


revueechos@gmail.com 

0779124127

Rue Thniet El Had Khemis Miliana, Wilaya de Ain Defla, 

Algérie 

 

 

 

mailto:revueechos@gmail.com
mailto:revueechos@gmail.com


  



1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2



2

 قواعد النشر في املجلة:

نية والسياسية" بنشر البحوث الجادة واألصيلة، والتي لم ترحب مجلة "الصدى للدراسات القانو 

 من كتاب منشور، أو رسالة جامعية يعدها الباحث.
ً
 يسبق نشرها في مجلة أخرى، وال تكون جزءا

 هيئة التحرير:

تعطى األولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير حسب األسبقية الزمنية في ورودها  

بعد إجازتها من هيئة التحكيم، ووفقا لالعتبارات العلمية  لهيئة تحرير الدورية، وذلك

 والفنية التي تراها هيئة التحرير.

تقوم هيئة التحرير بالقراءة األولية للبحوث العلمية املقدمة للنشر باملجلة للتأكد من  

توافر مقومات البحث العلمي، وتخضع البحوث والدراسات واملقاالت بعد ذلك للتحكيم 

 راجعة اللووية.العلمي وامل

 الشروط الشكلية واملنهجية:

30
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، مع االلتزام بالقواعد املتعارف ترسل البحوث والدراسات عبر البريد االلكتروني للمجلة

 في شكل البحوث، بحيث يكون املحتوى حسب التسلسل: ملخص، مقدمة، موضوع 
ً
عليها عامليا

 البحث، خاتمة، مالحق )األشكال والجداول إن وجدت(، الهوامش، املراجع املعتمدة.

ن على الباحث أن يرفق بحثه بنبذة تعريفية موجزة عن مؤهالته ومصدرها، فضال ع

إسهاماته العلمية، إضافة إلى ذلك إرفاقه لتعهد بأصالة البحث املرسل، وبعدم نشره في مجلة 

 أخرى.

 عنوان البحث:

( كلمة، وأن يتناسب مع مضمون البحث، ويدل 20يجب أن ال يتجاوز عنوان البحث ) 

 عليه، أو يتضمن االستنتاج الرئيس ي.

 نبذة عن الباحث صاحب املقال. 

 ملخص البحث:

 ( كلمة.100يجب تقديم ملخص للبحث باللوة العربية واللوة االنجليزية في حدود ) 

يرفق مع البحوث والدراسات باللوة الفرنسية أو االنجليزية ملخص باللوة العربية في  

 ( كلمة.200إلى  150حدود )

 الكلمات املفتاحية:

ها الباحث بما يتواكب ( كلمات، يختار 10الكلمات التي تستخدم للفهرسة ال تتجاوز عشرة )

مع مضمون البحث، وفي حالة عدم ذكرها، تقوم هيئة التحرير باختيارها عند فهرسة املقال 

 وإدراجه في قواعد البيانات بورض ظهور البحث أثناء عملية البحث.

 الهوامش:

، مع مراعاة أن يذكر اسم املقاليجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في نهاية 

أو املرجع كامال عند اإلشارة إليه ألول مرة، فإذا تكرر يستخدم االسم املختصر، وعليه  املصدر

 من املصادر واملراجع والهوامش.
ً
 سيتم فقط إدراج املستخدم فعال

 عروض الكتب:

تنشر املجلة املراجعات التقييمية للكتب )العربية واألجنبية( حديثة النشر، أما مراجعات  

 حسب قيمة الكتاب وأهميته. الكتب القديمة فتكون 

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو املجاالت العلمية املتعددة، ويشتمل على إضافة  

 علمية جديدة.

 ملحتويات الكتاب، مع بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصور،  
ً
 وافيا

ً
يعرض الكاتب ملخصا

الناشر، مكان حقق، املترجم، وإبراز بيانات الكاتب كاملة في أول العرض )اسم املؤلف، امل

 النشر، سنة النشر، الطبعة، السلسلة، عدد الصفحات(.



 ( صفحة.35أال تزيد عدد الصفحات عن ) 

  عروض الرسائل واألطاريح الجامعية:

تنشر الدورية عروض األطاريح واملذكرات الجامعية )أطاريح دكتوراه، ومذكرات  

ى في موضوع العرض أن تكون حديثة، وتمثل املاجستير( التي تم إجازتها بالفعل، ويراع

 إضافة علمية جديدة في أحد حقول الدراسات العلمية املختلفة.

إبراز بيانات األطروحة كاملة في أول العرض، )اسم الباحث، اسم املشرف، الكلية،  

 الجامعة، الدولة، سنة اإلجازة(.

ص ملشكلة املوضوع أن يشمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع البحث، مع ملخ 

 وكيفية تحديدها.

ملخص ملنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته، وخاتمة ألهم ما توصل إليه الباحث من  

 نتائج.

 ( صفحة.35أال تزيد عدد صفحات العرض عن ) 

 تنبيه هام

املؤلف مسؤول مسؤولية كاملة عما يقدمه للنشر في املجلة، وعن توافر األمانة العلمية،  

ه أو محتواه، ولكل ما يرد بنصه، وفي اإلشارة إلى املراجع ومصادر سواء ملوضوع

 املعلومات.

جميع اآلراء واألفكار واملعلومات الواردة في البحث تعبر عن رأي كاتبها وعلى مسؤوليته هو  

 وحده، وال تعبر عن رأي أحد غيره، وليس للمجلة أو هيئة التحرير أي مسؤولية في ذلك.

حب بحث أجيز للنشر نسخة إلكترونية من العدد املنشور به ترسل الدورية لكل صا 

البحث على البريد اإللكتروني ونسخة ورقية )في حالة طبع املجلة ورقيا(، علما بأن املجلة 

 ال تدفع أي مكافآت مالية عما تقبله للنشر فيها.

 بإذن ال يسمح بطبع أو نسخ أو إعادة نشر للمجلة أو لجزء من البحوث املنشورة بها إال 

 خطي من مدير املجلة، وكل مخالفة لذلك يتحمل صاحبها مسؤولية املتابعة القضائية.

 

 

 

 

 



Foreword 

    The team of the Echo Journal, which is issued by the Laboratory of the 

Legal System of Contracts in the Private law of the University of Djilali 

Bounaama Khemis Miliana  - Algeria  is pleased to present  to its readers 

the second issue of the Law Journal. The new issue confirms once again the 

continuity of the publication of scientific articles by researchers who 

contribute to the dissemination of knowledge. In this regard, the scientific 

committee of the Journal continues to support scientific contributions in 

order to create a favorable environment for communication with those 

interested in legal and political studies at the national and international level. 

This issue included a variety of new scientific articles written by 

researchers, academic professors and PhD students, which addressed 

important legal topics. 

    Finally, we hope that through this scientific platform, we will continue to 

create an innovative legal and political jurisprudence, open to scientific 

progress  and encourage the efforts in academic field. 

    We would like to take this opportunity to extend our thanks and 

appreciations to the contributors and all persons who support us to publish 

this new issue. We cannot assure the continuity of our Journal except with 

your commitment, estimated researchers.  

 

 

Chief Editor of the Journal 

Dr. J. Djebbar 
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 د. فيساح جلول   باملسجد أو جواره املوتىالحكم الفقهي اإلسالمي والقانوني في دفن 

 في دفن املوتى باملسجد أو جواره الحكم الفقهي اإلسالمي والقانوني

  قضية املرحوم أحمد اليوسفي بعين مران نموذجا
 

 فيساح جلول  الدكتور:                                                       

 أستاذ محاضر  قسم أ                                                      

 عضو مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاص

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                  

  جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة                                              

 البحث:ملخص 

ن مخصص يدعى املقبرة ويبعد عن التجمع السكاني مسافة إن دفن املوتى يكون في مكا

مقدرة تنظيما، وقاية من كل مرض خطير أو معد، كما أن القانون اشترط في حفر القبور عمقا 

معينين، وأن تسيج املقبرة، أما الفقه االسالمي بمختلف مذاهبه، فقد منع دفن املوتى في وعرضا 

ال يمكن ألي أحد استغالله أو الدفن فيه املساجد وقف عام  املساجد أو بجوارها أو بساحاتها، ألن

يين القبر أو البناء أو تنزيها له، وهذا ما اتفق عليه أساطين الفقه االسالمي، كما منع العلماء تط

 التجصيص أو القراءة عنده.

أما قضية اإلمام اليوسفي أحمد املدفون بجوار املسجد ببلدية عين مران والية الشلف، 

عملية مخالفة للشرع وللقانون من الواجب على السلطات البلدية واألمنية والدينية إزالتها، فهي 

 وإعادة دفنه في مقبرة البلدية.

 الكلمات املفتاحية :

تطيين  -القانون  -الفقه  –جوار املسجد  –وقف عام  –مسجد  –مقبرة  –قبر  -دفن

 البناء على القبر. –تجصيص  –)الطين( 
Abstract :  

The burial of the deadshallbe in a specific place 

calledacemeteryawayfrom the population in aprecise distance, in order to 

prevent the inhabitantsfromserious or contagiousdisease, Just as the 

lawrequiresthat graves aredugwith a certain depth and width, and that the 

cemeterybefenced. The Islamic jurisprudence initsvariousdoctrines has 

forbidden the burial of the dead In mosques, or nearby or in theirsquares, 

becausemosques are a waqfthat no one canexploit or burytherein.This 

iswhatthe masters of Islamic jurisprudence agreedabout, Scholarsalsoforbid 

building, plastering, or readingnear the tomb. Concerning the case of Imam 
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 د. فيساح جلول   باملسجد أو جواره املوتىالحكم الفقهي اإلسالمي والقانوني في دفن 

Al Yousifi Ahmad whoisburiednear the mosque in the municipality of Ain 

Maran, Chlef Province, itisconsidered as a violation of the Islamiclaw 

andregulation. So, the municipal, security services and 

religiousauthoritiesshouldreburyhim in the municipalitycemetery. 

Key words : 

Burial, grave, cemetery, mosque, waqf, nearthe mosque, 

jurisprudence, law, plastering, building of the grave. 

 

 مقدمة:

قد أثارت عملية دفن الشيخ اإلمام أحمد اليوسفي بجوار املسجد املركزي ببلدية عين  

مران، والية الشلف نقاشا واسعا واختالفا بين األئمة سواء املتمسكين باملرجعية املالكية أو غيرهم 

جتمع املدني من املذاهب والتيارات الفقهية املخالفة للمذهب املالكي، وحتى بين أفراد منظمات امل

املحلي والوطني، فمنهم من رأى أن دفن هذا الشيخ، وهو إمام بنفس املسجد برصيف أو جانب 

املسجد أمر غير مخالف للشرع أو األحكام الشرعية بل هو أمر مباح وال نكير عليه ألن الدفن لم 

التنديد بهذا  يتم داخل املسجد، في حين ذهب البعض اآلخر من التيارات الوهابية املدخلية إلى

العمل واعتبروا ذلك ممنوعا ومخالف ألحكام الدفن في الشريعة اإلسالمية ثم امتنعوا عن الصالة 

في هذا املسجد لكون املسجد أصبح فيه قبر، ولو مجاورا له، ومن هذا الجانب تمنع الصالة فيه 

 شرعا، وهو ما تم فعال من هذه الجماعة.

لعملية الدفن برصيف املسجد أو بعبارة أشمل بجوار مناصرا  ليوقف الرأي العام املح 

املسجد، واعتقدوا أن األمر مباح شرعا وال ش يء فيه، فضال عن أن اإلمام املتوفي قد أوص ى بدفنه 

 في هذا املكان حتى يترحم عليه كل من يمر بهذا املكان أو يقصد املسجد للصالة فيه.

خالل هذه املناقشات واالعتراضات لكن ما يجب لفت االنتباه إليه، أني لم أجد  

واملحاججة من بّين موقف املذاهب الفقهية املعتمدة من هذه العملية على اختالف مشاربها 

ومصادرها، كما لم يبين موقف القانون الوضعي في هذه املسألة الشائكة، إضافة إلى أن السلطات 

يها بكل شفافية مشفوعا بأدلة املحلية من بلدية ودائرة وشؤون دينية ووالية لم تفصح عن رأ

شرعية أو قانونية أو تنظيمية، كما أن املجتمع املدني املحلي انتصر للشيخ حمية وعصبيه دون أن 

يرتكز على حكم فقهي أو قانوني، ويالحظ سكوت وزارة الداخلية والجماعات املحلية وتهيئة 

ع، وكذلك املجلس اإلسالمي اإلقليم وغياب وزارة الشؤون الدينية واألوقاف عن ساحة الصرا

 األعلى باعتباره املخول بالفتوى في هذه املسألة.
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 د. فيساح جلول   باملسجد أو جواره املوتىالحكم الفقهي اإلسالمي والقانوني في دفن 

بقي املواطنون يلوكون املسألة في مجالسهم ونواديهم دون أن يجدوا ضالتهم من ذلك، ألن 

كانت رجما بالغيب وانطالقا من القبلية والعصبية وتحكما بالرأي والهوى، وهذا  أغلب مناقشاتهم

السبل وضل الطريق أو كحاطب ليل مدلهم لغياب املرشد والفقيه  حال من تقطعت به

املتخصص، األمر الذي تسبب في انتشار الحيرة واتساع شقة الخالف والتباين في الرأي، وهذا فيه 

 ضرر واضح على استقرار البالد.

اء إن هذا األمر جلب اهتمامي ودفعني إلى بحث املوضوع بحثا أكاديميا، أتطرق فيه إلى اآلر 

الفقهية املشهورة واملعتمدة ما استطعت إلى ذلك سبيال حتى استقص ي أطراف املوضوع فأقيد 

شوارده واستخرج قواعده الصحيحة وأربط املاض ي بالحاضر ثم ألم بالجوانب القانونية 

والتنظيمية الناظمة لهذا املوضوع أو النصوص القانونية ذات العالقة باملوضوع بغية ترتيب 

القانونية للقائمين برعاية الش يء العام، أو حماية الوقف العام وتسييره، وارتأيت أن املسؤولية 

أقدم السيرة الذاتية للشيخ أحمد اليوسف قبل مناقشة هذه املسألة، وأن أرجو من هللا أن 

 يوفقني لهذا العمل.

 السيرة الذاتية للشيخ أحمد اليوسفي:-1

وار مسجد ببلدية عين مران بوالية الشلف من األجدى معرفة هذا الشيخ الذي دفن بج 

 لكونه محل دراسته، وسنتعرف عليه من خالل النقاط التالية:

 نسب الشيخ احمد اليوسفي:-1

إن الشيخ هو محمد بن محمد بن عيس ى حجان بمنطقة الظهرة وهو ابن إسماعيل  

يدي يوسف األشراف املتواجد بتازقايت بمنطقة عشعاشة والية مستغانم، وهو ينتمي إلى أوالد س

(، وولد 1لذلك يلقب باليوسفي، وبذلك ينتهي نسبه إلى موالي إدريس األكبر مؤسس دولة األدارسة)

، وهو 1923إال أن ابنه سليمان حجان يؤكد أو والدته الحقيقية كانت سنة  26/02/1925بتاريخ 

د، اعتراضا على قانون حال الكثير من الجزائريين الذين لم يسجلوا مواليدهم في التاريخ املحد

على الساعة التاسعة ليال  2017جوان  22وتوفي بتاريخ  1882الحالة املدنية الفرنس ي الصادر سنة 

بمقر سكناه بعين مران وشيعه قرابة خمسين ألف مشيع إلى مثواه األخير، اعترافا بفضله وتقديره 

 قة.لعمله وتوقيرا لروحه الطيبة واعتزازا بقدره ومكانته في املنط

 دراسته:-2

حفظ الشيخ القرآن الكريم كامال في سن مبكرة على عادة أقرانه في ذلك العهد، إذ كان  

الطالب قبل أن يشرع في تعلم العلوم يبدأ في حفظ كتاب هللا العزيز حفظا عن ظهر قلب ربما 

نصحه يختمه ختمات متعددة، لكن قبل أن يتم حفظ القرآن الكريم بتاوقريت، وهي بلدية اآلن 
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 د. فيساح جلول   باملسجد أو جواره املوتىالحكم الفقهي اإلسالمي والقانوني في دفن 

شيخه س ي بودنة نظرا لفطانة الطفل وذكائه الفائق والحاد، بالتوجه إلى بلدية عين مران التي كانت 

إلتمام حفظ القرآن بزاوية بربارة وهي زاوية عامرة  RABIERتسمى في العهد االستعماري رابليه 

ع شماال من هذه بالطلبة ولها شهرة فائقة بعين مران، وهي في الحقيقة قرية من قرى عين مران تق

البلدية، فلّبى طلب شيخه وأتم حفظ القرآن بهذه الزاوية الجديدة على يد شيخه محمد بن خليفة 

 بن أحمد عيس ى.

ا اشتد عوده وبلغ الحلم وأتم حفظ القرآن كامال أجازه شيخه أن يتوجه إلى طلب  
ّ
مل

تدريس علوم الشريعة، العلم، وحيث أن زاوية بربارة التي حفظ القرآن الكريم كانت تشتغل ب

فالتحق بها وتلقى علومه الشرعية على يد الشيخ املرحوم عبد القادر بن أحمد زوطاط ابتداء من 

تاريخ وفاة شيخه زوطاط الذي يعتقد البعض أنه يعود  1961أكتوبر  17إلى غاية  1946سنة 

 أصله إلى إقليم من أقاليم الصحراء الغربية.

اط كلفت الجماعة اإلمام محمد بن محمد حجان بالتدريس بعد وفاة الشيخ اإلمام زوط 

في زاوية شيخه املتوفي ملا له من نبوغ وحرص على الحفظ وإتقانه للعلم الشرعي، وملعرفة الجماعة 

 له باعتباره طالبا من طلبة زاوية بربارة.

، ألنه 1970نظرا لحيائه وتواضعه، فقد رفض عرض عدة مناصب عليه ابتداء من سنة 

 نفسه لنشر العلم. نذر

وتأكيدا لذلك فقد عرض عليه أثناء الثورة القايد األغا معمر حوالي سنوات الستينات 

بالتوجه إلى تونس للدراسة في جامعة الزيتونة املباركة، إال أن ظروفه العائلية وظروف املنطقة 

ى على تحصيله الثائرة، وأخالقه الثورية منعته من االستجابة لهذا العرض رغم فائدته الكبر 

العلمي، وبالرغم من أن هذا العرض من القايد األغا معمر كان من حسابه الخاص وبتكفل تام 

 بنفقته أثناء إقامته بتونس.

إن أم الشيخ اإلمام محمد بن محمد حجان هي بن يمينة حليمة من عرش أوالد عبد هللا 

حة على غرار األمهات في تلك الفترة ببلدية تاوقريت، وقد تكفلت بتربيته وتنشئته تنشئة طيبة صال

العصيبة من االستعمار البغيض، تزوج من السيدة بن براهم من عرش الهرانفة، وهي اآلن بلدية 

من بلديات والية الشلف، ويقال حسب رواية ابنه سليمان، أن أباها أهداها أو عرضها على الشيخ 

س ي لخضر كان يحب العلماء ويكّن لهم  ليتزوجها إكراما له ولعلمه، ألن أباها بن براهم محمد

التقدير واملحبة، وأنجبت له سبعة أبناء وأربع بنات كلهم متزوجون وموظفون في اإلدارات 

 والتعليم، أما االبن عيس ى حجان فوظف مؤذنا بإحدى املساجد.
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 تدريسه وتالميذته:-3

 باألوقات التالية: عندما تقلد اإلمامة تصدى للتدريس في الزاوية وكانت دروسه يلقيها 

 كان يلقي درسا فقهيا بعد االنتهاء من صالة الفجر.-

 يقدم درسا فقهيا بعد صالة الظهر.-

 يلقي درسا بعد املغرب والعشاء.-

ولكن بعد تقدم سنه كان يكتفي بإلقاء درسين فقهيين األول بعد صالة الفجر والثاني بعد  

 صالة الظهر. 

 ه واللغة.وكانت دروسه تتنوع ما بين الفق

فكان يدّرس لكبار الطلبة والذين بلغوا مستوى علميا دروسا فقهية في املذهب املالكي  

على مختصر خليل بن إسحاق بن موس ى امللقب بالجندي على شرح أحمد الدردير املسمى بالشرح 

الكبير مع حاشية الدسوقي، ويدّرس النحو والصرف على ألفية محمد بن مالك على شرح ابن 

 والشيخ املاكودي. عقيل

أما صغار الطلبة أو املبتدئين في الفقه واللغة فكان يدرسهم متن عبد الواحد بن عاشر 

املسمى املرشد املعين على الضروري من علوم الدين على شرح تلميذه مّيارة، أما النحو والصرف 

 فكان يعتمد في تدريسه على قطر الندى وبل الصدى، واألجرومية.

 ه الذين يدرسون الفقه والنحو والصرف يفوق األربعين طالباوكان عدد طلبت

وقد خصص للطلبة املسافرين قصد املبيت غرفتين ومطبخ، وملا كثر طلبته  شرع في توسيع 

 البناية لتستوعب العدد املتزايد. 

يذكر عن الشيخ أحمد اليوسفي أنه كان شديد التمسك باملذهب املالكي ويتقن مختصر 

تمسك به أّيما تمسك على غرار املدارس القرآنية باملغرب العربي، وقد تصدى بقوة خليل اتقانا وي

 للحركة الوهابية باعتبارها مذهبا دخيال على الجزائر، ومن أبرز تالميذته ما يلي:

 أحمد بن يمينة اإلمام بمستغانم.-

مام بغليزان.-
ّ

 امليلودفواتيح اإل

 اإلمام س ي الحبيب.-

 .أحمد بن سليمان حيمين-

 عيس ى مخلوف بتاوقريت.-

 عيس ى حبالل.-

 امليلود بن عالية.-
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 عبد الهادي حرشاوي اإلمام باملعاملة.-

 معاملته لطلبته:-4

كان متشددا مع طلبته، يعلمهم الطاعة واملواظبة على طلب العلم، وكان يعنف من  

صاحبة عوام يتغيب عن الدروس أو يتأخر في االلتحاق بمجلس الدروس، وكان ينهي طلبته عن م

الناس ومن عرف باالستهتار والفسق، حتى كان يتموه بلباس ويحمل قفة ليظن الناس أنه رجل من 

عامة الناس يبتغي قضاء حاجات عياله ليراقب بذلك تالميذته إن كانوا يتقيدون بتوجيهاته أم أنهم 

وسيرتهم  يخالفون تعليماته املتضمنة عدم االختالط بسوقه الناس، حتى يكون لهم سمتهم

 ويحترمهم أهل القرية ألنهم طلبة علم شرعي ، لهم سيرتهم وخلقهم الخاص. 

 مساهمته في بناء املسجد وإشرافه على تكوين األئمة:-5

بنى مكان  1999أمتار وفي سنة  10ساهم الشيخ في بناء مسجده، فقد بنى مسجدا طوله  

 م.  18م وعلوه  700حته هذا املسجد الصغير مسجدا كبيرا وهو املسجد الحالي مسا

مصليا في الطابق السفلي زيادة على الطابق العلوي  1740وهذا املسجد أصبح يسع  

 وجناح مخصص للنساء.

ساهم الشيخ أيضا في بناء زاويته ثالث مرات حتى أصبحت على الشكل الذي هو عليه اآلن، 

 ما في ذلك الطلبة املسافرون.محتوية على كل املرافق الضرورية لتتم بها الدراسة بكل أريحية ب

ونظرا ألخالقه الفاضلة واحترام الناس له، فقد كان يحل النزاعات القائمة بين األفراد،  

 حتى أن السلطة استعانت به في حل الكثير من املنازعات.

 وساهم في الحلقات املخصصة لتدريس األئمة باملنطقة باعتباره متخصصا في الفقه. 

ه واعتبارا للعدد الهائل من الطلبة املتخرجين منها، فقد زار الزاوية ونظرا لشهرة زاويت 

الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويذكر عنه أثناء حجه للبيت الحرام فقد رأى النبي صلى هللا 

 عليه وسلم كدليل على حسن قصده وطيب سريرته.

منه، وهو الرئة التي  كان الشيخ أحمد يوسفي شديد التمسك بمسجده، فيعتبره أنه جزء 

يتنفس بها أو الهواء الذي يستنشقه لذلك، وبحسن نيته وهللا أعلم بالسرائر واملقاصد رغب 

وأوص ى محبيه وأهله أن يدفن بجوار هذا املسجد بعدما تعذر دفنه بداخل املسجد على غرار 

 بعض أئمة الزوايا الذين دفنوا بزواياهم أو مساجدهم .

لصيت، مهاب الجانب، يحترمه الجميع طيب السريرة مشفقا على إن الشيخ كان ذائع ا 

 الفقراء والضعفاء، واثقا بنفسه ومحبا لوطنه، حتى أنه شارك بصفة مسبل في الثورة التحريرية.  
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 داخل املسجد أو بجواره )الرصيف( موقف الفقه اإلسالمي من الدفن-2

ر آراء الفقهاء في الصفة التي يكون سنتعرض بالدراسة إلى تعريف القبر واملقبرة ثم سنذك 

عليها القبر، ومكان دفن األموات، وهل أفتى العلماء بدفن امليت في مقبرة املسلمين إن كان مسلما أو 

مقبرة الكفار إن كان ثبت عليه الكفر، ومدى تنزيه املساجد من الدفن فيها، وهذا ما سنعالجه في 

 النقاط التالية:

واملقبرة واملقُبرة واحدة املقابر وقد جاء في الشعر املقبر، قال عبد إن القبر واحد القبور -1

هللا بن ثعلبة الحنفي " لكل أناس مقبر بفنائهم" فهم ينقصون والقبور تزيد وأقبرت امليت أي 

دفنته، وأقبرته أي أمرت بأن يقبر وقال ابن السكيت، وهو عالم نحوي أقبرته أي خيرت له قبرا، 

، أي جعله ممن يقبر ولم يجعله يلقى للكالب، 21" سورة عبس، اآلية اته فأقبرهثم أمقال تعالى " 

ونفخ في ( ويسمى القبر أيضا الجدث جمع أجداث قال تعالى " 2وكان القبر مما أكرم به بنو آدم)

 .50" سورة يس اآلية الصور فإذا هم من األجداث إلى ربهم ينسلون 

إذا كتمه وأرمست امليت ورمسته إذا دفنته، ويقال للقبر الرمس من رمست عليه الخبر 

 (3ورمسوا قبر فالن إذا كتموه وسووه مع األرض.)

جاء أيضا في كتاب املفردات في غريب القرآن أن املقبرة واملقبرة موضع القبور وجمعها مقابر 

ن ( والقبر جمع قبور وهو مدفن اإلنسا4،)2" سورة التكاثر اآلية حتى زرتم املقابرقال تعالى" 

 (5واملقبرة هي موضع القبور.)

واستنتاجا مما سبق يمكن القول أن امليت ، بعد تغسيله وتكفينه والصالة عليه، إن كان 

مما يجوز الصالة عليه ، فإنه يخصص له قبر سواء أكان شقا أو لحدا على اختالف الفقهاء في 

، وهو مكان مخصص لدفن تفضيل الشق على اللحد أو اللحد على الشق ليدفن فيه يسمى املقبرة 

األموات سواء أكان هذا املكان املخصص للدفن أرضا موقوفة أو مسبلة أو مملوكة للغير ، وهذا ما 

جرى عليه العمل فهناك مقبرة البقيع في املدينة املنورة بأرض اململكة العربية السعودية خصصت 

لتابعين ومن جاء من بعدهم من لدفن موتى املسلمين ، ففيها كبار الصحابة والتابعين وتابعي ا

املسلمين ، وكذلك مقبرة املعلى بمكة املكرمة ، وتقريبا نفس األمر نجده في كل البلدان سواء أكانت 

مسلمة أو كافرة، وهو األمر املعروف عندنا في الجزائر ، إذ خصصت الدولة أو بعض األفراد أراض 

 للدفن تسمى مقبرة.

هي املكان املخصص لدفن األموات ، أما ما يدفن من األموات واستنادا إلى ذلك فإن املقبرة 

في البيوت أو األمالك أو حتى املساجد أو الزوايا أو أّي أمكنة مخصصة، فال تسمى في األصل مقبرة، 

وإن كانت من الناحية الشرعية غير مقبولة عند البعض من الفقهاء ،وجائزة عند البعض اآلخر ، 
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س حكم الدفن في املساجد الذي أورده الشيخ خليل بن إسحاق في وهو ما سنوضحه عندما ندر 

كتابه التوضيح ويفهم من كالم جمهور الفقهاء أن البناء على القبر أو حوله في األرض املحبسة أو 

اململوكة للغير أو األرض املوات حرام عند قصد املباهاة ويكره عند عدم املباهاة، وجائز إذا كان 

 (   6حينما يكون البناء يسيرا.)القصد منه التمييز 

إن البناء حواليه فإنما يكره من جهة التضييق على الناس وال بأس به في األمالك النتفاء 

علة التضييق، وقال اإلمام اللخمي املالكي ال بأس بالحائط يكون حاجزا بين القبور لئال يختلط على 

 الناس موتاهم مع غيرهم ليترحم عليهم.

هاء بأنه ليس ألحد أن يدفن في مقبرة غيره إال أن يضطر فال يمنع ألن وأفتى بعض الفق

الجبانة حباس، ال يستحق فيها أحد شيئا، وأفتى اإلمام ابن رشد الجد صاحب البيان والتحصل 

(، النتفاء علة 7بهدم ما بني في مقابر املسلمين من الروضات والقباب إال إذا كان في ملك فال يمنع)

 الورع يمنع ذلك وإن كان في ملكه. التضييق، وألجل

قال خليل ابن إسحاق املالكي في مختصره " وكر بناء عليه أو تحويز" وإن أوص ى به حرم 

 وجاز للتمييز بحجر أو خشبة .

 تجصيص القبر أو تطيينه أو البناء عليه:-2

صرح الفقهاء على مختلف مذاهبهم إلى كراهة تجصيص القبر أو تلبيسه بالطين سواء  

كان التجصيص باآلجر أو الجرانيت أو الحجارة أو القرميد أو التطيين، فيلجأ أهل امليت إلى أ

تلبيس القبر بالطين، كما كّره الفقهاء البناء على القبر أو تعليته كبناء قبة عليه أو بيت أو إقامة 

موات  حيطان تحدق به سواء أكان هذا البناء في أرض مملوكة للميت أو ملك غيره أو في أرض

وسواء أكان البناء بإذن املالك أو بدون إذنه، أو كان تنفيذا لوصية امليت، ويكره فعل التجصيص 

(، إذ روى سحنون أن 8أو البناء إذا كان خاليا من قصد املباهاة، أما إذا كان بقصد املباهاة فيحرم)

أمر  - عليه وسلمصلى هللا–القبور كانت لتسوى باألرض، وأن أبا زعمة البلوي صاحب رسول هللا 

 (9أن يضع ذلك بقبره إذا مات، قال سحنون هذه أثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبنى عليها.)

إذا كان ذلك القبر في أرض محبسة أو مرصدة فيحرم البناء عليه، وهذا ما قال به ابن  

ض ي عياض، وهو بشير واإلمام اللخمي وابن عبد السالم، وهذا ما يفهم من أجوبة ابن رشد للقا

الكالم الذي قاله شارحه اإلمام محمد بن عبد هللا بن علي الخرش ي أي يكره البناء على القبور 

نفسها والتحويز ملوضعها بالبناء حولها، وهذا إذا ما عريت هذه األمور من املباهاة ولم يبلغ إلى حد 

ه أهل الفساد حرم وال تنفذ يأوي إليه أهل الفساد، فإذا قصد املباهاة أو رفع إلى ما يأوي إلي
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وصيته، وقال ابن عبد الحكم أن من أوص ى أن يبنى على قبره بيت ال تنفذ وصيته وقال ابن الحاج 

 (10صاحب املدخل بكراهة ذلك.)

إن ما بني في مقابر املسلمين ووقف فإن وقفه باطل وانقاضها باقية على ملك ربها إن كان  

عن مقابر املسلمين وإن لم يكن وارث فيستأجر القاض ي على حيا أو كانت له ورثة ويؤمر بنقلها 

 (11نقلها منها ويصرف الباقي من مصاريف بيت املال.)

ذكر ابن الحاج صاحب املدخل عن بعض الثقات أنه أخبره أن السلطان الطاهر أمر  

بأنه يجب على باستفتاء العلماء في زمنه في هدم ما بها من البناء أي املقبرة فاتفقوا على لسان واحد 

ولي األمر أن يهدم ذلك ويجب عليه أن يكلف أصحابها أي القبور برمي ترابها في الكيمان ولم يختلف 

 (12في ذلك أحد عنهم.)

وسئل أبو الوليد بن رشد عن قبر عال بناؤه بنحو عشرة أشبار فإنه يجب هدمه، وكيف  

س في أسطوانته، إن شكا بعض جيرانه أنه يستر باب فندقه من بعض الوّراد ويم
ّ
نعه النظر للجال

هل لصاحب الفندق فيه حجة إذ يقول منعتني من منفعة فأجاب ابن رشد إن كان البناء على 

نفس القبر فال يجوز ويهدم ، وإن لم يكن إال حواليه كالبيت يبنى عليه، فإن كان في ملك الرجل 

له فيهدم، وإن كان البناء في  وحقه فال يهدم، وإن كان ما ذكرت من حجة صاحب الفندق املواجه

 (13مقابر املسلمين فإن هدم البناء واجب.)

 وقال ابن القصار املالكي يجوز البناء إال أن يكون في مكان يضيق فيه على الناس. 

قال اإلمام الحطاب ال أعلم أحدا من املالكية أباح البناء حول القبر في مقابر املسلمين  

فا أو سلطانا أو غير ذلك، وال يؤخذ الجواز ولو كان بإذن سواء كان امليت صالحا أو شري

 (14الحاكم.)

أنه قال " إذا طّين  -صلى هللا عليه وسلم –ويكره تطيين القبر بسبب ما روى عن الرسول  

 (15القبر لم يسمع صاحبه اآلذان وال الدعاء وال من يزوره".)

 –صلى هللا عليه وسلم  –نبي روي عن إبراهيم النخعي أنه قال " أخبرني من رأى قبر ال 

ملا مات بالطائف صلى  –رض ي هللا عنه –وقبر أبي بكر وعمر أنها مسنمة، وروى عبد هللا بن عباس 

عليه محمد بن الحنفية وكّبر عليه أربعا وجعل له لحدا وأدخله القبر من قبل القبلة وجعل قبره 

اب والتشبيه بهم فيما ليس منه بد مسنما وضرب عليه فسطاطا، وألن التربيع من صنيع أهل الكت

مكروه، وما روى من الحديث محمول على أنه سطح قبره أوال ثم جعل التسنيم في وسطه، ومقدار 

التسنيم أن يكون مرتفعا في األرض قدر شبر أو أكثر قليال، ويكره تجصيص القبر وتطيينه عند 

"  –صلى هللا عليه وسلم  –مة لقول النبي الحنفية، وكّره أبو حنيفة البناء على القبر وأن يعلم بعال 
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ال تجصصوا القبور وال تبنوا عليها وال تقعدوا وال تكتبوا عليها" )حديث رواه جابر بن عبد هللا بسند 

 (، وذهب الحنفية إلى كراهة رش القبر باملاء ألنه عندهم من قبيل التطيين.16صحيح()

 أن يجصص وال أن يزاد على ترابه ش يء، وقال ابن حزم الظاهري ال يحل أن يبنى القبر وال 

بأمر  –صلى هللا عليه وسلم –ويهدم كل ذلك حيث روى تمامة بن شفي أنه قال سمعت رسول هللا 

صلى هللا –تسوية القبور، وقد أخبر أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد هللا يقول "سمعت رسول هللا 

ليها وأن يبني عليها وعن وكيع عن الربيع عن ينهى عن أن تجصص القبور وأن يقعد ع –عليه وسلم 

 (17الحسن أنه كان يكره أن تجصص القبور أو تطين أو يزاد عليها من غير حفيرها.)

 دفن امليت داخل املسجد: -3

قال اإلمام البرزلي نقال عن اإلمام ابن الحاج صاحب املدخل أنه روى عن اإلمام أشهب  

هذه الكراهة وحملت على أنه إذا دفن في املسجد ربما اتخذه  أنه قال أكره الدفن في املسجد وعللت

الناس مسجدا، فيؤدى األمر إلى أن يعبد ذلك القبر، وقال اإلمام الحطاب يحتمل أن ميتة اآلدمي 

نجسة، وهو ظاهر املدونة، لهذا السبب اختلف الفقهاء في الصالة على امليت داخل املسجد ، 

ى امليت داخل املسجد وسبب االختالف حديث سهل بن بيضاء هل وظاهر املدونة كراهة الصالة عل

املسجد فيه طرف للمصلي أو للجنازة، فيكون كراهة الدفن ألجل كراهة دخوله املسجد، وهذا على 

القول في صرف األحباس بعضها في بعض وبه عمل األندلسيين خالفا للقرويين، فعلى قولهم ال 

ساجد التي بنيت للصالة فيها وأما لو بنيت لوضع املوتى صح يجوز الدفن فيه بوجه، وهذا في امل

 ذلك، و إدخالها والدفن فيها إن اضطر إلى ذلك. 

أما املساجد التي بنيت باملقابر فقال ابن محرز اختلف أشياخنا في الصالة على الجنائز  

 (18فيها فمنعه الشيخ اإلمام أبو عمران وجوزه اإلمام ابن الكاتب.)

أن املساجد إنما بنيت ليرفع فيها ذكر هللا ويسبحه املصلون بالغدو واآلصال من املعلوم  

في بيوت أذن هللا وتقام الصالة ويتلى فيها القرآن وتعلم فيها العلوم وتنشر فيها املعارف قال تعالى " 

أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واآلصال رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر 

 (19)هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار"

وقد أحسن اإلمام مالك بن أنس صنعا حينما احترس من الصالة على امليت داخل  

املسجد سدا للذريعة ألنه الحظ أن الناس كانوا يسترسلون في ذلك، وهذا ما قرره خليل ابن 

له بمسجد والصالة عليه فيه"، وقد قال أبو بكر ابن العربي إسحاق في مختصره فقال " وإدخا

 –صلى هللا عليه وسلم  –املعافري في كتابه عارضة األحوذي شرح جامع الترمذي أنه ثبت أن النبي 



 

11 

 

 د. فيساح جلول   باملسجد أو جواره املوتىالحكم الفقهي اإلسالمي والقانوني في دفن 

صلى على امليت في املسجد لكن علماء املالكية كرهوا ذلك لئال يخرج من امليت ش يء، كما أن عائشة 

 بمرور امليت في املسجد ألنها أمنت أن يخرج منه ش يء لقرب مدة املرور. أذنت –رض ي هللا عنها  –

وقد استمر الناس في الصالة على املوتى باملسجد الحرام وكانوا يصلون عليهم عند باب  

( بل يشمل مفهومه ساحته 20الكعبة وكانوا يخرجون الجنائز من باب الجنائز ال من باب السالم.)

 يرها من امللحقات التابعة له.ورصيفه وأماكن الوضوء وغ

إذا كان الفقهاء اختلفوا اختالفا بّينا في حكم الصالة عليه في املسجد تنزيها للمساجد من  

هذه األمور التي تخرج املساجد عن مهامها األصلية، فإنهم في غالبيتهم العظمى قد أجمعوا على منع 

اتقاء للشبهات، السيما إذا كان األمر الدفن في املسجد أو بجانبه أو ملحقاته سدا للذريعة و 

مستساغا في زمن مض ى إذ كان األئمة والعارفون باهلل أصحاب الزوايا يدفنون في مساجدهم أو 

زواياهم، وال نكير عليهم آنذاك، إال أن األمر اآلن قد تغير وانتشر الوعي وتفطن الناس إلى هذه 

تقادهم أن أصحابها صالحون مستجابو الدعاء، املخالفات التي دفعت إلى التبرك بهذه القبور الع

فقدمت إليهم القرابين والذبائح والهدايا وسؤالهم قضاء حاجاتهم مما فتح الباب على مصرعيه 

 للشرك والضالل.

إن الدفن داخل املسجد أو في ساحته أو بجواره قد يكون سببا في التضييق على الناس 

نع القبر من توسعة املسجد حينما يكون في حاجة إلى السيما عندما يزداد عدد املصلين، وقد يم

توسعة، فيضطر القائمون على التوسعة إلى نبش القبر أو تحويله، وهو إذاية واعتداء على امليت، 

 ألن امليت مكرم ميتا وحيا.

فضال عن أن املسجد وقف للصالة فيه وتعلم القرآن والعلم، ومن حق الجميع استعماله 

أي حق يستأثر شخص مهما كانت مكانته االجتماعية ودرجته العلمية ومنزلة واالستفادة منه فب

 خشيته وتقواه فيدفن فيه دون غيره من املسلمين.

وإذا سمح للجميع أو ملرتادي املسجد املعين بأن يدفنوا فيه أو في ساحته أو رصيفه في حال 

القانون فال يجد املصلون إذا كان الرصيف تابعا للمسجد، كما سنرى في املحور الخاص بموقف 

مكانا للصالة فيه أو تعلم القرآن وإنما يصبح املسجد مقبرة للدفن، ويزورها أهل املوتى في املواسم 

 (21)وأن املساجد هلل فال تدعوا مع هللا أحدا".واملناسبات، يقول هللا سبحانه وتعالى" 

قيل أيضا في معنى اآلية وجاء في تفسير هذه اآلية أن املساجد بنيت لذكر هللا وطاعته و 

( 22أفردوا املساجد لذكر هللا وال تتخذوها هزًوا ومتجرا ومجلسا وال طرقا وال تجعلوا لغير هللا فيها )

 نصيبا.
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وقد أضاف هللا املساجد إليه إضافة تشريف وتكريم، كما أن املساجد وإن كانت هلل ملكا 

صلى هللا –( أن النبي 23صحيح الحديث )وتشريفا فإنها تنسب إلى غيره، فيقال مسجد فالن، وفي 

سابق بين الخيل التي أضمرت الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي  –عليه وسلم 

لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وتكون هذه اإلضافة بحكم املحلية، وقد تكون بتحبيسهم 

 (24ملقابر وإن اختلفوا في تحبيس غير ذلك.)وال خالف بين األمة في تحبيس املساجد والقناطر وا

مع أن املساجد هلل ال يذكر فيها إال هللا فإنه تجوز القسمة فيها لألموال ويجوز وضع 

الصدقات فيها على رسم االشتراك بين املساكين، وكل من جاء أكل، ويجوز حبس الغريم فيها وربط 

لجار إليها وإنشاد الشعر فيها إذا عري عن األسير والنوم فيها وسكنى املريض فيها وفتح الباب ل

 (25الباطل.)

إن كانت هذه األمور جائزة في العصور املاضية، فإن البعض منها أصبح من اختصاص 

مؤسسات أخرى ال دخل للمسجد فيها كعيادة وتطبيب املريض، أضحت مؤسسة صحية خاصة 

ظم القانونية الحديثة إذ يمنع ويحظر تقوم بهذه املهمة، أما حبس الغريم فلم يعد معموال به في الن

اإلكراه البدني في املسائل املدنية والتجارية، وينفذ فقط على أمواله، كما أن قضية ربط األسير في 

املسجد لم تعد موجودا وأن ضبط نص فإنه يسلم للسلطات القضائية بواسطة الضبط 

 القضائي.

ملسجد أو حواليه أو في ساحته لم يجزه وعلى كل ومهما اختلفت املهام، فإن دفن امليت في ا

ومن أظلم ممن منع مساجد هللا أن يذكر فيها اسمه وسعى الفقهاء بأي صورة كانت، قال تعالى" 

في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إال خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخرة عذاب 

 (26)عظيم".

ساجد قد يكون لوجهين، أحدهما منع ذهب بعض املفسرين أن السعي في تخريب امل

املصلين واملتعبدين واملتعهدين له من الدخول فيكون ذلك تخريبا، وثانيهما أن منع الناس من 

 (27إقامة شعائر العبادة فيه يكون تخريبا له.)

لقد وردت معاني متعددة ذكرها املفسرون في هذه اآلية السابقة، إال أننا اقتصرنا على 

ردناه، ملناسبته للمقام، لكون الدفن في املسجد أو ساحته أو حتى في رصيفه أو املعنى الذي أو 

جنباته يعد من باب املنع إذا استعملنا الفهم الواسع لهذه اآلية، فقد يمتنع بعض املصلين من 

الدخول إلى املسجد أخذا بالرأي القائل أن الصالة ال تجوز في مسجد فيه قبر، وقد يكون االمتناع 

التضييق على املصليين ومنع القائمين عليه من توسيعه وترميمه وصيانته إلى غير ذلك من  من باب

 األمور.
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أمر بتنظيف املساجد وتطيبها وهذا يقتض ي كل  –صلى هللا عليه وسلم –وقد ثبت أن النبي 

ما وقع عليه اسم تنظيف وتطييب، والتنظيف والتطيب يوجبان إبعاد كل محرم وكل قذر وكل 

 (28عنه.)قمامة 

ودفن امليت في املسجد أو في ساحته أو في جوانبه قد تؤمن نجاسته على القول أو الرأي 

 القائل بنجاسة امليت.

 بناء املسجد على القبر:-4

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد هللا حق وأن الساعة  يقول هللا سبحانه و تعالى :" 

وا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا ال ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال

 (29على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا".)

جاء في تفسير هذه اآلية أنه ملا ظهر أهل الكهف بعد موت امللك دقيانوس ومضت قرون،  

وملك تلك الدار رجل صالح وتنازع القوم واختلفوا في الحشر وبعث األجساد من القبور فشك في 

عض الناس واستبعدوه وقالوا إنما تحشر األرواح والجسد تأكله األرض، وقال بعضهم تبعث ذلك ب

الروح والجسد جميعا، فكبر ذلك على امللك وبقي حيران ال يدري كيف يتبين أمره لهم حتى لبس 

م املسوح وقعد على الرماد وتضرع إلى هللا تعالى في حجة وبيان فأعثر هللا على أهل الكهف فيقال أنه

ملا بعثوا أحدهم بورقهم ليأتيهم برزق منها استنكر شخصه واستنكرت دراهمه لبعد العهد، فحمل 

إلى السلطان وكان صالحا قد آمن وآمن من معه، فلما نظر إليه قال : لعل هذا من الفتية الذين 

امللك خرجوا على عهد دقيانوس امللك، فقد كنت أدعوا هللا أن يرينيهم وسأل الفتى فأخبره فسر 

بذلك وذهب معه إلى الكهف وطمأنهم أن األمة أمة إسالم، فقال الذين هم على دين الفتية اتخذوا 

عليهم مسجدا، وروى أن طائفة كافرة قالت : نبني بيعة أو مضيفا فمانعهم املسلمون وقال لنتخذن 

 عليهم مسجدا.

ى القبور ويستنبط من هذه اآلية مسائل هي على الخصوص أن اتخاذ املساجد عل 

رض ي هللا  –والصالة فيها والبناء عليها ممنوع ال يجوز ملا روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس 

 (30قال : " لعن هللا زّوارات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج ".) –عنهما 

وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها  

" إن  –صلى هللا عليه وسلم  –فقال رسول هللا  –صلى هللا عليه وسلم  –وير لرسول هللا تصا

أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور أولئك 

 (31شرار الخلق عند هللا تعالى يوم القيامة".)
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وهذا يحرم على املسلمين أن يتخذوا  وفي هذا الصدد يقول اإلمام القرطبي: قال علماؤنا 

صلى  –قبور األنبياء والعلماء مساجد، وروى األئمة عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول هللا 

يقول :" ال تصلوا إلى القبور وال تجلسوا عليها" ، حديث رواه مسلم والترمذي  –هللا عليه وسلم 

صلوا إليها أو عليها كما فعل اليهود والنصارى، والنسائي بسند صحيح، أي ال تتخذوا القبور قبلة فت

 –صلى هللا عليه وسلم  –فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة األصنام، فحذر النبي 

عن مثل ذلك وسدا للذرائع املؤدية إلى ذلك، وروى مالك في املوطأ عن أبي هريرة موصوال أن النبي 

شتد غضب هللا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم قال :" ا –صلى هللا عليه وسلم  –

 (32مساجد" .)

والبد هنا من التوضيح أن املسجد املراد هنا هو أن يموت نبي أو صالح أو عالم فيدفن في  

مكان، ويقام عليه مسجد ويتوسط ضريح الصالح أو العالم املسجد، كما أن املسجد الذي بني 

تلف العلماء وأئمة املذاهب في جوازها وعدم جوازها، وإنما األمر على قبر فإن الصالة فيه قد اخ

هنا يتعلق بمنع بناء املساجد على القبور، وهو فعل من أفعال اليهود والنصارى الشنيعة، كما هو 

األمر عندنا في الجزائر نجد أن املساجد بنيت على قبور بعض الصالحين، وأصبح الناس بجهلهم 

بها ويتوسلون إليها الوسيلة وتقرب إليها القربان في مواسم محددة تسمى  بالحكم الشرعي يتبركون 

بالزردة والوعدة والطعم وغير ذلك من التسميات وغالبا ما نجد ذلك في بعض الزوايا حيث يدفن 

 فيها مشايخها أو صالحوها.

 وتبيانا لذلك فإن دفن الشيخ أحمد اليوسفي ال يدخل في هذا الحكم، ألن املسجد كان 

 موجودا ويصلى فيه قبل أن يدفن الشيخ بجواره.

قال ملا اشتكى  –رض ي هللا عنها  –وهذا ما يؤيده حديث اإلمام البخاري الذي روته عائشة  

ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية،  –صلى هللا عليه وسلم  –النبي 

تا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه قال وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكر 

أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا علي قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار 

الخلق عند هللا، ففي هذا الحديث من بنى على القبر مسجدا، ولذلك اتخذت املساجد في املقابر 

وف اتخاذ هذا القبر مقصدا للعبادة، سدا للذريعة، حتى ال يصلى إلى القبور، واملنع من ذلك هو خ

وقال عبد هللا بن باز وهذا هو الحق لعموم األحاديث الواردة في النهي ، ألن بناء املساجد على القبر 

 (33و من أعظم وسائل الشرك باملقبورين.)

لى وتأسيسا على ما سبق يجب أن تنزه املساجد عن عملية الدفن فيها أو بناء املساجد ع 

القبور سدا للذريعة إذ الحظنا بعد الدفن وإقامة املسجد يغطى الضريح ويكس ى بكساء أخضر 
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وتشد إليه الرحال ويصبح مقصدا  –صلى هللا عليه وسلم  –ويشيد بناؤه مثله مثل قبر النبي 

 للتبرك وطلب قضاء الحاجات وكل ذلك كما قرره علماؤنا شرك منهى عنه.

 ملسلمين:دفن األموات في مقابر ا-5

األصل أن املوتى يدفنون في أماكن خاصة اصطلح على تسميتها باملقابر، واملقابر نوعان،  

مقابر للمسلمين ومقابر للكفار، وذلك رفعا للحرج عن الناس ووقاية لهم من األمراض املعدية التي 

لمين كان أعجب يمكن ألحد املوتى أن يكون مصابا بها فتنتقل إلى األحياء، والدفن في مقابر املس

وأحب إلى أبي عبد هللا أحمد بن حنبل صاحب املسند واملذهب من الدفن في البيوت ألنه أقل 

ضررا على األحياء من ورثته والشبه بمساكن اآلخرة وأكثر الدعاء له والترحم عليه، ولم يزل 

صلى هللا  – الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري أي مقابر خاصة فإن قيل والنبي

فقد أجابت عائشة  -رض ي هللا عنهما –قبر في بيته وقبر صاحباه معه أبو بكر وعمر  –عليه وسلم 

 –عن ذلك بأن النبي دفن في بيته لئال يتخذ قبره مسجدا، وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي 

 ل غيره. كان يدفن أصحابه في مقبرة البقيع، وفعله أولى من فع –صلى هللا عليه وسلم 

تخصيصه بذلك وألنه روى أنه يدفن األنبياء  –صلى هللا عليه وسلم  –ورأى أصحابه  

 (34حيث يموتون وصيانة لهم من كثرة الطراق وتمييزا للنبي عن غيره")

يستحب الدفن في املقبرة التي يكثر فيها الصالحون والشهداء لتنالهم بركتهم، وكذلك في  

نة املنورة، فقد روى البخاري ومسلم بإسنادهما أن موس ى عليه البقاع الشريفة كمكة واملدي

صلى  –السالم ملا حضره املوت سأله هللا تعالى أن يدنيه إلى األرض املقدسة رمية بحجر، قال النبي 

 (35"لو كنت ال رأيتكم قبره عند الكثيب األحمر".) –هللا عليه وسلم 

في املقبرة املسبلة وقال اآلخر يدفن في  وإذا تنازع اثنان من الورثة فقال أحدهما يدفن 

 ملكه دفن في املقبرة املسبلة، ألنه ال مّنة فيه، وهو أقل ضررا على الوارث.

