلاُلىب اؾترصاصه، 

 .151والىاػلت اإلاٗغويت ال جىُىي ٖل هٕى الٗى٠ ججٗل منها صٖىي اؾترصاص الخُاػة..."

٘ مً الخاتؼ ٖىضما ججٕز واهُال٢ا مً هظا ال٣غاع ًم٨ ً ال٣ى٫ بان صٖىي اؾترصاص الخُاػة جٞغ

خُاػجه لل٣ٗاع أو الخ٤ الُٗني ٧له أو بًٗه، وؾمُذ هظه الضٖىي بضٖىي اؾترصاص الخُاػة ألن اإلاضعي 

٘ الخٗضي الىا٢٘ ٖليها، ووٗخ٣ض أن ٧لمت الٗى٠ الىاعصة في خُثُاث ال٣غاع أٖاله ال ًغاص بها  ًُلب ٞع

 ال٣ىة بل أًًا مجغص ٞٗل الخٗضي. ٣ِٞ اؾخٗما٫

                                                           
ش ، ناصع ب3419نغاع غضص  148  :، م12و 11، ميكىع بمجلت اإلاىاهج الهاهىهُت غضص 4161/04 ضص، في اإلالل غ2005صحىبر  21خاٍع

 وما ًليها. 167
ش  149 ، ؤوعصه غبض الىانغ الخمضاوي، 106/2007/3ص ملل غهاعي غض 2009-03-31خٌم ناصع غً اإلادٌمت الابخضائُت بىحضة بخاٍع

 .85  :مغحؼ ؾابو، م
 .148 :، م1996غبض الػلي الػبىصي، الخُاػة قهها ونًاء، اإلاغيؼ الثهافي الػغبي الُبػت ألاولى، ؾىت  150
ش  103نغاع غضص  151 ل  2ناصع بخاٍع  .148 :ؤوعصه غبض الػلي الػبىصي، مغحؼ ؾابو، م 9161/4ملل  1976ؤبٍغ
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 اإلابدث الثاوي: الخماًت الهًائُت للخُاػة

غ اإلاكٕغ اإلاٛغبي م٣خًُاث خماتُت لضٖاوي الخُاػة جخمثل في ٧ل مً مؿؤلت الازخهام الظي  ٞو

ما٫ ٖلى الجهاث ال٣ًاتُت اإلاسخلٟت  .٣ًهض به جىػَ٘ ألٖا

ى٣ؿم الى ازخهام هىعي وم٩اوي أو مدلي، واطا ٧ا  هذ مد٨مت اإلاىيٕى هي اإلاسخهت مً ٍو

مت الغتِـ ٧لما جىٞغ ٖىهغ ــــبن طل٪ ًيخ٣ل الى مد٨ــــــخُث اإلابضأ للىٓغ في صٖاوي الخُاػة، ٞ

 الاؾخعجا٫.

هظا و٢ض أؾىض اإلاكٕغ لجهاػ الىُابت الٗامت و٢اض ي الخد٤ُ٣ الخضزل لخماًت الخُاػة وخالت 

مً  ل ال٣ًاء ؾلُت الترحُذ بحن مسخل٠ الدجج والبُاهاثؤلازال٫ بها. وال ج٨خمل الخماًت اال بخسٍى

  أحل ازباث اإلال٨ُت إلاً حٗىص.

لُه ؾيخُغ١ في )اإلاُلب ألاو٫( لالزخهام في صٖاوي الخُاػة وصوع الىُابت الٗامت في خماًت  ٖو

 صٖاوي الخُاػة. آلزاع الخُاػة، ُٞما ؾىسهو )اإلاُلب الثاوي(

: الازخهام وصوع الىُا  بت الػامت في صغاوي الخُاػةاإلاُلب ألاُو

ُاػة مبرػًٍ في طل٪ ــــــخهت للىٓغ في صٖاوي الخــــــضًض الجهت اإلاســـــــــب لخدـــــــــؾيخُغ١ في هظا اإلاُل

امت مً ــــــــُٗابت الـــــــظا صوع الىـــــــــو٦ ،( غة ألاولىــــــال٣ٟ جالي في )ـــــض الازخهام لل٣ًاء الاؾخٗـــــــتى ًى٣ٗــــــــم

ــُاػة الى مال٨يها بىاء ٖلى خ٨ــــــــحهت أزغي في اعحإ الخ ال٣ٟغة  ا وٗالجه في )ــــــــــــم ٢ًاثي وطل٪ مـــــــ

 (. الثاهُت
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 الكهغة ألاولى: الجهت اإلاسخهت بالىظغ في صغاوي الخُاػة

ً اإلاضعى ٖلُهالازخهام اإلادلي في الضٖىي ٖمىما ًى٣ٗض للمد٨مت التي ٣ً٘ بضاتغته اط  152ا مَى

ىه لُضاٞ٘ ًٖ صٖىي ٢ض ٩ًىن  لِـ مً الٗض٫ احباع هظا ألازحر ٖلى الاهخ٣ا٫ الى م٩ان بُٗض ًٖ مَى

ٌ، ٞاإلاضعي هى الظي ٌؿعى وعاء اإلاضعى ٖلُه.   مآلها الٞغ

 مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت. 27و٢ض جىاو٫ اإلاكٕغ اإلاٛغبي الازخهام اإلادلي في الٟهل 

ت ؾىاء حٗل٤ ألامغ بضٖاوي الاؾخد٣ا١ أو الخُاػة ٞبن اإلاد٨مت وبسهىم الضٖا وي ال٣ٗاٍع

مً  28اإلاسخهت ج٩ىن هي مد٨مت مى٢٘ ال٣ٗاع اإلاخىإػ ُٞه، وطل٪ ما ا٢خًخه ال٣ٟغة ألاولى مً الٟهل 

 ١.م.م.

لى )مد٨مت الى٣ٌ خالُا( بؤهه: "َب٣ا للٟهل  مً ٢اهىن  28و٢ض حاء في ٢غاع للمجلـ الٖا

ت ج٣ام أمام مى٢٘ ال٣ٗاع اإلاخىإػ اإلاؿُغة ا ت ؾىاء اؾخد٣ا٢ُت أو خُاٍػ إلاضهُت، ٞبن الضٖاوي ال٣ٗاٍع

 .153ُٞه"

 هظا بسهىم الازخهام اإلا٩اوي، ٞماطا ًٖ الازخهام الىىعي؟

م٘ مغاٖاة الازخهاناث -مً ١.م.م ٖلى أهه "جسخو اإلادا٦م الابخضاتُت  18ًىو الٟهل 

ت  -غبالخانت اإلاسىلت الى أ٢ؿام ٢ًاء ال٣ بالىٓغ في حمُ٘ ال٣ًاًا اإلاضهُت و٢ًاًا ألاؾغة والخجاٍع

ت والاحخماُٖت ابخضاتُا واهتهاتُا، أو ابخضاتُا م٘ خٟٔ خ٤ الاؾخئىاٝ"، ل٨ً ؤلاق٩ا٫ هى خى٫  وؤلاصاٍع

 ما اطا ٧ان الازخهام للبذ في صٖاوي الخُاػة، ًى٣ٗض إلاد٨مت اإلاىيٕى أم لل٣ًاء الاؾخعجالي؟.

                                                           
ً اإلاسخاع قهى اإلاهغ الظي ًهه 152 ً اإلاضعى غلُه، اإلاهغ الخهُهي الظي ًؼاُو قُه الصخو غاصة ؤوكُخه وؤغماله، ؤما اإلاَى ض بمَى

 ًسخاعه الصخو بمباقغة غمل مً ؤغماله.
ش 1992غضص  نغاع ناصع غً اإلاجلـ الاغلى، 153   64، مجلت نًاء اإلاجلـ ألاغلى غضص 1502/04في اإلالل اإلاضوي  6/7/2005، بخاٍع

 .96 :، م2004-65و



 

 

90 

بؤن صٖاوي الخُاػة الثالزت هي مً ازخهام ٢ًاء اإلاىيٕى إلاا ٢ض  154جظةًغي أخض ألاؾا  

غ قغوَه مما ال ًسخو به ٢اض ي اإلاؿخعجالث الظي ال ًبذ  جخُلبه مً بدث في جد٤ُ٣ الخُاػة، وجٞى

ذ الٟهل  مً ١.م.م اال في ألامىع الى٢خُت وال ًم٨ً له أن ًٟهل في أي أمغ ًمـ  حىهغ  152155بهٍغ

 الجزإ.

غي في ه اع الاؾخاط ٖبض الٗلي الٗبىصيٍو أهه ب٣غاءة ال٣ؿم الغاب٘ اإلاخٗل٤ باإلاؿاَغ  156ٟـ ؤلَا

الخانت باالؾخعجا٫، ٩ٞل ما ًم٨ً أن ٌؿخسلو مىه بؤن ال٣ًاء اإلاسخو هى ال٣ًاء الٗاصي ل٨ً 

ي صٖاوي الخُاػة ال جخٗغى لخ٤ اإلال٨ُت، ول٨نها ج٣خهغ ٖلى مجغص وخماًت الخُاػة في خض طاتها ألامغ الظ

بت الكبه  خباع ج٩ىن ٢ٍغ حر م٣ٗضة، ٦ضٖاوي اإلال٨ُت، وبهظا الٖا لت ٚو ًلؼم مٗه أن ج٩ىن احغاءاتها ٚحر ٍَى

.  بالضٖاوي اإلاؿخعجلت التي ال ًجىػ الخٗغى ٞيها للمىيٕى

مً الباب الثاوي مً ١.م.م ٢ض هٓمذ الازخهام الىىعي، اال  23الى  18واطا ٧اهذ الٟهى٫ مً 

قاعة ٞيها الى اإلاد٨مت اإلاسخهت والؿبب في طل٪ واضر وهى أن حمُ٘ الضٖاوي أهه لم ًخم نغاخت ؤلا 

م مً ويىح هظه الٟهى٫، اال أن حل ال٣ٟه اإلاٛغبي  157جىٓغ ٞيها اإلاد٨مت الابخضاتُت. هظا وبالٚغ

 واإلا٣اعن ًمُل الى مىذ ال٣ًاء الاؾخعجالي للىٓغ في صٖاوي الخُاػة.

لُه ٞٗىضما ًخٗل٤ ألامغ ب٣ٗاع مدٟٔ  ٞبهه لِـ مً الًغوعي الخ٣ُض بكغوٍ مماعؾت صٖاوي ٖو

الخُاػة اط أن هٓغ ال٣ًاء اإلاؿخعجل في صٖاوي الخُاػة م٣ُض بخىٞغ قٍغ الاؾخعجا٫ باإلياٞت الى 
                                                           

مدمض الهضوعي، خُاػة الػهاع يضلُل غلى اإلالَ  في يىء الكهه اإلاالٍي والهًاء اإلاؿغبي، صاع ألامان، الغباٍ، الُبػت الثاهُت،  154

 .158 :، م2009
ً ؤن ًهط ي به في مً م.م.م غلى ؤهه "ال جبذ ألاوامغ الاؾخعجالُت إال في ؤلاحغاءاث الىنخُت وال جمـ بما ًمٌ 152ًىو الكهل  155

 الجىهغ".
 .144 :غبض الػلي الػبىصي، مغحؼ ؾابو، م 156
 .152 :ؤهظغ في هظا الهضص: مدمض الهضوعي، خُاػة الػهاع وخُاػة اإلاىاقؼ، مغحؼ ؾابو، م 157

ٍام مدايم الىهٌ الػغبُت إلى ؾاً - ؼ جىقُو، قغح ناهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت والخىظُم الهًائي مػلو غليها بإخ ، 1995ت غبض الػٍؼ

، م1998مُبػت الىجاح الجضًضة، الُبػت الثاهُت   .357 :، الجؼء ألاُو



 

 

91 

ضم  غ قٍغ الاؾخعجا٫ ٖو الكغوٍ الٗامت إلاماعؾت الضٖىي، وجخمثل قغوٍ الاؾخعجا٫  في  مضي جٞى

ٞمتى اهخٟذ هظه الكغوٍ اال واو٣ٗض الازخهام ل٣ًاء اإلاؿاؽ بجىهغ الخ٤، وبمٟهىم اإلاسالٟت 

 .158اإلاىيٕى

لى  حٗل مً خ٤ اإلاال٪ الظي ًثبذ مل٨ه بغؾم  -مد٨مت الى٣ٌ خالُا–٦ما أن اإلاجلـ ألٖا

٘ أمغه الى ٢اض ي اإلاؿخعجالث لُجٗل خضا ل٩ل حٗض ًمـ بد٣ه  .٣ٖ159اعي أن ًٞغ

في صٖاوي الخُاػة  لل٣ًاء  والغأي ُٞما وٗخ٣ض أهه ًجب ٖلى اإلاكٕغ مىذ ازخهام البذ

الاؾخعجالي ٧لما جىٞغث قغوٍ الاؾخعجا٫، وطل٪ مً أحل ؤلاؾغإ في خماًت الخ٣ى١ اإلاٗغيت 

خباع مىذ  ، م٘ يغوعة ألازظ بٗحن الٖا للٛهب وجٟاصي َى٫ ؤلاحغاءاث باليؿبت ل٣ًاء اإلاىيٕى

في الخاالث التي  الازخهام ل٣ًاء اإلاىيٕى ٧لما اهخٟذ جل٪ الكغوٍ الؿاب٣ت الظ٦غ، زهىنا

 جخُلب ٞيها صٖاوي الخُاػة البدث والخد٤ُ٣ وفي جىٞغ قغوَها، مما ال ًسخو  به ٢اض ي اإلاؿخعجالث.

 الكهغة الثاهُت: صوع الىُابت الػامت في خماًت الخُاػة

ان صوع الىُابت الٗامت الخ٣لُضي ًخمثل في مماعؾت الضٖىي الٗمىمُت، ومغا٢بتها والؿهغ ٖلى 

ت ٖمل الًابُت ال٣ًاتُت، وجىُٟظ اإلا٣غعاث ال٣ًاتُت وأوامغ  ٢ًاة الخد٤ُ٣ والبذ في حؿُحر ومغا٢ب

مً ٢اهىن اإلاؿُغة  49-41-40-36الك٩اًاث واؾخٗما٫ َغ١ الًُٗ في ألاخ٩ام بمىحب اإلاىاص 

 .160الجىاتُت

                                                           
 .126 :، م1988مدمض قخا ؤبى ؾػض، مىاػغاث الخُاػة، بضون طيغ اإلاُبػت، الُبػت الثاهُت، مىؾػت  158
ش  15نغاع اإلاجلـ ألاغلى غضص  159  .92 :م، ؤوعصه غبض الىانغ الخمضاوي، مغحؼ ؾابو، 1968ًىاًغ  10ناصع بخاٍع
ش ـــــن 1.02.255ٍغل عنم ـــــــهحر قـــــــــظ 160 اإلاخػلو  22.01م ـــــىكُظ الهاهىن عنــــــ، بخ2002ىبغ ــــــــؤيخ 3اإلاىاقو ُ  1423ب ــــــــــمً عح 25اصع بخاٍع

ضة الغؾمُت غضص  ش 5078باإلاؿُغة الجىائُت اإلايكىع بالجٍغ  .315إلى  1مً  :(، م2002ًىاًغ  30) 1423طي الهػضة  27، بخاٍع
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مً ١.م. الجىاتُت أهه "ًجىػ لى٦ُل اإلال٪، اطا  40وه٨ظا ٣ٞض ههذ ال٣ٟغة الثامىت مً الٟهل 

حٗل٤ ألامغ باهتزإ خُاػة بٗض جىُٟظ خ٨م أن ًؤمغ باجساط أي احغاء جدٟٓي ًغاه مالتما لخماًت الخُاػة 

ٗذ الُه  واعحإ الخالت الى ما ٧اهذ ٖلُه، ٖلى أن ٌٗغى ألامغ ٖلى اإلاد٨مت أو هُئت الخد٤ُ٣ التي ٞع

٘ اليها زال٫ زالزت أًام ٖلى ألا٦ثر لخؤًُضه أو حٗ ضًله أو الٛاته". وهى هٟـ ما أ٦ضجه ال٣ًُت أو التي ؾتٞر

 .161مً هٟـ ال٣اهىن  11ال٣ٟغة 

دبحن مً زال٫ هظا الٟهل أن الىُابت الٗامت ٢ض أهُِ بها ازخهام حضًض زى٫ لها اعحإ  ٍو

ذ منهم بٟٗل اٖخضاء حغمي،  الخُاػة الى ألاشخام الظًً ٧اهذ لضحهم بم٣خط ى خ٨م ٢ًاثي زم اهتٖز

مت ٢اتما في وطل٪ بٗض جىُٟظ الخ٨م باؾترص اص الخُاػة وهى احغاء حهضٝ الى جالفي اؾخمغاع أزغ الجٍغ

اهخٓاع نضوع خ٨م ٢ض جُى٫ احغاءا جه ٖلى أن ٣ً٘ هظا ؤلاحغاء جدذ مغا٢بت ال٣ًاء الظي له أن 

 .٣ً162غعه أو ًلُٛه أو ٌٗضله

خضاء ٖلى الخُاػة واعحإ الخالت الى ما ٧اهذ ٖلُه  وبظل٪ ٞبن جضزل الىُابت الٗامت في مجا٫ الٖا

حن هما:  ٌؿخلؼم الخ٣ُض بكَغ

 أن ًخم اهتزإ خُاػة ال٣ٗاع بٗض جىُٟظ خ٨م ٢ًاثي. - أ

 أًام  مً اجساط ال٣غاع. 3أن ًخم ٖغى ألامغ ٖلى الجهاث ال٣ًاتُت صازل  - ب

 

                                                           
مً م.مج غلى ؤهه "ًجىػ له إطا حػلو ألامغ باهتزاع خُاػة بػض جىكُظ خٌم، ؤن ًإمغ باجساط ؤي إحغاء  49مً اإلااصة  11جىو الكهغة  161

ًاهذ غلُه، غلى ؤن وػغى هظا ألامغ غلى اإلادٌمت ؤو هُئت الخد هُو التي جدكظي ًغاه مالئما لخماًت الخُاػة وإعحاع الخالت إلى ما 

 جغقػذ إليها الهًُت والتي ؾترقؼ إليها زالُ زالزت ؤًام غلى ألايثر  لخإًُضه ؤو حػضًله ؤو إلؿائه".
غ خىُ  01/22مً م.م.ج ، ناهىن عنم  40هجُب قىقي، نغاءة في اإلاهخًُاث الجضًضة الىاعصة في الكهغة الثامىت مً الكهل  162 جهٍغ

ش   .7 :، م11/12/2003هضوة مدٌمت الاؾخئىاف بالخؿُمت بخاٍع
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 ؤن ًخم اهتزاع خُاػة الػهاع بػض جىكُظ خٌم نًائي - ؤ

ت َب٣ا إلاا هى مىهىم ٖلُه ل٩ي جخضزل الىُابت ًجب أن ٣ً٘ اٖخضاء ٞٗلي ٖلى الخُاػة الٗ ٣اٍع

ت اما  570163في الٟهل  خضاء ٖلى الخُاػة ال٣ٗاٍع مً ال٣اهىن الجىاثي اإلاٛغبي، أي أن ٣ً٘ هظا الٖا

خضاء. زلؿت أو بىاؾُت الخضلِـ م٘ جىاٞغ  خضاء ٢ض جم بٗض  ال٣هض الجىاثي في هظا الٖا وأن ٩ًىن الٖا

٨ما مً اإلاد٨مت و٢ط ى بالخُاػة، و٢ام جىُٟظه جىُٟظ خ٨م ٢ًاثي، أي أن ٩ًىن اإلا٣غع ٢ض اؾخهضع خ

 .164ؾىاء ٧ان هظا الخ٨م ٢ض نضع في اَاع صٖىي مضهُت وجم جىُٟظه ٦ضٖىي اؾترصاص الخُاػة مثال

وبالخالي ًم٨ً ال٣ى٫ بؤن الخ٨م الٛحر اإلاىٟظ ال ًسى٫ اإلاد٩ىم له الاؾخٟاصة مً خماًت الىُابت 

ت ال٣ى٫ ب٨ٗـ طل٪ ؾُجٗل مً الىُابت الٗامت  الٗامت ولى جد٤٣ ٞٗل الاٖخضاء ٖلى خُاػجه  ال٣ٗاٍع

 .165حهاػا لخىُٟظ ألاخ٩ام ٚحر الجىدُت

اث الخُاػة، ٞبن  أما بسهىم اإلاؿُغة الىاحب اجباٖها إلنضاع الىُابت الٗامت أمغها في مىاٖػ

ت مً ١.م.ج، وفي اَاع هظا ال٣هىع ٞبهه ًم٨ً للىُاب 49و 40اإلاكٕغ لم ًدضصها في اَاع اإلااصجحن 

الٗامت أن حؿخضعي أَغاٝ الجزإ للمثى٫ أمامها  لخىيُذ ما ٢ض ٩ًىن ٚامًا مً مالبؿاث ال٣ًُت 

ت  ٤ اهخضاب أخض يباٍ الكَغ ٦ما ًجىػ لها ال٣ُام ببحغاء جد٤ُ٣ اما بهٟت شخهُت أو ًٖ ٍَغ

 ال٣ًاتُت لل٣ُام بهظه اإلاهمت.

                                                           
مً م.م.ج في قهغجه ألاولى غلى ؤهه "ٌػانب بالخبـ مً قهغ إلى ؾخت ؤقهغ وؾغامت مً مائخحن إلى زمؿمائت  570ًىو الكهل  163

 صعهم مً اهتزاع غهاع مً خُاػة ؾحره زلؿت باؾخػماُ الخضلِـ".
ن اإلاؿُغة الجىائُت، مهاُ ميكىع بمجلت  مدمض باصن، مضي ازخهام الىُابت الػامت بمىاػغاث الخُاػة غلى يىء ناهى  164

 .96 :، م2004ًىهُى  9اإلاىاظغة، الػضص 
ت بحن الىو الهاهىوي والاحتهاص الهًائي، عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في الهاهىن  165 ٍاع، حغائم الاغخضاء غلى الخُاػة الػهاٍع ًىؾل ق

، 2010/2011الهاهىهُت والانخهاصًت والاحخماغُت، الغباٍ، اإلاضوي، حامػت مدمض الخامـ، ًلُت الػلىم  الخام، مؿلَ الهاهىن 

 .111 :م
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غي الظي ألؼم الىُابت الٗامت ٚحر أهه ٧ان ٌؿخدؿً أن ًدظو اإلاكٕغ اإلاٛغبي خظو هٓحره اإلاه

م٨غع مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث اإلاهغي ٖلى يغوعة ؾمإ أ٢ىا٫ أَغاٝ الجزإ واحغاء  44بم٣خط ى الٟهل 

الخد٣ُ٣اث الالػمت وطل٪ ببجاخت الٟغنت ل٩ل منهم لإلٖضاص وج٣ضًم مؿدىضاجه وان ا٢خط ى الخا٫ احغاء 

 .166اإلاٗاًىت الالػمت لل٣ٗاع مدل الجزإ

 ؤًام  مً اجساط الهغاع. 3ألامغ غلى الجهاث الهًائُت صازل ؤن ًخم غغى  - ب

اث الخُاػة للغ٢ابت  أزً٘ اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤلاحغاءاث التي جخسظها الىُابت الٗامت في مىاٖػ

ال٣ًاتُت، خُث ألؼم الىُابت الٗامت لٗغى جل٪ ؤلاحغاءاث ٖلى الهُئاث ال٣ًاتُت اإلاسخهت، وطل٪ 

"... ٖلى أن ٌٗغى هظا ألامغ ٖلى  40مً ١.م.ج خُث حاء في اإلااصة  49و 40خؿب م٣خًُاث اإلااصجحن 

٘ اليها زال٫ زالزت أًام ٖلى ألا٦ثر  ٗذ اليها ال٣ًُت أو التي ؾتٞر اإلاد٨مت أو هُؤة الخد٤ُ٣ التي ٞع

ٞمً زال٫ هظا الىو ًخطر أن اإلاكٕغ وي٘ أمام الىُابت الٗامت حهخحن  لخؤًُضه أو حٗضًله أو الٛاته ..."

ها ٖلى اخضاهما وهى بظل٪ ًً٘ هُئخان في ٢ًاتِ خحن لٗغى ؤلاحغاء اإلاخسظ بكؤن الخُاػة، مً َٞغ

هٟـ اإلاغجبت، وهي مؿاواة لم ٨ًً لها ما ًبرعها طل٪ أهه اطا ٧ان مً اإلاى٣ُي أن جسخو اإلاد٨مت 

ر بمغا٢بت ٖمل الىُابت ٞبهه مً ٚحر اإلاى٣ُي أن جسخو اإلاد٨مت بمغا٢بت ٖمل الىُابت ٞبهه مً ٚح

 اإلاؿُغة الجىاتُتاإلاى٣ُي أن ًسخو ٢ًاء الخد٤ُ٣ بهظه الغ٢ابت، اط أن هظا ألازحر في ْل ٢اهىن 

ظ ٢اض ي الخد٤ُ٣ أي ــــــًسً٘ لهُئت الىُابت الٗامت وال ًخمخ٘ باؾخ٣اللُت جامت اججاهها، خُث ال ًخس

 .167احغاء بٗض أزظ عأي للىُابت الٗامت

                                                           
ؼ اإلاؿغبي، عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في الهاهىن الخام،  166 غبض الغخمان ؤبى الخؿً، الخماًت الهاهىهُت لخُاػة الػهاع في الدكَغ

،  ًلُت الخهىم، وحضة، الؿىت الج  .127 :، م2010/2011امػُت مؿلَ ناهىن الػهىص والػهاع، حامػت مدمض ألاُو
ىن ـــــــاث الػلُا اإلاػمهت في الهاهـــــــــالت لىُل صبلىم الضعاؾــــــًىؾل بً َامت، الخماًت الجىائُت لخُاػة الػهاع في الهاهىن، عؾ 167

ً والبدث في  الػه ، وحـــــــــالخام، وخضة الخٌٍى ، 2005-2004، الؿىت الجامػُت ضةـــــــىص والػهاع، ًلُت الخهىم، حامػت مدمض ألاُو

 .67 :م
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لى الٗمىم ًم٨ً ال٣ى٫ بؤن اإلاكٕغ ا ٗاث اإلا٣اعهت، ٢ض أخؿً ٖو إلاٛغبي وؾحرا ٖلى ههج الدكَغ

ٞٗال خُىما أُٖى للىُابت الٗامت الخضزل لخماًت مال٩ي الخُاػة، بدُث لم ٨ًخٟي بالك٤ اإلاىيىعي، 

 اًت ٖلى الك٤ الجؼاثي وؤلاحغاثي.مىٟخدا في هظه الخم

 اإلاُلب الثاوي: آزاع صغىي الخُاػة

ع في ًض خاتؼه ان لم ًثبذ اإلاضعي صٖىاه أو أهه أزبذ مل٨ُخه جٓهغ أهمُت الخُاػة في ب٣اء ال٣ٗا  

ُت لكغوٍ صختها. وبالخالي حؿ٣ِ صٖىاه، و٢ض ٖمل اإلاكٕغ ٖلى  لل٣ٗاع وإلاً خُاػة الخاتؼ مؿخٞى

وبالغحٕى الى مضوهت الخ٣ى١ الُٗيُت  ج في اَاع مضوهت الخ٣ى١ الُٗيُت.جىُٓم ٢ىاٖض الترحُذ بحن الدج

غ هجض أن ال٣اض ي ٢بل ا للجىء الى أؾباب الترحُذ بحن الدجج )ال٣ٟغة ألاولى( ًخٗحن ٖلُه الخؤ٦ض مً جٞى

ت مً ال٣ىاٖض الخانت بالترحُذ )ال٣ٟغة الثاهُت(.  الكغوٍ في الدجج اإلاغاص جغحُدها، واجبإ مجمٖى

 الكهغة ألاولى: قغوٍ الترحُذ بحن الدجج

ُىت جخمثل في أن ج٩ىن الدجج اإلاغاص ان اٖما٫ ٢ىاٖض الترحُذ بحن الدجج عهحن بخىٞغ قغوٍ مٗ

 الترحُذ بُنها صخُدت )أوال( وأن ٩ًىن هىا٥ حٗاعى بُنها )زاهُا(.

 ؤوال: صخت البِىاث

حٗخبر مغخلت الخؤ٦ض مً صخت البِىاث مغخلت ؾاب٣ت ٖلى الترحُذ بُنها اط ال ٣ًىم ال٣اض ي 

، بدُث اطا ازخل قٍغ حىهغي في بالبدث في الترحُذ اال اطا ٧ان حٗل٤ ألامغ بىزات٤ وصالتل صخُدت

ا، وبالخالي  ال مجا٫ لترحُدها بٛحرها  .168الىز٣ُت اإلاضلى بها ٞبجها حٗخبر باَلت ٣ٞها وقٖغ

                                                           
اى، الػهاع ؾحر اإلادكظ بحن الىظام الهاهىوي والىانؼ الػملي، عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الػلُا اإلاػمهت في الهاهىن  168 ًىوـ ٍع

ً والبدث في الهاهىن اإلاضوي، ًلُت الػلىم الهاهىهُت والانخهاصًت والاحخماغُت، حامػت اله اض ي غُاى، الخام، وخضة الخٌٍى

 .155 :، م2001-2000مغايل، الؿىت الجامػُت 
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ا و٢اهىها إل٢امتها، ٦ب٢امت  والدجت الباَلت هي الدجت التي ال جخىٞغ ٞيها الكغوٍ اإلاؿخلؼمت قٖغ

غ الٗضص عؾم اإلال٨ُت أو ما ٌٗٝغ باالؾخمغاع صون اجبإ ؤلاحغاءا ت الالػمت إل٢امخه أو ٖضم جٞى ث ؤلاصاٍع

ال٩افي مً الكهىص إل٢امت الل٠ُٟ الٗضلي. ٞاإلصالء بذجج مكىبت بهظه الُٗىب ال ًخد٤٣ مٗه الخٗاعى 

. وفي طل٪ وعص في ٢غاع إلاد٨مت الى٣ٌ ما ًلي "ان الترحُذ بحن حجج 169اإلاىحب لؿلى٥ ٢ىاٖض الترحُذ

حن ال ًلجؤ الُه ٖىض حؿاوح ها في الدجُت واهُبا٢ها ٖلى مدل الجزإ، ٞسلى عؾم َالب الخدُٟٔ الُٞغ

ما٫ الترحُذ م٘ عؾم اإلاخٗغى الظي ًىُب٤  مً ٖىهغ اليؿبت ًجٗله ها٢و الدجُت مما ال مجا٫ إٖل

ا  .170ٖلى مدل الجزإ اإلاؿخىفي لجمُ٘ قغوٍ اإلال٪ اإلاخُلبت قٖغ

ُت للكغوٍ اإلاخُل بت ٢اهىها ول٨ً ًخم اؾدبٗاصها مً ٦ما ًم٨ً أن ًضلي اإلاضعى بىز٣ُت مؿخٞى

٢بل اإلاد٨مت وال ج٩ىن مدال  للترحُذ وطل٪ في خالت ما اطا ؾب٤ الٟهل في ٢ًُت اٖخمضث ٞيها هٟـ 

 الدجج اٖماال لدجُت ألامغ اإلا٣ط ي.

 زاهُا: حػاعى البِىاث

 في ٣ٞغتها الثالثت وؿخيخج أن ؤلاصالء بذجج صخُدت ق٨ال  171مً م.ح.ٕ 3بالغحٕى الى اإلااصة 

ومًمىها ال ٨ًٟي لؿلى٥ باب الترحُذ بحن الدجج، بل ًخٗحن أن ج٩ىن هظه الدجج مخٗاعيت ُٞما 

بُنها. ٞمثال اطا أصلى ٧ل واخض مً أَغاٝ الجزإ بىز٣ُت ٖضلُت مساَب ٖليها مً َٝغ ٢اض ي الخىز٤ُ، 

ش.  وحب جغحُذ الىز٣ُت الؿاب٣ت في الخاٍع

                                                           
غ لىضوة الػهاع  169 ىف، نىاغض الترحُذ بحن الدجج اإلاخػاعيت بكإن الجزاغاث اإلاخػلهت بالػهاع ؾحر اإلادكظ، جهٍغ غبض الغخمان الضٍع

ىُت، مغايل، الُبػت   .207 :، م2004ؾحر اإلادكظ إلى ؤًً، اإلاُبػت والىعانت الَى
ش ـــــن 505/1/1/2002في اإلالل اإلاضوي غضص  989ضص ـــــــنغاع غ 170 ، 148ت الهًاء والهاهىن، الػضص ىع بمجلــميك 2/4/2003اصع بخاٍع

 .257: م
مً م.ح.ع في الكهغة الثالثت غلى ؤهه: "إطا حػاعيذ البِىاث اإلاضلى بها إلزباث ملٌُت غهاع ؤو خو غُني غلى غهاع،  3جىو اإلااصة  171

ًان الجمؼ بُنهم  ا ؾحر  ممٌىا قئهه ٌػمل بهىاغض الترحُذ بحن ألاصلت ...".و



 

 

97 

غاٝ بىز٣ُت ٖضلُت ٚ حر مساَب ٖليها، بِىما أصلى الُٝغ آلازغ بالىز٣ُت أما اطا ج٣ضم أخض ألَا

الٗضلُت اإلاساَب ٖليها، ٞبن هظه ألازحرة حٗخبر ٧ىع٢ت عؾمُت حجت ؾىاء بحن اإلاخٗا٢ضًً أو في مىاحهت 

 .172مً ٫.١.ٕ 419الٛحر، وطل٪ خؿب الٟهل 

ش وحٗل٣خا مٗا بال خُاػة، ول٨ً ؤلاق٩ا٫ الظي ًُغح بدضة هى اطا ٧اهذ للىز٣ُخحن هٟـ الخاٍع

 ٠ُ٨ٞ ًخم الترحُذ بُنهما؟

ش، ٦ما لى ٧اهذ ٧ل واخضة منهما  وٗخ٣ض أهه اطا ٧اهذ ل٩ل مً الىز٣ُخحن الٗضلُخحن هٟـ الخاٍع

، ٞبن 2001، بِىما الثاهُت حكحر الى الخىػ 2000وجُٟض اخضاهما الخىػ مىظ  2017 مئعزت في ؾىت

ش بضء الخُاػة وبالخالي جغجر وز٣ُت ا وجثبذ له اإلال٨ُت  2000لصخو الظي جدىػ مىظ الٗبرة ب٣ضم جاٍع

 وخضه.