وسئل اإلمام أحمد عن الرجل يوص ي أن يدفن في داره، قال يدفن في املقابر مع املسلمين،  

 (36فإن دفن بداره أضر بالورثة.)

ن يدفن فيه، فقد فعل ذلك عثمان وعائشة وعمر ويجوز أن يشتري موضع قبره ويوص ى أ 

 بن عبد العزيز رض ي هللا عنهم.

من خالل ما تم نقله من آثار وما كان يقوم به السلف الصالح، وما دأبت عليه األمة في 

عملية الدفن لألموات، فإنه كان أولى أن يدفن الشيخ أحمد اليوسفي بمقبرة املسلمين بعين مران 

ته في دفنه بجوار املسجد أو بحذاء الرصيف، رفعا للحرج وإبعادا ويضرب صفحا عن وصي

للتضييق على القائمين باملسجد في توسعة املسجد، ألن الدفن بهذه الطريقة منافية ألعراف الدفن 
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ومعارضة ملا ألفه املسلمون في دفن موتاهم مهما كانت تقواهم ومهما زاد صالحهم، السيما وأن 

ذهب املطبق في الجزائر أو هو ممثل للمرجعية الوطنية الدينية يستنكر املذهب املالكي وهو امل

ذلك أبعادا لكل الشبهات ورفعا للنزاع القائم بين جماعة املسلمين في هذه البقعة املباركة، إذ أن 

(، وعادة الدفن في املساجد أو الزوايا عادة أصبحت مستهجنة 37املسلمين لهم مقابر يدفنون فيها )

 (38وألنه ثبت أن الدفن في املقبرة هي السنة املتبعة منذ الصحابة رضوان هللا عليهم.)ومنبوذة، 

 الترحم على امليت في املقبرة:-6

إن الدفن في املقبرة هو أفضل وأجدى لألموات لكثرة الترحم عليهم من زوار املقابر، وقد  

اء فتزيد البركة وترجى الرحمة يكون من بين األموات من الصالحين والتقاة والعارفين باهلل والشهد

 لكون مجاورة الصالحين األموات في املقبرة كمجاورتهم في الحياة الدنيا.

إذ ثبت أنه يستحب ملن دخل املقبرة أو حضر على القبور أن يقول حسب ما روى من  

ائلهم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى املقابر فكان ق –صلى هللا عليه وسلم  –طريق مسلم أن رسول هللا 

يقول: السالم عليكم أهل الديار من املؤمنين واملسلمين، وإنا أن شاء هللا بكم الحقون، أسأل هللا 

 لنا ولكم العافية".

( " وإنا إن شاء هللا لالحقون"، والقائل هو سالم بن أبي مطيع 266، ص 1وفي مسلم )ج 

 (39(.)75،ص 1الذي روى عن أيوب كما بّينه النسائي في روايته)ج

ظهر من هذا األثر أن كل من دخل مقبرة يستحب له السالم على األموات، ويترحم عليهم ي 

 ويطلب لهم العافية، واألصل أن املقبرة ال تخلو من الزوار يوميا السيما في املواسم ويوم الجمعة.

كما تجدر اإلشارة إلى أن الدفن في املقبرة وتجميع األموات في هذا املكان املخصص يدفع  

قال " كنت نهيتكم  –صلى هللا عليه وسلم  –اس األحياء إلى زيارتها، ملا ثبت في الصحيح أن النبي الن

(، فإذا انعدمت املقبرة ودفن الناس أمواتهم 40عن زيارة املقابر، أال فزوروها فإنها تذكركم اآلخرة" )

 تحقق.في أمالكهم أو في املساجد أو بجوارها، فإن غاية ومقصد التذكر لآلخرة ال ي

وبناء على ذلك نرجح أن الدفن في املقبرة لإلمام أحمد اليوسفي أجدى وأفضل له لكثرة  

الترحم عليه في املقبرة أكثر من املكان الحالي املدفون فيه، فضال عن رفع الفتنة، والنزاع والتضييق 

 على الناس وإبعادا لكل شبهة.

ه املتضمنة دفنه برصيف املسجد، قد بلغني من بعض أحبائه وأنصاره ملا سئل عن وصيت 

 فأجاب سائليه أن قصده أن يترحم عليه كل من يمر أو يأتي املسجد للصالة.

تعليقا على اإلجابة فإنه ربما لحسن قصده قد أثر نفسه على غيره، إذ كل مؤمن يرتاد  

ف هذا املسجد يلتمس من محبيه نفس الطلب طلبا للرحمة وهو أمر ال يستقيم، فقد يمأل رصي
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املسجد باألموات لنفس الغرض، أما إذا كان القصد حبه ملسجده وتعلقه به، وأنه أمض ى فيه 

سنين يصلي بالناس ويدرسهم ويعلمهم، فإن الرجل الذي قلبه معلق باملساجد يظله هللا يوم ال ظل 

" قال  –صلى هللا عليه وسلم  –إال ظله، فقد روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة أن رسول هللا 

سبعة يظلهم هللا يوم ال ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة هللا، ورجل قلبه معلق باملساجد إذا 

خرج منه حتى يعود إليه، ورجالن تحابا في هللا اجتمع على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر هللا خاليا 

ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف هللا، ورجل تصدق صدقة 

 (41وأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه".)

يظهر من هذا الحديث أن املسلم وأن بنى مسجدا أو ساهم في بنائه أو حث على ذلك،  

" املسجد بيت كل تقي، وقد ضمن هللا ملن  –صلى هللا عليه وسلم  –فهو مأجور إذ قال الرسول 

 راط إلى رضوان هللا تعالى.كانت املساجد بيوتهم بالروح والرحمة والجواز على الص

أن " املساجد بيوت هللا وأنه لحق على هللا انم  –صلى هللا عليه وسلم  –وقال الرسول  

رواه أبو هريرة "من بنى هلل مسجدا من مال  –صلى هللا عليه وسلم  –يكرم زائره فيها" ، وقال 

( " من بنى 42أيضا )– عليه وسلم صلى هللا –حالل، بنى هللا له بيتا في الجنة من درر الياقوت". وقال 

هلل مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى هللا له بيتا في الجنة( حديث رواه اإلمام البخاري بسند 

صلى هللا عليه  –صحيح(، فقال اإلمام األوزاعي : كان يقال خمس كان عليها أصحاب رسول هللا 

ارة املساجد وتالوة القرآن، والتابعون له بإحسان لزوم الجماعة واتباع السنة، وعم –وسلم 

 (43والجهاد في سبيل هللا.)

وتأسيسا على هذا الخبر فإن اتباع السنة يقتض ي الدفن في املقبرة وليس بجوار املسجد،  

ولو كان هذا اإلمام هو الذي بناه، باإلضافة إلى أن سورة التكاثر ذكرت املقابر أي ألهت الناس 

روا ودفنوا في املقابر، ولم تقل اآلية زرتم قبرا ألن القبر ال يطلق األموال وزينة الحياة الدنيا حتى قب

 على املقبرة، ألن املقبرة هي التي تضم ثالثة قبور فأكثر كما قرره أهل اللغة.

نحن ال نشك في فقه اإلمام أحمد اليوسفي، حيث كان خليليا مطبقا ال يخفى عليه  

ت الطلبة والذين هم أئمة ومؤذنون، وله اتباع استحباب الدفن في املقبرة وتخرج على يديه مئا

وأحباء يترحمون عليه، وأن أعتقد أن وصيته في دفنه بقرب املسجد أو رصيفه إنما كان بسبب 

تعلقه باملسجد، فكأنه ال يرغب في مفارقته حيا أو ميتا، وربما أنه قد تأثر بأولئك الصوفية 

 واملشايخ الذين دفنوا في زواياهم ومساجدهم.

على كل ومهما كانت النوايا واملقاصد فإن الرجوع إلى الحق فضيلة، والتهويل اإلعالمي قد و  

 يؤدي إلى التعصب واالنحراف.
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قبل التطرق إلى الجانب القانوني في هذه املسألة فإننا وبكل تواضع وخشوع، فإني ألتمس  

بالحسنى والفهم الصحيح،  من السلطات املحلية نقل جثمانه إلى املقبرة، مع توعية أهله وأحبائه

وأن هذا النقل يتوافق والشرع بل هو الشرع عينه، وأنه تكريم وصيانة له من العبث به، وممارسة 

 الدجل والشعوذة بقبره، ولتمكن زيارة أهله له بكل حرية ودون حرج، وهللا أعلم بالصواب.

 موقف القانون من الدفن في املسجد أو رصيفه: -3

وتى مسألة لها أهميتها االجتماعية و الدينية، من حيث الحفاظ على إن عملية دفن امل 

كرامة اإلنسان حيا وميتا واحترام شعور أقربائه في تنظيم عملية الدفن واختيار مكان دفنه، 

وترسيخ هذه القيمة اإلنسانية لدى الرأي العام ، وتأسيسا على ذلك فقد تدخل املشرع في تقنين 

 أحكام قانونية وتنظيمية جد واضحة، ورتب على مخالفتها عقوبات جزائية.هذه العملية وأفرادها ب

إن املشرع قد استعان بقواعد الشريعة اإلسالمية في تنظيم إجراءات الدفن أو نقل  

املوتى، أو نبش القبور لضرورة ملحة لتحويل جثته من مكان دفنه إلى مكان آخر، كما أورد أحكاما 

 لدفن فيها، وحراستها وصيانتها وجردها.في تنظيم املقابر وكيفية ا

قبل التعرض إلى هذه األحكام، أرى أنه من الضروري التعريف باألمالك الوطنية والوالئية  

والبلدية، وكذلك يجب اإلشارة إلى طبيعة ملكية املساجد ومن ثم التعرض إلى أحكام القانون 

 املتعلق باألوقاف، وهذا ما ندرسه في النقاط التالية:

 مفهوم األمالك الوطنية والوالئية والبلدية:-1

يقصد بتعبير أحكام ومفهوم األمالك الوطنية والوالئية والبلدية مجموعة القواعد  

القانونية والتنظيمية التي تنظم الصلة بين هذه األمالك والشخص العام الذي يحوزها بما يوضح 

كتسابها وتخصيصها وإدارتها، فضال عن حقوقه عليها وواجباته تجاهها بصورة محددة إلجراءات ا

توضيحها بعالقات الجوار بينها وبين األمالك الفردية املجاورة إلى جوار تبيانها لقواعد استعمالها 

من الجماهير ووسائل حمايتها وحفظها، والدارس لجملة القواعد املنظمة لقواعد وأحكام األمالك 

ا عن تلك املطبقة على نظام األمالك الفردية في العمومية يجد أنها تختلف في كثير من قواعده

القانون املدني حيث نفتقد في كثير من األحيان عنصر املساواة بين طرفي العالقة التي تحكمها هذه 

بكثير ما القواعد مانحة سلطة أوسع وسيطرة أعمق للشخص اإلداري الحائز للملك العام تتجاوز 

يقرره القانون املدني للمالك الفردي على أمالكه ويتجلى ذلك في السلطة االنفرادية التي يعين بها 

الشخص اإلداري حدود أمالكه، كما يظهر ذلك في سلطته املستمدة أساسا من قدرته على 

بصورة  استخدام قواعد القانون العام االستثنائية في عمليات كسب أمالكه وتخصيصها وإدارتها

غير معروفة أصال في نظام امللكية الفردية، هذا إلى جوار امتيازات قدرة الشخص اإلداري على 
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حماية أمالكه وتنظيم قواعد استخدامها بواسطة التنظيم املتضمن لعقوبات جزائية تطبق على 

ة لصالح امللك املخالفين، زيادة على قدرته على تحميل األمالك املجاورة عددا من االرتفاقات اإلداري

 (44العام، وهي في جملتها قواعد غير معروفة في نظام امللكية الفردية.)

برز النظام االستثنائي للملكية العمومية عادة بالوظيفة االجتماعية واالقتصادية التي  

تسهم األمالك الوطنية في تحقيقها نتيجة تخصيصها للنفع العام، وهو األمر الذي ال يقصر النظام 

لحدود القانونية فقط، وإنما يعطي النظام بعدا اجتماعيا جديدا يؤدي إلى تمييز أحكامه على ا

بقواعد استثنائية في مضمونه وإجراءاته، رأى فيها البعض نوعا من الصفة الرمزية تطبع ما يلحق 

 بنظام امللكية العمومية من نتائج قد ال تكون لها فائدة عملية حقيقية.

تثنائية للملكية العمومية تحقيق حماية قوية لعناصر األمالك تستهدف األحكام االس 

العمومية سواء في مواجهة الغير من مالك مجاورين أو جمهور مستعملي هذه األمالك أو في 

مواجهة اإلدارة ذاتها، بما يؤكد في النهاية االستخدام األمثل والرشيد لألمالك العمومية، وردع ما 

أو تخريب مما يحفظ لها وحدتها وسالمتها وتحقق من ثم أهداف النفع قد يقع عليها من اعتداءات 

 (45العام والتي يخصص امللك العمومي من أجل تحقيقها.)

نتيجة لهذا التالزم بين فكرتي العمومية وتخصيص األمالك العامة لتبرير نظامها  

طابع مزدوج يستند االستثنائي الخاص، فقد رأى البعض أن األساس القانوني للملكية العامة ذو 

في حقيقة األمر على صفتها العمومية النابعة من تملكها من األشخاص العمومية والوظيفة 

(، كما أنها تستند من ناحية ثانية على تخصيص هذه األمالك 46االجتماعية التي تغطيها من ناحية )

ق عمومي وهو ما لتحقيق النفع العام سواء بوضعها لالستعمال الجماهيري العام أو لخدمة مرف

يشكل السند القانوني للقواعد االستثنائية التي تضمينها أحكام امللكية العمومية واملنبة الصلة 

بقواعد امللك الخاص مثل قواعد الضبط اإلداري املنظمة الستعمال األمالك العمومية، بينما 

خصيصها الرسمي يقصر بعض الفقهاء األساس القانوني لنظام امللكية العمومية على واقعة ت

لتحقيق النفع العام والذي تضاف قواعده إلى القواعد املستمدة من نظام امللكية الخاصة ليشكل 

 (47البناء الكامل لنظام امللكية العمومية.)

( على أن األمالك 48)01/12/1990املؤرخ في  90/30ونصت املادة الثانية من القانون رقم  

املنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها  الوطنية تشمل جميع األمالك والحقوق 

 اإلقليمية في شكل ملكية عمومية او خاصة ومن ثم فإن األمالك الوطنية تتكون من :

 األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة .-

 األمالك العمومية والخاصة التابعة للوالية. -
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 األمالك العمومية والخاصة التابعة للبلدية. -

وبناء على ذلك يفهم من هذه املادة أن األمالك الوطنية ثالث أنواع، األمالك العمومية  

 الخاصة بالدولة، واألمالك العمومية الخاصة بالوالية، و األمالك العمومية الخاصة بالبلدية.

الخاص باألمالك الوطنية على خصائص  90/30وقد نصت املادة الرابعة من القانون  

 مية وحصرها فيما يلي :األمالك العمو 

إنها أمالك عمومية غير قابلة للتصرف فيها بالبيع أو الهبة أو التملك بأي صفة كانت، -

 (49من القانون املدني الجزائري.) 689وهذا ما نصت عليه املادة 

 ال يسري عليها التقادم املكسب مهما مرت مدة حيازتها لدى الغير.-

ع الحجز، تحفظيا أو تنفيذا إذ أن املشرع استثنى الحجز ال يمكن الحجز عليها مهما كان نو -

 (50على األمالك العمومية.)

املشار إليه سابقا قد نصت على  90/30( من القانون 12وفي هذا فإن املادة الثانية عشر) 

مشتمالت األمالك الوطنية وحصرها في الحقوق واألمالك املنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع 

عة تحت تصرف الجمهور املستعمل إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام، شريطة أن تكيف واملوضو 

في هذه الحالة بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة تكيفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص بهذا 

 املرفق.

وهناك نوع ثان من األمالك العمومية االصطناعية تتمثل في الطرق العادية والسريعة  

املتعلق باألمالك الوطنية، باإلضافة إلى  90/30من القانون  16وهذا ما نصت عليه املادة وتوابعها 

 أمالك أخرى نصت عليها نفس املادة املذكورة.

األمالك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية وقد  9030من القانون  20وقد تضمنت املادة  

 ( نوعا.11حددتها بإحدى عشر)

البلدية ملزمة بجرد أمالكها طبقا لشروط الجرد وكيفياته،  إن الدولة أو الوالية أو 

ويتمثل الجرد في تسجيل وصفي وتقييمي لجميع األمالك التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة 

 .90/30( من القانون 8وهياكلها والجماعات اإلقليمية طبقا للمادة الثامنة )

 التمثيل القانوني أمام الجهات القضائية:-2

وزراء والوالة ورؤساء املجالس البلدية والسلطات املسيرة األخرى، الدولة يمثل ال 

والجماعات اإلقليمية في عقود التسيير املتعلقة باألمالك الوطنية طبقا لصالحياتهم القانونية تبعا 

 ( من نفس القانون.09لحكم املادة التاسعة )



 

21 

 

 د. فيساح جلول   باملسجد أو جواره املوتىالحكم الفقهي اإلسالمي والقانوني في دفن 

ترفع الدعوى باسم وزير املالية وإذا وقع اعتداء على األمالك الوطنية التابعة للدولة ف 

أمام الجهات القضائية املختصة، كما أن الوالي يمثل الوالية في رفع الدعاوي القضائية في حال 

 وقوع اعتداء على أمالك الوالية أو حيازتها بدون وجه حق من الغير.

إن رئيس املجلس الشعبي مخول برفع كل دعوى قضائية تتعلق بأمالك البلدية،فإذا  

قاعس في رفع دعوى قضائية لرفع االعتداء عن ملك البلدية أو استرجاع حيازتها أو منع شغلها ت

السالف الذكر يعد  90/30من القانون  09،10بدون وجه حق، وهذا ما نصت عليه املادتان 

 مقصرا في مهامه ويخضع من ثم للمساءلة.

 الترخيص باستعمال جزء من األمالك الوطنية:-3

باستعمال جزء من األمالك الوطنية املخصصة الستعمال الجميع طبقا  يمكن أن يخص 

لعقد إداري يتمثل في رخصة الطريق و رخصة الوقوف، ويجب أن يكون هذا االستعمال مؤقتا 

 ومقابل أتاوة.

من القانون السالف الذكر في  64وتتمثل رخصة الطريق حسب ما نصت عليه املادة  

و االستيالء عليه، وتكون هذه الرخصة في شكل قرار إداري يصدره تغيير أساس الطريق العمومي أ

 رئيس املجلس الشعبي البلدي أو الوالي حسب الحالة.

بأنه  64ونالحظ في قضية الدفن بطريق عمومي أي برصيف املسجد حسب هذه املادة 

 اعتداء على ملك البلدية بدون أي رخصة من البلدية.

دي يشرع رئيس املجلس الشعبي البلدي في تقديم شكوى وللمحافظة على هذا امللك البل 

أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير ضد الشخص الذي ينسب إليه هذا الفعل وتسبب في 

هذه األضرار الالحقة بامللك البلدي، والشخص هنا إما ورثة الشيخ أحمد اليوسفي، أو من أمر 

 بذلك.

شخاص لهم صفة ضابط الشرطة القضائية أو وتتم املتابعة بناء على محضر يحرره أ 

موظفون وأعوان يخولهم القانون ذلك، وفي قضية الحال إما ضباط الشرطة القضائية التابعة 

ألمن دائرة عين أمران، وعند االقتضاء أعوان الدرك الوطني، أو شرطة العمران املخولة قانونا 

 .90/30من القانون  69بردع مثل هذه املخالفات،وهذا ما نصت عليه املادة 

يعاقب قانون العقوبات الجزائري على كل أنواع املساس باألمالك الوطنية، سواء كانت  

السالف  90/30من القانون  136تابعة للدولة أو الوالية أو البلدية، وفقا ملا نصت عليه املادة 

 اإلشارة إليه.
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 الطبيعة القانونية مللكية املسجد:-4

عل سجد يسجد أي انحنى خاضعا ووضع جبهته على األرض إن املسجد مشتق من ف 

 متعبدا، وهو ساجد، جمع سّجد وسجود، ويقال ساجد املنخرة أي ذليل خاضع.

(، 51واملسجد لغة بالكسر للعين كل موضع يسجد فيه، وهو أيضا كل موضع يتعبد فيه) 

يفعل مثل دخل يدخل واملسجد واحد املساجد، قال اإلمام الفراء اللغوي ما كان على وزن فعل 

فاملفوعل منه بالفتح اسما كان أو مصدرا، وال يقع فيه الفرق مثل دخل مدخال، وهذا مدخله إال 

أحرف ألزموها كسر العين من ذلك املسجد واملسكن واملرفق واملطلع واملغرب واملشرق واملسقط 

في االسم، إذ قد روي واملفرق واملجزر، فجعلوا الكسر عالمة على االسم وقد يفتحه بعض العرب 

 (52مسكن ومسكن وسمعنا املسجد واملسجد، ومن كان من باب فعل يفعل يكون بالكسر)

 يستخلص مما سبق أن املسجد لغة هو كل موضع يسجد فيه اإلنسان خضوعا وتعبدا. 

( بأنه "املسجد 53)13/377قد عرفت املسجد املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم  

ع فيه املسلمون ألداء صالتهم وتالوة القرآن الكريم، وذكر هللا وتعلم ما ينفعهم في بيت هللا يجتم

 أمور دينهم ودنياهم".

واملسجد حسب الفقرة الثانية من نفس املادة مؤسسة دينية اجتماعية تؤدي خدمة  

 هدفها ترقية قيم الدين اإلسالمي.

 لية:يستخلص من هذه الفقرة أن املسجد يتميز بالخصائص التا 

في بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر إن املسجد بيت من بيوت هللا، استنادا إلى قوله تعلى" -1

فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو واآلصال، رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر اسمه وإقام 

وأن الى "(، وقوله سبحانه وتع54)الصالة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار"

( فقد أضاف هللا تعالى املساجد إلى نفسه وذاته بالم 55)املساجد هلل فال تدعوا مع هللا أحدا"

د ذلك االختصاص بقوله " 
ّ
إنما وقوله تعالى " فال تدعوا مع هللا أحدا" االختصاص، ثم أك

ان بل اآلية ( فجعل عمارة املسجد دليال على اإليم56)يعمرمساجد هللا من آمن باهلل واليوم اآلخر"

 (57تدل بظاهرها على حصر اإليمان فيهم ألن كلمة إنما للحصر.)

كما أن السنة النبوية استعملت كلمة بيت هللا في كثير من األحاديث النبوية الصحيحة  

قال " من تطهر في بيته ثم مش ى إلى بيت  –صلى هللا عليه وسلم  –منها ما رواه أبو هريرة أن النبي 

قض ي فريضة من فرائض هللا كانت خطواته أحدهما تحط خطيئته واألخرى ترفع من بيوت هللا لي

صلى هللا عليه  –أيضا في حديث رواه أبو هريرة أنه  –صلى هللا عليه وسلم  –(، وقال 58درجته)

قال" من بنى هلل بيتا يعبد هللا فيه من مال حالل بنى هللا له بيتا في الجنة من درر   –وسلم 
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أنهم قالوا " أن املساجد بيوت   –صلى هللا عليه وسلم  –عض أصحاب رسول هللا الياقوت"، وعن ب

" إن عمار   –صلى هللا عليه وسلم  –هللا وأنه لحق على هللا أن يكرم من زاره فيها"، وقال الرسول 

 بيوت هللا هم أهل بيوت هللا". 

إسالميا ورد في  واستنادا إلى ما سبق نجد أن املشرع في هذه املادة استعمل مصطلحا 

 املصادر اإلسالمية األساسية من الكتاب والسنة وتداوله عامة املسلمين فتقول العامة" بيت ربي" .

إن املسجد مكان للصالة املفروضة والنافلة واالعتكاف بما فيها صالة الجمعة والعيدين  -2

مع الجماعة، وقد والكسوف وغيرها من السنن املؤكدة، جماعة وفرادى، ويتضاعف أجر الصالة 

وردت أحاديث نبوية صحيحة تؤكد على الصالة جماعة في املسجد، حتى ذهبت بعض املذاهب 

 الفقهية إلى بطالن صالة جار السجد إال إذا صليت في املسجد كمذهب الحنابلة .

إن املساجد مكان مخصص لتعليم القرآن وحفظه وإتقان أحكامه وتالوته، وهذا ما -3

ولقد يسرنا سابقة في بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها اسمه، و قوله تعالى" تضمنته اآلية ال

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ( وقوله تعالى" 59)القرآن للذكر فهل من مدكر"

إن الذين يتلون كتاب هللا وأقاموا الصالة وأنفقوا مما (، وقال أيضا سبحانه وتعالى " 60)..."

وقال الرسول يا ( وحتى ال تشمل املؤمنين اآلية "61)عالنية يرجون تجارة لن تبور"رزقناهم سرا و 

 (62)رب أن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا"

ولذلك وجب على اإلمام أن يعد برنامجا متكامال لتحفيظ القرآن الكريم، سواء يقوم  

مهمة ووظيفة من وظائف  بذلك بنفسه أو نائبه كمعلم القرآن أو املؤذن، وذلك أن تحفيظ القرآن

 املسجد.

صلى هللا عليه  –إن املسجد هو املوضع املفضل لذكر هللا حيث روى أبو هريرة أن النبي -4

قال " أحب البالد إلى هللا مساجدها وأبغض البالد إلى هللا أسواقها"، إن هذا الخبر تنبيه  –وسلم 

األزمة إنما تتشرف بذكر هللا تعالى، فإذا على السر العقلي في تعظيم املساجد وبيانه أن األمكنة و 

(، 63كان املسجد مكانا لذكر هللا تعالى حتى أن الغافل عن ذكر هللا دخل املسجد اشتغل بذكر هللا)

أو تالوة  –صلى هللا عليه وسلم  –والذكر قد يكون تسبيحا أو تهليال أو تكبيرا أو صالة على النبي 

 للقرآن الكريم.

ينتفع بأخالق وآداب وعادات تفيده في دنياه وآخرته، فقد يتعلم  إن املرتاد للمسجد-5

احترام اآلخرين ويستوعب أواصر التآخي والتآزر  وتربى في داخله عاطفة حب الجماعة والتعاون 

 معها، ويشفى من أمراض القلوب ويتعلم كيفيات عبادة ربه.
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ماعية دينية من إن املسجد كّيفه هذا املرسوم التنفيذي على أنه مؤسسة اجت -6

مؤسسات املجتمع لها نظامها وآدابها ووظائفها ومؤطروها وسلطاتها الوصية وبرنامج عملها 

وتخضع في تسييرها وإدارتها للقانون والتنظيم، وهدفها األساس ي ترقية وتطوير وغرس قيم الدين 

 اإلسالمي بشتى أنواعها وترسيخ مبادئه وأصوله.

 املسجد وقف عام:-7

ف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد، ويقصد بالوقف لغة: الحبس عن يقال الوق 

 التصرف، يقال وقفت كذا أي حبسته، و ال قال أوقفته إال في لغة تميم، وهي لغة رديئة.

 (:64إن الوقف شرعا له في املذاهب تعاريف ثالثة)

عة على عرف علماء األحناف الوقف بأنه " حبس العين على ملك الواقف والتصدق باملنف-1

وجه الخير، وبناء على ذلك ال يلزم زوال املوقوف عن ملك الواقف ويصح له الرجوع عنه، ويجوز 

 بيعه، ألن األصح عند اإلمام أبي حنيفة أن الوقف جائز غير الزم كالعارية، وال يلزم إال بأمور ثالثة :

 أن يحكم بلزومه الحاكم أو القاض ي، ألن حكم الحاكم يرفع الخالف.-أ

أن يعلق الوقف بموت الواقف، فإن مات الواقف لزم الوقف كالوصية ويخرج من –ب 

 (65الثلث.)

أن يجعل الواقف املوقوف وقفا على املسجد ويفرزه عن ملكه ويأذن بالصالة فيه، فإن -ج

 صلى فيه واحد زال ملكه عن الواقف.

 استدل اإلمام أبو حنيفة على رأيه بدليلين هما :

 (66" ال حبس عن فرائض هللا".)–يه وسلم صلى هللا عل –قال -1

يبيع الحبس"،  –صلى هللا عليه وسلم  –ما روى عن القاض ي شريح أنه قال " جاء محمد -2

بذلك فليس لنا أن نستحدث حبسا آخر إذ الحبس  –صلى هللا عليه وسلم  –فإذا جاء الرسول 

س املمنوع هو ما كان يحبس تحبيس العين، فهو غير مشروع وال داللة على هذا القول ألن الحب

يبيعه وإبطاله قضاء على الوثنية،  –صلى هللا عليه وسلم  –لألصنام واألوثان، وقد جاء الرسول 

 أما الوقف فهو نظام إسالمي محض. 

 رأي الجمهور:-2

عرف جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة في األصح عندهم والصاحبين أبي يوسف 

ي وهو حبس مال ممكن االنتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في ومحمد بن الحسن الشيبان

رقبته من الواقف وغيره، وعلى مصرف مباح وموجود تقربا إلى هللا تعالى، وعليه يخرج املال عن 

 (67ملك الواقف، ويصير حبيسا على ملك هللا تعالى ويمنع على الواقف التصرف فيه.)
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 واستدلوا لرأبهم بدليلين هما :

أصاب أرض خيبر فقال : يا رسول هللا أصبت  -رض ي هللا عنه–يث ابن عمر : أن عمر حد-1

أرضا بخيبر، لم أصب ماال قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ فقال : إن شئت حبست أصلها 

على أال تباع وال توهب وال تورث في الفقراء وذوي  –رض ي هللا عنه –وتصدقت بها فتصدق بها عمر 

والضيف وابن السبيل، ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف، ويطعم غير القربى والرقاب 

 (68متمول".)

وهذا الحديث يدل على منع التصرف في املوقوف، ألن الحبس معناه املنع، أي منع العين  

 من ان تكون ملكا، وعن  أن تكون محال لتصرف تمليكي.

ا الحاضر على وقف األموال على وجوه استمر عمل األمة منذ صدر اإلسالم إلى وقتن-2

 الخير ومنع التصرف فيها من الواقف وغيره.

 رأي املالكية:-3

ذهب املالكية إلى أن الوقف هو جعل املالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكا بأجرة غلته  

كدراهم ملستحق بصيغة مدة ما يراه املحبس، أي أن املالك يحبس العين تصرف تمليكي، ويتبرع  

ريعها لجهة خيرة، تبرعا الزما مع بقاء العين على ملك الواقف، مدة معينة من الزمان، فال يشترط ب

 (69فيه التأبيد.)

واستنادا إلى ذلك فالوقف عند املالكية ال يقطع حق امللكية في العين املوقوفة، وإنما  

 –حديث عمر بن الخطاب يقطع حق التصرف فيها، ودليل املالكية في بقاء امللك في العين املوقوفة 

" إن شئت حبست أصلها،  –صلى هللا عليه وسلم  –حيث قال: قال رسول هللا  –رض ي هللا عنه 

وتصدقت بها" إشارة إلى التصدق بالغلة مع بقاء ملكية املوقوف على ذمة الواقف ومنع أي تصرف 

 (70تمليكي فيه بدليل فهم عمر" على أال تباع وال توهب وال تورث".)

املتضمن قانون  1984جوان  09املؤرخ في  11-84من القانون رقم  213رفت املادة قد ع 

األسرة املعدل واملتمم بأنه " حبس املال عن التملك ألي شخص على وجه التأبيد والتصدق" ، 

 91/10وهذا التعريف هو جامع بين الوقف العام والخاص، ونصت املادة الثالثة من القانون رقم 

املتعلق باألوقاف املعدل واملتمم على أن الوقف هو حبس العين عن  27/04/1991املؤرخ في 

 التملك على وجه التأبيد والتصدق باملنتفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه الخير".

 (71:)ائص أساسية للوقف وهي على الخصوصيستخلص من هذا التعريف ثالث خص 

 خاصية التأبيد والدوام.-

 كية عن العين املوقوفة.خاصية إسقاط املل-
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 خاصية نية التصدق.-

وعرفه من الفقهاء املعاصرين الشيخ محمد أبو زهرة بأن الوقف هو" قطع التصرف في  

 (72رقبة العين التي يدوم االنتفاع بها، وصرف االنتفاع لجهة الخير".)

بثمرته  وعرفه الدكتور منذر قحف بأنه " حبس مؤبد ومؤقت ملال لالنتفاع املتكرر به أو 

 (73في وجه من وجوه البر العامة أو الخاصة".)

لقد قسم الفقه الوقف بحسب الجهة املوقوف عليها إلى ثالث أقسام بينما نص املشرع  

الجزائري على صنفين فقط وهما الوقف العام والوقف الخاص، ويجدر أن تعرف هذه األنواع 

 بإيجاز فيما يلي :

 الوقف العام أو الوقف الخيري:-1

وحقيقته أنه العين أو املال الذي يصرف ريعه من البداية إلى الجهة الخيرية، مثل الوقف  

 على املساجد واملؤسسات اإلستشفائية واملقابر واملدارس وغيرها من سبل الخيرات.

املشار إليه سلفا  الوقف العام بأنه "  10-91( من القانون 06قد عرفت املادة السادسة ) 

رية من وقت إنشائه ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات"، يستخلص حبس على جهات خي

من هذا التعريف عنصران، يتمثل األول في الحبس يكون على جهة خيرية من وقت إنشائه كاملسجد 

أو املدرسة أو جمعية خيرية أو ملجأ أيتام...الخ، أما العنصر الثاني فيظهر في تخصيص الريع 

 وهو غرض الوقف.  للمساهمة في سبل الخيرات

 الوقف الخاص أو الوقف األهلي:-2

وهو ما كان ريعه مصروفا على الواقف نفسه أو أوالده وأحفاده ومن بعدهم وبعد  

 انقراضهم يصرف إلى الجهة الخيرية.

 الوقف املشترك :-3

وهو الجمع بين النوعين السابقين، الوقف العام والوقف الخاص. ويالحظ أن املشرع  

، بالرغم من أن مرجعيته الفقهية هي املرجعية املالكية، إال أنه قد أخذ بالنظرية املقررة الجزائري 

إلسقاط امللكية والقائل بها اإلمام محمد بن إدريس الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب 

على أنه " إذا صح  27/04/1991املؤرخ في  91/10من القانون  17أبي حنيفة حيث نص في املادة 

لوقف زال حق ملكية الواقف"، وكذلك نصت املادة الخامسة من نفس القانون على أنه " الوقف ا

ليس ملكا لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين ويتمتع بالشخصية املعنوية وتسهر الدولة على 

 احترام إرادة الواقف وتنفيذها".

 استنتاجا مما سبق يتبين ما يلي :
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ة وقفية ال يجوز ألي كان ومهما كانت رتبته الوظيفية إن املسجد وقف عام، وهو مؤسس 

أو املهنية أو وضعيته السياسية أو درجته العلمية أو مكانته االجتماعية أو مجموعته الفئوية، أن 

يستغلها لحسابه الخاص أو يستأثر بجزء منها أو يستعملها ألغراض غير التي خصصت لها، أو 

 أو أي غرض آخر، أو يدفن فيها أو بلواحقها أو جوانبها. يقتطع منها مهما كانت مساحته لسكنه

 مكان دفن املوتى:-8

( فإن دفن املوتى في أرض معدة خصيصا لدفن املوتى، وهو ما 74) 75/79تطبيقا لألمر  

يصطلح عليه باملقبرة ويجب أن تكون هذه املقبرة بعيدة عن املدن أو القرى، وتقدر مساحة البعد 

 ال يجب أن يقل هذا البعد عن خمسة وثالثين مترا. بمعرفة البلدية، كما

وقد أشارت املادة الثانية من هذا األمر على أن السلطات البلدية منوط بها تخصيص  

 مكان في أرض البلدية لدفن املوتى.

( من نفس األمر على أنه يمنع دفن املوتى في املساجد والكنائس 01ونصت املادة األولى) 

اليهودية وبصفة عامة في كل بناية مغلقة أو مقفلة يجتمع فيها املواطنون لتأدية واملعابد والكنائس 

 عبادتهم، وكذلك يمنع الدفن داخل املدن والقرى.

وهكذا يتضح أن النص القانوني جاء واضحا ال لبس فيه أو في حاجة إلى تأويل ومن ثم  

 ة أو القرية وهو ما يدعى املقبرة.فإن الدفن للموتى يكون إجباريا في مكان مخصص وبعيد عن املدين

يجوز استثنائيا بعد أخذ رأي وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات وعند  

الضرورة وفي حالة إذا كانت املدن أو القرى مزودة باملاء العذب تحت الضغط تمول كل املساكن 

را للضرورة امللحة، فإنه الواقعة على بعد يقل عن خمسة وثالثين مترا من املقبرة، ومعنى ذلك ونظ

يمكن أن يكون موقع املقبرة يقل عن خمسة وثالثين مترا عن املدن والقرى ولكن بعد أخذ رأي 

مديرية الصحة والسكان بالنسبة للواليات ووزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات بالنسبة 

 لوالية الجزائر.

محيط هذه املدن والقرى بعد أخذ ويمكن أن تخفض هذه املسافة لتوسيع املقابر داخل  

 رأي مديرية التهيئة والتعمير.

يجب أن تحاط املقابر بسور ذي علو يبلغ مترين على األقل، كما يجب أن تحاط هذه  

 األراض ي املخصصة لدفن املوتى في حال عدم وجود سور بأي عائق أو عازل يمنع الدخول.

متر إلى مترين وثمانية ديسمتر عرضا يكون دفن امليت في قبر عمقه من متر وخمسة ديس 

 (75ثم تمآل بتراب مدعوك.)
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ويجب ان تبعد القبور عن بعضها البعض بثالثة إلى أربعة ديسمتر في الجوانب وبثالثة إلى  

 (76خمسة ديسمتر ناحية الرأس والقدمين.)

إذا كانت هناك حاجة إلى فتح القبور لدفن موتى جدد فال يتم ذلك إال بعد مرور خمس  

 ( قصد تجنب الخطر الذي يمكن أن يظهر عن فتح القبور في آجال قريبة.05سنوات)

ويجوز أن يدفن امليت في ملكه بشرط أن تقع هذه امللكية خارج املدن أو القرى وعلى  

 (77املساحة املحددة.)

 ال يمكن أن يدفن أي شخص في مقبرة إال بعد استصدار رخصة دفن، وال  

( وطبقا 78د معاينة الطبيب للوفاة وتحرير شهادة طبية بذلك)تسلم هذه الرخصة إال بع

 لنموذج معين.

 إخراج امليت من القبر:-9

يجوز قانونا وتنظيما إخراج امليت من القبر بغرض إعادة دفنه ويكون ذلك بالشروط  

 التالية:

 أنه يقدم طلب إلى رئيس املجلس الشعبي البلدي ملكان الدفن.-1

ء املتوفي ومن ثم ال يحق لغير األقرباء طلب إخراج امليت من القبر أن يقدم الطلب أقربا-2

 إلعادة دفنه.

استصدار رأي وكيل الجمهورية املختص إقليميا وذلك بواسطة طلب يقدمه األقرباء -3

متضمنا األسباب الداعية إلى ذلك، ولوكيل الجمهورية كامل سلطة التقدير في إصدار رأيه، 

لم يبين درجة القرابة ولم يبين أوصافهم إن كانوا عصبة أو  16/77يذي ويالحظ أن املرسوم التنف

 من ذوي األرحام أو غيرهم من القربى، بل جاء النص مطلقا.

أن القريب الذي يقدم طلبه عليه أن يثبت صفته بشتى الوسائل،ففي هذا الصدد يجب -4

ظيفة ومكان إقامته،كما عليه عليه أن يبين اسم امليت ولقبه وسنه ومهنته إن كانت له مهنة أو و 

 أن يبين في طلبه السبب الذي دفعه إلى طلب إخراج امليت من القبر.

ل شخصا -5
ّ
أن يكون صاحب الطلب )القريب( حاضرا أثناء إخراج امليت من القبر، أو وك

عنه يحضر هذه العملية، فإذا تخلف عن الحضور أو لم يوكل وكيال عنه فإن العملية ال يمكن 

 ( جعل الحضور ضروريا أي إلزاميا.79، ألن النص )إجراؤها

أن يرفق الطلب بشهادة طبية يؤكد فيها الطبيب أن سبب الوفاة لم يكن مرضا معديا، -6

 وهذا الشرط الهدف منه الوقاية من اإلصابة بهذا املرض، السيما إذا كان امليت حديث الوفاة.
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صبح هو املختص في تسليم رخصة أما إذا حدثت الوفاة بسبب مرض معد فإن الوالي ي-7

 إخراج امليت من القبر.

البد للوالي أن يطلب في هذه الحال رأي وكيل الجمهورية املختص إقليميا، وكذلك رأي -8

املصالح الصحية) مديرية الصحة والسكان بالوالية( ألن األمر ينطوي على خطورة ال يمكن للوالي 

 (80أن يتخذ هذا القرار لوحده.)

 الزمنية إلخراج امليت من القبر: املدة -10

ال يمكن الترخيص بإخراج امليت من قبره إال بعد انقضاء سنة كاملة من تاريخ الوفاة،  

 وليس الدفن إذا كانت الوفاة بغير سبب مرض معد.

( كاملة من تاريخ الوفاة، فيمكن للسلطات املخولة 03أما إذا انقضت مدة ثالث سنوات) 

 (81يت من القبر.)إصدار رخصة إخراج امل

إذا كان إخراج امليت من القبر لسبب قضائي فإنه يجب على األشخاص املكلفين بإخراج  

 امليت من القبر تفاديا ألي خطر أو عدوى أن يتقيدوا بما يلي :

ارتداء بذلة خاصة تبين خصائصها وشروطها املصالح الصحية وقاية لهم من أي عدوى -1

 محتملة.

ملية إخراج امليت من القبر فإنه يجب على األشخاص املكلفين بهذه عند االنتهاء من ع-2

 العملية أن يطهروا الوجه واليدين والبذل واألحذية باملطهرات املوصوفة بمعرفة املصالح الصحية.

 السلطات املكلفة بمنع الدفن في املسجد أو بجواره:-11

تعدى على األمالك الوقفية يجب أن نحدد في هذا املقام السلطات املختصة في ردع من ي 

أو حتى األمالك الوطنية، لنظهر الجهة املقصرة عندما حدثت عملية دفن اإلمام اليوسفي بجوار 

 املسجد حتى تحدد املسؤوليات.

 بالنسبة لألمالك الوقفية:-1

( نصت على أنه 09( فإن املادة التاسعة منه )82)98/381طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  

ير املكلف بالشؤون الدينية لجنة لألوقاف تتولى إدارة األمالك الوقفية وتسييرها تحدث لدى الوز 

وحمايتها، وتتولى في هذا املجال مديرية الشؤون الدينية الوالئية تسيير األمالك الوقفية وحمايتها 

 والبحث عنها وجردها وتوثيقها إداريا ويقوم وكيل األوقاف لدى هذه املديرية على صعيد مقاطعته

تحت وصاية مدير مديرية الشؤون الدينية بمراقبة األمالك الوقفية، وتستند رعاية التسيير 

 املباشر للملك الوقفي إلى ناظر امللك الوقفي.
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مهام ناظر  98/381( من نفس املرسوم التنفيذي رقم 13وقد حددت املادة الثالثة عشر) 

 ه كما يلي :امللك الوقفي، تحت إشراف مراقب وكيل األوقاف ومتابعت

 السهر على العين املوقوفة، ويكون بذلك وكيال على املوقوف عليهم وضامنا لكل تقصير.-1

 املحافظة على امللك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقوالت.-2

 القيام بكل عمل يفيد امللك الوقفي أو املوقوف عليهم.-3

 دفع الضرر عن امللك الوقفي.-4

 ة امللك الوقفي املبني وترميمه وإعادة بنائه عند االقتضاء.السهر على صيان-5

 السهر على حماية امللك الوقفي واألراض ي الفالحية الوقفية واستصالحها وزراعتها.-6

( على أن األمالك الوقفية املصونة هي 83) 10-91ونصت املادة السابعة من القانون رقم  

بقوة القانون، األماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية وذكر من بينها هذه األمالك التسعة املحمية 

 كاملساجد.

استنادا إلى هذه النصوص القانونية والتنظيمية فإن أي اعتداء على امللك الوقفي العام 

كاملساجد يتحمل مسؤوليته وكيل امللك الوقفي، فيبلغ ناظر األمالك الوقفية، وهو بدوره يخطر 

دعوى جزائية أمام وكيل الجمهورية املختص إقليميا مثل هذه  مدير الشؤون الدينية، ويرفع

التصرفات السيما من ساهموا في االعتداء على امللك الوقفي كالدفن فيه أو بجواره أو استغالل 

 جزء منه.

 بالنسبة لرخصة الدفن:-2

إن رئيس املجلس الشعبي البلدي هو املختص في إصدار رخصة الدفن في مقبرة البلدية  

يرأسها، وعليه تقع مسؤولية رئيس البلدية حينما يرخص بالدفن في املسجد أو بجواره أو في  التي

من  86( واملادة 84الطريق املجاورة دون األماكن املخصصة للدفن، باعتباره ضابطا للحالة املدنية)

ية الذي أضفى على رؤساء املجالس البلد (86) 155-66(، وطبقا لألمر رقم 85)10-11القانون رقم 

 ملادة الخامسة عشر منه صفة ضابط الشرطة القضائية.افي 

وبناء على ما سبق فإن رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية عين مران بوالية الشلف يعد  

 مسؤوال عن هذا االعتداء بالدفن للميت بجوار املسجد.

جلس البلدي وإذا كان الدفن خارج املسجد أو في غير ملحقاته كالطرق مثال فإن رئيس امل 

 هو املسؤول عن حماية أمالك البلدية من االعتداء.
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 الخاتمة:

 التالية:بناء على ما سبق دراسته في هذا البحث يتبين لنا النتائج  

إن الفقهاء املسلمين قد اتفقوا على أن دفن ملوتى يكون في املقبرة، وقد اختلفت آراءهم بين -

وتحقق إجماعهم على استحسان الدفن في مكان خاص الحرمة والكراهة في الدفن في املسجد، 

مخصص لدفن املوتى، وهو املقبرة إذ قسمت املقبرة إلى قسمين، مقبرة للمسلمين ومقبرة لغير 

 املسلمين.

إن الدفن في املقبرة مجلبة للرحمة، إذ كل من يدخل املقبرة يدعو للموتى بالرحمة -

 املقبرة تذكر الناس باآلخرة وتحقق الخشية.والغفران، وجلبا للهيبة والورع لكون زيارة 

لدفن في املقبرة يجنب عرقلة الورثة أثناء موت مورثهم في الحصول على حقوقهم، كما اإن -

يسمح للمصلين في املساجد تفادي أي شبهة في الصالة إلى القبور أو نفور املصلين من هذه األماكن 

حفظ القرآن وليس للدفن أو بناء و تدريس املقدسة، ألن املسجد مخصص للعبادة والذكر وال

 القبور فيها.

إن املنع من الدفن في املسجد هو وقاية من أي مرض معد يكون قد تعرض له امليت، فقد -

 يصاب أي شخص بغفلة منه، أثناء احتكاكه بالقبر.

إن النصوص القانونية والتنظيمية قد نصت صراحة على منع دفن املوتى في املساجد أو -

العبادة بصفة عامة حتى ال تخرج هذه األماكن املقدسة عن مهمتها وتصبح مكانا لدفن املوتى دور 

 فيتحول اسمه من مسجد أو دار عبادة إلى مقبرة. 

إن املسجد وقف عام ال يمكن تملكه أو بيعه أو التصرف فيه أو الدفن فيه أو في ملحقاته -

 من هذه األفعال يعد اعتداء عليه وعلى حرمته.كجوانبه وساحته وأمام بابه أو غير ذلك وكل فعل 

إن وكيل ملك الوقف العامل تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية بمديرية الشؤون -

الدينية الوالئية مسئول عن حماية املسجد وصيانته ورفع دعوى أو شكوى ضد كل شخص 

 بيعته الوقفية.بجواره أو السكن فيه أو تغيير ط أويعتدي على املسجد، سواء بالدفن فيه 

إن رئيس املجلس الشعبي البلدي ملكان املسجد مسئول عن حماية أمالك البلدية، على -

من  66،68لدية طبقا للمادتين بالدفن لم يكن في املسجد وإنما في طريق من طرق ال أنفرض 

 املحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير 16/12/2012املؤرخ في  427-12املرسوم التنفيذي رقم 

األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة وغيرها من القوانين واألنظمة الخاصة باألمالك 

 الوطنية والبلدية.
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رغم توقيرنا للشيخ أحمد اليوسفي رحمه هللا رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، فإن -

حياته، كان  ملسجد املركزي الواقع ببلدية عين أمران والية الشلف بوصية منه أثناءادفنه بجوار 

ن خطأ فادحا السيما وهو الفقيه املتمكن من الفقه املالكي املجسد في مختصر خليل رحمه هللا، أل 

املسجد وقف عام ليس ملكا ألي أحد مهما كانت درجته العلمية ومرتبة تقواه، ألنه إذا أبيح لهذا 

فس املكان ومن ثم الشيخ في أن يدفن في هذا املكان، فيمكن أن يلتمس أي شخص أن يدفن في ن

 يتحول املسجد من طبيعته ويصبح مقبرة.

كان على السلطات العمومية حسب مستوياتها واختصاصاتها أال تخضع لرأي العامة أو -

 السكان، وأن تمنع هذه العملية من الوقوع تطهيرا وتنزيها للمساجد من مثل هذه األفعال. 

مي واألحكام القانونية والتنظيمية في أن يالحظ أن هناك تطابقا بين أحكام الفقه اإلسال -

الدفن للموتى يكون في املقبرة التي تخصص وفقا ملعايير محددة وتبعد عن املدينة أو القرية 

 بمساحة معينة.

يجب على السلطات العمومية العمل على إخراج جثمان الشيخ اليوسفي من هذا القبر -

مرت على دفنه سنة كاملة أو يزيد على ذلك دون  وإعادة دفنه في مقبرة البلدية السيما وأنه قد

حرج، وهذا ليس إهانة للشيخ أو إنقاصا لقيمته العلمية أو اإلنسانية إنما من باب التوقير له، 

 وحفاظا على املساجد ودور العبادة ووقاية من أي مرض معد.

التنظيمية  إنه بإمكان أهل الشيخ أن يدفنوا ميتهم في ملكية خاصة بهم، بعد اإلجراءات-

 77-16لهذه العملية وترخيص من رئيس املجلس الشعبي البلدي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

املشار إليه في متن البحث تطبيقا للمادة السابعة، أو أن يطلبوا من رئيس املجلس الشعبي البلدي 

ة تسمح بذلك، لبلدية عين مران أن يتنازل لهم عن قطعة أرضية باملقبرة إذا كانت مقبرة البلدي

 هم وورثتهم حسب الكيفيتين التاليتين:ئقصد دفن موتاهم وأوليا

 تنازالت ثالثينية.-1

 تنازالت مؤقتة.-2

 وبذلك يتفادى كل هذا اللغط واالحتجاج.

واستنتاجا من كل ما تقرر، فإن الدفن في املساجد أو الزوايا أو وضع قباب، وهي عادة -

في الزوايا وتغطيتها بأعالم خضراء وزيارتها هي تقليد شيعي بغيض قديمة السيما البناء على القبور 

 . -صلى هللا عليه وسلم  –يستشف منه مضاهاة قبر النبي 

يجب االبتعاد عنها تأسيا بمقبرة البقيع أو مقبرة املعلى بمكة دفن فيها آالف الصحابة وكبار -

حين، إذ العادة التي كانت سارية فإن شيخ التابعين وتابع التابعين والعلماء والعارفين باهلل والصال
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الزاوية إذا مات يدفن في زاويته التي في األصل كانت ملكا له، أما في عصرنا الحالي، فقد ذهبت هذه 

 العادة، وأصبح الدفن منظما ومقننا.

ذلت الوسع في بحث هذه املسألة فإن أصبت الحق، فذلك توفيق من هللا بوعلى كل، فقد -

م، وإن جانبت الصواب فذلك اجتهاد ومحاولة بحث في مسألة شائكة بحسن نية العليم الحكي

 وطيب قصد.

 :الهوامش
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 امللخص

نظام اإلعسار من األنظمة التي عرفت اهتماما كبيرا من قبل فقهاء القانون وفقهاء 

الشريعة اإلسالمية على حد سواء، وهو نظام يتعلق بفئة املدينين غير التجار، وهو حالة إما 

دين على ذمته املالية، مما يستوجب إيجاد آليات قانونية وإما فعلية يترتب عليها زيادة ديون امل

 قانونية تحقق حماية األطراف جميعا.

 : اإلعسار املدني، اإلفالس التجاري، األنظمة القانونية.الكلمات املفتاحية

Abstract 

The regime of insolvency is a system that has been widely known to 

both, jurists and Islamic sharia scholars. As this system is related to the 

noncommercial debtors, it can be either a legal or an actual state which lead 

to an increase in debts. Therefore, it is necessary to create legal mechanisms 

in order to protect the rights of all involved parties.  

Keywords: civil insolvency, commercial bankruptcy, legal systems. 

 مقدمة

تعتبر املعامالت املالية والعقود املنظمة لها من أهم مرتكزات الحياة االقتصادية، ومع 

توسع النشاطات املختلفة في مجاالت التجارة والزراعة والصناعة توسعت معها طلبات التمويل 

ؤدي للمشاريع املستقبلية قصد تعظيم األرباح، أو زيادة مستوى النشاط االقتصادي، األمر الذي ي

 في بعض األحيان إلى تقلبات املتعاملين بين حالتي اليسر والعسر.

إن هذه العالقات املختلفة ينشأ عنها التزام ألداء الحقوق إلى أصحابها والوفاء بالديون 

ملستحقيها إذا حال وقت األداء، ولكن قد يجد الشخص نفسه أمام حالة يعسر عليه أداء الحقوق 

 لتزام املتعلق في ذمته من ديون قد تتراكم عليه بأي سبب من األسبا..ألصحابها، أو الوفاء باال
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من هذا املنطلق ظهرت الحاجة إلى إيجاد نظام قانوني ناجح وفعال ملعالجة أضرار 

املدينين املالية تجاه املعسر، ولذلك فإن محاولة إيجاد إطار تشريعي لقانون اإلعسار بشكل عام، 

تالفي اإلشكاالت القانونية، وألجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى واإلعسار املدني بشكل خاص ل

 معالجة ضرر املدين املالي ومصالح مختلف األطراف املعنية بذلك الضرر املالي.

من القواعد املقررة في الشريعة اإلسالمية إزالة الضرر، ومما الشك فيه أن حالة اإلعسار 

ى وجود أضرار بالدائنين، ولذلك وجب رفع الضرر، إال أنه التي يكون عليها املدين تؤدي في الغالب إل

يشكل علينا وجود مبدأ اإلنظار، وهو مبدأ قرآني يقوم على إنظار املعسر إلى حال ُيسره قصد أداء 

 الحقوق املتعلقة في ذمته.

وعليه، ما السبيل للجمع بين ضرورة إزالة الضرر الواقع على الدائن باسترداد حقوقه 

 ي ذمة املدين املعسر، وبين رفع الحرج عن املدين املعسر؟املتعلقة ف

 املطلب األول 

 اإلطار املفاهيمي لنظام اإلعسار

نجد هناك تشارك كبير بين الفقه القانوني والفقه اإلسالمي في حماية الدائن املدني من 

إلعسار تصرفاته مدينه، بالرغم من السبق الذي عرفه القانوني الروماني الستعماله ملصطلح ا

وكذا اإلفالس مع ما فيه من تناقضات توصف بكونها قاسية كاسترقاق املدين أو حتى قتله كحل 

لحاق إملشكلة اإلعسار، جاء الفقه اإلسالمي ليضع بصمته في املوضوع بطريقته الخاصة دون 

 الضرر البدني بشخص املدين.

 الفرع األول: تعريف اإلعسار في الفقه اإلسالمي

بمصطلح اإلعسار في مصنفاتهم الفقهية من جانب املمارسة العملية، حيث  اهتم الفقهاء

تعدد استعمال املصطلح في مختلف األبوا.، كاإلعسار في النفقة، وأثر اإلعسار في الحج، 

واإلعسار في املهر، واإلعسار في الدية، إعسار املدين وغيرها. والذي نقصده في بحثنا هذا هو 

 إعسار املدين.

يقة العملية، لم يتطرق الفقهاء إلى مصطلح  اإلعسار منفصال، وإنما أدرجوه في وفي الحق

أبوا. أخرى، كل بحسب نظرته له، بعضهم أدخله في الحجر وأحكامه، وبعضهم في أحكام الرهن 

والتفليس، بل نجد أن املصطلح نفسه فيه تباين بينهم في االستعمال، كجواز حبس املعسر من 

اره، وشروط قبول البينة على اإلعسار، وعليه يمكن تناول هذه التعاريف عدمه، ومن يقبل إعس

 حسب االتجاهات اآلتية:
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ز على عنصر )عدم وجود أي ش يء من املال له( ويندرج تحت  االتجاه األول:
ّ
وهو االتجاه الذي رك

 هذا االتجاه تعريفان: 

بعض الشافعية بأنه وتعريف  (1)«من ُعِدم املال أصال»أحدهما: تعريف الحنفية بأنه 

 .(2)«من ال يملك شيئا من املال»

ز فيه على عنصري )عدم املال وعدم الكسب( وقد تمثلته  االتجاه الثاني:
ّ
وهو االتجاه الذي رك

 التعاريف التالية:

 .(3)«من ال ش يء له وال يقدر على ش يء» تعريف املرداوي في اإلنصاف بأنه:

 .(4)«ى النفقة من ملك وال كسبمن ال يقدر عل» تعريف املاوردي بأنه:

وكأن أصحا. هذا االتجاه يقولون: ملا كانت العسرة في مقابل اليسار، فالبد أن ننطلق في 

تعريفه من املعنى الذي لليسار، وبما أن اليسار كما يتحقق بالقدرة على املال، يتحقق بالقدرة على 

حاقا له بالغني القادر على املال، تحصيله، ولهذا منع القادر على التكسب من أخذ الزكاة، إل

فالعسرة ليس من الصحيح أن نتصور أنها تتحقق بمجرد عدم املال، بل البد من عدم القدرة على 

 التكسب أيضا.

ز فيه على عنصر كون الخرج أكثر من الدخل، وقد تمثل ذلك في تعريف  االتجاه الثالث:
ّ
وهو ما رك

 .(5)«ن دخلههو من يزيد خرجه ع» بعض الشافعية بأنه:

ما ركز فيه على عنصر عدم القدرة على أداء الدين، وهذا متمثل في التعاريف  االتجاه الرابع:

 التالية:

ال يجد في ملكه ما يؤديه بعينه، وال يكون له ما لو باعه » تعريف الرازي، حيث قال أنه:

 .(6)«ألمكنه أداء الدين من ثمنه

سر ظاهر في الواقع في العسر، وإذا كان اإلنسان ال وقد يذكر لتوجيه هذا االتجاه بأن املع

يتمكن من وفاء دينه، ويشير إلى ذلك قوله تعالى: )فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة( ]البقرة: 

 [.082اآلية 

وذلك ألنه وإن كان اإلعسار في »وقد يبدو أن االتجاه الرابع هو األقر. إلى الواقع العملي، 

معنى أعم مما هو ملحوظ في با. الّدين، كما هو معلوم، ولكننا إذا أردنا الفقه اإلسالمي يكون ب

التركيز على املدين املعسر، ونقوم في إطار )مبحث الدين( بتعريف له، فالبد من ذكر التعريف 

 .(7)«لوحظ فيه النظر إلى نسبته مع الدين
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 الفرع الثاني: تعريف اإلعسار في القانون 

قانون يتوقف على بيان االختالف األساس ي في مصطلح اإلعسار إن تعريف اإلعسار في ال

بين األنظمة القانونية، ولذلك لم يتم النظر إليه بصورة واحدة، بل تختلف األنظمة القانونية في 

 ذلك، مما أمكن تقسيمها إلى اتجاهات:

ر، بمعنى أن هذا االتجاه يرى تطبيق أحكام اإلفالس على التجار وعلى غير التجا االتجاه األول:

أحكام اإلفالس تسري على من كان مزاوال نشاطا تجاريا أو ال يزاول أي نشاط تجاري، ونجد هذا 

االتجاه لبعض التشريعات مثل النظام التشريعي ألملانيا، وإنجلترا وهولندا والسويد والنرويج 

إلفالس التجاري، والدانمارك، حيث إن هذه التشريعات ال ترى إال نظاما واحدا، أال وهو نظام ا

 وهذا النظام يخضع له املدين املعسر أيا كان، أي سواء كان تاجرا أو غير تاجر.

وببيان آخر فإن اإلفالس يقصد به في هذه األنظمة ما يتناول كال من اإلفالس التجاري 

 واإلعسار املدني.

التزمت به سويسرا، حيث اتجاه التركيز على تنظيم اإلفالس التجاري، وهذا االتجاه  االتجاه الثاني:

 قام نظامها القانوني بأمور ثالثة:

 : تنظيم اإلفالس التجاري;أوال

 : عدم تنظيم اإلعسار املدني وإيكاله إلى إجراءات الحجز املعتادة;ثانيا

: إخضاع بعض الطوائف من املدينين املعسرين لنظام اإلفالس التجاري على سبيل اإلجبار، ثالثا

غم مما كان لهذا االتجاه من إيكاله لإلعسار املدني إلى اإلجراءات الحجزية وهذا قد تم على الر 

 .املعتادة

وهذان االتجاهان قد انتقدهما األستاذ عبد الرزاق السنهوري، فقد انتقد االتجاه األول 

وعيب هذا النظام أنه يأخذ املدين املعسر بما يأخذ به التاجر املفلس من إجراءات لها ما » بقوله:

كما أنه انتقد «. رها في التعامل التجاري، ولكنها في املعامالت املدنية تعتبر قاسية في غير ضرورةيبر

وعيب هذا النظام أنه ال يزال يترك اإلعسار املدني دون تنظيم، ويقتصر على » االتجاه الثاني بقوله:

ام في بعض إجراءاته نقل بعض املدينين املعسرين إلى نظام اإلفالس التجاري وال يتالءم هذا النظ

 (8«)مع مالبسات اإلعسار املدني

اتجاه التفكيك بين اإلعسار املدني واإلفالس التجاري، ونجد هذا االتجاه في  االتجاه الثالث:

 النظام اإلسباني، وقد أخذت هذا االتجاه أيضا األنظمة التقنينية التالية:
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-062م اإلعسار املدني في املواد : حيث قام تقنينه املدني الجديد بتنظيالتقنين املصري 

بصورة منفصلة عن اإلفالس التجاري، والذي جاء في شكل مشروع تمهيدي، وقد تلخصت  022

 أسس هذا النظام فيما يلي:

يجوز للمحكمة عند الحكم بشهر اإلعسار، أو في أي وقت بعد صدور هذا الحكم، أن تعين عند  .1

ناء على طلب املدين نفسه، حارسا مصفيا يوفي االقتضاء، بناء على طلب أحد الدائنين أو ب

الدائنين حقهم، إما ببيع أموال  املدين أو بتسوية ودية مع الدائنين، وتنتد. املحكمة قاضيا 

 لإلشراف على أعمال التصفية.

يترتب على تعيين الحارس املصفي، أو يتخلى املدين عن إدارة أمواله، وأن تصبح أمواله محجوزة  .0

 فال يجوز اتخاذ أي إجراء إال بواسطة الحارس املصفي أو في مواجهته.حجزا تحفظيا، 

يعد الحارس املصفي بيانا عن حال املدين، يعرضه على الدائنين في اجتماع يدعوهم إليه، ثم يأخذ  .3

في هذا االجتماع وفي ما يليه من اجتماعات في تحقيق الديون وفقا لإلجراءات التي تتبع في تحقيق 

 اإلفالس. الديون في حال

عند االنتهاء من فحص الديون، ينظر الدائنون فيما يكون قد عرضه املدين عليهم من مقترحات  .2

لتسوية ديونه ودية، وال تتم التسوية الودية إال إذا أقرتها األغلبية املطلقة للدائنين، وكانت هذه 

 لى هذه التسوية.األغلبية تملك ثالثة أرباع الديون التي فحصت واعتمدت، وتصادق املحكمة ع

إذا لم يتفق على التسوية، اتخذ الحارس املصفي املعين من طرف الدائن أو املدين كما سبق ذكره،  .5

اإلجراءات الالزمة لبيع أموال املدين املعسر باملزاد العلني، وفقا لألوضاع املقررة في تقنين 

كل أموال املدين أو بعضها  اإلجراءات املدنية، ما لم ترخص املحكمة للحارس املصفي في أن يبيع

 بطريق املمارسة وبشروط معينة.

يودع الحارس املصفي املبالغ الناتجة عن بيع أموال املدين املعسر خزانة املحكمة، ويتولى القاض ي  .6

املنتد. توزيع املبالغ وفقا للقواعد املقررة في تقنين اإلجراءات املدنية لقسمة املال قسمة غرماء، 

 وقسمة ترتيب.

تمت التصفية الجماعية بغير طريق التسوية الودية، يعود للدائنين حقهم في اتخاذ إجراءات  متى .7

فردية على ما يستجد من مال للمدين، ويجوز في هذه الحالة تعيين حارس مصفي من جديد إذا 

 (.9كان املستجد من املال قدرا كافيا يبرر ذلك)

عام في مصر إلى عدم األخذ بهذا ، مال الرأي اللالستفتاءوملا ُعرضت هذه النصوص 

 النظام االستثنائي، فحذفت النصوص املتعلقة به في لجنة املراجعة.
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: حيث تبنى الفصل بين هذين النظامين، وقد برز هذا الفصل في املادة التقنين اإليراني

 من قانون التجارة. 575إلى  210من قانون اإلعسار، واملواد  12

 .072إلى  072تقنينه املدني بتنظيم اإلعسار املدني في املواد : حيث قام التقنين العراقي

ومن خالل االتجاهات السابقة، فإنه يمكن اعتماد االتجاه الذي نحنى منحى التفكيك 

والفصل بين نظامي اإلعسار املدني واإلفالس التجاري، والذي تبناه األستاذ الكبير عبد الرزاق 

 ى قسمين:السنهوري، إذ نجده يقسم اإلعسار إل

هو حالة واقعية تنشأ عن زيادة ديون املدين املستحقة » جاء في تعريفه:اإلعسار الفعلي: 

 .(10)«وغير مستحقة األداء عن حقوقه أو مساواتها

هو حالة قانونية تنشأ من زيادة ديون املدين مستحقة األداء عن » اإلعسار القانوني:

 .(11)«املدين في حالة  إعسار حقوقه، والبد من شهرها بموجب حكم قضائي يجعل

ومن خالل ما سبق، يبدو أن األستاذ عبد الرزاق السنهوري يثير حقيقة أن اإلعسارين 

مشتركان في نقطة ويفترقان في نقطتين، أما النقطة التي يشتركان فيها، هي أن تحقق كل منهما منوط 

قق هذه الزيادة، ال تحصل حالة بتوفر )عنصر زيادة الديون على الحقوق( بمعنى أنه ما دام لم تتح

اإلعسار، وأما النقطتان اللتان تتفرقان فيهما فاألولى: هي أن الديون التي تتصف بوصف الزيادة في 

اإلعسار الفعلي ليس من الالزم أن تكون ديونا مستحقة األداء، بل لو كانت غير مستحقة األداء 

ي فإنه من الالزم في تحققه أن تزيد الديون تحصل بها أيضا حالة اإلعسار بخالف اإلعسار القانون

املستحقة األداء الحقوق، والثانية: هي أن يصدر حكم من القاض ي بشهر إعسار املدين، وهذا هي 

 .(12)التي تعطي إليه وصف كونه قانونية

حالة واقعية وهي الحالة املالية للمدين الناتجة من التضاد » وقد عّرفه أيضا آخرون بأنه:

بين مجموع عناصر الجانب اإليجابي والسلبي لذمته املالية، فهي عدم التوازن املالي والتنافر 

وتقوم على فكرة الصلة واالرتباط بين الديون والحقوق،  الواضح بين ديون املدين وحقوقه املالية،

 .(13)«بحيث يكون املدين معسرا كلما زادت ديونه على حقوقه

ا، فإن اإلعسار ينشأ من حالة عدم التوازن بين وبالنظر إلى التعاريف السابقة وغيره

جانب الحقوق وجانب الديون، فيظهر الفارق في جهة الديون أكبر من جهة الحقوق، مما يفّسر 

وجود عجز في األداء، فيحدث اإلعسار، ومن هنا يزداد احتمال قيام املدين إلى تهريب أمواله أو 

 ر، والقاعدة العامة أنه ال ضرر وال ضرار.إخفائها عن أنظار دائنيه مما يلحق بهم الضر 
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 ملطلب الثانيا

 نظام اإلعسار في التشريعات املقارنة

إن اإلعسار كنظام عرف تطورا عبر مختلف التشريعات العديدة من الناحيتين التنظيرية 

 والتطبيقات العملية على حد سواء، مع وجود تباين في تكييفه من الناحية القانونية.

 ول: اإلعسار في التشريعات السابقةالفرع األ 

نظمت التشريعات املقارنة السابقة اإلفالس التجاري تنظيما دقيقا ومفصال، بخالف 

اإلعسار املدني الذي لم بحاجة إلى تنظيم، إذ أن التجارة تقوم على أساس اإلئتمان فالبد من 

إفالس التاجر تنظيما ضمانات قوية يطمئن إليها الدائنون، وعلى رأس هذه الضمانات تنظيم 

يحفظ حقوق الدائنين، ويكفل املساواة بينهم، ولكن هذه االعتبارات ليست قائمة في املعامالت 

املدنية بالقوة التي يقوم عليها في التعامل التجاري، ولكن املدين املعسر في أشد الحاجة إلى تنظيم 

 إعساره حماية له ولدائنيه على حد سواء.

دني املصري على نجج التقنين املدني الفرني ي، وأطلق يد املدين وقد سار التقنين امل

املعسر للتصرف في أمواله، ولم يقيد هذا اإلطالق إال بالقدر الذي تسمح به الدعوى البوليصية 

)دعوى عدم نفاذ تصرفات املدين(، ولم يواجه املدين املعسر إال عن طريق الدعاوى الثالث، وهي 

 الدعوى البوليصية، والدعوى الصورية.الدعوى غير املباشرة، و 

فالدعوى غير املباشرة يوجه الدائن فيها همه إلى مال املدين ليحميه من الضياع، من 

جراء سوء نيته أو إهماله تمهيدا للتنفيذ على هذا املال، والدائن ال ينفرد دون سواه باالستئثار 

 تغل يد املدين في التصرف بأمواله بل له باملال، بل يشاركه فيه سائر الدائنين مشاركة غرماء، وال

 كامل الحرية في ذلك.

أما الدعوى البوليصية، فيوجه الدائن فيها همه إلى مال املدين، إذا كان التصرف الذي 

قام به )املدين( فيه إضرار بحقوقه، وعن طريق هذه الدعوى يجعل هذا التصرف غير سار في 

أن يكون حق الدائن محقق الوجود وليس احتمالي أو  حقه. لذلك يشترط في الدعوى البوليصية

 معلق على شرط، وأن يكون تصرف املدين فيها مؤديا إلى إعساره )زيادة يونه(.

والدعوى الصورية، يوجه الدائن فيها همه إلى مال املدين بعد أن تصرف هذا األخير فيه 

يذ على هذا املال، الذي تصرفا صوريا، فيكشف الدائن عن صورية هذا التصرف تمهيدا للتنف

يشاركه فيه سائر الدائنين مشاركة غرماء. ولذلك نجد أن الدعوى الصورية ال يشترط لها 

 .(14)الشروط التي تشترط في الدعوى البوليصية
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وقد حاولت بعض املحاكم في فرنسا أن تنظم اإلعسار املدني، عن طريق تعيين حارس 

، ثم عن طريق جعل الدعوى (15)كما يفعل السنديك قضائي على أموال املدين، يديرها ويصفها

البولصية تقيد جميع الدائنين السابقين على هذا التصرف، لكن محكمة النقض الفرنسية قضت 

 على هذه املحاوالت، ألنها ال تتفق مع التشريع القائم.

يج ـ وعلى غرار بعض التشريعات مثل أملانيا، إنجلترا، هولندا، السويد، الدانمارك، النرو

كما مر سابقا ـ التي ال تميز بين اإلفالس التجاري واإلعسار املدني، فتجعل املدين املعسر والتاجر 

 املفلس يخضعان لنظام واحد، وهو نظام اإلفالس التجاري.

وفي سويسرا، نظم اإلفالس التجاري وترك اإلعسار املدني دون تنظيم، وذلك باالعتماد 

التي تناولناها سابقا، ولكن بعض طوائف املدينين املعسرين على إجراءات الحجر املعتادة، 

أخضعت لنظام اإلفالس على أساس اإلجبار، وجعل لآلخرين أن يختاروا ممن يشاء منهم، وذلك 

 بقيد أسمائهم في سجل خاص.

وعيب هذا النظام، أنه ال يزال يترك اإلعسار املدني دون تنظيم، ويقتصر على نقل بعض 

ين إلى نظام اإلفالس التجاري، فرسم طريقين للتنفيذ: أحدهما طريق اإلفالس املدينين املعسر 

واآلخر طريق الحجر، فإذا كان املدين مقيدا في السجل التجاري وجب اتباع طريق اإلفالس 

 .(16)التجاري، وإذا لم يكن مقيدا وجب اتباع طريق الحجر

 الفرع الثاني: اإلعسار في التشريعات الحديثة

عات الحديثة فقد فصلت نظام اإلعسار املدني عن نظام اإلفالس التجاري، أما التشري

 وأخذت منه ما يالئم املعامالت املدنية، ومنه يتفق اإلعسار املدني واإلفالس التجاري في أمرين:

في عدم انفراد أحد الدائنين دون الباقين باالستئثار بمال املدين، إال إذا كان له عل هذا املال حق  ( أ

رهن أو امتياز أو اختصاص، وهذا يعني أن جميع أموال املدين املعسر ضامنة للوفاء خاص، ك

 بالتزامه، إذ ال فرق في ذلك بين دائن وآخر.

وأن تغل يد املدين املعسر من التصرف في أمواله، بمجرد صدور حكم بشهر إعساره، فمن غير  ( .

را على التصرف في أمواله والعبث املرغو. فيه أن يظل املدين املعسر على الرغم من إعساره قاد

 .(17)بمصالح وحقوق الدائنين، إذ يبقى حصول الدائنين على أموالهم ثمرة تزاحم وتسابق

ويرى األستاذ محسن شفيق ضرورة فصل نظام اإلعسار املدني عن نظام اإلفالس 

 التجاري، إذ ينتهي إلى ما يلي:
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س املدني على األخص في بالد زراعية هذه هي األسبا. التي تدعونا إلى نبذ نظرية اإلفال »

كمصر، حيث ال سبيل إال تنشيط اإلئتمان الزراعي إال بإنشاء بنوك السليف والعمل على تيسير 

 الحصول على القروض منها.

غير أن هذا ال يعني أننا نقصد القائلين بترك نظام اإلعسار بغير تنظيم، فمن غير 

رغم من إعساره قادرا على التصرف في أمواله والعبث املرغو. فيه حقا أن يظل املدين على ال

 بحقوق دائنيه، أو أن يبقى حصول الدائنين على حقوقهم ثمرة التسابق والتزاحم بينهم.

غير أننا نرى أن سبيل اإلصالح ال يكون بتطبيق نظام اإلفالس برمته على غير التجار، 

الستعانة بما يالئم منها املعامالت املدنية، وإنما يجب التمحيص والتدقيق في أحكام هذا النظام، وا

بمعنى أنه يجب وضع نظامين للتنفيذ على أموال املدين الذي يعجز عن أداء ديونه، أحدهما نظام 

اإلفالس، ويقتصر تطبيقه على التجار، ويكون محله القانون التجاري، واآلخر نظام اإلعسار، 

 (.18«)نون املدنيويتبع في شأن غير التجار، ويكون موضوعه القا

وقد سارت بعض التشريعات على هذا الوضع في مقدمتها التشريع اإلسباني، حيث ينظم 

اإلعسار املدني تنظيما مستقال عن اإلفالس التجاري، فالتاجر املفلس غير املزارع املعسر، فاألول 

دقيقا يكفل  يتقيد باعتبارات جوهرية في االئتمان التجاري، وتدعوه إلى تنظيم إفالسه تنظيما

 الطمأنينة لدائنيه، ويقرر املساواة فيما بينهم، فتصّفى أمواله تصفية جماعية.

أما املزارع املعسر فليس في حاجة إلى كل ذلك، بل أن إقحام نظام اإلفالس التجاري 

وتطبيقه في شأنه وما ينطوي عليه من رفع يده عن التصرف في أمواله وتعيين سنديك يصفيها، 

رباك أعماله، إذ من غير الضروري أن تتخذ إجراءات جماعية كثير نفقة وشديدة يؤدي إلى إ

التعقيد، وإن كانت تتطلبها مقتضيات اإلئتمان التجاري، فليست مالبسات اإلئتمان املدني في 

 حاجة إليها.

فهذه هي األسبا. في مجملها التي دعت إلى إنشاء نظام يخدم مصالح الجميع، مصلحة 

املدين ومصالح الدائنين، فمتى تم إعالن حالة إعسار املدين، كان مركزه في تصفية ديونه أفضل 

بال شك من مركزه وفقا لإلفالس التجاري، فللقاض ي كامل الحرية، فله أن ينظر املدين إلى ميسرة 

 املستحقة األداء، وبهذا تتاح له فرصة تصفية ديونه في أكثر الظروف مالءمة. للديون 

كما أن نظام اإلعسار أباح للمدين من التصرف في أمواله ولو يغير رضاء الدائنين، على 

أن يكون ذلك بثمن املثل وأن يودع الثمن في خزينة املحكمة للوفاء بحقوقهم، كما بسط له أيضا 

سيما منها ما كان إنساني الصبغة، كحصوله على نفقة تقتطع من إيراده إن  أسبا. الحماية وال

كان هذا اإليراد محجوزا. أما الدائنين فقد كفل لهم نظام اإلعسار قسطا من الحماية،  فليس 
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ألحدهم أن يتقدم على اآلخرين من غير حق، ذلك أن مجرد تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار، يكون 

ختصاص يقع بعد ذلك على عقارات املدين، في حق الدائنين السابقة من أثره عدم نفاذ أي ا

 ديونهم على هذا التسجيل.

ومتى أشهر إعسار املدين، أصبح من أهون األمور على الدائنين أن يأمنوا جانبه في ما 

يصدر عنه من تصرفات قد تضر بهم، وأصبح إعمال أحكام الدعوى البولصية فريدا في بساطته، 

نوني يصدر من املدين املعسر يكون من ورائه انتقاص حقوقه أو زيادة التزاماته، فكل تصرف قا

وكل وفاء يقع منه ال ينفذ في حق الدائنين دون حاجة إلى تحميلهم عبء إقامة الدليل على الغش، 

 وهو عبء في أغلب األحيان غير يسير.

التبديد على املدين، إذا ولتعزيز حماية الدائنين، أقر نظام اإلعسار املدني توقيع عقوبة 

 ارتكب عمال من أعمال الغش البين قصد اإلضرار بدائنيه.

وعلى هذا النحو، كفل نظام اإلعسار حماية وافية للمدين ودائنيه، وجعل من املساواة 

 (.19الواجبة بينهم حقيقة واقعة)

 املطلب الثالث

 اإلفالس في النظر الفقهي والقانوني وعالقته باإلعسار

التطرق إلى اإلفالس لوجود شبه كبير بينه وبين اإلعسار، خاصة في منظور الفقه استلزم 

 اإلسالمي. والغرض من ذلك الوقوف على أهم الجوانب املتعلقة بالنظامين.

 الفرع األول: اإلفالس في النظر الفقهي

برزت وجهات نظر الفقهاء حول تعاريف اإلفالس في قالب ما قاموا به من ذكر تعريفات 

 مفلس، وعليه فهناك تعريفات حول املفلس ذكرها الفقهاء، وهي كالتالي:لل

: في الحقيقة ال نجد تعريفا لإلفالس عند الحنفية، باعتبار أنهم يسمون تعريف الحنفية

الحجر على املفلس بالحجر بسبب الدين في مصادرهم، من منطلق أن الدين املوجب للحجر هو 

أو يزيد عليها، ولذلك بين ابن عابدين مفهوم اإلفالس بأنه  الدين الذي يستغرق أموال املفلس

 .(20)حكم الحاكم بتثبيت هذه الحالة

: فهو يطلق على معنيين كما ذكر ابن رشد: أحدهما، أن يستغرق الدين تعريف املالكية

 .(21)مال املدين فال يكون في ماله وفاء بديونه، الثاني: أن ال يكون له مال معلوم أصال

. وعرف آخرون (22)«من عليه ديون ال يفي بها ماله»: وهو شافعية واإلماميةتعريف ال

 .(23)«من عليه ديون حالة زائدة على ماله» أيضا بأنه:
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. وهو تعريف قاصر على املفلس (24)«وهو من لزمه أكثر مما له» : بأنه:تعريف الحنابلة

 دون النظر إلى اإلفالس كمصطلح.

فقهاء يفرق بين اإلفالس والتفليس، فالتفليس هو ومن خالل ما سبق، نجد أن بعض ال

حكم الحاكم بإظهار حالة املدين املالية، أما اإلفالس فهو الحالة التي تكون فيها ديون املدين 

 مستغرقة ألمواله أو تزيد. 

 الفرع الثاني: اإلفالس في النظر القانوني

 أوال: الفقه القانوني

لفقه القانوني، ولكثرتها وتشعبها اخترت ثالثة هناك تعاريف كثيرة ذكرت اإلفالس في ا

 تعاريف لشهرتها وقربها للواقع العملي.

هو توقف املدين التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها، بغض » :األول 

 (.25«)النظر عما إذا كان املدين موسرا أو معسرا، كثرت أمواله أو قلت

 «.املدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجاريةهو طريق للتنفيذ على مال » :الثاني

اإلفالس هو عبارة عن الحالة القانونية التي ينتهي إليها تاجر توقف عن دفع ديونه في »

ميعاد استحقاقها، مما يؤدي إلى تصفية أمواله وببيعها تمهيدا لتوزيع ثمنها على الدائنين قسمة 

 (.26«)غرماء

 ثانيا: التشريع الجزائري 

املشرع الجزائري لم يقّدم تعريفا لإلفالس بل أورد أحكامه وشروطه، وتطرق إلى بعض  إن

من القانون التجاري  015املصطلحات القانونية التي تدل على نظام اإلفالس حيث نصت املادة 

يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا، » الجزائري أنه:

الدفع أن يدلي بإقرار في مدة خمسة عشر يوما قصد افتتاح إجراءات التسوية  إذا توقف عن

 «.القضائية واإلفالس

وعليه نفهم بأن املشرع الجزائري لم يأت بتعريف محدد لإلفالس كنظام وإنما اكتفى 

ببيان أهم األحكام الخاصة به، حيث نفهم أن اإلفالس كمفرد لغوي هو تعبير عن حقيقة واقعية 

ا انتقال الشخص من حالة اليسر إلى حالة العسر، وقد استخدمه املشرع الجزائري لينشأ مفاده

به نظاما للتنفيذ الجماعي على أموال املدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية في 

 مواعيد استحقاقها.

عها وقوام هذا النظام تصفية أموال املدين تصفية جماعية وتوزيع الثمن الناتج عن بي

على دائنيه، وفقا ملجموعة من القواعد واإلجراءات التي تهدف في مجملها إلى تحقيق املساواة فيما 
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بين هؤالء الدائنين، ويكون توزيع الناتج عادال بين دائنيه، ال أفضلية فيه لدائن على آخر مادام 

 .(27)حقه غير مصحو. بأحد األسبا. القانونية التي تبرر األفضلية كرهن أو امتياز

 املطلب الرابع

 التمايز بين نظام اإلعسار ونظام اإلفالس

من خالل التعاريف التي تطرقنا إليها سابقا، يظهر عند التدقيق أن هناك تمايزا واضحا 

 بين النظامين، سواء من منظور فقهي أو من الناحية القانونية.

 يالفرع األول: تمييز نظام اإلعسار عن نظام اإلفالس من منظور فقه

 يمكن التطرق لبيان أوجه التمايز بينهما من خالل املعايير اآلتية:

 أوال: الفرق بينهما في املفهوم من حيث السعة والضيق 

إن اإلعسار تكون دائرة مفهومه أوسع من دائرة مفهوم اإلفالس، بحيث كانت النسبة 

حيث إن املدين بينهما العموم والخصوص املطلق، فكل معسر مفلس،  وليس كل مفلس معسر، 

املعسر هو الذي إما لم يبق لديه مال أصال، أو أنه لو بقي لديه ش يء، فإنما هو مال قليل جدا ال 

يكفيه إال ليوم واحد فقط، وأيا كان من هذين، فهو ال يقدر أن يؤدي أي ش يء من ديونه، بخالف 

ى هذا املال الذي لديه، املفلس، فإنه ربما يملك ماال غير أن مشكلته تكمن في أن ديونه تزيد عل

وعليه فكل مدين كان معسرا فهو حتما مفلس، ولكن العكس غير صحيح فإنه يمكن أن يكون 

 املدين مفلسا ومع ذلك ليس هو معسرا.

 ثانيا: الفرق بينهما من حيث املسبوقية باليسار أو عدمها

عسار يتحقق إن اإلعسار تكون دائرة تحققه أوسع من دائرة تحقق اإلفالس، بحيث إن اإل 

سواء كان مسبوقا بحالة اليسار أم يكن مسبوقا بها، بخالف اإلفالس فإنه ال يتحقق إال وإن كان 

 مسبوقا بحالة اليسار.

 ثالثا: الفرق بينهما من حيث الحكم

اختصاص حكم الحجر باملفلس دون املعسر، وليس ذلك إال ألن الحجر تكون فلسفته 

في ماله حتى ال يتضرر الدائنون، وكما هو معلوم فإن املعسر عبارة عن منع املدين من التصرف 

 ليس لديه مال وال كسب حتى يحاول الحفاظ على هذا املال أو ما يكتسبه عبر الحجر عليه.

اختالفهما من حيث ماهية الحبس الذي يشتركان فيه كحكم شرعي، حيث إنه في اإلعسار 

سار، فيحبس بهدف كشف الواقع، بينما اإلفالس ال يأتي الحكم بالحبس إال ملن كان مدعيا لإلع

 (.28يتم الحكم بالحبس فيه بهدف الضغط على املفلس لكي يؤدي ديونه)
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 الفرع الثاني: تمييز نظام اإلعسار عن نظام اإلفالس من منظور قانوني

 :(29)وذلك فيما يلي Déconfitureيختلف نظام اإلفالس التجاري عن نظام اإلعسار املدني 

لف العنصر البارز الذي يقوم كل منهما على أساسه، فعنصر )توقف التاجر( عن دفع أنه يخت .1

ديونه هو العنصر البارز الذي يقوم على أساسه اإلفالس، بينما العنصر البارز الذي قوم على 

 أساسه اإلعسار هو زيادة الديون على الحقوق.

ر، غير أنه يختلفان في نوعية الديون، أن التركيز على الديون وإن كان يشترك فيه اإلفالس واإلعسا .0

فالديون التي يرتكز عليها في اإلفالس هي ديون تجارية، بينما الديون في اإلعسار هي ديون مدنية، 

وانطالقا من ذلك، لو أن الديون املدنية أحاطت بأموال التاجر، فإن الذي يطبق عليه هو نظام 

 اإلعسار وليس نظام اإلفالس.

نظام خاص بفئة التجار ومصدر أحكامه القانون التجاري، أما اإلعسار املدني نظام اإلفالس هو  .3

فهو نظام خاص بغير التجار ومصدر أحكامه القانون املدني. مع اإلشارة أن املشرع الجزائري انتجج 

 نجج املشرع الفرني ي في عدم تخصيص إجراءات خاصة لحالة اإلعسار كما فعل بالنسبة لإلفالس.

إعسار املدين إال إذا كانت أمواله غير كافية للوفاء بديونه املستحقة األداء، بينما ال يجوز شهر  .2

يشهر إفالس املدين التاجر بمجرد توقفه عن دفع دين مستحق األداء ولو كانت أمواله تكفي 

 للوفاء بالديون.

عسار أن دائرة تطبيق اإلعسار أعم من دائرة تطبيق اإلفالس، ذلك أن من يطبق عليه نظام اإل  .5

 ليس هو فقط غير التاجر، بل يطبق أيضا على التاجر فيما إذا أحاطته الديون املدنية ال التجارية.

أن دائرة تطبيق اإلعسار وإن كانت أعم من دائرة تطبيق اإلفالس، غير أن دائرة ما يترتب على شهر  .6

 اإلفالس أعم ما دائرة ما يترتب على شهر اإلعسار، ونجد ذلك فيما يلي:

الحقوق التي تسقط بشهر اإلفالس أعم من دائرة الحقوق التي تسقط بشهر اإلعسار، ذلك أن أن  ( أ

الحقوق السياسية داخلة في دائرة الحقوق التي تسقط بشهر اإلفالس، وليست داخلة في دائرة ما 

يسقط من الحقوق بسبب شهر اإلعسار، فإن املدين املعسر باإلعسار القانوني، تبقى حقوقه 

 على حالها. السياسية

أن اإلعسار واإلفالس وإن كانا مشتركين في تضمنها لصدور الحكم باملنع، غير أن املنع في اإلفالس  ( .

هو منع مطلق يشمل حتى إدارة املفلس ألمواله والتصرف بها، بينما املنع في اإلعسار ال يتوجه إلى 

عسار ال يعدو عن األموال إدارة املعسر ألمواله والتصرف بها، بل الذي هو متعلق املنع في اإل 

 املحجوزة التي يمتنع على املعسر إنقاصها أو تبديدها.
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أنه في نظام اإلفالس تتشكل وتتكون جماعة الدائنين تتمتع بالشخصية االعتبارية، وال يتم ذلك في  ( ت

 نظام اإلعسار.

املحكمة،  أن اإلفالس واإلعسار وإن كانا مشتركين في كون الحكم بالشهر فيهما حاصال من جانب .7

 غير أنهما يختلفان من ناحيتين:

أن الحكم باإلفالس غير منوط بطلب الدائنين، بل للمحكمة املباردة بذلك، بينما الحكم باإلعسار  ( أ

 ال يتم إلى على أساس طلبهم.

أنه في حالة اإلفالس ال تتمتع املحكمة بسلطة تقديرية في الحكم باإلفالس، بل عليها إصدار هذا  ( .

وفرت شروط اإلفالس، بينما املحكمة تتمتع في حالة اإلعسار مثل هذه السلطة، فلها الحكم إذا ت

 أن ترفض الحكم باإلعسار فيما إذا توفرت الظروف املبررة له.

 املطلب الخامس

 أحكام املدين الثابت إعساره

من أهم األحكام التي تناولتها دواوين الفقه اإلسالمي مسألة املدين الذي ثبت إعساره، 

 الذي يطلق عليه باملعسر. وقد تناولها الفقهاء في ثالث موضوعات، نفصلها كما يلي:و 

 الفرع األول: حبس املدين الثابت إعساره

» إذا ثبت إعسار املدين، فإن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز حبسه، مصداقا لقوله تعالى:

عليه ينطلق من أن الحبس ، وهذا الحكم الفقهي املتفق «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 

عندهم إما للعقوبة، إذ أن حبس العقوبة متفرع على ارتكا. الجريمة، فال يصح أن يحكم به 

املعسر، فإن عدم أداؤه للدين ال يعد جريمة، أو الستظهار حال املدين من حيث اإلعسار وعدمه، 

عسار وعدمه، فال يصح وبما أن املعسر هو الذي ثبت إعساره، وليس الذي جهل حاله من حيث اإل 

حبس املفلس لثبوت عسره ـ إن » أن يحكم عليه بالحبس االستظهاري، ومن هنا قال بعض الفقهاء:

 .(30)«جهل حاله ـ ال إن علم عسره

إن حبس املعسر ال فائدة فيه، ألنه ال »بل األمر بالنسبة إلى العسر أكثر من ذلك، حيث 

لوفاء إذا لم يحبس، ألنه قد يكتسب ما يستعين به يتوقع منه وفاء مادام محبوسا، ويظن منه ا

 .(31)«على وفاء الدين

 الفرع الثاني: مطالبة املعسر بأن يؤجر نفسه

مادام أنه ال يجوز حبس املعسر، فهل للغرماء مطالبته بأن يؤجر نفسه بما يفي ما 

 استحق عليه؟
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إلمامية أنه ليس واألكثرية من فقهاء ا(32)الذي عليه جميع املذاهب الفقهية األربعة

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى » للغرماء مطالبة املعسر بأن يؤجر نفسه، مستدلين بقوله تعالى: 

جوا. شرط، والخبر محذوف، والتقدير: فنظرة « فنظرة إلى ميسرة » بأن يقال: إن جملة « ميسرة 

قت امليسرة، وهو له، وهذه جملة خبرية خرجت مخرج األمر، أي فإن كان معسرا، فأنظروه إلى و 

، فكانت (33)أبلغ من صريح األمر، ألن املتكلم لشدة طلبه نزل املطلو. بمنزلة الواقع ال محالة

 مطالبة املعسر مع إثبات عسره مخالفة لألمر، ومخالفة املأمور محظور.

» ومن ناحية أخرى كون الخطا. مرتفعا عنه حتى يوسر، ولذلك قال أبو الوليد بن رشد:

ة بالدين إنما تجب مع القدرة على األداء، فإذا ثبت اإلعسار فال سبيل إلى املطالبة، وال ألن املطالب

 .(34)«إلى الحبس بالدين، ألن الخطا. مرتفع عنه إلى أن يوسر

وقد ذهب بعض فقهاء اإلمامية في مصادرهم إلى أن الغرماء لهم مطالبة املدين الثابت 

عليه من ديون، وبعضهم ذهب إلى التفصيل في إعساره بأن يؤجر نفسه بما يفي ما استحق 

املوضوع بين ما إذا كان يتمكن من العمل فيستعمل، وما إذا كان عاجزا عن العمل فينظر حتى 

 .(35)حصول امليسرة

 الفرع الثالث: مالزمة الغرماء للمعسر

، املقصود باملالزمة، هي متابعة الغرماء املعسر بحيث يتمكنوا من معرفة حالته املالية

 وللفقهاء في املوضوع قوالن:

: ال يجوز للغرماء ذلك، وهذا قول املالكية والحنابلة، مستدلين على ذلك من األدلة القول األول 

 التالي:

حيث إنه تعالى أوجب في هذه « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » : قوله تعالى:أوال

اره، بل وجب على الحاكم املنع من ذلك إلى أن اآلية إنظار املعسر إلى امليسرة ومالزمته تمنع من إنظ

 يستفيد ماال.

أصيب رجل في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في قال: أبي سعيد الخدري عن : ثانيا

فتصدق الناس « تصدقوا عليه » ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

خذوا ما وجدتم » سول هللا صلى هللا عليه وسلم لغرمائه:فقال ر عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، 

 ( من جهة أنه لم يذكر املالزمة، بل أكد أنه ال سبيل لهم عليه.36«)وليس لكم إال ذلك

 : أن كل من لم يكن له املطالبة بدينه لم يكن له املالزمة به كالدين املؤجل.ثالثا

نفية، إال أنهم قالوا ليست مالزمة مطلقة، بل هي : يجوز املالزمة: وهذا قول فقهاء الحالقول الثاني

 مقيدة بالقيود التالية:
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 : أن يالزمه في مكان معين، بل له أن يدور معه حيث دار.أوال

 : أن ال يالزمه في املسجد، ألنه بني للذكر.ثانيا

 : أن ال يمنعه من دخول داره.ثالثا

 ع يضر له.: أن ال يقيمه في الشمس أو على الثلج أو في موضرابعا

: أن ال يمنعه من عمل يكتسب منه رزقه، بل يالزمه وهو يعمل، قال إمام أبو خامسا

 حنيفة: لهم أن يالزموه ال على جهة التعطيل عن مكاسبه، ولكن لحفظه ومنعه من الهر..

: أن ال تكون املالزمة بحيث تخش ى الفتنة، وخوف الفتنة إنما يحصل في مثل ما سادسا

 امرأة والطالب رجال، فإنه يمكن أن يوكل في هذه الصور امرأة بأن تالزمها.إذا كان املدين 

إن لصاحب الحق يدا » وقد استدلوا على جواز املالزمة بقول النبي صلى هللا عليه وسلم:

 .(37)«ومقاال

وقد رد القائلون بعدم جواز املالزمة هذا االستدالل بهذا الحديث محمول على املوسر، 

ن اليد في املالزمة واملقال في املطالبة، فلما استحقت املطالبة على املوسر دون ألنه جمع فيه بي

 .(38)املعسر كذلك املالزمة

 الخاتمة

بعد هذا العرض السريع ملوضوع اإلعسار، نالحظ بأن هناك محاوالت عديدة إلقامة 

لعسر، فقد نظام اإلعسار القانوني يكفل تحقيق حماية حقوق الدائنين دون اإلضرار باملدين ا

اتجهت بعض التشريعات التشريع املصري والفرني ي واإلسباني، التي رأت أن نظام اإلفالس 

التجاري كفيل بتنظيم املعامالت املدنية والتجارية على حد سواء، لكن هذا االتجاه لم يستمر 

دين طويال، إذ أن هذه التشريعات أخذت من نظام اإلفالس التجاري ما يخدم مصالح الدائن وامل

واملعامالت املدنية بصفة عامة، وللطبيعة الخاصة بنظام اإلفالس التجاري جعل من الصعب 

تطبيق أحكامه على اإلعسار املدني، من هنا تظهر الحاجة إلى ضرورة جعل اإلعسار املدني كنظام 

ر الذي مستقل قائم بذاته يكفل الضمان العام للدائنين، وإخضاع املعامالت املدنية للقانون، األم

 يؤدي إلى حفظ الحقوق واستقرار املعامالت.
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 مسئولية البنك في حال عدم الكشف عن غسل األموال" دراسة مقارنة"

The responsibility of the bank in the event of non-disclosure of money 

laundering "Comparative study”              

 تركي مصلح حمدانالدكتور:                                                                                                   

  أستاذ القانون التجاري املساعد                                                                                                         

 كلية البريمي الجامعية                                                                                             

 سلطنة عمان                                                                                               

 امللخص                 

توجب قاعدة سرية الحسابات البنكية الحظر على موظفي البنوك بموجب نصوص 

أية معلومات تتعلق باملعلومات تتعلق بالعمالء إال هناك استثناء على هذه القانون،  عدم إفشاء 

القاعدة لتفويت الفرصة على غاسلي األموال وكشف العمليات املشبوهة. فإفشاء السر املصرفي 

هنا يعفو البنك من املسؤولية التقصيرية أو العقدية وكذلك املسؤولية الجنائية، وعلى العكس 

ك وغيره من املؤسسات املالية لعقوبة الغرامة إذا ثبت تقصيرها في مخالفة من ذلك يتعرض البن

الحظر على فتح حسابات مشبوهة الهوية أو حسابات بأسماء وهمية أو رمزية أو التقصير في 

 للوثائق الرسمية الصادرة من الدولة السيما تعليمات البنوك 
ً
التحقق من هوية العمالء وفقا

غسيل األموال وتمويل اإلرهاب، وتتباين الجهات التي تتلقى البالغات عن املركزية بشأن عمليات 

العمليات املشبوهة من تشريع آلخر فقد تكون جهات قضائية وقد تكون وحدات خاصة أنشأت 

 لتطبيق قانون مكافحة غسيل األموال.

لبنك موال، حسابات وهمية، ا: مسئولية البنك، حسابات بنكية، غسل األ الكلمات املفتاحية

 املركزي 

Abstract: 

Bank account secrecy principles incumbent to bank officer in accordance 

with law, they don’t betrayal any information about customers but there exceptions 

on this rule to uncover and detection suspicious processes. 

The bank secret betrayal here grant pardon to bank therefor dereliction 

responsibility or streptococcus and criminal , and on the contrary it exposed the 

bank and other financial institutions to the death penalty , if proven failure  in  
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violation of the ban on open suspicious identity accounts or accounts with fictitious 

names or symbolic or failure to verify the identity, according to official documents 

issued by the state , particularly central banks instructions on operations money 

laundering and terrorist financing , very agencies that receive report of suspicious 

transactions from other legislation may be judicial bodies have special unit to apply 

anti money laundering law. 

Key words: Responsibility of the bank, Bank accounts. Money laundering, 

Fake account, Central bank. 

 قدمةم

في واقع األمر تثير مسألة مكافحة عمليات غسيل األموال من خالل البنوك سواء كانت 

 
ً
 للجهود الوطنية املتمثلة في التشريعات الخاصة بتجريم عمليات غسيل األموال أو تفعيال

ً
تطبيقا

 مع للتعاون الدولي املتمثل في االتفاقيات التي تضطلع بمكافحة تلك العمليات املشبوهة، تعار 
ً
ضا

إحدى القواعد الهامة التي يقوم عليها العمل املصرفي وهي قاعدة "سرية الحسابات البنكية" والتي 

 مفادها حق العميل في عدم الكشف عن مركزه املالي وطريقة إدارة أمواله مما قد يضر بمصلحته.

له عن من هنا كانت للسرية املصرفية أهميتها بالنسبة للبنك، في االحتفاظ بسرية أعما

غيره من املصارف، حماية لالئتمان وتدعيم الثقة باالقتصاد الوطني وتشجيع االستثمار، وبالنسبة 

 أخرى وجدوا في التشدد في 
ً
للعميل في أن تظل معلوماته املالية محاطة بالسرية، بل أن أطرافا

ات البنكية" سرية الحسابات البنكية املالذ اآلمن لعملياتهم، ولئن كانت قاعدة "سرية الحساب

توجب الحظر على موظفي ومديري البنوك بموجب نصوص قانونية صريحة بعدم إفشاء أي 

معلومات تتعلق بأي بنك أو عمالئه أو بشئون البنوك األخرى تكون قد وصلت إلى أي من مسئولي 

البنك أو موظفيه أو مستخدميه، ومن ثم تحديد العقوبة التي يتم توقيعها على من يخالف هذا 

 ا
ً
لحظر، إال أن نطاق هذا الحظر واملحافظة على سرية الحسابات البنكية يجب أن يكون نطاقا

، لتفويت الفرصة على غاسلي األموال، وكشف العمليات املشبوهة دون اإلضرار بسمعة 
ً
نسبيا

 البنك ومصلحة العمالء.
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 أهمية الدراسة :

لوماته املالية لدى البنك محمية يحاول البنك التوفيق بين مصلحة العميل في أن تكون مع

عن املعلومات في حالة االشتباه في وجود عمليات غسيل األموال،  اإلفصاحبسياج من السرية وبين 

 للمصلحة العامة يقع التزام على البنك باإلفصاح في حالة وجود عمليات مشبوه لدعم 
ً
وتحقيقا

 بعض األفعال املجرمة مثل اإلرهاب.

 مشكلة الدراسة : 

 اول هذه الدراسة إيجاد نوع من التوازن بين مبدأين متعارضين هما: تح

سرية الحسابات البنكية لتحقيق مصلحة عمالء البنك وعدم االطالع على  املبدأ األول :

 الحسابات الخاصة بهم.

التزام قانوني يقع على عاتق البنك باإلبالغ عن األنشطة غير املشروعة  املبدأ الثاني:

 عمليات غسيل األموال وتجنب التعامل مع الحسابات الوهمية. واملتمثلة في

 منهج الدراسة :

 لإلشكالية املطروحة، قمنا باتباع املنهج التحليلي 
ً
من أجل الوصول لتغطية املوضوع وفقا

والوصفي املقارن بين القوانين العربية والقانونين األمريكي السويسري إلبراز مدى تقيد املشرع في 

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة هذه الدول 
ً
باالتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الخصوص وتحديدا

 االتجار غير املشروع واملخدرات واملؤثرات العقلية.