٦ما أهه ًخٗحن ٖلى ال٣اض ي في اَاع بخه في الجزإ، الىٓغ ُٞما اطا ٧اهذ الدجج اإلاضلى بها صخُدت 

مً خُث الك٩ل ٖلى أؾاؽ أن ٧ل بِىت وختى ج٩ىن ٢اتمت بظاتها ٌؿخىحب أن ج٩ىن مخىٞغة ٖلى 

٣ا إلاا ج٣خًُه ٢ىاهحن الخىز٤ُ واال اؾدبٗضها ال٣اض ي مً الترحُذ، وهى ما أ٦ضجه  حمُ٘ الك٩لُاث ٞو

 مد٨مت الى٣ٌ في أخض ٢غاعاتها الظي حاء ُٞه:

حن وعأث أن قغاء اإلاخٗغيحن   "أهه زالٞا إلاا ًضعي الُاٖىىن ٞبن اإلاد٨مت ها٢كذ حجج الُٞغ

ً الخُاػة. ولظل٪ لم ج٨ً في حجت ٖلى الترحُذ خؿب ألا٢ضمُت  التي ال ًلجؤ مجغص ًٖ أنل اإلال٪ ٖو

                                                           
مً م.ُ.ع غلى ان "الىعنت الغؾمُت حجت ناَػت ختى غلى الؿحر في الىنائؼ والاجكاناث التي ٌكهض اإلاىظل  419ًىو الكهل  172

 الػمىمي الظي خغعها ًدهىلها في  مدًغه وطلَ الى ان ًُػً قُه بالؼوع...".
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اليها اال اطا ٧ان ال٣ٗضان مٗا صخُدحن مً خُث الك٩ل وميسجمحن في الضٖىي، أما في هاػلت الخا٫ 

 . 173ٞبن حجج اإلاخٗغيحن ال جُٟضهم في الضٖىي"

٦ما حاء في أخض ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ اإلاد٨مت الابخضاتُت بٟاؽ ما ًلي: "وخُث أن اإلاضعي أصلى 

 اإلابحن ٖلى اإلال٨ُت خىله: 13ٟت صخُ 21بغؾم قغاء مًمً ٖضص 

وخُث أن اإلال٨ُت التي أؾـ ٖليها ال٣ٗض اإلاكاع الى اإلاغاحٗت أٖاله ٚحر مساَب ٖليها ٦ما أجها ال 

ا، ومسالٟت لىٓام زُت الٗضالت ٖلما أهه ال ًىتٕز  جدمل مغاح٘ الخىز٤ُ وهي ٖلى خالتها ٚحر ٖاملت قٖغ

ذ  بٗضم ٢بى٫ الضٖىي"ال٣ٗاع مً ًض خاتؼ بغؾم مجغص وجبٗا لظل٪ ً  .174خٗحن الخهٍغ

باإلياٞت الى ما ؾب٤ ٞبهه ًخٗحن أن ٩ًىن هىا٥ اجداص في مدل الدجُخحن م٘ الخٗاعى بُنهما 

 .٦175ؤن ًثبذ اخضاهما أمغ وجىُٟه ألازغي، أما اطا ازخل٠ مدل الدجُخحن ٞال حٗاعى

لثت ٖلى وؾاتل الترحُذ بحن وفي ألازحر هسلو الى أهه خؿىا ٞٗل اإلاكٕغ ٖىضما هو في اإلااصة الثا

ض وؾاتل ــــألاصلت، ٣ٞبل نضوع اإلاضوهت ٧ان هىال٪ جًاعبا ٣ٞهُا خى٫ وؾاتل الترحُ ذ بحن مً ًٍئ

ليها في ٢اهىن اإلاؿُغة الترحُذ في الكٕغ ؤلاؾالمي وبحن آلازغ ًغي بخُب٤ُ وؾاتل الترحُذ اإلاىهىم ٖ

 اإلاضهُت. 

 

                                                           
ؤوعصه غبض اإلاجُض مهىن،  ؤزغ الخُاػة في إزباث ملٌُت الػهاع ؾحر  2549/21في اإلالل غضص  18/07/1995ٍش بخاع  3910نغاع غضص  173

اإلادكظ مهاعبت غلى يىء مضوهت الخهىم الػُيُت والاحتهاص الهًائي، عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر  في الهاهىن الخام، مؿلَ ناهىن 

، ًلُت الخ  .89 :، م2012/2013هىم، الؿىت الجامػُت الػهىص والػهاع، حامػت مدمض ألاُو
ش  268خٌم ابخضائُت قاؽ عنم  174 ابو، ـــؼ ؾــــــىن، مغحــــــؤوعصه غبض اإلاجُض مه 261/2006هاعي عنم ـــــفي اإلالل الػ 21/6/2007بخاٍع

 .89 :م
 .92 :غبض الغخمان الضعوَل، مغحؼ ؾابو، م 175



 

 

99 

 ُذ بحن البِىاثالكهغة الثاهُت: ؾلُت اإلادٌمت في الترح

ان ال٣اض ي وهى ًخٟدو ما أمامه مً حجج للىنى٫ في ألازحر الى صلُل ًؤزظ به، ٞهى في طل٪ 

ًض٫ ٖلى أوحه ا٢خىاٖه بال٣ُمت ؤلازباجُت للضلُل اإلاٗغوى أمامه، وهى في اؾخسالنه ما بالىزات٤ 

ت والضالتل اإلاٗغويت أمامه واُٖاته لها ال٣ىة الثبىجُت التي حؿخد٣ها بدُث ً خمخ٘ بؿلُت ج٣ضًٍغ

واؾٗت ومُل٣ت في ج٣ضًغ َغ١ ؤلازباث الظي جؤمغ به وفي ألازظ  بىدُجخُه مً ٖضمه وال ٖليها ان خ٨مذ 

لخهم عجؼ ًٖ ازباث ما ًضُٖه بالبِىاث ما صامذ ٢ض ٢امذ ٢ًاءها مما اؾخسلهه مً أوعا١ 

 .176الضٖىي 

لى )مد٨مت الى٣ٌ خالُا( ما ًل  ي:و٢ض حاء في ٢غاع للمجلـ ألٖا

ت في ج٣ُُم ألاصلت اإلاٗغويت ٖليها واؾخسالم ٢ًائها   "إلاد٨مت اإلاىيٕى الؿلُت الخ٣ضًٍغ

 .177منها"

ًخطر مً ال٣غاع أٖاله أن مد٨مت اإلاىيٕى حؿخ٣ل بخ٣ضًغها للدجج اإلاضلى بها أمامها، وطل٪ صون 

وص ع٢ابت مً حاهب مد٨مت الى٣ٌ، ومً جم ٞبن مد٨مت اإلاىيٕى جب٣ى م٣ُضة ٣ِٞ بى٢اث٘ وخض

 الجزإ.

اال أن ؾلُت ال٣اض ي في اؾخسالم الى٢اث٘ وجغحُذ حجت ٖلى أزغي م٣ُضة بًغوعة جبُان 

 .178ال٨ُُٟت التي اؾخسلو بها هظه الى٢اث٘ وعجر جبٗا لظل٪ حجت ٖلى أزغي 

                                                           
 .93 :غبض اإلاجُض مهىن، مغحؼ ؾابو، م 176
ش  1164ع غضص نغا 177 ل  3بخاٍع ، 2003، ًىلُىػ 20ميكىع بمجلت اإلاداماة، الػضص  3111/1/1/2001في اإلالل اإلاضوي غضص  2002ؤبٍغ

 .171 :م
 .95 :غبض اإلاجُض مهىن، مغحؼ ؾابو، م 178
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حن ولم ًبني  وفي هظا الهضص ٢ًذ مد٨مت الى٣ٌ بى٣ٌ ٢غاع بٗلت أهه لم ًبدث حجج الُٞغ

 تي بغع بها مىُى٢ه خُث حاء ُٞه ما ًلي: مً أًً ٌؿخسلو الىخاتج ال

"... في خحن أن الكهاصة التي جيؿب اإلال٪ الى الجماٖت ال ٌكتٍر ٞيها بالًغوعة جىاٞغها ٖلى ٧اٞت 

قغوٍ اإلال٪ اإلاُلىبت في باقي اإلال٨ُاث، اط ما صام قهىصها ٌكهضون بالهُٛت الجماُٖت للكهىص ُٞه، 

أن جخسظ الخضابحر الخ٨مُلُت للخد٤ُ٣ بالى٠٢ ٖلى ٖحن ال٣ٗاع ٧ان ٖلى اإلاد٨مت، ُٞما عأث زالٝ طل٪ 

م مً جؤزحرها ٖلى الٟهل  اإلاضعى ُٞه للخؤ٦ض مً نُٛخه، هل هي حماُٖت أم ال؟ وهى ما لم ج٣م به بالٚغ

 .179في الجزإ، ٞجاء بظل٪ ٢غاعها ٚحر مغج٨ؼ ٖلى أؾاؽ ٢اهىوي ومٗغيا بالخالي للى٣ٌ وؤلابُا٫"

هه ٌٗخبر مً ؾىء الخٗلُل ج٣ط ي اإلاد٨مت ألخض أَغاٝ الجزإ جبٗا لدجخه م٘ وججضع ؤلاقاعة الى أ

ت م٘ حجت الُٝغ آلازغ.  أجها في الى٢ذ طاجه حٗخبر هظه الدجت مدؿاٍو

ت  وفي ألازحر ًخطر لىا بؤن ال٣اض ي في اَاع جٟدهه للدجج اإلاضلى بها أمامه  ًخمخ٘ بؿلُت ج٣ضًٍغ

ج، اال أهه م٣ُض في اَاع و٢اث٘ الجزإ وخضوصه وجبُان ال٨ُُٟت في اؾخسالم ال٣ىة الثبىجُت لهظه الدج

التي اؾخسلو بها هظه الى٢اث٘، وعجر جبٗا لظل٪ حجت ٖلى أزغي وبنى ٖليها اإلاىُى١ جدذ َاتلت 

ه٣ٌ الخ٨م أو ال٣غاع الهاصع ٖىه، بىاء ٖلى ٖضم اعج٩اػه ٖلى أؾاؽ ٢اهىوي أو ها٢و الخٗلُل اإلاىاػي 

 .180الوٗضامه

  

                                                           
ش  4776نغاع غضص  179 ، مُبػت ميكىع بمجلت نًاء مدٌمت الىهٌ 1060/1/1/2010في اإلالل اإلاضوي  2011/ هىهبر 01ناصع بخاٍع

 .34 :م ،2012 ؾىت ،75 الػضص ألامىُت الغباٍ
 .94 :غبض اإلاجُض مهىن، مغحؼ ؾابو، م 180
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 تزاجم

مل ٖلى  ت، ٖو وفي الازحر ال ٌؿٗىا ال٣ى٫ اال أن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ًُٞ الى أهمُت اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

ت مً الكغوٍ  جىُٓم آلالُاث التي مً قؤجها الخض مما حهضص اؾخ٣غاعها، زهىنا ٖىضما َٖضص مجمٖى

ت مً الضٖاوي التي مً قؤجه ٘ صٖاوي الخُاػة، و٦ظا حٗضاصه إلاجمٖى ا خماًت خُاػة الىاحب جىاٞغها لٞغ

الخاتؼ خؿً الىُت وخماًت خ٣ى٢ه، هظا و٢ض أخؿً ٞٗال خُىما أُٖى للىُابت الٗامت هي ألازغي 

الخضزل لخماًت الخُاػة، اال أن طل٪ لم ًمى٘ مً ال٣ى٫ بؤن هظا الخىُٓم ال ػا٫ في خاحت الى بٌٗ 

اث وهي ٖلى الك٩ل الض٢ت زهىنا ُٞما ًخٗل٤ بمؿؤلت الازخهام، ولظل٪ زلهذ الى بٌٗ الا٢تراخ

 الاحي:

ت بكؤن  - ٘ صٖىي  ػحٍغ ذ ٖلى مىُل٤ خؿاب أحل الؿىت في خالت ؾب٤ ٞع الخىهُو الهٍغ

ش نضوع الخ٨م الؼحغي الابخضاثي أم  خضاء ًٖ الخُاػة أو نضوع الخ٨م ٞيها، هل هى جاٍع الٖا

 ًىم نضوع ال٣غاع الاؾخئىافي.

اوي الخُاػة ٧لما جىٞغث قغوٍ الخىهُو ٖلى ازخهام ال٣ًاء الاؾخعجالي للىٓغ في صٖ -

 الاؾخعجا٫.
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 الُػً َغم  زالُ مً الخدٌُمي الخٌم غلى الهًائُت الغنابت هُام

 

 هُام الغنابت الهًائُت غلى الخٌم الخدٌُمي مً زالُ َغم الُػً

 

 اوػان ػهحر 

 باخث بؿل٪ الض٦خىعاه

 حامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي )َىجت( –٧لُت الخ٣ى١ 

 

م حجُت ألامغ اإلا٣ط ي به اطا ما اؾخجم٘ ٧ل قغوَه و م٣ىماجه   مما ٌؿخدب٘ ًدىػ خ٨م الخد٨ُ

٤ مً َغ١ ٖضم ا   181الًُٗ. إلاؿاؽ به اال بىاؾُت ٍَغ

٣هض بُغ١ الًُٗ جل٪ الىؾاتل التي مً زاللها ًم٨ً لألٞغاص الضٞإ ًٖ خ٣ى٢هم أمام  ٍو

إلادا٦م الضهُا أمام مدا٦م أٖلى ال٣ًاء اط بمىحبها ًم٨نهم اإلاُالبت بمغاحٗت الاخ٩ام الهاصعة ًٖ ا

ٞالىٓم ال٣اهىهُت اإلاٗانغة هٓمذ  182.صعحت أو بمغاحٗت اإلادا٦م لألخ٩ام التي ؾب٤ أن أنضعتها يضهم

للًُٗ في أخ٩ام اإلاد٨محن خُث تهضٝ الى اؾخضعا٥ ما ٢ض ٩ًىن ٢ض و٢٘ مً زُؤ  مسخلٟتوؾاتل 

 بُٛت انالخه وخماًت لألَغاٝ.

م جىهُهه في ال٣ٟغة  م َغ٢اواإلاكٕغ اإلاٛغبي بضوعه هٓ  مُٗىت للًُٗ في أخ٩ام اإلاد٨محن ٚع

ٖلى أن الخ٨م الخد٨ُمي ال ٣ًبل أي ًَٗ .ٖاص في ال٣ٟغة الثاهُت لىٟـ  34-327ألاولى مً الٟهل 

                                                           
الُبػت ألاولى  صاع الكٌغ الجامعي، الهًائي، الازخهامالخدٌُم و مضي جإزحره غلى  الجكامهاث مخي الضًً الُىؾكي: ألازغ اإلااوؼ 181

 .310 م: .2014
م الُالب 182 ىُت، غح الػملي لهاهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت،اإلاسخهغ في الك: غبض الٌٍغ مغايل الُبػت ألاولى  اإلاُبػت و الىعانت الَى

 .181: م ،2005
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ًٖ الهُئت الخد٨ُمُت مىيٕى اٖاصة الىٓغ َب٣ا  ًم٨ً أن ٩ًىن الخ٨م الهاصعض أهه ئ٦الٟهل لُ

بٗضه وطل٪ أمام اإلاد٨مت التي ٧اهذ ؾدىٓغ في ال٣ًُت في خالت ٖضم  402للكغوٍ اإلا٣غعة في الٟهل 

٦ما زى٫ للخهىم ام٩اهُت مماعؾت َغ١ ًَٗ ٚحر ٖاصًت أزغي و ًخٗل٤ ألامغ  وحىص اجٟا١ الخد٨ُم.

  بخٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ومماعؾت صٖىي البُالن.

خ٤ٟ بكؤهه ٖلى الخد٨ُم بمثابت الخ٨م ٞبطا ٧ان الخ٨م الهاصع ًٖ هُئت الخد٨ُم  في الجزإ اإلا

ال٣ًاثي هٓغا إلؾباٙ الخماًت ال٣ًاتُت ٖلُه في مغاخل مسخلٟت ٞهل ٌؿغي ٖلى أخ٩ام اإلاد٨محن ما 

أم أن َغ١ الًُٗ التي ًخٗغى لها خ٨م الخد٨ُم في  ٌؿغي ٖلى أخ٩ام  ال٣ًاء مً َغ١ الًُٗ؟

 خالت ُٖب ُٞه أو زُؤ جسخل٠؟

ه ألاؾئلت مً زال٫ مدىعًٍ ألاو٫ ؾيخُغ١ ُٞه لىُا١ الغ٢ابت ؾىداو٫ ؤلاحابت ٖلى هظ 

ال٣ًاتُت في صٖىي البُالن في خحن ؾىدىاو٫ في اإلادىع الثاوي ؾلُت ال٣ًاء ٖىض الًُٗ بالُغ١ الٛحر 

 الٗاصًت.

: هُام الغنابت الهًائُت في صغىي البُالن  اإلادىع الاُو

 حر الػاصيؾلُت الهًاء غىض الُػً بالُغم الؿ الثاوي: اإلادىع 
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: هُام الغنابت الهًائُت في صغىي البُالن  اإلادىع الاُو

ان جضزل ٢ًاء الضولت في الخد٨ُم مً زال٫ الغ٢ابت التي ٣ًىم بها ٖلى الٗملُت الخد٨ُمُت ٢ض 

دل مدل الهُئت و ًهضع ٢غاعا منهُا  للجزإ. و٢ض أحاػث  183ًٟغى حؼاء بُالن الخ٨م الخد٨ُمي ٍو

ٗاث الًُٗ في خ ٨م الخد٨ُم بالبُالن أمام ٢ًاء الضولت ختى و ان ٧ان الخد٨ُم باٖخباعه الدكَغ

ال ًخالءم بؿهىلت م٘ َغ١ الًُٗ طاث ؤلاحغاءاث اإلا٣ٗضة و البُُئت و التي جغمي الى  ٖضالت زانت،

ٖلى ج٣ضًم اإلاكٕغ اإلاٛغبي  هو ٢ض و  184ال٣اض ي مدل ٢غاع اإلاد٨م. اٖاصة ٞدو الجزإ و اخال٫ ٢غاع

،خُث هو  الاؾخئىاَٝب٣ا لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت أمام مد٨مت  الن  في ألاخ٩ام الخد٨ُمُتالًُٗ بالبُ

م ٧ل قٍغ مسال٠، ج٩ىن ألاخ٩ام الخد٨ُمُت ٢ابلت للًُٗ بالبُالن َب٣ا  36 -327الٟهل  أهه "ٚع

 لل٣ىاٖض الٗاصًت أمام مد٨مت الاؾخئىاٝ التي نضعث في صاتغتها.." 

٘ ال لُه ؾيخٗغى ألهم احغاءاث ٞع و مً زم وٗغج ٖلى آلازاع  الاؾخئىاٝضٖىي أمام مد٨مت ٖو

 اإلاترجبت ٖىه .

 الُػً بالبُالن و إحغاءاجه -1

ان الخضًث ًٖ الًُٗ بالبُالن ٣ًخط ي مىا جدضًض اإلا٣هىص مً هظا البُالن وجدضًض الخاالث 

 ُل الخهغ.التي حؿخىحب الًُٗ  بالبُالن في الخ٨م الخد٨ُمي والتي أوعصها اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٖلى ؾب

٘ صٖىي البُالنو   ٦ظا جىاو٫ احغاءاث ٞع

                                                           
صاع آلاقام اإلاؿغبُت، الُبػت -صعاؾت في الهاهىن اإلاؿغبي و اإلاهاعن -غبض اللُُل بىغلل: الُػً بالبُالن في الخٌم الخدٌُمي 183

 .105: م 2011ألاولى
عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الػلُا اإلاػمهت في الهاهىن  الهًائي في جدهُو قػالُت خٌم الخدٌُم،ًىؾل الؿانىٍ: صوع الػمل  184

س ي-حامػت مدمض الخامـ الخام،  .2007/2008ؾال، الؿىت الجامػت  الاحخماغُتو الانخهاصًتًلُت الػلىم الهاهىهُت و  -الؿَى

 .30: م
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 لُػً بالبُالن في الخٌم الخدٌُميؤوال: خاالث ا

ٌٗخبر البُالن طل٪ الجؼاء الظي ًغجبه اإلاكٕغ هدُجت ازخال٫ أخض ألاع٧ان اإلاُلىبت لصخت 

، خُث ًئصي هظا البُالن الى ٣ٞض هظا الخهٝغ ل٣ُمخه هٝغ ٢اهىها أو بم٣خط ى هو ال٣اهىن الخ

ىُت و٦ظا  ٗاث و ال٣ىاهحن الَى الضولُت الخاالث التي بخىاٞغها  الاجٟا٢ُاثال٣اهىهُت .و ٢ض خهغث الدكَغ

وجغ٦ذ لل٣ًاء ؾلُت  ًجىػ الًُٗ في خ٨م الخد٨ُم .خُث ًىٗضم حىهغ هظا الخ٨م و مًمىهه،

غ جد٣٣ها في الخ٨م الخد٨ُمي.  ج٣ٍغ

بُالن ٞيها مم٨ىا و خهغها في الخاالث الخاالث التي ٩ًىن الًُٗ بال 36-327و٢ض أوعص الٟهل

 الخالُت:

اطا نضع الخ٨م الخد٨ُمي في ُٚاب اجٟا١ الخد٨ُم أو اطا ٧ان اجٟا١ الخد٨ُم باَال، أو اطا  -1

 نضع الخ٨م بٗض اهتهاء أحل الخد٨ُم؛

 اطا جم حك٨ُل الهُئت الخد٨ُمُت أو حُٗحن اإلاد٨م اإلاىٟغص بهٟت ٚحر ٢اهىهُت أو مسالٟت الجٟا١ -2

حن؛  الُٞغ

اطا بدذ الهُئت الخد٨ُمُت صون الخ٣ُض باإلاهمت اإلاؿىضة اليها، أو بدذ في مؿاتل ال ٌكملها  -3

الخد٨ُم أو ججاوػث خضوص هظا الاجٟا١، وم٘ طل٪ اطا أم٨ً ٞهل أحؼاء الخ٨م الخانت باإلاؿاتل 

ن اال ٖلى ألاحؼاء الخايٗت للخد٨ُم ًٖ أحؼاته الخانت باإلاؿاتل الٛحر الخايٗت له، ٞال ٣ً٘ البُال 

 ألازحرة وخضها؛

ُٞما ًسو أؾماء اإلاد٨محن  327-24( و2)ال٣ٟغة  327-23اطا لم جدترم م٣خًُاث الٟهلحن  -4

ش الخ٨م الخد٨ُمي والٟهل   ؛327-25وجاٍع
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اطا حٗظع ٖلى أي مً َغفي الخد٨ُم ج٣ضًم صٞاٖه بؿبب ٖضم جبلُٛه جبلُٛا صخُدا بخُٗحن  -5

 د٨ُم أو ألي ؾبب آزغ ًخٗل٤ بىاحب اخترام خ٣ى١ الضٞإ؛مد٨م أو ببحغاءاث الخ

 اطا نضع الخ٨م الخد٨ُمي زالٞا ل٣اٖضة مً ٢ىاٖض الىٓام الٗام؛ -6

غاٝ ٖلى جُب٣ُها أو اؾدبٗاص جُب٤ُ  -7 ت التي اج٤ٟ ألَا في خالت ٖضم الخ٣ُض باإلحغاءاث اإلاؿٍُغ

غاٝ ٖلى جُب٣ُه ٖلى مىيٕى الجزإ   185.ال٣اهىن الظي اج٤ٟ ألَا

وجد٨م مد٨مت الاؾخئىاٝ التي جىٓغ في الًُٗ بالبُالن مً جل٣اء هٟؿها ببُالن خ٨م الخد٨ُم 

اطا جًمً ما ًسال٠ الىٓام الٗام في اإلامل٨ت اإلاٛغبُت أو اطا وحضث مىيٕى الجزإ مً اإلاؿاتل التي ال 

 ًجىػ الخد٨ُم ٞيها. 

                                                           
 ًلي: غلى ما1985عي الضولي الظي ويػخه الُىوؿتراُ في ؾىت مً الهاهىن الىمىطجي للخدٌُم الخجا 34جىو اإلااصة  185

 للكهغجحن -1
ً
 مً هظه اإلااصة. 3و  2ال ًجىػ الُػً في نغاع الخدٌُم ؤمام إخضي اإلادايم إال بُلب إلؿاء ًهضم وقها

 نغاع جدٌُم إال إطا: " ؤن جلغي ؤي 6ال ًجىػ للمدٌمت اإلاؿماة في اإلااصة " -2

 اء صلُال ً ًثبذ:نضم الُغف َالب ؤلالؿ-ؤ

مهاب بإخض غىاعى ألاهلُت، ؤو ؤن الاجـكام اإلاظيىع ؾحر صخُذ بمىحب  8 ةالخدٌم اإلاكاع إلُه في اإلااصؤن ؤخض َغفي اجـكام  (1

ً في خالت غضم وحىص ما ن الظي ؤزًؼ الُغقان الاجـكام لهالهاهى   ؤو. ًضُ غلى ؤنهما قػال طلَ ؤو بمىحب ناهىن صولت البدٍغ

غف َالب ؤلالؿاء لم ًبلـ غلى وحه صخُذ بخػُـحن ؤخض اإلادٌمحن ؤو بئحغاءاث الخدٌُم ؤو ؤهه لم ٌؿـخُؼ لؿبب آزغ ؤن الُ ( 2

 ؤن ٌػغى نًِخه، ؤو

 ال ًههــضه ؤو ال ٌكمله اجـكام الػغى غلى الخدٌُم ؤو اهه ٌكخمـــل غلى نغاعاث في مؿائل ؤ ( 3
ً
ن نغاع الخدٌُم ًدىاُو هؼاغا

ـــغاعاث زاعحت غً هُام هظ ًان مً اإلامًٌ قهل الهــغاعاث اإلاخػلهــت باإلاؿائل اإلاػغويت غلى الخدٌُــم غً الهـ ا الاجـكام، غلى ؤهه إطا 

ؾحر اإلاػغويت غلى الخدٌُم، قال ًجىػ ؤن ًلغى مً نغاع الخدٌُم ؾىي الجؼء الظي ٌكخمل غلى الهغاعاث اإلاخػلهت باإلاؿائل ؾحر 

 اإلاػغويت غلى الخدٌُم، ؤو

 الجـكام الُغقحن، ما لم ًًٌ هظا الاجـكام مىاقُـــا لخٌم مً ( ا4
ً
ًان مسالكا ن حكٌُل هُئت الخدٌُم ؤو ؤلاحغاء اإلاخبؼ في الخدٌُم 

 لهظا الهاهىن، ؤو
ً
ٍام هظا الهاهىن التي ال ًجىػ للُغقحن مسالكتها، ؤو لم ًًٌ في خالت غضم وحىص مثل هظا الاجـكام مسالكا  ؤخ

 وحضث اإلادٌمت:-ب 

1 ) .ً  لهاهىن صولت البدٍغ
ً
ت بالخدٌُم وقها  ؤن مىيىع الجزاع ال ًهبل الدؿٍى

2 ) .ً  ؤن نغاع الخدٌُم ًخػاعى مؼ الؿُاؾت الػامت لضولت البدٍغ

م الُغف ناخب الُلب نغاع الخدٌُم ؤو مً الُىم الظي (  3
ُّ
ال ًجىػ جـهضًم َلب إلؿاء بػض اههًاء زالزت ؤقهغ مً ًىم حؿلـ

ًان نض نضم بمىحـــب اإلااصة " خؿمذ قُه هُئ ًان نض نضم مثل هظا الُلب. 33ت الخدـٌُم في الُلب الظي   "، إطا 

لبه ؤخض (  4 ب منها إلؿاء نغاعاث جدٌُم ؤن جىنل إحغاءاث ؤلالؿاء إن عؤث ؤن ألامغ ًهـخط ي طلَ َو
َ
ُلـ ًُ ًجىػ للمدٌمت غىضما 

الؿحر في إحغاءاث الخدٌُم ؤو اجساط ؤي إحغاء آزغ مً قإهه، في عؤيها، ؤن  الُغقحن، إلاضة جدضصها ًي جدُذ لهُئت الخدٌُم اؾخئىاف

ل ألاؾباب التي بني غليها َلب ؤلالؿاء.  ًٍؼ
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٩ىن الخ٨م الخد٨ُمي الهاصع باإلامل٨ت في ماصة الخد٨ُم  الضولي ٢ابال للًُٗ بالبُالن في ٍو

 آلاجُت: 186الخاالث

اطا بدذ الهُئت الخد٨ُمُت صون اجٟا١ جد٨ُم أو اؾدىاصا الى اجٟا١ باَل أو بٗض اهتهاء أحل  -1

 الخد٨ُم؛

 اطا جم حك٨ُل الهُئت الخد٨ُمُت أو حُٗحن اإلاد٨م اإلاىٟغص بهٟت ٚحر ٢اهىهُت؛ -2

 ُض باإلاهمت اإلاؿىضة اليها؛اطا بدذ الهُئت الخد٨ُمُت صون الخ٣ -3

 اطا لم جدترم خ٣ى١ الضٞإ؛ -4

ني. -5 تراٝ أو الخىُٟظ مسالٟا للىٓام الٗام الضولي أو الَى  187اطا ٧ان الٖا

 و جبذ مد٨مت الاؾخئىاٝ َب٣ا إلاؿُغة الاؾخعجا٫.

 إحغاءاث عقؼ صغىي البُالن زاهُا:

٘ صٖىي البُالن ج٣خط ي مىا جدضًض اإلادان جىاو٫ ا ٘ صٖىي  ٨متحغاءاث ٞع اإلاسخهت وأحل ٞع

م ٧ل قٍغ مسال٠، ج٩ىن ألاخ٩ام الخد٨ُمُت  36-327خُث ًىو الٟهل ، البُالن مً ١.م.م "ٚع

 ٢ابلت للًُٗ بالبُالن َب٣ا لل٣ىاٖض الٗاصًت أمام مد٨مت الاؾخئىاٝ التي نضعث في صاتغتها".

  بىال بمجغص نضوع الخ٨م الخد٨ُمي.٩ًىن ج٣ضًم هظا الًُٗ م٣

٩ىن اإلاد٨مت اإلاسخهت بالىٓغ بضٖىي بُالن الخ٨م الخد٨ُمي هي مد٨مت الاؾخئىاٝ ٖلُه جو 

 الهاصع بضاتغتها الخ٨م خؿب هٕى الجزإ اإلاٗغوى ٖليها و ًخم ٢بىله مىظ نضوع الخ٨م الخد٨ُمي. 

                                                           

 .اإلاؿغبي مً ناهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت 51-327الكهغة ألاولى مً الكهل 186 
 مً ناهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت اإلاؿغبي. 49-327الكهل  187
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وهى هٟـ اججاه اإلاكٕغ اإلاٛغبي في الخد٨ُم الضولي الهاصع صازل اإلاٛغب مً زال٫ ما هى 

مً  1486و هى هٟـ ما طهب الُه اإلاكٕغ الٟغوس ي في اإلااصة   .52188-327الٟهل مىهىم ٖلُه في 

 ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُتمً  1504و اإلااصة  ١1505.م.م الٟغوس ي باليؿبت للخد٨ُم الضازلي و اإلااصة 

 . 189الٟغوس ي باليؿبت للخد٨ُم الضولي

م الخد٨ُمي ٞبن هظا وان ٧ان اإلاكٕغ ٢ض هو ٖلى أن الًُٗ ٩ًىن م٣بىال بمجغص نضوع الخ٨

ش حؿلُم الخ٨م الخد٨ُمي الى  اإلا٣خط ى ال ًم٨ً أن ًخد٤٣ ألن م٨ىت الًُٗ ال جٟخذ ٖملُا اال مً جاٍع

غاٝ مً َٝغ هُئت الخد٨ُمُت َب٣ا للٟهل  حؿلم هُئت الخد٨ُم الى  الظي ًىو ٖلى " 27-327ألَا

حن وسخت مً خ٨م الخد٨ُم زال٫ أحل ؾبٗت أًام مً جاٍع  ش نضوعه."٧ل مً الُٞغ

خهىع أن ٣ً٘ الًُٗ في اإلا٣غع بٗض حؿلم وسخت مىه مً ٦خابت يبِ اإلاد٨مت اإلاسخهت التي  ٍو

وال ًخم ٢بى٫ مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت،  31191-327ٖمال بم٣خًُاث الٟهل  190و٢٘ ؤلاًضإ ٞيها

الى  192ُظًت.ًىما مً جبلُٜ الخ٨م الخد٨ُمي اإلاظًل بالهُٛت الخىٟ 15الًُٗ اطا لم ٣ًضم صازل أحل 

 أَغاٝ الضٖىي الخد٨ُمُت.

ت بالضاع البًُاء "خُث أهه بمغاحٗت  خُث حاء في ٢غاع ناصع ًٖ مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

ش   14/5/2013وزات٤ اإلال٠ جبحن أن الُاًٖ بلٜ بالخ٨م الخد٨ُمي اإلاظًل بالهُٛت الخىُٟظًت بخاٍع

                                                           

ؤغاله ؤمام مدٌمت الاؾخئىاف التي نضع الخٌم  327-51غىي البُالن اإلاكاع إليها في الكهل غلى "جغقؼ ص 52-327ًىو الكهل 188 

مًٌ جهضًم هظا الُػً بمجغص نضوع الخٌم الخدٌُمي. وال ًخم نبىله، إن لم ًهضم صازل ؤحل زمؿت غكغ  الخدٌُمي في صائغتها ٍو

 ًىما غلى جبلُـ الخٌم الهابل للخىكُظ"
 . 250 :م م.ؽ، -عنابت الهًاء غلى الخدٌُم صعاؾت في الهاهىن اإلاؿغبي و اإلاهاعن –ي الهىص يغ غبض الٌبحر الػلى ظاه 189
ًاؽ 190 ؼ و الهًاء-الخدٌُم الخجاعي الضازلي و الضولي باإلاؿغب: غمغ ؤػو  .226: م م.ؽ.-نغاءة في الدكَغ

حمتها إلى اللؿت الػغبُت لضي يخابت ًىصع ؤنل الخٌم الخدٌُمي مصخىبا بيسخت مً اجكام الخدٌُم مؼ جغ  31-327ًىو الكهل 191 

ش نضوعه. ًاملت الخالُت لخاٍع  يبِ اإلادٌمت مً لضن ؤخض اإلادٌمحن ؤو الُغف ألايثر اؾخعجاال صازل ؤحل ؾبػت ؤًام 

 .اإلاؿغبي مً ناهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت 36-327الكهل 192 
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ش  ًىم اإلاىهىم ٖلُه في الٟهل  15حل أي صازل أ 28/5/2013وج٣ضم الًُٗ ُٞه بالبُالن بخاٍع

ذ ب٣بىله  327-36 مً ١.م.م، و الؾدُٟاته لباقي قغوَه ألازغي نٟت و أصاء ٞبهه حٗحن الخهٍغ

٘ صٖىي البُالن هى  193ق٨ال" ًىما مً ًىم جبلُٜ الخ٨م الخد٨ُمي اإلاُٗى  30و هظا اإلاُٗاص لٞغ

 .194للهُٛت الخىُٟظًت باليؿبت لل٣اهىن الٟغوس ي

ًىم الخالُت لخبلُٜ الخ٨م الخد٨ُمي مظًال  15إلاٛغبي مً زال٫ جدضًضه أحل اطن اإلاكٕغ ا

بالهُٛت الخىُٟظًت، ٩ًىن ٢ض ٢هغ مً مضة مماعؾت الًُٗ بالبُالن ٖلى زالٝ باقي ال٣ىاهحن اإلا٣اعهت 

 .مضة حُُٗل جىُٟظ الخ٨م الخد٨ُمي و بظال٪ ٩ًىن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٢ض ٖمل ٖلى ج٣هحر 

 ُالنآزاع الُػً بالب -2

٣ا لل٣ىاٖض الٗامت.  ٦ما بِىا ؾاب٣ا ٞبن ألاخ٩ام الخد٨ُمُت ج٩ىن  ٢ابلت للًُٗ بالبُالن  ٞو

 مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت. 36-327خُث ًترجب ٖلى طل٪ أزغان أوعصهما اإلاكٕغ اإلاٛغبي في الٟهل 

 ًى٠٢ أحل مماعؾت الًُٗ بالبُالن جىُٟظ الخ٨م الخد٨ُمي. -

 195ًٗ صازل ألاحل جىُٟظ الخ٨م الخد٨ُمي.٦ما جى٠٢ مماعؾت هظا الُ -

 اإلاىنل ألحل الُػً و مماعؾت الُػً ؤوال: ألازغ

"ًى٠٢ أحل مماعؾت  :ٖباعة 36-327ل٣ض أوعص اإلاكٕغ اإلاٛغبي في ال٣ٟغة ألازحرة مً الٟهل 

 الًُٗ بالبُالن جىُٟظ الخ٨م الخد٨ُمي.

                                                           
ت بالضاع الاؾخئىافمدٌمت  نغاع 193 ٍت الخجاع  الاؾخئىافعنمه بمدٌمت  22/10/2013ش:نضع بخاٍع 4445/2013البًُاء عنم الخجاٍع

ًاؽ2541/2013/4 ؼ و الهًاء-الخدٌُم الخجاعي الضازلي و الضولي باإلاؿغب :،ؤوعصه غمغ ؤػو  .226: م م.ؽ.-نغاءة في الدكَغ
 مً م.م.م الكغوس ي. 1503م.م.م الكغوس ي و اإلااصة  مً 1486اإلااصة  194

 اإلاؿغبي. مً ناهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت 36-327الكهل 195 
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 مي."٦ما جى٠٢ مماعؾت هظا الًُٗ صازل ألاحل جىُٟظ الخ٨م الخد٨ُ

و بظل٪ ٩ًىن  أحل الًُٗ في بُالن الخ٨م الخد٨ُمي و مماعؾت الًُٗ في الخ٨م الخد٨ُمي 

مً ٢اهىن  53-327ًى٠٢ جىُٟظ هظا ألازحر وهٟـ ألامغ ًىُب٤ ٖلى الخد٨ُم الضولي خُث ًىو الٟهل 

٨ً ال٣غاع "٦ما ًى٠٢ الًُٗ اإلاماعؽ صازل ألاحل جىُٟظ الخ٨م الخد٨ُمي ما لم ً اإلاؿُغة اإلاضهُت أهه

م٨ً في هظه الخالت للجهت التي جبذ في الًُٗ أن جؤمغ بى٠٢  الخد٨ُمي مكمىال بالىٟاط اإلاعجل، ٍو

 الخىُٟظ اطا ْهغ لها ما ًبرع طل٪."

٘ صٖىي البُالن حُٗلاطن  ل٪ َىا٫ ٞترة ٢ُام جىُٟظ الخ٨م الخد٨ُمي بل ًمخض ط ٞمجغص ٞع

مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت  1486ٟغوس ي في اإلااصة وهى هٟـ ألامغ الظي جبىاه اإلاكٕغ ال، 196الضٖىي 

 مً هٟـ ال٣اهىن. 1506الٟغوس ي باليؿبت للخد٨ُم الضازلي و اإلااصة 

 بُاُ خٌم الخدٌُمإؾلُت مدٌمت الُػً غلى الجزاع بػض  زاهُا:

ًثاع الدؿاإ٫ في خالت  ابُا٫ اإلاد٨مت لخ٨م الخد٨ُم خى٫ مً هي اإلاد٨مت التي جخىلى الٟهل 

هل هي اإلاد٨مت هٟؿها التي أنضعث الخ٨م بالبُالن أم أن ألامغ  إ مىيٕى البُالن مً حضًض؟في الجز 

 ًب٣ى مً ازخهام هُئت الخد٨ُم.

 : مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت أهه  37-327وهىا ًظهب اإلاكٕغ اإلاٛغبي في الٟهل 

اإلاهمت اإلاؿىضة الى " اطا أبُلذ مد٨مت الاؾخئىاٝ الخ٨م الخد٨ُمي جبذ في حىهغ الجزإ في اَاع 

 الهُئت الخد٨ُمُت ما لم ًهضع خ٨م باإلبُا٫ لُٛاب اجٟا١ الخد٨ُم أو بُالهه." 

                                                           
 .254 :م م.ؽ.–صعاؾت في الهاهىن اإلاؿغبي و اإلاهاعن  –غبض الٌبحر الهىص ي: عنابت الهًاء غلى الخدٌُم  196
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وهي هٟـ  .54-327و هي م٣خًُاث ال جىُب٤ ٖلى الخد٨ُم الضولي خؿب ما هو ٖليها لٟهل 

 .غوس يمً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت الٟ 1485اإلا٣خًُاث التي جبىاها اإلاكٕغ الٟغوس ي مً زال٫ اإلااصة 

ٌ صٖىي البُالن وحب ٖليها أن جؤمغ بدىُٟظ الخ٨ م الخد٨ُمي اطا ٢ًذ مد٨مت الاؾخئىاٝ بٞغ

٩ىن ٢غاعها جهاتُا. و ج٩ىن ٢غاعاث مد٨مت الاؾخئىاٝ الهاصعة في ماصة الخد٨ُم ٢ابلت للًُٗ بالى٣ٌ  ٍو

 197َب٣ا لل٣ىاٖض الٗاصًت.

 لػاصًتالثاوي: ؾلُت الهًاء غىض الُػً بالُغم الؿحر ا اإلادىع 

٣ت مً َغ١ الًُٗ  ان ما ٌٗؼػ حجُت الخ٨م الخد٨ُمي أهه ٣٦اٖضة ٖامت ال ٣ًبل أًت ٍَغ

" ٞهى ال ٣ًبل "ال ٣ًبل الخ٨م الخد٨ُمي أي ًَٗ: ٖلى أهه 34-327الٗاصًت، خُث ًىو الٟهل 

٩ىن اإلاكٕغ اإلاٛغبي بهظا ٢ض زال٠ ههج اإلاكٕغ الٟغوس ي الظي ٌؿمذ بالُ الاؾخئىاٝ وال الى٣ٌ. ًٗ ٍو

 في أخ٩ام اإلاد٨محن باالؾخئىاٝ و الى٣ٌ و اٖاصة الىٓغ و الخٗغى و البُالن.

م طل٪ ؾمذ بالًُٗ في الخ٨م الخد٨ُمي ببٖاصة الىٓغ َب٣ا للٟهل   34-327ٚحر أن اإلاكٕغ ٚع

  مً هٟـ ال٣اهىن. 402خضصها الٟهل مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت وطل٪ لألؾباب التي  198

في أخ٩ام اإلاد٨محن بخٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخ٩ىمت ٦ما حاء في ٦ما ؾمذ اإلاكٕغ بالًُٗ 

 .199مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت 35-327الٟهل 

                                                           
 مً ناهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت اإلاؿغبي 38-327الكهل  197

َبها غً الهُئت الخدٌُمُت مىيىع إغاصة الىظغ  ًمًٌ ؤن ًٌىن الخٌم الهاصع" 34-327جىو الكهغة الثاهُت مً الكهل198 

ًاهذ ؾدىظغ في الهًُت في خالت غضم وحىص اجكام الخدٌُم." 402للكغوٍ اإلاهغعة في الكهل   بػضه وطلَ ؤمام اإلادٌمت التي 

ًاهذ مظًلت بالهُؿت الخىكُظًت  35-327ًىو الكهل 199  ٍام الخدٌُمُت ولى  مً ناهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت "ال ًىاحه ألاؾُاع باألخ

مٌنهم ؤن ًخػغيىا غليها حػ ؤغاله ؤمام  305إلى  303غى الؿحر الخاعج غً الخهىمت َبها للكغوٍ اإلاهغعة في الكهُى مً ٍو

ًاهذ ؾدىظغ في الجزاع لى لم ًبرم اجكام جدٌُم."  اإلادٌمت التي 
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و حػغى الؿحر الخاعج غً الخهىمت  ؤوال: الُػً غً ٍَغ

 ٌٗخبر حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت اخضي َغ١ الًُٗ الٛحر الٗاصًت التي مىدها اإلاكٕغ 

 200م ٌؿخضٕ هى أو مً ًىىب ٖىه ُٞه.ل٩ل شخو ًمـ بد٣ى٢ه خ٨م  ل

ولم ًسو اإلاكٕغ اإلاٛغبي حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت في الخد٨ُم ب٣ىاٖض زانت أو 

أخ٩ام حضًضة جخ٤ٟ م٘ َبُٗخه و م٩ىهاجه، بل أزًٗه لىٟـ اإلا٣خًُاث اإلاُب٣ت أمام اإلادا٦م 

 35-327تي أوعصها الٟهل ال 305الى  303الغؾمُت، خُث ًٓهغ طل٪ مً زال٫ ؤلاخالت ٖلى الٟهى٫ 

ُاع باألخ٩ام الخد٨ُمُت ولى ٧اهذ مظًلت مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت . و الظي حاء ُٞه" ال ًىاحه ألٚا

م٨نهم أن ًخٗغيىا ٖليها حٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت َب٣ا للكغوٍ  بالهُٛت الخىُٟظًت ٍو

٧اهذ ؾدىٓغ في الجزإ لى لم ًبرم اجٟا١  أٖاله أمام اإلاد٨مت التي 305الى  303اإلا٣غعة في الٟهى٫ مً 

 جد٨ُم."

٣ا لل٣ىاٖض اإلا٣غعة للم٣االث الاٞخخاخُت للضٖىي. ٣ضم حٗغى الخاعج ًٖ الخهىمت ٞو التي و  201ٍو

 202مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت. 32و الٟهل 31هو ٖليها اإلاكٕغ في الٟهل

                                                           

 مً ناهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت اإلاؿغبي. 303الكهل 200 
ت اإلاىاػغاث الىؾاَت ؾلؿلت صعاؾاث و ؤبدار ، مػمغو بىمٌىس ي: صوع الهًاء في غملُت الخدٌُم، 201 –الىؾائل البضًلت لدؿٍى

 .100: م م.ؽ.-الخدٌُم-الهلر

" جغقؼ الضغىي إلى اإلادٌمت الابخضائُت بمهاُ مٌخىب مىنؼ غلُه مً َغف اإلاضعي ؤو ويُله ؤو : مً م.م.م 31ًىو الكهل 202 

دغع به ؤخض ؤغىان يخابت الًبِ اإلادلكحن مدًغا ًىن ذ ًضلي به اإلاضعي شخهُا ٍو ؼ مً َغف اإلاضعي ؤو ٌكاع في اإلادًغ إلى بخهٍغ

 ؤهه ال ًمًٌ له الخىنُؼ.

ش الاؾخضغاء.  غاف ويظا جاٍع سها مؼ بُان ؤؾماء ألَا  جهُض الهًاًا في سجل مػض لظلَ خؿب الترجِب الدؿلؿلي لخلهيها وجاٍع

 ."ُتبمجغص جهُُض اإلاهاُ ٌػحن عئِـ اإلادٌمت خؿب ألاخىاُ نايُا مهغعا ؤو نايُا مٍلكا بالهً 

ىو الكهل " ًجب ؤن ًخًمً اإلاهاُ ؤو اإلادًغ ألاؾماء الػائلُت والصخهُت ونكت ؤو مهىت  :مً ناهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت 32ٍو

غاف قغيت  ًان ؤخض ألَا ومىًَ ؤو مدل إنامت اإلاضعى غلُه واإلاضعي ويظا غىض الانخًاء ؤؾماء ونكت ومىًَ ويُل اإلاضعي، وإطا 

 غ اؾمها وهىغها ومغيؼها.وحب ؤن ًخًمً اإلاهاُ ؤو اإلادً

ًجب ؤن ًبحن بئًجاػ في اإلاهاالث واإلادايغ غالوة غلى طلَ مىيىع الضغىي والىنائؼ والىؾائل اإلاثاعة وجغقو بالُلب اإلاؿدىضاث التي  

ًاجب الًبِ للمضعي ًثبذ قُه غضص اإلاؿدىضاث اإلاغقهت وهىغها  ًىىي اإلاضعي اؾخػمالها غىض الانخًاء مهابل ونل ٌؿلمه 

= 



 

 

113 

٤ بىنل ًثبذ اًض اٖه ب٨خابت يبِ وال ٣ًبل أي حٗغى للخاعج ًٖ الخهىمت اطا لم ًٞغ

ا للٛغامت في خضها ألا٢ص ى والتي ًم٨ً الخ٨م بها.    203اإلاد٨مت مبلٛا مؿاٍو

خُث ٖلى الُٝغ الظي ال ٣ًبل حٗغيه ،والتي ال جخجاوػ ماتت صعهم باليؿبت للمدا٦م الابخضاتُت 

وزمؿماتت صعهم باليؿبت إلاد٨مت الى٣ٌ صون مؿاؽ  الاؾخئىاٝوزالزماتت صعهم باليؿبت إلادا٦م 

ٌ الُٝغ آلازغ ٖىض الا٢خًاء.ب  204خٍٗى

و  إغاصة الىظغ -2  الُػً غً ٍَغ

ٖلى أن الًُٗ ببٖاصة الىٓغ حهم ألاخ٩ام التي ال  402ًىو اإلاكٕغ اإلاٛغبي مً زال٫ الٟهل 

ا في  ٤ اٖاصة الىٓغ ٧ل مً ٧ان َٞغ سو الًُٗ ًٖ ٍَغ ج٣بل أي ًَٗ بالخٗغى و الاؾخئىاٝ. ٍو

 هىهُت للمكاع٦ت ٞيها.ممً اؾخضعى بهٟت ٢االضٖىي أو 

خُث  لم ًؤحي اإلاكٕغ اإلاٛغبي بؤخ٩ام حضًضة  زانت ببٖاصة الىٓغ في أخ٩ام اإلاد٨محن و ا٦خٟى 

ُٞه للمد٨مت التي  الازخهاموهى ًَٗ ًى٣ٗض  205باإلخالت ٖلى ال٣ىاٖض الٗامت للمؿُغة اإلاضهُت.

جىػ أن ًبذ ُٞه هٟـ ال٣ًاة الظًً أنضعو أنضعث الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه   206ه.ٍو

اع ًىو الٟهل   : مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ٖلى أهه 34-327وفي هظا ؤلَا

                                                                                                                                                                                     
= 

 نضم الُلب بمهاُ مٌخىب يض غضة مضعى غليهم وحب غلى اإلاضعي ؤن ًغقو اإلاهاُ بػضص مً اليسخ مؿاو لػضص الخهىم. إطا

ًُلب الهاض ي اإلاهغع ؤو الهاض ي اإلاٍلل بالهًُت غىض الانخًاء جدضًض البُاهاث ؾحر الخامت ؤو التي جم إؾكالها، يما ًُلب ؤلاصالء 

ٍاقُت وطلَ صازل ؤحل  ًدضصه، جدذ َائلت الخٌم بػضم نبُى الُلب." بيسخ اإلاهاُ ال
 مً ناهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت. 304الكهغة الثاهُت مً الكهل   203
 مً ناهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت. 305الكهل  204
ت اإلاىاػغاث الىؾاَت  صوع الهًاء في غملُت الخدٌُم، مػمغو بىمٌىس ي: 205 –ؾلؿلت صعاؾاث و ؤبدار ،الىؾائل البضًلت لدؿٍى

 .102: م م.ؽ.-دٌُمالخ-الهلر
 مً ناهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت. 406الكهل  206
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ًٖ الهُئت الخد٨ُمُت مىيٕى اٖاصة الىٓغ َب٣ا للكغوٍ  "ًم٨ً أن ٩ًىن الخ٨م الهاصع

ي خالت ٖضم وحىص بٗضه وطل٪ أمام اإلاد٨مت التي ٧اهذ ؾدىٓغ في ال٣ًُت ف 402اإلا٣غعة في الٟهل 

  اجٟا١ الخد٨ُم."

ضم َلب اٖاصة الىٓغ يض خ٨م الخد٨ُم امام اإلاد٨مت التي ٧اهذ مسخهت لىال اجٟا١ و ٣ً

ت خؿب  ت أو اصاٍع ٤ ؤلاحغاءاث الٗاصًت. و هظه اإلاد٨مت ٢ض ج٩ىن ٖاصًت أو ججاٍع الخد٨ُم وطل٪ ٞو

ٕ َبُٗت الجزإ و خؿب صعحت الخ٣اض ي التي جم في يىئها جم اللجىء الى الخد٨ُم. ٦ما لى حٗل٤ ألامغ بجزا

ميكىع أمام مد٨مت الاؾخئىاٝ و ابغم بكؤهه اجٟا١ الخد٨ُم و ٢ضم َلب لهظه اإلاد٨مت ًغمي الى 

الاقهاص ٖلى الاجٟا١ ٖلى اللجىء للخد٨ُم و ٢غعث هظه اإلاد٨مت الخ٨م و ٤ٞ الُلب و الٛذ الضٖىي 

 . 207ٖلى الخالت

ت بالضاع البًُاء "وخُث أ  اإلاظ٧ىع  326ن الٟهل خُث حاء في ٢غاع إلاد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

ًىو ٖلى أن أخ٩ام اإلاد٨محن ًم٨ً  أن ج٩ىن مىيٕى َلب اٖاصة الىٓغ أمام اإلاد٨مت التي ٢ض ج٩ىن 

وهظا ٌٗني أن الخ٨م الخد٨ُمي وان أم٨ً الًُٗ ُٞه  مسخهت في ال٣ًُت لى لم ًخم ٞيها الخد٨ُم،

ي ٧اهذ مسخهت للٟهل في الجزإ الت الابخضاتُتببٖاصة الىٓغ ٞبن طل٪ ال ًجىػ اال أمام اإلاد٨مت  

حن لى لم ٨ًً مىيٕى اجٟا١ جد٨ُم. و في الىاػلت ٞبن الُاٖىت إلاا ج٣ضمذ بُلب  ال٣اض ي بحن الُٞغ

ت مباقغة الاؾخئىاٝاٖاصة الىٓغ أمام مد٨مت  ٞبجها جىحهذ أمام حهت ٚحر مسخهت باٖخباع أن  ،الخجاٍع

م في الجزإ و لم ٨ًً هىا٥ قٍغ الخد٨ُم ألامغ اإلاد٨مت اإلاظ٧ىعة لِؿذ هي اإلاد٨مت التي ٧اهذ ؾخدؿ

ذ بٗضم ازخهام هظه اإلاد٨مت للبذ في الُلب"  208الظي ًخٗحن مٗه الخهٍغ

                                                           

 .418 :م غبض الٌبحر الػلىي الهىص ي: عنابت الهًاء غلى الخدٌُم صعاؾت في الهاهىن اإلاؿغبي و اإلاهاعن. م.ؽ. 207 
ت بالضاع البًُاء الاؾخئىافنغاع مدٌمت  208 شنضع  6156/2012 :عنم .الخجاٍع ت ا الاؾخئىافعنمه بمدٌمت  25/12/2012 بخاٍع لخجاٍع

3484/2011/14. 

ًاؽ : - ؼ و الهًاء–و الضولي باإلاؿغب  الضازليالخدٌُم الخجاعي  غمغ ؤػو  .259-258: م م.ؽ. -نغاءة في الدكَغ
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مً ٢اهىن  402و٢ض خضص اإلاكٕغ اإلاٛغبي الخاالث التي حؿخىحب الًُٗ ببٖاصة الىٓغ في الٟهل 

 :ًلي اإلاؿُغة اإلاضهُت و خهغها في ما

مىه أو خ٨م بؤ٦ثر مما َلب أو اطا أٟٚل البذ في أخض  اطا بذ ال٣اض ي ُٞما لم ًُلب - 1

 الُلباث؛

 اطا و٢٘ جضلِـ أزىاء جد٤ُ٣ الضٖىي؛ - 2

 اطا بني الخ٨م ٖلى مؿدىضاث اٖتٝر أو نغح بؤجها مؼوعة وطل٪ بٗض نضوع الخ٨م؛ - 3

 اطا ا٦دكٟذ بٗض الخ٨م وزات٤ خاؾمت ٧اهذ مدخ٨غة لضي الُٝغ آلازغ؛ - 4

 بحن أحؼاء هٟـ الخ٨م؛ اطا وحض جىا٢ٌ - 5

غاٝ واؾدىاصا لىٟـ الىؾاتل بد٨محن اهتهاتُحن  - 6 اطا ٢ًذ هٟـ اإلاد٨مت بحن هٟـ ألَا

إلومخىا٢ًحن وطل٪ لٗلت ٖضم   ٖلى خ٨م ؾاب٤ أو لخُؤ وا٢عي؛ الَا

7 - .ً  اطا لم ٣ً٘ الضٞإ بهٟت صخُدت ٖلى خ٣ى١ اصاعاث ٖمىمُت أو خ٣ى١ ٢انٍغ

ؿت ألاولى مؿدؿاٚت باليؿبت للخ٨م الخد٨ُمي اط جد٨مها ال٣ىاٖض و اطا ٧اهذ الخاالث الخم

 و طل٪ ل٩ىن: 209الٗامت  ٞبن الخاجحن الؿاصؾت و الؿابٗت ٢ض جثحر اق٩اال

غ  - اٝ و بٗض مجاعاة مؿُغة الخد٨ُم خ٨م اإلاد٨محن ال ًهضع الا بىاءا ٖلى اجٟا١ ألَا

غاٝ و  مؿاًغتها، و بالخالي ًهٗب ٖلى اإلاد٨م انضعا خ٨محن مً هٟـو  اؾدىاصا الى ألَا

غاٝ بالخ٨م الظي ؾب٤ نضوعه.هٟـ الىؾاتل و   صون أن ًخمؿ٪ أخض ألَا

                                                           
 .410: م م.ؽ. : عنابت الهًاء غلى الخدٌُم ،صعاؾت في الهاهىن اإلاؿغبي و اإلاهاعن.غبض الٌبحر الػلىي الهىص ي 209
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مً ١.م.م. الظي ًمى٘ الخد٨ُم  ٦306ما أن الؿبب الؿاب٘ ًخٗاعى م٘ م٣خًُاث الٟهل  -

ً و ٦ظل٪ الجزاٖاث التي  في ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بالىٓام الٗام و منها ٢ًاًا قئون ال٣انٍغ

ا ما لم ج٨ً جسً٘ ألخ٩ام ال٣اهىن الخامج٩ىن ٞيها اصاع   .210ة ٖمىمُت َٞغ

و ال ٣ًبل َلب اٖاصة الىٓغ ما لم ًصخب بىنل ًثبذ اًضإ مبلٜ ب٨خابت الًبِ باإلاد٨مت 

التي جم جدضًضها في و  .407211ٌؿاوي الخض ألا٢ص ى للٛغامت التي ًم٨ً الخ٨م بها جُب٣ُا للٟهل 

د٨مت الابخضاتُت وألٟحن وزمؿماتت صعهم أمام مد٨مت ٚغامت ًبلٜ خضها ألا٢ص ى آل٠ صعهم أمام اإلا

ًاث للُٝغ  الاؾخئىاٝ وزمؿت آالٝ صعهم أمام مد٨مت الى٣ٌ بضون مؿاؽ ٖىض الا٢خًاء بخٍٗى

 آلازغ.

ش جبلُٜ الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه ٚحر أهه  و ٣ًضم َلب اٖاصة الىٓغ زال٫ زالزحن ًىما ابخضاء مً جاٍع

و هى ما طهب الُه ٢غاع إلاد٨مت  .139212و 137و 136ى٫: جُب٤ ٖلى هظا الُلب م٣خًُاث الٟه

  بالجضًضة خُث ٢ًذ بان : ٝالاؾخئىا

 30مً ١.م.م ان ٣ًضم َلب اٖاصة الىٓغ زال٫  403"و خُث اوحبذ ال٣ٟغة الثاهُت مً الٟهل 

ش جبلُٜ الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه... و الثابذ مً زال٫ قهاصة الدؿلُم اإلائعزت في  ًىما ابخضاءا مً جاٍع

ش  26/04/1999 و لم  11/05/1999أن ؾل٠ الُاًٖ ٢ض بلٜ بال٣غاع الاؾخئىافي اإلاُٗىن ُٞه بخاٍع

ش  ببٖاصةًباقغ زلٟه الًُٗ  خؿب جؤقحرة نىضو١ ٦خابت يبِ هظه  29/05/2007الىٓغ الا بخاٍع

                                                           
ت اإلاىاػغاث الىؾاَت  ع الهًاء في غملُت الخدٌُم،صو  مػمغو بىمٌىس ي: 210 –ؾلؿلت صعاؾاث و ؤبدار ،الىؾائل البضًلت لدؿٍى

 .102: م م.ؽ. -الخدٌُم-الهلر

 م.م.م مً 403الكهغة ألاولى مً الكهل 211 

 م.م.م مً 403الكهغة الثاهُت مً الكهل 212 
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ٓغ الى ببٖاصةاإلاد٨مت و بالخالي ٞان هظا الًُٗ ٢ض ٢ضم بٗض مُٗاصه ببً٘ ؾىحن و لظل٪ ٞان الًُٗ 

 .213ٚحر م٣بى٫ أحال"

و مً بحن الاؾخثىاءاث الىاعصة ٖلى هظا ألاحل اهه اطا ٧اهذ أؾباب َلب اٖاصة الىٓغ هي التزوٍغ 

تراٝ بالؼوع أو الخضلِـ أو  أو الخضلِـ أو ا٦دكاٝ مؿدىضاث حضًضة ال ٌؿغي ألاحل اال مً ًىم الٖا

ألازحرجحن حجت ٦خابُت ٖلى هظا ا٦دكاٝ اإلاؿدىضاث الجضًضة، بكٍغ أن جىحض باليؿبت للخالخحن 

ت ٞبن ألاحل ال  ش ٚحر أهه اطا ٧اهذ ألاٞٗا٫ ؤلاحغامُت ٢ض زبذ وحىصها مً َٝغ مد٨مت ػحٍغ الخاٍع

ش الظي ًهبذ ُٞه الخ٨م الهاصع مً اإلاد٨مت م٨دؿبا ٢ىة الص يء اإلاد٩ىم  ٌؿغي اال ابخضاء مً الخاٍع

اصة الىٓغ حٗاعى ألاخ٩ام ٞبن ألاحل ال ٌؿغي اال . ٦ما أهه اطا ٧ان الؿبب اإلاثاع مً أحله َلب ا214ٖبه

ش جبلُٜ الخ٨م ألازحر  .215مً جاٍع

.و ٖلُه ٞان الًُٗ ببٖاصة الىٓغ لِـ 216و ال ًترجب ٖلى الًُٗ ببٖاصة الىٓغ و٠٢ جىُٟض ألاخ٩ام

 له اي ازغ مى٠٢ ٖلى الخ٨م الخد٨ُمي اإلاُٗىن ُٞه .

غاٝ الى الخالت التي الىٓغ أهه في خالت ٢بىله  ببٖاصةو ًخمحز الًُٗ  ق٨ال و مًمىها ًغح٘ ألَا

٧اهىا ٖليها ٢بل نضوع الخ٨م وعصث اإلابالٜ اإلاىصٖت و٦ظا ألاقُاء التي ٢ط ى بها والتي ٢ض ٩ًىن جم 

 .217حؿلمها بم٣خط ى الخ٨م اإلاغحٕى ُٞه

                                                           

ش 213  ، و عنم 03/130/2006في اإلالكحن بػض الًم عنم  36عنم  جدذ 2009/ 13/02نغاع إلادٌمت الاؾخئىاف بالجضًضة ناصع بخاٍع

 مغحؼ ؾابوغبي و الخدٌُم ــــؤوعصه غبض الٌبحر الػلىي الهىص ي عنابت الهًاء غلى الخدٌُم صعاؾت في الهاهىن اإلاؿ 05/101/2007

 .420 - 419 :م
 مً م.م.م 404الكهل  214

 مً م.م.م 405الكهل 215 

 م.م.م: "ال ًىنل الُلب جىكُض الخٌم" مً 406الكهغة الثاهُت مً الكهل 216 
 مً م.م.م 408الكهل 217
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مً  407ا جم عص الُلب ٞاهه ًد٨م ٖلى  الُٝغ الخاؾغ بالٛغاماث الىاعص في الٟهل طفي خحن ا

 .218م١.م.

ش  " أهه ٞٗال 06/12/1985خُث حاء في ٢غاع ناصع ًٖ مد٨مت الاؾخئىاٝ بالضاع البًُاء بخاٍع

خُث اجطر أن ال٣غاع الاؾخئىافي حاء مخىا٢ًا في أحؼاته و خُث جبٗا إلاا ؾب٤ ٞان الخىا٢ٌ بحن أحؼاء 

الخهغ في الٟهل  ال٣غاع ًب٣ى واضخا و ٖالوة ٖلى أن ؾبب الًُٗ أخض ألاؾباب اإلاكاع اليها ٖلى ؾبُل

حن الى الخالت التي  402 ١.م.م ٌؿخىحب مٗه الٛاء ال٣غاع الاؾخئىافي اإلاكاع الُه اٖاله م٘ اعحإ الُٞغ

م٘ عص الٛغامت اإلاىصٖت لهالر  ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُتمً  ٧403ان ٖليها ٢بل نضوعه َب٣ا للٟهل 

 .219اإلاُالبت"

ألاخ٩ام ٢ط ى هظا الخ٨م بؤن الخ٨م ألاو٫ ًىٟظ الخ٨م ببٖاصة الىٓغ اطا اعج٨ؼ ٖلى حٗاعى في و  

 220خؿب ق٩له ومًمىهه.

  

                                                           

مً م.م.م: "ًدٌم غلى الُغف الظي ًسؿغ َلب إغاصة الىظغ بؿغامت ًبلـ خضها ألانص ى آلل صعهم ؤمام  407ًىو الكهل 218 

بضون مؿاؽ غىض اإلادٌمت الابخضائُت وؤلكحن وزمؿمائت صعهم ؤمام مدٌمت الاؾخئىاف وزمؿت آالف صعهم ؤمام مدٌمت الىهٌ 

 الانخًاء بخػىًٍاث للُغف آلازغ".
ش  981نغاع إلادٌمت الاؾخئىاف بالضاع البًُاء عنم  219 ميكىع بمجلت اإلادايم اإلاؿغبُت غضص  1207/82ملل غضص  06/12/1985بخاٍع

 .109 :م 41/1986
 مً ناهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت. 409الكهل  220
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 زاجمت

٤  صٖىي البُالن أو َغ١ الًُٗ الٛحر الٗاصًت  ان  جضزل ال٣ًاء  في ٖملُت الخد٨ُم ًٖ ٍَغ

بخٗغى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت أو بالًُٗ ببٖاصة الىٓغ ،ٌٗض ع٢ابت الخ٣ت ًماعؾها ال٣ًاء ٖلى 

 ي، وهي ع٢ابت ق٩لُت ألخ٩ام الخد٨ُم ال جخٗضي إلاىيٕى الجزإ.الخ٨م الخد٨ُم

٦ما أن جضزل ال٣ًاء ٌٗض ٚاًت في ألاهمُت يماها لؿحر الٗملُت الخد٨ُمُت بك٩ل ٖاص٫، 

 ، ذ ًٖ اإلاؿاع الظي خضصه لها اإلاكٕغ ٣ًٞاء الضولت ًخضزل جصخُدا للٗملُت الخد٨ُمُت اطا اهدٞغ

لخدغي الض٢ت في مهام اإلاد٨محن و ٖملُت الخد٨ُم ٞهى  اهاخُث ًًل ال٣ًاء ؾىضا للخد٨ُم و يم

 يمان لىجاخها.
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 الئدت اإلاغاحؼ

  ٘الازخهامالخد٨ُم و مضي جؤزحره ٖلى  الجٟا١هاث مخي الضًً الُىؾٟي: ألازغ اإلااو 

 . 2014الُبٗت ألاولى  صاع ال٨ٟغ الجامعي،  ال٣ًاثي،

 :م الُالب صعاؾت في يىء مؿخجضاث  ة اإلاضهُت،الكغح الٗملي ل٣اهىن اإلاؿُغ  ٖبض ال٨ٍغ

 2015،الُبٗت ألاولى 2015مؿىصة مكغوٕ

 صعاؾت في ال٣اهىن اإلاٛغبي –٨ُميٖبض الل٠ُُ بى الٗل٠ ،الًُٗ بالبُالن في الخ٨م الخد

 .2011غبُت الُبٗت ألاولى ٛصاع آلاٞا١ اإلا –اإلا٣اعن و 

 :ٙالُبٗت ألاولى -َ٘ و ال٣ًاء٢غاءة في الدكغ -الخد٨ُم الخجاعي و الضولي باإلاٛغب ٖمغ أػو٧ا

2015. 

 صاع  -صعاؾت في ال٣اهىن اإلاٛغبي و اإلا٣اعن –ع٢ابت ال٣ًاء ٖلى الخد٨ُم : ٖبض ال٨بحر الهىص ي

 .2012الُبٗت ألاولى : ال٣لم بالغباٍ

  صوع الٗمل ال٣ًاثي في جد٤ُ٣ ٞٗالُت خ٨م الخد٨ُم ،عؾالت لىُل صبلىم : ًىؾ٠ الؿا٢ٍى

ال٣اهىن الخام ،حامٗت مدمض الخامـ الؿىَس ي ،٧لُت  الضعاؾاث الٗلُا اإلاٗم٣ت في

 .2007/2008 :الجامُٗت الؿىت -ؾال-الاحخماُٖتو  الا٢خهاصًتالٗلىم ال٣اهىهُت و 

  اث الىؾاَت ت اإلاىاٖػ -الخد٨ُم-الهلر–ؾلؿلت صعاؾاث و أبدار ،الىؾاتل البضًلت لدؿٍى

 .2013: اء اإلاضوي، صاع آلاٞا١ اإلاٛغبُتميكىعاث مجلت ال٣ً

  41/1986مجلت اإلادا٦م اإلاٛغبُت ٖضص  

  ٠ بمثابت ٢اهىن ع٢م ش   1.74.447ْهحر قٍغ ( 1974قدىبر  28) 1394عمًان  11بخاٍع

باإلاهاص٢ت ٖلى هو ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت، ٦ما جم حٗضًله و جخمُمه  بمىحب ٢اهىن 

08.05. 

 ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت الٟغوس ي 
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 لهًائُتا الؿلُت ؤغماُ غً الضولت مؿؤولُت
 

 مؿؤولُت الضولت غً ؤغماُ الؿلُت الهًائُت

 

  غالء الضًً جٌتري 

 باخث في ن٠ الض٦خىعاه في الٗلىم ال٣اهىهُت

 اؾخاص مدايغ في الضعوؽ الخُب٣ُُت ب٩لُت الخ٣ى١ َىجت

 

 مهضمت:

ٗاث التي ْلذ ول٣ٗىص مً الؼمً زايٗت إلابضأ ٖضم  ٘ اإلاٛغبي مً يمً الدكَغ ٌٗخبر الدكَغ

ما٫ ال٣ًاتُت، إلابرعاث ٖضًضة، أهما  مؿئولُت الؿلُت ال٣ًاتُت وحجُت  اؾخ٣اللُتالضولت ًٖ ؤلٖا

م طل٪ ٞبن هظا اإلابضأ ْل زايٗا لبٌٗ  ٨غة الؿُاصة، ل٨ً ٚع غ٢لت ؾحر الٗضالت ٞو ألاخ٩ام ٖو

، اال أن الىي٘ ٢ض حٛحر م٘ نضوع الضؾخىع، 2011الاؾخثىاءاث وهظا ما  ٧ان ٖلُه الخا٫ ٢بل صؾخىع 

 :مىه ٖلى ما ًلي 122ث هو الٟهل خُ

 " ًدو لٍل مً جًغع مً زُإ نًائي الخهُى غلى حػىٌٍ جخدمله الضولت "،

٩ىن  بالخالي مً يمً    لُخجاوػ بظل٪ هٓام اإلاسانمت ومغاحٗت ألاخ٩ام الجىاتُت النهاتُت ٍو

ٌ ًٖ الخُؤ ال٣ًاثي، ٚحر أهه وهظا الٟهل ًثح ٗاث اإلاخ٣ضمت في مجا٫ الخٍٗى ر اق٩الُت وهي ما الدكَغ

ؾِؿخمغ ال مدالت  221ت، خُث أن الجض٫ ال٣ٟهي وال٣ًاثيمضي مؿئولُت الضولت ًٖ ألازُاء ال٣ًاتُ

                                                           
، الُبػت ألاولى  ؼ اإلاؿغبي صعاؾت مهاعهت"الخُإ الهًائي في الدكَغ: مدمض ؤخضاف ص.  221  LA صاع اليكغ 2016"الجؼء ألاُو

MERVEILLE EL HOUDA ، 7: م. 
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الى خحن اإلاهاص٢ت ٖلى ٢اهىن ًدضص بىيىح وبض٢ت ٧ل حىاهب ازاعة مىي٘ الخُؤ ال٣ًاثي مً ٢بُل 

ٌ، وال ٌ ووؾاتل ازباجه، وآلُاث ج٣ضًغ الخٍٗى جهت اإلاى٧ى٫ لها نالخُت مٟهىم الخُؤ اإلاىحب للخٍٗى

عي اإلاٛغبي في مجا٫ ىالبذ في هظه اإلا اث، وفي اهخٓاع طل٪ ؾٝى وٗمل ٖلى عنض الخُىع الدكَغ اٖػ

ٌ ًٖ الخُؤ ال٣ًاثي، ما ٢بل ا٢غاع الضؾخىع الخالي، وما بٗضه.  الخٍٗى

 

 2011الكهغة ألاولى: مؿؤولُت الضولت غً ؤلاغماُ الهًائُت نبل صؾخىع 

ٗا  ث ٢ض طهبذ في و٢ذ ؾاب٤ الى ٖضم ام٩اهُت مؿاءلت الضولت ًٖ اليكاٍ ان حل الدكَغ

ما٫ ال٣ًاتُت  ذ ببم٩اهُت ازاعة مؿئولُت الضولت ٖلى ألٖا ت مً الدجج، ل٨نها ٢ض اٖتٞر ال٣ًاثي إلاجمٖى

٤ ههىم زانت، وهي مؿُغة مغاحٗت ؤلاخ٩ام ال٣ًاتُت ومؿُغة مسانمت ال٣ًاة.  ٞو

ٍام الهًائُت ؤوال:  مغاحػت ألاخ

ًم٨ً أن جترجب مؿئولُت الضولت ٖىض انضاع خ٨م بالبراءة ٖلى مً ؾب٤ اصاهخه بد٨م جهاثي 

وحاء هظا الخ٨م بالبراءة بىاء ٖلى مغاحٗت الخ٨م ألاو٫ بٗض الخماؽ اٖاصة الىٓغ ُٞه وهظا ما ًىو 

 مً ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاتُت. 573ٖلُه الٟهل 

ىٓم الخماؽ اٖاصة الىٓغ في خ٨م حىاثي واإلا الى  563ٗغوٝ باإلاغاحٗت بم٣خًُاث الٟهى٫ ٍو

 في ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاتُت. 574

ٟخذ باب اإلاغاحٗت لخضاع٥ زُؤ وا٢عي جًغع مىه شخو خ٨م ٖلُه مً أحل حىاًت أو حىدت  ٍو

٣ت أزغي مً وؾاتل الًُٗ) الٟهل   (.565وال ج٣بل اإلاغاحٗت اال ٖىض حٗظع أي ٍَغ
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م٨ً ج٣ضًم َلب اإلاغاحٗت في أعب٘    وهي : 566خاالث هو ٖليها الٟهل  ٍو

  ًاطا نضعث ٣ٖىبت في صٖىي ال٣خل وأص٫ بٗض طل٪ بمؿدىضاث أو حجج ًىجم ٖنها ٢ُام ٢غات

ىم ٢خله.  أو ٖالماث ٧اُٞت جض٫ ٖلى وحىص اإلاجني ٖلُه اإلاٖؼ

  اطا نضعث ٣ٖىبت ونضع بٗض طل٪ خ٨م زاوي ٌٗا٢ب متهما آزغ، أو شخو مخاب٘ مً أحل

٤ُ بحن الخ٨محن، أو ًدبحن مً جًاعبهما ٢ُام الدجت ٖلى هٟـ الٟٗل، بدُث  ال ًم٨ً الخٞى

 بغاءة اخض اإلاد٩ىم ٖليهما.