 خطة الدراسة : 

نحاول في هذه الدراسة  إلقاء الضوء على سرية الحسابات البنكية وعالقاتها بعمليات 

ة الحسابات البنكية ومسئوليته في حال اكتشاف عمليات غسيل األموال ومدى التزام البنك بسري

 غسيل األموال، وذلك بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين وعلى النحو التالي:

 سرية الحسابات البنكية. الفصل األول:

 مسئولية البنك في حال عدم الكشف عن عمليات غسيل األموال. الفصل الثاني:
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 الفصل األول 

 يةسرية الحسابات البنك

 تمهيد وتقسيم:

 للدور الكبير الذي يقع على عاتق البنوك في خلق االئتمان وتوزيعه من أجل دعم 
ً
نظرا

، وقيام العمليات املصرفية في معظم حاالتها على االعتبار الشخص ي (1)املشروعات االقتصادية

كل من طرفيها  سواء بالنسبة للبنك أو بالنسبة للعميل، إذ تقوم هذه العمليات بطبيعتها على ثقة

، وألن الثقة التي (2)باآلخر، فالبنك يتمتع بحرية مطلقة في اختيار البنك الذي يفتح لديه الحساب

 إذا تعلق األمر 
ً
يفرضها االئتمان بين البنوك وعمالئها ال تقوم إال في إطار من الكتمان خصوصا

جتمعة، تستجيب البنوك عادة ، من أجل تلك األسباب م(3)باألسرار املعهود بها إليها من عمالئها

لرغبات عمالئها في أن تكون كافة حساباته ومعامالته املصرفية محاطة بسور من السرية، فتفرض 

سرية تامة على حساب العميل أو ودائعه أو أنشطته مع البنك، ومن ثم غدت سرية الحسابات 

مة للعالقة التجارية بين البنك البنكية، تخضع لألحكام والشروط العامة التي ترد في القوانين املنظ

من قبل البنوك املركزية يبررها أن  (4)وعمالئه، وبين البنك وغيره من البنوك في ظل "رقابة صارمة

 تتعلق بتداول النقود 
ً
نشاطها يمس مصالح جوهرية ال يمكن تركها دون حماية هي إجماال

املشبوهة بسياج من السرية، لذا  وباالئتمان، ألن غاسلي األموال يرغبون في أن تحاط عملياتهم

 في عالقاتها بعمليات 
ً
 ملحوظا

ً
توفر سرية الحسابات البنكية ذلك ومن ثم تلعب هذه السرية دورا

غسيل األموال إذا ما حاول البعض استغاللها لتمرير تلك العمليات، طاملا يوفر البنك تلك السرية 

 على عمالئه، فما هي السرية، وما أهميتها ب
ً
النسبة للبنك وللعميل ولغاسلي األموال؟، حفاظا

 نتعرض لتفاصيل ذلك في مبحثين على النحو التالي:

 املبحث األول: ماهية سرية الحسابات البنكية.

 املبحث الثاني: نطاق سرية الحسابات البنكية.
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 املبحث األول 

 ماهية سرية الحسابات البنكية

 تمهيد وتقسيم:

ية تخضع لقواعد خاصة تتفق مع الطبع املالي للسر، لقد غدت سرية الحسابات البنك

 يهدف إلى 
ً
 مستقال

ً
 اللتزام البنك بسر املهنة املصرفية، بل ونظاما

ً
 تطبيقا

ً
 هاما

ً
 مصرفيا

ً
وعرفا

حماية االئتمان وعمليات البنوك واستقرت عليها أغلب التشريعات، فأصبح التزام البنك 

أصله التشريعي إلى جانب العرف املصرفي، سواء في  باملحافظة على أسرار عمالئه املصرفية له

 التشريعات األجنبية والعربية على النحو الذى نعرض له في مطلبين على النحو التالي:

 املطلب األول: سرية الحسابات البنكية في بعض النظم املقارنة.

 املطلب الثاني: سرية الحسابات البنكية في بعض التشريعات العربية.

 ألول املطلب ا

 سرية الحسابات البنكية في بعض النظم املقارنة

تقتض ى طبيعة العالقة بين البنك وعميله، أن تقوم على ثقة العميل في أ، يكتم البنك ما 

يفض ي به العميل إليه من تصرفاته وأحواله املالية، وهي مسائل يعتبرها العميل من شئونه 

 أو غير تاجر، فمن الطبيعي الخاصة التي يجب أال يطلع عليها الغير، سواء ك
ً
ان هذا العميل تاجرا

، حيث يصر كل عميل على أن تبقى حساباته لدى (5)أن يحرص كل شخص على إخفاء مركزه املالي

 على مصالحه املالية والتجارية ألن تلك املصالح تتأثر في حالة 
ً
البنك في سرية تامة وذلك حفاظا

 اته.وصول علم لدى السوق بوجود تذبذب في حساب

وقد درجت مؤلفات الباحثين في القانون الخاص عند تناول موضوع السرية املصرفية في 

القانون املقارن أن يعرضوا للتشريعات الالتينية كما هو الحال في فرنسا وسويسرا وإيطاليا 

 أمريكية، كما هو الحال في الواليات املتحدة وفي إنجلترا وكندا وإسبانيا، أو في النظم األنجلو
ً
، ونظرا

الرتباط دراستنا بعمليات غسيل األموال، فقد آثرنا أن نتناول بعض من تلك النظم التي طاملا كانت 

سرية الحسابات البنكية عقبة في طريق مكافحة غسيل األموال فيها، ولعل من أهمها سويسرا، 
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نية كان التراخي في والواليات املتحدة، فاألولى اشتهرت بالتشدد في سرية الحسابات البنكية، والثا

 لتنامى العمليات اإلرهابية فيها التي اعتمد تمويلها على 
ً
 مباشرا

ً
سرية الحسابات البنكية سببا

 .(6)غسيل األموال

: سرية الحسابات البنكية في سويسرا
ً
 أوال

على الرغم من ارتباط سرية الحسابات البنكية بالتشريعات التجارية وبخاصة تلك 

عمليات املصرفية في الدولة، إال أن األمر مختلف في سويسرا إذ نستطيع أن املنظمة للبنوك وال

نلمس صراحة في السرية املصرفية بدأت مع األعراف املصرفية التي توفر سر املهنة، ثم نظمت في 

، وبنصوص جنائية في قانون العقوبات، 4391عدة تشريعات متفرقة كان أهمها قانون املصارف 

قد بأن ثمة ثالث مراحل بارزة في تاريخ سرية الحسابات البنكية في سويسرا، وعلى ذلك فإننا نعت

 ملبادئ العرف املصرفي وااللتزام بسر 
ً
حيث روعيت سرية الحسابات البنكية في بادئ األمور وفقا

، ومع 4391املهنة املصرفية، ثم بدأت فكرة تجريم انتهاك السرية في قانون املصارف السويسري 

الدولية في سويسرا على ما تنتهجه من شدة وصرامة في سرية الحسابات البنكية،  تزايد الضغوط

وتكاتف املجتمع الدولي ملكافحة عمليات غسيل األموال، أصدر املشرع السويسري قانون مكافحة 

 .4331غسيل األموال 

 م4331سرية الحسابات البنكية في ظل القانون السويسري ملكافحة غسيل األموال  –

لم تكن عمليات غسيل األموال تمثل جريمة في سويسرا ونتيجة لضغوط  4331ام حتى ع

( للقانون الجنائي السويسري إلرضاء  513و  913الواليات املتحدة أضيفت املادتان )
ً
مكررا

الواليات املتحدة والضغوط الدولية التي تطالب بالتراخي في سرية الحسابات بالبنوك السويسرية 

، لقد أضاف املشرع (7)جريمة املنظمة، واإلرهاب وعمليات غسيل األمواللدواعي مكافحة ال

 للقانون الجنائي لتجريم عمليات غسيل  913املادة  4331مارس من عام  59السويسري في 
ً
مكررا

 يعيق التعرف على مصدر أصول، يعلم أو يفترض أنه يعلم 
ً
األموال، وهى تجرم كل من يرتكب فعال

أو يعيق اكتشاف تلك األصول أو مصدرها، فإنه يعاقب بالحبس أو الغرامة بأنها نشأت عن جريمة 

( لتجريم عدم االنتباه في مجال املعامالت املالية أثناء مزاولة املهنة  913كما أضاف املادة 
ً
)ثالثا

بقبول أصول تخص الغير أو االحتفاظ بها كوديعة أو املساعدة على استثمارها أو تحويلها أو إهمال 
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 ملقتضيات االنتباه والحذر الذى تستلزمها التحق
ً
ق من شخصية املالك صاحب حق االنتفاع وفقا

صدر  4331أكتوبر سنة  41الظروف وذلك بالحبس ملدة تزيد على سنة واحدة أو بالغرامة، وفي 

 قانون مكافحة عمليات غسيل األموال في القطاع املصرفي السويسري والذي يطلق عليه.

Federal Act on the prevention of money laundering in the financial 

sector 1997. 

 مع ما قررته املادة 
ً
  513وقد جاء متوافقا

ً
مكرر من قانون العقوبات السويسري، مؤكدا

على أنه يجب أن يكون هناك اليقظة الالزمة للمصرفي وللمشتغلين في املؤسسات املالية فيما 

يتم إنجاز املعامالت بالشكل املطلوب وتحرى الدقة الالزمة، وقد  يتعلق باملعامالت املالية حتى

خاطب املشرع السويسري عدة جهات بقانون مكافحة عمليات غسيل األموال الصادر في سنة 

 وهم: financial interme diariesوتلك الجهات يطلق عليها الوسطاء املاليين  4331

 وهو قانون املصارف. 4391ر في سنة البنوك باملعنى املقصود في القانون الذي صد 

بشأن صناديق  4331مارس  41مديري األموال باملعنى املوجود واملقصود في قانون رقم  

االستثمار، إذا كانت من أهدافها وأغراضها أن تقوم إدارة الحسابات أو عرض أو توزيع أسهم في 

 صندوق االستثمار.

شراف على التأمين إذا كانت تحمل مباشرة على مؤسسات التأمين باملعنى املقصود في قانون اإل  

 شركات التأمين على الحياة أو حصص في صناديق االستثمار.

 تجار األوراق املالية باملعنى املقصود في قانون األوراق املالية. 

 الكازينوهات بموجب القانون االتحادي الصادر بخصوص املالهي وأندية القمار. 

البنوك  4331األموال السويسري الصادر في سنة  وقد خاطب قانون مكافحة غسيل

ومديري األموال ومؤسسات التأمين وتجار األوراق املالية والكازينوهات لرغبة املشرع السويسري 

إلى شمول قانون مكافحة غسيل األموال كافة األنشطة املالية التي يتم من خاللها عمليات غسيل 

اقتصاد الدولة حيث تؤدى إلى عدم ثبات واستقرار األموال وذلك لخطورة تلك العمليات على 

املعامالت املالية األمر الذي يؤدي إلى انهيار اقتصادي في الدولة، باإلضافة إلى الضغوط التي 

مارستها املواثيق الدولية حيث أظهرت اإلحصاءات أن سويسرا من أكثر الدول التي تجري بها 

 عمليات لغسيل األموال.
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األشخاص املهنية الذين يتوجب عليهم بحكم مهنتهم قبول الودائع كما خاطب القانون 

والحفاظ عليها واملساعدة على تحويلها للغير، ومن يقومون بإجراء املعامالت االئتمانية وبيع 

 .(8)وتمويل صفقات تجارية والتأجير التمويلي

ل لتحرير وملجابهة العمليات املصرفية اإللكترونية التي قد يستخدمها غاسلو األموا

عملياتهم املشبوهة وغير القانونية، على املشرع السويسري في قانون مكافحة عمليات غسيل 

 .(9)األموال بالخدمات املتعلقة باملدفوعات بما في ذلك

 التحويل الذي يتم بالوسائل اإللكترونية وهو التحويل املصرفي اإللكتروني للغير. 

في العمليات التي تتم بواسطة بطاقات االئتمان،  إدارة وسائل الدفع اإللكتروني كما يحدث 

 والشيكات السياحية.

وبمقتض ى قانون مكافحة غسيل األموال السويسري تم تنظيم دور املؤسسات املالية في 

محاربة ومكافحة غسيل األموال وبوجه خاص تنظيم رقابة املؤسسات املالية على حركة األموال 

اصة تلك التي يشتبه في أنها تتضمن غسيل األموال، من أجل ذلك املتداولة والعمليات املالية وبخ

من قانون مكافحة غسيل األموال السويسري على أنه يجب على األشخاص  3أوجبت املادة رقم 

 ودون أي تأخير إلى الجهة املختصة بذلك، حتى 
ً
املكلفين بالتبليغ وهم الوسطاء املاليين اإلبالغ فورا

وهة وغير الشرعية ويطلق على الجهة املختصة بتلقي البالغات "مكتب يتم ضبط العمليات املشب

 . Money laundering reporting offاإلبالغ عن غسيل األموال" 

حيث يجب على األشخاص املكلفين اإلبالغ عن أي عمليات لغسيل األموال يشتبه بأنها 

ر من قانون العقوبات، سواء مكر  913ذات عالقة باألفعال املجرمة وغير الشرعية بموجب املادة 

 .(10)كانوا يعلمون أو ُيفترض أنهم يعلمون بأن تلك األموال متأتية من جريمة أو منظمة إجرامية

نستخلص مما سبق: أن سرية الحسابات البنكية في سويسرا قد تميزت بصرامتها دون  

يدها القضاء السويسري مثيالتها في الدول األوربية، فقد أرست قواعدها األعراف املصرفية، كما أ

 دونما توفر نصوص صريحة تعاقب على إفشائها في بادئ األمر.

: سرية الحسابات البنكية في الواليات املتحدة
ً
 ثانيا

يتطلب البحث في القوانين الفيدرالية األمريكية في عدة نصوص للوصول إلى عالقة سرية 

ببعض ومنها على سبيل املثال، قانون  الحسابات البنكية بعمليات غسيل األموال ومدى ارتباطها
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سرية الحسابات البنكية وقانون غسيل األموال وقوانين الجمارك وقوانين الضرائب والقوانين 

املنظمة لبعض الدوائر اإلدارية كإدارة اإليرادات الداخلية والقوانين املنظمة لسوق األسهم 

 والسندات.

ة والبنكية في الواليات املتحدة وقانون ويضطلع بتنظيم أحكام سرية الحسابات املصرفي

 سرية الحسابات البنكية وتعديالته وقانون الحق في الخصوصية املالية.

 بتنظيم أحكام سرية الحسابات البنكية واملصرفية في الواليات املتحدة 
ً
ويضطلع أيضا

 The currencyاألمريكية، قانون مختص وهو قانون "اإلقرار عن العملة والصفقات األجنبية" 

and foreign transactions reporting act bank  باألحرف األولى 
ً
والذى يشار إليه اختصارا

 .BSA (11)املكونة لعنوانه 

هذا التنظيم الخاص بسرية الحسابات املصرفية والبنكية بعد  األمريكيكما أكمل املشرع 

ال يحق لعمالء البنوك توقع أن صدر حكم املحكمة العليا في الواليات املتحدة والقاض ي بأنه 

 للتعديل الرابع لدستور الواليات املتحدة.." من 
ً
الحماية الدستورية للخصوصية في السجالت وفقا

أجل ذلك أصدر املشرع األمريكي قانون يتناول الخصوصية املالية وهو الحق في الخصوصية املالية 

 The right to financial privacy act 1978 م.4311
(12)

. 

 8791رية الحسابات البنكية في ظل أحكام قانون الحق في الخصوصية املالية س 

(RFPA) The right to financial privacy act: 
أنه ال يهدف إلى حماية الخصوصية لعمالء  BSAاتضح من خالل التطبيقات العملية لـ 

وك باإلفصاح عنها في البنك بقدر ما يوفر معلومات على مستوى معين للجهات الحكومية تلتزم البن

 صورة إقرارات وتقارير من واقع الدفاتر والسجالت التي التزمت بإمساكها.

 BSA، بدأ فيها قصور تطبيق 4311إال أن القضاء األمريكي أثيرت أمامه قضية في عام 

من أجل حماية خصوصية وسرية حسابات عمالء البنوك أمام تعسف السلطات في الحصول على 

طلوبة من البنوك لبسط يدها على آلية الضرائب على الدخل من ناحية، وللسيطرة املعلومات امل

 على األنشطة غير املشروعة من ناحية أخرى.

 Mitchصاحب مؤسسة  Mr. Mitch Millerوتدور وقائع القضية حول املدعو 

Miller Associates  املدعيrespondent  الذي كان يزاول صناعة وتقطير الكحول في معمل
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 بذلك االحتيال على ل
ً
 في الجهات الحكومية، وبدون سند قانوني قاصدا

ً
لتقطير غير مسجل رسميا

 .(13)الحكومة والتهرب من دفع الضرائب املقررة على الخمور 

وعندما نشب حريق في معمله أبلغ رجال اإلطفاء مكتب الضرائب على التبغ والخمور 

الويسكي معبأة غير مدون عليها ما يفيد دفع  جالون من 1311التابع لوزارة الخزانة بأن ثمة 

 الضرائب.

وكما اكتشف واطمئن مكتب الضرائب على التبغ والخمور التابع لوزارة الخزانة إلى تهرب 

 معرفة الحجم الحقيقي للتعامالت التي يجريها 
ً
ميلر من الضرائب، أبلغ النائب العام بذلك طالبا

 على الدخل. ميلر مع البنوك ليتسنى تقدير الضريبية

رفض ميلر تقديم نسخ من الشيكات املصرفية وحساباته البنكية، فطلب النائب العام 

 Bank of Byronو  Southern National Bankالبنوك التي تعامل معها ميلر وهما مصرفي 

 ملقتضيات قانون سرية الحسابات 
ً
االطالع على ما يحتفظان به من نسخ للسجالت املصرفية وفقا

 دون إشعار ميلر. BSA 4311ية والبنكية املصرف

وكان طلب االطالع على حساب ميلر من خالل استدعاء مديري املصرفين على أن يحضرا 

معهم جميع سجالت الحسابات واالدخار والقروض أو سجالت أخرى باسم السيد ميلر ميتش 

نفسهم أمام هيئة )املدعي(، وتم إبالغ ميدري املصرفين بأنه ليس من الضروري أن يمثلوا بأ

، وبأنه كان 4311املحلفين، حيث دفع ميلر أمام املحكمة بعدم دستورية قانون السرية املصرفية 

يتوقع قدر معقول من الخصوصية في ظل التعديل الرابع من الدستور األمريكي الذي يكفل حقه 

 
ً
 بنص الدستور: في عدم االطالع والتفتيش عن سجالته لدى البنوك التي يتعامل معها مستشهدا

Fourth Amendmet: "The right of the people to be secure in their 

persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and 

seizures, shall not be violated". 

 في فكرة دفاعه على مبادئ قضائية استقر عليها القضاء األمريكي، وكا
ً
ن املبدأ ومستندا

 الذي استند عليه يقض ي بأنه:

".... يجب على السلطات أال تنتهك خصوصية الشخص أثناء أوامر التي تصدر بخصوص 

 . الضبط والتفتيش، ألنه يعول حماية خصوصيات الشخص على الدستور..."
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كما رفضت محكمة املوضوع دفاع ميلر، وأشارت إلى أن دستورية قانون السرية 

ق وأن أثير أمام املحكمة في قضية جمعية املصارف األمريكية ضد وزير الخزانة املصرفية قد سب

، 4311األمريكي بسبب السلطات الالئحية التي يخولها قانون السرية املصرفية له الصادر في 

 .(14)وانتهى الحكم بدستورية القانون 

وقررت بأن طعن ميلر في الحكم أمام املحكمة العليا التي أيدت حكم محكمة املوضوع 

"غسيل البنك يجب أال يتوقع الحماية القانونية لسرية حسابته البنكية خالل السجالت التي 

 .(15)يحتفظ بها البنك"

املتمثل في اإلفشاء اإللزامي للمعلومات الخاصة  BSAن من حكم املحكمة أن هدف والبي  

خصوصية، ولذلك صدر بالعميل وبحساباته للجهات الحكومية يتعارض مع حق هذا العميل في ال

، الذى يحظر على أي سلطة حكومية التوصل RFPA 4311قانون الحق في الخصوصية املالية 

 به بمقتض ى أحد 
ً
إلى نسخ من السجالت املالية لعميل أو الحصول عليها، ما لم يكن ذلك مسموحا

 :(16)االستثناءات الواردة بالقانون مثل

 تصريح العميل بذلك.  

 استجابة إلى تكليف إداري أو أمر تفتيش أو تكليف قضائي.إفشاء املعلومات   

 اإلفشاء استجابة لطلب كتابي رسمي.  

وقد استطاع املشرع األمريكي تقرير حماية لسرية الحسابات البنكية وتقييد إفشاء 

املعلومات الخاصة بعمالء البنوك عن طريق قيود يراعيها بنك العميل عند إفشاءه ملعلومات 

العميل أو غيره من العمالء للحكومة فال تستطيع أي سلطة حكومية الحصول على تتعلق بذلك 

نسخ من السجالت املالية للعميل ما لم يكن ذلك مسموح به بمقتض ى االستثناءات الواردة في 

أصبحت عمليات غسيل األموال جريمة ذات  4311قانون الحق في الخصوصية املالية، وفى عام 

 4311مما حدا بالكونجرس أن يصدر قانون الرقابة على غسيل األموال طابع خاص تنمو بجدية، 

، فقرر من خالله السماح للمؤسسة املالية أن تخطر الحكومة من تلقاء نفسها عندما تشك في 

وجود نشاط غير قانوني، وللربط بين سرية الحسابات البنكية ومالحقة غاسلي األموال عبر بنوك 

( FATFقانون يتبنى توصيات لجنة العمل الدولية )الفاتف=  4335الواليات املتحدة صدر في 

قانون قمع  4331، وتبعه في (Annunzio-wylieAnti-Money Laundering Actوهو )
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غسيل األموال لدعم الحكومة الفيدرالية في مراقبة عمليات تحويل األموال السيما تلك التي تتم 

يالت على قانون سرية البنوك من أجل تخفيف عبر املؤسسات غير املصرفية، أدخلت فيه تعد

الواجبات الالئحية على البنوك وذلك بإعفاء بعض العمالء وبعض املعامالت التي تزيد على عشرة 

للمعاقبة على  The anti drug actصدر القانون  4311، وفى (17)آالف دوالر من االلتزام باإلقرار

شروع باملخدرات بصورة مستقلة عن جريمة االتجار استعمال األموال الناتجة عن االتجار غير امل

، فأتاح للبنوك تحويل سجالت العميل التي جمعت خالل فحص أجري من قبل وزارة (18)باملخدرات

الخزانة أو غيرها من السلطات إلى وزير العدل مباشرة إذا تعلقت تلك السجالت بمخالفة القانون 

ادي عشر من سبتمبر شعر املشرع األمريكي بأهمية ، ونتيجة ألحداث الح(19)الجنائي الفيدرالي

وضرورة مواجهة اإلرهاب وقام بإصدار قانون توحيد وتعزيز أمريكا بتوفير األدوات املناسبة الالزمة 

 ".5114العتراض اإلرهاب لعام 

The USA Patriot Act uniting and strengthening America by 

providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism Act 

of 2001. 

وقد أكد من خالله املشرع األمريكي على أهمية قيام املؤسسات املصرفية بواجب اإلبالغ 

 من تاريخ كل معاملة تزيد 
ً
للجهات املختصة باإلشراف والرقابة، في مدة أقصاها خمسة عشر يوما

، كما (20)ها لدى البنك فرد واحد أو مودع في اليوم الواحدقيمتها عن عشرة آالف دوالر يقوم بإيداع

عدل املشرع األمريكي في الواليات األمريكية من خالل الفصل الثالث بحث بعنوان:  

International money laundering abatement …  أحكام مكافحة غسيل األموال ،

مقاضاة ممارسات غسيل وعالقاتها بسرية الحسابات البنكية لغرض تشجيع منع وكشف، و 

وزير املالية، وبالتشاور مع  USA Patriot Act، كما خول (21)األموال الدولية وتمويل اإلرهاب

وزارة العدل، ووزارة الخارجية والهيئات الفيدرالية املنظمة للمعامالت املالية أن تصنف سلطة، أو 

 بسبب غسيل مؤسسة أجنبية أو فئة معامالت أو أنواع حسابات على أنها مؤسسا
ً
 كبيرا

ً
ت تثير قلقا

األموال، ومن ثم تتخذ املؤسسات املالية األمريكية إجراءات خاصة ضد املؤسسات املالية 

واالقتصادية املصنفة باعتبارها مثيرة للشبهات والقلق من ناحية غسيل األموال، وهذه اإلجراءات 

ين السجالت، أو القيام باإلبالغ عن الخاصة التي تتخذه تتراوح ما بين القيام بتعزيز عمليات تدو 
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ديون إلى القيام بطلب بإنهاء العالقات النظامية ملصارف أجنبية مع املصرف الذي يصنف باعتباره 

 للقلق الكبير بسبب غسيل األموال.
ً
 مثيرا

نستخلص مما سبق: أنه لم يحالف املشرع األمريكي التوفيق بين سرية الحسابات البنكية 

ل األموال داخل الواليات املتحدة، فعلى الرغم من التراخي في سرية وضبط عمليات غسي

على عكس الشدة في سرية الحسابات البنكية التي  BSA 4311الحسابات البنكية من خالل 

اتبعتها سويسرا في بادئ األمر إال أن االهتمام بتحصيل الضرائب ومعرفة مخالفيها، ومخالفي 

لبنوك في حماية سرية حسابات عمالئها، ما حدا باملشرع قانون الضمان، قد غلب على دور ا

من القوانين غير الذاتية أو غير التلقائية النفاذ بل منح ذلك لوزارة  BSAاألمريكي أن يجعل من 

الخزانة بإلزام البنوك بإمساك عدد من السجالت تهدف إلى صالح السيطرة على التدفقات 

ه اإلفصاح عن حسابات العمالء ومن ثم هدر سريتها دون والتحويالت املالية األمر الذي كان مع

 ضمانات محددة مخالف ملفهوم سرية الحسابات البنكية.

 املطلب الثاني

 سرية الحسابات البنكية في بعض التشريع املصري واألردني

أصبحت سرية الحسابات البنكية من القواعد املستقرة ذات الصلة بعمل البنوك في 

عربية، حيث تلتزم البنوك بموجب القواعد القانونية واألعراف املصرفية أغلب التشريعات ال

بحفظ أسرار العمالء وعملياتهم البنكية، ويعتبر التنظيم القانوني لسرية الحسابات البنكية 

يختلف من دولة إلى أخرى، فبعض الدول ذهبت إلى النص على حماية سرية الحسابات املصرفية 

ا اعتمدت تلك الحماية من خالل نصوص متفرقة في عدة قوانين جنائية في قوانين خاصة، ومنها م

 أو تجارية.

: سرية الحسابات البنكية في مصر
ً
 أوال

أكد املشرع املصري على سرية الحسابات البنكية في بادئ األمر بإصداره للقانون رقم  

حماية للحياة )امللغى( في شأن سرية الحسابات املصرفية بالبنوك، ليرتب  4331لسنة  513

الخاصة وأسرار الشخص املتعلقة بأمواله، إال أن املشرع املصري ألغي قانون سرية الحسابات 

مادة  493في سبعة أبواب و  5119لسنة  11، وأصدر قانون البنك املركزي املصري رقم 4331
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خاصة لجرائم غسيل األموال كسبب يقتض ى االطالع على معلومات أو بيانات  31خص منه املادة 

 لدى البنوك.

حتى اآلن وهي  4331كما أدمج وضم القانون الجديد خمسة تشريعات سابقة منذ عام 

قانون االئتمان والبنوك وقانون البنك املركزي وقانون سرية املعامالت في البنوك وقانون التعامل 

ريع واحد في النقد األجنبي وقانون السماح للقطاع الخاص بتملك جزء من البنوك، وذلك في تش

يهدف إلى تسهيل العمل وإحكام الرقابة على العمل املصرفي ويعالج اإلصالح االقتصادي بعد عملية 

 .(22)التجديد التي تمت بالنسبة للقيادات املصرفية

( من القانون 31ولحماية سرية الحسابات البنكية قرر املشرع املصري من خالل املادة )

ء وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم في البنوك واملعامالت الجديد أن تكون جميع حسابات العمال

املتعلقة بها سرية وال يجوز االطالع عليها أو إعطاء بيانات عنها إال بإذن كتابي من صاحبها أو أحد 

من ذوى الشأن، كأن يطلب من محكمة استئناف القاهرة األمر باالطالع أو الحصول على أية 

ابات والودائع أو األمانات وذلك إذا اقتض ى األمر كشف الحقيقة بيانات أو معلومات تتعلق بالحس

في جناية أو جنحة قامت الدالئل الجدية على وقوعها، ويتم إخطار البنك وذوى الشأن باألمر الذي 

 تصدره املحكمة خالل األيام الثالثة التالية لصدوره.

حسابات العمالء  والواضح أن كشف الحقيقة في جناية أو جنحة تتيح الكشف عن سرية

لدى البنك ولو كان غرض ذلك التحريات التي تجريها الشرطة قبل مرحلة التحقيق االبتدائي، 

 ولذلك قضت محكمة النقض املصرية في حكم حديث لها بأن:

"ملا كان ذلك وكان الحكم املطعون فيه قد اقتنع في مقام رده على الدفع ببطالن تحريات 

اله املستقاة منها النتهاكه سرية حسابات الطاعنين بأن ما ورد بتلك عضو الرقابة اإلدارية وأقو 

التحريات بشأن املعلومات الخاصة بحسابات الطاعنين بالبنوك املجني عليها لم يكن نتيجة 

وإنما كان نتيجة  4331لسنة  513النتهاك سرية الحسابات بالبنوك باملخالفة ألحكام القانون رقم 

من مصادره السرية أثناء قيامه بجمع االستدالالت املنوط به القيام بها  ملا استقاه من معلومات

فإن في ذلك ما يكفي لتسويغ أطراف الحكم للدفع، ويكون منع الطاعنين في هذا الشأن في غير 

 عن أن تلك التحريات تدخل في معنى الدالئل الجديدة على وقوع جناية أو جنحة والتي 
ً
محله فضال
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محكمة االستئناف املختصة لألمر باالطالع أو الحصول على أية بيانات أو تتيح التقدم إلى 

 من الناحية 
ً
معلومات تتعلق بالحسابات والودائع وإال أصبح استصدار هذا األمر مستحيال

 .(23)العملية، وهو ما يخالف قصد املشرع في إباحة هذا اإلجراء بتوافر شروطه

مصر بقضية "تواب القروض"، دفع فيها كان ذلك الحكم بمناسبة قضية اشتهرت في 

املتهمون ببطالن إجراءات التحريات النتهاك النيابة اإلدارية سرية الحسابات البنكية، وحصولها 

على املعلومات الخاصة بحسابات املتهمين بالبنوك املجني عليها من مصادرها السرية أثناء قيامها 

 بجمع االستدالالت املنوط بها القيام بها.

ويجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأمر مباشرة باالطالع أو الحصول على أية  هذا

بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات والودائع واألمانات وذلك إذا اقتض ى األمر كشف الحقيقة 

في جريمة من الجرائم املنصوص عليها في القسم األول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون 

 11بات، وفي الجرائم املنصوص عليها في قانون مكافحة غسيل األموال الصادر بالقانون رقم العقو 

، ويتعين على البنك املركزي وضع القواعد املنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها 5115لسنة 

فل املعلومات والبيانات املتعلقة بمديونية عمالئها والتسهيالت االئتمانية املقررة لهم وبما يك

سريتها ويضمن توافر البيانات الالزمة لسالمة تقديم االئتمان املصرفي، كما يضع القواعد الالزمة 

 لبيع أسهمها كلها أو بعضها أو الندماجها.
ً
 إلعداد تقارير الفحص الشامل عن البنوك تمهيدا

ويحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها والعاملين بها وكل من يطلع 

بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله على البيانات واملعلومات أن يكشف أية بيانات أو معلومات عن 

عمالء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو األمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معامالتهم أو تمكين 

وال تخل  الغير من االطالع عليها وذلك في غير الحاالت املرخص بها بمقتض ى أحكام هذا القانون 

األحكام املتعلقة بسرية الحسابات الواردة بهذا القانون بالواجبات املنوط أداؤها والتزام البنوك 

بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك وكذلك حق البنك في الكشف عن كل أو بعض 

 البيانات الخاصة بمعامالت العميل الالزمة إلثبات حقه في نزاع قضائي بشأن هذه املعامالت.
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وحتى ال تكون السرية املصرفية عقبة في سبيل مكافحة غسيل األموال نص املشرع 

على انتفاء املسئولية  5115 لعام( 11من قانون مكافحة غسيل األموال رقم ) 41املصري في املادة 

 .(24)الجنائية بالنسبة لكل من قام بحسن نية بواجب اإلخطار عن أي من عمليات غسيل األموال

: سر 
ً
 ية الحسابات البنكية في األردنثانيا

لم يتبع املشرع األردني االتجاه الذي يقرر حماية سرية الحسابات البنكية من خالل قانون 

خاص أو في تشريع واحد، وإنما تناثرت تلك الحماية من خالل عدة تشريعات، فقد عرف املشرع 

على أنه "الشركة التي يرخص  5111( لسنة 51/أ( من قانون البنوك رقم )5األردني البنك في املادة )

لها بممارسة األعمال املصرفية وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك فرع البنك األجنبي املرخص له 

بالعمل في اململكة"، كما عرف األعمال املصرفية في هذا القانون من ذات املادة على أنها "قبول 

ئية ملنح االئتمان وأي أعمال أخرى يقرر البنك الودائع من الجمهور واستخدامها بصورة كلية أو جز 

 مصرفية بموجب أوامر يصدرها لهذه الغاية"، وعلى ذلك فإن البنك أو 
ً
املركزي اعتبارها أعماال

املصرف )كما يطلق عليه املشرع األردني( ملزم باملحافظة على سرية الحسابات البنكية وهو التزام 

. حيث نص (25)أية معلومات مالية تتعلق بشئون العميل باالمتناع عن القيام بعمل وعدم إفشاء

( من القانون املذكور على أنه " يحظر على أي من إداري البنك الحاليين او السابقين 19املادة )

إعطاء اي معلومات او بيانات عن العمالء أو حساباتهم أو ودائعهم او األمانات أو الخزائن الخاصة 

شفها او تمكين الغير من االطالع عليها في غير الحاالت املسموح بها بهم او اي من معامالتهم أو ك

أو وظيفته  مهنته أو بحكم یطلع من كل على لحظرا اذھ يیسرهذا القانون، و أحكامبمقتض ى 

 لبنكا فيظمو لكذ في بما تلمعلوماوا تلبیاناا تلك على مباشر غیر أو مباشر عملهبطریق

(  فقرة )أ( من قانون البنك 43ا سبق وأن نصت عليه املادة )ت". وهو ملحساباا مدققيو يلمركزا

املركزي األردني والتي نصت على انه " ال يجوز للمحافظ أو نائب املحافظ او العضو ان يفش ي ألي 

شخص غير مفوض اية معلومات سرية يحصل عليها بحكم عمله في البنك املركزي إال إذا تم ذلك 

 .طلب إليه ذكرها في املحكمة وفق أحكام القانون"خالل القيام بواجباته أو إذا 
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 على عاتق كافة البنوك وموظفيها 
ً
 قانونيا

ً
ومن املالحظ ان املشرع األردني قد وضع التزاما

باملحافظة على السرية املصرفية بهدف تشجيع االستثمار، ودعم االقتصاد األردني وتنمية 

 . النشاطات وغيرها من الجوانب االقتصادية الهامة

 ملا يتمتع به من استقرار أمني 
ً
 لبعض الدول املجاورة، ونظرا

ً
 تجاريا

ً
وملا كان األردن ممرا

حفز الحكومة األردنية على تشجيع االستثمار وعملت على إصدار حزمة من القوانين التي تدعم 

 وتشجع االستثمار والنشاط التجاري، وألجل حماية كل ذلك وحماية املؤسسات ذات الصلة بهذا

النشاط من تالعب املفسدين وضعاف النفوس فقد أصدرت الحكومة األردنية حزمة من القوانين 

أنشئت والتعليمات تحول دون تحقيق هؤالء املفسدين وضعاف النفوس ملآربهم الدنيئة؛ فقد 

وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بموجب قانونمكافحة غسل األموال تمويل اإلرهاب 

،  وتتمتع الوحدة باالستقالل املالي واإلداري وترتبط بمحافظ البنك املركزي 5111 لعام( 11رقم )

وتختص هذه الوحدة بتلقي اإلخطارات املتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل ، األردني

ات األموال أو تمويل اإلرهاب وطلب املعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجه

املختصة بـهذه املعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

ويجوز للوحدة أن تطلب تزويدها بأي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها إذا كانت 

من  ترتبط بأي معلومات سبق أن تلقتها أثناء مباشرة اختصاصاتـها أو بناء على طلبات تتلقاها

الوحدات النظيرة، ويترتب على كل من الجهات القضائية والجهات الرقابية واإلشرافية التي تمارس 

سلطتها على الجهات الخاضعة ألحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب باإلضافة ألي 

تي تتلقاها جهات إدارية أو أمنية أخرى تزويد الوحدة بأي معلومات إضافية تتعلق باإلخطارات ال

 .إذا كانت ضرورية للقيام بمهامها

وفي حال توافر معلومات تتعلق بوجود عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل األموال أو 

تمويل اإلرهاب تقوم الوحدة بإعداد تقرير يرفق به املعلومات والبيانات والوثائق واملستندات، 

إلجراء التحقيق فيها، وللمدعي العام بناء على  ويتولى رئيس الوحدة إحالته إلى املدعي العام املختص

وحتى ال تكون السرية طلب رئيس الوحدة التحفظ على األموال محل العملية املشتبه بـها أو تعقبها، 

( من ذات 41املصرفية عقبة في سبيل مكافحة غسيل األموال نص املشرع األردني  في املادة )
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بالنسبة لكل من قام بحسن نية بواجب اإلخطار عن أي من  القانون على انتفاء املسئولية الجنائية

 .(26)عمليات غسيل األموال

: سرية الحسابات البنكية في لبنان
ً
 ثالثا

تأخذ البنوك في لبنان شكل شركة املساهمة، وتخضع تلك البنوك لحماية سرية الحسابات 

 لقانون سرية املصارف 
ً
البنوك، وكل من له  الذي يخضع ألحكامه مديري ومستخدمي 4313وفقا

إطالع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر واملعامالت واملراسالت 

املصرفية، حتى وإن تبادلت تلك البنوك معلومات السرية الخاصة بعمالئها الستثمار وتوظيف 

 أموالها أو في حال اندماجها فيكون ذلك بطابع السرية املطلقة.

 ملصلحة عمالء هذه ويلتزم املخاطب
ً
ين بأحكام قانون سرية املصارف بكتمان السر انطالقا

البنوك وال يجوز لهم إفشاء ما يعرفونه عن أسماء العمالء وأموالهم واألمور املتعلقة بهم ألي 

 كان أم سلطة عامة إدارية أو عسكرية أو قضائية، إال إذا أذن لهم بذلك بصورة 
ً
شخص فردا

ي له صالحية قانونية للقيام بذلك أو ورثته أو املوص ي لهم أو إذا أعلن خطية صاحب الشأن الذ

 إفالسه أو إذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين املصارف وزيادتها.

 لخطورة الحسابات السرية )املرقمة( على جذب رؤوس األموال الناتجة عن عمليات 
ً
ونظرا

ي أن تفتح لعمالئها حسابات ودائع مرقمة ال يعرف مشبوهة، فقد قرر املشرع اللبناني حق البنوك ف

أصحابها غير املدير القائم على إدارة املصرف أو وكيله أو كل من له اطالع بحكم وظيفته على 

القيود والدفاتر واملعامالت وأي حسابات مصرفية، وال تعلن هوية صاحب الحساب املرقم إال 

و إذا أعلن إفالس صاحب الحساب املرقم أو إذا نشأت بإذنه الخطي أو بإذن ورثته أو املوص ي لهم أ

 دعوى قضائية تتعلق بمعاملة مصرفية بين البنوك وعمالئها.

جميع موظفي البنك حيث ينص على  4313ويخاطب قانون سرية املصارف الصادر سنة 

معاقبة مخالفيه سواء من مديري البنوك أو موظفيه بالحبس من ثالثة أشهر حتى سنة، وال 

 رك الحق العام إال بناء على شكوى املتضرر.يتح

ويتضح لنا من قانون سرية املصارف اللبناني على أنه يجب كتمان السر املصرفي ملصلحة 

العمالء، وال يستطيع أي شخص االطالع عليه إال في وجود موافقة من العميل أو األشخاص 
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 للقانون وقد نص على معاقبة كل من يخ
ً
، ويعتبر املصرح لهم بذلك وفقا

ً
الف ذلك، كما ذكر سابقا

حذو املشرع السويسري في اتباع التشدد في السرية املصرفية للحسابات  حذااملشرع اللبناني قد 

 البنكية.

 

 املبحث الثاني

 نطاق سرية الحسابات البنكية

 تمهيد وتقسيم:

نين اتضح لنا مما سبق مدى أهمية النص على حماية سرية الحسابات البنكية، في القوا

 من البنك إلى كسب ثقة عمالئه باملحافظة على أسرارهم املصرفية 
ً
املقارنة محل البحث سعيا

وكتمانه ويندرج تحت األشخاص امللتزمين باملحافظة على سرية حسابات العميل لدى البنك 

موظفي ومسئولي ومستخدمي البنك وكل من له حق االطالع على تلك الحسابات حيث يمكن 

 ملصلحة أعلى من مصلحة العميل فإذا اإلفضاء بامل
ً
علومات املالية للعميل إلى جهات معينة تحقيقا

كان حق العميل في عدم الكشف عن مركزه املالي وطريقة إدارة أمواله مما قد يضر بمصلحته فإن 

نطاق سرية حساباته البنكية قد تتوسع أو تضيق لتشمل كافة العمليات املصرفية كما تنطوي 

ملعلومات العميل املالية لدى البنك في حال االشتباه في إجراء عمليات غسيل أموال، على إفصاح 

ونبين فيما يأتي نطاق السرية بالنسبة لألشخاص ولعمليات غسيل األموال في مطلبين بالشكل 

 :اآلتي

 املطلب األول: سرية الحسابات البنكية بالنسبة لألشخاص امللتزمون بالسر املصرفي.

 ني: نطاق سرية الحسابات البنكية بالنسبة لعمليات غسيل األموال.املطلب الثا
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 املطلب األول 

 نطاق سرية الحسابات البنكية بالنسبة لألشخاص امللتزمين بالسر املصرفي

يلتزم باملحافظة على سرية حسابات العمالء لدى البنك أشخاص البنك ممن ال يرتبطون 

ء مجلس إدارة البنوك، وممن يرتبطون مع البنك مع البنك بعالقة وظيفية مثل رؤساء وأعضا

 بعالقة وظيفية مثل مديرو البنوك والعاملون فيها.

وقد يضاف إلى هؤالء أشخاص من خارج البنك يطلعون على أسرار العمالء بحكم مهنتهم 

أو وظيفتهم أو عملهم، ولو لم يكن من أحد موظفيه، كما هو الشأن بالنسبة إلى املهندسين، 

ء الذين يستعين بهم البنك في تقييم الضمانات التي يقدمها العمالء، أو تقييم مشروعاتهم، والخبرا

أو من يستعين بهم البنك في إصالح وتركيب وتجربة األجهزة اإللكترونية، وآالت التصوير، والتخزين 

م للمعلومات املسجلة عليها حسابات العمالء، إلى غير ذلك من األشخاص الذين تقتض ى وظائفه

 .(27)االطالع على حسابات العمالء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 رؤساء أعضاء مجلس إدارة البنكأوال: 

 على أسرار الشركة )البنك(، خاصة وأن ذلك املجلس 
ً
يعتبر عضو مجلس اإلدارة مؤتمنا

ة يقوم بإعداد تقرير عن ميزانية البنك وحساب األرباح والخسائر لعرضه على الجمعية العمومي

، فال يجوز له استخدام واالستفادة (28)ويكون له في سبيل ذلك االطالع على دفاتر البنك وسجالته

 من هذه األسرار سواء كان لحساب نفسه أو لحساب الغير أو تسريب )أو إفشاء( األسرار للغير.

ومن ثم ال يجوز لرئيس مجلس إدارة البنك أو ألحد أعضاء هذا املجلس أن يفش ي أية 

 معلوما
ً
ت تتعلق بشئون البنك أو عمالئه قد وصت إليه بسبب أعمال وظيفته، ولو كان ممثال

 لشخص اعتباري.

وينبني على ذلك أن ال يستغل أي من هؤالء املعلومات التي وصلت إليهم بحكم نصبهم في 

الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، فيطلع أعضاء رؤساء مجلس اإلدارة بحكم سلطاتهم في إدارة 

 لبنك على أسرار عمالئه.ا
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 مديرو البنوك والعاملون بهاثانيا: 

يقع الحظر على رؤساء وأعضاء مجلس إدارة البنك، كما يقع على مديري البنك والعاملين 

به من إفشاء معلومات مالية تتعلق بعمالء البنك، فااللتزام باملحافظة على أسرار العمالء يشمل 

 كان
ً
ت درجتهم الوظيفية، ويشمل هذا االلتزام مديرو الفروع، وكبار جميع العاملين في البنك أيا

املوظفين الذين لهم سلطة اتخاذ القرارات حيث يقصد بهؤالء جميع املستخدمين والعمال الذي 

ُيسأل عنهم البنك مسئولية املتبوع، والذين يفشون معلومات وصلت إليهم بمناسبة أعمالهم في 

االطالع على هذه املعلومات مادامت وصلتهم بمناسبة مباشرة البنك ولو لم يكن من اختصاصهم 

 كان مستواهم
ً
 ،(29)أعمالهم كموظفين أو تابعين أيا

وال يقتصر التزام موظف البنك بالكتمان على املعلومات التي علم بها أثناء تنفيذه للعمل 

عنى أنه ال ارتباط املنوط به في البنك، بل يمتد ليشمل كل ما يصل إلى علمه بمناسبة وظيفته، بم

بين التزام املوظف بالكتمان ومجال تخصصه الدقيق داخل البنك، وذلك لوجود تداخل في 

االختصاصات، حيث تشترك أكثر من إدارة في تنفيذ عملية مصرفية واحدة. على أنه رغم االتفاق 

يري البنوك على مبدأ االلتزام بحفظ سرية الحسابات البنكية لرؤساء وأعضاء مجلس اإلدارة ومد

ومديرو الفروع والعاملين في البنوك، إال أنه يجب عدم إلزام هؤالء باإلدالء باملعلومات واطالع 

الغير على حسابات العمالء تحت ستار املصلحة العامة وحقوق الدولة والغير، وهي اعتبارات كما 

ية مما ترتب يرى البعض فضفاضة توسعت مجاالتها بحيث قضت كلية على االلتزام بحفظ السر 

 .(30)عليه االعتداء على حقوق الشخص في حماية أسراره وحياته الخاصة

 املطلب الثاني

 نطاق سرية الحسابات البنكية بالنسبة لعمليات غسيل األموال

يعمد غاسلو األموال إلى العمليات املصرفية املختلفة إلضفاء املشروعية على األموال 

صرفية عمليات اإليداع والتحويل أو النقل املصرفي من حساب املراد غسلها ومن تلك العمليات امل

 آلخر خالل البنك الواحد أو عدة بنوك وفي غير ذلك من العمليات املصرفية املتعددة.

من أجل ذلك يجب على البنوك وغيرها من املؤسسات املالية االلتزام بعدم االحتفاظ بأية 

ية أو رمزية أو فتح مثل هذه الحسابات، ويسري حسابات مجهولة الهوية أو حسابات بأسماء وهم
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 لقواعد وتعليمات تحددها عادة البنوك املركزية، وبحسب ما إذا 
ً
التحقق من هوية العميل وفقا

 يحظر على 
ً
 طبيعيا

ً
، ففي حال كان العميل شخصا

ً
 اعتباريا

ً
 أو شخصا

ً
 طبيعيا

ً
كان العميل شخصا

استيفاء صورة من هويته الحصول على صورة من البنوك فتح أية حسابات بنكية له، إال بعد 

الترخيص الحكومي الصادر له بممارسة نشاطه، وفي جميع األحوال على البنك أن يتحقق من أن 

العميل هو املستفيد الحقيقي من الحساب املفتوح باسمه، وذلك باستيفاء إقرار من العميل عند 

، فالبنوك وإن كانت تلتزم بسرية (31)ح باسمهفتح الحساب يفيد بأنه املستفيد من الحساب املفتو 

 تقوم به في مكافحة عمليات غسيل األموال، ويعد هذا 
ً
 أساسيا

ً
الحسابات البنكية، فإن لها دورا

 على البنك مفاده مراقبة اإليداع والسحب، وأهم مظاهره واجب التحريات 
ً
 أساسيا

ً
الدور التزاما

تعامل بحسابات وهمية أو زائفة، فاالعتبار الشخص ي والبالغات عن العمليات املشبوهة، وعدم ال

في التعاقد بين البنك وعميله، يسمح للبنك فرصة التحري عن شخص املودع وفي حال حصول 

عمليات غسيل لألموال عن طريق أي من العمليات املصرفية، كأن تضاف إلى رصيد الوديعة مبالغ 

ا في األموال املشروعة للعميل، فإن طائلة عن طريق شخص من الغير بغرض غسلها وإدماجه

 بإمكان البنك في هذه الحالة اإلبالغ عن االشتباه في عمليات غسيل األموال.

 الفصل الثاني

 املسئولية املدنية والجنائية للبنك في حال عدم اإلبالغ عن عمليات غسيل األموال

 تمهيد وتقسيم:

ة هو تحقيق مصلحة عمالء البنك انتهينا مما تقدم إلى أن هدف سرية الحسابات البنكي

بعدم اإلمكانية االطالع على الحسابات الخاصة بهم إال في حاالت خاصة يجيزها القانون، األمر 

الذي يؤدى إلى ازدياد الثقة في العمل املصرفي ومن ثم فإن واجب اإلبالغ عن األنشطة غير 

ع الحسابات الوهمية ال يشكل املشروعة واملتمثلة في عمليات غسيل األموال وتجنب التعامل م

 تعارض مع مبدأ سرية الحسابات البنكية.

ويحاول البنك التوفيق بين مصلحة العميل في أن تكون معلوماته املالية لدى البنك 

محمية بسياج من السرية، وبين اإلفصاح عن تلك املعلومات في حال االشتباه في وجود عمليات 

 ألحكام قوان
ً
ين مكافحة غسيل األموال، مما يولد التعارض بين مصلحة غسيل األموال تطبيقا
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العميل في عدم كشف أسراره والحفاظ عليها، باعتبار أن ذلك مبعث ثقته في البنك، وبين مصلحة 

 املجتمع في كشف سرية الحسابات البنكية في حال وجود عمليات غسيل أموال.

موال إعفاء البنك من من أجل ذلك تقرر أغلب تشريعات مكافحة عمليات غسيل األ 

املسئولية القانونية في حال إفشاء سرية الحسابات البنكية، واإلبالغ عن معلومات تتعلق بغسيل 

 األموال.

وتثار املسئولية املدنية للبنك قبل العميل عن تعويض األضرار التي لحقته من جراء 

 إخالل البنك بااللتزام باملحافظة على سرية الحسابات البنكية.

يثار التساؤل عن املسئولية الجنائية للبنوك في حال تلقيها أو قبولها ألموال تعلم عند  كما

تلقيها لها أنها متحصلة من مصادر غير مشروعة، ومن ثم تثار معها شبهة عمليات غسيل أموال، 

 ونحاول توضيح ذلك من خالل مبحثين على النحو التالي:

عن اإلخالل بالسر املصرفي واإلفضاء الوجوبي املبحث األول: املسئولية املدنية للبنك 

 بسبب غسيل األموال.

 املبحث الثاني: املسئولية الجنائية للبنك.

 املبحث األول 

املسئولية املدنية للبنك عن اإلخالل بالسر املصرفي واإلفضاء الوجوبي بسبب 

 غسيل األموال

 تمهيد وتقسيم:

العميل صدور أحد األفعال التي يحددها ال يكفي لقيام مسئولية البنك عن إفشاء أسرار 

، وبالنسبة للمجتمع (32)قانون السرية املصرفية، ولكن يجب أن يترتب على اإلفشاء الضرر بالعميل

 على االقتصاد الوطني، خاصة في دعم الثقة في 
ً
 إيجابيا

ً
فإن لكتمان املعامالت املصرفية مردودا

حلية واألجنبية على االستقرار واالستثمار في البلد النظام املصرفي للبلد وتسجيع رؤوس األموال امل

 
ً
 خاصا

ً
 قبل العميل عن تعويض (33)الذي يعطى السرية املصرفية اهتماما

ً
، ويعد البنك مسئوال

األضرار التي لحقته من جراء إخالل البنك بااللتزام باملحافظة على سرية الحسابات، ويسأل عن 

العقدية في حال وجود عقد مبرم بين البنك والعميل، كما  إفشاء هذه السرية على أساس املسئولية
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 لقواعد املسئولية التقصيرية والعرف املصرفي في حالة عدم وجود مثل هذا 
ً
يسأل كذلك وفقا

 العقد بين البنك والعميل.

ومع هذا تنتفي املسئولية املدنية للبنك إذا قام البنك بتقديم معلومات أو بيانات عن 

الء يشتبه في أنه يقوم بتمرير عمليات غسيل األموال، وكان مبني االشتباه على حسابات أحد العم

 ،(34)أسباب معقولة

ونتناول فيما يأتي أحكام املسئولية املدنية للبنك عن إفشاء السر املصرفي وارتفاع تلك 

املسئولية بسبب قيام البنك بالكشف عن سرية الحسابات البنكية بسبب ضلوع العميل في 

 غسيل األموال في مطلبين على النحو التالي: عمليات

 املطلب األول: املسئولية املدنية للبنك عن إفشاء أسرار العمالء.

املطلب الثاني: اإلعفاء من املسئولية املدنية للبنك في حال اكتشاف عمليات غسيل 

 األموال.