   اطا حغث بٗض نضوع الخ٨م باإلصاهت مخابٗت اخض الكهىص الظي ؾب٤ الاؾخمإ الُه وخ٨م

 ٖلُه مً احل الكهاصة بالؼوع يض اإلاتهم أو الصخو اإلاخاب٘.

 أو ا٦دك٠ أمغ أو و٢٘ الاؾخضال٫ بمؿدىضاث ٧اهذ مجهىلت  اطا َغأ بٗض نضوع الخ٨م باإلصاهت

 أزىاء اإلاىا٢كاث مً قؤجها أن جثبذ بغاءة اإلاد٩ىم ٖلُه.

ذ ومٟهل ًٖ ألايغاع الخانلت  دبحن مً ٧ل هظا بىيىح مؿئولُت الضولت بىو ٢اهىوي نٍغ ٍو

 مً بٌٛ أوحه اليكاٍ ال٣ًاثي وهى مغاحٗت ألاخ٩ام ال٣ًاتُت .

ب ألاعبٗت التي ٖضصها الٟهل الؿال٠ الظ٦غ ًخطر أن الًغع الىا٢٘ ٖلى وبالغحٕى لألؾبا

٤ ال٣ًاء بل ٌٗىص في اٚلب الخاالث لؿبب أحىبي وبالخالي ال ًم٨ً  اإلاخًغع ًهٗب وؿبخه الى مٞغ

وؿبت الخُؤ الُه، ومً زم ًهٗب جغجِب مؿئولُت الضولت بىاء ٖلى الخُؤ بل جيبني اإلاؿئولُت هىا 

٤ بضون زُؤ وطل٪ ٖل ت اإلاساَغ التي ج٩ىن هاججت ًٖ حؿُحر بٌٗ مغا٤ٞ الضولت ٦مٞغ ى أؾاؽ هٍٓغ

ال٣ًاء اط لِـ مبرعا جدمل شخو واخض لهظه اإلاساَغ وهى الصخو الظي و٢٘ ٖلُه الًغع بل 
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ٌ ًٖ هظا الًغع  جخدمله الجماٖت ٩٦ل وبما أن الضولت هي اإلامثلت للجماٖت ٞهي جخدمل الخٍٗى

باء الٗامتاهُال٢ا مً مبضأ اإلاؿاوا  .222ة أمام ألٖا

ت اإلاساَغ ٦ؤؾاؽ إلاؿئولُت الضولت ًٖ أٖما٫  ومً جُب٣ُاث ال٣ًاء ؤلاصاعي اإلاٛغبي  لىٍٓغ

ش  865ال٣ًاء اإلاخٗل٣ت بمؿُغة اإلاغاحٗت هجض الخ٨م ٖضص  ًٖ اإلاد٨مت  15/11/2006الهاصع بخاٍع

ت بالضاع البًُاء ٌٗغى ُٞه اإلاخًغع اهه ٧ان ضخُت زُؤ ٢ًاثي  ٞاصح خُىما نضع ٖلُه ٢غاع ؤلاصاٍع

مت ال٣خل وجم اًضاٖه للسجً  ض ًٖ حٍغ ت الجىاًاث لضي مد٨مت الاؾخئىاٝ بالجضًضة بالسجً اإلاٍئ ٚٞغ

جم الٛاإه بٗض ْهىع الجاوي  57/93و٢ط ى ٢غابت ٖكغ ؾىىاث وان ال٣غاع الظي أصاهه ٧ان زُؤ في مل٠ 

ؾُت مؿُغة اإلاغاحٗت التي آلذ الى نضوع الخ٣ُ٣ي الظي أصًً بم٣خط ى ٢غاع مبرع باإلصاهت وطل٪ بىا

ش  لى في اإلال٠ الجىاثي وأوضر الٗاعى بؤن الخُؤ الٟاصح  6/7/2005ال٣غاع بخاٍع ًٖ اإلاجلـ ألٖا

اإلاخمثل في اصاهخه وانضاع الخ٨م ٖلُه بالسجً اإلائبض ٧ان ٖباعة ًٖ ٧اعزت صمغث خُاجه وخُاث ػوحخه 

 وأوالصه.

ت ــــــُت اإلاترجبـــــُت ال٣ًاتــــــا٫ الؿلـــــً أٖمــــــئولت ٖـــــىن مؿــــــن الضولت ج٨ت الى أــــــذ اإلاد٨مـــو٢ض طهب

ً ـــــــً مٗغوٞت مـــــــت لم ج٨ــــــت حضًضة بٗض الخ٨م النهاثي باإلصاهـــــــىع وا٢ٗــــــً مؿُغة اإلاغاحٗت وان ْهــــٖ

ٌ هىا لِـ ٢بل وجثبذ بغاءجه مما ًغجب خ٣ه في الخهى٫ ٖل ٌ جخدمله الضولت وأؾاؽ الخٍٗى ى حٍٗى

ٖلى الخُؤ بل ٖلى اإلاساَغ، وال ًلؼم  َالب الخٗىٌٍ ببزباث ٧ىن نضوع الخ٨م ًغح٘ الى زُؤ 

 ال٣ًاء. 

 

                                                           
ؾلؿلت قهه الهًاء  ميكىعاث مجلت الػلىم الهاهىهُت، مً الضؾخىع"، 122"الخُإ الهًائي نغاءة في الكهل  :حماُ الػؼوػي   222

 .135: م ،2014الػضص الاُو  الاصاعي،
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 زاهُا: مسانمت الهًاة 

٤ مسانمت ال٣ًاة ما٫ ال٣ًاتُت ًٖ ٍَغ ، وهىا 223ًم٨ً أن جى٣ٗض مؿئولُت الضولت ًٖ ألٖا

ال٣اض ي الصخهُت ول٣ض خضص ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت اإلاٛغبي خاالث اإلاسانمت في جخم ازاعة مؿئولُت 

 ، وجخلخو في :401الى  391اإلاىاص مً 

  اطا اصعى اعج٩اب جضلِـ أو ٚل، أو ٚضع مً َٝغ ٢اض ي الخ٨م أزىاء جيهئ ال٣ًُت، أو

 الخ٨م ٞيها مً َٝغ ٢اض ي مً الىُابت الٗامت أزىاء ٢ُامه بمهامه.

   عي بجىاػهااطا ٢ط ى هو  حكَغ

  .ٌ عي بمؿئولُت ال٣ًاة ٌؿخد٤ ٖنها الخٍٗى  اطا ٢ط ى هو حكَغ

  .ٖىض وحىص اه٩اع الٗضالت 

ٌ البذ في  392و٢ض هو الٟهل  مً ١.م.م ٖلى اهه ٌٗخبر ال٣اض ي مى٨غا للٗضالت اطا ٞع

 اإلا٣االث أو أهمل انضاع ألاخ٩ام في ال٣ًاًا الجاهؼة بٗض خلى٫ صوع حُُٗنها في الجلؿت .

ً ٢هض ــــــىن ٖــــــه ٖما ٣ًخًُه ال٣اهـــــملـــــي في ٖـــــــغاٝ ال٣ايـــــــ اهدـــــل أو الخضلُـــــــــض بالٛــــــــ٣ٍهو 

م أو جد٣ُ٣ا إلاهلخت زانت لل٣اض ي، ـــــلخت ألخض الخهىم أو ه٩اًت في زهــــمىه اما بهضٝ جد٤ُ٣ مه

٣هض بالٛضع اهدغاٝ ال٣اض ي في ٖمله ٖ ُت لىٟؿه أو ـــــــ٤ُ مىٟٗت مالـــــــىن لخد٣ـــــما ٣ًخًُه ال٣اهـــــٍو

 لٛحره.

 

                                                           
ٌ،: جمدمض الاغغ   223 ميكىع باإلاجلت اإلاؿغبُت  مؿؤولُت الضولت غً الازُاء الهًائُت والازخهام الهًائي في َلباث الخػٍى

 .94: ، م2013، 99ث وؤغماُ حامػُت، غضصلإلصاعة اإلادلُت والخىمُت، ؾلؿلت مؤلكا
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ٌ ال٣اض ي الٟهل في صٖ ٣هض ببه٩اع الٗضالت ٞع م ـــــــيها ٚعــــــــل ٞـــــهـــىي أو جؤزغه في الٟــــــٍو

تها.  حاهٍؼ

مً  401الى  391ً واإلاؿئولُت في هظا اإلاجا٫ ال ج٩ىن اال ًٖ أزُاء حؿُمت خضصتها الٟهى٫ م

٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت، وال٣اض ي ؤلاصاعي ٢ض حٗامل بك٩ل زام م٘ بٌٗ مغا٤ٞ الضولت هٓغا 

باء التي جخدملها وبالخالي جدخم يغوعة و٢ٕى ألازُاء الجؿُمت مً  بُٗت ألٖا لهٗىبت ْغوٝ ٖملها َو

ٟيها.  َٝغ مْى

ً مؿاءلتها مباقغة بل البض مً ٦ما آن الضولت في خالت اإلاؿئولُت ًٖ أزُاء ال٣ًاة ال ًم٨

مسانمت ال٣اض ي أوال واطا ما خ٨م ٖلُه ٧اهذ الضولت مؿئولت بالخبُٗت ختى ال ًٟاحؤ اإلاخًغع ببٖؿاع 

ال٣اض ي في جهاًت ألامغ، و٢ض زى٫ اإلاكٕغ للضولت خ٤ الغحٕى ٖلى ال٣اض ي أو ًٖى الىُابت الٗامت بما 

 صٞٗخه.

ما٫ ال٣ًاتُت، وب٣غاءة لهاجحن الخالخحن اللخحن أ٢غ ا إلاكٕغ مً زاللهما مؿئولُت الضولت ًٖ ألٖا

أي مؿُغة اإلاغاحٗت مً زال٫ ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاتُت وخالت مسخهمت ال٣ًاة مً زال٫ ٢اهىن 

اإلاؿُغة اإلاضهُت، هجض أن اإلاكٕغ في الخالت ألاولى ٢ض اؾدىض في بىاء مؿئولُت الضولت ٖلى ُٚاب ٖىهغ 

ٌ  الخُؤ مً َٝغ اإلاخًغع و٦ظل٪ ٤ الٗضالت وبالخالي حٗل اإلاخًغع ٌؿخُٟض مً حٍٗى مً َٝغ مٞغ

ت اإلاساَغ، وفي الخالت الثاهُت  ًٖ الًغع الظي لخ٣ه ببزاعة مؿئولُت الضولت بضون زُؤ بىاء ٖلى هٍٓغ

أي خالت مسانمت ال٣ًاة ٣ٞض اؾدىض اإلاكٕغ ٖلى ازاعة اإلاؿئولُت الصخهُت لل٣اض ي مً زال٫ 

ت مً ألازُاء التي جهل حؿامتها لخض او٣ٗاص مؿئولُت الضولت بك٩ل جبعي بٗض او٣ٗاص  جدضًض مجمٖى

 مؿئولُت ال٣اض ي الصخهُت.
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-2011: ؤؾاؽ مؿؤولُت الضولت غً ألاغماُ الهًائُت بػض صؾخىع الكهغة الثاهُت

 صؾترة الخُإ الهًائي

ـ اإلاباصة الؿامُت للٗضالت و٢ُم  ُت في اججاه ج٨َغ خ٣ى١ ٌك٩ل الضؾخىع اإلاٛغبي ٢ٟؼة هٖى

٘ اإلاٛغبي م٘ اإلاىاز٤ُ الضولُت اإلاهاص١ ٖليها، زانت اإلااصة  مً الٗهض الضولي  14ؤلاوؿان ومالتمت الدكَغ

الخام بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت ال٣ٟغة الؿاصؾت التي ههذ ٖلى أهه خُىما ٩ًىن ٢ض نضع ٖلى 

مت زم أبُل هظا الخ٨م، أو أنضع ٖٟى زام ٖى ه ٖلى أؾاؽ وا٢ٗت شخو ما خ٨م جهاثي ًضًىه بجٍغ

ٌ الصخو  حضًضة أو خضًثت الا٦دكاٝ جدمل الضلُل ال٣اَ٘ ٖلى و٢ٕى زُؤ ٢ًاثي، ًخىحب حٍٗى

٣ا لل٣اهىن، ما لم ًثبذ أهه ًخدمل ٧لُا أو حؼتُا اإلاؿئولُت  الظي اهؼ٫ به ال٣ٗاب هدُجت جل٪ ؤلاصاهت، ٞو

 ا٢ٗت اإلاجهىلت في الى٢ذ اإلاىاؾب.ًٖ ٖضم اٞكاء الى 

ٌصؾترة  ؤوال:  الخو في الخػٍى

ل٣ض أزاعث اق٩الُت مؿئولُت الضولت ًٖ الخُؤ ال٣ًاثي في اإلاٛغب ه٣اقا ٣ٞهُا  ٖلى مضاع 

الؿىحن اإلاايُت، وأنبدذ صٖىي اإلاسانمت و مغاحٗت ألاخ٩ام مً ؤلاحغاءاث مكىبت بالى٣هان، 

حر الخماًت الالػمت لطخاًا ألاز عي بم٣ضوعه جٞى ُاء ال٣ًاتُت ٖبر وبالخالي اؾخىحب اخضار هٓام حكَغ

ًاء الؿلُت ال٣ًاتُت  .224ا٢غاع مؿئولُت الضولت ٖنها وطل٪ باإلاىاػاة م٘ الخماًت اإلا٣غعة أٖل

ال، ٣ٞض  ُٗت اإلا٣اعهت التي اوبٗض جغصص اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٍَى ٢خى٘ بًغوعة مىا٦بت الخُىعاث الدكَغ

ٌ ًٖ الخُؤ ال٣ًاثي, وطل٪ بم٣خط ى الٟهل  مً صؾخىع  122225هٓمذ خ٤ الطخاًا في الخٍٗى

                                                           
اء لػغوس ي  224 ؼ اإلاؿغبي صعاؾت مهاعهت": ص.ػيٍغ ، مُبػ "الخُإ الهًائي في الدكَغ  ،2016الُبػت ألاولى  -الغباٍ-ت ألامىُتالجؼء ألاُو

 .220: م
ٌ جخدمله الضولت". مً الضؾخىع اإلاؿغبي ًىو 122الكهل   225  "ًدو لٍل مً جًغع مً زُإ نًائي الخهُى غلى حػٍى
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ُت الخُؤ الظي ًضزل في هُا١ الخُؤ 2011 امًا لم ًدضص هٖى ، الظي هجضه ٢ض حاء مبهما ٚو

ُه للمُ ٌ ًٖ حمُ٘ الازُاء اإلاغج٨بت مً اال٣ًاثي، وهل هظا ٌٗني أهه ٞخذ الباب بمهٖغ لبت بالخٍٗى

 َٝغ ال٣ًاة صون جمُحز بحن ٢ًاة الخ٨م و٢ًاة الىُابت الٗامت.

ًخدضر ًٖ الخُؤ ال٣ًاثي ولِـ الٗمل ال٣ًاثي اط ًغبِ ٢ُام  ٦122ما أن هو الٟهل 

مؿئولُت الضولت بخد٤٣ الخُؤ في الٗمل ال٣ًاثي ٦كٍغ أؾاس ي الو٣ٗاص مؿئولُت الضولت، ولى أن 

اإلاكٕغ اؾخسضم ٖباعة الٗمل ٖىى الخُؤ ألم٨ىىا اؾخيخاج أن مؿئولُت الضولت ًم٨ً أن جى٣ٗض 

ُت بمجغص و٢ٕى الًغع ٖلى الٛحر  صون اقتراٍ وحىص الخُؤ ٦كٍغ أؾاس ي ، هظا اطا ج٣ُضها بدٞغ

 مً الضؾخىع. 122الٟهل 

ما٫ ال٣ًاتُت في ْل صؾخىع   2011ان الى٣اف  والجضا٫ خى٫ أؾاؽ مؿئولُت الضولت ًٖ ألٖا

ؾِؿخمغ الى خحن ا٢غاع ال٣ىاهحن ال٨ُٟلت بخدضًض مجا٫ اٖما٫ هظه اإلاؿئولُت وخضوصها وخاالتها 

ٌ اإلاؿخد٤ ٖنها.سخهت بالبذ ٞيوالجهت اإلا  ها وجدضًض الخٍٗى

 مً الضؾخىع  122زاهُا: هُام اإلاؿؤولُت بىاء غلى الكهل 

ما٫ الهاصعة ًٖ الؿلُت  ًدؿ٘ هُا١ مؿئولُت الضولت ًٖ الخُؤ ال٣ًاثي، لِكمل الٖا

٤ ال٣ًاء.  ال٣ًاتُت، ؾىاء نضعث ًٖ ال٣ًاة أو ًٖ باقي الٗاملحن بمٞغ

ُل٤ حٗبحر ال٣ًاة ٖ لى حمُ٘ الٗاملحن بؿل٪ ال٣ًاء الظًً ًسًٗىن للىٓام ألاؾاس ي لغحا٫ ٍو

بٌٛ الىٓغ ًٖ صعحاتهم أو مجاالث اقخٛالهم أو ٧ىجهم مً ال٣ًاء  1974-11-11ال٣ًاء الهاصع في 

كمل ٦ال مً ٢ًاة الخ٨م و٢ًاة الىُابت الٗامت و٢ًاة الخد٤ُ٣ واإلاٟىيحن  الجالـ أو الىا٠٢، َو

ت.اإلال٩ي باإلادا٦م ؤلا   صاٍع
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٤ ال٣ًاء أو ما ٌؿمى بمؿاٖضي الٗضالت، ٞبجهم ًدك٩لىن مً اإلادامُحن   أما الٗاملحن بمٞغ

و٦خاب الًبِ والخبراء واإلاٟىيحن ال٣ًاتُحن والتراحمت واإلاىز٣حن والٗضو٫ واليؿار، الظًً حؿخٗحن 

 بهم اإلاد٨مت مً أحل الىنى٫ الى الٗضالت. 

ٌ غً الخُإ في ؤغماُ نًاء الخٌم1  : خضوص الخػٍى

ان أٖما٫ ٢ًاء الخ٨م ال ج٣خهغ ٖلى ألاخ٩ام التي جيخهي بالٟهل في الخهىمت، بل جًم 

ما٫ ألازغي التي جهضع ٖلى ال٣ًاة، ؾىاء ٧اهذ أخ٩اما والتُت أو أخ٩ام ٢ًاتُت.  مسخل٠ ألٖا

زاعة مؿئولُت الضولت في اَاع صٖىي اطا ٧اهذ ألازُاء الصخهُت لل٣ًاة جسى٫ ام٩اهُت ا   

مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت خؿب ما بِىاه، ٞبهه ما حهمىا في هظا  400اإلاسانمت ٖنها َب٣ا للماصة 

ٌ ًٖ ألازُاء التي ٢ض جُا٫ الاخ٩ام ال٣ًاتُت  .226الك٤ هى البدث في ام٩اهُت الخٍٗى

٘ أيغاع اإلاخ٣ 122ٞالٟهل  ايحن حغاء ألازُاء مً الضؾخىع ٢ض ٞخذ مجاال حضًضا لٞغ

ٌ للضولت  .227ال٣ًاتُت، خُث يمً خ٣ى١ الطخاًا مً ازال٫ اؾىاص مؿئولُت الخٍٗى

ٌ في ؤلاحغاءاث الهًائُت -2  هُام الخُإ الهًائي اإلاىحب للخػٍى

٤ ال٣ًاء بٗضة احغاءاث ٌٗخبر بًٗها مً نمُم  ًٞال ًٖ انضاع الاخ٩ام ال٣ًاتُت، ٣ًىم مٞغ

ما٫ ال٣ًاتُت، ومً طل٪  ال٣ًاثي،  ازخهانهاؤلاحغاءاث التي ج٣ىم بها الىُابت الٗامت في هُا١ الٖا

و٦ظا الًابُت ال٣ًاتُت ٖىضما ج٣ىم بمهامها َب٤ ال٣اهىن وجدذ اقغاٝ الىُابت الٗامت أو ٢اض ي 

 الخد٤ُ٣.

                                                           
م ًلُت الخهى  ؤَغوخت لىُل الضيخىعاه في الهاهىن الػام، "مؿؤولُت الضولت غً ؤزُاء الهًاء"،: ؾهام اإلاازىدي البىيُلي  226

 .486: م ،2015-2014 :الؿىت الجامػُت بكاؽ،
حامػت غبض اإلاالَ الؿػضي،  "،بدث لىُل صبلىم ماؾتر خهىم ؤلاوؿان، " مؿؤولُت الضولت غً الخُإ الهًائي: إبغاهُم مىمي- 227

 .135: ،م2016-2015 :ًلُت الػلىم الهاهىهُت و الانخهاصًت والاحخماغُت َىجت، الؿىت الجامػُت
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ت الهًائُت - ؤ  مؿؤولُت الضولت غً ؤغماُ الىُابت الػامت والكَغ

ت، ٞالىُا      ما٫ ؤلاصاٍع ما٫ الى حاهب ألٖا ت ال٣ًاتُت ج٣ىمان بالٗضًض مً ألٖا بت الٗامت والكَغ

ما٫ اإلاخهلت ببحغاءاث  والخد٤ُ٣ والخٟخِل  الاتهامطاث الُبُٗت ال٣ًاتُت، ٞالىُابت الٗامت ج٣ىم باأٖل

مؿئولُت الضولت ًٖ  122وال٣بٌ ومهاصعة ألاصواث وأوامغ الخبـ الاخخُاَي، و ٢ض أ٢غ الٟهل 

ٖما٫ ال٣ًاتُت للىُابت الٗامت ولى بك٩ل مترصص ومددكم، و٢ض ٦غؽ ال٣ًاء ألازُاء التي ٢ض حكىب ألا 

مً  122ؤلاصاعي اإلاٛغبي مؿئولُت الضولت ًٖ الٗمل ال٣ًاثي للىُابت الٗامت بىاء ٖلى الٟهل 

ش  ت بالغباٍ نضع بخاٍع خٗل٤ ألامغ بد٨م للمد٨مت ؤلاصاٍع ٢ط ى بمؿئولُت  2013-7-25الضؾخىع، ٍو

يؿىب للىُابت الٗامت بؿبب  جسلٟها ًٖ جىُٟظ أوامغ اإلاد٨مت ببخًاع اإلاضعي الضولت ًٖ الخُؤ اإلا

أو اخًاعه م٘ ٖضم اخًاع اإلاخابٗحن مٗه ٖلى طمت هٟـ ال٣ًُت، مما حؿبب في  اإلاخاب٘ لٗضة حلؿاث،

 جؤزحر اإلادا٦مت.

امت مً الضؾخىع ٌؿخىٖب ؤلاحغاءاث التي ج٣ىم بها الىُابت الٗ 122زلهىا اطن الى أن الٟهل 

٤ ال٣ًاء جهضعه ٖىه  ما٫ بالهبٛت ال٣ًاتُت، بُض أن مٞغ والًابُت ال٣ًاتُت ٧لما احؿمذ هظه ألٖا

ما٫ اإلاخٗل٣ت بخضبحر  ما٫ ألازغي والتي ٢ض ًسخلِ ٞيها ؤلاصاعي بال٣ًاثي ومً طل٪ ألٖا الٗضًض مً ألٖا

٤ ال٣ًاء.  مٞغ

 مؿؤولُت الضولت غً ؾىء جضبحر الاغخهاُ الاخخُاَي  - ب

و الٟهل  122الضؾخىع اإلاٛغبي، ٢ض أ٢غ خ٤ الخٗىٌٍ ًٖ الخُؤ ال٣ًاثي في الٟهل ان       

ب٣ا 23 الالظي هو ٖلى أهه ال ًجىػ ال٣اء ال٣بٌ ٖلى أي شخو أو اٖخ٣اله أو اصاهخه اال في الخاالث َو

ل٪ مً ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاتُت جسى٫ لى٦ُل اإلا 47لإلحغاءاث التي ًىو ٖليها ال٣اهىن. وخُث ن اإلااصة 
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 56جُب٤ُ مؿُغة ؤلاًضإ في السجً في خ٤ اإلاكدبه ُٞه، اطا حٗل٤ ألامغ بالخلبـ بجىدت َب٣ا للماصة 

مت ٌٗا٢ب ٖليها بالخبـ  مً هٟـ ال٣اهىن أو في الخالت التي ٩ًىن ٞيها ٢ض اٖتٝر باألٞٗا٫ اإلا٩ىهت لجٍغ

غ ُٞه يم اهاث الخًىع، أو ْهغ أهه زُحر أو ْهغث مٗالم أو أصلت ٢ىٍت ٖلى اعج٩ابه لها، والظي ال جخٞى

 ٖلى الىٓام الٗام او ٖلى ؾالمت ألاشخام أو الامىا٫.

وه٨ظا ٞمً  أحل ا٢غاع مؿئولُت الضولت، ٞىحب ازباث الخُؤ ال٣ًاثي و أن الخبـ ا٦دس ى 

نٟت الخٗؿ٠ وهى أمغ لً ًخؤحى اال بثبىث اًضإ اإلاكدبه به السجً في ٚحر الخاالث اإلاىهىم ٖليها في 

أٖاله، وطل٪ ًخُلب زباث بغاءة اإلاٗخ٣ل اخخُاَُا مً اإلايؿىب الُه بم٣خط ى خ٨م ٢ًاثي  47ة اإلااص

ت بالغباٍ، ع٢م  باث، ًثبذ بهٟت جهاتُت و٢ُُٗت بغاءة الصخو اإلاخاب٘، خُث خ٨مذ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ش  188 ٌ ًٖ 2013-01-23بخاٍع خ٣ا٫، حاء ُٞه أن مً قغوٍ الخٍٗى ع الاخخُاَي ٦هىعة مً نى  الٖا

الخُؤ ال٣ًاثي أن ٩ًىن زاَئا أو حٗؿُٟا وهخج ٖىه يغع ماصي أو مٗىىي، ول٩ي ٨ًدؿب نٟت الخُؤ 

أو الخٗؿ٠ اإلاغجب للمؿاءلت ال٣اهىهُت، ًخُلب ازباث بغاءة اإلاٗخ٣ل اخخُاَُا بمىحب خ٨م ٢ًاثي 

 باث وجهاثي.

ت بٟاؽ في ٢ًُت الكلخت هىع الضًً ب   لُه، ٣ٞض اججهذ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع ً ٖلي يض الضولت ٖو

ش  ، ج٣غع بمىحبه مؿئولُت الضولت ًٖ الخُؤ 875ٖضص  2013-12-11اإلاٛغبُت، الى انضاع خ٨م بخاٍع

، 228ال٣ًاثي الىاجج ًٖ اٖخ٣ا٫ اإلاضعى إلاضة جىاهؼ ؾذ ؾىىاث زم الخ٨م ببراءجه مً اإلايؿىب الُه

ت الضولُت التي ناص١  الاجٟا٢ُاثو  مؿدىضة في خُثُاتها ٖلى ال٣ىاٖض و اإلاباصة الٗامت للمؿئولُت ؤلاصاٍع

 .117،119،120،122ٖليها اإلاٛغب في هظا الهضص، و٦ظا ٞهى٫ الضؾخىع 

                                                           
 .149: م مغحؼ ؾابو، مي،إبغاهُم مى   228
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ش  ت بالغباٍ بخاٍع ٢ط ى بمؿئولُت الضولت  2013-7-25وفي خ٨م أزغ ناصع ًٖ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

في الغ٢ابت ٖلى ًٖ زُؤ الىُابت الٗامت ًٖ ؾىء جضبحر الاٖخ٣ا٫ الاخخُاَي بؿبب ج٣هحر الىُابت الٗامت 

ت ال٣ًاتُت التي لم ج٣م ببخًاع اإلاخابٗحن لجلؿاث اإلاد٨مت.  الكَغ

ٌ ًٖ الاٖخ٣ا٫       ٤ ال٣ًاء وخ٤ الخٍٗى لظا ًخُلب الو٣ٗاص مؿئولُت الضولت ًٖ أٖما٫ مٞغ

أن ٩ًىن الخُؤ الجؿُم والًغع اؾخثىاتُا، وطل٪ للخٟغ٢ت بحن الخُؤ اإلاىحب للمؿئولُت في اإلاغا٤ٞ 

٤ ال٣ًاثي،الٗامت   ضم اإلاخابٗت.ونضوع م٣غع ٢ًاثي جهاثي بالبراءة أو بٗ 229ألازغي ٚحر اإلاٞغ

، ٣ٞض زُى اإلاكٕغ اإلاٛغبي زُىة مهمت الى ألامام ٖىض ا٢غاعه إلاؿئولُت الضولت  نكىة الهُى

م طل٪، ٞبهه ًجب ٖلى اإلاكٕغ الخضزل و  122ًٖ الخُؤ ال٣ًاثي في الٟهل  مً الضؾخىع، ل٨ً ٚع

ل م٣خط ى الٟهل ؤلاؾغإ بىي عي الخانل، زانت  122٘ ٢اهىن ٌٗمل ٖلى ججًز ، وملء الٟغاٙ الدكَغ

ت التي ًخٗحن ٖلى ضخُت الخُؤ ال٣ًاثي أن ٌؿل٨ها، و جدضًض  ما ًخٗل٤ بخدضًض ؤلاحغاءاث اإلاؿٍُغ

ٌ. الازخهام بُٗت زهاتو اللجىت اإلا٩لٟت بالخٍٗى ٌ وج٣ضًغه َو  الىىعي ، وجبُان قغوٍ الخٍٗى

اٍ اإلاكٕغ الضؾخىعي للخُؤ ٦ؤؾاؽ إلاؿئولُت الضولت ًٖ أٖما٫ الؿلُت ال٣ًاتُت، وعٚم اقتر 

بؤخ٩ام اإلاؿئولُت بضون زُؤ في الخاالث التي  ألازظٞهظا لِـ مً قؤهه أن ًمى٘ ال٣اض ي ؤلاصاعي مً 

ًغجؤي ٞيها طل٪، ٦ما أن ال٣اض ي ؤلاصاعي واوسجاما م٘ صوعه واحتهاصاجه التي َاإلاا أوكؤث ٢ىاٖض 

ىهُت نلبت واوسجاما م٘ حغأجه اإلاٗهىصة واهُال٢ا مً ٞلؿٟخه الهاصٞت لهُاهت خ٣ى١ الاٞغاص ٢اه

اتهم زانت، ٢اصع ٖلى ملء هظا الٟغاٙ الى خحن نضوع الىو ال٣اهىوي.  وخٍغ

  

                                                           
ٌ غً الاغخهاُ الخػؿكي،: مدمض ألاغغج  229 ؾىت  111اإلاجلت اإلاؿغبُت لإلصاعة اإلادلُت والخىمُت غضص  "مؿؤولُت الضولت وخو الخػٍى

 .185: م   ،2013
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ؼ في الػمىمُت الهكهاث مىاػغاث في الخدٌُم هظام  الجؼائغي  الدكَغ

 

ؼ الجؼائغي هظام الخدٌُم في مىاػغاث الهكهاث الػمىمُت   في الدكَغ

ت()  غلى يىء ناهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 

 داوي  ؤمُىت ٍع

 اليكاٍ: جسهو ؤلاصاعي  ال٣اهىن  في ص٦خىعاه

ت واإلاؿئولُت ؤلاصاعي   ؤلاصاٍع

 بؿ٨غة_  زًُغ مدمض حامٗت

 

 مهضمت:

ا٤ٞ الهىاُٖت وجىؾ٘ مجاالث الؿلُت الٗامت و اهدكاع اإلاغ  تالخضازل٧ُان الهخهاع مٟهىم الضولت 

ت واإلاهُىت،  الًٟل في اًجاص ٢ىاٖض ٢اهىهُت حضًضة و مخمحزة ًٖ ٢ىاٖض ال٣اهىن الخام، والخجاٍع

جماقُا م٘ َبُٗت وكاٍ ؤلاصاعة لخمخٗها بامخُاػاث الؿلُت الٗامت التي تهضٝ الي جد٤ُ٣ اإلاهالر 

ت، ٦ما ًم٨ً أن ج٩ىن في نىعة ٢غا اهٟغاصيوطل٪ ل٣ُامها بؤٖما٫ ٢اهىهُت منها ما هى  الٗامت، عاث اصاٍع

خجؿض طل٪ في أؾلىب الخٗا٢ض،  ومنها اله٣ٟاث الٗمىمُت. أٖماال باإلقغا٥ م٘ اعاصة أزغي ٍو

ت بىحىص ؤلاصاعة الٗامت ٦ُٝغ  وبما أن اله٣ٟاث الٗمىمُت في مٟهىمها طاث َبُٗت ٣ٖضًت اصاٍع

ُه، حن بالتزاماجه ومً الُبُعي ٟٞي  ُٞه ٞبن هظا ال٣ٗض ًغجب التزاماث ٖلى َٞغ خالت ازال٫ أخض الُٞغ

اث و ل٨ً طاث َبُٗت زانت  ال٣ٗضًت الىاحمت ًٖ جُب٤ُ اله٣ٟت ٢ض ًئصي طل٪ الى الضزى٫ في مىاٖػ

 بىحىص الضولت ٦ُٝغ مخٗا٢ض مما ًثحر مؿاتل ٞىُت و ج٣ىُت ص٣ُ٢ت .
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اال  ٤ٍ الُبُعي،هٓغا ل٩ىن اللجىء لل٣ًاء ؤلاصاعي لخل الجزإ اإلاخٗل٤ بالهٟت الٗمىمُت هى الُغ 

ًخمثل في از٣ا٫ حهت ال٣ًاء بمكا٧ل اإلاخىاهُت زانت أن  أن هظا الخل ًُغح نٗىباث مً هٕى آزغ،

٩ًىن ال٣ًاء في مىاحهت الضو٫ مً حهت ، ومً حهت أزغي أن ٚاًت الضولت واعاصتها الٗامت هى جد٤ُ٣ 

ببحغاءاث ال٣ًاء البُُئت  ول٨ً هظا ؾُهُضم صون ق٪ أ٦بر مً اإلاهلخت الٗامت وفي أػمىت مىاؾبت،

٤ الٗام صون ٢هض، لُه أباح اإلاكٕغ مً زال٫ هو ال٣اهىن اللجىء الى  وهى ما ٢ض ًًغ بؿحر اإلاٞغ ٖو

٤ الخد٨ُم . ٤ آزغ أ٦ثر ٞٗالُت وعٍدُت زانت للما٫ و الى٢ذ ، اهه ٍَغ  ٍَغ

تهم للٟهل ٞبطا ٧ان الخد٨ُم ٌٗني لجىء أَغاٝ الجزإ الي مد٨محن ًم٨نهم ؤلاهٟا١ ٖلي حؿمُ

٤ ٖضص مً الخهاتو  ُٞما ًثىع بُنهم مً هؼاٖاث بُٗضا ًٖ ال٣ًاء ، و ًئمً الخلى٫ الٗملُت لهم ٞو

ت و الخسهو و الًماهاث و ٢لت الى٣ٟاث ، ٞمًمىن الخد٨ُم زانت  ت و الٗضالت و الؿٖغ ٧الؿٍغ

٤ ألازظ به مً َٝغ اإلاكغ  ٕ الجؼاتغي و الجاهب الىٓغي مىه ًب٣ي بداحت الي صعاؾت ، ٦ما أن ٍَغ

٦ُُٟت الاؾخٟاصة مىه لخد٤ُ٣ الٛاًت مىه ججٗلىا هثحرها في اق٩الُت مدىعها ما اإلا٣هىص بالخد٨ُم في 

 مجا٫ اله٣ٟاث الٗمىمُت ؟ما هي أؾـ الخهىمت الخد٨ُمُت ؟ و ما هي احغاءاث الؿحر ٞيها ؟. 

ت ٖنها هثحرها أزىاء اإلا ،ؾىداو٫ ؤلاحابت ًٖ هظه ؤلاق٩الُت و أزغي مخٟٖغ مٗخمضًً في طل٪  ىيٕى

ت، م٘ الٗىصة الى مىاص ال٣اهىن اإلاضوي  ٖلي اإلاىهج الخدلُلي لضعاؾت ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاٍع

ٗت الٗامت و اإلاغح٘ اإلاىٓم ألخ٩ام ال٣ٗض، مخىزحن في ؾبُل طل٪ جد٤ُ٣ ألاهمُخحن  باٖخباعه الكَغ

 الٗلمُت والٗملُت.

هظه الضعاؾت  صعاؾت مؿخًُٟت الى مُضان البدىر الٗلمُت، ٞاألهمُت الٗلمُت ج٨مً في اياٞت

ا مهما زانت لضي صاعس ي ال٣اهىن ؤلاصاعي بهىعة ٖامت واله٣ٟاث الٗمىمُت بهٟت  جسو مىيٖى

زانت ،جدىاو٫ مىيٕى الخد٨ُم والظي بغػ صوعه في مُضان اله٣ٟاث الٗمىمُت هظه ألازحرة التي حٗض 
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ٗا لٌٟ  ،مً أهم ؾبل الخٟاّ ٖلى اإلاا٫ الٗام والتي ٌٗخبر الخد٨ُم ٞيها أؾلىبا وصًا ؾهال ؾَغ

ومً حهت أزغي ٌٗخبر وؾُلت للخس٠ُٟ ٖلى  الجزاٖاث التي جىجم ًٖ ٣ٖىص اله٣ٟاث الٗمىمُت،

اث اله٣ٟاث الٗمىمُت.  ال٣ًاء والخ٣لُل مً ٞغم مىاحهت الضولت مً زال٫ مىاٖػ

غ حمهىع الضاعؾح ن لل٣اهىن بهٟت ٖامت ولل٣اهىن ؤلاصاعي أما ألاهمُت الٗملُت ٞخخمثل في جىٍى

٣ت الىصًت  بهٟت زانت ،وختى مسخل٠ اإلاخٗاملحن م٘ الضولت في مُضان اله٣ٟاث الٗمىمُت بهظه الٍُغ

ٚالب وال مٛلىب بُنهم وبحن الضولت،وفي  التي جدٟٔ خ٣ى٢هم وحؿٕغ في الٟهل في الجزاٖاث ب٣اٖضة ال

٠ ب٣اهىن اله٣ٟاث اث. ٧ل طل٪ مؿاهمت في الخٍٗغ  الٗمىمُت في حاهب ٦ُُٟت خل اإلاىاٖػ

م مً أن مىيٕى الخد٨م ًبضو ؾهال و ؾحرا، اال أن الخٗم٤ في صعاؾخه  ًخُلب الض٢ت ،  لى الٚغ ٖو

ُٞثحر نٗىبت في صعاؾت ال٨ثحر مً هىاخُه ، هاهُ٪ ًٖ ٢لت الضعاؾاث واإلاهاصع اإلاٗالجت لهظا اإلاىيٕى 

ت لهظا الخهىم زانت اإلاخسههت منها، ًٞال ًٖ ٖضم وحىص أ خ٩ام ناصعة مً حهاث ٢ًاتُت اصاٍع

ٖلي ٨ٖـ الخد٨ُم الخجاعي و الخد٨ُم الضولي الظي ها٫ خٓه مً الضعاؾت و البدث و الخمدُو، 

ت والخُب٤ُ  وعٚم طل٪ حمٗىا ما جِؿغ مً صعاؾاث جسو اإلاىيٕى زانت مئل٠ الخد٨ُم بحن الىٍٓغ

ت . و٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت للض٦خىع ٞخخي والي، ت الجؼاتٍغ  وؤلاصاٍع

لى يىء ما جم حمٗه مً مٗلىماث وصعاؾتها عأًىا ج٣ؿُم هظه الىع٢ت الى مبدثحن ًمثالن متن  ٖو

اإلاىيٕى ، ٞاإلابدث ألاو٫ هخُغ١ ُٞه الى او٣ٗاص الاجٟا١ الخد٨ُمي ،لىٗغج في اإلابدث الثاوي ٖلى 

 ألاخ٩ام الخد٨ُمُت. 

 و٧ل طل٪ خؿب الخٟهُل الخالي :
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ُ اإلابدث   : اوػهاص الاجكام غلى الخدٌُمألاو

خه، ٧ىهه  هٓم ال٣ٟه وال٣اهىن اجٟا١ الخد٨ُم جىُٓما ًخالءم م٘ ٧ىهه حىهغ الخد٨ُم و حجغ ػاٍو

دا ٖلى الٟهل  مهضع ؾلُت اإلاد٨محن بدُث ال ٌٗغى الجزإ ٖليهم اال باجٟا١ طوي الكؤن اجٟا٢ا نٍغ

٤ الخد٨ُم اإلاداٍ بمجمىٖت قغوٍ لًمان ت  ُٞه، ًٖ ٍَغ صخخه و ما ًترجب ٖىه مً آزاع، وإلاٗٞغ

حن وٗالج في ألاو٫ مٟهىم الخد٨ُم أما في الثاوي ٞىخُغ١ ُٞه  طل٪ اعجؤًىا أن ه٣ؿم  هظا اإلابدث الى ٖٞغ

 الى قغوٍ او٣ٗاص اجٟا١ الخد٨ُم.

: مكهىم الخدٌُم  اإلاُلب ألاُو

ٗاث الىيٗ ُت في جدضًض مٗاإلاه، لم ًغس ى الخد٨ُم ٖلى مٟهىم واخض الزخالٝ ال٣ٟهاء والدكَغ

لُه ًم٨ً ج٣ؿُم هظا اإلاُلب الى زالزت ٞغوٕ هدىاو٫ ٞيها ما ًلي:                                   ٖو

: الخػٍغل اللؿىي    الكغع ألاُو

٠ الخد٨ُم ٖىض ٖلماء اللٛت ُٞؤحي مً اإلاهضع "خ٨م" مً باب الخُٟٗل، وحكضًض  ًدباًً حٍٗغ

وخ٨مىه بُنهم أي" أمغوه أن ًد٨م  230غ" أي ٞىى الُه الخ٨م ُٞه.ال٩اٝ م٘ الٟخذ، "خ٨مت في ألام

٣ا٫ بُيىا أي أحؼها خ٨مه بُيىا أو خ٨مخه في ألامغ ٞاخخ٨م أًجاػ ُٞه خ٨مه وهجض ط٦غه في  231،،ٍو

م في آًاث ٦ثحرة منها ٢ىله حٗالى: "ٞال وعب٪ ال ًئمىىن ختى ًد٨مى٥ ُٞما شجغ بُنهم"  232،ال٣غان ال٨ٍغ

 233.ن زٟخم ق٣ا٢ا بُنهما ٞابٗثىا خ٨ما مً أهله وخ٨ما مً أهلها"و٢ىله حٗالى: "وا

                                                           
خب الجامعي ، اإلا1٨، ٍالىظام الهاهىوي الجكام الخدٌُم، صعاؾت جدلُلُت مهاعهتالًغاس ي ٖبض الباؾِ مدمض ٖبض الىاؾ٘:  230

ُت، مهغ،   .15، م: 2005الخضًث الاػاٍع
 .15الًغاس ي ٖبض الباؾِ مدمض ٖبض الىاؾ٘: اإلاغح٘ هٟؿه، م: 231
 .65ؾىعة اليؿاء آلاًت:  232
 .35ؾىعة اليؿاء آلاًت:  233
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والخ٨م: هى اإلاى٘ مً الٓلم وؾمُذ خ٨مت الضابت ألجها جمىٗها، ٣ًا٫ خ٨مت الضابت خ٨متها 

غ:" أبني خىُٟت اخ٨م ؾٟهات٨م اوي  ٣ا٫ خ٨مذ الؿُٟىت وأخ٨مخه اطا أزظث ٖلى ًضًه. ٢ا٫ حٍغ ،ٍو

 234.أزالٝ ٖلُه أن أًٚب"

ال٣ى٫ أن: مٗنى الخد٨ُم في اللٛت اَال١ الؿُض في الص يء مدل الخد٨ُم للٛحر مدخ٨م وزالنت 

ؿمى الخهىم مدخ٨محن ومٟغصه مدخ٨م ب٨ؿغ ال٩اٝ، ٦ما ٌؿمى اإلاٟىيىن مد٨مىن ومٟغصه  الُه ، َو

 مد٨م 

ٛت "  ومٗىاه ال ًسخل٠ ٦ثحرا ٖىه في الل Arbitration وحاء الخد٨ُم في اللٛت الٟغوؿُت بٗباعة: "

" ومٗىاها Arbitrare" والظي ٌٗىص في أنلها الالجُني الى مهُلر "Arbitrerالٗغبُت ٞهى حاء مً الٟٗل"

ت، ٞالخد٨ُم باللٛت الٗغبُت مٗىاه ٌ" وال  "الخضزل" ، والخد٨ُم في اللٛت الٟغوؿُت ٌٗني الدؿٍى "الخٍٟى

تArbitrationًسخل٠ ٦ثحرا ٖىه في مٗىاه الٟغوس ي"  .الخالٞاث والجزاٖاث "، والظي ٌٗني حؿٍى

 : الخػٍغل الانُالحي للخدٌُمالكغع الثاوي

ًم٨ىىا مالخٓت ٖضم الخباًً ال٨بحر بحن مٗنى الخد٨ُم اللٛىي ومٗىاه الانُالحي خُث ًخسللها 

حكابه، ول٨ً الازخالٝ ال٨بحر ًٓهغ حلُا في آعاء ال٣ٟهاء ٖىضما خاولىا اًجاص حٍٗغ٠ انُالحي قامل 

الخٔ ٖلى  235،في انُالح ٣ٞهاء اإلاؿلمحن هى "جىلُت الخهمحن بد٨م بُنهما" والخد٨ُم للخد٨ُم. ٍو

حن. ُل٤ "الخ٨م" ٖلى مً ًسخاع للٟهل بحن اإلاخىاٖػ  هظا الخٍٗغ٠ وعوص ٖىهغ الغيا ٍو

ه ألاؾخاط الض٦خىع مدؿً ق٤ُٟ "ان الخد٨ُم هى في الخ٣ُ٣ت هٓام مسخلِ ًبضأ  ٦ما ٖٞغ

 .٣ًاء"باجٟا١ زم ًهحر احغاًء زم ًيخهي ب

                                                           
 أي عصهم وامىٗىهم ٖني ٢بل أن ًدل ًٚبي ٖل٨ُم. 234
 .16الًغاس ي ٖبض الباؾِ مدمض ٖبض الىاؾ٘: مغح٘ ؾاب٤، م:  235
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حن أو   ٩ُٞىن الخد٨ُم هٓاما ٢اهىهُا ًخم بىاؾُخه الٟهل بد٨م ملؼم في هؼإ ٢اهىوي بحن َٞغ

  236أ٦ثر بىاؾُت شخو أو أشخام ٌؿخمضون مهمتهم مً اجٟا١ أَغاٝ الجزإ.

ه ألاؾخاطان عوالث و مىعوه بؤهه: "هٓام لل٣ًاء الخام ًخم بمىحبه ازغاج الجزإ ٞغ مً  ٖو

  الٟهل ُٞه بىاؾُت أٞغاص ٨ًدؿبىن مهمت ال٣ًاء ٞيها".  ال٣ًاء الٗاصي ًخم

الخٔ ٖلى هظا الخٍٗغ٠ أن الخد٨ُم هى اجٟا١ وهى حىهغ الخد٨ُم واإلاغخلت ألاولى مً مغاخله،  ٍو

اث اإلادخمل  ٠ ًىُب٤ الاجٟا١ ال ٖلى الخد٨ُم ٦ىٓام، ولم ٌكغ أًًا الى اإلاىاٖػ ل٨ً هظا الخٍٗغ

اث الى  ها، وا٦خٟى باإلاىاٖػ ا٢ٗت ٞٗال، ٩ُٞىن بظل٪ الخد٨ُم هٓام ٢اهىوي ًخم بىاؾُخه الٟهل و٢ٖى

٤ ال٣ًاثي الٗام  . 237بد٨م ملؼم في هؼإ ٢اهىوي بىاؾُت الٛحر بضال مً الٍُغ

ت التي ًغاص خؿمها، ٞبطا  ُت جسخل٠ بدؿب اإلاىاٖػ الخد٨ُم انُالخا ٖام ج٣ترن به مؿمُاث ٖٞغ

ت حؿمى بالخد٨ُم الخجاع  ت  ججاٍع ت مضهُت أَل٤ ٖليها جد٨ُما مضهُا، ٧اهذ اإلاىاٖػ ي، واطا ٧اهذ اإلاىاٖػ

ا ت حؿمى جد٨ُما اصاٍع ت اصاٍع  .238واطا ٧اهذ اإلاىاٖػ

  الكغع الثالث: الخػٍغل الهاهىوي للخدٌُم

٤ ؤلاحغاثي  الخهىص ي للٟهل في الجزإ مىيٕى  خماصه الٍُغ اطا ٧ان هظا الخٍٗغ٠ ص٣ُ٢ا اٖل

ل٪ خ٣ى١ الضٞإ للخهىم وا٦ما٫ مبضأ اإلاىاحهت في ؤلاحغاءاث الاجٟا١ في الخد٨ُم، ٞاهه  ًدترم بظ

٘ آلزغ.       بُنهم، والتي جسخل٠ مً حكَغ

                                                           
ت والخُبُووالي ٞخخي:  236 ت، مهغ، ناهىن الخدٌُم في الىظٍغ  .13، م: 2007، وكؤة اإلاٗاٝع باإلؾ٨ىضٍع
بُػخه"،وحضي عاٚب ٞهمي: " 237 ذ،  مكهىم الخدٌُم َو  .04، م: 1993-1992مجلت ٧لُت الخ٣ى١، حامٗت ال٩ٍى
ؼ ٖبض اإلاىٗم: زلُٟت  238 ت الضازٖبض الٍٗؼ ، 2006، 1، صاع ال٨ٟغ الجامعي، مهغ، ٍ لُت والخاعحُتالخدٌُم في مىاػغاث الػهىص ؤلاصاٍع

 .13م: 
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ؼ الىيعي الكغوس يؤوال: حػٍغل الخىظ  ُم في ظل الدكَغ

ت اإلاغاٞٗــــــم في ٞغوؿا، مً زال٫ مجمـــــــغوس ي جىُٓما للخد٨ُــــــٕغ الٟــــــ٘ اإلاكــــــوي ُت ـــــوؿاث الٟغ ــــــــٖى

ــاله 354-80 مــــــوما بٗضها اإلاغؾىم ع٢ 1442 في اإلاىاص ٨ُم ــــٝغ قٍغ الخدــــــ، ٖو1980مـــــاي  14في:  اصع ـــــ

اث التي ًم٨ـــــــىص ببزًـً ال٣ٗـــــض مـــــغاٝ في ٣ٖـــــــــــــخًاه أَلــــــض بم٣ــــــاجٟا١ ًخٗه " بؤهه:  أن ً ـــــــــإ اإلاىاٖػ

ُت ـــــــً مجمىٖت اإلاغاٞٗاث الٟغوؿـــــــم 1449اصة ــــــخه اإلاـــــ"، بِىما ٖٞغ م في اإلاؿخ٣بل للخد٨ُمـــــجيكؤ بُنه

ت الخد٨ُ غاٝ ٖلى ازًـــــمكاَع ت وكـــــم "اجٟا١ ألَا نهم بٟٗل الخد٨ُم لصخو أو ؤث بُـــــإ مىاٖػ

 .أل٦ثر"

ؼ  الىيعي اإلاهغي  زاهُا: حػٍغل الخدٌُم في ظل الدكَغ

ٟه الجٟا١ الخد٨ُم بؤهه : " هى اجٟا١  اإلاكٕغ اإلاهغي  أْهغ ٖىانغ الخد٨ُم  ونىعه في حٍٗغ

اث التي وكؤث أو ًم٨ً أن جيكا بُنهما  ت ٧ل أو بٌٗ اإلاىاٖػ حن ٖلى الالخجاء الى الخد٨ُم لدؿٍى الُٞغ

 239.بمىاؾبت ٖال٢ت ٢اهىهُت مُٗىت ٣ٖضًت أو ٚحر ٣ٖضًت"

"هى اجٟا١ مؿخ٣ل ًٖ قغوٍ  قٍغ الخدٌُمىو جخمثل  نىع الخد٨ُم في  مً زال٫ هظا ال

ال٣ٗض ألازغي وال ًترجب ًٖ بُالن ال٣ٗض أو ٞسخه أو اجهاته أي ازغ ٖلى قٍغ الخد٨ُم الظي ًخًمىه 

٩ُٞىن قٍغ الخد٨ُم هى طل٪ الاجٟا١ الظي ًغص يمً  240،،اطا ٧ان هظا الكٍغ صخُدا في طاجه"

اث اإلاؿخ٣بلُت التي جثىع ههىم ٣ٖض مٗحن ٣ًغع بم ت اإلاىاٖػ غاٝ اللجىء الى الخد٨ُم، لدؿٍى ىحبه ألَا

خى٫ ال٣ٗض وجىُٟظه، ٞكٍغ الخد٨ُم ٩ًىن واعصا في ال٣ٗض ألانلي، وهظا ال ًمى٘ مً الاجٟا١ ٖلُه في 

وز٣ُت مؿخ٣لت حٗض بمثابت ملخ٤ لل٣ٗض ألانلي، ٞكٍغ الخد٨ُم مؿخ٣ل ًٖ ال٣ٗض الظي وعص به، 

 ئصي بُالن هظا ال٣ٗض الى بُالن قٍغ الخد٨ُم.بدُث ال ً

                                                           
ت اإلاهغي. 1994لؿىت  27مً ال٣اهىن ع٢م  10/1اإلااصة  239  في قؤن الخد٨ُم باإلاىاص اإلاضهُت والخجاٍع
 مً ال٣اهىن هٟؿه. 24اإلااصة  240
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ت الخدٌُمأما  غاٝ مىٟهال ًٖ ال٣ٗض ألانلي، وبمىحبه ًخم اللجىء  مكاَع هي اجٟا١ ًبرمه ألَا

 الى الخد٨ُم للٟهل في الجزإ ال٣اتم ٞٗال بهضص هظا ال٣ٗض.

ؼ الىيعي الجؼائغي   زالثا: حػٍغل الخدٌُم في ظل الدكَغ

ٞال ٩ًىن زمت ٢غاع جد٨ُم اال اطا  241جٟا١ ٖلى ٖغى هؼإ ٖلى اإلاد٨محن،َلب الخد٨ُم مٗىاه الا

 458خهل اجٟا١ ٖلى الخد٨ُم، ُٞٗخبر باَال صون وحىص هظا الاجٟا١ . وهظا ما حاء بم٣خط ى اإلااصة 

، ٦ما ٖٝغ اإلاكٕغ الجؼاتغي الخد٨ُم بؤهه طل٪ الاجٟا١ الظي ًلتزم 66/154242مً ال٣اهىن ع٢م 

غاٝ ٖلى ٖغى  الجزاٖاث التي ٢ض جثاع بكؤن   ٣ٖض مخهل بد٣ى١ لهم مُل٤ الخهٝغ  بمىحبه ألَا

ٞيها،و ًجىػ الاجٟا١ أًًا ٖلى ٖغى هؼإ ؾب٤ وكىإه ٖلى الخد٨ُم خى٫ مىيٕى مٗحن ،ختى أزىاء 

ان الخهىمت أمام الجهت ال٣ًاتُت  243.ؾٍغ

 الخػٍغل اإلاسخاع:

ٟاث الؿاب٣ت ؾىاء في ال٣ٟه أو ال٣اهىن  ٠ باؾخٗغاى الخٍٗغ ، هجض أن أٚلبها جىو ٖلى حٍٗغ

اجٟا١ الخد٨ُم، وهى الىؾُلت التي بىاءا ٖليها جم اللجىء الى الخد٨ُم، وال جىو ٖلى الخد٨ُم بظاجه 

٠ الجام٘ للخد٨ُم  ٧ىؾُلت للٟهل في الجزاٖاث ٣ُٞىم بجاهب ال٣ًاء والهلر. وهغي أن ازخُاع الخٍٗغ

 ل في آلاحي:  ٣ًخط ي ؤلاخاَت بمغاخله اإلاسخلٟت ، والتي جخمث

 اجٟا١ أَغاٝ ٖال٢ت ٢اهىهُت ٖلى اخالت الجزإ ال٣اتم أو اإلادخمل الى٢ٕى ٖلى مد٨م أو أ٦ثر. -

-
 .َغح الجزإ ٖلى شخو أو أشخام ٌؿمىن مد٨محن 

غاٞه -  .نضوع خ٨م مً اإلاد٨محن ملؼم أَل

                                                           
اث الجامُٗت ،الجؼاتغالىححز في ؤلاحغاءاث اإلاضهُتابغاهُمي مدمض:  241  .281، م: 2006،، صًىان اإلاُبٖى
ش  154 -66ألامغ ع٢م  242  اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت اإلاٗض٫ واإلاخمم. 1966حىان  8الهاصع بخاٍع
ضة عؾمُت ع٢م:  2008اإلائعر في ٞبراًغ  09  -٢08اهىن ع٢م  243 ت، حٍغ  .21اإلاخٗل٤ ب٣اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع



 

 

141 

٠ للخد٨ُم بؤهه :  جؤؾِؿا ٖلى ما ؾب٤ ًم٨ً أن ٌؿخسلو حٍٗغ

٤ اجٟا١ أَغاٝ ٖال٢ت ٢اهىهُت مُٗىت ٖلى اخالت الجزإ "هٓام للٟهل في الجزاٖاث ٖ ً ٍَغ

الىا٢٘ أو اإلادخمل الى٢ٕى ٖلى مد٨م أو هُئت جد٨ُم أو مغ٦ؼ مً مغا٦ؼ الخد٨ُم للٟهل ُٞه بد٨م 

 244.ملؼم اإلاد٨محن أو جدضًض الجهت التي ٌٗهض اليها بظل٪"

 اإلاُلب الثاوي : قغوٍ اوػهاص الخدٌُم

ُم، وي٘ اإلاكٕغ قغوٍ ناعمت لصخخه، وباٖخباع اجٟا١ الخد٨ُم هٓغا ألهمُت اجٟا١ الخد٨

غ ُٞه ألاع٧ان الٗامت لصخت أي ٣ٖض، و التي جخمثل في: التراض ي، اإلادل و الؿبب،  ٣ٖضا لؼم أن جخٞى

 اياٞت الى ألاع٧ان التي تهم الخد٨ُم بهٟت زانت و هي ٖلى الىدى الخالي:

ًان ا  لػامت(الكغع ألاُو : الكغوٍ اإلاىيىغُت )ألاع

ؾِخم الخضًث ًٖ أهلُت َغفي الجزإ للخهٝغ في الخ٤ اإلاخىإػ ُٞه، ونالخُت هظا الخ٤ ٦مدل 

غاٝ في اؾدبٗاص َغح الجزإ  للخد٨ُم، أما ًٖ الؿبب ٞال ًثحر نٗىبت في اجٟا١ الخد٨ُم ٞهى اعاصة ألَا

ٌ ألامغ للمد٨محن                                     .ٖلى ال٣ًاء و جٍٟى

 وال : قٍغ ألاهلُتؤ

الغض ي هى جُاب٤ اعاصجحن باإلًجاب و ال٣بى٫ ٖلى ما حاء في اجٟا١ الخد٨ُم ، وال ٩ًىن صخُدا 

  246.مؿالت ألاهلُت جخٗل٤ بالىٓام الٗام 245اال اطا ٧ان ناصعا مً طي أهلُت،

                                                           
 .21غح٘ هٟؿه، م: الًغاس ي ٖبض الباؾِ مدمض ٖبض الىاؾ٘: اإلا 244
 .65،مغح٘ ؾاب٤، م:  الخدٌُم في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت بً هانغ مدمض: البجاص 245
ت الػامت للخدٌُممدمىص مدمض هاقم:  246     .112، مغح٘ ؾاب٤، م: الىظٍغ
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ا الجزإ ًخمثالن في  وباٖخباع أن الجزإ ٢اتم خى٫ مدل أو جىُٟظ ن٣ٟت ٖمىمُت، ٞان َٞغ

 هلخت اإلاخٗا٢ضة واإلاخٗامل اإلاخٗا٢ض خُث أن:اإلا

 ؤهلُت اإلاهلخت اإلاخػانضة: -

ا ٖاما، ًخ٣ُض لجىإها الى وؾُلت الخد٨ُم ب٣ُض احغاثي ًخمثل في مىا٣ٞت   باٖخباعها شخها مٗىٍى

، واإلاخمثلت في َلب اجٟا١ الخد٨م 08/09مً ال٣اهىن  976أشخام ال٣اهىن الٗام اإلاىضخت باإلااصة 

لىػٍغ اإلاٗني أو الىػعاء اإلاٗىُحن ان حٗل٤ الخد٨ُم بالضولت، أما ُٞما ًسو الىالًت أو بمباصعة مً ا

ت ًخم اللجىء الى الخد٨ُم ٖلى الخىالي بمباصعة مً  البلضًت أو اإلائؾؿت الٗمىمُت طاث الهبٛت ؤلاصاٍع

، ٨ُٞدؿب  بظل٪ الىالي ، عتِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي ،اإلامثل ال٣اهىوي أو الؿلُت الىنُت التي ًدبٗها

ذ ، ما ٖضا الضولت التي ج٨دؿب أهلُتها 247الصخو اإلاٗىىي الٗام أهلُخه مً ٣ٖض اوكاءه أو بىو نٍغ

 مً ٢ُامها في خض طاتها .                                      

  ؤهلُت اإلاخػامل اإلاخػانض: -

ىُحن أو أحاهب  ت، َو ًجىػ لهم اللجىء ٦ُٝغ في الخد٨ُم ؾىاء ٧ان أشخام َبُُٗت أو مٗىٍى

غث ٞيهم أهلُت الخ٣اض ي أو أهلُت الالتزام ، ٞبطا ٧ان اإلاخٗامل 248الى جُب٤ُ احغاءاث الخد٨ُم، متى جٞى

ه ؾً الغقض وهي حؿٗت ٖكغ غ بمجغص بلٚى  249ؾىت، 19اإلاخٗا٢ض شخها َبُُٗا ٞان أهلُخه جخٞى

لُه ٞال ًمل٪ مخمخٗا ب٣ىاه ال٣ٗلُت ولم ًذجغ ٖلُه، ٩ًىن ٧امل ألاهلُت إلاباقغة خ٣ى٢ ه اإلاضهُت ،ٖو

اجه  ٗض الصخو ها٢و ألاهلُت متى ٧اهذ جهٞغ ها٢و ألاهلُت أو ٞا٢ضها خ٤  ابغام اجٟا١ الخد٨ُم ، َو

اث ٧الىلي والىص ي .                                                                ت ٖلى ٖضم احاػة شخو آزغ ًمثل هظه الخهٞغ                                                    مى٢ٞى

                                                           
 الؿاب٤.   10 -05مً ال٣اهىن ع٢م  2/ 50أهٓغ  اإلااصة  247
 .الؿاب٤ 08/09مً ال٣اهىن  1006اإلااصة  أهٓغ 248
 الؿاب٤. 10/ 05مً ال٣اهىن ع٢م  40أهٓغ اإلااصة  249
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ا، ٞؤهلُخه ٌؿخمضها مً ٣ٖض اوكاته أو  أما ًٖ أهلُت اإلاخٗامل اإلاخٗا٢ض باٖخباعه شخها اٖخباٍع

مً ال٣اهىن اإلاضوي، وبما اهه ًخمثل في الكغ٧اث ٖمىما ٞان ممثلها  50بىو ٢اهىوي، بم٣خط ى اإلااصة 

 الخُاث إلبغام ٣ٖض الخد٨ُم . ال٣اهىوي ٩ًىن اإلاضًغ الٗام الظي له ٧ل اله

 ؤهلُت الىيُل: -

ًم٨ً جى٦ُل طوي الكؤن ٚحرهم إلبغام هظا الاجٟا١ هُابت ٖنهم، وبما أن الى٦ُل له أهلُت ؤلاصاعة 

 ٣ٞ250ِ باٖخباعها ٣ٖض ًٟىى بم٣خًاه شخو شخها أزغ ال٣ُام بٗمل ش يء لخؿابه وباؾمه،

ت ٣ِٞ صون أهلُت الخهٝغ ٞيها،وبالخالي ًسى٫ للى٦ُل ال٣ضعة ٖلى جىُٟظ ال٣ٗىص ؤلا  لُه  البض  251صاٍع ٖو

ٌ نغاخت بببغام اجٟا١ الخد٨ُم .   مً و٧الت زانت ًظ٦غ ٞيها الخٍٟى

 زاهُا : قٍغ اإلادل

٣ًهض اإلادل هى الخالٝ أو الجزإ ال٣اتم خى٫ مىيٕى اله٣ٟت الٗمىمُت ِٞكتٍر لصخت اجٟا١ 

ت(  ،ىن مىيىٖه )مدله( مسالٟا لل٣اهىن الخد٨ُم أال ٩ً ول٩ي ًى٣ٗض ًجب أن ٩ًىن اإلادل )اإلاىاٖػ

أو ًىحض مؿخ٣بال في   252،مىحىصا بالٟٗل في خالت اجٟا١ الخد٨ُم ألجها جخم بمىاؾبت هؼإ ٢اتم بالٟٗل

   253قٍغ الخد٨ُم ٖىض خضور الجزإ.

ت الٗامت الى الخد٨ُم لم ٌُٗها طل٪ في ٧ل  ىضما أحاػ اإلاكٕغ خ٤ لجىء ألاشخام اإلاٗىٍى ٖو

اث  ، واهما اٖتٝر لها باالجٟا١ في مجا٫ الاجٟا٢ُاث الا٢خهاصًت الضولُت واله٣ٟت الٗمىمُت،اإلاىاٖػ

                                                           
 مً ال٣اهىن هٟؿه. 571أهٓغ اإلااصة  250
 مً ال٣اهىن هٟؿه. 573أهٓغ اإلااصة  251
 الؿاب٤. 09 -08مً ال٣اهىن  1011اهٓغ اإلااصة  252
 مً ال٣اهىن هٟؿه.  1007اهٓغ اإلااصة  253
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ت مىيٕى صعاؾدىا مخٗل٣ت  ألاقٛا٫ والضعاؾاث آو ا٢خىاء اللىاػم آو ج٣ضًم  ببهجاػ وج٩ىن اإلاىاٖػ

 254الخضماث، وطل٪ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ال ٖلى ؾبُل الخهغ.

 ًان الخانت(الكغع الثاوي : الكغوٍ الكٍلُت )ألاع 

ت الهـــــــخد٨ُم في مىت للــــــــامـــــغ ألاع٧ان الٗــــــــــى جىاٞــباإلياٞت ال ا٥ أًًا ـــــهى ،ت الٗمىمُتــــ٣ـــٟـــاٖػ

اإلاد٨محن وجدضًض مىيٕى الجزإ و٦خابت وجخمثل في حُٗحن  ،أع٧ان زانت ًجب جىاٞغها الو٣ٗاصه

 الخد٨ُم 

 ؤوال : حػُحن اإلادٌمحن

مت الخد٨ُم ال حؿىض اال لصخو َبُعي مخمخ٘ باألهلُت ال٣اهىهُت إلاماعؾت خ٣ى٢ه اإلاضهُت مه

ٌ ًٖى أو ٖضة أًٖاء  والؿُاؾُت ، أما حُٗحن اجٟا٢ُت الخد٨ُم شخها مٗىىٍا ُٞىلي هظا ألازحر جٍٟى

٣ت مُٗىت ًخم بىاؾُتها حك٨ُل مد٨مت  255،لخىلي هظه اإلاهمت جىػ لألَغاٝ أن ًخ٣ٟىا ٖلى ٍَغ ٍو

لخد٨ُم، وبما أن اجٟا١ الخد٨ُم اجٟا١  مؿخ٣ل ٌكتٍر لؼومُت حُٗحن اإلاد٨م بظ٦غ اؾمه ووُْٟخه ا

                 ٖلى هدى ال ًثحر أي ق٪ خى٫ شخهُتهم.                                                                                           

 ًلؼم ط٦غ اؾم اإلاد٨م أو اإلاد٨محن الن الجزإ لم ٣ً٘ بٗض، واهما أما باليؿبت لكٍغ الخُٗحن ٞال 

٨ًخٟي بظ٦غ ٖىانغ حُُٗنهم ٞلِـ مً اإلا٣بى٫ الؼام اإلاخٗا٢ضًً بدؿمُت مد٨م لجزإ مؿخ٣بلي ٢ض ٣ً٘ 

ترجب ٖلى مساٞخه  البُالن، ا ٍو ا ال حىاٍػ  256و٢ض ال ٣ً٘،  اإلاكٕغ اٖخبر حُٗحن اإلاد٨محن أمغا حىهٍغ

ا لصخت هظا الاجٟا١ .                                                                                    وبالخالي ٌ ا يغوٍع                                                                                                             ٗض الخُٗحن قَغ

                                                           
 الؿاب٤. 250-02مً اإلاغؾىم الغتاس ي ع٢م:  11اهٓغ اإلااصة  254
 الؿاب٤. 09 -08مً ال٣اهىن  1014اهٓغ اإلااصة  255
 الؿاب٤. 09 -08مً ال٣اهىن:  1008/2 - 1012/2اهٓغ اإلااصجحن  256
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ل مد٨مت الخد٨ُم بمىاؾبت جىُٟظ احغاءاث الخُٗحن آو اخض واطا اٖتريذ نٗىبت لدك٨ُ

غاٝ ،ًخم حُٗحن اإلاد٨م مً ٢بل عتِـ اإلاد٨مت اإلاسخهت مدل ابغام اله٣ٟت الٗمىمُت أو م٩ان  ألَا

 257الخىُٟظ.