 املطلب األول 

 املسئولية املدنية للبنك عن إفشاء أسرار العمالء

 تقوم امل
ً
سئولية العقدية للبنك على ركن الخطأ والضرر وعالقة السببية بينهما وفقا

للقواعد العامة للمسئولية التقصيرية، والخطأ في نطاق املسئولية العقدية يتحقق متى أخل أحد 

 للمتعاقد اآلخر
ً
، فيلتزم البنك بعدم إفشاء أسرار (35)العاقدين بالتزاماته على نحو يسبب ضررا

، وخطأ  العميل حيث
ً
 عقديا

ً
يمثل هذا اإلفشاء من جانب البنك أو من جانب أحد تابعيه خطأ

 به، كما قد يكون خطأ غير عمدي، 
ً
البنك بإفشاء سرية حسابات أو ودائع العميل للغير إضرارا

 
ً
ومن أمثلة الخطأ غير العمدي أن يرسل البنك كشف الحساب إلى عميله في ظرف غير مقفل تماما

أو عدم توخي أحد موظفي البنك الحيطة الالزمة بحيث يمكن للغير االستماع إلى أو غالف شفاف، 

، أو كاإلهمال من أحد موظفي البنك باإلدالء (36)األحاديث التي تجري بين مدير املصرف والعمالء

 ،(37)ببيانات حساب أحد العمالء بطريق الخطأ لعميل آخر

 ولقاض ي املوضوع سلطته في استخالص الخطأ املوجب 
ً
للمسئولية متى كان سائغا

 من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى 
ً
، وال يكفى لقيام مسئولية البنك عن إفشاء (38)ومستمدا
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أسرار العميل صدور أحد األفعال التي يحددها قانون السرية املصرفية، ولكن يجب أن يترتب على 

 ،(39)هذا اإلفشاء الضرر بالعميل

لحق بالعميل نتيجة قيام منافسيه من التجار بمعرفة ومن أمثلة صور هذا الضرر ما ي

أسراره وحجم تعامالته مع البنك، مما يترتب على ذلك رفض الغير في الدخول معه في تعاقدات، أو 

رفض التجار في منحه تسهيالت ائتمانية، كما ال يكفى لتقرير مسئولية البنك التعاقدية مجرد 

شر للعميل، بل يلزم أن يكون خطأ البنك في إفشاء أسرار وقوع الخطأ العقدي وتحقق الضرر املبا

العميل هو السبب املباشر للضرر الذي أصاب العميل، بمعنى ضرورة توافر عالقة السببية بين 

 
ً
الخطأ والضرر، ومع ذلك يمكن للبنك أن ينفي رابطة السببية بالدفع بأن اإلفشاء تم طبقا

قانون مكافحة غسيل األموال من ضرورة اإلبالغ عن أي  الستثناء من االستثناءات التي نص عليها

معلومات تتوفر للبك عن عمالئه تنطوي على عمليات غسيل أموال، كما قد يدفع البنك بانتفاء 

 لنص ورد في قانون السرية املصرفية 
ً
الرابطة السببية بين الخطأ والضرر الذي أصاب العميل وفقا

 ميل في حاالت نص عليها املشرع.يسمح بالكشف عن شخصية ومعامالت الع

يتم التعامل مع البنك من خالل عدة عمليات مصرفية دون أن ومن ناحية أخرى قد 

تكون هناك رابطة عقدية بين البنك والعميل وفي هذه الحالة تعتبر مسئولية البنك عن إفشاء 

أسرار العميل هي مسئولية تقصيرية، ومن أمثلة ذلك أن يقوم البنك بإفشاء أسرار العميل أثناء 

تنقطع تلك املفاوضات أو أن يتم اإلفشاء بعد انتهاء مدة العقد مرحلة التفاوض على إبرام العقد ف

 بسبب من أسباب البطالن املتعلقة بالرضاء أو 
ً
بين العميل والبنك، أو أن يقع هذا العقد باطال

، (40)املحل أو السبب، ومثل هذه الحاالت ترتب املسئولية التقصيرية للبنك وليست العقدية

ل بواجب قانوني يتحقق متى انحرف موظفو ومديرو البنك والخطأ التقصيري مناطه اإلخال

وتابعيهم عن السلوك الواجب عند القيام بإدارة شئونه وترتب على ذلك ضرر للعميل، أما الضرر 

كركن من أركان مسئولية البنك املدنية يتحقق في حال قيام البنك بإفشاء أسرار العميل فيصيب 

غير كالتجار والبنوك بما يؤثر على ثقتهم فيه، وهذا الضر هو سمعة هذا األخير في تعامالته مع ال

األدبي في املسئولية التقصيرية، في كل األحوال يلزم لقيام عالقة السببية بين الخطأ والضرر في 

املسئولية التقصيرية أن يكون الخطأ هو سبب الضرر، فال يكفي أن يقوم العميل بإثبات وقوع 
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لبنك املتمثل في إفشاء أسرار العميل، بل يجب عليه أن يثبت أن ضرر أحاط به من جراء خطأ ا

 هذا الخطأ هو السبب املباشر املؤدي لوقوع الضرر بالنسبة له.

 املطلب الثاني

 اإلعفاء من املسئولية املدنية للبنك في حال اكتشاف عمليات غسيل األموال

ملحافظة على سرية الحسابات إلى أن األصل هو التزام البنك با –فيما تقدم  –انتهينا 

البنكية، وهو التزام ضمني يقع على البنوك في عالقاتها مع عمالئها، وهذا ما تقتضيه طبيعة 

العالقات املصرفية من ثقة متبادلة والحيطة والحذر، وبالتالي فإنه يوجد واجب ضمني على 

 ،(41)البنوك بعدم إفشاء أسرار عمالئها بعمد أو إهمال

صل قد يرد عليه بعض االستثناءات بما يقرره القانون من حق الغير في إال أن هذا األ 

االطالع على حسابات وودائع العميل فإذا كانت القاعدة أنه يجوز للعميل أن يأذن للبنك في اطالع 

 الغير على كل أو بعض املعلومات املالية املتوفرة لدى البنك وتخص هذا العميل.

فيها البنك الحق في اطالع الغير على هذه املعلومات دون وتوجد هناك حاالت أخرى يخول 

موافقة العميل من ذلك أن يكون على البنك واجب قانوني يلزم البنك بإفضاء حماية ملصلحة أعلى 

وأجدر بالرعايا من املصلحة املقررة لصاحب السر في كتمانه أو إذا ورد بذلك نص تشريعي أو إذا 

 .(42)م للدفاع عن مصالح  البنك نفسه ضد عميله صاحب السركان اطالع الغير على السر الز 

فإذا كان إفشاء السر املصرفي للعمالء يثير املسئولية املدنية العقدية والتقصيرية للبنك، 

فإن وجود اشتباه في تمرير عمليات غسيل أموال من خالل تعامالت مصرفية لعميل البنك، تعد 

املسئولية التقصيرية أو العقدية في حال قام بكشف  استثناء من هذا األصل فيعفى البنك من

سرية الحسابات البنكية وإبالغ السلطات عن حسابات العميل وعن كافة املعلومات املالية املتوفرة 

 لدى البنك.

لقد أضافت قوانين مكافحة غسيل األموال هذا االستثناء على األصل املقرر بسرية 

ب إفضاء البنك بالسر املصرفي بسبب الكشف عن عمليات الحسابات البنكية، واملتمثل في وجو 

 غسيل األموال تتم من خالل تعامالت العميل لدى البنك.
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وهى إضافة أكدت عليها توصيات مجموعة العمل املالي الدولية )الفاتف( في التوصية رقم 

 .حين دعت الدول إلى تطبيق توصياتها وعدم التذرع بقوانين سرية املؤسسات املالية 5

( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غير املشروع في املخدرات 3/9كما أن املادة )

ركزت على ضرورة عدم االحتجاج بسرية العمليات املصرفية من أجل  4311املنعقدة في فيينا سنة 

تقديم السجالت املصرفية وتوفير النسخ األصلية أو الصور املصدق عليها من السجالت 

، وهو ما دعى العديد من الدول لالستجابة إلى اإلفشاء الوجوبي عن سرية (43)ندات املصرفيةواملست

 ،(44)الحسابات البنكية للكشف عن عمليات غسيل األموال

ويعني ذلك أن إباحة اإلفضاء بسرية الحسابات البنكية تستند إلى نص قانون مكافحة 

 غسيل األموال والذي يقرر صراحة أن االلتزام باملح
ً
افظة على سرية الحسابات البنكية ليس التزاما

 وإنما هو التزام يتأثر ببعض األسباب التي تعفي البنك من التقيد به ملصلحة تعلو مصلحة 
ً
مطلقا

، وهى مصلحة املجتمع في أن يأمن اآلثار السلبية الناجمة عن عمليات غسيل 
ً
العميل والبنك معا

 األموال.

جهات التي يحددها القانون املعنية بتلقي البالغات عن ويعد التزام البنك بإخطار ال

عملية مشبوهة قد وصلت إلى علم البنك من وقائع املعلومات  املالية للعميل هو توفيق بين حماية 

سرية الحسابات البنكية من ناحية، وبين مصلحة املجتمع التي يحميها املشرع بتأثيم األفعال 

 املكونة لجريمة غسيل األموال.

ن وجهة نظرنا أن البنك يقع عليه واجب تدريب موظفيه على الحاالت التي يشتبه بأنها وم

غسيل لألموال في حساب أحد العمالء، وله في ذلك الرجوع إلى نصوص القانون للبحث عن تلك 

 الحاالت، حتى ولو انطوت إحدى تلك الحاالت على اإلفضاء بسرية حسابات العميل البنكية.

عوبة في قيام البنك بالتوفيق بين سرية الحسابات البنكية ملا لها من ومن ثم تكمن الص

 ألحكام 
ً
آثار إيجابية تعود على البنك وعلى االئتمان، وبين وجوب مالحقة غاسلي األموال تطبيقا

 القانون الخاص بمكافحة عمليات غسيل األموال.

فة بالتبليغ عن بعض ويتحقق اإلفضاء الوجوبي إذا لزم القانون صاحب املهنة أو الوظي

 ملصلحة عامة أو خاصة أولى باالعتبار من مصالحة صاحب السر، فااللتزام 
ً
األسرار تحقيقا
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 للصالح الخاص يجب التضحية به إذا كانت هناك مصلحة 
ً
بالكتمان الذي قرره املشرع تحقيقا

 اجتماعية أو فردية عليا تقتض ى من صاحب املهنة أو الوظيفة اإلفضاء بالسر.

تمد البنك على الخروج على مبدأ سرية الحسابات البنكية من خالل نصوص صريحة ويع

، (45)وردت في قوانين مكافحة غسيل األموال تنتفي معها مسئولية البنك التقصيرية والعقدية

قصد بها املشرع حماية مسئولي وموظفي البنك من املسئولية املدنية النتهاك أي قيد على إفشاء 

 اموا بالتبليغ أو اإلخطار عن العمليات املشبوهة التي ترد إليهم.املعلومات إذا ق

 إلى النص القانوني 
ً
ومن ثم فإن البنك يستطيع الدفع بانتفاء املسئولية املدنية استنادا

الوارد في قانون مكافحة غسيل األموال، فال يمكن القبول بقيام هذه املسئولية حتى إذا لم يحدث 

شبوهة من جانب مسئولي وموظفي البنك، ألنه في هذه الحالة يمكن اعتبار اإلبالغ عن العمليات امل

 من الناحية الجنائية
ً
 ،(46)البنك مسئوال

وعلى البنك أن ينفي عالقة السببية بين الخطأ املتمثل في إفشائه ألسرار العميل، وبين 

 ألحكام قانون 
ً
مكافحة عمليات  الضرر الناجم عن فعل اإلفشاء بأن يثبت أن ذلك قد تم تطبيقا

 غسيل األموال.

 املبحث الثاني

 املسئولية الجنائية للبنك

 تمهيد وتقسيم:

يعني مبدأ شخصية العقوبة كما قررته أغلب الدساتير، أن العقوبة ال توقع إال على من 

 عن الجريمة، ولو 
ً
ارتكب الجريمة ومن اشترك في ارتكابها، فالعقوبة ال تنزل بغير من يسأل عقابيا

 من أفراد أسرته على ورثتهكان 
ً
، كما ال  يستقيم مفهوم املسئولية الجزائية إال إذا لحقت (47)واحدا

، وكان السائد في فرنسا ومصر وغيرها م الدول التي (48)هذه املسئولية شخص من ارتكب الخطأ

 
ً
، عما (49)تنتمي نظمها القانونية إلى األصل الالتيني هو عدم مساءلة األشخاص االعتباريين جنائيا

يقع من ممثليهم من جرائم، في أثناء قيامهم بأعمالهم ولو كان ذلك لحسابهم، بل يسأل عن هذه 

 الجرائم من ارتكبها من األشخاص الطبيعيين الذين يمثلون الشخص االعتباري.
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ومع ذلك فإن تطور النظام القانوني وبروز معطيات جديدة في ميدان املسئولية الجنائية، 

وفير حماية فعالة للمصالح املشروعة ضد بعض صور اإلجرامية الخطيرة املعقدة قد والرغبة في ت

، خاصة الذي يرتكب في إطار املشروعات االقتصادية فالشخص (50)غير من هذا االعتقاد السائد

االعتباري هو تكتل من األشخاص أو األموال يحظى باالعتراف القانوني له بالشخصية والكيان 

ثم فإن تزايد تورط بعض املصارف وشركات السمسرة والصرافة واألعمال  ، ومن(51)املستقل

املالية وغيرها من املؤسسات املالية، في جريمة غسل األموال بصوره املختلفة، يستلزم إخضاع 

تلك املؤسسات ذاتها وليس مجرد مستخدميها أو أعضائها الذين تصرفوا باسمها للمسئولية 

 .(52)وغيرها من الجرائم املنظمة بوجه عام الجنائية، بصدد هذه الجريمة

وهذا االعتبار ذاته الذي دفع العديد من الشرائع املعاصرة، ذات األصول الالتينية إلى 

التغيير من مواقفها إزاء مبدأ املسئولية الجنائية لألشخاص االعتباريين، ملواكبة املتغيرات والتطور 

ية التقليدية، على تباين هذه الشرائع، في تحديد الذي أصاب نمط العالقات والقوالب االقتصاد

نطاق تلك املسئولية إذ ذهب بعضها إلى تقرير مسئولية الشخص االعتباري مبدأ عام بينما 

قصرتها تشريعات أخرى منها التشريع الفرنس ي واملصري والكويتي على جرائم بعينها كالجرائم املالية 

بضرورة انتهاج سياسات عقابية أكثر  (54)ل البعض، األمر الذي دعى إلى قو (53)واالقتصادية

، إزاء غاسلي األموال وغيرهم من مرتكبي الجرائم ذات الدفع املالي، السيما إذا كانت 
ً
تشديدا

 اعتبارية ونبذ املعاملة املتسمة بالرأفة والتسامح، التي حولت ترسانة القوانين املنظمة 
ً
أشخاصا

 حبر على ورق.ملجال األعمال االقتصادية إلى مجرد 

ومن املعلوم أن القوانين التي تجرم إفشاء سرية الحسابات البنكية، تختلف عن تلك التي 

بشأن إصدار  5119لسنة  11تواجه نشاط غسيل األموال، فعلى سبيل املثال القانون املصري رقم 

يجعل من  قانون البنك املركزي والجهاز املصرفي والنقد ال يجرم عمليات غسيل األموال، وإنما

 لالطالع على معلومات وبيانات العمالء
ً
، ومن ثم يضطلع بتجريم (55)جريمة غسيل األموال سببا

 بشأن مكافحة غسيل األموال. 5119لسنة  11عمليات غسيل األموال القانون 

 على ذلك تنظم أحكام املسئولية الجنائية للبنك عن إفشاء أسرار العمالء القواعد 
ً
وترتيبا

ررة في قانون العقوبات باإلضافة إلى األحكام الخاصة بقوانين سرية الحسابات البنكية العامة املق
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 للقواعد العامة 
ً
بينما تقع مسئولية البنك عن مساهمته في تمرير عمليات غسيل األموال وفقا

 املقررة في قانون العقوبات واألحكام الواردة في قوانين مكافحة عمليات غسيل األموال وال يفهم من

ذلك أن قوانين مكافحة عمليات غسيل األموال تسير في خط متوازي مع قوانين حماية السر 

 التالقي بينهما بأن يشير إلى سريان أحكام بعض النصوص القانونية 
ً
املصرفي، بل يقرر املشرع غالبا

 .(56)في أحدهما من خالل القانون اآلخر

ألموال تعلم عند تلقيها لها أنها وقد تتعرض البنوك للمسئولية عن تلقيها أو قبولها 

متحصلة عن فعل إجرامي أو عند حيازتها أو استعمالها لهذه األموال بأي شكل من األشكال، كما 

تواجه البنوك مشكلة خطيرة عند قيامها بالتحري حول االشتباه في عملية ما، فلو قام البنك 

قيق لدى الجهات املختصة عدم صحة باإلبالغ عن كون العملية مشبوهة، ثم تبين بعد إجراء التح

الشك في هذه العملية، فقد تتعقد مسئولية البنك تجاه العميل، فهل تتعقد املسئولية الجنائية 

 لألحكام العامة الواردة في نصوص القوانين الجنائية؟ أو عن طريق وجود نصوص 
ً
للبنك وفقا

ة عمليات غسيل األموال، تعفى صريحة في قوانين خاصة كتلك التي ترد في قانون يختص بمكافح

البنك من املسئولية الجنائية؟ وهل لو أهمل البنك في القيام باإلبالغ عن عمليات غسيل األموال 

تتعقد مسئوليته الجنائية ؟  لإلجابة على ذلك نسلط الضوء على األحوال التي يعتبر فيها البنك 

 فيها، ونتحدث
ً
 لجريمة غسيل األموال أو مساهما

ً
عن واجب اإلبالغ عن العمليات املشبوهة  مرتكبا

كقاعدة إجرائية خاصة باإلعفاء من املسئولية الجنائية للبنك، وذلك من خالل مطلبين على النحو 

 التالى:

 املطلب األول: شروط املسئولية الجنائية للبنك.

املطلب الثاني: اإلبالغ عن العمليات املشبوهة كقاعدة إجرائية خاصة باملسئولية 

 جنائية للبنك.ال

 املطلب األول 

 شروط املسئولية الجنائية للبنك

تبدأ املسئولية الجنائية للشخص االعتباري بميالد هذا الشخص وتنقض ي بانقضاء 

حياته، على خالف الشخص الطبيعي الذي حدد القانون التوقيت املناسب الذي مكن معه 
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 مساءلته عن أعماله، وينعم الشخص االعتباري بحياة قانو 
ً
نية على غرار الشخص الطبيعي بدءا

من التاريخ الذي يستكمل به مقومات وجوده، ويتم االعتراف به سواء كان الشخص االعتباري 

، حيث توجد نصوص قانونية تنظم وتتناول الشخصية االعتبارية.
ً
 أم خاصا

ً
 عاما

لحياة وكما تنقض ي الحياة القانونية للشخص الطبيعي عندما يدركه املوت، فإن تلك ا

 أو 
ً
تبدأ في االنتهاء واالنقضاء عندما يحل به سبب من األسباب املؤدية إلى زواله واختفائه اختياريا

 في بعض األحوال
ً
، وتتعدد األسباب املقررة في القانون املدني والقانون التجاري النقضاء (57)جبرا

 حياة األشخاص االعتباريين كما تختلف األسباب املؤدية النقضائها بحس
ً
ب نوعيتها ووفقا

 .(58)العتبارات معينة

وعلى اعتبار أن جريمة غسيل األموال تعد من الجرائم االقتصادية، ألنها تضر باملصلحة 

االقتصادية واملالية للدولة حيث يتم تقرير املسئولية الجنائية والجزائية فيها لألشخاص 

ئي حول املسئولية الجنائية لألشخاص والقانون الجنا (59)االعتبارية، فإن الجدل الواسع بين الفقه

على ضرورة تقرير املسئولية الجنائية للبنك عن جريمة غسيل  (60)االعتبارية، يقابلها اتفاق

، والسبب في هذا االتفاق أن نشاط غسل األموال يمارس على مستوى بنوك ومؤسسات (61)األموال

مالحقتها باملسئولية الجنائية لعدم تعمل في مجال األموال وليس على مستوى األفراد، كما يقتض ى 

، فتزايد تورط بعض البنوك وشركات السمسرة والصرافة واألعمال املالية (62)إفالتها من العقاب

وغيرها من املؤسسات املالية في جريمة غسيل األموال بصورها املختلفة استلزم إخضاعها ذاتها 

للمسئولية الجنائية، بصدد جريمة  وليس مجرد مستخدميها أو أعضائها الذين تصرفوا باسمها

 .(63)غسيل األموال

: ارتكاب الجريمة لحساب البنك
ً
 أوال

يشترط لقيام املسئولية الجنائية للبنك، أن تكون جريمة غسيل األموال قد وقعت 

لحسابه، أي ارتكاب فعل من األفعال املكونة لجريمة غسيل األموال بهدف تحقيق مصلحة للبنك، 

ورة عمولة نظير السماح بتمرير عمليات التحويل املصرفي مع علمه بأن األموال كتحقيق ربح في ص

 متأتية من مصادر مشروعة، أو تجنب إلحاق ضرر به.
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ففي قضية كان يحاكم فيها املدعو "سينغ" الكندي الجنسية بتهمة التآمر مع مدير 

جنيه استرليني كان من  ماليين 3املصرف، لالحتيال على اإليرادات العامة في إطار التهرب من 

املوجب دفعها للضرائب عن تجارته في املشروبات الكحولية التي تم تحويلها من املستودعات، وقد 

اعترف مدير املصرف بأنه كان يعلم بأن املستندات التي أرسلها البنك إلى وكالة استعادة األصول 

Assets Recovery Agency روعة أو التهرب الضريبي في وهى وكالة ملصادرة األموال غير املش

إنجلترا كان على غير الرقم الحقيقي لودائع "سينغ" إذ هدد هذا األخير البنك بسحب ودائعه في 

حال علم الوكالة بأمواله الحقيقية في الفروع األربعة للبنك، كما شعر املدير بأن خصم قيمة 

ة املختصة قد يضر بمصلحة البنك الضرائب الكبيرة باإلضافة إلى الغرامات التي ستقررها الوكال

 .(64)املالية واستثماراته نتيجة لحجم مبالغ التي يملكها "سينغ"

يسأل البنك عن جريمة غسيل األموال ال يكفي أن تكون العملية قد أجراها أحد  يولك

املسئولين أو املوظفين في البنك وإنما ينبغي أن يرتكب الفعل باسم البنك ولحسابه، أي أن تكون 

ألفعال اإلجرامية قد ارتكبت بهدف ضمان تنظيم أعمال البنك أو حسن سيره أو تحقيق أغراضه، ا

وليس من حق البنك أن يدفع مسئوليته ، حتى ولو لم يحصل هذا البنك في النهاية على أية فائدة

ملك الجنائية، عن جريمة تلقى أو إيداع أو تحويل أو توظيف لألموال غير املشروعة، بزعم أنه ال ي

هذه األموال وإنما يمتلكها في حقيقة األمر عمالء البنك ومودعوه، وما البنك إال وكيل عنهم، يجري 

 اللتزاماته القانونية 
ً
عملياته املالية بشأنها لحساب العمالء أو املستفيدين، وإنه يقوم بذلك إعماال

 لجريمة خيانة األموال حال مخال
ً
فته إلرادة املودع في أو التعاقدية معهم، وإال عد مرتكبا

، ألن البنك يملك أمواله املودعة وله حق استعمالها على النحو (65)استخدامه لألموال املودعة

يفرق عما إذا كانت األموال املودعة أشياء أخرى غير النقود  (67)، وإن كان البعض(66)الذي يرتأيه

ا تبقى في يده أمينة، أما إذا كانت كاألوراق املالية والسبائك الذهبية فإن املصرف ال يمتلكها ألنه

وديعة نقود فإن البنك يمتلكها ويكون حائز لها.ففي األحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة 

البنك يعاقب املسئول عن اإلدارة الفعلية للبنك املخالف بذات العقوبات املقررة عن األعال التي 

موال إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت ترتكب باملخالفة ألحكام قوانين مكافحة غسيل األ 

 بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من 
ً
بسبب إخالله بواجبات وظيفته، ويكون البنك مسئوال
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عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت باملخالفة ألحكام هذا القانون قد ارتكبت 

 .(68)من أحد العاملين به باسمه ولصالحه

: ارتكاب جريمة غسيل األموال بواسطة ممثلي البنكثان
ً
 يا

ذكرنا عند حديثنا عن نطاق سرية الحسابات البنكية بالنسبة لألشخاص أن هؤالء قد ال 

يرتبطون مع البنك بعالقة وظيفية مثل رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك، وممن يرتبطون مع 

 البنك بعالقة وظيفية مثل مديرو البنوك والعامل
ً
ون فيها، والفئة األخيرة هي التي تسأل شخصيا

 عما قد يرتكبون من أفعال مكونة لجريمة غسيل األموال.

فالبنك يستحيل عليه أن يباشر أي نشاط إجرامي إال عن طريق أحد ممثليه أو أعضائه 

يه املكونين له، ففي القانون املقارن نوعان من املسئولية الجنائية للشخص االعتباري وترفع عل

الدعوى ويحكم عليه بالجزاءات املقررة، ومسئوليته غير املباشرة فتكون عندما ينص القانون على 

أن الشخص االعتباري يسأل بالتضامن مع الشخص الطبيعي عن تنفيذ الجزاءات التي يحكم بها، 

ي قانون أقرب إلى األحكام العامة ف (69)ومسئولية البنك هي املسئولية غير املباشرة في نظر البعض

 العقوبات ثم هي تحقق األغراض التي تحققها املسئولية املباشرة.

على  4391من قانون املصارف السويسري لسنة  13ومثال املسئولية غير املباشرة املادة 

تطبيق األحكام الجزائية على األشخاص الذين قاموا بالعمل باسم الشخص االعتباري ويكون 

 بالت
ً
، (70)ضامن مع الشخص املخطئ عن دفع مبلغ الغرامة واملصارفالشخص االعتباري مسئوال

 من أن "األصل أن األشخاص االعتبارية 
ً
 ما ذهبت إليه محكمة النقض املصرية قديما

ً
ومثاله أيضا

 عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها بل أن الذي ًيسأل هو مرتكب 
ً
ال تسأل جنائيا

"..
ً
، من أجل ذلك تحصر قوانين مكافحة غسيل األموال األشخاص (71) الجريمة منهم شخصيا

الذين يترتب على ارتكابهم جرائم غسيل األموال اإلشارة إلى قيام املسئولية الجنائية والجزائية 

 .(72)للبنك واملؤسسات املالية
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: أن يكون الفعل املرتكب مما يتصور إسناده إلى البنك يدخل ضمن األفعال 
ً
ثالثا

 لجريمة غسيل األموال املكونة

حددت أغلب التشريعات املقارنة األفعال املكونة لجريمة غسيل األموال على سبيل 

الحصر، وهو اتجاه يتفق وأغلب االتفاقيات الدولية التي قررت املسئولية الجنائية للبنك عن 

 عن توافر الش
ً
روط جريمة غسيل األموال، فيشترط لقيام املسئولية الجنائية للبنك فضال

السابقة، أن يكون الفعل املرتكب مما يتصور نسبته إليه، فإذا كانت هذه الجريمة مما ال تجوز 

 عنها، حتى ولو كان مرتكبها أحد ممثليه، 
ً
نسبتها إليه، ففي هذه الحالة ال يمكن مساءلته جنائيا

إال من إنسان،  وهذا يعني أن ثمة جرائم ال يمكن إسنادها إلى البنك، كتلك التي ال يتصور حدوثها

 لذلك يشترط لقيام مسئولية البنك الجنائية أن تتم أفعال التحويل املصرفي لألموال 
ً
ووفقا

املتأتية من مصادر غير مشروعة مع علم البنك بذلك، فهو قد قام بفعل اإلخفاء للمصدر غير 

 املشروع مع علمه وقت قبوله لها بأنها متحصلة من جريمة أولية.

ذا ما افترضنا شروط قيام املسئولية الجنائية للبنك عن جريمة غسيل ويثار التساؤل إ

 في نشاط غسيل األموال؟ إن ثمة فرض ال يمكن تجاهله ونحن 
ً
األموال ومدى اعتباره مساهما

بصدد إسباغ وصف من األوصاف الجنائية على نشاط غاسلي األموال من خالل البنك وهو اعتبار 

 من أعمال 
ً
املساهمة الجنائية التبعية، ويعد القول بعد مشروعية نشاط غسيل األموال عمال

غاسلي األموال غير كاف لوحده لنعت غسيل األموال بوصف الجريمة وإنما يتطلب ذلك أن يكون 

 للنموذج القانوني الذي ينص عليه املشرع الجنائي
ً
، وقد تتعرض (73)نشاط غاسلي األموال مطابقا

بولها ألموال تعلم عند تلقيها لها أنها متحصلة عن فعل إجرامي، البنوك للمسئولية عن تلقيها أو ق

أو عند حيازتها أو استعمالها لهذه األموال بأي شكل من األشكال، فإذا كانت القاعدة هي التزام 

البنوك بالحفاظ على السرية في عالقتها بالعمالء، فإنه استثناء من ذلك إذا قامت شبهات لدى 

 عن البنوك تفيد أن أموال 
ً
العميل تحصلت من نشاط إجرامي، فإنه يجب مطالبتها بالتبليغ فورا

شكوكها للسلطات املعنية، وهو ما يمثل استثناء من مبدأ سرية الحسابات البنكية، وبقبول 

إبداعات متحصلة من جرائم ثم تحويل هذه املبالغ إلى الخارج الرتكاب نشاط إجرامي، مع العلم 

 عن هذه الجريمة بوصف الشريك باملساعدة بذلك يمكن أن يجعل البنك
ً
، وقد يتسع (74)مسئوال



 

55 

 

 د. تركي مصلح  ة"مسؤولية البنك في حال عدم الكشف عن غسل األموال "دراسة مقارن

 حمدان                       

معنى العلم، فال يشترط أن يكون البنك يعلم مباشرة بعدم مشروعية املصدر لألموال املشبوهة، 

بل يكفي لتحقيق هذا العمل أن يكون من املمكن استخالصه من مجموع الظروف املوضوعية التي 

م البنك بقبول األموال التي يعلم مصدرها من تجارة غير مشروعة تحيط بالواقعة نفسها، فإذا قا

كأن يكون مصدرها املخدرات أو تهريب األسلحة أو يقبل فتح حساب جاري بأسماء وهمية، يتحقق 

فعل االشتراك الذي تقع به الجريمة األصلية وهى غسيل األموال، وتثبت عالقة السببية بين خطأ 

بين تحقق النتيجة املتمثلة في تمرير العمليات املشبوهة واملتمثلة في البنك وإهماله في التعامل و 

غسيل األموال، فلو قام البنك بمجرد االمتناع عن الحيلولة دون وقوع جريمة غسيل األموال، رغم 

علمه بها، وعلى الرغم من استطاعته ذلك، أو االمتناع عن إبالغ لجريمة غسيل األموال من جراء 

 االمتناع عن القيام ببعض األعمال أو االلتزامات التي يأمر بها القانون عمل سلبي يتخذ غ
ً
، (75)البا

، ويصعب (76)فال يكفي مجرد علم البنك باملصدر غير املشروع لألموال لكي تقوم في حقه الجريمة

نعت نشاط املصرف بوصف "السبب" في وقوع الجريمة األصلية سواء تمثلت في االتجار املخدرات، 

 على النتيجة، وعالقة السببية على هذا النحو تمثل أو في أ
ً
ية جريمة أخرى فالسبب ال يكون الحقا

أحد عناصر الركن املادي للمساهمة، فنشاط املصرف عن عمليات غسيل األموال ال يظهر إال 

 بعد وقوع الجريمة، ألنه من الصعب التخمين بوقوع جريمة غسيل األموال، ومن ثم صعوبة 
ً
الحقا

 .(77)العالقة بين نشاط املصرف والنتيجة املحتملة وهي وقوع جريمة غسيل األموالإثبات 

 يبذله املساعد، ويقدم عن طريقه 
ً
 إيجابيا

ً
وألن املساعدة تتطلب في كل صورها نشاطا

، تعتبر جريمة غسيل األموال من الجرائم اإليجابية التي يلزم الرتكابه (78)العون إلى فاعل الجريمة

، ولذلك نجد أن أحكام اتفاقية فيينا وغيرها عمل إيجابي ي
ً
 أو كتابا

ً
 وفعال

ً
قع تحت الحواس قوال

من الوثائق الدولية ذات الصلة، حثت الدول األطراف على تجريم أفعال غسيل األموال، بوصفها 

جرائم جنائية، ومن ثم على املشرع الجنائي تحديد األفعال املؤثمة وال سيما إخفاء املصدر غير 

وع لألموال أو تمويهه، أو إخفاء حقيقتها أو ملكيتها أو تمويهها، أو مساعدة املجرم على املشر 

 االحتفاظ بأرباح الجريمة التي ارتكبها أو اإلفالت من العواقب القانونية ألفعاله.

والحكمة من تجريم إخفاء أو حيازة األشياء ذات املصدر غير املشروع مزدوجة، فهي من 

في حماية مال الغير، لكنها من ناحية ثانية تهدف إلى ضمان عدم عرقلة الكشف ناحية أولى تتمثل 
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، ولذلك تكمن صعوبة القول بوجود مساهمة جنائية للبنك إذا انحصر دوره في (79)عن الجرائم

مجرد االمتناع عن تحري مصدر األموال املشبوهة، وإال انعقدت مسئولية البنك الجنائية باعتباره 

 في الج
ً
 ريمة األصلية.مساهما

 املطلب الثاني

 اإلبالغ عن العمليات املشبوهة كقاعدة إجرائية خاصة باملسئولية الجنائية للبنك

إذا كان التزام البنك باملحافظة على سرية الحسابات البنكية يقوم على البنك ذاته 

 بمرك
ً
ز العمالء بوصفه املتعاقد مع العميل، كما يقوم كذلك على موظفيه الذين يحيطون علما

 عنه يحكم 
ً
 كان املوظف الذي قام باإلفضاء، مادام البنك مسئوال

ً
وظروفهم، فيسأل البنك أيا

القواعد العامة، إذا كان والحال كذلك، فإن قوانين مكافحة غسيل األموال في مختلف التشريعات 

موال، تحتم على البنك واجب اإلبالغ عن حسابات العميل من أجل الكشف عن جرائم غسل األ 

 املتأتية أو املستخدمة في جرائم االتجار غير املشروع باملخدرات وغيرها من الجرائم غير املشروعة.

 للشفافية التي يتعين أن تتسم بها العمليات املالية، التي تجري من خالل قنوات 
ً
وتأكيدا

باريين وأدوات النظام، فقد برز اتجاه مطرد نحو توسيع قاعدة األشخاص الطبيعيين واالعت

املخاطبين بواجب اإلبالغ عن األموال والعمليات املالية، التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين، أو التي 

تثور الشكوك والشبهات حول صلتها بأنشطة غسيل األموال، فال يقع هذا االلتزام على املصارف 

 على جميع املؤسسات املالية غير املصرفية
ً
 .(80)وحدها فحسب، بل يقع أيضا

، واأل 
ً
صل أن إفشاء املعلومات وإبالغ السلطات املعنية باألموال والعمليات املشار إليها آنفا

 على واجب 
ً
 بالتزام السر املنهي أو السر املصرفي بحسب األحوال، كما أنه يشكل خروجا

ً
يمثل إخالال

يين إسداء النصيحة للعمالء الواقع على كاهل املؤسسات املالية املعنية، واألشخاص الطبيع

واالعتباريين، بخاصة أن هذه املؤسسات وهؤالء األشخاص معرضون لعقوبات جزائية، إذا ما 

 كشفوا لعمالئهم عن ذلك اإلبالغ، ومن ثم يعد اإلبالغ استثناًء من هذا األصل.

وهو استثناء تمليه ضرورات محاربة أو مكافحة نشاط غسيل األموال و تشجيعها للبنوك 

طار أو التبليغ عن املعامالت أو الصفقات املشبوهة، فإنه يلزم أن تكون على القيام بواجب اإلخ

هناك أحكام قانونية لحمايتها ولحماية موظفيها من املسئولية الجنائية واملدنية النتهاك أي قيد 
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من أجل ذلك تنتفي (81)على إفشاء املعلومات إذا قاموا بالتبليغ أو اإلخطار من منطلق حسن النية

لجنائية بالنسبة للبنك وموظفيه وإلى كل من قام بحسن نية بواجب اإلبالغ عن أي من املسئولية ا

العمليات املشتبه بأنه تنطوي على غسيل أموال، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها باملخالفة 

،كما قد يتعرض البنك وغيره من املؤسسات املالية بعقوبة (82)للقواعد املفروضة لضمان سريتها

إذا ثبت تقصيرها في مخالفة الحظر على فتح حسابات مجهولة الهوية أو حسابات بأسماء  الغرامة

 للوثائق 
ً
وهمية أو رمزية أو فتح مثل هذه الحسابات، أو التقصير في التحقق من هوية العمالء وفقا

الرسمية الصادرة من الدولة السيما عدم اتباع البنوك قواعد وإجراءات التحقق من هوية 

م الواردة بتعليمات البنوك املركزية بشأن عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب، أو عدم عمالئه

االحتفاظ بجميع املستندات والوثائق الخاصة باملعامالت التي تم إجراؤها، ويمكن إنزال الغرامة 

ليها في على البنك أو املؤسسة املالية ملجرد التقصير في أداء أو تنفيذ أحد االلتزامات املنصوص ع

قانون غسيل األموال، وال يشترط إليقاع الجزاء أن يكون االمتناع عن تنفيذ االلتزامات أو اإلخالل 

، ولكن يكفي في ذلك حصول االمتناع أو وقوع اإلخالل باإلهمال
ً
،وعدم اإلبالغ عن (83)بها عمليا

شترط لتجريم الفعل أن املعاملة املالية املشبوهة يعد من األفعال املجرمة املعاقب عليها، كما ي

يكون الشخص يعلم باملعاملة، وأن يكون قد علم بوجود الشبهات حول تلك املعاملة، أو بإمكانه أو 

يعلم بهذه الشبهات من خالل الظروف املوضوعية التي تحيط باملعاملة، كتلك الخاصة بظروف 

الجهة التي تتلقى إبرامها وحجم املعاملة وأغراضها وشخص العميل وطبيعة نشاطه، وتختلف 

البالغات عن العمليات املشبوهة من تشريع آلخر، ففي حين قصر بعضها سلطة تلقى البالغات 

، أناط البعض اآلخر إلى وحدة خاصة (84)بشأن جرائم غسيل األموال على الجهات القضائية

في أنشئت بمقتض ى قانون مكافحة غسل األموال، يلحق بها عدد كاف من الخبراء واملتخصصين 

املجاالت املتعلقة بتطبيق أحكامه تختص بتلقي اإلخطارات الواردة من املؤسسات املالية عن 

العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسيل األموال، ومن ثم تتولى أعمال التحري والفحص عما 

وتقوم يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسيل األموال 

،وتواجه البنوك (85)بإبالغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دالئل على ارتكاب جريمة

مشكلة خطيرة عند قيامها بالتحري حول االشتباه في عملية ما، فلو قام البنك باإلبالغ عن كون 
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في هذه  العملية مشبوهة، ثم تبين بعد إجراء التحقيق لدى الجهات املختصة عدم صحة الشك

 العملية، فهل تنعقد مسئولية البنك تجاه العميل؟

نقول أنه من العسير إقامة دعوى مسئولية مدنية أو تطبيق جزاءات مهنية وتأديبية على 

البنك أو أحد موظفيه أو مديريه في حال قاموا بحسن نية بتقديم البالغ أو اإلخطار عن عملية 

 لدليل بأنماط تلك العمليا
ً
ت ينبثق من تعليمات جهة إشرافية أو رقابية كالبنك مشبوهة وفقا

 قواعد دولية للكشف عن أنماط العمليات املشبوهة، واملنصوص عليها في 
ً
املركزي، متضمنا

الدليل ولو على سبيل األمثلة ال على سبيل الحصر حتى لو ثبت في وقت الحق أن هذا البالغ ال 

 يستند إلى أي أساس من الصحة.

ن ذلك قد تنعقد مسئولية البنك الجنائية وللعاملين فيه عن التقاعس وعلى النقيض م

عن اإلبالغ أو اإلخطار عن األموال واملعامالت املالية املشبوهة أو القيام باإلفشاء عن عملية 

مشبوهة لغير السلطات التي حددها القانون، بأية طريق من الطرق ويستوي أن يكون اإلفشاء إلى 

شتبه في قيامه بعملية من عمليات األموال أو إلى شخص غيره ويستوي أن شخص العميل ذاته امل

تكون املعلومات املفش ي بها في أية صورة كبيانات أو مستندات أو أوراق، أو أن يحصل اإلفشاء بأي 

 شكل من األشكال.

 الخاتمة

 قانونية يجمع
ً
 قبل أن تنظمه نصوصا

ً
 مصرفيا

ً
ها لقد غدت سرية الحسابات البنكية عرفا

نظام قانوني واحد أو متفرقة في عدة قوانين. فقد الحظنا من خالل العرض السابق لبحثنا هذا، 

سرية الحسابات البنكية في التشريعات املقارنة، والحظنا التزام البنوك باملحافظة على سرية 

 الحسابات البنكية للعمالء، ملا في ذلك من مردود إيجابي على البنك وثقة العمالء فيه.

ومن خالل نماذج العقود التي يقدمها البنك أو اإلنفاق عليه مع العميل يتضح لنا أن 

 من اإلرادة املفترضة إلرادة العميل 
ً
 ونابعا

ً
، كما قد يكون ضمنيا

ً
 وواضحا

ً
االلتزام قد يكون صريحا

التي اتجهت لكتمان سرية حسابات العميل عند تعاقد هذا األخير مع البنك، وبصرف النظر عن 

 وع هذا العقد كأن يكون عقد قرض أو عقد وديعة أو فتح حساب وغير ذلك من عمليات البنوك.ن
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وقد حاولنا توضيح العالقة بين سرية الحسابات البنكية، وتمرير عمليات غسيل األموال 

من خالل البنوك، بأن سلطنا الضوء على موقف التشريعات املقارنة محل البحث لنكشف مدى 

لسرية أو تراخيها لنقف على مدى العالقة بين سرية الحسابات البنكية وبين التشدد في تلك ا

 عمليات غسيل األموال.

ولقد اتضح لنا أن التشدد في سرية الحسابات البنكية كما بدا لنا من خالل النظام 

املصرفي في سويسرا، قد وفر حماية لغاسلي األموال وطمأنتهم على تمرير عملياتهم املشبوهة دون 

كالت قانونية تثار في حقهم طاملا وفرت لهم القوانين السويسرية املتشددة في حماية سرية مش

حساباتهم البنكية ذلك، وعلى النقيض من ذلك ملسنا اكتشاف مبكر لعمليات غسيل األموال في 

، 4311ظل سرية حسابات بنكية متراخية كما هو الحال في ظل قانون السرية املصرفية األمريكي 

اإلفصاح ملكتب اإليرادات الداخلية ومصلحة الضرائب وإطالع وزارة الخزانة على التقارير  إذ أن

التي تقدمها البنوك واألشخاص عن املعلومات املالية لعمالء البنوك والتدفقات املالية من وإلى 

الواليات املتحدة، وما حدث من انتهاكات لسرية الحسابات البنكية، كل ذلك جعل من غاسلي 

 حتى ال يتم اكتشاف عملياتهم املشبوهة.األ 
ً
 موال أكثر حرصا

 للمخاطر العديد واآلثار املدمرة املترتبة على تمرير عمليات غسيل األموال من خالل 
ً
ونظرا

البنوك فقد حرصت العديد من الفعاليات السياسية واالقتصادية واملصرفية الدولية على 

لعديد من التوجيهات وتحديد اإلجراءات التي من مكافحة هذا النشاط وذلك من خالل إصدار ا

شأنها الحد من انتشاره وتخفيض األضرار الناتجة عنه، تمثلت في مجموعة العمل املالي الدولية 

(، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غير املشروع في FATFملكافحة غسيل األموال )الفاتف

اقية األمم املتحدة ملحاربة الجريمة املنظمة عبر الحدود ، واتف4311املخدرات واملؤثرات العقلية 

، 5115، وبرنامج األمم املتحدة ملكافحة غسيل األموال التابع ملكتب محاربة الجريمة 5111

، 4311ومقررات لجنة بازل حول منع استخدام القطاع املصرفي ألغراض غسل األموال 

، وورقة 4331يد عمليات األوراق املالية واإلجراءات الخاصة بمكافحة غسيل األموال على صع

 .5115االرتقاء بمصداقية وكفاءة األوراق املالية وضمان سالمة معامالتها 
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ولقد شجعت تلك االتفاقيات واإلعالنات واملواثيق الدولية املشرع الوطني على مكافحة 

ئدة والنصوص عمليات غسيل األموال عبر النظام املصرفي دون أهدار لألعراف املصرفية السا

القانونية التي تحمي سرية الحسابات البنكية، األمر الذي كان من نتائجه صدور تشريعات خاصة 

بمكافحة عمليات غسيل األموال بوصفها تنطوي على أفعال مؤثمة تجرمها القواعد العامة في 

 القوانين الجنائية ألغلب الدول.

اسة عالقة قوانين مكافحة غسيل إن أهم النتائج التي توصلنا إليها ونحن بصدد در 

األموال بسرية الحسابات البنكية، هو ما أضافته لتلك القوانين من حماية قانونية للبنوك أثناء 

الكشف عن سرية الحسابات البنكية للعمالء في حال االشتباه في وجود عمليات غسيل أموال، إذ 

غ في االشتباه بوجود مثل تلك تفرض قوانين مكافحة غسيل األموال على البنوك واجب اإلبال 

 العمليات وتعفيها من املسئولية القانونية الناجمة عن انتهاك سرية حسابات العمالء البنكية.

لقد أضحى الحديث عن عالقة طردية بين سرية الحسابات البنكية وعمليات غسيل 

م عمليات األموال، بحيث تزيد تلك العمليات في ظل توفير سرية مصرفية متشددة ونقل حج

 في ظل وجود نصوص قانونية صريحة 
ً
 غير مبررا

ً
غسيل األموال كلما تراخت السرية املصرفية، أمرا

تهدف إلى مكافحة عمليات غسيل األموال، فالسرية املصرفية لن تكون بأي حال حجر عثرة في 

 -يلي :  طريق مكافحة عمليات غسيل األموال عبر البنوك. وبناء على ما تقدم فإنني أوص ي بما

مطالبة املؤسسات املالية بتطبيق موجبات محددة تتعلق بالتعامل مع أشخاص ينتمون إلى دول . 4

 ال تطبق توصيات مجموعة العمل املالي أو ال تطبقها بدرجة كافية .

 إلزام املؤسسات املالية بإنشاء وظيفة تدقيق مستقلة مزودة بموارد كافية الختبار االلتزام. 5

 السياسات والضوابط الالزمة ملكافحة غسل األموال .باإلجراءات و 

، واالستفادة القصوى من األموالضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة غسل . 9

 تجارب بعض الدول املتقدمة التي حققت نتائج متقدمة في مجال مكافحة غسل األموال.

 تلك التي تقوم بها  كشف فضائح غسل األموال والتعريف بها على املستوى . 1
ً
الدولي وخصوصا

  الجنسيات.الشركات العابرة للقارات أو الشركات املتعددة 
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قبل  اإلداري تفعيل نظام الرقابة الداخلية على املوظفين في املصارف ملواجهة الفساد واالنحراف . 3

 املودعين. أموالاستفحاله وضياع مبالغ ضخمة من 

 الهوامش

                                                           

 .1، ص4333( د. عبدالرحمن قرمان، نطاق االلتزام بالسر املصرفي، دار النهضة العربية، 1)

لكويتي، مطبوعات جامعة الكويت، ( د. حسني املصري، عمليات البنوك، الحسابات املصرفية في القانون ا2)

 .13م، ص4331

( د. عبداملولى علي عبداملولى، النظام القانوني للحسابات السرية، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، 3)

 .1م، ص5114

البالد ( د. على جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديد وتشريعات  4)

 .49العربية، مرجع سابق، ص

( د. على جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديد وتشريعات البالد 5)

 .4111العربية، مرجع سابق، ص

 ( راجع في ذلك:6)
- John Walker, How big global money laundering? Journal of money laundering 

control, volt3: Issue 1. Summer 2004, p.30. 

(
7

 )  Moser, Michele, op. cit., p.320. 

 راجع في ذلك:( 8)
- Federal Act on the preventionof money laundering in the financial sector (Money 

laundering act – MLA) of octover 101997. Available at: 

- http://www.polyreg.ch/gwg-en.html. 

(
9

 )  Moser, Michele, op. cit., p.320. 

(
10

 )  Federal Act on the prevention of money laundering in the financial sector, op. cit. at: 

http://www.polyreg.ch/gwg-en.html 

(
11

 )  Moss, Valerie, Why the renewed focus on BSA reportin?, Credit union magazine 

(CUG), vol.65, Iss. 12, Date. Dec 1999, p.45. 

 ( انظر املوقع التالى:12)
   http://www.washingtonwatchdog.org/ 

 للمواد 13)
ً
 .U.S.C. 5179, 5205,5601 et seq. 18 U.S.C 26)( وقد وجهت له تهمة التهرب من الضرائب وفقا

 ، من قانون الضرائب على الدخل.(371

 ضية اتحاد املصارف األمريكية ضد وزير الخزانة في:( انظر تفصيالت ق14)
- U.S. Supreme court, California Bankers Assn. V. Shultz, 416, U.S. 21 (1974), 416 

U.S. 21. California Bankers Assn. V. Shultz, Secretary of the treasury, et al appeal 

from the United States district court for the northern district of California. No.72-

985, Argued January 16, 1974… 

- http://laws.findlaw.com> 
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وقد قررت املحكمة في هذه القضية بأن الدستور األمريكي ال يحمي سرية املعلومات الشخصية التي تم 

 حفاظها في سجالت حكومية أو في قطاع األعمال.
(

15
 )  U.S Supreme court United states V. Miller, 425 U.S 435 (1976(, 425 U.S. 435. 

(
16

 )  L. Richard Fischer, The law of financial privacy, vol.1, A.S. pratt& sons, 2002, p.12. 

 للقانون الكويتي رقم 17)
ً
م، مرجع سابق، 5115لسنة  93( د. جالل وفاء محمدين، مكافحة غسيل األموال طبقا

 .41ص

م، 5113د. محمد على العريان، عمليات غسيل األموال وآليات مكافحتها، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ( 18)

 وما بعدها. 554ص

 وما بعدها. 15( د. حالل وفاء محمدين، مرجع سابق، ص19)

 وما بعدها. 11( د. جالل وفاء محمدين، املرجع السابق، ص20)

 ( يقع القانون في عشرة أبواب هي:21)

 باب األول: تعزيز األمن الداخلي ملكافحة اإلرهاب.ال -

 الباب الثاني: تعزيز إجراءات املراقبة. -

 .5114الباب الثالث: تخفيض غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب لعام  -

 الباب الرابع: حماية الحدود. -

 الباب الخامس: إزالة العقبات التي تعترض التحقيق في اإلرهاب. -

 م لضحايا اإلرهاب وأسرهم السالمة العامة.الباب السادس: تقدي -

 الباب السابع: زيادة تبادل املعلومات لحماية الهياكل األساسية الحيوية. -

 الباب الثامن: تعزيز القوانين الجنائية ضد اإلرهاب. -

 الباب التاسع: تحسين االستخبارات. -

 الباب العاشر: متنوعة. -

 للمزيد راجع:
- Thiessen, Jacob, New patriot rule coordinates fight against terrorist financing, us 

banker, vol,113, Iss, seven, Date Jui 2003, p.64. 

 وما بعدها. 915( د. محمد على العريان، عمليات غسيل األموال وآليات مكافحتها، مرجع سابق، ص 22)

 كامل في ملحق البحث(.)النص ال 5119يناير سنة  41ق، جلسة 15لسنة  93141( الطعن رقم 23)

 .41، ص5113( د. وائل بندق، غسيل األموال في الدول العربية، اإلسكندرية، دار الفكر العربي، 24)

( د. عصام ماجد زايد الحموري، السرية املصرفية بين الحماية القانونية وعمليات غسيل األموال، دراسة 25)

 .49، ص5111العربي، قانونية مقارنة، عمان، الدليل اإللكتروني للقانون 

 .41، ص5113( د. وائل بندق، غسيل األموال في الدول العربية، اإلسكندرية، دار الفكر العربي، 26)

 .193( راجع هذه األمثلة في د. سميحة القليوبي، شرح قانون التجارة املصري، مرجع سابق، ص27)

 .94، ص5111ر النهضة العربية، القاهرة، ( د. رضا السيد عبدالحميد، النظام املصرفي وعمليات البنوك، دا28)
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( د. على جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديد وتشريعات البالد 29)

 .4111العربية، مرجع سابق، ص

 .91( د. رضا السيد عبدالحميد، النظام املصرفي وعمليات البنوك، مرجع سابق، ص30)

 .9، ص3( بند رقم 5/35/5115ات بنك الكويت املركزي رقم )( انظر: تعليم31)

  .415( د. رضا السيد عبدالحميد، النظام املصرفي وعمليات البنوك، مرجع سابق، ص32)

 .3( د. حسين النوري، الكتمان املصرفي أصوله وفلسفته، مرجع سابق، ص33)

 .5115لسنة  11من قانون غسيل األموال املصري،  41( املادة 34)

تجاري، مجلة القضاء والقانون، العدد  4333لسنة  11، الطعن رقم 41/5/4333( طعن بالتمييز الكويتي في 35)

 .413، ص55األول السنة 

 .414( د. يعقوب صرخوه، سر املهنة املصرفية، مرجع سابق، ص36)

 .511( د. عبداملولى علي عبداملولى، مرجع سابق، ص37)

، 11قضائية، مجموعة أحكام النقض، السنة  13لسنة  439طعن رقم ، ال4333ديسمبر  5( طعن مصري في 38)

 .339الجزء األول، ص

 .415( د. رضا السيد عبدالحميد، مرجع سابق، ص39)

من القانون املدني املصري والتي تنص على أن "كل  419( وتؤسس مسئولية البنك التقصيرية على أساس املادة 40)

( من القانون املدني الكويتي 551التعويض، كما عالجت املادة )خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه ب

 بغيره يلتزم بتعويضه سواء كان في 
ً
املسئولية التقصيرية بنصها على أن "كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا

."
ً
 أو متسببا

ً
 إحداثه الضرر مباشرا

ثالث، بيروت، دار عويدات للنشر، ( د. إلياس نصيف، الكامل في قانون التجارة، عمليات املصارف، الجزء ال41)

 .941م، ص4319

بإصدار قانون البنك املركزي والجهاز املصرفي والنقد  5119لسنة  11من القانون املصري رقم  31( تنص املادة 42)

على أن "للنائب العام أو ملن يفوضه من املحامين العامين األول على األقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة 

أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة األمر باالطالع أو الحصول على أية  رسمية

بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو األمانات أو الخزائن املنصوص عليها في املادة السابقة أو 

قامت الدالئل الجدية على وقوعها،  املعامالت املتعلقة بها إذا اقتض ى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة

وألى من ذوي الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة ألحكام هذا 

القانون أن يتقدم بالطلب املشار إليه في الفقرة السابقة إلى محكمة االستئناف املختصة، وتفصل املحكمة 

طلب خالل األيام الثالثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي منعقدة في غرفة املشورة في ال

الشأن وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من املحامين العامين األول على األقل وعلى ذي الشأن بحسب 

ية لصدوره، ويبدأ األحوال إخطار البنك وذوي الشأن باألمر الذي تصدره املحكمة خالل األيام الثالثة التال

سريان امليعاد املحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك باألمر املذكور، ويكون للنائب العام أو من 

( من هذا 31يفوضه من املحامين العامين األول على األقل أن يأمر مباشرة باالطالع أو الحصول عليها في املادة )
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ها إذا اقتض ى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم املنصوص عليها في القانون أو املعامالت املتعلقة ب

القسم األول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الجرائم املنصوص عليها في قانون 

 ".5115لسنة  11مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم 
(

43
 )  The United Nations office on drugs and crime (UNODC). An international convention 

against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic, substances, Viennal 1988, 

available at: 

 http://www.unodc.org/unodc/ 

 راجع سرية الحسابات البنكية في سويسرا باملبحث السابق.( 44)

من قانون مكافحة غسيل  41، واملادة 5115لسنة  11من قانون غسيل األموال املصري رقم  (41( راجع املادة )45)

 م.5115لسنة  93األموال الكويتي رقم 

 ( انظر املطلب السابق.46)

 .111، ص4313( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القاهرة، دار النهضة العربية، 47)

سئولية الجزائية لرئيس التحرير، مجلة الحقوق )تصدر عن مجلس النشر ( د. عادل على املانع، طبيعة امل48)

 .911، ص5111، ديسمبر 51العلمي بجامعة الكويت(، العدد الرابع، السنة 

 .31م، ص4331( د. شريف سيد كامل، املسئولية الجنائية لألشخاص املعنوية، القاهرة، دار النهضة العربية، 49)

م، 4313املسئولية الجنائية للشخص املعنوي ، الدار الجماهيرية للنشر واإلعالن، ( د. محمود سليمان موس ى، 50)

 .41ص

 .341( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص51)

، 5115( د. مصطفى طاهر، املواجهة التشريعية لظاهرة غسل األموال املتحصلة من جرائم املخدرات، القاهرة، 52)

 .494ص

مد عبدالرحمن، املسئولية الجنائية لألشخاص االعتباريين عن جرائم غسل األموال، دراسة تأصيلية ( د. مح53)

، بشأن مكافحة عمليات غسل األموال، مجلة الحقوق، تصدر عن جامعة 5115لسنة  93مقارنة للقانون رقم 

 .95، ص5111الكويت، عدد مارس 

القتصادية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ( د. مصطفى منير، جرائم إساءة استعمال السلطة ا54)

 .993 – 991، ص4313القاهرة، 

 ، بشأن البنوك.5119، لسنة  11من القانون املصري  31( املادة 55)

بنصها على أن "ويكون للنائب  5119لسنة  11من قانون البنوك املصري رقم  31/1( على سبيل املثال املادة 56)

حامين العامين األول على األقل أن يأمر مباشرة باالطالع أو الحصول على أية بيانات العام أو من يفوضه من امل

( من هذا القانون 31أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو األمانات أو الخزائن املنصوص عليها في املادة )

املنصوص عليها في القسم األول أو املعامالت املتعلقة بها إذا اقتض ى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم 

من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الجرائم املنصوص عليها في قانون مكافحة غسل 

 ".5115لسنة  11األموال الصادر بالقانون رقم 

 .35( د. محمد عبدالرحمن، مرجع سابق، ص57)
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ال ينشأ إال إذا توافر عنصران عنصر موضوعي وهو ( وقد قض ي في هذا الخصوص بأن " الشخص االعتباري 58)

وجود جماعة من األشخاص أو مجموعة من األموال بقصد تحقيق غرض معين وعنصر شكلي هو اعتراف 

 للشروط واألوضاع التي يحددها ومؤدى ذلك أن أية 
ً
القانون لهذه املجموعة بالشخصية االعتبارية وفقا

 مجموعة من األموال مهما كثرت ال تنف
ً
صل عن ذمة صاحبها املالية ما لم يقر لها املشرع بشخصية ذاتية طبقا

 للشروط التي يضعها الكتساب الشخصية االعتبارية .  

تجاري، مجلة القضاء والقانون، مرجع سابق،  31لسنة  54، الطعن رقم  1/9/5111طعن بالتمييز الكويتي في  

 .499ص

، 4313التشريع العقابي، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الرابعة، ( د. رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام في 59)

وما بعدها؛ د. مأمون محمد سالمة، قانون العقوبات القسم العام، القاهرة، دار الفكر العربي،  353ص

وما بعدها؛ د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق،  511، ص4331الطبعة الثالثة، 

 بعدها.وما  111ص

وفى عكس ذلك انظر: د. آمال عثمان، شرح قانون العقوبات االقتصادي في جرائم التموين، القاهرة، دار  

 وما بعدها. 99النهضة العربية، دون سنة نشر، ص

؛ د. إبراهيم 15؛ د. محمد عبدالرحمن، مرجع سابق، ص11( من هؤالء: د. هدى قشقوش، مرجع سابق، ص60)

 .431، ص4333جنائية لظاهرة غسيل األموال، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة عيد نايل، املواجهة ال

 .413( د. محمد عبداللطيف عبدالعال، مرجع سابق، ص61)

 .11( د. هدى قشقوش، مرجع سابق، ص62)

 .4941( د. مصطفى طاهر، ص63)
(

64
 )  Assets Recovery Agency V. Satnam Singh … Anthony Kennedy, Civil recovery 

procedings under the proceeds of crime act 2002; the experience so far. 

 Anthony Kennedy, Journal of money laundering control, London: 2006, vol.9 Iss. 3, 

p.45. 

، ( د. سليمان عبداملنعم، مسئولية املصرف الجنائية عن األموال غير النظيفة، ظاهرة غسيل األموال65)

وما بعدها؛ وكذلك د. محمد عبدالرحمن، مرجع سابق،  51، ص5115اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 

 .91ص

؛ وكذلك د. سميحة القليوبي، األسس 31( د. على جمال الدين عوض، عمليات البنوك، مرجع سابق، ص66)

 .13القانونية لعمليات البنوك، مرجع سابق، ص

يل األموال في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، ( د. مفيد نايف الديلمي، غس67)

 .413م، ص5113جامعة األنبار، العراق، 

من قانون مكافحة غسيل األموال الكويتي، مع  45من قانون مكافحة غسيل األموال املصري، واملادة  41( املادة 68)

ئولية الجنائية للشخص االعتباري على الوفاء بما يحكم به من الوضع في االعتبار أن املشرع املصري يقصر املس

 للصعوبات 
ً
عقوبات مالية وبصفة تضامنية، إذا كانت الجريمة وقعت من أحد العاملين في البنك ولصالحه نظرا

التي لقاها مبدأ املسئولية الجنائية للشخص االعتباري بعد صدور حكم املحكمة الدستورية العليا في فبراير 
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 د. تركي مصلح  ة"مسؤولية البنك في حال عدم الكشف عن غسل األموال "دراسة مقارن

 حمدان                       

                                                                                                                                                    

من قانون العقوبات  433بعدم دستورية مسئولية الشخص الطبيعي عن فعل الغير بما تضمنته املادة  4331

من معاقبة رئيس التحرير أو املحرر املسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذ لم يمن ثمة رئيس تحرير 

 للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته.
ً
 أصليا

ً
 بصفته فاعال

، 4311القسم العام، القاهرة، دار النهضة العربية،  –د مصطفى، شرح قانون العقوبات ( د. محمود محمو 69)

 .341ص
(

70
 )  Moser, Michele, op. cit., p.321. 

 .11، ص494، قاعدة رقم 41، مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة 4311مايو  51( نقض 71)

 من قانون مكافحة غسيل األموال الكويتي. 45دة من قانون مكافحة غسيل األموال املصري، واملا 41( املادة 72)

 .11( د. مفيد نايف، تركي الديلمي، مرجع سابق، ص73)

( د. أشرف توفيق شمس الدين، تجريم غسيل األموال في التشريعات املقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، 74)

 .411، ص5114سنة 

الجزاء الكويتي، الجزء األول: الجريمة، الكويت، مؤسسة دار ( د. فاضل نصر هللا، شرح القواعد العامة لقانون 75)

 .443، ص4331الكتب، 

( د. إبراهيم عيد نايل، املواجهة الجنائية لظاهرة غسيل األموال في القانون الجنائي الوطني والدولي، القاهرة، 76)

 .31، ص4333دار النهضة العربية، سنة 

 وما بعدها. 11( د. سليمان عبداملنعم، مرجع سابق، ص77)

م، 4335( د. محمود نجيب حسني، املساهمة الجنائية في التشريعات العربية، القاهرة، دار النهضة العربية، 78)

 .941ص

 وما بعدها. 31( د. سليمان عبداملنعم، مسئولية املصرفي الجنائية عن األموال غير النظيفة، مرجع سابق، ص79)

 .99( د. محمد عبدالرحمن، مرجع سابق، ص80)

 وما بعدها. 431( د. إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص81)

 .5115لسنة  11من قانون غسيل األموال املصري، رقم  41( املادة 82)

 للقانون الكويتي، رقم 83)
ً
 .14، ص5115، لسنة 93( د. جالل وفاء محمدين، مكافحة غسيل األموال طبقا

 93ملالي في مجال كشف جرائم غسل األموال أناط القانون رقم ( في إطار اإلجراءات الرامية لتعزيز دور النظام ا84)

بالنيابة العامة سلطة التلقي والفحص لبالغات األشخاص الطبيعيين واالعتباريين بصدد األموال  5119لسنة 

والعمليات املالية التي يتضح أو يشتبه في اتصالها بأنشطة غسل األموال املتحصلة من جرائم االتجار غير 

ع وغيرها من الجرائم، وكلف القانون املذكور النائب العام سلطة تحديد النيابة العامة املختصة... راجع املشرو 

 من القانون املذكور. 3واملادة  9املادة 

 م.5115لسنة  11( على سبيل املثال قانون غسيل األموال املصري 85)
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 . أسماء شاوشأ رقابة املراقب املالي على املؤسسات العمومية االقتصادية في التشريع الجزائري 

 رقابة املراقب املالي على املؤسسات العمومية االقتصادية

 في التشريع الجزائري 

 أسماء شاوش :األستاذة

 عضو مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاص

 أستاذة مساعدة قسم أ 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 ملخص 

سسات العمومية االقتصادية أهمية كبيرة في االقتصاد الوطني ونظرا لكون تكتس ي املؤ 

رأسمالها االجتماعي يكون في أغلبه مملوك للدولة أو شخص من أشخاص القانون العام، على هذا 

 أساس فقد أخضعها املشرع الجزائري لعدة صور من الرقابة املالية من بينها املراقب املالي. 

املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرها  01/04واملالحظ أن األمر 

وخوصصتها لم ينص على رقابة املراقب املالي وفي ال تعديالته، وإنما نص عليها املرسوم التنفيذي 

 . 92/414املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي  09/374

ملالي، رقابة، إجراءات، نتائج، املؤسسات العمومية االقتصادية، املراقب ا الكلمات املفتاحية :

 تقييم .

Résumé: 

Les entreprises économiques publiques revêtent une grande 

importance dans l'économie nationale, et étant donné que leur capital social 

est principalement détenu par l'État ou une personne de droit commun, sur 

cette base, le législateur algérien les a soumises à plusieurs formes de 

contrôle financier, y compris le contrôleur financier. 

Il est à noter que l'ordonnance 04/1 relative à la réglementation, à la 

gestion et à la privatisation des entreprises économiques publiques ne 

prévoyait pas le contrôle du contrôleur financier ou ses amendements, mais 

plutôt stipulée dans le décret exécutif 09/374 modifiant et complétant le 

décret exécutif 92/414. 
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 . أسماء شاوشأ رقابة املراقب املالي على املؤسسات العمومية االقتصادية في التشريع الجزائري 

Mots clés: Entreprises économiques publiques, contrôleur financier, 

contrôle, procédures, résultats, évaluation. 

 مقدمة

تعد املؤسسات العمومية االقتصادية شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو شخص من 

أشخاص القانون العام على أغلبية الرأسمال االجتماعي مباشرة أو غير مباشرة ،و لقد تم تنظيمها 

، )1(عمومية االقتصادية وتسييرها وخوصصتها املتعلق بتنظيم املؤسسات ال 01/04بموجب األمر 

ولقد اعتبر رأسمالها االجتماعي من األمالك الخاصة للدولة وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من 

 .  01/04املادة الثالثة من األمر 

وتبعا لذلك فقد تم إخضاعها لرقابة مالية متعددة تمارس من قبل عدة أجهزة، سواء تلك 

 28املؤرخ في )2( 08/01ل املفتشية العامة للمالية والتي تم استحدثها بموجب األمر املمارسة من قب

، كما أنها تخضع لرقابة مجلس املحاسبة الذي يعد 01/04املعدل واملتمم لألمر  2008فيفري 

الهيئة العليا املراقبة للمال العام، ولقد أخضعت كذلك لرقابة املراقب املالي بموجب املرسوم 

املتعلق بالرقابة السابقة  )4(92/414املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي  )3(09/374ي التنفيذ

للنفقات التي يلتزم بها، فاملالحظ أن املشرع الجزائري قد أخضع املؤسسات العمومية االقتصادية 

 . 01/04لرقابة املراقب املالي بعد مرور ثمانية سنوات من صدور األمر 

ح ما مدى فعالية رقابة املراقب املالي على املؤسسات العمومية من هنا فاإلشكال املطرو 

 االقتصادية؟ ولإلجابة على هذا التساؤل قسمنا دراستنا إلى النقاط التالية :

 أوال : طبيعة رقابة املراقب املالي على املؤسسات العمومية االقتصادية : 

 ثانيا : إجراءات رقابة املراقب املالي

 ة املراقب املالي ثالثا : نتائج رقاب

 رابعا : تقييم رقابة املراقب املالي 
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 . أسماء شاوشأ رقابة املراقب املالي على املؤسسات العمومية االقتصادية في التشريع الجزائري 

 أوال: طبيعة رقابة املراقب املالي على املؤسسات العمومية االقتصادية 

املتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها نجد  92/414بالرجوع للمرسوم التنفيذي 

ابقة، إال أنه بموجب أخر تعديل للمرسوم أصبح األصل في رقابة املراقب املالي على امليزانية أنها س

املراقب املالي يمارس رقابة الحقة أيضا على امليزانية، وعليه سنتطرق للرقابة السابقة والالحقة 

 للمراقب املالي، مع تحديد الرقابة املمارسة على املؤسسات هل هي سابقة أو الحقة ؟

 لرقابة السابقة للمراقب املالي ا -أ 

السابقة للمراقب املالي على النفقات التي يلتزم بها على ميزانية املؤسسات  تطبق الرقابة

واإلدارات التابعة للدولة، امليزانيات امللحقة، الحسابات الخاصة للخزينة، نفقات ميزانيات 

الواليات، نفقات ميزانيات البلديات، نفقات ميزانيات املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري، 

فقات ميزانيات ن ،الطابع العلمي والثقافي واملنهينيات املؤسسات العمومية ذات نفقات ميزا

 .(5)املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري املماثلة 

 لرقابة الالحقة للمراقب املالي ا -ب 

املعدل واملتمم للمرسوم  09/374لقد استحدثت هذه الرقابة بموجب املرسوم التنفيذي 

ق بالرقابة السابقة للنفقات بموجب املادة الثالثة منه، بحيث تخضع املتعل 92/414التنفيذي 

للرقابة الالحقة كل من ميزانية املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي واملنهي، ميزانيات 

مراكز البحث والتنمية ،ميزانية املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، ميزانية 

 .(6) االقتصاديةومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وميزانية املؤسسات العمومية املؤسسات العم

يتضح مما سبق أن الرقابة املمارسة من طرف املراقب املالي على املؤسسات العمومية 

مكرر من  02هي رقابة الحقة، وهو ما نص عليه املشرع صراحة من خالل املادة  االقتصادية

 للنفقات.املتعلق بالرقابة السابقة  92/414املرسوم التنفيذي 

 : إجراءات رقابة املراقب املالي ثانيا 

املعدل واملتمم لم يحدد إجراءات التي يتبعها املراقب املالي  92/414إن املرسوم التنفيذي 

، إال أن الفقرة الثانية من املادة الثانية االقتصاديةعند ممارسته للرقابة على املؤسسات العمومية 



 

104 
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ر نصت على أنه تحدد كيفية تطبيق املادة بموجب قرار من الوزير املكلف باملالية، وهو ما مكر 

تجسد في القرار املحدد لكيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها الالحق على 

، وأن (7) االقتصاديةاملؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري واملؤسسات العمومية 

 االلتزاماتوالتي نظمت بموجب القرار املحدد إلجراء  االحتياطيةفقات املعنية هي االلتزامات الن

 .(8) االحتياطية

لرقابة املراقب املالي  االقتصاديةفإنه من أجل أن تخضع املؤسسات العمومية  ولإلشارة

  هما:القرار املذكور أعاله أمرين  اشترطفقد 

انية الدولة املوجهة إلنجاز عمليات تبعات الخدمة أن تكون النفقات املمولة من ميز  -1

 العمومية.

أن تكون تتعلق بالبرامج الخاصة بالتجهيز العمومي التي تفرضها الدولة واملنفذة من  -2

 .(9)املؤسسات العمومية اإلقتصادية 

إال أنه ال يجب توافر كال الشرطين معا بل يكفي توافر أحدهما، خصوصا أن املادة قد 

من القرار املحدد لكيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتزم بها في  02في املادة  أو""استعملت 

شكلها الالحق على املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري واملؤسسات العمومية 

 .االقتصادية

رف أما االجراءات املتبعة من قبل املراقب املالي تتمثل عند نهاية كل مدة يقدم اآلمر بالص

بطاقة التزام قصد التأشير عليها من قبل املراقب املالي، مرفقة بالوثائق الثبوتية وجدول مصادق 

عليه من طرف املحاسب العمومي، يوضح مبالغ املدفوعات بعنوان الفترة املعنية، وكذا جدول 

 االلتزاماتبالقرار املتضمن كيفيات تنفيذ إجراء  03مقاربة حسب نموذج تضمنه ملحق رقم 

، إال أنه عندما ال يتم استهالك القسط كله أو لم يستهلك إطالقا يضاف الرصيد االحتياطية

بقسط جديد عندما تتم تسوية النفقات املتعلقة  االلتزاماملتبقي إلى مبلغ القسط املوالي، ويمكن 

جراء من القرار املتضمن كيفيات تنفيذ إ 12بقسط قبل الفترة املحددة وهو ما نصت عليه املادة 

 االلتزامات االحتياطية .

تظهر الرقابة الالحقة للمراقب املالي من خالل تأشيرته على بطاقة التزام التسوية، وبعد و 

تأكده من مطابقتها للقوانين والتنظيمات املعمول بها وعلى هذا األساس أجبر املراقب املالي بإعداد 

ي أو سداس ي ويقوم بإرساله إلى الوزير تقرير يبين ظروف تنفيذ هذه النفقات، وذلك في كل ثالث
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بالنفقات غير مطابق للقوانين  االلتزام، أما إذا كان (10)املكلف بامليزانية وإلى اآلمر بالصرف املعني

والتنظيمات املعمول بها فإن املراقب املالي يصدر رفضا نهائيا، ويقوم بإرسال نسخة منه إلى 

 .(11)املحاسب العمومي 

 بة املراقب املالي : نتائج رقا ثالثا

يترتب عن ممارسة املراقب املالي لرقابته على املؤسسات العمومية االقتصادية إحدى 

 النتائج التالية : منح التأشيرة أو رفض التأشير أو سلطة التغاض ي .

 منح التأشيرة  -أ 

يقوم املراقب املالي بمنح التأشيرة لتحرير القسط األول في حالة إذا كانت مشاريع 

، ثم بعد تقديم هذه (12)ياطية قانونية، ودون الحاجة أن تكون مرفقة بالوثائق الثبوتيةاالحت

االخيرة املتعلقة باستعمال االعتمادات الخاصة بالقسط السابق يحرر املراقب املالي القسط 

للنفقات املتعلقة بالقسط عندما يتم استعماله كل ستة  االحتياطية االلتزاماتالثاني، وتسوى 

شهر أو ثالثة أشهر، بتقديم مستندات املثبتة لذلك، مع تأشير املراقب املالي كذلك على هذه ( أ06)

من القرار املحدد كيفيات تطبيق رقابة النفقات التي  07و 06التسوية، وهو ما نصت عليه املادتين 

 يلتزم بها في شكلها الالحق .

طرف املراقب املالي فلم ينص أما العناصر التي يجب أن تتضمنها التأشيرة املمنوحة من 

عليها القرار املحدد لكيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها الالحق على املؤسسات 

، في حين فقد حددت العناصر التي يجب تتضمنها التأشيرة بالنسبة للرقابة االقتصاديةالعمومية 

املالي،  االعتمادفر ترخيص البرنامج أو واملتمثلة في تو  92/414السابقة في املرسوم التنفيذي 

للعناصر املبينة في مشروع الصفقة وصفة األمر بالصرف  االلتزامتخصيص النفقة، مطابقة مبلغ 
، وعليه فإن العناصر التي تتضمنها تأشيرة املراقب املالي في الرقابة الالحقة هي نفس العناصر (13)

 سب رأينا .التي تحتويها التأشير في الرقابة السابقة ح

وفيما يخص آجال منح التأشيرة فلم ينص عليها كذلك القرار املحدد لكيفيات تطبيق رقابة 

، وعليه يطبق األجل االقتصاديةالنفقات التي يلتزم بها في شكلها الالحق على املؤسسات العمومية 

املعدل واملتمم، بحيث يلزم املراقب املالي بدارسة  92/414املنصوص عليه في املرسوم التنفيذي 

 ،(14)( أيام 10وفحص امللفات املحالة له من طرف اآلمر بالصرف خالل مدة أقصاه عشرة )
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مم ابتداء املعدل واملت 92/414من املرسوم التنفيذي  15ويحسب هذا األجل طبقا للمادة 

 االلتزام.من تاريخ استالم مصالح الرقابة املالية الستمارة 

 رفض التأشيرة  -ب 

يجوز للمراقب املالي أن يرفض منح التأشيرة للنفقات غير القانونية التي تمت في إطار 

 92/414، وهذا الرفض قد يكون مؤقتا أو نهائيا حسب املرسوم التنفيذي االحتياطي االلتزام

مم، إذ يعرف الرفض املؤقت بأنه ذلك الرفض الذي يكون بحجة أن امللف غير جاهز املعدل واملت

على الحالة التي هي عليه، إال أنه قابل إلعادة إخضاعه إلى طلب التأشيرة ثانية بعد تدارك ما أثاره 

، وذلك بسبب إحدى الحاالت التالية : اقتراح (15)املراقب املالي من مالحظات شكلية أو موضوعية 

لتزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح، انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية املطلوبة، ا

 .(16)نسيان بيان هام في الوثائق املرفقة 

أما الرفض النهائي يكتس ي طبيعة نهائية وال يمكن تصحيحه ويعلل بعدم مطابقة االلتزام 

أو املناصب املالية، عدم احترام اآلمر  تاالعتماداللقوانين والتنظيمات املعمول بها، عدم توفر 

من القرار قرار  14، إال أنه بالرجوع (17)بالصرف للمالحظات املدونة في مذكرة الرفض املؤقت 

فإنها تكون موضوع رفض نهائي فقط وعندما  االحتياطية االلتزاماتاملتضمن كيفيات تنفيذ إجراء 

 14تنظيمات املعمول بها، وعليه فإنه تطبق املادة يتعلق األمر بالنفقات غير مطابقة للقوانين وال

 وفيماتطبيقا لقاعدة أن الخاص يقيد العام،  92/414من املرسوم التنفيذي  12وليس املادة 

 يتعلق باملؤسسات يخول للمراقب املالي رفض النهائي لهذه الحالة فقط .

للملف وتقرير مفصل، يتعين على املراقب املالي إرسال نسخة من مذكرة الرفض النهائي و 

، كما يرسل نسخة من الرفض النهائي إلى املحاسب (18)إلى الوزير املكلف بامليزانية بغرض التوجيه 

من القرار قرار املتضمن كيفيات تنفيذ  14العمومي وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة 

 .االحتياطية االلتزاماتإجراء 

 سلطة التغاض ي -ج 

ملحدد لكيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها الالحق على لم يتطرق القرار ا

في فقرتها األخيرة من  13إلى سلطة التغاض ي، غير أن للمادة  االقتصاديةاملؤسسات العمومية 
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املعدل واملتمم نصت على أن الرفض النهائي يكون قابال إلعادة النظر  92/414املرسوم التنفيذي

ملكلف بامليزانية عندما يعتبر أن العناصر املبني عليها الرفض غير مؤسسة، ومنه من قبل الوزير ا

 يمكن لآلمر بالصرف في بعض الحاالت التغاض ي عن هذه التأشيرة وذلك تحت مسؤوليته.

 : تقييم رقابة املراقب املالي  رابعا

ية االقتصادي تتسم إن الرقابة الالحقة املمارسة من طرف املراقب املالي على املؤسسات العموم

 لإليجابياتوسلبيات كأي رقابة ممارسة من قبل أي هيئة أخرى، وعليه سنتطرق  بإيجابيات

 وسلبيات.

 لرقابة الالحقة للمراقب املالي ايجابيات ا

إن الرقابة الالحقة مالئمة وغير معرقلة لنشاط املؤسسة العمومية االقتصادية، ويمكنها  -1

 كشف املخلفات بدقة .

الرقابة دقيقة تنصب على الجانب املالي واملحاسبي للمؤسسات العمومية إن هذه  -2

االقتصادية، وهو ما يساعد املؤسسة على مقارنة األداء الفعلي مع ما كان مرغوبا فيه، 

 .(19)وعلى ضوء ذلك تتخذ اإلجراءات املناسبة لتحسين األوضاع 

ها املراقب املالي كاالستشارية إن هذه الرقابة عامة نظرا للصالحيات األخرى التي يمتع ب  -3

 واالعالمية.

إن هذه الرقابة تعتبر واقعية ألنها تمارس بعد القيام بكل العمليات املالية، وبالتالي فإنها  -4

تمكن املراقب املالي من اإلحاطة بكل الظروف والعوامل الخاصة بكل عملية من العمليات 

 املالية.

  لرقابة الالحقة للمراقب املاليسلبيات ا -أ 

إن الرقابة الالحقة للمراقب املالي تعد قاصرة نظرا ألنه يمارس الرقابة بعد التنفيذ وليس  -1

قبله، وال يمكنها تفادي املخالفات وهو ما يساعد حتما في اختالس أموال املؤسسات 

 االقتصادية.العمومية 
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م بها غموض ونقص الذي يكتس ي القرار املحدد لكيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتز  -2

في شكلها الالحق على املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري واملؤسسات 

من خالل تضمنه لثمان مواد فقط، وهو ما سيجعل مهمة املراقب  االقتصاديةالعمومية 

 املالي جد صعبة .

ات رقابة شرعية بحيث تعمل رقابة املراقب املالي على مبدأ تطابق العمليات الواردة في نفق -3

مع القوانين والتنظيمات السارية املفعول، فهي تراقب  االقتصاديةاملؤسسات العمومية 

الجانب الشكلي للنفقة دون أن تتعداه إلى رقابة املالئمة التي تفحص العمليات من بدئها 

 .(20)إلى نهايتها 

مراحل التي  من العمليات املالية، وبالتالي ال تساير كل انتهاءتعتبر رقابة وقتية تأتي عند  -4

 السابقة.تمر بها النفقات، كما هو الحال بالنسبة للرقابة 

تبعية املراقب املالي للوزير املكلف باملالية وهو ما سيؤثر أكيد على استقاللية املراقب  -5

 املالي عند ممارسة ملهامه .

في املراقب املالي الذي يمارس الرقابة على  (21)نقص في سياسة التكوين والتأهيل -6

 سسات العمومية االقتصادية، نظرا لطبيعتها املتميزة وهو ما سيجعل رقابته ناقصة.املؤ 

 الخاتمة 

تعتبر الرقابة الالحقة للمراقب املالي على املؤسسات العمومية االقتصادية فعالة، وقد وفق 

ه املشرع الجزائري في إخضاعها لها، إال أنها تعاني من عدة نقائص تعرقل ممارستها على أكمل وج

 يلي:وعليه توصلنا ملجموعة من التوصيات نلخصها فيما 

ضرورة تعديل القرار املحدد لكيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها الالحق على  

، من االقتصاديةاملؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري واملؤسسات العمومية 

ية الرقابة بدقة وتفصيل من أجل تسهيل عملية خالل تضمنه كل املسائل املتعلقة بعمل

 الرقابة .



 

109 

 

 . أسماء شاوشأ رقابة املراقب املالي على املؤسسات العمومية االقتصادية في التشريع الجزائري 

إلزامية التكوين وتحسين املستوى بالنسبة للمراقب املالي الذي يمارس الرقابة على املؤسسات  

 املتميزة.العمومية االقتصادية نظرا لطبيعتها 

باألفعال وكيل الجمهورية  باطالعتوسيع من الصالحيات الرقابية للمراقب املالي، وإلزامه  

ال املؤسسات العمومية املجرمة التي اكتشفها أثناء ممارسته للرقابة، حفظا على أمو 

 .االقتصادية

 الهوامش 
                                                           

     وسيرها وخوصصتها،  االقتصاديةاملتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية  2001-08-20ؤرخ في امل 04-01األمر  - 1

 .2001-08-22، الصادرة في 47ج ر
املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية  01/04املعدل واملتمم األمر  28/02/2008املؤرخ في  08/01األمر  - 2
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في شكلها الالحق على املؤسسات من القرار املحدد لكيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتزم بها  02املادة - 9
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 الصيرفة التشاركية في القانون الجزائري 
Participatory banking in Algerian law 
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 : امللخص

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح آلية من اآلليات التي رصدت من قبل الدولة لضمان 

تقليص حجم األموال غير مراقبة وغير منظمة في  االقتصاد املوازي، وذلك بإبراز التأسيس 

، حيث يثار بخصوص 02_18 رقم بنك الجزائر نظامالقانوني للصيرفة التشاركية في الجزائر وفقا ل

ضوابط  الصيرفة التشاركية املعتمدة في الجزائر كمسار جديد لالحتواء املالي والتي ذلك نموذج و 

وعلى أساس ذلك نتطرق بالوصف  من خاللها قد نعمل على إعطاء إضافة لالقتصاد الوطني،

والتحليل ملختلف النصوص القانونية ذات الصلة باملوضوع، وخلصت الدراسة إلى مجموعة نتائج 

الجزائر أسلوب الشبابيك التشاركية دون املصارف واملؤسسات املالية التشاركية أبرزها :)انتهاج 

تحقيق تكامل املنظومة املصرفية الجزائرية من خالل تنويع  -الخالصة كمرحلة أولى في الجزائر

 الخدمات ومصادر الودائع(.

 ساهمة.الصيرفة التشاركية؛ املصارف؛ املؤسسات املالية؛ شركة امل :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

This study aims to clarify one of the mechanisms monitored by the 

state to ensure the reduction of the amount of unregulated and unregulated 

funds in the parallel economy by highlighting the legal establishment of 

participatory banking in Algeria according to Bank of Algeria Regulation 

No. 18_02. Algeria as a new path of financial containment through which 

we may work to give an addition to the national economy, and on the basis 

of that we describe the description and analysis of the various legal texts 

related to the subject, the study concluded a set of results, most notably: 

(Algeria's approach to participatory windows without Exclusive 

participatory banks and financial institutions as a first stage in Algeria - the 
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integration of the Algerian banking system through diversification of 

services and sources of deposits). 

key words  : Participatory Banking,  Banks,  financial institutions, Joint 

Stock Company.  

 مقدمة 

نية اندفاع الجزائر إلى إصالح وتطوير االقتصاد الوطني تجلى من خالل النصوص القانو 

ذات الصلة بمجاالت االقتصاد ومؤسساته الفاعلة سواء املباشرة أو غير املباشرة، وتعد البنوك 

الحلقة الفعالة في تحريك دواليب التنمية االقتصادية لذلك املشرع الجزائري واملؤسسات املالية 

 .في الجزائر  1خصها بالنصوص واألنظمة الضابطة كالنظام املؤسس للصيرفة التشاركية 

أحرزت تقدما ملحوظا من حيث النمو في عدد املؤسسات عموما إن الصيرفة اإلسالمية 

والعمالء وحجم األصول منذ نشأتها، ودخولها كفاعل مالي في األسواق املالية والنقدية املحلية 

نوعية في آليات التمويل على املستوى االقتصادي واإلنتاجي، والشك أن هذه  والدولية أحدث نقلة

بسبب قبولها العام لدى  دمات املالية _الصيرفة التشاركية _وانتشارها على هذا املستوى كانالخ

األوساط املالية، فاملصارف اإلسالمية أو شبابيك املالية التشاركية هي الجهات املصرفية التي 

بقة تحصيل أو تسديد الفوائد؛ أي مطا على أساس االلتزام باألحكام التي ال يترتب عنها تتعامل

شرعية، وتهدف إلى  ، بحيث تعمل على استثمار األموال بطرق 2أحكام الدين اإلسالمي ومبادئه 

 تحقيق آفاق التنمية االقتصادية واالجتماعية السليمة.

شبابيك في  عمليات التـمويل واالستثماروتأتي هذه الورقة البحثية بالتطرق ملختلف صيغ 

واملؤسسات املالية الجزائرية، وكل ذلك من خالل البحث على مستوى املصارف املالية التشاركية 

بالوصف والتحليل ملعالجة اإلشكالية  التالية :كيف ضبط القانون الجزائري الصيرفة التشراكية 

 ؟.ويندرج تحت هذا السؤال الرئيس ي جملة من االستفهامات الفرعية هي :

 ؟؛ ركيةشبابيك الصيرفة التشا _ما هي صيغ التمويل واالستثمار في

_ ما هي الشروط القانونية التي تحقق الصيرفة التشاركية ؟. ولإلجابة على هذه األسئلة تم االعتماد 

 على خطة ثنائية الطرح تتمحور بنودها العريضة وفق األتي :

 ؛ شبابيك الصيرفة التشاركية املبحث األول : صيغ التمويل واالستثمار في

التي تحقق الصيرفة التشاركية، وكل ذلك في إطار نصوص املبحث الثاني :الشروط القانونية 

 القانون الجزائري مستخلصين أخيرا جملة النتائج وكذا االقتراحات وفق التفصيل املوالي :
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 املبحث األول 

 شبابيك الصيرفة التشاركية صيغ التمويل واالستثمار في

املعنوي، االجتماعي والديني   إن أهم ما يميـز النظـام املالي اإلسالمي هو البعد األخالقي،

نظيره التقليدي الذي  كسوتحقيق العدالة االجتماعية بيـن أشخاص املجتمـع عـ لتعزيـز املساواة

التمويلية الصيغ  02_18وحدد النظام  ،واملالية للمعامالت يركـز على النواحـي االقتصادية

يل بالبيوع )املطلب األول(، أو صيغ صيغ التمو سواء  شبابيك الصيرفة التشاركيةواالستثمارية في 

 باملشاركة في الربح والخسارة )املطلب الثاني(. التمويل

 املطلب األول 

 صيغ التمويل بالبيوع

صيغة  :التمويليــة ويمكـن تقسيـمها عمومـا إلى مجموعـة _صيغ الهامش املعلوم_ الصيغوهي 

رة )الفرع الثاني(، صيغة التمويل التمويل باملرابحة )الفرع األول(، صيغة التمويل باإلجا

 باالستصناع )الفرع الثالث(، صيغة التمويل بالسلم )الفرع الرابع(.

 صيغة التمويل باملرابحةاألول:الفرع 

بيع املرابحة هو أحد أنواع بيع األمانة، حيث يكشف فيه البائع للمشتري عن تكلفة املبيع 

كلفة فيكون بيع املرابحة ؛ وبيع املرابحة قد يكون ويتم االتفاق على إضافة ربح محدد إلى هذه الت

، ويمكن تعريف املرابحة على أنها:" بيع مقصود، فيه حقيقة تملك 3بالنقد كما يكون باألجل 

السلعة لالستعمال أو االتجار"، ويحيط باملرابحة شبهات كبيع ما ال ُيملك وبيع الِعينة، فالِعينة بيع 

 .4لقرض بالرباصوري يراد منه أن يكون حيلة ل

املرابحة إذا هي صيغة للتمـويل املنتجات على اختالفها للمستهلك العميل لشباك الصيرفة 

اإلسالمية مع تحقيق هذا األخير لهامــش الربـح املحدد ووفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية، وعرفت 

يلها وجد أنها تتكون من الصيرفة اإلسالمية بيع املرابحة لآلمر بالشراء وهذه الصورة إذا ما تم تحل

 .5وعدين وعد بالشراء من طرف العميل )اآلمر بالشراء( ووعد من املصرف )الواعد بالشراء(

 :  6مختلـف األصـول باملرابحة يحقق مـا يلي وشـراء

املصرف أو املؤسسة املالية املخـاطر التـي يتعـرض لها أي  _ تعد املـرابحة شكـل للبيـع يتحمـل فيها

السلعـة إن ظهرت بها عيـوب بعـد  تـاريخ الشـراء إلى تـاريـخ التسليـم، مع إمكـانية رد وذلك مـنتـاجـر 

 .ذلـك
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وذلك بحصــولهم على  تحقــيق الـربـح املعقـول للمصرف أو املؤسسة املالية وخدمـة األشخاص،_ 

 تـوفيرهم ثمـنها. السلـع قبـل

ملصرف أو املؤسسة املالية مـن مسايرة السـوق ممـا يـحقق _ التطبيـق السليـم لهذا األسـلـوب يمـكن ا

 ضبـط األسعـار بـذلك. له الحصـول على السلعـة بأقـل تكلفـة فيسـاهم فـي

_ تمكن املصارف من دعم االقتصاد الوطني من خالل املرابحة الخارجية باستيراد املعدات التقنية 

بشكل عام في التجارة على عمومها وهو هدف كل  ، وتجدر املالحظة إلى أن الربح مقصود7الحديثة 

تاجر أو عون اقتصادي، إال أن هذا الهدف قد ال يصيبه التاجر فالواقع العملي أفرز البيع 

بالخسارة مثال للسلع السهلة التلف أو املهددة بالفساد أو السلع املوسمية وغيرها إذا تحققت 

بيع بثمن التكلفة ببيع التولية، والبيع بأقل من ثمن شروطها القانونية ويسمى في الفقه اإلسالمي ال

 التكلفة ببيع الوضيعة.

 صيغة التمويل باإلجارة  الثاني:الفرع 

اإلجارة هي:" عقد يتم بموجبه تمليك منفعة معلومة ألصل)عين( معلوم من قبل مالكها 

األصل املؤجر  ، كما أنها قد تنتهي بتملك8لطرف آخر مقابل عوض )ثمن( معلوم ملدة معلومة "

وتعرف هذه األخيرة على أنها:" تمليك منفعة بعض األعيان كالدور واملعدات، مدة معينة من الزمن، 

بأجرة معلومة تزيد عادة عن أجرة املثل على أن يملك املؤجر العين املؤجرة للمستأجر، بناء على 

جرة وأقساطها وذلك بعقد وعد سابق بتمليكها في نهاية املدة أو أثنائها بعد سداد مستحقات األ 

 9جديد."

ويعتبر التأجير من بين األساليب التمويلية التي تتعامل بها الكثير من املصارف اإلسالمية 

وينصب على منافع أصل من األصول)آلة صناعة أو زراعة، عقار، بيت، سيارة...( بعوض. بحيث 

يستفيد منها املستأجر مقابل  دفع  يضمن الدين اإلسالمي تأجير األصول )عقارات أو منقوالت( التي

، ونخص بالذكر مزايا التأجير 10ثمن من اإليجار يتفق عليه بين الطرفين )املؤجر واملستأجر( 

 :11بالنسبة للمستأجر على اعتباره صاحب الحاجة وهي

 _ يتمكن من خالل اإليجار من استخدام األصول دون الحاجة إلى ضخ سيولة كبيرة من أمواله؛

 باإليجار مخاطر امللكية._ يتجنب 

 _ بعض أنواع التأجير تمكن املستأجر من امتالك األصل انتهاًء.

 الفرع الثالث: صيغة التمويل باالستصناع 

وهو طلب الصنعة، بحيث تكون املادة املصنوع منها الش يء محل الطلب من عند الصانع 

لف في تكيف عقد االستصناع هل وفي حالة كانت املادة من عند املستصنع فنحن أمام إجارة، واخت
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، وتتضح أهمية عقد االستصناع بالحاجة إليه، 12هو عقد سلم يشترط فيه ما يشترط في السلم

حيث أن األشخاص متفاوتون فيما بينهم فبعضهم يخدم البعض اآلخر، فإن املستصنع محتاج 

خذه  مقابل صنعته ملن يصنع له حاجاته بالشكل الذي يريد، والصانع محتاج إلى املال الذي يأ

لالستعانة به على متـــــــــطلبات الحياة، ويمكن للمصارف أو املؤسسات املالية أن تقوم بدور البائع في 

عقد االستصناع، غير أنه وجب عليها في هذه الحالة أن تقوم تلك املؤسسة بإعادة تأجير عقد 

 .13و تمتلك املصنع املنتج للسلعة االستصناع إلى جهة تكون قادرة على تقديم الخدمات الالزمة أ

واملالحظ انتشار الصناعة في عصرنا وتنوعها لذلك يثار الدور الذي يلعبه عقد االستصناع 

في هذا املجال وفي التمويل عموما، حيث أصبح االستصناع ضرورة اقتصادية من خاللها املصارف 

فاملصارف ، 14ياة األشخاصالتي قد تنش ئ مجمعات سكنية  كما لها أن تنش ئ مصانع لتيسير ح

واملؤسسات املالية في الجزائر  مرافق اقتصادية لها دور منشود في رفع قدرات الدولة االقتصادية 

 من خالل تفعيل االستثمار .

 الفرع الرابع : صيغة التمويل بالسلم 

السلم هو "بيع يتقدم فيه دفع الثمن، ويتأخر فيه تسليم سلعة موصوفة في الذمة غير 

.."، ويمكن للمصارف اإلسالمية في حالة السلم طويل األجل إذا أرادت تأمين معلوم.ة إلى أجل معين

السيولة إبرام عقد سلم معاكس)السلم املوازي( تمثل فيه الطرف البائع بدل املشتري فتحصل 

في على النقد وعندما تتسلم السلعة بموجب العقد األول تسلمها إلى املشتري بمقتض ى العقد الثاني 

فالسلم اتفاق ما بين املصرف أو املؤسسة املالية وطرف  .15أجل واحد دون ارتباط بين العقدين

 تسلم في تاريخ الحق 
ً
آخر لشراء سلعة من نوع معين بكمية وجودة محددة بسعر محدد مسبقا

السلم، وقد يقوم  ،يقوم املصرف أو املؤسسة املالية بدفع ثمن الشراء عند توقيع عقد محدد

 رف أو املؤسسة املالية بإبرام عقد سلم آخر لبيع نفس السلعة وبنفس الشروط ملشتري آخراملص

 .16ويسمى هذا بالسلم املوازي 

 :17ومـن أهم مـزايـا هذا األسلـوب مـا يلـي

 . الصنــاع تمكـنهم مـن اإلنتـاج الــزراعــي أو الصنـاعـي تـوفيـر السيـولـة مقـدمـا للمـزارعيـن أو _ 

 صيغ التمويلفما هي أهم  كانت هذه أهم صيغ التمويل بالبيوع، الغـذائـي ـاهم في تحقيـق األمـنيسـ_ 

 باملشاركة في الربح والخسارة؟
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 الثانياملطلب 

 باملشاركة في الربح والخسارة صيغ التمويل

ة باملشاركة في الربح والخسارة، ومنها صيغة التمويل باملشارك صيغ التمويلتتعدد بدورها 

للودائع في حسابات )الفرع األول(، وصيغة التمويل باملضاربة )الفرع الثاني(، باإلضافة 

 االستثمار)الفرع الثالث(.

 صيغة التمويل باملشاركة  األول:الفرع 

البديــل الشرعــي ألسلـوب  _ هذه الصيغـة من أهم صيـغ التمويـل فهياملساهمةتعـد_

عرف صيغـة التمويل باملشاركــة كعقد بيــن اثنينالتجار  اإلقراض بفائـدة في البنوك
ُ
أو أكثــر  ية، وت

بينيهم ويكـون اقتســام األربـاح بينيهم حسـب االتفاق ويتحمـل  على أن يتحـروا في رأس املال مشتركـا

، وعقود الشراكة أقرب ما تكون للعدالة لذلك وجب تغليبها 18كل طرف الخسـارة حسب مساهمته

ادي ألن اهتمامها ينصب على تحويل إدارة اإلقراض إلى إدارة استثمار ومن في الشق االقتص

الحرص على الضمان إلى الحرص على النجاعة واملردود االقتصادي، كما يرتكز هذا النوع من 

 .19التمويل على القطاع اإلنتاجي وما يضمنه من خلق مناصب العمل

وهي   ة من أهم صيغ التمويل املطبقةتبين من الواقع العملي أن صيغة التمويل باملشاركو 

 ملا يلي، تساعد فئة كبيرة من املتعاملين بها
ً
 :20وصيغة املشاركة قد تكون طبقا

 _ قد تكون املشاركة طويلة األجل )مستمرة(؛

للعميل، ويصلح هذا  قد تكون املشاركة متوسطة األجل وذلك في حالة املشاركة املنتهية بالتمليك_ 

 ؛الزراعي، العقاري واملنهي ،ي املجال التجاري، الصناعياألسلوب للتطبيق ف

 
ً
  _ وقد تكون املشاركة قصيرة وذلك في حالة تمويل العمليات التي تستغرق زمنا

ً
 .قصيرا

 صيغة التمويل باملضاربة  الثاني:الفرع 

املضاربة_ القراض_ هي عقد شراكة، ففي الشريعة اإلسالمية املضاربة شركة بين صاحب 

امل املضاربة :األول يشترك بماله، واآلخر يشترك بعمله، والربح يقسم بين االثنين بالنسبة املال وع

املتفق عليها، والعامل يتصرف في املال باعتباره وكيال أمينا، وليس مالكا ضامنا كاملقترض . وفي حال 

عمله  الخسارة يخسر كل منهما من جنس ما اشترك به فصاحب املال يخسر ماله واملضارب يخسر
، وتستخدم املصارف اإلسالمية هذه الصيغة لتمويل مختلف القطاعات االستثمارية سواء 21

 لخطورتها  التجارية أو الصناعية والزراعية، إال أن هذه الصيغة تبدو قليلة
ً
وأنواع االستعمال نظرا

 :22 توجد  في املصارف اإلسالمية على شكلين رئيسيين املضاربة
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ي دفع شخص ماال إلى شخص آخر من دون تقيده، حيث يدفع له املال املضاربة املطلقة: ه_ 

 مضاربة من غير تعيين العمل وال املكان وال الزمان وصفة العمل؛

_ املضاربة املقيدة:هي دفع شخص ماال لشخص آخر مضاربة على أن يعمل بها في بلد معين أو 

 بضاعة معينة أو زمن معين.

 ت االستثمارالودائع في حسابا الثالث:الفرع 

هي:" ودائع العمالء التي تستثمر في مشروع محدد أو تخصص لغرض معين، ويتحمل 

من األمر  63"، وخالفا للمادة 23أصحاب هذه الودائع مخاطر االستثمار واملسؤولية وحدهم 

يمكن للمصارف واملؤسسات املالية أن تتلقى من الجمهور أموال وجهتها التوظيف في شكل  1124_03

ت لدى مؤسسة ما، وفقا لكل الكيفيات القانونية كما في األسهم وسندات االستثمار مساهما

وحصص الشركات ...أو سواها، بحيث تخضع لشروط فهي ليست ودائع عادية وإنما اقترنت 

 .25بوظيفة فهي تبقى لغرض وظيفتها

ع لذاك ودائع حساب االستثمار ال يجوز التصرف فيها من املصرف إال باتفاق مكتوب م

زبونه يفيد استثمارها في محفظة مشاريع وعمليات شباك املالية التشاركية التي يمولها املصرف، 

وللزبون هامش ربح عن ذلك كما له أن يتحمل الخسائر املحتملة واملترتبة عن هذا االستثمار وذلك 

لنظام من ا 9في حال سجلت الخسارة على شباك املالية التشاركية، واملالحظ على نص املادة 

أنها لم تتطرق إلى شابك املالية التشاركية على مستوى املؤسسة املالية في ما تعلق بتلقي  02_18

 أموال لغرض حساب االستثمار.

بنا على ما سبق التطرق إليه تتضح صيغ التمويل وفقا للصيرفة التشاركية في املصارف 

المية، لذلك يثار بهذا الصدد مسألة واملؤسسات املالية الجزائرية بناء على أحكام الشريعة اإلس

والتي جاء نصها على أنه :"يسري القانون التجاري على العالقات بين 26مكرر قانون تجاري  1املادة 

 27 التجار، وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون املدني وأعراف املهنة عند االقتضاء."

 

 املبحث الثاني

 ة التشاركيةالشروط القانونية التي تحقق الصيرف

 تتنوع الشروط بتنوع النص القانوني الضابط، شروط عامة وفقا لقانون النقد والقرض

)املطلب 02_18)املطلب األول( وشروط خاصة بناء على نظام الصيرفة التشاركية   03_11األمر 

 الثاني(.
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 األول املطلب 

 شروط عامة وفقا لقانون النقد والقرض

ــلق بــالنقد والقرض املـعدل واملتمم شكل البنك أو املؤسسة املتعـ 03_11األمر رقم  حدد

املالية في الجزائر وحتى الفروع األجنبية )الفرع األول(، باإلضافة إلى العمليات التي يمكن لهذه 

 األشخاص املعنوية تقديمها بالصيغة التقليدية )الفرع الثاني(. 