وخؿب عأًىا أن نٗىبت حك٨ُل مد٨مت الخد٨ُم جدل مً ٢بل الجهت ال٣ًاتُت، وطل٪ جؤ٦ُضا 

غى حُٗحن اإلاد٨م مً ٢بل ال٣اض ي ؤلاصاعي ٣ًُض لؿعي اإلاكٕغ الى حٗل الخد٨ُ م امخضاصا لل٣ًاء ، ٞو

غاٝ ٖلى ٢بىلهم .  ؤلاعاصة اإلادًت في ازخُاعهم واحباع ألَا

:٤ غ ٞيهم اإلائهالث اإلاخ٤ٟ  الغص باجٟا١ بُنهما، اوالػُؼ  و جيخهي مهام اإلاد٨محن ًٖ ٍَغ إلاا ال جخٞى

غاٝ، او ٖضم خُاص واؾخ٣ال٫  اإلاد٨م  وإلاأل هظا الٟغاٙ ال٣اهىوي جبلٜ مد٨مت ٖليها مً ٢بل ألَا

الخد٨ُم والُٝغ آلازغ بضون جؤزحر بؤؾباب الغص، ًٟهل ال٣اض ي في طل٪ بؤمغ بىاءا ٖلى َلب الُٝغ 

 258الظي حهمه الخعجُل ، وال ًد٤ لُغفي اله٣ٟت الٗمىمُت الًُٗ في أمغ ال٣اض ي ؤلاصاعي.

ش الخدٌُم   زاهُا : قٍغ الٌخابت وجاٍع

 الٌخابت، ج٩ىن 08/09مً ال٣اهىن  1008/1و 1012/1اجٟا١ الخد٨ُم بم٣خط ى اإلااصجحن  إلزباث

ا الػما لصخت هظا الاجٟا١ خُث ٣ً٘ باَال ٧ل اجٟا١ جد٨ُم لم ًٟٙغ في ق٩ل م٨خىب، ؾىاء  قَغ

خىؾ٘ ال٨خابت في الاجٟا٢ُت ألانلُت أو في الىز٣ُت التي حؿدىض اليها . وما ًالخٔ أن اإلاكٕغ الجؼاتغي لم ً

غاٝ أو عؾاتلهم أو بغ٢ُاتهم  259،في جدضًضه لل٨خابت، ٞلم ًىضر ٢هغها ٖلى اإلادضصاث اإلاى٢ٗت مً ألَا

 أو ٚحرها مً وؾاتل الاجها٫ اإلا٨خىبت.  

                                                           
 مً ال٣اهىن هٟؿه. 1009أهٓغ اإلااصة  257
 الؿاب٤. 09-08مً ال٣اهىن  1018أهٓغ اإلااصة  258
ت والخُبُووالي ٞخخي:  259  .145، مغح٘ ؾاب٤، م: ناهىن الخدٌُم في الىظٍغ
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 زالثا : قٍغ حػُحن مىيىع الجزاع

ت اإلاغاص  ت وجدضًضها ومكغوُٖتها اقتٍر اإلاكٕغ جدضًض مىيٕى اإلاىاٖػ اياٞت الى وحىص اإلاىاٖػ

اث التي ٌكملها 08/09مً ٢اهىن  2/ 1012ٖلى الخد٨ُم، وهظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة ٖغيها  . ٞاإلاىاٖػ

٣ٖض الكٍغ هي الجزاٖاث الىاقئت ًٖ ٣ٖض اله٣ٟت الٗمىمُت، ما لم ٨ًً الكٍغ ٢ض خهغ الالخجاء 

  260الى الخد٨ُم في بًٗها أو اؾدبٗض منها بًٗها آلازغ.

 اإلابدث الثاوي : الخهىمت الخدٌُمُت

ٓم ال٣اهىن احغاءاث الخهىمت الخد٨ُمُت باٖخباع أن الخد٨ُم هى اإلاىهج في أصاء الٗضالت قؤهه ه

قؤن ٢ًاء الضولت ، لظل٪ ًجب أن ًسً٘ اإلاد٨م في ٖمله لىٟـ اإلاباصة التي جد٨م ٢ًاء الضولت ، 

ُم التي اط ال بض مً اخترامه للمباصة ألاؾاؾُت في الخ٣اض ي، واال حٗغيذ ٧ل احغاءاث زهىمت الخد٨

٣ا إلاا ؾُلي بُاهه الى البُالنؾٝى وؿخىحب صعاؾت ٢ىاٖضها   .ٞو

غاٝ    ،٦ما ًمىذ الخهىم ٞغنا “ مبضأ الُلب“ٞال ًباقغ اإلاد٨م مهمخه اال بُلب مً اخض ألَا

لباتهم  ت إلبضاء صٞاٖهم َو جب أن جخم احغاءاث الخد٨ُم مىاحهت بحن “مبضأ اإلاؿاواة “مدؿاٍو ، ٍو

مبضأ خ٤ “احهت، وطل٪ لخم٨حن ٧ل َٝغ مً ابضاء صٞاٖه والغص ٖلى صٞإ زهمه مبضأ اإلاى “ الخهىم 

 “. الضٞإ 

وهٓغا لىحىبُت الٟهل في الجزإ وانضاع الخ٨م مً أًٖاء هُئت الخد٨ُم، اعجؤًىا ج٣ؿُم هظا 

باث ، أما الثاوي  ٞىخُغ١ ُٞه الى هُا١ وازءاث الخهىمتاإلابدث الى زالزت مُالب، هدىاو٫ في ألاو٫ احغا

 الخهىمت، ووٗالج في الثالث َبُٗت أٖمالها وألاخ٩ام الهاصعة ٖنها.

                                                           
ت، مهغ ،1ٍ ؤيىاء غلى غهض الخدٌُم،ما٫ مهُٟى: الج 260  .247، م: 1998، صاع الٟخذ ،ؤلاؾ٨ىضٍع
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 اإلاُلب ألاُو : إحغاءاث الخهىمت

ما٫ ؤلاحغاتُت في  ت ٖلى بٌٗ ألاخ٩ام الخانت باأٖل ًىو ٢اهىن احغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاٍع

ؤًىا ج٣ؿُم تها اعجزهىمت الخد٨ُم، وجبضأ الخهىمت بُلب الخد٨ُم الى ٚاًت اهتهاء ؤلاحغاءاث ، وإلاٗٞغ

حن  .واله٩ُل ؤلاحغاثي لٗملُت الخد٨ُم، خُث وٗالج ٞيهما الٗمل هظا اإلاُلب الى ٖٞغ

 الكغع ألاُو : الػمل ؤلاحغائي في الخدٌُم

جُب٤ ٖلى الخهىمت الخد٨ُمُت ألاويإ وآلاحا٫   09/08مً ال٣اهىن 1019بم٣خط ى اإلااصة 

                    َغاٝ ٖلى زالٝ طل٪.اإلا٣غعة أمام الجهاث ال٣ًاتُت، ما لم ًخ٤ٟ ألا 

اإلاظ٦غاث ٣ًضم َلب الخد٨ُم إلاد٨مت الخد٨ُم و طل٪ ببًضإ الىزات٤ و : ؤوال : حؿلُم الىعام

جى٢٘ هظه الُلباث مً ٢بل اإلامثل  ، و ًخم الخبلُٜ الغؾمي للمضعي ٖلُه.مً ٢بل اإلاضعي )اإلاد٨م(

مً ال٣اهىن الؿال٠ الظ٦غ ، ًبلٜ  828 ،976اإلااصجحن ىي َب٣ا إلاا حاء في ال٣اهىن للضولت ٦صخو مٗى

 261طل٪ بؤزظ وسخ ٖنها ٖلى ه٣ٟاتهم الخانت،أو الى ممثليهم و  )اإلاضعى ٖلُه(،هظا الُلب الى الخهىم 

لباث الخد٨ُم . ان ٖلى َغ١ أزغي لدؿلُم أوعا١ َو                اال اطا اج٤ٟ الُٞغ

ٍان الخدٌُم ٨ُم في أي م٩ان ًخ٤ٟ ٖلُه الخهىم، ٩ُٞىن هظا ًجىػ أن ًجغي الخد: زاهُا: م

 اإلا٩ان م٣غا للخد٨ُم.

ال٣اهىن الؿل٠ الظ٦غ لٛت ؤلاحغاءاث مً ٖغاتٌ و مظ٦غاث  08جىٓم اإلااصة :  زالثا: اللؿت

. ٦ما ًالخٔ أن اإلاؿدىضاث اإلا٣ضمت في بلٛت أحىبُت باللٛت الٗغبُت، ٞال ًجىػ أن ججغي ٖملُت الخد٨ُم

٤الضٖىي بلٛت أحىب ُت ُت أو ؾمإ قهىص أحاهب ًجب أن جٞغ  .  بها جغحمت عؾمُت أو جغحمت ٖٞغ

                                                           
 مً ال٣اهىن هٟؿه. 21، 841اهٓغ اإلااصجحن  261
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 الكغع الثاوي : الهٍُل ؤلاحغائي

حؿهُال إلحغاءاث الخهىمت الخد٨ُمُت ، البض مً حلؿاث  جمهُضًت ٦بحغاء مىٓمت للخد٨ُم 

حن للخىنل الى ج ٢262بل الكغوٕ في حلؿاث اإلاغاٞٗاث الخد٨ُمُت. ٟاهم بهضٝ ٌؿخم٘ ٞيها الى الُٞغ

جىحُه اإلاد٨م بٗض الخٗٝغ ٖلى مى٢ٟهما مً الجزإ، والاجٟا١ خى٫ حضو٫ أٖما٫ الجلؿت الخمهُضًت، 

 وال٣غاعاث التي ؾدخسظ ٞيها.

جىُب٤ ٢ىاٖض الخًىع و الُٛاب  التي جىو ٖليها ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ما لم  1019وبالٗىصة للماصة 

غاٝ ٖلى ٚحر طل٪، بمٗنى أن هُئت الخ د٨ُم بُٛاب أَغاٝ الجزإ جخم٨ً مً ا٦ما٫ احغاءاتها ًخ٤ٟ ألَا

مٗخمضة في طل٪ ٖلى الى٢اث٘ وألاصلت ؤلازباجُت ل٨ً ان لم ٨ًً هىا٥ اجٟا١ مٗحن حٗىص مد٨مت الخد٨ُم 

 .  لل٣ىاٖض وألاخ٩ام الٗامت

 اإلاُلب الثاوي : ؤلازباث في الخهىمت

ىػ للمد٨م أن ًدب٘ احغاءاث صون وبما أن الخد٨ُم له زهىنُاجه التي جٟغ٢ه ًٖ ال٣ًاء ُٞج

ت ال٣اض ي ؤلاصاعي و َابٗه الخد٣ُ٣ي ل٨ً ال جخٗضي ؾلُت هُئت  263َلب، خه هظه ًٖ خٍغ وجسخل٠ خٍغ

 الخد٨ُم وحىص ؾلُت ألامغ، ٦بحباع الكهىص حبرا أو اخًاع مؿدىض مٗحن. 

في اإلاغا٦ؼ  اختراما إلابضأ اإلاىاحهت وخ٤ الضٞإ ٌٗني طل٪ أن لتزم اإلاد٨م بخد٤ُ٣ اإلاؿاواةو 

ٚحر أن اإلاد٨م ال ٣ًط ي بٗلمه الصخص ي اختراما  264ؤلاحغاتُت بحن الخهىم أزىاء اصاعة وؾاتل ؤلازباث،

                                                           
ت والخُبُو :والي ٞخخي 262  .323، مغح٘ ؾاب٤، م: الخدٌُم بحن الىظٍغ
 الؿاب٤. 09 -08مً ال٣اهىن  1019أهٓغ اإلااصة  263
 .160، مغح٘ ؾاب٤، م: الخدٌُم في الضُو الػغبُت الجضًض فيال٣ٟى ٖمغو ِٖس ى:  264
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ُت ولظل٪ ج٩ىن وؾاتل الثباث الجاتؼ ٢بىلها أمام اإلاد٨م هي ٧ل وؾا تل لل٣ىاٖض الٗامت اإلاىيٖى

 وجؤزظ ٖلى الخٟهُل آلاحي : ،ؤلازباث اإلا٣بىلت أمام ال٣ًاء

اطا اج٤ٟ الخهىم ٖلى زبحر أو زبراء مُٗىحن ، واال ٧ان ٖلى هُئت الخد٨ُم اء: هضب الخبر  (1

،ؾخىضر اهخمام اإلاكٕغ  08/09مً ال٣اهىن  145 - 125اجبإ ما حاء َب٣ا للمىاص 

 .اإلاد٨مىن اط جبحن لهم يغوعة طل٪ في احغاءاث الخد٤ُ٣ ًدبٗها  265بالخبرة،

ا لإلزباث، واطا زاع زالٝ خى٫ اإلاؿدىضاث والىزات٤ هي أ٦ألاصلت الٌخابُت:  (2 ثر الىؾاتل قُٖى

لجؤ لل٣ًاء  عؾمُتها ٧ان الًُٗ بالتزوٍغ ٦ما وضخىا ؾاب٣ا، ُٞى٠٢ اإلاد٨م الجزإ ٍو

. غاٝ ٖلى  266ؤلاصاعي لخحن البذ في صخت الىع٢ت بضٖىي مًاهاة الخٍُى ما لم ًخ٤ٟ ألَا

 ٚحر طل٪ م٘ جىلي اإلاد٨محن احغاءاث هظه الضٖىي .

لى ــــــــت بىاءا ٖــــــامـــــىاٖض الٗــــــــ٣ا لل٣ـــــىء للمٗاًىت َبـــــحؿخُُ٘ هُئت الخد٨ُم اللج ت:ـــــاإلاػاًى (3

ســــــ٣ا٫ الى ٖـــــاث و الاهخـــغاء مٗاًىـــــً جل٣اء هٟؿها، احــــــــلب الخهىم أو مــــــَ ُغ ـــــــحن اإلا٩ان ٍو

 267الت مًمىت م٘ ؤلاقٗاع باالؾخالم،ـــــاث اإلاٗاًىت بغؾــــــىم أو و٦الئهم لخًىع ٖملُـــــالخه

ى٢٘ اإلاد٨ دغع مدًغ الاهخ٣ا٫ الى ألاما٦ً ٍو م٨ً للخهــــــٍو ش ــــــــــى٫ ٖلى وؿــــــــىم الخهـــــــــــم  ٍو

غ اإلاٗاًىت )مدًغ ـــُم ٖلى ج٣ـــــــىض مد٨مت الخد٨ـــــــٖىضها حؿخ 268ًغ،ــــــمً هظا اإلاد  ٍغ

 اإلاٗاًىت (.

                                                           
 .54، م: 2001، صاع الهضي ٖحن ملُلت الجؼاتغ ،1ٍناهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت، ؾىٟى٢ت ؾاتذ:  265
 الؿاب٤. 09 -08مً ٢اهىن  174 -164أهٓغ اإلاىاص  266
 مً ال٣اهىن هٟؿه. 85اإلااصة أهٓغ  267
 مً ال٣اهىن هٟؿه. 149-146اإلاىاص  أهٓغ  268
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ًم٨ً ازباث مىيٕى الجزإ بكهاصة الكهىص ٦ما ًم٨ً ؾمإ أٖىان ؤلاصاعة : قهاصة الكهىص (4

أو َلب خًىعهم لإلًًاخاث، م٘ حىاػ لل٣اض ي أن ٌؿخضعي ٧ل شخو ًغي ؾماٖه 

 269مُٟضا.

 اإلابدث الثالث : خٌم الخدٌُم

اث اله٣ٟاث الٗمىمُت ًبضأ باجٟا١ ألَا ٤ اطا ٧ان الخد٨ُم في مىاٖػ غاٝ ٖلى خل الجزإ ًٖ ٍَغ

واال ًًُغ اإلاد٩ىم له  ،ع وجىُٟظه بغياء مً أَغاٝ الجزإاو٣ٗاص الخد٨ُم ، ٞاهه ًخىج في النهاًت ب٣غا

بان ًُلب مً ال٣ًاء الغؾمي ا٦ؿاب هظا ال٣غاع الخد٨ُمي بالهُٛت الخىُٟظًت التي ًخمخ٘ بها ال٣غاع 

 ال٣ًاثي مً احل  جىُٟظه ٢هغا.

ال ًخدهً  ل الخ٨م ال٣ًاثيـــــــى مثـــــــىب ٞهـــــــىب ببٌٗ الُٗـــ، واإلاكخد٨ُمي اإلالؼمأما ال٣غاع ال

ل ،يض الًُٗ ُٞه د٨ُم ٫ انضاع خ٨م  الخجىاولىا في ألاو ُه ٢ؿمىا هظا الٟهل الى مبدثحن ــــــٖو

 :. و٧ل طل٪ ٖلى الخٟهُل الخاليي ٞسههىاه  للًُٗ في خ٨م الخد٨ُمأما الثاو ،جىُٟظهو 

 اإلاُلب ألاُو : إنضاع خٌم الخدٌُم

بٗض اهتهاء جباص٫ اإلاظ٦غاث واإلاؿدىضاث وجد٤ُ٣ الضٖىي جؤمغ هُئت الخد٨ُم بٗض ؾمإ 

اإلاغاٞٗاث، بذجؼ الضٖىي للخ٨م نغاخت أو يمىا بخدضًض حلؿت للى٤ُ بالخ٨م ، وبظل٪ ًخم ٢ٟل 

اع خ٨م الخد٨ُم، وبمغاٖاة باب الخهىمت  وجى٣ُ٘ نلت الخهىم بال٣ًُت وال ٩ًىن لهم ؾىي انض

 اإلاباصة ألاؾاؾُت  للٗضالت الؿاب٣ت الظ٦غ ، ج٩ىن احغاءاث ؤلانضاع مىضخت ببحغاءاث هي: 

ذ غ الخٌم ،اإلاضاولت والخهٍى  .جدٍغ
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جسغج الخهىمت مً والًت اإلاد٨محن بمجغص نضوع خ٨م الخد٨ُم أي ٖىض الٟهل في الجزإ، 

ىة الص يء ـــــــضوعه ٩ًىن خاتؼا ٖلى ٢ــــــ، ٞاهه بهقهغ(أ 04لم ًخم مُٗاص الخد٨ُم ) بمٗنى ختى وان

ىي بُالن، أو ٧ان لم ًهضع أمغا ــــٞخ٩ىن هظه الدجُت ختى وان ٧ان الخ٨م ٢ابال لضٖ 270اإلا٣ط ي ُٞه،

 بدىُٟظه .

ولِـ خماًت للمهلخت الٗامت  ،جخٗل٤ باإلاهلخت الخانت للمد٨محن ان حجُت أخ٩ام اإلاد٨محن

ُٞئ٦ض اإلاكٕغ الجؼاتغي هىا أن الخد٨ُم له َبُٗت  ،يؿبت ألخ٩ام مدا٦م الضولتخا٫ بال٦ما هى ال

 ، بمىده نغاخت حجُت الص يء اإلا٣ط ي به. ا ٢ًاتُا٢ًاتُت باٖخباع خ٨مه خ٨م

 ،ال٣ًاء ؾىاء ٧ان مد٨ما أو ٢ايُا ٞالدجُت جخٗل٤ بخُب٤ُ ال٣اهىن بىاؾُت مً له ؾلُت     

غاٝ الخد٨ُم ٣ِٞ ٞال جدخج أخ٩ام الخد٨ُم بم٣خط ى اإلااصة ل٨ً جب٣ى هظه الدجُت ٢اتمت ٖلى أَ

ا  08/09مً ال٣اهىن  1038 ا في  ،في الخهىمت التي نضع ٞيهاٖلى مً لم ٨ًً َٞغ ختى و ان ٧ان َٞغ

اث ٦ثحرة، و ٢ض ال ٩ًىن خ٨م الخد٨ُم الهاصع في باقي  الاجٟا١  باٖخباع اهه ٢ض ًىو ٖلى مىاٖػ

اث التي ٢ض جخ٩ىن مً أ  َغاٝ أزغي زاعحت ًٖ مجا٫ و هُا١ نضوعه .اإلاىاٖػ

٦ثحرا ما ًدضر زلِ بحن حجُت الص يء اإلا٣ط ي ُٞه و اؾدىٟاط والًت اإلاد٨م أو اإلاد٨محن، ٞاألولى 

ج٩ىن لألخ٩ام ال٣ُُٗت ٣ِٞ ، وأزغها زاعج الخهىمت التي نضع ٞيها الخ٨م، و الثاهُت جدضر باليؿبت 

ء هٓغه للضٖىي وختى اهتهائها، و طل٪ ؾىاء ٧اهذ مؿالت ل٩ل الخهىمت التي ًٟهل ٞيها اإلاد٨م أزىا

ُت ،و بالخالي ٣ًخهغ ازغ اؾدىٟاط والًت اإلاد٨م ٖلى صازل الخهىمت التي ًد٤٣ ٞيها  احغاتُت أو مىيٖى

            . ِ٣ٞ                 
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اءاث، أي ألانل في خ٨م الخد٨ُم بٗض انضاعه الخىُٟظ لخُاػجه الدجُت التي ٢ض ًغص ٖليها اؾخثى

ٟاالث الىاعصة  ال ًدىػ الخ٨م ٖلى الدجُت اإلاُل٣ت ختى ًخم جٟؿحره وجصخُذ أزُاته اإلااصًت و الٚا

 ٖلُه، مً ٢بل اإلاد٨محن ختى بٗض انضاعه.

 جىكُظ خٌم الخدٌُم :اإلاُلب الثاوي

بال اطا ٢ام اإلاد٩ىم ٖلُه بدىُٟظ الخ٨م ازخُاعا وأٖلً  اعاصجه  الىاضخت في طل٪، ٞاهه ٌٗخبر ٢ا

وهظا ما ًدخاج الى ؾىض  ،ًُغ اإلاد٩ىم  له الى جىُٟظه حبرالخ٨م الخد٨ُم ،و٢ض ًمخى٘ ًٖ طل٪ ُٞ

وهىا نغح اإلاكٕغ بؤهىإ أخ٩ام  271واحغاء جىُٟظي  ٩ُٞىن خ٨م الخد٨ُم ٢ابال للخىُٟظ بٗض نضوعه،

 272الخد٨ُم.

: ناخب الازخهام في جىكُظ خٌم الخدٌُم  الكغع  ألاُو

خ٨م الخد٨ُم ؾىاء ٧ان حؼاتُا أو جمهُضًا أو جهاتُا ،أو٫ احغاء ًخم  بمىحب أمغ ناصع ًٖ

اجساطه لؼم اًضإ أنل الخ٨م ب٨خابت يبِ اإلاد٨مت إلاً حهمه الخعجُل، أما في ال٣ٟغة الثاهُت مً اإلااصة 

٠ اًضإ الٗغاتٌ. ُٞماعؽ ال٣اض ي ؾلُت  1035 غاٝ الظًً ًخدضص جدمُلهم مهاٍع ٣ٞض ُٖيذ ألَا

 ها صون مىاحهت ٖىضما ًىٓغ في الخ٨م إلنضاع أمغ الخىُٟظي . والتُت ًباقغ 

                                                           
 مً  ال٣اهىن هٟؿه. 1035أهٓغ اإلااصة  271
وهي أخ٩ام ال جٟهل في مىيٕى الجزإ ٧لُا أو حؼتُا ،ولِـ منهُا للخهىمت ٞهى ًغمي الى الخمهُض إلنضاع  جمهُضًت ٢ض ج٩ىن ٢غاعاث 272

و٢تي  "مؿخعجل " ، مً زال٫ مىا٣ٞت أَغاٝ الجزإ جىص ي مد٨مت الخد٨ُم أو جؤمغ ببحغاء و٢تي أو مؿخعجل ٢بل خ٨م مىيىعي أو 

غاى مُٗىت ٖلى أن ًخدى٫ الى خ٨م صاتم اطا جم أصاء الٗمل بك٩ل م٣بى٫ ، ؿخٗمل أٚل  انضاع خ٨مها ، َو

ٖىضما ًخٗل٤ بُلباث مخٗل٣ت بالخؤزحر أو ٦مُت ما جم جىُٟظه في ٞهي أخ٩ام ٚحر منهُت للخهىمت ،ٞانلت في اإلاىيٕى  الجؼئيأما الخ٨م   

مىيٕى الجزإ،  ُٞخًمً ٖلى وحه الخدضًض الجؼء مً الُلب الظي ٞهل ُٞه م٘ اؾخمغاع مد٨مت الخد٨ُم في الىٓغ في باقي اإلاؿاتل ، 

وال ٌكتٍر إلاماعؾت هظه  ُٞه مغة أزغي،لظل٪ ٞان الخ٨م الجؼثي ال ًىهي والًت مد٨مت الخد٨ُم و ًم٨ً اٖاصة الىٓغ ُٞما ٞهلذ 

غاٝ ٖلى اهه ًجىػ خغماجها مً طل٪ باجٟا٢اتهم .أما خ٨م الخد٨ُم ا ٞهى الخ٨م اإلاىهي للجزإ  لنهائيالؿلُت انضاع أخ٩امها باجٟا١ ألَا

 بهىعة جهاتُت والخاتؼ ٖلى حجُت الص يء اإلا٣ط ي ُٞه .



 

 

153 

ٌ انضاع أمغ  ٦ما اهه لِـ مً ؾلُخه انضاع أمغ بخٗضًل خ٨م اإلاد٨محن أو ج٨ملخه، أو ًٞغ

ٞلِـ  273في ج٠ُُ٨ الى٢اث٘ أو زُئهم في جُب٤ُ ال٣اهىن ٖليها الخىُٟظ ٖلى أؾاؽ زُؤ اإلاد٨محن،

ًه. لل٣اض ي الٗضو٫ ًٖ ٢غاعه بٗض انضاعه  274ؾىاء نضع ال٣غاع بالخىُٟظ أو بٞغ

 الكغع الثاوي : إنضاع ؤمغ الخىكُظ

٣ًضم َلب اؾخهضاع بالخىُٟظ مً اإلاد٩ىم له بؤصاء مٗحن ٣ًخط ي الخهى٫ ٖلُه بدىُٟظ الخ٨م 

٤ بالٍٗغًت أنل خ٨م الخد٨ُم أو  ٘ الضٖىي ، ٞحٞر حبرا ، ٩ُٞىن الُلب باإلحغاءاث اإلاٗخاصة لٞغ

نىعة مً اجٟا١ الخد٨ُم ؾىاء في ق٩ل اجٟا١ أو في ق٩ل قٍغ ًخًمىه ال٣ٗض نىعة مى٢ٗت مىه، و 

حن، ونىعة مً مدًغ  ،خد٨ُم اطا لم ٨ًً باللٛت الٗغبُتوجغحمت عؾمُت لخ٨م ال 275ألانلي بحن الُٞغ

 2/ 1035، وهظا ما ًٟهم مً اإلااصة ٢ت اٖالن الخ٨م الى اإلاد٩ىم ٖلُهاًضإ خ٨م الخد٨ُم ، ونىعة وع 

غاٝ ه٣ٟاث اًضإ الٗغاتٌ . 08/09ن مً ال٣اهى   خُث ًخدمل ألَا

وال٣غاع الهاصع في َلب ألامغ  276ًهضع ألامغ بالخىُٟظ ٦ما جهضع ألاوامغ ٖلى ٖغاتٌ الضٖىي،

ٌ ال٣اض ي ؤلاصاعي إلنضاعه هظا ألامغ ال ًدى٫ ُٟظ لِـ له حجُت الامغ اإلا٣ط ي بهبالخى ، بمٗنى أن ًٞغ

ٌ صٖىي بُالن خ٨م اإلاد٨محن ُم، ًدى٫ صون انضاع أمغ ، ٚحر أن ال٣ًاء ببُالن خ٨م الخد٨صون ٞع

ب٣ا للماصة بالخىُٟظ أٖاله ٌؿلم عتِـ أمىاء الًبِ وسخت عؾمُت بها الهُٛت الخىُٟظًت  1036، َو

غاٝ ُم،لخ٨م الخد٨ ًىما( ًئ٦ض ٖلى ؾ٣ىٍ خ٤  15، وجدضًض احل )وحؿلم إلاً ًُلبها مً ألَا

، ُٞالخٔ ٖلى وي٘ الهبٛت الخىُٟظًت لخ٨م الخد٨ُم، بان ًضؾخئىاٝ مً اؾخهضاع ألامغ مً حضالا 

                                                           
ت والخُبُوٞخخي:  والي 273  .492مغح٘ ؾاب٤، م: ، ناهىن الخدٌُم بحن الىظٍغ
 .493اإلاغح٘ هٟؿه، م:  والي ٞخخي: 274
 الؿاب٤. 09 -08مً ال٣اهىن  1011، 1007أهٓغ اإلااصة  275
 الؿاب٤. 09 -08مً ال٣اهىن  986- 978أهٓغ للمىاص  276
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ظ خ٨م ـــــ٣اٖـ جىُٟــــًهبذ ألامغ حؼءا م٨مال لخ٨م اإلاد٨محن ، ٞان أمغ الخىُٟظ ال ٌؿ٣ِ ولى ج

ىص ال٨ٟالت ؾىاء ٧اهذ ٖامت ــــاإلاد٨محن الى ما بٗض نضوعه،  ٦ما أن ههىم الخىُٟظ لم جىو ٖلى وح

 أو زانت.

ٍام الخدٌُماإلاُلب الثا  لث: الُػً في ؤخ

ألهه بمجغص نضوعها جدىػ ٢ىة ألامغ اإلا٣ط ي  277ألانل أن أخ٩ام الخد٨ُم ال ج٣بل اإلاٗاعيت،

ُٞه، ٚحر أن جؤزحر الُبُٗت الخٗا٢ضًت لالجٟا١ مهضع ؾلُت اإلاد٨محن، أصي الى ٞخذ ؾبُل صٖىي 

 نغاخت.البُالن يض خ٨م الخد٨ُم ، وهظا ما لم ًىو ٖلُه اإلاكٕغ الجؼاتغي 

: َغم الُػً الػاصًت  الكغع ألاُو

ج٩ىن أخ٩ام الخد٨ُم ٢ابلت لالؾخئىاٝ بٌٛ الىٓغ ًٖ ٢ُمت الجزإ م٘ ؤلاقاعة الى أن خ٨م 

جىػ لألَغاٝ  278ىاػ صعحت زالثت للخ٣اض ي،ـــــــ٤ إلابضأ ٖضم حــــــاإلاد٨محن ٩ًىن جهاتُا، وما هظا اال جُبُ ٍو

٘ الاؾخئىاٝ في أخ٩ام ــــــُٞج 279ُم.ـــــعص في اجٟا٢ُت الخد٨أن ًدىاػلىا ًٖ الاؾخئىاٝ اطا ما و  ىػ ٞع

ش الى٤ُ بها ٞاٟٚل اإلاكٕغ ٖىهغا مهما في ق٩ل اإلاُٗاص  280الخد٨ُم في احل قهغ واخض مً جاٍع

ىه الخ٣ُ٣ي أو  غاٝ اإلاٗىُت ؾىاء الى مَى بم٣خط ى ال٣اٖض الٗامت ٩ًىن بضء اإلاُٗاص مىظ الخبلُٜ ألَا

 اإلاسخاع. 

ضأ خؿاب اإلاُٗاص مىظ الى٤ُ صون الخبلُٜ ؟ زانت أن احغاءاث الخد٨ُم في هظا ٠ُ٨ٞ ًب

٣ت مً َغ١ الخبلُٜ. الن أو الى أي ٍَغ  ال٣اهىن لم حكغ الى ؤلٖا

                                                           
 الؿاب٤. 08/09مً ال٣اهىن  1032اإلااصة  أهٓغ 277
اث الجامُٗت الجؼاتغ، الجؼء ، صًىان اإلاُبالىححز في ؤلاحغاءاث اإلاضهُتابغاهُمي مدمض:  278  .305، م: 2006: 3، 2ٍٖى
 الؿاب٤. 08/09مً ال٣اهىن 1033اإلااصة  279
 مً ال٣اهىن هٟؿه. 1039أهٓغ اإلااصة  280
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، ل٨ً لِـ في خ٨م رة جدضزذ ًٖ خالت أزغي لالؾخئىاٝوفي ٣ٞغتها ألازح 1035وبم٣خط ى اإلااصة 

ٌ الخىُٟظ في ا ٌ أمام  15حل زمؿت ٖكغ ًىم )الخد٨ُم بل في أمغ ال٣اض ي بٞغ ش الٞغ ًىم( مً جاٍع

.ٌ ش الٞغ ت ، ُٞبضأ خؿاب احل الاؾخئىاٝ مً جاٍع  اإلادا٦م ؤلاصاٍع

ًت  ضعج َلب الاؾخئىاٝ في ٍٖغًت واخضة جىصٕ بؤماهت يبِ مجلـ الضولت ،و ج٣ُُض ٍٖغ ٍو

ت اإلاسخهــــل عتُــــمً ٢ب 281الاؾخئىاٝ في سجل زام مغ٢م و مئقغ ٖلُه، ت بالٟهل في ـ الٛٞغ

اث اله٣ٟاث الٗمىمُت. وخ ً ـــــضة الالػمــــظه اإلااصة اإلاــــــضص اإلاكٕغ في هـمىاٖػ ت إلاىذ و٢ذ للمؿخؤه٠ بٗكٍغ

ش أو٫ حلؿت. 20ًىما ) ش حؿلُم الخ٩ل٠ُ بالخًىع )مىظ الخبلُٜ ( و جاٍع  282ًىم(  ٖلى ألا٢ل بحن جاٍع

ب٣ا للماصة  مً َٝغ اإلادامي مٗخمض لضي مجلـ  مً ال٣اهىن أٖاله ج٣ضم الٍٗغًت 905َو

ٞان الضولت والبلضًت والىالًت  800الضولت وهظا باليؿبت للمخٗامل اإلاخٗا٢ض، ل٨ً بم٣خط ى اإلااصة 

ت  906وأخالذ اإلااصة ، ال ج٣ضم ٖغاتًهم مً ٢بل اإلادامي واإلائؾؿاث الٗمىمُت طاث الهُٛت ؤلاصاٍع

جمثل الضولت بىاؾُت الىػٍغ اإلاٗني باله٣ٟت والىالًت بدُث  828 - 826جمثُلهم َب٣ا إلاا حاء في اإلاىاص 

بالىالي والبلضًت بغتِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي واإلامثل ال٣اهىوي باليؿبت للم٣ىماث طاث الهُٛت 

ت .   ؤلاصاٍع

 الكغع الثاوي:  َغم الُػً ؾحر الػاصًت

ــــ٨م الـــىاٝ في خـــباإلياٞت الى َٝغ الًُٗ باالؾدئ ت اله٣ٟاث الٗمىمُت، ٞـخد٨ُم في مىـــ ن ـــــــباٖػ

 اإلااصةمً زال٫  لخ٨م الخد٨ُم غي للًُٗ ٞيها، هٓغا ل٩ىجها ال جغجب أزغا مى٢ٟاـــــاإلاكٕغ أحاػ َغ٢ا أز

                                                           
 مً ال٣اهىن هٟؿه. 952، 539اإلااصجحن  أهٓغ 281
ولت والظي هو ٖلى أن مجلـ اإلاخٗل٤ بمجلـ الض 26/05/2002و ما ًليها مً الىٓام الضازلي اإلاهاص١ ٖلُه في  44أهٓغ اإلااصة  282

ت ألاولى جىٓغ في ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت باله٣ٟاث الٗمىمُت، أهٓغ اإلااصة  5الضولت ًدك٩ل مً   مً ال٣اهىن هٟؿه. 334ٚٝغ في الٛٞغ
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ووحىص أوحه مُٗىت إلاماعؾت هظا الىٕى مً الُٗىن ؾمُذ بُغ١ الًُٗ ٚحر  ،هٟؿه ال٣اهىن  مً 348

 ٖاصًت وهي ٧اآلحي : 

 بالىهٌ ؤمام مجلـ الضولت )ؾغقت الهكهت الػمىمُت(ؤوحه الُػً  -ؤوال 

ت اله٣ٟاث  08/09مً ال٣اهىن  358بم٣خط ى اإلااصة  ال جبنى الُٗىن بالى٣ٌ أمام ٚٞغ

ج٣ضًم ًَٗ  283الٗمىمُت اال ٖلى وحه واخض أو أ٦ثر ٞبضون جىاٞغ اخضها أو أ٦ثر ال ًم٨ً للمخ٣اض ي

 وهظه الخاالث هي: 

ٖضم الازخهام بان جهضع الجهاث ال٣ًاتُت )مجلـ واإلا٣هىص بظل٪  ججاوػ الؿلُت: (1

 الضولت ( أخ٩ام أو أوامغ أو ٢غاعاث ال جضزل يمً ازخهانها.