 أو مؤسسة مالية مصرف الصيرفة التشاركية مقدم خدمةالفرع األول : 

شبابيك الصيرفة التشاركية داخل املصرف التجاري التقليدي أو املؤسسة املالية يدفع بنا 

للتطرق إلى شكل هذه املراكز القانونية وفقا للقانون الجزائري، ألن القانون خصها دون سوها 

من األمر  28عدلة امل 83بإمكانية العمل بالصيغة املستحدثة _الصيرفة التشاركية_، وجاء باملادة 

على أنه:" يجب أن تؤسس البنوك واملؤسسات املالية الخاضعة للقانون الجزائري في 03_11رقم 

 ال شكل شركات مساهمة، ويدرس املجلس جدوى اتخاذ  بنك أو مؤسسة مالية  شكل تعاضدية .

 سـســات املـالــيـة الــتــي يـحــكـمــــهـا الــقـانـون ـؤ املالـبــنـــوك و  ـكن الـتـرخـيــص باملسـاهـمـات الخـــارجــيـة فـــــييم

 ال.املعلى األقل من رأس 51 %قـيـمة امل سـاهـمـة الوطـنـيةاملالجـزائـــري إال في إطـار شراكـة تـمـثل 

..."، من نص املادة تؤسس البنوك ساهمة الوطنية جمع عدة شركاءبامل كن أن يـقصديمو 

ضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة، أو في شكل تعاضدية واملؤسسات املالية الخا

شركات  املساهمة النموذج األمثل لشركات األموال  استثناًء بعد دراسة الجدوى من ذلك، وتعد

املتضمن القانون  29 59_75ومن أحدث الشركات وجودا وأكثرها انتشارا  ضبط أحكامها باألمر  

 .  وما بعدها 592ملادة التجاري املعدل واملتمم في ا

شركات املساهمة قائمة على االعتبار املالي ال تكون فيها مسؤولية املساهم إال بقدر ما و 

يملكه من أسهم وال أهمية لالعتبار الشخص ي فيها فال تنقض ي بوفاة أحد الشركاء أو إفالسه أو 

، ويحصل البنك أو املؤسسة الحجر عليه أو حتى االنسحاب الذي ال يؤثر على رأس املال األدنى لها

ينشر بالجريدة الرسمية ويخضع للقيد في السجل التجاري دون القدرة على  30املالية على ترخيص 

من قبل محافظ بنك الجزائر ويحدد هذا األخير نوع 31مزاولة النشاط حتى الحصول على االعتماد 

ها فرع البنك أو املؤسسة الشخص املعنوي إذا كان بنكا أو مؤسسة مالية ونفس الشروط يخضع ل

 املالية األجنبية املعتمدة بالجزائر.

واملالحظ على البنوك واملؤسسات املالية أنها تخضع ألحكام عامة بالقانون املدني والقانون 

التجاري وأحكام استثنائية جاء بها قانون النقد والقرض وأنظمة بنك الجزائر، كما أن املشرع 
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في قانون النقد والقرض ومصطلح مصرف في النظام املؤسس  الجزائري استعمل مصطلح بنك

للصيرفة التشاركية، باإلضافة إلى تزامن اعتماد الصيرفة التشاركية في الجزائر مع إعادة النظر في 

،فأصبح رأس املال التأسيس ي محررا  0332_18رأس املال التـأسيس ي لهذه املراكز القانونية بالنظام 

دج بالنسبة  6. 500. 000.000دج للبنك و  02. 000.000.000ألقل ونقدا يساوي على ا كليا

للمؤسسة املالية على اعتبار أنه الضامن األول للغير املتعامل مع هذه الشركات، أما البنوك 

عليها االمتثال لهذا الشرط في أجل أقصاه  03_18واملؤسسات املالية العاملة قبل صدور النظام 

بالنسب املحددة باملادة  2019ن هذا النظام مرحلة انتقالية في سنة كليا، وضم 2020ديسمبر  31

 وإال سحب اعتمادها بحلول هذا األجل. 2020منه واالمتثال الكلي بسنة  4

 طبيعة العمليات املصرفية املقدمة من املصرف أو املؤسسة مالية الثاني:الفرع 

ـــــلى  2018يناير  2 مؤسسات مالية معتمدة إلى غاية 9بنكا و 20تتضمن الجزائر  ـــ ـــــــ ـــــ ـــ بناء عـ

املتعـــلق  03_11من األمر رقم  69إلى 66، تقوم بالعمليات املذكورة في املواد 0133_18مقرر رقـــم 

بــالنقد والقرض املـعدل واملتمم،والتي مضمونها عمليات مصرفية تتضمن تلقي األموال من 

، 34سائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائلالجمهور، وعمليات القرض، وكذا وضع و 

بصفتها  69إلى 66وتكون البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجميع العمليات املبينة في املواد من 

 .35مهنة عادية 

وتستثنى املؤسسات املالية من القيام بعملية تلقي الودائع من العموم وال إدارة وسائل 

، دون أن يحول ذلك من تلقى أموال من الجمهور موجهة 36الزبائن الدفع أو وضعها تحت تصرف

، وجاء نظام الصيرفة التشاركية ليحدد طبيعة 37للتوظيف في شكل مساهمات لدى مؤسسة ما

هذه العمليات على مستوى شبابيك املالية التشاركية على سبيل الحصر على أنها )املرابحة، 

 ع، السلم، وكذا الودائع في حسابات االستثمار( .املشاركة، املضاربة، اإلجارة، االستصنا

 02_18شروط خاصة وفقا للنظام الثاني: املطلب 

خصوصية الشبابيك املستحدثة تتضح من خصوصية النصوص الضابطة لها واملتمثلة في 

نظام بنك  الجزائر الصادر لضبط  الصيرفة التشاركية في املصارف واملؤسسات املالية في الجزائر، 

 تضمن  شروط هي: وامل

 شرط الترخيص املسبق األول:الفرع 

ليس كل مصرف أو مؤسسة مالية معتمدة بالجزائر تندفع للصيرفة التشاركية هكذا دون 

والتي نصت على  02_18نظام من ال 3وذاك ما جاء بنص املادة  بنك الجزائرسابق الترخيص من 

املؤسسة املالية املعتمدة الناشطة، الراغب )ة( في  يتعين على املصرف املعتمد الناشط أو" أنه :
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لطلب الترخيص املسبق املوجه إلى بنك  منتــجات مالية تشـاركية، تقديم املعلومات ...، دعما عرض

 الجزائر..."، مدعما بمجموعة من املعلومات هي :

 _ بطاقة وصفية للمنتوج؛

من النظام رقم  25ية، طبقا ألحكام املادة املال _ رأي مسؤول رقابة املطابقة للمصرف أو املؤسسة

 ؛ 08_11

واملالية لــ "شباك املاليــة الــتشاركــيــة" عــن  _ اإلجراء الواجب إتباعه لضمان االستقاللية اإلدارية

املصرف أو املؤسسة املالية، وبعد ترخيص بنك الجزائر للمصرف أو املؤسسة املالية  بــاقي أنشطــة

عن الدوائر  بتحقيق استقاللية شباك املالية التشاركية من الناحية املاليةاألخيرة  ...، مطالبة هذه

، ومن الناحية املحاسبية من خالل استقالل والفروع األخرى للمصرف أو املؤسسة املالية

حسابات زبائن شباك املالية التشاركية عن باقي حسابات زبائن املصرف أو املؤسسة املالية 

دية، ويضمن استقالل شبابيك الصيرفة التشاركية املختصين املستخدمين حصرا بالصيغة التقلي

، واملالحظ على فرض املستخدم املختص على مستوى شبابيك الصيرفة التشاركية أنها 38لذلك 

فكرة مستحسنة لقدرة الكفاءات البشرية املختصة بشرح املنتجات اإلسالمية ونفس الطرح مع 

م مع املختصين التقليدين للمصرف أو املؤسسة املالية ذات األصل كوادر املحاسبية الختالفه

التجاري، بما يضمن ابتداء على األقل استقرار وثبات مسار نموذج الصيرفة التشاركية الحديث 

 العهد بالجزائر. 

وثبت في العديد من الدراسات أن انحراف املؤسسات املالية اإلسالمية عن األداء اإلسالمي 

العاملين بها، بحكم أن أغلبهم إطارات في املصارف التقليدية أو أكادميين متخرجين  هو الصيارفة

، 39تلقوا معارف قانونية واقتصادية كالسيكية بحيث ال يظهر لهم الفرق في الكثير من املعامالت 

واملالحظ أيضا على استقاللية شبابيك الصيرفة التشاركية من الناحية املحاسبية هو السؤال 

مكن أن يثار في هذه املرحلة حول تخلف املصرف أو املؤسسة املالية عن دفع ديونه في الذي ي

عل اإلفالس كخيار قانوني وفقا للقواعد اآلمرة، ما مصير شبابيك الصيرفة التشاركية 
ُ
آجالها وف

املستقلة محاسبيا عن املصرف أو املؤسسة املالية خاصة أنها أثبتت القدرة على مواجهة 

ألزمات املالية التي قد تواجه املصرف أو املؤسسة املالية التقليدية؟، ويتحقق بذلك الصدمات وا

جماعات دائنين لكل من املصرف أو املؤسسة املالية التقليدية من جهة وجماعة دائنين خاصة 

بشباك الصيرفة التشاركية على مستوى هذا املصرف أو املؤسسة املالية املفلسة، كما تجدر 

حالة تمكن الشباك من الوفاء بالتزاماته التشاركية دون قدرة مصرفه على ذلك فنكون اإلشارة إلى 

 أمام إفالس للمصرف أو املؤسسة املالية وحل للشباك التشاركي الذي على مستواها.
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 شرط العمليات املصرفية املتعلقة بالصيرفة التشاركية : الفرع الثاني

في مفهوم هذا  والتي جاء نصها غلى أنه :" 02_18من النظام  2_على سبيل الحصر املادة 

املصارف  متعلقة بالصيرفة التشاركية، كل العمليات التي تقوم بها النظام، تعد عمليات مصرفية

_ 03من األمر رقم  69إلى 66واملؤسسات املالية التي تندرج ضمن فئــات العمليات املذكورة في املواد 

األموال وعمليات التـمويل واالستثمار  قي األموال وعمليات توظيف... واملتمثلـــة في عمليات تلـــ11

الخصوص فئات  تحصيل أو تسديد الفوائد. وتخص هذه العمليات على التي ال يترتب عنها

 املنتجات اآلتية:

 _ املرابحة؛

 _ املشاركة؛

 _ املضاربة؛

 _ اإلجارة؛

 _ االستصناع؛

 _ السلم؛

 ار._ وكذا الودائع في حسابات االستثم

وفقا  تقييم الهيئة الوطنية املؤهلة قانونا لذلك إلى التشاركية باإلضافة لخضوع املنتجات

لكل مصرف أو مؤسسة مالية سبق وأن تحصلت على الترخيص  02_18من النظام  04للمادة 

للصيرفة التشاركية، فالرقابة الشرعية تعد أحد أركان قيام املصارف واملؤسسات املالية 

مما يؤدي إلى اإلقبال عليها لتحقق املصداقية في معامالتها خاصة أن األساس هو اإلسالمية، 

 .40تقديم البديل الشرعي

كما أن طرح وابتكار منتجات جديدة من قبل املصارف واملؤسسات املالية في شباك 

 لالستثمار، إلى أن هذه الشبابيك مطالبة بالتف
ً
 جديدة وفرصا

ً
اعل الصيرفة التشاركية يفتح أسواقا

أكثر على قدر الفرص التي يتيحها التمويل التشاركي، وتكمن أهمية ابتكار منتجات وخدمات 

الصيرفة التشاركية من الحاجة إليها لتكون تلك املنتجات متوافقة مع متطلبات الزبون املستهلك 

تجات وفي الوقت نفسه تالءم احتياجات التاجر والصانع أو املستورد أو املصدر، ألن طبيعة املن

في متناول املستهلك التشاركية توافق احتياجات املشاريع الصغيرة واملتوسطة أكثر ألنها منتجات 

املحلي وتراعي خصوصيته، كما لدى شبابيك الصيرفة التشاركية القدرة على التمويل الالزم 

عية وغير للمشاريع االقتصادية عن طريق املضاربة أو املرابحة أو التأجير التمويلي بصيغته الشر 

 ذلك من طرق التمويل الشرعية. 



 

122 

 

 سامي كباهم الصيرفة التشاركية في القانون الجزائري 

 الخاتمة

تبلور الفكر الليبرالي في الجزائر ساهم بشكل كبير في مراجعة جملة من النصوص 

القانونية، وبذلك املشرع الجزائري االقتصادي خاض فلسفة إصالحية لالقتصاد الوطني للحيلولة 

وفتح مجاالت عدة بشكل يحقق التكامل دون اقتران هذا االقتصاد بريوع الطاقات غير املتجددة 

بينها، وتزامن انطالقة قطاعات متنوعة نحو الذروة االقتصادية املنشودة في الجزائر، وتعد 

املصارف واملؤسسات املالية قائد عملية تطوير االقتصاديات لدورها املتعاظم في الرفع من قدرات 

خاللها ها للصيرفة التشاركية والتي من الدولة الجزائرية اقتصاديا، لذلك تم توسيع اختصاصات

الدولة رصدت آليات تكفل لها تقليص حجم األموال غير مراقبة وغير منظمة في االقتصاد املوازي 

، ووضع حد لعزوف وضخها في القنوات النظامية للمساهمة في دفع وتطوير االقتصاد الوطني

بالفائدة، وخلصت دراستنا هذه إلى جملة الكثير من الجزائريين على التعامل مع البنوك لتعاملها 

 من النتائج وكذا اقتراحات وهي وفق التالي:
 النتائج

_ تم التأسيس للصيرفة التشاركية في الجزائر بنظام من بنك الجزائر دون املرور على السلطة 

التشريعية )البرملان(، ويمكن أن نرجع ذلك للسرعة التي ترغب الدولة الجزائرية بها لتدارك 

التقصير الحاصل لهذا التوجه الحديث _الصيرفة التشاركية_، باعتبار أن املصارف واملؤسسات 

املالية التجارية هي فقط جزء من الكل وبذلك ضمان استقطاب أكبر قدر من السيولة من خالل 

 رفع القدرة على استقطاب الودائع.

ر في رأس املال التـأسيس ي للبنوك _ تزامن اعتماد الصيرفة التشاركية في الجزائر مع إعادة النظ

واملؤسسات املالية كمراكز قانونية، نظامها القانوني شركة مساهمة وفقا لخصوصية معينة 

 بقانون النقد والقرض والنصوص ذات الصلة به.

_ انتهاج الجزائر أسلوب الشبابيك التشاركية دون املصارف واملؤسسات املالية التشاركية 

، وفكرة التحول املطلق أو املصارف التشاركية الخالصة في الجزائر الخالصة كمرحلة أولى

 مستبعدة على األقل في الوقت الحالي.

_ الشبابيك التشاركية تحقق تكامل أداء املنظومة املصرفية الجزائرية من خالل تنويع الخدمات 

 .ومصادر الودائع

بة )ديون القرض( مما يؤدي إلى _ شبابيك الصيرفة التشاركية تستبعد الفائدة والفائدة املرك

 استبعاد تراكم اإلفراط بالرهن وإشكاالته.
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_ الصيرفة التشاركية رافد تنموي للمصارف واملؤسسات املالية املرخص لها بالعمل على املنتجات 

اإلسالمية، من خالل استقطاب ودائع جديدة والدفع باملنافسة بين املصارف واملؤسسات املالية 

املعتمدة في الجزائر، مما يرفع حوافز االبتكار واإلبداع في ظل بروز اقتصاد املعرفة  وحتى األجنبية

وتنامي رأس املال الفكري كمحفز لتحقيق الربح وزيادة فرص البقاء على املنافسة واستمرار 

املصارف واملؤسسات املالية في السوق، لذلك تطلب القانون الجزائري تخصص املوارد البشرية 

 للصيرفة التشاركية في الجزائر ألنها األجدر بالتواصل والترويج للصيرفة التشاركية . املرافقة

 االقتراحات 

_ صيغ التمويل واملنتجات اإلسالمية في شبابيك الصيرفة التشاركية الجزائرية تعد من قبيل 

في ظل املنافسة الصـــــــناعات الناشئة وجب تعزيز وتقوية انطالقتها إلى غاية استقرارها في السوق 

 املحترفة للشق التقليدي من عمل املصارف واملؤسسات املالية.

_ العمل على تفعيل باقي املؤسسات املالية اإلسالمية كالتأمين التكافلي بضبط وإصدار نصوصه 

التنظيمية بالتزامن مع صدور نظام الصيرفة التشاركية في الجزائر، لوضع مختلف املؤسسات 

 وفق املبادئ اإلسالمية موضع التكامل والتجانس بهدف ضمان االنطالقة الفعالة.املالية العاملة 

املعدل  59_75القانون التجاري )األمر بعض نصوص _ إعادة النظر من قبل املشرع الجزائري في  

واملتمم( ليطابق ويساير الطرح املستحدث على مستوى التقنينات ذات الصلة به مثل:)قانون 

التجارة اإللكترونية، قانون املستهلك وقانون نقد وقرض...(، بهدف خلق تجانس  املنافسة، قانون 

 بين أحكامها ورفع كل تعارض.

 قائمة املصادر واملراجع:

 أوال : املصادر

 _ القانون 1

املتـــــــضمن القانون  1975سبتمبر 26املوافق لـ  1336رمضان عام  20مــــؤرخ في 59_75_ أمر رقم 

ذو الحجة عام  16، مؤرخة في 101ل و املتمم ، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد التجاري املعد

 ،.1975ديسمبر 19املوافق لـ بتاريخ  1395

، يعدل ويتمم األمر 1996ديسمبر سنة  9املوافق لـ  1417رجب عام  28مؤرخ في  27_96_ أمر رقم 

املتضمن القانون  1975تمبر سنة سب 26املوافق لـ  1395رمضان عام  20املؤرخ في  59_ 75رقم 

& 1، املوافق لـ 1417رجب عام  30املؤرخة 77التجاري، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 

 . 1996ديسمبر سنة 
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املتعلق بالنقد  2003غشت سنة  26املوافق لـ  1424جمادى الثانية عان 27املؤرخ في  11_03أمر_ 

 1424جمادى الثانية عام  28املؤرخة بتاريخ  52د العد الجزائرية والقرض، الجريدة الرسمية

 . 2003غشت  27املـــوافق لـ 

 11_03، يعدل األمر 2010غشت سنة  26املوافق لـ  1431رمضان عام  16املؤرخ في   04_10_ أمر 

املتعلق بالنقد والقرض  2003غشت سنة  26املوافق لـ  1424جمادى الثانية عان 27املؤرخ في 

 .2010املوافق لـ أول سبتمبر  1431رمضان  22املؤرخة  50العدد  الجزائرية سمية،الجريدة الر 

املتضمن  2016مارس سنة 6 لـ املوافق 1437جمادى األولى عام 26ؤرخ في امل  01_16_ قانون 

  1437جمادى األولى عام 14املؤرخة  14تعديل الدستور، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 

 .2016س سنة مار  7املوافق لـ 

 _ التنظيم 2

، يتضمن قواعد 2018نوفمبر سنة  4املوافق 1440صفر عــام 26مؤرخ في 18-02 نظام رقم _ 

 ممارسة العمليات املصرفية املتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف املصارف واملؤسسات املالية،

ديسمبر  9املوافق لـ  1440أول ربيع الثاني عام املؤرخة  73الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 

2018. 

، يتعلق بالحد األدنى 2018نوفمبر سنة  4املوافق لـ  1440صفر عام  26مؤرخ في  03_18نظام _ 

 73العدد  الجزائريةلرأسمال البنوك واملؤسسات املالية العاملة في الجزائر، الجريدة الرسمية 

 . 2018ديسمبر  9املوافق لـ  1440أول ربيع الثاني عام املؤرخة 

، يتضمن نشر 2018يناير سنة  2املوافق لـ  1439ربيع الثاني عام  14مؤرخ في  01_18مقرر رقم _ 

 04العدد  الجزائريةقائمة البنوك وقائمة املؤسسات املالية املعتمدة في الجزائر، الجريدة الرسمية 

 .2018يناير سنة  28املوافق  1439جمادى األولى عام  10مؤرخة 

 راجعثانيا :امل

 _ الكتب1

_ أشرف أحمد دوابه، دراسات في التمويل اإلسالمي، الطبعة األولى، دار السالم للطباعة والنشر 

 .2007والتوزيع والترجمة، مصر 

_ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، قضايا فقهية ومالية معاصرة، الطبعة األولى، دار بن حزم، 

 .2013لبنان 

اإلسالمية بين الحرية والتنظيم_ التقويم واالجتهاد_ النظرية _ جمال الدين عطية، البنوك 

 .1993والتطبيق، الطبعة الثانية، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان 
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_ عبد الصادق بن خلكان، بيع املرابحة لآلمر بالشراء كما تجريه املصارف املغربية _دراسة 

املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 8جلس العلمي بمراكش)فقهية_،  الطبعة األول، منشورات امل

2011. 

_ علي أحمد السالوس، القضايا الفقهية املعاصرة واالقتصاد اإلسالمي_ طبعة مزيدة ومنقحة_، 

 .2010الطبعة الثانية عشر ، مكتبة دار القرآن، مصر 

نظرية والتطبيقات _ محمود حسين الوادي وحسين محمد سمحان، املصارف اإلسالمية األسس ال

 .2012العملية، الطبعة الرابعة، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان 

 .2006_ وهبة الزحيلي، املعامالت املالية املعاصرة، الطبعة الثالثة، دار الفكر املعاصر، لبنان 

 _ األطروحات والرسائل: 2

المي وعالقتها بمعيار كفاية رأس املال موس ى عمر مبارك أبو محيميد، مخاطر صيغ التمويل اإلس_ 

، أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم املالية واملصرفية _ IIللمصارف اإلسالمية من خالل معيار بازل 

 .2007األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية ،سنة 

 _ املقاالت : 3

سالمية لتمويل املشروعات _ أحمد جميل وميلود وعيل، دور الصيغ االستثمارية لدى البنوك اإل 

، جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة،  6الصغيرة واملتوسطة _ دراسة حالة _ مجلة معارف، العدد 

 .2009جوان 

، العدد األول، جامعة أبو MEGAC_ خالدي خديجة، البنوك اإلسالمية:نشأة، تطور، أفاق، دفاتر 

 .2005بكر بلقايد تلمسان 

،  6طرق تمويل التنمية من املنظور اإلســـالمي، مجلة مــعارف، العدد _ عثمان عالم، أساليب و 

 .2009جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة ، جوان 

_ عالش أحمد ومدور عبد الحميد، التطبيقات اآلمنة للتمويل باملشاركة في املصارف اإلسالمية، 

 .30/12/2018، 3العدد ،9، املجلد 2مجلة االقتصاد والتنمية البشرية، جامعة البليدة 

_ فارس مسدور وقلمين محمد هشام، ضوابط تكييف املصرفيين التقليديين مع العمل املصرفي 

اإلسالمي ودورها في رفع كفاءات أداء املصارف اإلسالمية، مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث 

 .2015،  العدد الثامن، 2015، العدد الثامن، 2والدراسات، جامعة البليدة 

ليلى عيساوي، البنوك اإلسالمية _ واقع مالي متميز، مجلة التواصل في االقتصاد واإلدارة _ 

 .2014، جوان 38والقانون، جامعة باجي مختار_ عنابة، عدد 
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_ محمد عبد الكريم محمد املومني، االنحرافات التطبيقية في عقد املرابحة في املصارف اإلسالمية، 

 .2015آكلي محند أولحاج بالبويرة ، ، جامعة 19مجلة معارف، العدد 

 الهوامش: 
                                                           

قواعد ممارسة العمليات  ، يتضمن2018نوفمبر سنة  4املوافق 1440صفر عــام 26مؤرخ في 18-02 نظام رقم  1

الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  املصرفية املتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف املصارف واملؤسسات املالية،

 .2018ديسمبر  9املوافق لـ  1440أول ربيع الثاني عام املؤرخة  73
مارس سنة 6 لـ املوافق 1437األولى عام  جمادى26ؤرخ في امل  01_16، قانون "."اإلسالم دين الّدولة2 :ــادة امل 2

  1437جمادى األولى عام 14املؤرخة  14املتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  2016

 .2016مارس سنة  7املوافق لـ 
الطبعة جمال الدين عطية، البنوك اإلسالمية بين الحرية والتنظيم_ التقويم واالجتهاد_ النظرية والتطبيق،  3

 .121، ص 1993الثانية، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان 
محمد عبد الكريم محمد املومني، االنحرافات التطبيقية في عقد املرابحة في املصارف اإلسالمية، مجلة معارف،  4

 .113_ 111، ص2015، جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة ، 19العدد 
ن خلكان، بيع املرابحة لآلمر بالشراء كما تجريه املصارف املغربية _دراسة فقهية_،  الطبعة األول، عبد الصادق ب 5

 .95، ص 2011املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 8منشورات املجلس العلمي بمراكش)
انون، جامعة باجي ليلى عيساوي، البنوك اإلسالمية _ واقع مالي متميز، مجلة التواصل في االقتصاد واإلدارة والق 6

 .44، ص 2014، جوان 38مختار _ عنابة، عدد 
 .114محمد عبد الكريم محمد املومني، املرجع السابق، ص  7
محمود حسين الوادي وحسين محمد سمحان، املصارف اإلسالمية األسس النظرية والتطبيقات العملية، الطبعة  8

 .256، ص2012ان الرابعة، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عم
 .394، ص 2006وهبة الزحيلي، املعامالت املالية املعاصرة، الطبعة الثالثة، دار الفكر املعاصر، لبنان  9

،  جامعة آكلي محند 6عثمان عالم، أساليب وطرق تمويل التنمية من املنظور اإلســـالمي، مجلة مــعارف، العدد  10

 .362، ص 2009أولحاج بالبويرة ، جوان 
 .259حمود حسين الوادي وحسين محمد سمحان، املرجع السابق، صم 11
، ص 2013الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، قضايا فقهية ومالية معاصرة، الطبعة األولى، دار بن حزم، لبنان  12

304. 
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أحمد جميل وميلود وعيل، دور الصيغ االستثمارية لدى البنوك اإلسالمية لتمويل املشروعات الصغيرة  13

_ 314، ص 2009، جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة،  جوان 6املتوسطة _ دراسة حالة _ مجلة معارف، العدد و 

317. 
علي أحمد السالوس، القضايا الفقهية املعاصرة واالقتصاد اإلسالمي_ طبعة مزيدة ومنقحة_، الطبعة الثانية  14

 ،.551_548،  2010عشر ، مكتبة دار القرآن، مصر 
 .303_300بن عبد الرحمن الغرياني، املرجع السابق، صالصادق  15
موس ى عمر مبارك أبو محيميد، مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها بمعيار كفاية رأس املال للمصارف  16

، أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم املالية واملصرفية _ األكاديمية العربية للعلوم IIاإلسالمية من خالل معيار بازل 

 .94، ص 2007لية واملصرفية ،سنة املا
 .45ليلى عيساوي، املرجع السابق، ص  17
 .43، ص املرجع نفسه 18
عالش أحمد ومدور عبد الحميد، التطبيقات اآلمنة للتمويل باملشاركة في املصارف اإلسالمية، مجلة االقتصاد  19

 .68 ، ص30/12/2018، 3، العدد 9، املجلد 2والتنمية البشرية، جامعة البليدة 
 .88، املرجع السابق، ص موس ى عمر مبارك أبو محيميد 20
 .390علي أحمد السالوس، املرجع السابق، ص 21
 .107وهبة الزحيلي، املرجع السابق، ص 22
، العدد األول، جامعة أبو بكر بلقايد MEGACخالدي خديجة، البنوك اإلسالمية:نشأة، تطور، أفاق، دفاتر  23

 . 10، ص2005تلمسان 
املتعلق بالنقد والقرض،  2003غشت سنة  26املوافق لـ  1424جمادى الثانية عان 27املؤرخ في  11_03أمر 24

 . 2003غشت  27املـــوافق لـ  1424جمادى الثانية عام  28املؤرخة بتاريخ  52العدد  الجزائرية الجريدة الرسمية
 ، السابق اإلشارة إليه. 11_03من أمر 73املادة  25
ـــضمن القانون التجاري املعدل  1975سبتمبر 26املوافق لـ  1336رمضان عام  20مــــؤرخ في 59_75أمر رقم  26 ـــ املتـ

 19املوافق لـ بتاريخ  1395ذو الحجة عام  16، مؤرخة في 101واملتمم ، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 

 .1975ديسمبر
 59_ 75، يعدل ويتمم األمر رقم 1996يسمبر سنة د 9املوافق لـ  1417رجب عام  28مؤرخ في  27_96أمر رقم  27

املتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية  1975سبتمبر سنة  26املوافق لـ  1395رمضان عام  20املؤرخ في 

 .1996& ديسمبر سنة 1، املوافق لـ 1417رجب عام  30املؤرخة 77الجزائرية العدد 
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 . 2018ديسمبر  9املوافق لـ 
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 امللخص 

لقد عرفت األمالك العقارية الوقفية ازدهارا كبيرا وانتشارا ال مثيل له في العهد العثماني 

د احتالل الجزائر من حيث كانت تقوم بدورها االجتماعي و التكافلي وحتى االقتصادي إال أنه بع

حيث كرست القانوني الفرنس ي باتت األمالك العقارية الوقفية محال لالعتداء  عمرطرف املست

، كما طبيعتها القانونية تغيير وذلك ب للقضاء على هذا النوع من األمالك نصوصها القانونية فرنسا 

التي شكلت مساسا بهذه األمالك  أنه حتى بعد استقالل الجزائر تم إصدار الكثير من القوانين

بدأت الجزائر تولي االهتمام لهذا  91/10أدت إلى ضياعها إال أنه بعد صدور قانون األوقاف و 

الصنف من امللكية وذلك بإصدارها ملجموعة من النصوص القانونية سواء التشريعية أو 

 .نظيمية الت

 األمالك العقارية الوقفية، النصوص التشريعية، النصوص التنظيمية.  الكلمات املفتاحية:

Abstract :  

The Waqf property witnessed a great prosperity and unparalleled 

spread in the Ottoman era ، but after the occupation of Algeria by the French 

colonizer, the wakf properties became a place of legal assault, as France 

devoted its legal texts to eliminating this type of property by changing its 

legal nature, and even after the independence of Algeria, many laws were 

issued that violated these properties and led to their loss. However, after the 

issuance of the wakf Law 10/91, Algeria began to pay attention to this type 

of property by issuing a set of legal texts, whether legislative or regulatory. 

Keywords: waqf properties, legislative texts, regulatory texts. 
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 مقدمة 

تحتل امللكية العقارية الوقفية مكانة هامة في التشريع الجزائري إذ تشكل صنفا هاما من 

أصناف امللكية العقارية إلى جانب األمالك الوطنية وامللكية الخاصة وهذا بموجب القانون رقم 

في  املتضمن التوجيه العقاري والذي يشكل اإلطار املرجعي لتطبيق السياسة العقارية 90/25

الجزائر، إذ تعتبر امللكية العقارية الوقفية العامة من أهم املواضيع وأعقدها على اإلطالق ذلك أن 

أهميتها تكمن في دورها في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية املرجوة أما تعقيدها فيعود إلى 

ثرت على املنظومة التذبذب الذي عرفته اإلصالحات السياسية واالقتصادية في البالد والتي أ

القانونية للعقار ككل من نظام اشتراكي كان يمجد امللكية الجماعية إلى نظام ليبرالي إن صح القول 

 يضمن امللكية الخاصة ويتبنى نظام اقتصاد السوق الذي من أهم مظاهره حرية السوق العقارية

النصوص القانونية  وهذا ما  أثر سلبا على هذا الصنف من األمالك العقارية نظرا لتناقض

 والتنظيمية تارة وعدم دقتها تارة أخرى .

ولسد الفراغ القانوني في مجال تنظيم األمالك العقارية  1962وغداة االستقالل سنة 

الوقفية تم إصدار أول نص قانوني ينظم األمالك الوقفية وتسييرها وذلك بموجب املرسوم رقم 

مالك البسسية العامة، واتسمت السياسة املتضمن األ  07/10/1964املؤرخ في  64/283

باملد والجزر في تصنيف األمالك العقارية  1989التشريعية للدولة الجزائرية قبل صدور دستور 

الوقفية واالعتراف بها إذ نتج عن هذه السياسة املتعجرفة منازعات قضائية أثقلت كاهل القضاء 

ثورة الزراعية والذي ضم العديد من األراض ي املتضمن ال 71/73إلى يومنا هذا وذلك راجع لألمر 

املتضمن االحتياطات العقارية  74/26الوقفية إلى صندوق الثورة الزراعية باإلضافة إلى األمر رقم 

البلدية و الذي شكل هو األخر اعتداء على األمالك العقارية الوقفية وساهم في ضياع جزء كبير 

 منها .

باألمالك الوقفية و قد نتج عن  1989اعتراف دستور  واستمر الوضع على حاله إلى غاية

هذا االعتراف الدستوري باألمالك الوقفية إضافة الضلع الثالث لألمالك العقارية في قانون 

حيث أصبح لدينا مثلث من األمالك العقارية يتشكل من األمالك  90/25التوجيه العقاري رقم 

 .الوطنية واألمالك الخاصة واألمالك الوقفية 



 

131 

 

 عبدلي أمينة املنظومة القانونية لألمالك العقارية الوقفية في الجزائر

وبذلك أدركت الجزائر متأخرة نوعا ما مقارنة بالدول العربية األخرى أهمية األمالك 

العقارية الوقفية العامة في مجال التنمية االقتصادية فحركت ترسانتها القانونية لتنظيمها 

ثم تاله مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية  91/10واستغاللها فصدر قانون األوقاف 

ينا طرح اإلشكالية التالية فيما تتمثل املنظومة القانونية لألمالك العقارية الوقفية لذلك ارتأ

 ؟ قبل فترة اإلستقالل وما بعدها  في الجزائر 

وسنجيب على هذه اإلشكالية في مطلبين حيث سنتناول في املطلب األول القوانين التي 

ي الفترة االستعمارية أو ما بعد تشكل مساسا باألمالك العقارية الوقفية في الجزائر سواء ف

االستقالل أما في املطلب الثاني فسنتناول القوانين املنظمة لألمالك العقارية الوقفية سواء كانت 

هذه القوانين تشريعية أو تنظيمية مستندين في دراستنا على املنهج التحليلي بالدرجة األولى مع 

 االستهانة باملنهج الوصفي .

 املطلب األول 

 وص القانونية املاسة باألمالك العقارية الوقفيةالنص

سنتناول في هذا املطلب مختلف النصوص القانونية والتي شكلت مساسا باألمالك 

العقارية الوقفية حيث سنتناول في الفرع األول النصوص القانونية املاسة باألمالك العقارية 

ن مدى جدوى إدراجنا لهذا العنصر في الوقفية في الفترة االستعمارية و لربما يستغرب القارئ ع

ورقتنا البحثية فنجيبه بأن كل اإلشكاالت املتعلقة بالعقار الوقفي مصدرها وسببها القوانين 

االستعمارية التي غيرت طبيعتها القانونية وأدمجتها إما في الدومين العام أو أطلقت حرية التصرف 

ية استرجاعها في الوقت الراهن رغم اإلمكانيات فيها لكي يكتسب ملكيتها املعمرين مما صعب إمكان

املادية والسشرية التي سخرتها الدولة الجزائرية السترجاعها أما في الفرع الثاني فسنتناول النصوص 

القانونية املاسة باألمالك العقارية الوقفية والصادرة بعد استقالل الجزائر وفي هذا الفرع 

فها والتي أثرت إما سلبا أو إيجابا على األمالك العقارية سنتناول النصوص القانونية على اختال 

 الوقفية . 
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النصوص القانونية الصادرة خالل الفترة االستعمارية للجزائر واملاسة  األول:الفرع 

 باألمالك الوقفية

سعت جاهدة لالستيالء على األمالك  1830عند دخول فرنسا االستعمارية للجزائر سنة 

صنافها سواء كانت فالحية أو مبنية أو قابلة للبناء إال أنه عند تجسيدها العقارية بمختلف أ

ملخططها االستيطاني وجدت عائقا حال دون تنفيذ سياستها االستيطانية وهو نظام الوقف فما 

بهدف االستيالء على األمالك كان عليها إال العمل على إصدار العديد من املراسيم و القرارات 

وذلك من خالل إدخالها في دائرة التصرفات العقارية سواء ذات الطابع املدني أو العقارية الوقفية 

التجاري وهذا فقط للقضاء على نظام الوقف بصفة عامة والذي شكل عائقا أمام سياسة 

االستيطان الفرنس ي كما قلنا من قبل ، إذ لم تتأخر اإلدارة الفرنسية في تجسيد سياستها على أرض 

 وقاف بل راحت تصدر العديد من النصوص القانونية التشريعية والتنظيمية .الواقع بخصوص األ 

والذي خول للمعمرين  1830سستمبر  08حيث  صدر أول قرار فرنس ي يتعلق باألوقاف في 

إصدار السلطات الفرنية مرسوما يقض ي  1830ديسمبر  07ثم أعقبه في  (01)امتالك األوقاف

لوقفية من طرف الفرنسيين واملعمريين مع بقاء إدارتها واإلشراف بإمكانية تملك األمالك العقارية ا

عليها من طرف الجزائريين أي بقاء نظار الوقف الجزائريين ملمارسة مهامهم املعتادة في إدارة هذه 

األمالك الوقفية حيث أن اإلحصائيات التي تم إعدادها في تلك الفترة قد قدرت عدد امللكيات 

( تسعمائة ملكية من السساتين 900ائر العاصمة فقط بما ال يقل عن )املوقوفة بضواحي الجز 

، ونشير إلى أن األمالك الوقفية التي تم االستيالء عليها بموجب املرسوم السالف الذكر (02)واملزارع 

( وقفا تابعا للجامع 11( وقفا تابعا ألوقاف البرمين الشريفين و )55( وقف منها )81بلغ عددها )

 .(03)األعظم

ولم يتوقف األمر عند هذا البد بل ذهب املستعمر الفرنس ي لتجسيد سياسته 

االستيطانية عن طريق االستيالء على األمالك العقارية الوقفية إلى أبعد من ذلك حيث راح يسن 

والذي قض ى برفع  1843مارس  23العديد من النصوص التنظيمية من بينها املرسوم الصادر في 

عن األمالك الوقفية ذلك بأنه أخضعها للقوانين التي تحكم املعامالت العقارية البصانة القانونية 

 (04) .وبذلك خرجت األمالك الوقفية عن الخصوصية القانونية التي كانت تتميز بها
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شكل هو اآلخر مساسا خطيرا باألمالك الوقفية  1844كما أن  املرسوم الصادر سنة 

من عقارات حتى ولو كانت وقفية خالل الفترة التي أعقبت ذلك أنه اعتبر أن ما تملكه الكولون 

االحتالل يتسم بالشرعية حيث أرس ى قاعدة جديدة مفادها أن " مسألة املساس أو التصرف في 

أمالك األحباس التي ال تباع وال تشترى وال تورث فكرة لم يعد لها تأثير على املمتلكين األوروبيين 

" حيث أن هذا القانون أدمج األمالك العقارية  07/12/1830ومرسوم  08/09/1830وفقا لقرار 

 21الوقفية ضمن الدومين العام وهذا بتأشيرة أخرى أقرها املشرع الفرنس ي بموجب مرسوم 

والذي خول لإلدارة الفرنسية مباشرة إجراءات التحقيق من عقود امللكية العقارية  1846جويلية 

ا أن األراض ي الفالحية التي ليس لها سندات ملكية تضم الفالحية و أقر قاعدة جد خطيرة مفاده

إلى ملكية الدولة أي الدومين العام وطبعا كانت هذا القانون مستهدف األراض ي الفالحية الوقفية 

و بذلك تراجع عدد األوقاف  (05) بالدرجة األولى التي كثير منها كان بدون سند يثست أنها ملكية وقفية

 .(06)وقفا  550ن كانت قبل االحتالل تقدر بـ وقف عام بعد أ 293إلى 

 26أما القانون الذي فعال وجه ضربة قاضية لألمالك العقارية الوقفية هو قانون 

الذي تقدم به الدكتور فارني النائب املمثل للكولون الجزائريين في البرملان الفرنس ي  1873جويلية 

قارية بين األهالي واملعمرين من جهة وفرنسة حيث أن هذا القانون جاء بهدف تسهيل املعامالت الع

األراض ي الفالحية حتى الوقفية وتطبيق القانون الفرنس ي عليها وليس أحكام الشريعة اإلسالمية 

وبذلك تم إخضاع كل العقارات بمختلف أصنافها حتى الوقفية للقانون الفرنس ي وهذه كانت 

لوقفية حيث تمنح عقود ملكية للجزائريين الخطوة الفعلية لالستيالء على األمالك العقارية ا

باللغة الفرنسية وخاضعة للقانون الفرنس ي وهذا ما يعززه ما جاء على لسان النائب فارني " في 

 .(07)..سند فرنس ي واضح ودقيق "وض سندات عربية مبهمة ال تقرا .ع

عة وما يكمن قوله أن فرنسا عن طريق تشريعاتها العنصرية تمكنت من تغيير الطبي

القانونية للعقارات الوقفية حيث هناك ما تم دمجه مللكية الدولة أي الدومين العام وهناك ما تم 

دمجه ضمن ملكية الخواص املعمرين حيث هناك تقرير إحصائي تم اكتشافه من قبل فرقة 

ه البحث عن األمالك الوقفية على مستوى وزارة الشؤون الدينية واألوقاف في الجزائر والذي قام ب
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يذكر  1858أوت  19الجنرال كاستو و رفعه للمارشال راندون الباكم العام للقطر الجزائري بتاريخ 

 هكتار،. 18000فيه أن مساحة األراض ي الوقفية آنذاك هي 

كما أن هناك وثيقة رسمية أخرى تم اكتشافها وهي عبارة عن تقرير أعدته مديرية أمالك 

طلب من رئاسة البكومة الفرنسية تحص ي فيه األوقاف ب 1956الدولة للبكومة الفرنسية سنة 

العامة املوجودة لدى إدارة أمالك الدولة من خالل السجالت املوجودة لديها حيث أحصت آنذاك 

هكتار ونشير إلى أن هذا اإلحصاء سطحي وال يشمل كل األمالك الوقفية التي  32000حوالي 

وال يشمل  1872لوقفية التي وقفت ابتداء من سنة أدمجت في أمالك الدولة كما ال يشمل األمالك ا

أمالك املساجد والزوايا وهذه التقارير تشكل دليال قاطعا على كثرة األمالك العقارية الوقفية 

 . (08)العامة في الجزائر

النصوص القانونية الصادرة بعد استقالل الجزائر واملاسة باألمالك  الثاني:الفرع 

 العقارية الوقفية

تم إصدار مجموعة من  1962جويلية  05ترجاع الجزائر لسيادتها الوطنية في بعد اس

القوانين سواء التشريعية أو التنظيمية والتي شكلت مساسا باألمالك العقارية الوقفية سواء 

بالسلب أو باإليجاب حيث ُمدد العمل بالقوانين الفرنسية ماعدا تلك التي تمس بالسيادة الوطنية 

والذي أكدت املادة الثانية منه ما يلي "تعد باطلة  31/12/1962انون الصادر في وذلك بموجب الق

جملة من النصوص التي تمس بسيادة الدولة الداخلية والخارجية والتي لها طابع استعماري أو 

عنصري ... "  فمن خالل هذه املادة تم إلغاء كل النصوص القانونية التي تمس بالسيادة الوطنية 

ريعة اإلسالمية والتي من خاللها استطاع املستعمر الفرنس ي أن يوجه ضربة قاسية وأحكام الش

 .(09)لألمالك الوقفية أدت إلى ضياع جزء كبير منها 

ويمكننا أن نجمل أهم القوانين التي شكلت مساسا باألمالك العقارية الوقفية على النحو 

 التالي :

 62/20تحت رقم  تشريعيا أمرا 24/08/1962ريخ أصدرت الجزائر املستقلة بتا 62/20املرسوم  (1

على األمالك العقارية الوقفية  أثر مما االستقالل وهذا بعد الشاغرة األمالك وتسيير يقض ي بحماية
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األمالك  الكثير من أن بسسب وذلك الدولة إلى ملكيتها انتقلت وبذلك شاغرا كان منها إذ أن الكثير

 . (10)تصرفهم  تحت للمعمرين أو كانتالعقارية الوقفية كانت محل ملكية 

املتعلق بتأميم املنشآت الزراعية التابعة  01/10/1963املؤرخ في  63/388املرسوم رقم  (2

لألشخاص املعنويين أو الطبيعيين الذين ال يتمتعون بالجنسية الجزائرية وعليه فان العقود التي 

سواء حررت داخل الوطن أو خارجه  واملنصبة على حقوق عينية عقارية 01/07/1962تمت بعد 

دون مراعاة األحكام القانونية املنصوص عليها في هذا املرسوم تعتبر باطلة بطالنا مطلقا ، حيث أن 

من  05العقارات التي كانت موضوع لهذه العقود أدمجت ضمن األمالك الشاغرة تطبيقا للمادة 

 وهذا ما جعل(11)مالك العقارية الوقفيةاملرسوم السالف الذكر كما ويضاف إلى هذه العقارات األ 

 غير املرسوم بطريقة هذا بحكم الدولة إلى ملكيتها تؤول الوقفية املمتلكات العقارية من الكثير

الوقفية بالسلب  األمالك العقارية على أثر مما لها القانونية الخصوصية تراعى أن مباشرة دون 

 وساهم في ضياعها وصعب مهمة استرجاعها .

والذي ليس مجرد ( 12)08/11/1971املؤرخ في املتضمن الثورة الزراعية  71/73ألمر رقم ا (3

تأميم لألراض ي وإعادة توزيعها على مجموعة من املستفيدين املعدمين ولكن هذا القانون وضع 

مبادئ جديدة تغير من نمط و أسلوب االستغالل الفالحي والذي عبرت عنه املادة األولى من األمر 

حيث أكد على تبعية العديد من األمالك الوقفية للصندوق (13)بعبارة " األرض ملن يخدمها "  71/73

 منه . 38-34الوطني للثورة الزراعية وهذه بموجب املواد من 

فهذا القانون حدد الطرق واإلجراءات القانونية التي تم بموجبها التأميم وفي هذا الصدد 

الوقفية للصندوق الوطني للثورة الزراعية فهناك ما تم  تم إتباع أسلوبين في تبعية األمالك

إدماجها عن طريق الضم ويتعلق األمر باألراض ي الزراعية الوقفية الخاصة وذلك في حالة زوال 

الهيئة أو الجهة املستفيدة من ذلك الوقف)املوقوف عليهم( حيث تحل الدولة محل هذه الهيئة أما 

 .( 14)ة الوقفية العامة والتي أدمجت عن طريق التأميم النوع الثاني هو األراض ي الزراعي

املتضمن االحتياطات العقارية البلدية واملراسيم  (15)24/02/1974املؤرخ في  74/26األمر رقم  (4

التطبيقية له والتي كانت الوسيلة القانونية والسسب في إحداث تغييرات جذرية في امللكية العقارية 

وجب هذا األمر تحويل األراض ي الواقعة في املدن واملناطق العمرانية أو باملناطق البضرية،حيث أ
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القابلة للتعمير إلى البلديات الستعمالها للصالح العام بإعادة التنازل عنها للمواطنين ألغراض 

،واستنادا (16)البناء بمقابل ومنع املواطنين من التصرف في هذه األراض ي باعتبارها تابعة للبلديات 

لقانون تم االعتداء على األراض ي الوقفية وذلك بضم العديد منها للبلديات مما أثار منازعات لهذا ا

 أثقلت كاهل القضاء لبد هذه اللبظة .

 1989ما يمكن قوله بداية أنه تم االعتراف في دستور (17) 25/ 90( قانون التوجيه العقاري رقم 5
يد البماية الدستورية لألمالك الوقفية حيث باألمالك الوقفية وبذلك تم تجس 49في مادته  (18)

منه إذ تنص:"...األمالك  52بموجب املادة  1996تأكدت هذه البماية بالتعديل الدستوري لسنة 

الوقفية وأمالك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون ..."، مما جعل النظام القانوني 

 تمام به.لألمالك الوقفية يقفز قفزة نوعية من حيث االه

إال أنه لم يتم تحديد اإلطار القانوني لألمالك العقارية الوقفية إال بموجب قانون  

والذي حدد القوام التقني والنظام  (19)18/11/1990املؤرخ في  90/25التوجيه العقاري رقم 

ية القانوني لألمالك العقارية بمختلف أنواعها وأدوات تدخل الدولة والجماعات والهيئات العموم

املتضمن  74/26املتضمن الثورة الزراعية و األمر رقم  71/73كما انه ألغى أحكام األمر( 20)فيها

،وتكمن أهمية هذا القانون في اعتباره األمالك الوقفية صنفا (21)االحتياطات العقارية للبلدية 

من  23ادة قائما بذاته إلى جانب امللكية الوطنية وامللكية الخاصة وهذا ما أكدته صراحة امل

القانون السالف الذكر بنصها على ما يلي " تصنف األمالك العقارية على اختالف أنواعها ضمن 

مالك الخاصة واألمالك الوقفية األصناف القانونية اآلتية :األمالك الوطنية ،أمالك الخواص أو األ 

األمالك العقارية التي  منه عرفت األمالك الوقفية كما يلي"األمالك الوقفية هي 31كما أن املادة "

حسسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة 

، (22) عامة سواء أكان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة املوصين الوسطاء الذين يعينهم املالك املذكور"

منه إذ تنص:"  32لقانون خاص في املادة  كما أكد هذا القانون على ضرورة خضوع األمالك الوقفية

 . (23)يخضع تكوين األمالك الوقفية وتسييرها لقانون خاص " 
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 املطلب الثاني

 النصوص القانونية املنظمة لألمالك العقارية الوقفية

سنتناول في هذا املطلب مختلف النصوص القانونية املنظمة لألمالك العقارية الوقفية 

تخلت عن  1989أو تنظيمية حيث يظهر لنا جليا أن الجزائر بموجب دستور سواء كانت تشريعية 

النظام االشتراكي وتبنت نظام السوق البر ومن ثم كان لزاما تغيير املنظومة القانونية للعقار ككل 

الذي تم تناوله سالفا والذي نص على  90/25وذلك ما حدث بموجب قانون التوجيه العقاري 

املنظم لألمالك  91/10مالك الوقفية وهو ما تجسد فعال بموجب القانون قانون مستقل ينظم األ 

الوقفية في الجزائر لذلك سنتعرض في املطلب األول إلى النصوص القانونية التشريعية املنظمة 

لألمالك الوقفية أما في الفرع الثاني فسنتناول النصوص القانونية التنظيمية املنظمة لألمالك 

 الوقفية .

 النصوص القانونية التشريعية األول:الفرع 

 سنتناول في هذا الفرع مجموعة القوانين التشريعية التي نظمت األمالك الوقفية كالتالي :

والذي تم بموجبه تحديد اإلطار العام  (24)09/09/1984املؤرخ في  84/11قانون األسرة رقم ( 1

ع الخاص بالتبرعات وذلك في املواد من للوقف في الجزائر وذلك في الفصل الثالث من الكتاب الراب

حيث تضمن هذا الفصل تعريف الوقف وبين نوعيه من وقف عام و وقف خاص إال  220إلى  213

أن ما يؤخذ على هذا القانون أنه اكتفى بوضع القواعد العامة للوقف فقط كما أن مواده كانت 

سن صنعا بالنص على الوقف في املشرع الجزائري في تلك البقبة أح إال أن،  (25)جد مقتضبة 

قانون األسرة إال أننا حتى نكون موضوعيين نقول أن هذا التنصيص لم يكن دستوري ألن قانون 

الذي لم يعترف بامللكية الوقفية بل بالعكس فقد تم االعتداء  1976األسرة صدر في ظل دستور 

بعض منها في املطلب األول على األمالك العقارية الوقفية بموجب نصوص قانونية وقد ذكرنا ال

 قانون الثورة الزراعية وقانون االحتياطات العقارية البلدية .