ت في ؤلاحغاءاث: (2 وهظا مً قؤهه أن ًٟخذ باب الى٣ٌ في خ٨م  مسالكت ؤو إؾكاُ ناغضة حىهٍغ

م نٟت ٧اوٗضا ،أو ٖضم جصخُدها في الى٢ذ اإلاىاؾبالخد٨ُم الظي أٟٚل أٖما٫ هظه ال٣اٖضة 

 . الخ٣اض ي للمضعي

ان اوٗضام ألاؾاؽ ال٣اهىوي للخ٨م الخد٨ُمي ٌٗغيه الى الًُٗ  :اوػضام ألاؾاؽ الهاهىوي (3

بالى٣ٌ ، ٞال ًم٨ً في أي خا٫ انضاع خ٨م ال٣غاع صون الاؾدىاص الى هو ٢اهىوي ٌٗالج اإلاؿؤلت 

خماص ٖلى و٢اث٘ مجغصة مً الىو ال٣اهىوي ج٩ىن ٚحر ٧اٞ ُت إلنضاع خ٨م ٞيها، اإلاُغوخت ، ٞااٖل

الن طل٪ ًٟخذ اإلاجا٫ النُىإ ٧ل مً اإلاخٗامل اإلاخٗا٢ض أو اإلاهلخت اإلاخٗا٢ضة و٢اث٘ مئزغة 

 .مً زاللها ٖلى خ٨م ًسضم مهلختهم لُدهل

                                                           
و اإلاخ٣اض ي هى اخض الخهىم أو مً طوي الخ٣ى١ ٚحر اهه اطا لم ًخم الًُٗ بالى٣ٌ في خ٨م الخد٨ُم زم الٟهل ُٞه باالؾخئىاٝ ،  283

مً  353طل٪ َب٣ا للماصة  ٩ًىن مسالٟا لل٣اهىن ًجىػ للىُابت الٗامت ) مداٞٔ الضولت ( أن ًثحر طل٪ بٍٗغًت بؿُُت ٖلى مجلـ الضولت

 . ال٣اهىن الؿاب٤
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٢ض ًهضع خ٨م الخد٨ُم وال ٌكخمل   اوػضام الدؿبِب ؤو نهىعه ؤو جىانًه مؼ اإلاىُىم: (4

ت مىُى٢ه وهى ما ٌٗٝغ باوٗضام الؿبب ، ٦ما اهه ًم٨ً أن  ٖلى حؿبِب ًم٨ً مً زالله مٗٞغ

دخىي ٖلى أؾباب ٚحر واُٞت ال جئصي بؤي خا٫ اإلاىُى١ الظي جىنل  ًهضع خ٨م الخد٨ُم ٍو

أو الا٢خىإ بما  الُه طاث الخ٨م هٓغا ل٣هىعه، أي بمٗنى ه٣و ألاؾباب التي جئصي الى ال٣ىاٖت

 .وعص في اإلاىُى١ 

مً خُث الاعجباٍ  ، ون اخخىاته ٖلى ألاؾباب مخىاؾ٣تص٦ما ًم٨ً أن ًهضع خ٨م الخد٨ُم 

  284ٌٗٝغ بدىا٢و الاؾباب. ومهما احتهض في عبُها ٞاهه لً ًخم٨ً مً طل٪ وهى ما

ٞاألنل أن ًُب٤ ال٣اهىن جُب٤ُ ؾلُما، ٚحر اهه مسالكت ؤو زُإ في جُبُو الهاهىن الضازلي:  (5

اث ٢ض جئزغ بك٩ل زُحر مُب٤ وواضر ال٣اهىن مً البكغ، ٞمً الُبُعي خضور مسالٟ

ء الى الًُٗ بالى٣ٌ وحؿُم ٖلى خ٨م الخد٨ُم ، الهاصع باالؾخئىاٝ ُٞد٤ للمًغوع اللجى

 .في هظا الخ٨م

ل اإلاًمىن الىاضر والضن (6 اطا نغح الُاًٖ  :ُو لىزُهت مػخمضة في خٌم الخدٌُمججٍغ

له أو ًخلٟه  .٤ الًُٗ بالى٣ٌأو حٗضًله ًٖ ٍَغ بىحىص جؼوٍغ في اخض اإلاؿدىضاث ٞله، أن ًٍؼ

ٍام الخدٌُم مً خُث بػٌ مهخًُاجه:  (7 ٟٞي هظه الخالت ٢ض جخىاحض  وحىص جىانٌ في ؤخ

خ٨م الخد٨ُم اإلاؿخؤه٠ ُٞه مخىا٢ًت ومخًاعبت ال ًم٨ً اًجاص ٢اؾم مكتر٥  و٢اث٘ في أخ٩ام

 ُٞما بُنها.

لٗلم أن أو بؤ٦ثر مما َلب م٘ ا ؤن ًٌىن الخٌم اإلاؿخإهل قُه قهل في ما لم ًُلب مىه: (8

 ال٣اض ي ال ًٟهل اال بما َلب مىه.

                                                           
 .الؿاب٤ 08/09مً ال٣اهىن  357اإلااصة  284
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الؿهى ًٖ الٟهل في اخض الُلباث التي أصعحذ في خ٨م الخد٨ُم مما ًٟخذ باب الًُٗ في هظه 

ب٣ا للماصة  هجض جىػٕ الُٗىن بالى٣ٌ أمام مجلـ الضولت ٖلى الٛٝغ مً  957الُلباث بالى٣ٌ. َو

 اطا جىاٞغث اخض ألاوحه الىاعصة في اإلااصة ٢بل عتِـ مجلـ الضولت، ٞال ًجىػ له هظا الخىػَ٘ اال 

 الؿاب٣ت.

 زاهُا: اغتراى الؿحر الخاعج غً الخهىمت

ا في الجزإ، الظي نضع بكؤهه خ٨م جد٨ُم  285أحاػ اإلاكٕغ ل٩ل ناخب مهلخت لم ٨ًً َٞغ

ٖلى  286ٚحر ٖاصي ٌؿمى اٖتراى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت، ؾاب٤ بحن أَغاٝ قتى ، ج٣ضًم ًَٗ

ىن الٗاصًت بهضٝ مغاحٗت أو الٛاء الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه الظي ٞهل في أنل الجزإ، زالٝ الُٗ

 287ُٟٞهل مً حضًض مً خُث الى٢اث٘ وال٣اهىن.

٦ما أحاػ اإلاكٕغ لضاتني الخهىم )اإلا٣هىص اإلاخٗامل اإلاخٗا٢ض ( أو زلٟهم ختى وان ٧اهىا ممثلحن 

بكٍغ أن ٩ًىن خ٨م الخد٨ُم اإلاُٗىن في الضٖىي، ج٣ضًم اٖتراى الٛحر الخاعج ًٖ الخهىمت ،ل٨ً 

الؿاب٣ت الظ٦غ ٞان الخاعححن ًٖ  1032وبم٣خط ى اإلااصة  288ُٞه ٢ض مـ بد٣ى٢هم بؿب الٛل

تراى، وهي صٖىي حٗني  الًُٗ في خ٨م الخد٨ُم الهاصع بحن  ٤ الٖا الخهىمت لهم خ٤ الًُٗ ًٖ ٍَغ

خب خ٤ في مىيٕى الخ٨م أَغاٝ ٚحر الُٝغ اإلا٣ضم لالٖتراى، مًمىهه أن هظا ألازحر هى نا

اإلاٗترى ُٞه ولم ًغص اؾمه ُٞه ؾىاء ًٖ ٢هض أو ٚحر ٢هض، وبالخالي لم ًدهل ٖلى خ٣ه وهى ما 

 حٗله ًلجؤ الى اٖما٫ هظا ؤلاحغاء.

  

                                                           
 الؿاب٤. 09-08مً ال٣اهىن  381اهٓغ اإلااصة  285
 مً ال٣اهىن هٟؿه. 1032اإلااصة  اهٓغ 286
 مً ال٣اهىن هٟؿه. 960اإلااصة  اهٓغ 287
 مً ال٣اهىن هٟؿه. 383إلااصة ا اهٓغ 288
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 الخاجمت: 

٤ اؾخثىاثي  بضًل ان ازًإ ٧ل اله٣ٟاث الٗمىمُت بمٟهىم ال٣اهىن الى ٖملُت الخد٨ُم ٦ٍُغ

ت ًٖ ال٣ًاء لخل الجزإ أ مغ البض مىه، وطل٪ هٓغا لخهىنُت هظا ال٣ٗض ًٖ ٚحره مً ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

حر ٖامل الؼمً لخل  ومؿاؾه باإلاا٫ الٗام مً حهت واإلاهلخت الخانت لألَغاٝ مً حهت زاهُت، و٦ظا جٞى

٤ م٩ل٠  ال لخل الجزإ ، اال أن الخد٨ُم ًىن٠ ٖاصة بؤهه ٍَغ ت ألن ال٣ًاء ٢ض ًؤزظ و٢خا ٍَى اإلاىاٖػ

غح٘ طل٪ الى جهاٖض عؾىمه وم٩اٞؤة اإلاد٨محن التي ج٩ىن أ٦ثر ٧لٟت ًٖ ال٣ًاء. ماصًا  ٍو

ٞاإلاكٕغ لم ٌكؤ أن ًدغم اإلادخ٨محن مً الًماهاث ألاؾاؾُت التي أخاَهم بها ٖىض الالخجاء الى 

ال٣ًاء ٢هض اإلاداٞٓت ٖلى خ٣ى٢هم، ول٣ض ٚل٠ الاجٟا١ الخد٨ُمي الظي قمل الٗضًض مً اإلاؿاتل 

غاٝ باخترام أزاعه ٖلى هدى ًسى٫ ال٣ًاء بدهاهت ٢ا ؼ هظا الاجٟا١ الى الؼام ألَا هىهُت، وامخض حٍٗؼ

ؤلاصاعي اخترام ألازغ الاًجابي للخد٨ُم، وعٚم جبني الٗضًض مً ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت لخماًت اجٟا١ 

مً  الخد٨ُم اال اهه ٢ض ًهُضم خ٨م الخد٨ُم ٖاصة بٗضم جىُٟظه، وهي أ٦ثر اإلاكا٧ل التي جىاحهه

الىاخُت الٗملُت، مما ًئصي اللجىء الى ال٣ًاء لىي٘ الهُٛت الخىُٟظًت التي جخُلب قغوَا للخىُٟظ، 

غاٝ الى ه٣ُت الهٟغ و٦ؤن الخد٨ُم لم ٨ًً. غها حؿخلؼم ٖىصة ألَا  وفي خالت ٖضم جٞى

ا مً التي ؾىىعصها والتي جم اؾخيباَهالىخائج وزخاما إلاا ها٢كىاه في هظه الىع٢ت هؤمل أن ج٩ىن 

هظه الضعاؾت الخدلُلُت الاو٩ٗاؽ والهضي الُُب لخضمت اإلاهلخت الٗامت، ول٣ض أزغها أن هخلى الىخاتج 

بالخىاػي م٘ اإلا٣ترخاث التي جهُب ب٩ل باخث في خ٣ل ال٣اهىن أو في الخ٣ى٫ اإلاجاوعة الاهخمام بها في 

ب ما قض في الخد٨ُم ،ولٗل أهم هظه الىخاتج ما ًلي:  مداولت لخهٍى
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ال   08/09مً ال٣اهىن  1011-1006ٖٝغ اإلاكٕغ الجؼاتغي نىع الخد٨ُم في اإلااصجحن  ل٣ض -

الخد٨ُم ، ٩ٞان مً ألاحضع أن ٌٗٝغ الخد٨ُم ٖلى أهه " اجٟا١ أَغاٝ ٖال٢ت ٢اهىهُت 

مُٗىت ٖلى اخالت الجزإ الىا٢٘ أو اإلادخمل و٢ىٖه ٖلى مد٨م أو مد٨مت جد٨ُم للٟهل ُٞه 

غاٞه صون  خًمً الاجٟا١ ٖلى  حُٗحن أؾماء اإلاد٨محن بد٨م ملؼم أَل اإلاد٨مت اإلاسخهت ،ٍو

 أو الجهت التي ٌٗهض اليها بظل٪".

مً  1017، 1009،1010،1015ان اؾخٗما٫ اإلاكٕغ للٟٓت مد٨مت الخد٨ُم في اإلاىاص  -

ال٣اهىن الؿاب٤ ، ال ًىضر لىا أ٣ًهض بها أجها ٖباعة ًٖ مغ٦ؼ أو هُئت أو لجىت جدمل اؾم 

ها وأ٢ؿامها حؿمى مد٨مت الخد٨ُم، ٞهى لم مد٨مت الخد٨ ُم أو حك٨ُل مد٨مت ب٩ل ٚٞغ

 ًىضر َبُٗت ه٩ُلتها.

لم ًىضر اإلاكٕغ نغاخت قغوٍ وأع٧ان ٢ُام الخد٨م، بل ٧اهذ اؾخيخاحاث ببؾ٣اٍ  -

ش  ال٣ىاٖض الٗامت لل٣ٗض ٖلُه، باإلياٞت الى الكغوٍ الخانت ٧األهلُت ،ال٨خابت والخؤٍع

 مً ال٣اهىن الؿاب٤. 1014ٞؤهلُت اإلاد٨م جم اؾخيخاحها مً اإلااصة  وجدضًض مىيٕى الجزإ،

ت الٗامت لل٣ٗىص، باإلياٞت الى  - غاٝ التي جم اؾخ٣غائها مً الىٍٓغ ٖضم جىيُذ أهلُت ألَا

 اًًاخها مً زال٫ الخهاتو اإلامحزة ل٣ٗض اله٣ٟت الٗمىمُت.

مً  08/09مً ال٣اهىن  1024( مً اإلااصة ٦04ما أن اإلاكٕغ الجؼاتغي خظٝ في البىض الغاب٘ ) -

 .هالهم أهلُت جىلي جمثُل نٟت الخهىمت الخد٨ُمُت بمىث أَغاٞ

هل هىا جلجؤ اإلاهلخت اإلاخٗا٢ضة الى ابغام ٣ٖض ن٣ٟت م٘ مخٗامل مخٗا٢ض حضًض وبالخالي جيخهي 

الخهىمت؟ أم أن وعزت اإلاخٗامل ألاو٫ هم الظًً ٨ًملىن جمثُل الخهىمت؟   وؾ٩ىث اإلاكٕغ ًٖ ط٦غ 

 ظه الخالت ًًٗىا أمام اخخمالحن هما:  ه
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 .)الاخخما٫ ألاو٫: هٟي هظه الخالت ) ٖضم ه٣ل الخهىمت الى الىعزت 

  الاخخما٫ الثاوي: وحىص هظه الخالت، وان وحضث أًد٤ لىا٢ص ي ألاهلُت جىلي ا٦ما٫ اجٟا١

 الخد٨ُم أم ال ؟.

٤ بحن الخد٨ُم ٖلى اإلاؿخىي الضازلي والظي ًجب أن ٌصج - ٘ هٓغا للٟىاتض ٖضم الخٍٟغ

ني، وبحن الخد٨ُم الضولي  الجمت التي هجىيها بخُب٣ُه اياٞت الى ٖضم ججمُضه لل٣اهىن الَى

ىُت الٗلُا.  الظي ًجب أن ًىٓم بما ًدٟٔ اإلاهالر الَى

٧ىن اإلاكٕغ هو ٖلى حمُ٘  َغ١ الًُٗ في أخ٩ام الخد٨ُم، اال أهه أٟٚل ًٖ ط٦غ اخضي  -

 اٖاصة الىٓغ. وهظا ما ًجٗل أو ًً٘ أخض                                أهم الُغ١ وهي خالت صٖىي الخماؽ 

َغفي الجزإ في مى٠٢ نٗب في خالت انضاع خ٨م جد٨ُم ٖلى أؾاؽ وزات٤ مؼوعة، أو في  -

خالت ما اطا خ٨م ٖلى الخهم بؿبب ٖضم ج٣ضًم وز٣ُت ٢اَٗت في الجزإ ٧اهذ مدخجؼة 

 ٖىض الخهم بضون وحه خ٤.

م مً أن  - اإلاكٕغ مىذ للمخٗامل اإلاخٗا٢ض خ٤ اللجىء الى الخد٨م لٌٟ الجزإ بِىه وبحن بالٚغ

اإلاهلخت اإلاخٗا٢ضة، اال اهه اٟٚل ًٖ ٖىهغ هام هى ٖضم جسهُو ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت 

ت اله٣ٟت الٗمىمُت وجبُاجها، بل أزًٗها لل٣ىاٖض الٗامت للخد٨ُم هٓغا  للخد٨م في مىاٖػ

 البالٛت.ل٩ىجها مً ال٣ٗىص طاث ألاهمُت 

وي٘ ٢اهىن للخد٨ُم ًخىلى جىُٓم مد٨مت الخد٨ُم ووي٘ ٢ىاٖض إلحغاءاتها بما  ههترحلظل٪ 

غاٝ ٖلى وي٘ أؾـ حؿحر ٖليها  ًدىاؾب م٘ َبُٗت الخد٨ُم، لدؿهُل مهامها في خالت ٖضم اجٟا١ ألَا

  احغاءاث الخهىمت ،باإلياٞت الى جسهُو باب زام بؤخ٩ام الخد٨ُم في اله٣ٟت الٗمىمُت.
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وجهُب بالباخثحن في ٖلىم ال٣اهىن بالبدث والخى٣ُب في هظه ؤلاق٩الُاث إلػالت اللبـ الخانل 

غ هظا الىٓام  اث التي حُٗب هٓام الخد٨ُم وج٣ضًم اإلا٣ترخاث ال٨ُٟلت بخٍُى ٞيها، وصعاؾت الىٍٓغ

اث ٖلى ،ومكاع٦ت حهاث الخ٩ىمت في ٣ٖض مئجمغاث إلاٗالجت ال٣هىع في هٓام الخد٨ُم وجباص٫ الخبر 

سضم اإلاهلخت الٗامت.   اإلاؿخىٍاث اإلادلُت وؤلا٢لُمُت في ما ًجلب الىٟ٘ الٗام ٍو
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 نائمت اإلاغاحؼ

 

م   الهغان الٌٍغ

 الهىاهحن  

  ت اإلاهغي في قؤن الخد٨ُم ب 1994لؿىت  27ال٣اهىن ع٢م  .اإلاىاص اإلاضهُت والخجاٍع
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  ضة عؾمُت اإلاخٗل٤ ب٣اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُ 2008اإلائعر في ٞبراًغ 09  -٢08اهىن ع٢م ت ،حٍغ ت وؤلاصاٍع

 .21ع٢م 

  ضة  24/07/2002اإلائعر في 250 -02مغؾىم عتاس ي ع٢م اإلاخًمً جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت، الجٍغ

 . 51الغؾمُت ع٢م

   اإلاخًمً  02/250اإلاٗض٫ واإلاخمم للمغؾىم   2008/ 10/ 26اإلائعر في  338 -08مغؾىم  عتاس ي ع٢م

ضة الغؾمُت ع٢م جىُٓم اله٣ٟاث ا  .59لٗمىمُت، الجٍغ

 الٌخب 

 ، ٘الىظام الهاهىوي الجكام الخدٌُم، صعاؾت جدلُلُت الًغاس ي ٖبض الباؾِ مدمض ٖبض الىاؾ

ُت،، اإلا٨خب الجام1، ٍمهاعهت  .2005مهغ،  عي الخضًث الاػاٍع

  ، ت والخُبُووالي ٞخخي ت ،مهغ،  ، وكؤة ناهىن الخدٌُم في الىظٍغ  .2007اإلاٗاٝع باإلؾ٨ىضٍع

 بُٗخه: وحضي عاٚب ٞهمي ذ،مجلت ٧لُت ال ،مٟهىم الخد٨ُم َو  .1993-1992خ٣ى١، حامٗت ال٩ٍى

  ؼ ٖبض اإلاىٗم: زلُٟت ت الضازلُت والخاعحُتٖبض الٍٗؼ ال٨ٟغ  اع ، صالخدٌُم في مىاػغاث الػهىص ؤلاصاٍع

  .2006، 1الجامعي، مهغ، ٍ

  اث الجامُٗت الجؼاتغ،صًىان ا ،الىححز في ؤلاحغاءاث اإلاضهُت :ابغاهُمي مدمض  .2006إلاُبٖى

 مغح٘ ؾاب٤ الخدٌُم في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت :بً هانغ مدمض البجاص،. 

 ت ،مهغ ،،صاع الٟخ1ٍ ؤيىاء غلى غهض الخدٌُم، :الجما٫ مهُٟى  .1998ذ ،ؤلاؾ٨ىضٍع

 2001ع الهضي ٖحن ملُلت الجؼاتغ ،، صا1ٍناهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت ،  :ؾىٟى٢ت ؾاتذ. 

 اث الجامُٗت االىححز في ؤلاحغاءاث اإلاضهُت: ابغاهُمي مدمض . 3ٍ 2لجؼاتغ، الجؼء ، صًىان اإلاُبٖى

2006. 
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A la fois simple et complexe, l’empoisonnement est l’infraction la plus 

séduisante ayant fait couler beaucoup d’encre de la part des pénalistes surtout au 

niveau de son élément matériel qui, en fonction de chaque délinquant, se diffère 

par de divers moyens dans le temps et dans l’espace.   

Quant à son élément intentionnel, l’empoisonnement est le résultat d’un 

mobile qui, en lui-même, tracera la qualification fondamentale de ce crime. A 

titre d’exemple, empoisonner son conjoint classera cette infraction dans la 

catégorie des crimes conjugaux ; empoisonner un ministre fera revoie vers la 

sphère des crimes politiques,…  Mais avant de voir tout ça en se référant à la 

l’analyse pénale normative, il semble plus nécessaire, en préambule, de 

commencer par une approche des sciences criminelles empiriques. 
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En effet,  contrairement au vol ou au meurtre où l’infraction pourra avoir 

lieu à l’encontre d’un inconnu, l’empoisonnement nécessite, primitivement, un 

lien de confiance très étroit entre l’auteur et la victime.  En calquant les deux 

premières infractions à défaut de ce lien, le criminel pourra procéder à l’élément 

matériel quand même :  

pour que l’homicide soit  commis il suffit que l’auteur tire une balle de son 

pistolet même en visant un inconnu ; pour le vol, les statistiques criminelles 

approuvent toujours que ce délit se commet rarement  contre une connaissance 

proche, dans la plupart des temps le voleur vise un inconnu disposant d’un objet 

de valeur. 

Quant à l’empoisonnement le lien de confiance est la pierre angulaire sur 

laquelle repose l’élément matériel. Car, pour consommer le produit mortifié, le 

plat doit être présenté par un membre de famille ou d’un serviteur...  Autrement 

dit, l’administration des substances repose entièrement sur  le consentement 

propre de la victime qui ignore la dangerosité de la situation. 

 A ce propos, le pénaliste et juge d’instruction GOLLETY  voyait dans 

l’empoisonnement l’œuvre d’une personne, qui peut facilement et souvent 

approcher de la victime
289

.  

Ainsi, ce lien donnera influence sur l’acte même de la commission de cette 

infraction et ceci se traduit par ce qu’on appelle « le caractère répétitif certain ».  

A ce stade, le criminel de confiance se trouvera dans état de répéter l’acte 

donnant une substance à faible effet et d’une manière échelonnée dans le temps 
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 GOLLETY, « Chronique pratique d’instruction criminelle : l’empoisonnement.», Rev. sc. crim. 

1952, p. 299.
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que d’injecter une substance forte et suffisante à tuer la victime plus 

directement
290

.  

En choisissant la première méthode s’appuyant sur le lien de confiance, le 

criminel vise l’effacement graduel des soupçons issus de la mort violente, ainsi 

qu’aux traces flagrantes de l’infraction. Et c’est la raison pour laquelle les 

pénalistes scrutent que l’empoisonnement est « Le crime de patience par 

excellence
291

 ». 

Toutefois, cette approche de confiance n’est pas absolue. Dans le cadre des 

nouvelles théories de l’acte criminel, les éléments matériels propres à chaque 

infraction connaissent  un état d’évolution en fonction de l’intelligence sociale 

moderne. De ce fait, dans les sociétés actuelles, on peut trouver plusieurs cas 

d’empoisonnement nés dans l’absence d’un lien de confiance. 

A cote de ce dernier, le deuxième trait criminologique de 

l’empoisonnement se rattache au niveau psychique dit « culpabilité ». En effet, 

comme la panoplie de son acte l’exige, l’administration des substances procure 

pour l’auteur un sentiment de passivité puisque le résultat ne se présente pas 

directement. Sur le plan psychologique, la durée entre l’acte et le résultat touche 

directement l’inconscience du criminel d’où découle la diminution du sentiment 

de culpabilité. En d’autres termes, plus que cette durée de l’acte matériel 

s’échelonne plus que le sens d’irresponsabilité rehausse.   

Au niveau du mécanisme cérébral, le sentiment d’irresponsabilité, en 

sciences criminelles, produira à son tour l’effacement graduel des souvenirs 

                                                           
290

 A ce sens, citons l’arrêt rendu par la cour de cassation française le 5 Février 1958 qui estime que 

l’accumulation de petites quantités de poisons qui n’auraient pas été de nature à entrainer la mort, 

puisse caractériser l’empoisonnement lorsque l’ensemble de ces quantités portent atteinte à la vie de la 

victime.  
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 Voir à ce sens : POTTECHER J., « Observations sur la criminologie de l’empoisonnement. », Rev. 

sc. crim. 1955, p. 308.
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propres à l’infraction. Le cerveau se trouvera dans l’état de se débarrasser du 

mal gardé suite à l’acte criminel.  

Comme résultat, on trouve que l’auteur même du crime aide la victime à se 

soigner dans l’objectif de se guérir. C’est ce qu’on appelle « le caractère 

stéréotypé de la bonne personne » ; on trouve aussi ,que dans ce type 

d’infractions, lors de l’interrogatoire, l’auteur répond aux questions sans aucun 

trac, frayeur ou inquiétude. Et c’est la raison qui pousse les juges d’instruction 

de procéder à des enquêtes très rigoureuses au niveau du procès et même au 

niveau des droits de la défense.  

La question posée est puisque l’empoisonnement vise la mort d’autrui en 

procurant tous les effets susvisés, pourquoi le législateur pénal dans tous les 

systèmes juridiques, de souches diverses, l’a traité indépendamment de 

l’homicide volontaire?  

Avant de répondre à cette question, notons qu’après la période 

révolutionnaire, notamment lors de l’élaboration du code pénal français de 1791, 

le législateur alla jusqu’à le fait de gommer les particularités liées à ce crime en 

le définissant comme un meurtre spécial tout en supprimant la peine de mort qui 

était, auparavant, la peine encourue pour l’empoisonnement
292

.  

Cette confusion était fréquente jusqu’à 1810 date de la promulgation du 

code pénal connu par le code pénal de Napoléon qui a largement inspiré le code 

pénal marocain de 1963, qui est encore en vigueur jusqu'à aujourd’hui.  

 Aux termes de l’article 398 du même code : « quiconque attente à la vie 

d’une personne par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou 

moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées 
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ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites, est coupable 

d’empoisonnement et puni de peine de mort ». 

A première vue, il s’avère que le législateur n’exige pas pour que 

l’empoisonnement soit constitué, que la victime ait subi un préjudice du fait de 

ces substances. Cela nous semblera le premier trait de dissemblance entre 

l’empoisonnement et l’homicide nécessitant, obligatoirement,  la mort de la 

victime. On entend alors que l’auteur de l’empoisonnement se trouvera face à 

une responsabilité pénale même si l’objectif visé n’atteint pas le résultat formel. 

Lors de cette optique, il est remarquable que ce n’est pas le résultat préjudiciable 

qui motive la poursuite pénale, mais c’est l’intention du criminel d’offenser les 

valeurs sociales d’autrui. En décortiquant l’article 398, la réflexion nous guidera 

à discuter les questions suivantes : 

 Le crime d’empoisonnement attentat ou tentative ? 

En revenant au même article, il nous attire que le législateur a évoqué le 

terme « attente » en premier lieu. En effet, le vocable attente est aborigène de 

« attentat » dont l’étymologie provient du latin Ad-tentare . 

 Il s’agit donc de la même famille de la tentative. Cet état de lettre donnera 

influence sur l’état de droit où le juriste se trouvera face à une très grande 

ambigüité autour de la notion de tentative, surtout pour les pénalistes qui 

fondent la plupart de leurs réflexions sur cette dernière. Quant aux profanes, ils 

considèrent la tentative comme étant un attentat, chose qui est illogique et 

absurde en droit pénal. 

 En se référant à l’article 114 du code pénal Marocain, la tentative est le 

commencement d’exécution criminelle qui a été suspendu ou a manqué son effet 

par des circonstances indépendantes à la volonté de l’auteur. Cette définition 
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donne un trait bien limité de la tentative en l’attachant, obligatoirement, à un 

commencement du plan criminel.  

Quant au terme « attentat », il trouve sa place dans la classification des 

infractions au sein du code. A première lecture du sommaire, on trouve les 

atteintes contre la sureté de l’état, puis les atteintes contre les libertés et droits 

garantis aux citoyens, puis les atteintes contre l’ordre public commis par les 

fonctionnaires,..  Parmi les différents classements retenus, l’empoisonnement 

rentre dans les attentats contre les personnes à coté de l’homicide volontaire et 

involontaire, blessures,… On entend dire ici que celui qui empoisonne un 

animal ne se poursuivra pas pour ce crime. 

A ce stade, on peut observer que l’attentat est une infraction formelle et 

consommée, chose qui se trouve en flagrante contradiction par rapport à la 

tentative. En posant l’empoisonnement, il s’agit d’une infraction matérielle qui 

atteint la vie d’autrui. D’autre part, on peut même concevoir qu’il s’agit d’une 

tentative touchant à la fois le résultat et donnant atteinte. Puisqu’en revenant 

vers l’article 398, même si l’acte de donner substance n’a procuré le résultat de 

la mort, le crime est punissable.  

Selon la méthode du droit pénal spécial, l’atteinte est le résultat indirect de 

la tentative déguisée en acte consommé. Pour en simplifier les termes, la 

particularité textuelle du crime d’empoisonnement rend de la tentative qui n’est 

que le début de l’élément matériel (puisque le résultat de cet élément n’est pas 

exigé pour que la responsabilité pénale s’engage) une atteinte. Sauf qu’ici les 

règles de la tentative visées par l’article 114 vont changer. Il arrive dans 

l’empoisonnement que l’auteur, après avoir donné les substances à la victime, 

l’aide à se soigner.  
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Donc, même si la suspension de l’effet mortifié ait lieu par des 

circonstances dépendantes de la volonté de l’auteur, ce dernier sera en état de 

responsabilité. Et c’est la raison pour laquelle on a dit que l’atteinte dans ce 

crime vaut tentative déguisée, car la vraie image de cette tentative connaitra un 

effacement dés que l’auteur répare sa faute pénale. Allons, même, plus loin pour 

dire que l'empoisonnement réprime une tentative d'atteindre la vie. Que ce soit 

dans les deux analyses, le législateur vise un seul résultat qui est la protection 

primordiale de la vie d’une personne. 

Cependant, les termes de l’article 398 « quelles qu’en aient été les suites » 

marquent suffisamment notre analyse.  

Le crime d’empoisonnement est donc consommé indépendamment de la 

mort d’autrui. Toutefois, cette approche diffère selon chaque pays. Dans le cadre 

du droit comparé, le code pénal égyptien exige la mort pour que la poursuite 

d’empoisonnement soit engagée, contrairement à la loi marocaine et française. 

  L’empoisonnement, une infraction intentionnelle ? 

En se référant à sa nature, l’empoisonnement est, selon sa répression de 

peine de mort, un crime. En fonction de l’article 133, les crimes et délits ne sont 

punissables que lorsqu’ils sont commis intentionnellement. Donc, même si le 

législateur n’a pas signalé le point intentionnel d’une manière directe dans 

l’article 398, l’empoisonnement reste une infraction intentionnelle par 

excellence. De même, il paraît illogique que l’auteur donne à la victime des 

substances sans avoir une pensée frauduleuse. 

 Nonobstant, ce qui est difficile à ce stade, c’est l’essai de définir cette 

intention. Et comme le grand pénaliste DELMAS-SAINT-HILAIRE estime qu’ 

en matière d’intention, il y a autant de doctrines que d’auteurs, la situation 

semble plus compliquée. L’élément intentionnel se présente comme étant la 
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volonté tendue, en connaissance de cause, vers un acte ou un état que la loi 

interdit»
293

. 

 A coté de cette définition, insérons, ainsi, une autre plus précise de 

l’élément intentionnel rendu par la jurisprudence française. Pour cette dernière, 

l’élément psychologique  se constitue dès que l’agent a volontairement porté 

atteinte à la valeur sociale protégée par le texte de qualification, quel que soit le 

mobile qui a inspiré les coups
294

.  

En plaçant l’empoisonnement sur cette définition le résultat nous conduira 

cette fois ci à analyser deux concepts : Le dol spécial et le dol général. 

Toutefois, cette analyse porte peu d’intérêt puisqu’il évident que l’auteur , qui 

administre une substance empoisonnée à la victime, veut bien arriver au stade de 

la mort de cette dernière. 

D’une manière générale, pour être constituée, l’intention criminelle 

suppose la réunion de deux éléments. Premièrement, une connaissance ou 

conscience. Puis la volonté de l’auteur de vouloir empiéter les limites posées par 

la loi. Cependant, les pénalistes contemporains ont ajouté un troisième élément 

se manifestant dans la volonté du résultat dit « dol spécial ». 

En calquant ces éléments sur l’empoisonnement, il se voit que le 

particularisme de cette infraction n’obéit pas à ces notions standards. Certes il 

s’agit d’une infraction purement intentionnelle, mais cette intention se présente 

dans une conjoncture différée par rapport aux autres incriminations de droit 

commun. Si on pose l’homicide volontaire, on va trouver que les trois éléments 

de l’intention aient existence ; la connaissance et la conscience de donner mort à 
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294

 Arrêt Lahore, rendu par la cour de cassation 8 Février 1977. 
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autrui par le biais d’une arme quelconque, la volonté vers le but antisocial, puis 

la volonté du résultat de mort. 

 Quant à l’empoisonnement, on trouve que la connaissance ou la 

conscience marquent suffisamment leur place, la volonté d’enfreindre la réalité 

légale au travers l’acte d’administrer des substances se considère comment étant 

le moteur qui anime cette infraction.  

Sauf qu’au niveau du troisième élément dit « dol spécial », la volonté de 

résultat pourra faire défaut tout en gardant la responsabilité pénale. En d’autres 

termes, l’empoisonnement se constitue entièrement même si l’auteur ne dispose 

pas, intentionnellement, de ce dol spécial. Et cela est dû à la notion de la 

tentative déguisée de cette infraction. Ce crime d’attentat peut être constitué 

indépendamment de la mort de la personne pour laquelle l’administration de 

substance a été faite.  

Dans la culture des profanes, et même de certains juristes, on pense que 

tout comme pour le meurtre, l’élément moral de l’empoisonnement nécessite 

l’existence d’une intention homicide, chose qui n’est pas juste en droit pénal. 

 La question posée à ce stade se rattache à la qualification d’une infraction 

dont l’élément intentionnel de l’auteur ne vise que de paralyser la victime sans 

la tuer ? 

En consultant l’article 398, on remarque que le législateur a utilisé les 

termes suivants « … par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou 

moins promptement.. ».  

On entend dire par cela, que si ces substances ne font que troubler le 

mécanisme corporel de la victime, on va sortir de la qualification pénale 

d’empoisonnement.  
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Et pour le prouver, afin de détruire l’accusation d’empoisonnement 

proprement dite, l’avocat de l’auteur doit se référer à une expertise 

scientifique
295

 de nature à montrer que les substances ne provoquent pas le 

décès, Sauf qu’ici, la qualification fera revoie vers les articles 413, 414, et 415 

du code pénal incriminant le fait d’administrer à autrui des substances nuisibles 

à la santé. 

Pour avoir des analyses exactes, le pénaliste ne doit pas se retourner vers à 

l’intention de tuer, mais plutôt vers l’intention d’empoisonner. Ce point servira 

le cas où la victime consomme le plat empoisonné en connaissance qu’il est 

mortifié. Ici la situation se penche plus vers le suicide, et pour effacer la 

responsabilité pénale de celui qui a présenté le plat empoisonné, il faut se 

focaliser plus à l’intention d’empoisonner
296

. Toutefois, cette référence n’est 

utile que dans ce cas, à part ça, elle occupe la place du dol spécial qui ne porte 

que peu d’intérêt. 

 Ajoutons qu’à coté du dol spécial, même l’erreur sur la personne est 

également sans importance pour constituer l’élément moral du crime 

d’empoisonnement. L’erreur de fait où un jus avait été empoisonné par le 

serveur dans le but que ce soit le client (x) qui le boive, mais malheureusement, 

c’est (y) qui l’a bu, n’efface pas la responsabilité pénale du serveur qui sera 

poursuivi pour empoisonnement par excellence. 

En dernier lieu, comme réponse directe au point du dol, l’empoisonnement 

est un crime intentionnel dont l’intentionnalité demeure distinguée, par rapport 

aux autres infractions, suite à la technicité textuelle de l’article 398. 
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 L’arrêt de la cour de cassation marocaine a déclaré le 12 Janvier 1987, que l’expertise étant une 
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L’empoisonnement, une infraction purement formelle ? 

En vertu de la célèbre règle du droit pénal spécial « pas d’infraction sans 

activité matérielle », l’élément matériel est l’acte qui traduit le dessein criminel 

par voie de fait dans la mesure de le rendre concret et réel. Entre l’intention 

criminel le projet et le résultat, c’est l’élément matériel qui transforme le dessein 

en réalité. 

 Autrement dit , L'élément matériel de l'infraction doit être accompli 

objectivement pour que cette dernière soit constituée. Le problème est de définir 

à quel moment l'acte est considéré comme objectivement accompli. L'individu 

qui veut commettre une infraction franchit plusieurs étapes sur le chemin du 

crime dit « iter criminis ». Au départ, il y a la simple pensée criminelle, l’acte 

puis le résultat. La classification des infractions à ce niveau s’articlent soit au 

niveau de l’acte criminel lui-même, soit au niveau du résultat engendré par cet 

acte. 

En apposant l’empoisonnement face à ce concept, il s’agit bien d’une 

infraction formelle stricto sensu qui se rattache à l’acte criminel sans se référer 

au résultat, mais est ce que cette qualification est toujours absolue ? 

A première analyse, notons que l’empoisonnement est une infraction 

formelle contrairement à l’homicide qui se considère comme purement matériel. 

Néanmoins, avant de procéder à ce classement définitif, la réflexion nous 

mènera cette fois ci à discuter la nature même du résultat qui définit la 

matérialité de l’empoisonnement.  

En droit pénal, quand on parle du résultat, il faut bien définir s’il s’agit 

d’un résultat purement matériel ou légal. Pour que le résultat soit atteint, il faut 

que l’infraction soit consommée matériellement. Sauf qu’à cette limite, il y a 
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une grande confusion fait entre ce type de résultat et le résultat réel dit « résultat 

sociologique
297

 » trouvant son origine en droit pénal Italien. Pour le professeur 

DECOCQ, le résultat réel est celui qui est redouté par le législateur. Pour 

l’homicide que ce soit volontaire ou involontaire ainsi que pour 

l’empoisonnement, le résultat réel est la mort de l’être humain. Dés lors, la 

distinction entre le résultat réel et matériel n’existe que sur le plan théorique.  

En effet, si pour les infractions matérielles le deuxième type de résultat 

(matériel) est la pierre angulaire sur laquelle se constitue l’infraction, le résultat 

réel ne sert que de définir la politique criminelle à suivre afin de diminuer le 

préjudice causé par l’infraction et les autres mesures préventives, et c’est la 

raison pour laquelle on a dit que ca ne sert que le plan théorique.  

Quant au niveau pratique et judiciaire, c’est le résultat réel qui se prend en 

considération par le juge d’instruction afin de tisser les premières réflexions de 

poursuite pénale.  

 Mais puisqu’on est face à un crime purement matériel les deux types de 

résultats semblent avoir peu d’intérêt. Autrement dit, l’empoisonnement est une 

infraction formelle dans laquelle la loi incrimine un procédé sans s'inquiéter du 

résultat. 

Toutefois, signalons que « le résultat » n’est pas le seul moyen de délimiter 

les frontières entre l’infraction formelle est matérielle, il faut se référer à 

l’élément intentionnel afin de sortir avec des analyses plus exactes. 

MERCADAL affirme dans son ouvrage « Essai sur le résultat dans la théorie de 

l'infraction pénale » qu’une infraction formelle est, selon les cas, une infraction 

qui ne suppose pas d'intention ou une infraction indépendante de tout résultat; et 

une infraction matérielle est tantôt une infraction  intentionnelle.  
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Sauf qu’en suivant cette piste, la première contradiction qu’on va 

rencontrer se présente par la nature même de l’empoisonnement qui est une 

infraction intentionnelle et formelle à la fois. Allons plus loin pour affirmer que 

même si le résultat matériel n’existe pas, le moyen de l’acte qui se présente par 

le fait d’administrer des substances peut, seul, déterminer une existence 

formelle. 

 Et ici, la liaison entre les termes « existence » et « formelle » ne se 

présente pas selon un onglet philosophique embrassant deux termes contraires, 

mais c’est la nature complexe de l’empoisonnement qui impose le mariage entre 

ces deux formules séparables.  

Certes que ce crime par poison est un crime formelle, mais c’est la nature 

de son acte qui doit se présenter, obligatoirement, sous forme matériel qui 

transforme les principes classiques, en rendent de l’empoisonnement une 

infraction formelle déguisée, tout comme dans le cadre de sa tentative et de son 

élément intentionnelle. Sauf que la question qu’on doit se poser à cette étape est 

quoi concernant la commission de l’acte matériel d’empoisonnement par 

omission ou par abstention ? 

En se retournant vers l’article 398, le législateur a bien préciser les termes 

en édictant que « quiconque attente à la vie d’une personne par l’effet des 

substances… » Tout en gardant le silence sur la nature de l’acte qu’il soit positif 

ou négatif.  Il est évident que tous les pénalistes sont d’accord sur le fait que 

l’empoisonnement est un acte par commission, mais est ce que cette règle n’a 

aucune exception ?  

Le comportement positif représente la quasi-majorité des infractions :  

voler, tuer… ces infractions sont dites de « commission par commission », 

elles se réalisent par une action positive. Pour le meurtre, l’acte matériel consiste 
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n’importe quelle action de nature à engendrer la mort d’autrui ; pour le vol, 

l’élément matériel consiste la soustraction ; ainsi on trouve des types 

d’infraction dont l’élément matériel est plus complexe telle que l’escroquerie.  

Or que les actes négatifs dits de commission par omission
298

, l’acte matériel 

consiste un acte positif ayant engendré un résultat matériel. 

En calquant l’acte négatif sur l’empoisonnement, la logique nous donnera 

un exemple assez simple. C’est le cas d’une sortie entre amis dans le désert où la 

personne (A) , sans agir, sait que la verre de thé que la personne (B) s’apprête à 

boire est empoisonné du fait qu’un petit scorpion est tombé dedans. Est-ce que 

la qualification pénale dans ce cas induira vers l’empoisonnement ?  Face au 

silence de la jurisprudence marocaine, la jurisprudence française a répondu 

indirectement à la question en estimant qu’il y a empoisonnement lorsque 

l’auteur remet à la victime la substance mortifère en vue de son absorption
299

.  

 Donc pour que ce crime soit constitué, il fallait que la personne (A) 

présente le thé à (B) même si la victime buvait ce thé avant l’arrivée de la 

personne (A). Juste le simple fait de lui présenter le verre empoisonné engagera 

la poursuite pour empoisonnement. Or que dans la première situation la 

qualification se penchera plus vers l’article 431 du code pénal qui incrimine la 

non-assistance d’une personne en péril. 

Ajoutons une troisième situation où la personne qui administre la substance 

ne connaît pas la qualité mortifère du produit. Dans ce cas, le crime 

d’empoisonnement s’efface pour absence de l’élément intentionnel exigé par 

l’article 133.  
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Toutefois elle pourra être poursuivie pour faute fondée sur la négligence ou 

l’imprudence. Dès lors, dans ce deuxième cas, la personne qui lui aura confié le 

produit dans le but qu'elle l'administre sera poursuivie en qualité d’auteur 

principal de l’infraction non pour complice
300

. 

Les substances d’empoisonnement doivent toujours être substances ? 

L’acte d’empoisonnement de l’article 398 consiste l’emploi ou 

l’administration de substances mortifères par leur nature, et leur toxicité. En 

parallèle si on pose les termes de l’article 413, le législateur a évoqué, 

également, le terme « substances » mais de nature différente. Il s’agit dans cet 

article des substances nuisibles à la santé non mortifères. Donc voici le premier 

point de distinction entre ce qui construit empoisonnement au sens de l’article 

398 et entre ce qui renvoit vers l’article 413 et suiv. 

  Cependant, ce même point de distinction à savoir « les substances » 

permettra d’effacer toute l’infraction. Citons dans ce cadre l’affaire de l’alcool 

en 1900 où l’épouse a servi à son mari alcoolique, dans l’intention de provoquer 

sa mort, une quantité importante de l’alcool concentré qui a effectivement causé 

le décès.  

Dans cette affaire, la jurisprudence a estimé qu’il s’agit d’un homicide 

volontaire non pas d’un empoisonnement, puisqu’il y a absence de l’élément 

primordial de ce crime se manifestant au niveau des substances mortifères.. On 

entend dire, alors, que face à un produit non mortifié il se voit impossible de 

constituer un empoisonnement au sens pénal.  

Ajoutons aussi les affaires de transmission VIH par voie sexuelle qui ne 

peuvent aucunement fonder un acte d’empoisonnement, de même notons 

qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit une obligation portant sur 
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les relations intimes ,chose qui exclut ce genre de relations de ces infractions 

visant un préjudice dans le sens de l’empoisonnement ou même des articles 413 

et suiv. Sauf si le dol spécial « intention de donner la mort » trace largement son 

existence.  

Et ici le premier obstacle posé réside au niveau de la relation sexuelle elle-

même. Autrement dit, il semble difficile de poursuivre pénalement l’auteur d’un 

préjudice d’où la nature provient d’une infraction strictement réprimée par la loi 

marocaine à savoir « les relations sexuelles hors mariage ». Toutefois si le lien 

de mariage existe la situation s’admettra moins complexe. 

Suite à ces exemples, on ne peut pas dépasser notre analyse sans citer la 

théorie séduisante du professeur LAFAY ayant développé une étude sur la 

responsabilité pénale des fabricants de cigarettes. Toutefois, assurément que la 

fabrication des cigarettes repose sur des produits purement toxiques, sauf les 

poursuites de ses fabricants pour empoisonnement ou même pour administration 

de substances nuisibles à la santé ne peut être engagée, car dans ce cas c’est la 

victime qui choisit la consommation. 

 En dernier lieu, il se voit clairement que le caractère mortifié du produit 

seul ne suffit pas, il faut que la victime ignore totalement ce point sinon on 

risque de s’orienter vers « l’incrimination acceptée ». L’image typique de cette 

situation nous fera penser à l’exemple classique des coups et blessures qui, dans 

le cadre d’un sport ou d’une chirurgie esthétique, n’engagent aucune 

responsabilité pénale à savoir même civile. 
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L’exequatur des sentences arbitrales en droit marocain 
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Introduction : 

L’arbitrage est, sans conteste, le meilleur mode de règlement des litiges 

pouvant constituer une alternative à la justice étatique lente et contraignante. Il 

connait aujourd’hui un succès fulgurant auprès des multinationales et des 

commerçants en raison des avantages qu’il présente à savoir la rapidité, la 

simplicité et la confidentialité.  

Il est vrai que le caractère juridictionnel a pris le dessus sur le caractère 

conventionnel de l’arbitrage mais cela ne suffit, toujours pas, pour accorder aux 

sentences arbitrales la force exécutoire car sans passer par la procédure 

d’exequatur la sentence n’a qu’un effet de dessaisissement des arbitres et une 

autorité de la chose jugée encore précaire.  

Or, notre économie de marché aujourd’hui est ouverte et les firmes sont 

mondialisées, mais il n’existe pas un Etat mondial et donc pas un tribunal de 

commerce mondial qui pourra accorder l’exequatur dans les quatre coins du 

monde.  

Pour l’exequatur, il faut donc recourir aux juridictions nationales, c’est 

pourquoi il est nécessaire d’unifier les procédures des différents Etats et c’est ce 

qu’on a essayé de faire avec la Convention de New York de 1958 qui tend à 
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faciliter l’exequatur et la reconnaissance des sentences dans les différents pays 

du monde mais cette volonté se heurte aux réalités locales, aux règles locales et 

au maintien des souverainetés étatiques par les juges nationaux.  

Chapitre I : les sentences arbitrales internes 

La sentence demeurant en elle-même un acte juridictionnel à l’état de 

simple écrit privé puisque émanant de personne seulement commises par les 

parties pour le faire est, certes, obligatoire en ce que celles-ci se sont engagées 

par la convention à ce qu’elle le soit, mais elle n’est pas pour autant 

exécutoire
301

. La sentence comporte cependant la potentialité à se voir reconnue 

comme décision judiciaire, seulement au moyen de l’apposition de la formule 

exécutoire. 

L’étude de l’exequatur des sentences arbitrales internes commande, en 

premier lieu, d’identifier l’autorité compétente pour revêtir les décisions 

précitées de la formule exécutoire (section 1), puis de déterminer les conditions 

– de fond et de forme- requises pour obtenir cet exequatur (section 2). 

Section 1 : l’autorité compétente pour ordonner l’exequatur 

Il parait utile, dans le cadre de la détermination de l’autorité appelée à 

revêtir la sentence arbitrale de l’exequatur, de clarifier les aspects afférents à la 

compétence, tant territoriale(A) qu’en raison de la matière (B). 

A- la compétence en raison de la matière 

L’article 327-31 du code de procédure civile, inséré en vertu de la loi 08-

05, dispose que « la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en 
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vertu d’une ordonnance d’exequatur du président de la juridiction dans le ressort 

de laquelle la sentence a été rendue. 

A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d’un exemplaire de la 

convention d’arbitrage, avec une traduction, en langue arabe, est déposée par 

l’un des arbitres ou par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction dans 

les sept jours francs de son prononcé. 

S’il a été compromis sur l’appel d’un jugement, la sentence arbitrale est 

déposée au greffe de la cour d’appel conformément aux dispositions de l’alinéa 

précédent et l’ordonnance d’exequatur est rendue par le premier président de 

cette juridiction ». 

Un arrêt de la cour de cassation rendu le 09/11/2010 précise que « la 

sentence est revêtir de l’exequatur par le président du tribunal de première 

instance ou le premier président de la cour d’appel après l’appel formé par 

l’une des parties »
302

. 

En vertu de l’article précité, la compétence de principe (c'est-à-dire hormis 

le cas visé par l’alinéa 3 dudit article) pour revêtir la sentence arbitrale de 

l’exequatur appartient au président du tribunal dans le ressort duquel ladite a été 

rendue
303

. 

Toutefois, il n’set pas spécifié, au sein de cet article, s’il s’agit du président 

du tribunal civil de première instance ou du président du tribunal de commerce. 

La réponse à cette question, en fait, a été tranchée par un autre article, en 

l’occurrence, l’article 312 du code de procédure civile, lequel dispose : « dans le 

présent chapitre,  
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1- (….) 

2- (…) 

3- Le président de la juridiction désigne le président du tribunal de 

commerce, sauf précisions contraire ». 

La combinaison des deux articles précités pourrait en effet penser 

que le législateur considère que la compétence pour rendre 

l’ordonnance d’exequatur appartient au président du tribunal de 

commerce. 

4- La situation est cependant loin d’être aussi simple, le débat est houleux 

entre deux mouvements : le premier soutient fermement que la 

compétence pour accorder l’exequatur aux sentences arbitrales internes 

revient exclusivement au président du tribunal de commerce, la seconde 

estime que la compétence dépend de la nature du litige. Autrement dit, 

la compétence appartient au président du tribunal de commerce ; en 

revanche, les sentences statuant sur des litiges de nature civile ne 

sauraient être revêtues de l’exequatur que par le président du tribunal 

civil
304

. 

5- Par ailleurs, le président du tribunal administratif est compétent de 

revêtir la sentence arbitrale de l’exequatur lorsqu’il s’agit d’un litige 

qui a pour objet un marché public
305

. 

B- la compétence territoriale 

L’article 327-31 du code de procédure civile est parfaitement clair au sujet 

de la compétence territoriale relative à l’exequatur des sentences arbitrales 
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internes. Il dispose que la décision du tribunal arbitral est rendue exécutoire par 

ordonnance du président de la juridiction dans le ressort de laquelle elle a été 

prononcée. 

Par ailleurs, la compétence de revêtir de l’exequatur les sentences arbitrales 

rendue en matière sociale est reconnue selon l’article 581 de la loi 65-99 

formant code de travail marocain au président de la juridiction dans le ressort de 

laquelle a été prononcée
306

. 

Il est à signaler que la compétence, pour statuer sur la demande de 

l’exequatur de la sentence arbitrale rendue dans le cadre des litiges relatifs aux 

contrats conclus par l’Etat ou les collectivités locales, revient à la juridiction 

administrative dans le ressort de la quelle la sentence sera exécutée ou au 

tribunal administratif de Rabat, lorsque la sentence concerne l’ensemble du 

territoire national.  

Il y a toutefois lieu de signaler que dans certains cas, les dispositions de 

l’article 327-31 ne sont pas respectées. C’est le cas d’un arrêt de la cour d’appel 

de Casablanca dans lequel la sentence a été rendue à Casablanca, donc tout 

tribunal se situant dans la ville de Casablanca est compétent pour accorder 

l’exequatur conformément aux dispositions de l’article 327-31 du code de la 

procédure civile. 

La cour de cassation marocaine a cassé l’arrêt en précisant que «  la 

compétence pour revêtir la sentence arbitrale de l’exequatur revient au président 

du tribunal de première instance dans le ressort du quel la sentence  a été rendue 

(Casablanca ANFA) et la cour d’appel  qui a considéré que la sentence 

puisqu’elle est rendue à la ville de Casablanca est un élément suffisant pour 
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donner la compétence à tout tribunal de première instance se trouvant à la ville 

de Casablanca a interprétée faussement  la clause 11 de la convention 

d’arbitrage  et a violé l’article 320 du code de procédure civile ».
 307

 

Signalons par ailleurs que la jurisprudence marocaine est constante à 

considérer que les règles régissant la compétence territoriale ne sont pas d’ordre 

public
308

, et qu’il est de ce fait loisible aux parties d’y déroger. Par conséquent, 

ces dernières peuvent librement convenir d’attribuer la compétence territoriale 

pour rendre l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale au président du 

tribunal de leur choix, sans préjudice, bien évidemment, des principes 

gouvernant la compétence rationne materiae.  

Section 2 : les conditions de l’octroi de l’exequatur 

Avant de revêtir la sentence arbitrale de l’exequatur le juge compétent doit 

s’assurer que certaines conditions de forme (a) et de fond (B) sont remplies et à 

défaut la demande est frappée d’irrecevabilité ou de rejet. 

A- Les conditions de forme 

Sous l’égide de l’ancienne règlementation relative à l’arbitrage, la demande 

d’exequatur devait impérativement être précédée du dépôt de la minute de la 

sentence arbitrale au greffe du tribunal dans le ressort du quel elle avait été 

rendue, à défaut, la requête risquait d’être déclarée irrecevable. 

 Après l’adoption de la loi 08-05, les conditions de forme inhérentes à la 

demande d’exequatur de la sentence arbitrale interne sont essentiellement 

prévues par les articles 327-31 et 327-32 du code de procédure civile.  
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L’article 327-31 dispose ainsi que « la sentence arbitrale n’est susceptible 

d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur (…). A cet effet, 

la minute de la sentence accompagnée d’un exemplaire de la convention 

d’arbitrage, avec une traduction, le cas échéant, en langue arabe, est déposée par 

l’un des arbitres ou par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction dans 

les septes jours francs de son prononcée ».  

L’article 327-32 CPC prescrit, quant à lui, que l’exequatur est apposé sur la 

minute de la sentence. 

Le non-respect de ce délai a pour conséquence l’irrecevabilité de la 

demande d’exequatur
309

. 

B- Les conditions de fond 

Outre les conditions de forme, la sentence arbitrale doit remplir certaines 

conditions de fond pour pouvoir être revêtue de l’exequatur.  

La sentence doit d’abord respecter les règles d’ordre public national voir 

international
310

. 

 Dans ce sens, un arrêt de la cour de cassation rendu en 2000 énonce que 

« le président du tribunal qui statut sur la demande d’exequatur est tenu de 

vérifier si la sentence arbitrale n’est pas frappée d’une nullité relative à l’ordre 

public 
311

». 
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Il faut aussi préciser que la sentence arbitrale qui est rendue par les arbitres 

en dehors de leurs compétences (qui est précisée par la convention d’arbitrage) 

ne peut être sanctionnée d’exequatur
312

. 

Signalons à titre liminaire que certains motifs ne cessent pas d’être 

invoqués par les parties en vue de faire échec à l’exécution de la sentence 

arbitrale, même si celles-ci savent pertinemment que la jurisprudence est 

unanime à les considérer comme étant infondées. Tel est le cas par exemple, du 

grief tiré de ce que la sentence arbitrale n’a pas été rédigée en langue arabe, ou 

ne porte pas sur l’intitulé «au nom de sa majesté le Roi », ou encore que 

l’ordonnance d’exequatur n’a pas été rendue par le président du tribunal mais 

par son dévolutaire. 

Par ailleurs, est conformément à l’article 327-26 alinéa 3 du CPC, les 

arbitres peuvent ordonner l’exécution provisoire, soit d’office, soit à la demande 

des parties en application des règles applicables aux jugements prévues par les 

articles 147 et suivant du CPC. Ils peuvent ainsi, à l’instar du président du 

tribunal de première instance, subordonner l’exécution provisoire à la 

constitution d’une garantie de la part de celui ayant obtenu gain de cause afin de 

répondre à une éventuelle réparation ou restitution en cas d’annulation de la 

sentence arbitrale
313

. 

Chapitre II- les sentences arbitrales internationales 

La loi 08-05 a indéniablement eu le mérite de combler bon nombre de 

lacunes qui existaient au niveau de l’encadrement juridique de l’arbitrage 

international qui avait eu pour conséquence l’instauration d’un climat 

d’insécurité juridique. 
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 Il convient donc, en premier lieu de clarifier certains concepts intimement 

liés à ce sujet, puis de procéder à l’examen des différentes formalités 

procédurales devant impérativement être accomplies pour obtenir l’exequatur 

des sentences rendues dans le cadre de l’arbitrage international 

A- La notion d’internationalité  

Relevons que dans certaines situations particulières, la frontière qui sépare 

l’arbitrage international de l’arbitrage interne peut se révéler extrêmement ténue. 

Il convient tout d’abord de faire la lumière sur la position de la doctrine et la 

jurisprudence marocaines à cet égard, et ce avant l’adoption de la loi 08-05 : en 

l’absence de disposition spécifique à l’arbitrage international, celles-ci tendaient 

à n’accorder aucune importance à la nationalité des arbitres ou à la langue dans 

laquelle la sentence a été rédigée, mais à considérer que cette dernière était 

nationale si elle avait été prononcée au maroc, la sentence étrangère étant donc 

bien évidemment celle rendue hors du territoire du royaume. 

La loi 08-05 allait ensuite tenter de remédier à cette lacune. L’article 327-

40 du code de la procédure civile dispose ainsi qu’ « Est international au sens de 

la présente section l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce 

international, et dont l'une des parties au moins a son domicile ou son siège à 

l'étranger. 

Un arbitrage est international si :  

1) Les parties à la convention d'arbitrage ont, au moment de la conclusion 

de ladite convention, leur établissement dans des Etats différents ; ou 

2) Un des lieux ci-après est situé hors de l'Etat dans lequel les parties ont 

leur établissement :  
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a) le lieu de l'arbitrage, s'il est stipulé dans la convention d'arbitrage ou 

déterminé en vertu de cette convention ; 

b) tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations 

issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l'objet du différend a le 

lien le plus étroit ; ou 

3) Les parties sont convenues expressément que l'objet de la convention 

d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays. 

Pour l'application des dispositions du 2e alinéa du présent article : 

a) si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en 

considération est celui qui a la relation la plus étroite avec la convention 

d'arbitrage ; 

b) si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient 

lieu. » 

La jurisprudence marocaine a mis en œuvre l’un des critères visés à cet 

article pour reconnaître à l’arbitrage le caractère international. L’on peut ainsi 

lire sous la plume du président du tribunal de commerce de Marrakech : 

« Attendu que la demande vise à revêtir de l’exequatur la sentence arbitrale 

rendue en date du 26 juillet 2006 ; 

Qu’il s’avère, à la lecture de ladite sentence, que la demanderesse est une 

société étrangère, tel qu’il ressort de l’adresse de son siège social ; 

Que l’article 327-40 du CPC dispose que les sentences impliquant des 

parties domiciliées à l’étranger doivent recevoir la qualification de sentences 

arbitrales internationales, lesquelles sont régies par l’article précité et les articles 

suivants du CPC, notamment l’article 327-46 qui prescrit que les sentences 

arbitrales sont déclarées reconnues et exécutoires au Maroc par le président de la 
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juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, ou par 

le président de la juridiction commerciale du lieu d’exécution si le siège de 

l’arbitrage est situé à l’étranger ». 

Signalons également que l’article 327-39 du CPC introduisant la section 

inhérente à l’arbitrage international, précise que celle-ci « s’applique à 

l’arbitrage international sans préjudice des dispositions des conventions 

internationales ratifiées par le royaume du Maroc et publiées au bulletin 

officiel » 

Il ressort donc de cet article que les critères permettant d’appréhender la 

notion d’arbitrage international ne sont pas uniquement contenus dans le code de 

procédure civile marocain, mais sont également édictés par les conventions 

internationales que le Maroc a ratifiées, notamment la convention de New York 

di 10 juin 1958. 

Observons à cet égard le critère géographique cité au premier article de 

cette convention. Il dispose en effet : « La présente convention s’applique à la 

reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales    rendues sur le territoire 

d’un état autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des sentences sont 

demandées et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle 

s’applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées 

comme sentences nationales dans l’Etat où leur reconnaissance et leur exécution 

sont demandées ». 

La primauté de conventions internationales sur la loi interne : 

L’opposition entre les dispositions d’une convention internationale et celles 

de la législation marocaine interne – en particulier la question de savoir 

lesquelles devraient recevoir application – a donné lieu à de vives controverses, 

tant en doctrine qu’en jurisprudence.  
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Si les débats doctrinaux sont souhaitables car ils enrichissent la discussion 

et peuvent éclairer le législateur et les magistrats sur la meilleure approche à 

adopter, les multiples contradictions jurisprudentielles qui caractérisent ce sujet 

contribuent, quant à elles, à créer un climat d’incertitude juridique, fortement 

préjudiciable à la crédibilité de l’arbitrage, voir même à celle du Maroc auquel 

on pourrait reprocher de ne pas respecter ses engagements internationaux. 

Il semble cependant qu’avant même l’adoption de la loi 08-05 puis de la 

nouvelle constitution marocaine, la jurisprudence dominante se prononçait en 

faveur de la primauté des conventions internationales sur la loi interne. 

Au sujet de la convention de New York du 10 juin 1958, l’origine du 

problème provenait de l’ancien article 309 du CPC qui exigeait que la clause 

compromissoire désignant à l’avance les arbitres soit écrite à la main et 

spécialement approuvée par les parties. En revanche, l’article 2 de la convention 

de New York n’impose pas une telle obligation. 

La cour d’appel de Casablanca a eu à connaitre d’une espèce où l’appelant 

avait requis l’infirmation de l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale 

internationale au motif que la clause compromissoire avait été rédigée en 

violation de l’article 309 du CPC. La cour précitée n’a accordé aucun crédit à ce 

moyen, estimant notamment que l’exigence du caractère manuscrit de la clause 

d’arbitrage ne recevait pas application en matière d’arbitrage international. 

P.S : Précisons que cette difficulté a heureusement été évitée par la loi 

08-05, et ceci dans la mesure où le caractère manuscrit n’est plus exigé, que 

ce soit par l’article 317 du CPC relatif a l’arbitrage interne, ou par l’article 

327-41 du CPC inhérent à l’arbitrage international. 
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B- Les formalités relatives à l’exequatur : 

La sentence arbitrale internationale, à l’instar de celle rendue dans le cadre 

de l’arbitrage interne, ne saurait faire l’objet d’exécution forcée au Maroc que si 

elle est revêtue de l’exequatur par l’autorité judiciaire compétente. Il convient 

donc d’identifier cette autorité, puis d’examiner les différentes conditions devant 

être remplies pour obtenir une décision d’exequatur. 

 L’autorité compétente pour ordonner l’exequatur : 

Antérieurement à l’adoption de la loi 08-05, la détermination de l’autorité 

compétente pour ordonner l’exequatur des sentences arbitrales internationales 

posait bon nombre de difficultés, en raison notamment de l’absence de 

dispositions spécifiques à l’arbitrage international. 

La situation a toutefois changé avec l’adoption de la loi 08-05 puisque 

l’article 327-46 dispose que « les sentences arbitrales internationales sont 

reconnues au Maroc si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si 

cette reconnaissance n’est pas contraire à l’ordre public national ou 

international. 

Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées reconnues et exécutoires au 

Maroc par le président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle 

elles ont été rendues, ou par le président de la juridiction commerciale du lieu 

d’exécution si le siège de l’arbitrage est situé à l’étranger ». 

Une précision importante doit être apportée à cet égard : c’est le 

« président » de la juridiction commerciale qui détient la compétence de revêtir 

la sentence arbitrale internationale de l’exequatur, non le tribunal de commerce 

qui ne pourra rendre qu’un jugement d’incompétence. 
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Demeure néanmoins un problème qui se pose avec acuité, et ceci dans le 

cas où une sentence arbitrale aurait été rendue à l’étranger puis revêtue de 

l’exequatur par le tribunal dans le ressort duquel elle a été prononcée. 

Si une partie souhaite obtenir l’exécution de cette sentence au Maroc, 

lui faudra-t-il recourir à la juridiction du fond conformément à l’article 430 

du CPC relatif à l’exequatur des jugements étrangers, ou bien devra-t-elle 

s’adresser au président du tribunal du commerce sur la base des 

dispositions spécifiques à l’arbitrage, à savoir les articles 327-46 et 327-47 

du CPC ? 

Pour répondre à cette question, il convient de se référer à l’article III de la 

convention de New York qui dispose que l’exequatur des sentences arbitrales 

étrangères ne saurait être soumis à des conditions plus rigoureuses que celles 

imposées aux sentences arbitrales nationales. 

En application donc de l’article précité, et compte tenu du fait que les 

formalités requises pour revêtir une décision judiciaire étrangère de la formule 

exécutoire sont plus contraignantes que celles relatives a l’obtention de 

l’exequatur d’une sentence arbitrale interne ou internationale, la compétence 

pour ordonner cet exequatur revient – conformément  à l’article 327-46 – au 

président de la juridiction commerciale du lieu d’exécution de la sentence, 

lequel statuera sur simple requête, et la partie demanderesse n’aura pas à 

déposer toutes les pièces requises pour l’exécution des décisions émanant 

d’autorités judiciaires étrangères. 

 Les conditions requises pour l’obtention de l’exequatur : 

L’obtention d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale 

internationale exige, en sus de présenter une requête à cet effet à l’autorité 

judiciaire compétente, de remplir certaines conditions de formes. En outre, 
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même si ces exigences sont satisfaites, l’exequatur ne pourra être accordé qu’en 

l’absence de motifs de rejet, édictés tant par la loi 08-05 que par la convention 

de New York. 

** L’exigence de forme : 

- Le dépôt de la sentence : L’article 327-31 du CPC, relatif à l’arbitrage 

interne, dispose que la minute de la sentence arbitrale, accompagnée d’un 

exemplaire de la convention d’arbitrage est déposé par l’un des arbitres ou 

par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction dans le ressort de 

laquelle ladite sentence a été rendue. 

Toutefois, aucune disposition similaire n’a été prévue en ce qui concerne 

l’arbitrage international. Ceci a déterminé la doctrine marocaine à estimer que le 

dépôt de la sentence arbitrale internationale est purement facultatif. La 

convention de New York ne formule aucune exigence à cet égard et se contente, 

au niveau de la forme, d’énumérer en son article IV les documents devant être 

fournis à l’appui de la demande d’exequatur. 

- La production de documents justificatifs : L’article 327-46 CPC dispose 

que « les sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc si 

leur existence est établie par celui qui s’en prévaut. 

L’article 327-47 CPC apporte par la suite des clarifications a ce sujet, et 

précise que « l’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de 

l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces 

documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité ». Cet article 

a, en outre, envisagé l’éventualité où les documents ne seraient pas rédigés en 

langue arabe, auquel cas « il doit être produit une traduction certifiée par un 

traducteur agréé auprès des juridictions ». 
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 L’absence de motif de rejet : 

- Les motifs consacrés par la loi 08-05 : L’article 327-46 CPC dispose que 

les sentences arbitrales internationales ne peuvent faire l’objet de 

reconnaissance et d’exécution au Maroc que si elles ne sont pas contraires 

à l’ordre public national ou international. Il s’ensuit que les motifs de rejet 

relatifs à l’ordre public, qui ont précédemment été examinés lors de 

l’étude consacrée à l’exequatur des sentences arbitrales internes, sont 

également applicables aux sentences arbitrales internationales. 

- Les motifs énumérés par la convention de New York :  

** Il s’agit du as où les parties à la convention d’arbitrage sont frappées 

d’une incapacité en vertu de la loi qui leur est applicable, ou lorsque « ladite 

convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties sont soumis 

ou à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence 

a été rendue. 

** Le second motif de rejet, visé à l’article V-1-b, a trait à la préservation 

des droits de la défense, principalement le respect du principe du contradictoire. 

** La convention de New York a également sanctionné l’attitude de 

certains arbitres qui dépassent les limites que les litigants leur ont fixées. Il eût 

en effet été injuste de contraindre une partie à exécuter une sentence qui aurait 

statué sur un différent qu’elle n’avait nullement soumis aux arbitres. Ces 

derniers, en leur qualité de personnes privées, tiennent leurs pouvoirs de la 

convention d’arbitrage et se doivent par conséquent d’observer ses stipulations 

et de respecter, de manière rigoureuse, la volonté des parties quant à l’étendue 

du litige que celles-ci souhaitent retirer au juridictions étatiques au profit du 

tribunal arbitral. 
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** Autre motif de rejet consacré par la convention de New York : 

l’irrégularité dans la mise en œuvre de la procédure arbitrale ou dans la 

désignation des membres du tribunal arbitrale. 

** Conformément à l’article V-1-e de la même convention, la demande de 

reconnaissance et d’exécution ne saurait non plus être accueillie si « la sentence 

n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou 

suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi 

duquel, la sentence a été rendue ». 

** soulignons enfin que l’article V, paragraphe 2 de la convention de New 

York a conféré au juge saisi de la demande de reconnaissance ou d’exécution 

d’une sentence arbitrale internationale le pouvoir de relever, d’office, certains 

motifs de rejet. Il s’agit en l’occurrence du cas où le litige serait inarbitrable 

selon la législation du pays où la demande d’exequatur a été introduite, ainsi que 

de l’éventualité où « la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait 

contraire à l’ordre public de ce pays). 
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Conclusion 

 

En guise de conclusion on peut dire que l’arbitrage est devenu à l’heure actuelle 

un véritable mode de règlement de différends très contentieux. Mais cette institution 

arbitrale a été dénaturée, et même a perdu l’essentiel de son prix, puisque, souvent à la 

procédure arbitrale succède une procédure judiciaire. 

Dans ce sens, il est conseillé de limiter le plus possible les cas dans lesquels le 

recours judiciaire est utilisé, puisque l’objet de l’arbitrage est d’éviter ce recours. 

Malheureusement ceci n’est manifestement pas la conception adoptée par les 

rédacteurs de la loi 08-05. 
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