و يعتبر أول قانون ينظم رسميا  (26)27/04/1991املؤرخ في  91/10( قانون األوقاف رقم 2

األمالك الوقفية حيث انه اهتم بالوقف كتشريع مستقل مما يدل على بداية االهتمام الرسمي به 

ه االقتصادي واالجتماعي إذ أنه وضع اإلطار العام لتنظيم األمالك الوقفية وتسييرها وبدور 
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وحفظها وحمايتها، كما أن املشرع الجزائري أحسن فعال عندما أحال إلى أحكام الشريعة اإلسالمية 

"على في الباالت التي لم يتم النص عليها في هذا القانون وهذا ما أكدته املادة الثانية منه بنصها 

غرار كل مواد هذا القانون يرجع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية في غير املنصوص عليه"، كما يالحظ 

أن في هذا القانون املشرع الجزائري قد تراجع على فكرة تأميم األمالك العقارية الوقفية حيث 

 .(27)منه استرجاع األمالك العقارية الفالحية الوقفية املؤممة  38أكدت املادة 

وما يمكن قوله على هذا القانون أنه رغم تناوله لتعريف الوقف وبيان أركانه وشروطه 

وأنواعه ومبطالته وتسيان كيفية وشروط التصرف الوقفي إال أنه في نظرنا يعتبر مقتضب نوعا ما 

في بيان األحكام القانونية الخاصة باألمالك العقارية الوقفية العامة حيث لم يتناول القانون 

انبها االقتصادية من كيفية استغاللها واستثمارها مما يؤدي إلى دفع عجلة النمو االقتصادي جو 

وعلى أي حال يبين هذا القانون مدى تغير سياسة ونهج الدولة الجزائرية اتجاه األوقاف ويعتبر 

ة خطوة مهمة في مجال االهتمام باألمالك العقارية الوقفية والسيما العامة منها ذلك أن مساف

 األلف ميل تبدأ بخطوة كما يقال واملشرع الجزائري قام بالخطوة األولى بإصداره لهذا القانون .

و الخاص  91/10املعدل واملتمم للقانون   2001ماي  22واملؤرخ في  07/01( القانون رقم 3

ية باستثمار األمالك الوقفية العامة وبذلك يكون املشرع الجزائري قد فتح مجال استثمار وتنم

مكرر من قانون األوقاف املعدل واملتمم  26األمالك العقارية الوقفية حيث أنه استنادا للمادة 

أصبح بإمكان الهيئات املنوط بها رعاية وإدارة األمالك الوقفية أن تستثمر هذه األمالك إما بتمويل 

ني وهو التمويل ذاتي وهو الذي يكون فيه رأس املال في االستثمار من الوقف ذاته أو بتمويل وط

 .(28)املخصص من طرف الخزينة العمومية أو خارجي وهو االستثمار بأموال الغير 

فقد أتى املشرع الجزائري في هذا القانون بعدة صيغ الستثمار األمالك الوقفية باختالف  

أنواعها مستقاة من أحكام الشريعة اإلسالمية فهناك ما يخص استثمار العقارات الفالحية ومن 

ذه الصيغ لدينا عقد املزارعة واملساقاة وهناك ما يخص استثمار العقارات القابلة للبناء ومن ه

الصيغ املتاحة لذلك عقد البكر وعقد املرصد وهناك ما يخص استثمار العقارات املبنية ومن 

 الصيغ أيضا املنصوص عليها قانونا عقد الترميم والتعمير ، وبذلك يكون هذا القانون خير دليل
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على اهتمام الدولة الجزائرية باألمالك الوقفية بصفة عامة وبدورها في بناء التكافل االجتماعي ولو 

 كان اهتمام متأخر  نوعا ما من طرف املشرع الجزائري .

 91/10املعدل واملتمم لقانون األوقاف رقم (29)2002ديسمبر  14املؤرخ في  02/10( القانون رقم 4

بين فقهاء القانون ذلك أنه ألغى كل املواد التي تحكم الوقف الخاص حيث والذي أثار جدال كبيرا 

والتي أصبح بموجبها يتناول القواعد العامة  91/10تم تعديل املادة األولى من قانون األوقاف 

لتنظيم األمالك الوقفية العامة وتسييرها وحفظها وحمايتها وشروط والكيفيات املتعلقة 

أما األمالك الوقفية الخاصة فتم إخضاعها لألحكام التشريعية والتنظيمية باستغاللها واستثمارها 

املعمول بها حسب ما ورد في الفقرة الثانية من املادة األولى من القانون السالف الذكر ، وقد وقع 

ناك من ذهب في رأيه إلى أن املشرع الجزائري ألغى الوقف خالف شديد ما بين أساتذة القانون فه

الخاص وهناك من ذهب في رأيه إلى أن الوقف الخاص فقط ألغى املشرع أحكامه من القانون 

 ليسري عليه قانون األسرة فقط . 91/10

وبين هذا وذاك نبدي نحن أيضا رأينا بهذا الصدد حيث من خالل زياراتنا ملجموعة من 

جدنا أن الوقف الخاص مازال لهذه اللبظة تحرر عقوده من طرف املوثقين ويستندون املوثقين و 

املعدل واملتمم و بذلك فإن املشرع الجزائري لم يلغ  84/11في تنظيم أحكامه لقانون األسرة رقم 

ليبق هذا األخير خاص باألمالك  91/10الوقف الخاص فقط أخرجه من نطاق قانون األوقاف 

 فقط .  الوقفية العامة

 النصوص القانونية التنظيمية الثاني:الفرع 

سنتناول في هذا الفرع مجموعة النصوص القانونية التنظيمية املنظمة لألمالك العقارية 

 الوقفية كالتالي :

املحدد لشروط إدارة األمالك  10/12/1998املؤرخ في  98/381( املرسوم التنفيذي رقم 1

والذي جاء مكمال للبناء القانوني لألمالك الوقفية  (30)يات ذلك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيف

من  26حيث جاء هذا النص التنظيمي ليجسد نص املادة 91/10التي أسس لبنتها قانون األوقاف  

قانون األوقاف والتي نصت على أن "إدارة األمالك الوقفية وتسييرها تكون بموجب تنظيم "، فهذا 

بين شروط وكيفية إدارة وتسيير األمالك الوقفية العامة إذ نظرا ألهميته املرسوم التنفيذي جاء لي



 

140 

 

 عبدلي أمينة املنظومة القانونية لألمالك العقارية الوقفية في الجزائر

، كما حدد ( 31)مادة عنيت األغلبية منها بالنظارة على األمالك الوقفية  40اشتمل على أربعين 

من املرسوم التنفيذي  17الشروط القانونية التي يجب أن تتوفر في ناظر الوقف بموجب املادة 

 حددت مهام الناظر وحاالت إعفاءه من منصبه أو عزله.  13ملادة كما أن ا 98/381

والخاص بإنشاء صندوق الوقف والذي صدر بتاريخ  (القرار الوزاري املشترك مع وزارة املالية2

حيث كان قرارا وزاريا مشتركا بين وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ووزارة املالية  1999مارس  02

لبق في فتح صندوق مركزي لألوقاف العامة دون الخاصة تصب فيه أموال يخول ملديرية األوقاف ا

الوقف و ريعه عبر التراب الوطني مع بيان كيفية تنظيمه وطرق املحاسبة فيه وغير ذلك من األمور 

 . (32)التنظيمية 

املتضمن إحداث وثيقة  (33) 2000أكتوبر  26الصادر بتاريخ  2000/336املرسوم التنفيذي  (3

املشرع  بات الوقفي عن طريق الشهادة مع بيان الكيفية والشروط املنظمة لذلك ،حيث أناإلث

الجزائري أخذ بما أخذ به الفقه اإلسالمي بالنسبة العتماد الشهادة في إثبات الوقف حيث نجد أن 

في فقرتها الخامسة تنص "األوقاف العامة املصونة هي  91/10من قانون األوقاف رقم  08املادة 

..األمالك التي تظهر تدريجيا بناء على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص عدول من األهالي وسكان :.

املنطقة التي يقع فيها العقار " وبذلك يكون املشرع الجزائري قد نظم مسألة الشهادة وأعطاها 

قلنا  طابعا رسميا وسماها "اإلشهاد املكتوب " وسن شروطها وكيفيات إصدارها وتسليمها وهذا كما

 .26/10/2000املؤرخ في  336/ 2000سابقا بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

وزارة الشؤون الدينية واألوقاف املشتركة بين  2002/188كما أن املذكرة الوزارية  رقم 

قد بينت شروط و كيفيات إصدار هذه الوثيقة وذلك بان تتولى مديرية الشؤون ( 34)وزارة املالية و 

ف على مستوى الوالية إعداد وثيقة اإلشهاد املكتوب وفقا لنموذج معد سلفا ،حيث الدينية واألوقا

 تسلم هذه الوثيقة إلى كل شخص يريد اإلدالء بشهادته حول ملك عقاري وقفي . 

وتتضمن هذه الشهادة املعلومات الخاصة بالشاهد مع التوقيع واملصادقة عليها من 

ى مستوى البلدية ،وبعد ذلك تودع وثيقة اإلشهاد طرف املصالح املختصة بتصديق الوثائق عل

املكتوب بمديرية الشؤون الدينية واألوقاف بالوالية وتقيد في سجل اإليداع  ويسلم وصل إيداع 
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للشاهد ثم بعد ذلك تسجل وثيقة اإلشهاد املكتوب بالسجل الخاص بامللك الوقفي ويعطى رقم 

 . ( 35)ترتيبي لكل وثيقة إشهاد

والذي بموجبه تم إحداث ( 36) 2000أكتوبر  26الصادر بتاريخ  2000/336لتنفيذي ( املرسوم ا4

الشهادة الرسمية الخاصة باألمالك الوقفية حيث انه بعد أن تتحصل مديرية الشؤون الدينية 

وثائق لإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي والذي تم ذكره سالفا فإن مدير  4واألوقاف على أربعة 

يوما الشهادة الرسمية الخاصة بامللك  15لدينية واألوقاف املختص إقليميا يعد في ظرف الشؤون ا

الوقفي العام محل اإلشهاد حيث تخضع هذه الشهادة إلى التسجيل لدى مصلبة التسجيل 

والطابع والبطاقية )مصلبة الضرائب( والتسجيل يكون بدون دفع رسوم ألنها أوقاف عامة ثم بعد 

الصادر  26/05/2001، كما أن القرار الوزاري املؤرخ في  (37)في املحافظة العقارية ذلك يتم شهرها 

عن وزير الشؤون الدينية واألوقاف قد حدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية حيث تتضمن هذه 

منه وجوبا عنوان الشهادة و املراجع القانونية املعتمدة و رقم وتاريخ  03الشهادة استنادا للمادة 

وثائق اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية تسجيل 

 واألوقاف املختصة إقليميا مع تحديد مساحة امللك الوقفي وموقعه.  

واملتضمن تحديد شروط  (38)2014فبراير  10املؤرخ في  14/70( املرسوم التنفيذي رقم 4

مة املخصصة للفالحة والتي تسري أحكامه على األمالك وكيفيات إيجار األراض ي الوقفية العا

الوقفية املخصصة للفالحة املعلومة التي تم حصرها واملسترجعة من طرف الدولة وعلى األمالك 

الوقفية األخرى التي هي في حوزة الدولة والتي يثست الحقا أنها أوقاف عامة بناء على وثائق رسمية أو 

وحسنا فعل املشرع الجزائري  14/70من املرسوم  02لمادة شهادات أشخاص وهذا استنادا ل

عندما نص على األمالك الفالحية الوقفية التي تظهر الحقا، ولإلشارة استثنى هذا املرسوم األراض ي 

إلبرام عقد إيجار الوقفية التي تخضع لنظام قانوني خاص كما نص هذا املرسوم على طريقتين 

والتي تتم إما عن طريق املزاد العلني كقاعدة عامة وهو األصل األرض الفالحية الوقفية العامة 

كما أن  14/70من املرسوم  13واستثناءا تتم عن طريق التراض ي وهذا حسب ما نصت عليه املادة 

الهيئة املكلفة بإبرام عقد إيجار األرض الفالحية الوقفية العامة هي مديرية الشؤون الدينية 

 .  (39)واألوقاف 
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املحدد لشروط وكيفيات استغالل العقارات الوقفية  (40) 18/213م التنفيذي رقم ( املرسو 5

 91/10من القانون رقم  45 ألحكام املادة والذي جاء تطبيقا املوجهة النجاز مشاريع استثمارية

من هذا القانون قد حددت نطاقه الذي يسري فقط على العقارات الوقفية  02حيث أن املادة 

من هذا القانون  03أو غير املبنية واملوجهة النجاز مشاريع استثمارية ،كما أن املادة العامة املبنية 

استثنت األراض ي الفالحية الوقفية العامة من نطاق تطبيقه كما حدد هذا القانون آليات وطرق 

 استغالل هذه العقارات وهذا كله بهدف ضمان تثمين هذه األمالك وتنميتها وفقا إلرادة الواقف .

 تمة خا

لقد تعرضت األمالك العقارية الوقفية منذ دخول املستعمر الفرنس ي إلى اعتداء قانوني 

ممنهج وذلك عن طريق إصدار العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية مما أدى إلى ضياع 

الكثير منها وعدم إمكانية استرجاعها لهذه اللبظة لألسف حيث أن ما تم استرجاعه قليل جدا 

ة بعدد األمالك الوقفية التي تم إحصائها عند دخول املستعمر الفرنس ي و بعد استقالل باملقارن

الجزائر و رغم أن األمالك العقارية الوقفية تتمتع بأهمية بالغة وال سيما من الناحية االقتصادية 

ألسف ذلك أنها تعتبر ثروة غير زائلة يمكن أن تكون آلية من آليات التنمية في الجزائر إال انه ل

املنظومة القانونية املعاجة لها تتسم بالغموض تارة وبالنقص وعدم الفاعلية تارة أخرى وهذا ما 

اتضح لنا ونحن بصدد التحضير لهذه الورقة البحثية مما جعلنا نصل  إلى مجموعة من النتائج 

 واملقترحات سنوردها تباعا كاآلتي :

 أوال / النتائج        

نونية املنظمة لألمالك العقارية الوقفية بالفاعلية مما جعل عدم اتسام النصوص القا .1

الكثير من النصوص القانونية املنظمة لها مفرغة من محتواها فمثال الشخصية 

من قانون األوقاف وإذا ما بحثنا وتقصينا  05للمعنوية للوقف املعترف بها بموجب املادة 

ده غير مفعل فممثل الوقف عن مدى التمتع الفعلي للوقف بالشخصية املعنوية نج

 05العام من املفترض هو ناظر الوقف إال أن في البقيقة ال يوجد في الجزائر بأكملها إال 

خمسة نظار لألمالك الوقفية العامة فقط، كما أنه من املفترض أن كل وقف يتمتع 
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ع بالذمة املالية املستقلة إال أنه من الناحية الواقعية نجد حساب موحد يصب فيه ري

 الوقف يسمى بالصندوق املركزي لألوقاف إذن أين هي الذمة املالية املستقة للوقف ؟  

 91/10إلغاء املشرع الجزائري لكل املواد املنظمة للوقف الخاص من قانون األوقاف  .2

أدخلنا في دائرة كنا نأمل الخروج منها وسأشرح ماذا أعني بالضبط ، فبموجب هذا 

صة من والية مديرية الشؤون الدينية واألوقاف التي بقى القانون خرجت األوقاف الخا

عملها محصورا فقط في إدارة وتسيير ورعاية األمالك الوقفية العامة وبذلك ال يتم 

تسليم نسخة من الدفتر العقاري للوقف الخاص للمديرية املختصة إقليميا وكما نعلم 

عام فلنفترض أن العقب جيدا فإن الوقف الخاص عند انقراض العقب يتحول إلى وقف 

قد انقرض فكيف تعلم املديرية بأن العقار هو أصال وقفا ومن ثم نعود إلى متاهة البحث 

 عن األمالك العقارية الوقفية واسترجاعها والتي كلفت الدولة أمواال باهضة . 

كنا نأمل أن يصدر قانون ينظم استثمار األمالك العقارية الوقفية إال أنه لألسف فإن  .3

الخاص باستثمار العقارات الوقفية العامة املبنية وغير   18/326رسوم التنفيذي امل

املبنية لم يكن على مستوى طموح الباحثين ذلك أنه اعتمد على نفس الوسائل القانونية 

التي يتم بها استغالل العقارات التابعة للملكية الخاصة للدولة وهي الصفقات العمومية 

ك للدولة فكما نعلم جيدا أن امللكية تنتقل إلى حكم ملك هللا رغم أن األوقاف ليست مل

عز وجل في الوقف هذا من جهة ومن جهة أخرى فكيف سنضمن النزاهة والشفافية في 

شوب الصفقات العمومية في هذا العقد اإلداري ونحن نعلم جيدا الفساد الذي ي

 ؟الجزائر

 ثانيا / املقترحات 

لك لتوضيح مركز الوقف الخاص و إال إصدار وذ 91/10تعديل قانون األوقاف  .1

قانون جديد ينظم األوقاف الخاصة ألن الوقف الخاص منظمة أحكامه في قانون 

من قانون األسرة تحيلنا إلى  222األسرة وهي عبارة عن مواد جد مقتضبة ونعم املادة 

هي أنه أحكام الشريعة اإلسالمية إال أنه هنالك نقطة جد هامة يجب اإلشارة إليها و 

في حالة نزاع قضائي في الوقف الخاص فإن القاض ي عند عدم وجود النص سيجتهد 
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تنص على أنه في  222وبذلك سيرجع إلى كل أحكام الشريعة اإلسالمية ألن املادة 

حالة عدم وجود نص في هذا القانون يتم الرجوع إلى كل أحكام الشريعة اإلسالمية  

ب على القاض ي إتباعه وبما أن القاض ي فاملشرع لم ينص على مذهب معين وج

تكوينه قانوني وليس لد دراية كافية باألمور الشرعية فإنه سيكون في األمر عسر 

 عليه وال ندري ما انعكاس ذلك على اجتهاده في املسألة .

إخضاع األراض ي الفالحية الوقفية العامة آللية واحدة في استثمارها ولقانون موحد،  .2

الذي نص على  07/01تعلقة باستثمارها مشتة ما بين القانون فلماذا اآلليات امل

الذي نص على استغالل األراض ي  14/70صيغة عقد الزارعة واملساقاة والقانون 

 الفالحية الوقفية العامة املسترجعة عن طريق عقد االمتياز .

تي تفعيل الشخصية املعنوية للوقف واالحترام الفعلي إلرادة الواقف واشتراطاته ال .3

تضمنها عقد الوقف استنادا للقاعدة الفقهية التي تنص على " شرط الواقف كنص 

من قانون األوقاف التي تنص على " يتمتع  05الشارع " والتي جسدها املشرع في املادة 

الوقف بالشخصية املعنوية وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتجسيدها " 

ما يتم استغالل العقار الوقفي في مجال لم يورده ذلك أنه في الواقع العملي كثيرا 

 الواقف في عقد الوقف لألسف . 

 الهوامش :

، ، مكتبة امللك عبد العزيز للنشر 2003( محمود أحمد مهدي ، نظام الوقف في التطبيق املعاصر ، الطبعة األولى 1

  33صفحة 

الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري ، أطروحة ، إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في بوضيافعبد الرزاق ( 02

، بكلية العلوم االجتماعية  2005/2006دكتوراه في العلوم اإلسالمية تخصص شريعة وقانون للسنة الجامعية 

 . 16والعلوم اإلسالمية ، جامعة الباج لخضر بباتنة ،صفحة 

دكتوراه في العلوم اإلسالمية تخصص فقه محمد عيس ى ، فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم ، أطروحة ( 03

 . 39، كلية العلوم اإلسالمية بجامعة الجزائر ،صفحة  2003/2004وأصوله للسنة الجامعية 

 . 39نفس املرجع ، صفحة ( 04

عدة بن داهة ، عدوانية التشريعات العقارية الفرنسية في الجزائر وخروجها عن القانون و األخالق ، مقال ( 05

 . 192، العدد الخامس ، صفحة  2014/2015لة الناصرية للدراسات االجتماعية والتاريخية لسنة منشور بمج
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 . 34محمود أحمد مهدي ، مرجع سابق ، صفحة ( 06

 . 61، دار هومة ، صفحة  2004عمار علوي ، امللكية والنظام العقاري في الجزائر ، العقار ، الطبعة الرابعة ( 07

طار القانوني للملكية العقارية الوقفية العامة في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة عبدلي أمينة ، اإل ( 08

، كلية البقوق والعلوم السياسية  2015/2016املاستر في تخصص قانون األحوال الشخصية للسنة الجامعية 

 . 03بجامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة ، صفحة 

، 2006وني والتنظيمي ألمالك الوقف في الجزائر، الطبعة الثانية ، دار هومة الجزائر( خالد رامول ، اإلطار القان09

   17صفحة 

سة تطبيقية عن الوقف في ( عبد القادر بن عزوز،فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم )درا10

الشريعة ،كلية ،أطروحة  لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم اإلسالمية تخصص الفقه وأصوله ،قسم الجزائر(

 . 44، صفحة   2004-2003العلوم اإلسالمية،جامعة الجزائر

( عبد البفيظ بن عبيدة ،إثبات امللكية العقارية والبقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري ،الطبعة 11

  17صفحة. 2006الخامسة ، دار هومة 

جريدة الرسمية الجزائرية الصادرة ، ال 08/11/1971املتضمن الثورة الزراعية املؤرخ في  71/73األمر رقم ( 12

 . 93م عدد 1971نوفمبر  30بتاريخ 

بوعافية رضا ، أنظمة استغالل العقار الفالحي في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العقاري ( 13

 .  42بباتنة ، صفحة ، كلية البقوق والعلوم السياسية بجامعة الباج لخضر  2088/2009للسنة الجامعية 

  21( خالد رامول ، املرجع السابق،صفحة14

املتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، الجريدة  1974فبراير  20املؤرخ في  74/26األمر رقم ( 15

 .  19،عدد 1975مارس  05الرسمية الصادرة بتاريخ 

  .21عبد البفيظ بن عبيدة ، املرجع السابق،ص  ( 16 

 49عدد  1990املتضمن التوجيه العقاري ، جريدة رسمية سنة  18/11/1990املؤرخ في  90/25القانون رقم  (17

 . 55عدد  1995جريدة رسمية لسنة  25/09/1995املؤرخ في  95/26واملعدل واملتمم باألمر رقم 

  . 09دد،ع 1989مارس سنة  01،الجريدة الرسمية الصادرة في 1989( الدستور الجزائري لسنة 18

 املتضمن التوجيه العقاري ، املرجع السابق . 18/11/1990املؤرخ في  90/25القانون رقم ( 19 

( خير الدين بن مشرنن، إدارة الوقف في القانون الجزائري،رسالة لنيل شهادة املاجستير في قانون اإلدارة 20

فحة ،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان، ص،كلية البقوق والعلوم السياسية2012-2011املحلية، السنة الجامعية 

104 .   

 . 41( عبد البفيظ بن عبيدة ، مرجع سابق ، ص21
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 .  23( خالد رامول ، مرجع سابق ،صفحة 22

  105( خير الدين بن مشرنن، مرجع سابق ،صفحة 23

، ن قانون األسرةم املضم 1984سنة  يونيو 09ه املوافق ل  1404رمضان عام  09املؤرخ في  84/11قانون رقم ( 24

 .24م عدد  1984يونيو سنة 12ه املوافق ل1404رمضان 12الجريدة الجزائرية الرسمية الصادرة بتاريخ 

  22( خالد رامول ، مرجع سابق، صفحة 25

م 1991ماي  08ادرة بتاريخ الجريدة الجزائرية الرسمية الص 27/04/1991املؤرخ في  91/10( قانون األوقاف 26

 .21عدد 

 .  23، صفحة  رجع السابقالد رامول ، امل( خ27

خير الدين موس ى فنطازي ، عقود التبرع الواردة على امللكية العقارية ، الوقف ، الجزء األول ، الطبعة األولى  (28

 . 198، دار زهران للنشر ، عمان ، صفحة  2012

الجريدة الرسمية  91/10ن األوقاف رقم املعدل واملتمم لقانو  2002ديسمبر  14املؤرخ في  02/10القانون رقم ( 29

  . 83م ، عدد  2002ديسمبر  15الجزائرية الصادرة بتاريخ 

املحدد لشروط إدارة األمالك الوقفية وتسييرها   10/12/1998املؤرخ في  98/381( املرسوم التنفيذي رقم 30

ديسمبر  02ه املوافق ل 1419ان شعب 13الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ وحمايتها وكيفيات ذلك،

 . 90،عدد  1998

 .  107( خير الدين بن مشرنن، مرجع سابق ، صفحة 31

 . 49( عبد القادر بن عزوز ، مرجع سابق ، صفحة 32

املتضمن إحداث وثيقة اإلشهاد املكتوب إلثبات  2000/ 26/10املؤرخ في  336/ 2000املرسوم التنفيذي رقم ( 33

 . 64، عدد  2000/ 31/10جريدة الرسمية الصادرة بتاريخ ال امللك الوقفي ،

 11مؤرخة في  188/2002( املذكرة الوزارية املشتركة بين وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ووزارة املالية رقم 34

  .2002جوان 

  100ائر ، صفحة ، دار الهدى ، عين مليلة الجز  2006كنازة محمد ، الوقف العام في التشريع الجزائري، طبعة ( 35

. 

املتضمن إحداث الشهادة الخاصة بامللك  2000/ 26/10املؤرخ في  2000/336املرسوم التنفيذي رقم ( 36

 .2001،سنة  32الوقفي،الجريدة الرسمية العدد 

 ،2012ن الجزائري ، الطبعة األولى ( عيس ى بن محمد بوراس ، توثيق الوقف العقاري في الفقه اإلسالمي و القانو 37

 . 193- 189جمعية التراث الجزائر  ، صفحة 
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واملتضمن تحديد شروط وكيفيات إيجار األراض ي  2014فبراير  10املؤرخ في  14/70( املرسوم التنفيذي رقم 38

 .09العدد  2014فبراير  20الوقفية العامة املخصصة للفالحة ، الجريدة الرسمية الصادرة  بتاريخ 

واملتضمن تحديد شروط وكيفيات إيجار األراض ي  2014فبراير  10املؤرخ في  14/70( املرسوم التنفيذي رقم 39

 الوقفية العامة املخصصة للفالحة ، املرجع السابق .

املحدد لشروط وكيفيات استغالل العقارات  2018أوت  20الصادر بتاريخ  18/213املرسوم التنفيذي رقم ( 40

 . 52، عدد  2018أوت  29، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ الوقفية املوجهة النجاز مشاريع استثمارية 

 قائمة املراجع :

 أوال / الكتب 

، مكتبة 2003يق املعاصر ، الطبعة األولى محمود أحمد مهدي ، نظام الوقف في التطب .1

 امللك عبد العزيز للنشر .

، 2004ابعة ، العقار ، الطبعة الر  عمار علوي ، امللكية والنظام العقاري في الجزائر  .2

 دار هومة .

، اإلطار القانوني والتنظيمي ألمالك الوقف في الجزائر، الطبعة الثانية خالد رامول  .3

 ، دار هومة الجزائر  2006

عبد البفيظ بن عبيدة ،إثبات امللكية العقارية والبقوق العينية العقارية في التشريع   .4

 ، الجزائر ، دار هومة 2006الجزائري ،الطبعة الخامسة 

خير الدين موس ى فنطازي ، عقود التبرع الواردة على امللكية العقارية ، الوقف ، الجزء  .5

 ، دار زهران للنشر، عمان . 2012األول ، الطبعة األولى 

لفقه اإلسالمي والقانون عيس ى بن محمد بوراس ، توثيق الوقف العقاري في ا .6

 ،جمعية التراث الجزائر . 2012، الطبعة األولى الجزائري 

، دار الهدى ،عين مليلة  2006كنازة محمد ،الوقف العام في التشريع الجزائري، طبعة  .7

 الجزائر.

 ثانيا / الرسائل الجامعية :

 أطروحات الدكتوراه (1
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عبد القادر بن عزوز،فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم )دراسة تطبيقية  .1

العلوم اإلسالمية  عن الوقف في الجزائر( ،أطروحة  لنيل شهادة الدكتوراه في

،قسم الشريعة ،كلية  2004/ 2003تخصص الفقه وأصوله  للسنة الجامعية

  العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر .

 مذكرات املاجستير واملاستر (2

بوعافية رضا ، أنظمة استغالل العقار الفالحي في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة  .1

، كلية البقوق  2088/2009 ماجستير في القانون العقاري للسنة الجامعية

 والعلوم السياسية بجامعة الباج لخضر بباتنة .

خير الدين بن مشرنن، إدارة الوقف في القانون الجزائري،رسالة لنيل شهادة  .2

،كلية البقوق 2012-2011املاجستير في قانون اإلدارة املحلية،السنة الجامعية 

 .والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان 

عبدلي أمينة ، اإلطار القانوني للملكية العقارية الوقفية العامة في القانون  .3

الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة املاستر في تخصص قانون األحوال الشخصية 

، كلية البقوق والعلوم السياسية بجامعة  2015/2016للسنة الجامعية 

 الجياللي بونعامة بخميس مليانة .

 مية ثالثا / املجالت العل

عدة بن داهة ، عدوانية التشريعات العقارية الفرنسية في الجزائر وخروجها عن  .1

القانون و األخالق ، مقال منشور بمجلة الناصرية للدراسات االجتماعية والتاريخية 

 ، العدد الخامس . 2014/2015لسنة 

 رابعا / الدساتير والنصوص التشريعية والتنظيمية 

 الدساتير 

مارس سنة  01مية الصادرة في ،الجريدة الرس1989ري لسنة الدستور الجزائ .1

 . 09،عدد1989

 النصوص التشريعية 
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جريدة ، ال08/11/1971املتضمن الثورة الزراعية املؤرخ في  71/73األمر رقم  .1

 . 93م عدد 1971نوفمبر  30الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 

من تكوين احتياطات عقارية لصالح املتض 1974فبراير  20املؤرخ في  74/26األمر رقم  .2

 .  19،عدد 1975مارس  05البلديات، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 

 1984يونيو سنة  09ه املوافق ل  1404رمضان عام  09املؤرخ في  84/11قانون رقم  .3

رمضان 12الجريدة الجزائرية الرسمية الصادرة بتاريخ م املضمن قانون األسرة ، 

 . 24م عدد  1984يونيو سنة 12له املوافق 1404

 ةالعقاري، جريداملتضمن التوجيه  18/11/1990املؤرخ في  90/25القانون رقم  .4

املؤرخ في  95/26واملعدل واملتمم باألمر رقم  49عدد  1990رسمية سنة 

 . 55عدد  1995جريدة رسمية لسنة  25/09/1995

لجزائرية الرسمية الصادرة الجريدة ا 27/04/1991املؤرخ في  91/10قانون األوقاف  .5

 . 21م عدد 1991ماي  08بتاريخ 

م املعدل  2001مايو  22ه و املوافق ل  1422صفر  28املؤرخ في  07/01قانون  .6

 .29عدد  2001الرسمية لسنة  ة، الجريد91/10واملتمم للقانون 

م املعدل واملتمم لقانون األوقاف رق 2002ديسمبر  14في  املؤرخ 02/10القانون رقم  .7

 .83م، عدد  2002ديسمبر  15الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ  91/10

 النصوص التنظيمية  

املحدد لشروط إدارة   10/12/1998املؤرخ في  98/381املرسوم التنفيذي رقم  .1

الجريدة الرسمية األمالك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك،

ديسمبر  02ه املوافق ل 1419 نشعبا 13الجزائرية الصادرة بتاريخ 

 . 90،عدد 1998

املتضمن إحداث  2000/ 26/10املؤرخ في  336/ 2000املرسوم التنفيذي رقم  .2

الجريدة الرسمية الصادرة  وثيقة اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي ،

 . 64، عدد  2000/ 31/10بتاريخ 
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املتضمن إحداث  2000/ 26/10املؤرخ في  2000/336املرسوم التنفيذي رقم  .3

 . 32، عدد 2001الشهادة الخاصة بامللك الوقفي،الجريدة الرسمية لسنة 

واملتضمن تحديد  2014فبراير  10املؤرخ في  14/70املرسوم التنفيذي رقم  .4

شروط وكيفيات إيجار األراض ي الوقفية العامة املخصصة للفالحة ، الجريدة 

 .09العدد  2014فبراير  20الرسمية الصادرة  بتاريخ 

املحدد لشروط  2018أوت  20الصادر بتاريخ  18/213املرسوم التنفيذي رقم  .5

وكيفيات استغالل العقارات الوقفية املوجهة النجاز مشاريع استثمارية ، 

 . 52، عدد  2018أوت  29الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 
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 حماية املستهلك  من خالل تأمين وسائل الدفع اإللكتروني
Consumer protection through secure electronic payment methods. 

 

 أسماء بعلوجالدكتورة:                                             املنتصر باهلل أبوطه                    

 أستاذة محاضرة قسم أ                                للعقودمخبر النظام القانوني ب عضو  

 الحقوق والعلوم السياسيةكلية                           والتصرفات في القانون الخاص          

 ، خميس مليانةجياللي بونعامةالجامعة              ، خميس مليانةجياللي بونعامةالجامعة 

            Noui1274@hotmail.fr                                 a_abutaha@univ-dbkm.dz 

 امللخص

إن املشرر  الجااررررم عمرر  عارر  سمالررة وسررار  الردفو املنهرونرري ومنمياللررا، وذلرر  مرر  خررال  

املتعلق بالتجارة املنهرونيرة، والر م  18/05رها صدور قانون  رقم مجموعة م  القوانين، وكان أخ

عاز م  ه ه الحمالة وم  خال  ربط ه ه األخير  بنظام مصدلق مؤمنا، ومرخصا بره وفقرا للرشرر و 

 املعمو  به.

كمررررررا خررررررو  املشررررررر  الجااررررررررم ال نرررررر  الجاارررررررر الج ررررررة امل ل ررررررة برقابررررررة  لضررررررمان اسررررررتجاب لا 

ينرررس وسررررية ال يانرررات وسرررالم لا و أمررر  م ادل رررا وسمال لرررا، وهررر ا مررر  أجررر  نشرررر ملتطل رررات الرشررربي  ال 

الثقة لدى جم ور املس للنين لرشجيو التعام  بالتجرارة املنهرونيرة، ومواك رة التطرور التننولرو ي 

للمعلومات ورفو مستوم االقتصاد الوطنس والوعي الثقافي فري أوسراج جم رور املسر للنين املتعراملين 

 قو املنهرونية.عبر املوا

دفو املنهرونررريت  مرررنمين الررردفو املنهرونررريت الحمالرررة ال نيرررة لوسرررار  الررردفو الررر: الكلماااامل املحتاح اااة

املنهرونررررررررريت الحمالرررررررررة ال ننيرررررررررة لوسرررررررررار  الررررررررردفو املنهرونررررررررريت سمالرررررررررة القانونيرررررررررة لوسرررررررررار  الررررررررردفو 

 املنهروني.

Abstract: 

The Algerian legislator has worked to protect and secure the means of 

electronic payment, through a set of laws, the latest of which is Law No. 

18/05 on electronic commerce, which strengthened this protection by 

linking the latter with a secure certification system, and licensed in 

accordance with the legislation. 

mailto:Noui1274@hotmail.fr
mailto:Noui1274@hotmail.fr
mailto:a_abutaha@univ-dbkm.dz
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The Algerian legislator also authorized the monitoring body to ensure its 

responsiveness to the demands of interoperability, data confidentiality, 

integrity, exchange and protection, in order to spread confidence among the 

consumer audience, encourage dealing with e-commerce, keep pace with the 

development of information technology, and raise the level of national 

economy and cultural awareness among the consumer audience dealing 

through the website. 

Key Words: 

 Electronic Payment, Secure online Payment, Technical Protection For 

Electronic Payment Methods ,Bank protection of electronic payment 

methods, Legal protection of electronic payment methods . 

 مقدمة 

 في االقتصاد ب ع  التطور العلمس والتقنس  
ً
 أساسيا

ً
يش   نظام الدفو املنهروني عامال

بالنظر الستخدامه في تس ي  امل ادالت واملعامالت املالية والتجارية ليحقق األهداف املخطط ل ا في 

 منمية االقتصاد الدولي بص ة عامة والوطنس بص ة خاصة.

تجارة واملعامالت املصرفية املنهرونية عبر االنهرنت في مختلف دو  ورغم اتسا  نطاق ال     

 –خاصة مل  التس ل ون أسد أطراف ا املس لل  –العالم، فإن ثمة محدلات تعهرض ه ه املعامالت 

ومحد م  عنصر الثقة والضمان أثناء من ي ها، ه ا ما دفو العدلد م  الشركات في مجا  

وير النظم الخاصة بالحمالة في املواقو التجارية عا  ش نة االنهرنت مننولوجيا املعلومات، إل  مط

 1 لتوفير الثقة للمس لل .

فتعدد املخاطر النامجة ع  استخدام ش نة االنهرنت، التس لتعرض ل ا املس لل  ماللا ما  

لتعلق بانتحا  الشخصيات أو اخهراق املواقو والع ث بمحتواها واالستخدام البير املرخص به 

يرها م  املخاطر، وللحمالة م  مل  املخاطر وم  أج  استقرار املعامالت التجارية املنهرونية، وغ

أصدر املشر  الجااررم مرسانة قانونية تعم  عا  سمالة ومنمين وسار  الدفو املنهروني، وكان 

و ي ، وه ا م  أج  مواك ة التطور التننول18/50أخرها صدور قانون التجارة املنهروني رقم 

املعلومات ومسالرة االم اقيات الدولية وامقليمية التس انتهجت ن س السياق في مجا  ذات 

 الحمالة .

 وم  هنا نطرح امش الية التالية:

 اإلشكال ة: ما هي الطب عة القانون ة لحماية املستهلك في وسائل الدفع اإللكتروني؟
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 حثين، سنتطرق في امل حث األو  ولإلجابة ع  ه ه امش الية  نقسم ه ا املوضو  إل  م

 إل  مقنيات أم  العمليات املنهرونية، ثم سنتطرق إل  منمين الدفو املنهروني في امل حث الثاني.

 املبحث األول 

 ن العمل امل اإللكترون ةتقن امل أم

تعتمد مقنيات ام  العمليات املنهرونية عا  مقنيات تعم  عا  محدلد هوية املتعام   

م  ج ة، وسالمة م اد  ال يانات  املنهرونية م  ج ة أخرى، وعليه قسمنا ه ا  املنهروني

امل حث إل  مطل ين، سنتطرق في املطلب األو  مقنيات محدلد الشخصية والوثوق في هوية 

 2 املتعاقدل ، وسنتطرق في املطلب الثاني إل  مقنية أم  املراسالت واملواقو املنهرونية.

 املطلب األول 

 خص ة والوثوق في هوية املتعاقدينتحديد الش تقن امل

اشهرج املشر  الجااررم لق و  النتابة املتخ ة شنال إلنهرونيا ومنح ا الحجية الالزمة  

في امث ات أن ل ون في امم ان محدلد هوية الشخص ال م صدرت منه باألوضا  املقررة في املادة 

ه: "يعتبر امث ات بالنتابة في الش   املنهروني التس منص عا  أنم  القانون املدني  1منرر  323

كامث ات بالنتابة عا  الورق ، بشرج إم انية التنكد م  هوية الشخص ال م أصدرها وأن م ون 

 .معدة ومح وظة في ظروف مضم  سالم لا"

وأكد املشرو  الجااررم عا  ضرورة التنكد م  هوية املتعاملين في ال نوك في النظام رقم  

لتعلق بالرقابة الداخلية لل نوك واملؤسسات املالية في املادة  2011،3نوفمبر  28املؤرخ في  08 – 11

التس منص عا : "...الس ر عا  التحدلد  الدقيق ل وية اآلمر بالعملية واملست يد م  التحويالت  29

 املنهرونية، بامضافة إل  عنوانيلما م ما كانت الوسيلة املستعملة..".

ش  فيه أن مسنلة التنكد م  هوية األطراف ال تش   ألة صعوبة في مجا   ومما ال 

القواعد العامة في العقود، مثلما هو الحا  في التعاقد باملراسلة، بينما مايد مل  املسنلة تعقيدا إذا 

ما كان ذل  التعاقد لتم ع  بعد م  خال  ش نة االنهرنت، ويرجو السبب في ذل  إل  الص ة 

سواء كانوا ماودم  4لحرة والت اعلية للش نة، وتعدد املتدخلين في العملية التعاقدلة،امل توسة وا

 خدمات االنهرنت أو مقدمي خدمات التصدلق املنهروني.

ويقصد بالوثوق في هوية املتعاقدل ، مل  العملية التس لمن  م  خالل ا التحقق م   

، فالط يعي أن م ون التجارة هوية الشخص ال م لمارس نشاطه عبر الش نة مو شخص آخر

محاطة بالثقة عند إبرام العقد التجارم  ، لرس ي  التحقق م  هوية األطراف، إال أن ه ه الثقة 
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قد م ون محدودة أو م ددة بعدم الصحة في الوسار  املنهرونية، األمر ال م قد لرشن  منه 

م انية من ي  الطرف اآلخر املس لل ، فيلجن إل  ال حث ع  ك  سمالة للطمننينة بشنن مدى إ

 5اللهزامه القانوني، ومدى قدرة أم  االمصاالت املنهرونية في محقيق املصداقية.

م  ناسية أخرى، إن معرفة هوية املتعاقد اآلخر عنصر هام في الروابط العقدلة وذل   

وإذا  لتعيين القانون الواجب التط يق عندما ل ون ه ا األخير هو القانون الشخص س لألطراف

كانت هناك وسار  لتحدلد هوية املتص  معه، مث  برامج مقت ي األثر إال أنلا م  الناسية العملية 

 6معقدة بالنس ة لبال ية املستخدمين.

للجن املتعاملين املنهرونيين خاصة ال نوك في سبي  محقيق ه ا اآلمان إل  مقنيات يسع   

م  خدماتلا وأن املست يد فعال هو العمي  صاسب م  خالل ا إل  التنكد م  مشروعية االست ادة 

 7الحساب.

وعليه سنتطرق إل  محدلد نظام هوية املستخدم وكلمة السر في ال ر  األو ، ثم سنتطرق إل  

 محدلد نظام كلمة السر التس ال متنرر في ال ر  الثاني.

 نظام هوية املستخدم وكلمة السر الحرع األول:  تحديد

  املوقو قصد االست ادة م  الخدمات املنهرونية، أو  ما لصادفه عند دخو  العمي  إل

هو إدخا  هوية املستخدم وكلمة السر، إال أنه رغم االستياطات التس لتخ ها املتعام  م  أج  

عدم كشف كلمة السر الخاصة به، فإن ابت ارات بعض األشخاص ال م لحهرفون امجرام عبر 

وص  ملعرف لا وه ا أمر خطير بالنس ة للحسابات ال ننية بحيث االنهرنت مجعل م قادري  عا  الت

لتمن  املجرم م  محوي  أموا  إل  سسابات أخرى دون أن لهرك أم أثر ع  هويته، وذل  

باستخدام أساليب مقنية لالقتحام والسطو، ولع  أكثر عا  كلمات السر هو أسلوب االقتحام 

املقتحم بتجربة ك  القيم املمننة وقد ظ رت عا   العشوائي أو التخمين العشوائي، بحيث لقوم

وهو   crack lophetاالنهرنت مجموعة م  البرامج مقوم بل ه امل مة بسرعة فارقة مث  برنامج 

 8برنامج للتخمين العشوائي سر و جدا.

 تحديد نظام كلمة السر التي ال تتكرر   الحرع الثاني:

منرر ألن كلمة السر ال م ون صالحة إال مرة واسدة، وقد سميت ه ه الطريقة ب لمة السر التس ال 

تستخدمه خاصة ال نوك عند إجراء العمليات التس متضم  أوامر الدفو، يستخدم ه ا النظام 

كوسيلة إضافية للنظام السابق سيث يعتمد عا  اشهراك ك  م  العمي  وال ن  للتوص  ل لمة 

ل دالة بن س جملة املرور وعدد مرات إدخا  السر التس ال منرر، سيث لتم ماويد ك  ماللا في ا
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في دأ العمي  بإرسا  رسالة ال دالة فيرد ال ن  برقم  9ال يانات الخوارزمية القيمة االختيارية،

 عشوائي لتم استخدامه في إخراج كلمة السر التس ال منرر، ويمر ك  ذل  بثالث خطوات: 

 أوال: الخطوة التمه دية

 ويتم إضافته إل  الرقم العشوائي ثم مرس  إل  ال ن . لدخ  العمي  جملة املرور 

 ثان ا: خطوة التول د

خانة  64لتم من ي  خوارزمية القيمة االختيارية عدة مرات عا  ه ه الجملة منتاج كلمة سر ذات 

 أو أكثر، ه ا العدد هو املخان في ج ازم العمي  وال ن .

 ثالثا: خطوة العرض

في املرسلة السابقة وتعرض بصورة مقروءة، وفي املرسلة الاللارية  سيث منخ  كلمة السر املنتجة

 يستخدم العمي  ه ه ال لمة مرة واسدة فقط بإرسال ا لل ن . 

ال م لتنكد م  صح لا بعد أن متم العملية املراد إنجازها، مص ح ه ه ال لمة غير صالحة 

 لالستعما .

 املطلب الثاني

 كترون ةاملراسالمل واملواقع اإلل تقن ة أمن

تلدف ه ه التقنيات إل  منمين وصو  ال يانات املطلوبة دون زيادة أو نقصان في صورة  

فخاصية  10سليمة وصحيحة إل  املرس  إليه املعنس دون غيره في الوقت املحدد ل ا دون منخير،

 افتتاح ش نة املعلومات أمام جميو مستخدميلا سواء ال اش ين ع  هوي لم أو مخ يلا يلدد سرية

 .11ال يانات املت ادلة بين األطراف

ومتعلق ه ه الصعوبات بالنواحي ال نية الخاصة بتننولوجيا املعلومات واالمصاالت  

والبرمجيات وأنظمة الرشبي ، ه ا ما أدى بالعاملين في امليدان املنهروني إل  ابت ار وسار  سدلثة 

، وسمالة املواقو املنهرونية م  لحمالة أم  وسرية املراسالت واملعلومات ع  طريق تش يرها

 خال  جدران الحمالة.

وعليه سنتطرق في ه ا املطلب إل  الرش ير في ال ر  األو ، ثم سنتطرق إل  جدران الحمالة في ال ر  

 الثاني.

 تشحيرالحرع األول: ال

يعرف الرش ير بننه محوي  املعلومات إل  ش رات غير م  ومة )دون معنى( ملنو األشخاص 

املرخص ل م م  االطال  عا  املعلومات وس ظ ا م  الع ث بمحتويات وذل  بتبيير ش ل ا إل  غير 
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صورة ال لمن  ف م ا إال بعد إرجاع ا إل  صورتلا األصلية، فعملية الرش ير تعم  عا  محوي  

النصوص العادلة إل  نصوص مش رة وذل  باستخدام م اميح وه ه امل اميح تسرند إل  صيغ 

قدة )خوارزميات( وتعتمد قوة وفعالية الرش ير عا  أساسين: الخوارزمية وطو  رياضية مع

 وينقسم الرش ير إل  متماث ، وتش ير ال متماث . 12(، Bitامل تاح )مقدر بال ت 

 التشحير املتماثل أوال:

هو أسلوب م  أساليب الرش ير يستخدم فيه م تاح سرم لرش ير رسالة ما وف  

ح املتناظر ألن امل تاح ال م يستخدم لرش ير الرسالة هو ن سه املستخدم تش يرها و سمى بامل تا

ل   تش يرها، لن  ه ه الطريقة متطلب إسالة امل تاح بين األطراف بطريقة لجب أن مضم  

 13سالمته وتعطي ه ه التقنية سمالة أكثر في الش نة املبلقة.

 ثان ا: التشحير الالمتماثل

ير، لتم فيه تش ير ال يانات باستخدام م تاح ما، وف  وهو أسلوب م  أساليب الرش   

تش يرها باستخدام م تاح آخر، ول  ا السبب يسمى بالرش ير بامل تاح الالمتناظر، ألن م تاح 

الرش ير لختلف ع  م تاح ف  الرش ير وه ا هو ال رق بين الرش ير املتناظر والرش ير 

تش ير الرسالة أو التوقيو باستخدام الرقم العام  الالمتناظر، سيث أنه في الرش ير املتناظر لتم

وفي ن س الوقت لتم ف  الش رة وإرجاء املعلومات إل  وضع ا األصاي باستخدام ن س الرقم 

العام، ولو سص  أن الشخص آخر يعرف ه ا الرقم أو موص  إليه ع  طريق الدلي  العام 

 ف إم انه ف  الش رة وقراءة الرسالة أو التوقيو.

ذا مم تش ير املعلومات بنسلوب الرش ير الالمتناظر فإن املعلومات لتم تش يرها بالرقم العام أما إ

ولن  ال لمن  ف  الش رة والوصو  إل  مل  املعلومات إال بامل تاح الخاص لصاسب ذل  امل تاح 

 14ر.العام ال م مم عا  أساسه الرش ي

األخص في التجارة املنهرونية فقد وفي ه ا امطار وبلدف منمين سالمة االمصاالت وعا   

أصدرت فرنسا أربعة مراسيم وستة قرارات مط يقية ل ا خاصة بننظمة الرش ير ضم  سلو  

قام  1996جويلية  26أما القانون الصادر بتاريخ  1990ديسمبر  29م  قانون  28تعدل  املادة 

التوثيق وضمان وسدة  بتحرير االستعما  الشخص س لوسار  وخدمات الرش ير التس ل ا وظي ة

ال يانات، بامضافة إل  مل   التس ل ا وظارف منمين السرية وال تستعم  إال م  خال  ام اقات سرية 

منظمة م  ق   مؤسسات معتمدة، لن  عندما مؤم  خدمات الرش ير وظارف املحافظة عا  

االستعما  السرية باستعما  م اميح ليست منظمة م  طرف أسد األشخاص ذوم الثقة، فإن 

الشخص س لوسار  وخدمات الرش ير التس ل ا وظي ة التوثيق وضمان وسدة ال يانات، بامضافة إل  
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مل  التس ل ا وظارف منمين السرية وال تستعم  إال م  خال  ام اقات سرية منظمة م  ق   

مؤسسات معتمدة م  طرف أسد األشخاص ذوم الثقة،  ألن االستعما  الشخص س ل  ه الوسار  

 15والخدمات ل ون خاضعا لهرخيص صادر ع  السلطة الح ومية العليا.

بالنس ة ملستويات الرش ير أص ح يستعم  و ستخدم أكثر م  مستوى م  أج  محقيق  

أعا  درجة م  األمان فعا  سبي  املثا  أص حت املعامالت املالية اآلن لتم تش يرها باستخدام 

 NETبامضافة إل  تش ير ملستوى التص ح باستخدام  SET،16نظام منمين املعامالت املنهرونية 

ESCAPE   للتنمينSSI.17 

  SETنظام املعامالمل اإللكترون ة اآلمنة   -أ 

يعد أهم برموكو  متعلق بالنواحي التنمينية وهدفه األساس س هو منمين عملية الوفاء 

 واملعامالت املالية التس متم أثناء املعاملة التجارية.

 ع  األنظمة التنمينية األخرى بعدة مميزات كونه:  18النظام،ويتميز ه ا 

لضم  أن طلب الشراء املرس  هو ن سه الطلب ال م يستق له صاسب املشرو  أو التاجر ع   .1

 طريق بصمة ورقية معينة م ون مميزة ل  ا الطلب.

ت لضم  سرية طلب الشراء ع  طريق تش ير املعلومات التس يشمل ا الطلب وك ل  ال يانا .2

 الخاصة بعمليات الوفاء.

لضم  للتاجر أو صاسب املشرو ، أن سام  ال طاقات ال ننية هو الشخص ن سه، ال م  .3

لاعم هو ع  طريق الش ادة التس لحمل ا والصادرة ع  ال ن  الضام  أو شركة االرتمان 

الضامنة له والتس مؤكد لصاسب املشرو  أو التاجر أن ه ا الشخص الراغب في الشراء هو 

ن سه صاسب الرقم الحساب امل كور، كما أنه يعطي للتاجر ضمان بنن سساب املشهرم 

يسمح بشراء ه ه السلعة أو الخدمة املراد شراره دون معرفة ال ائو برقم ال طاقة ال ننية 

 الخاصة باملشهرم.

 SSLنظام للتأمين   - ب

و النواف  عا  ش نة وممن  م مة البرموكو  في تش ير جميو االمصاالت بنسد برامج التص ح أ

  (server)أو أسد املواقو أو أسد مقار املعلومات عا  خادم الش نة  (BOWSER )املعلومات 

وبالتالي ف و لقل  م  فرصة وقو  املعلومات أثناء عملية انتقال ا في ألدم أم شخص غير مرغوب 

ينة بنن املعلومات وال يانات فيه إل  أن مص  إل  املستق   الاللائي، ف و يعطي للعمالء الثقة والطمنن

الخاصة بلم بما فيلا إممام ال طاقة ال ننية ل  م ون متاسة سوى للتاجر أو املنشن أو املؤسسة 

 19املراد التعام  مع ا وذل  للتنمين ال طاقة ال ننية.
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محتاج عملية الرش ير إل  طرف ثالث محالد لضمان األمان، فمثال في مونس لمن  ألم  

معنوم أن لمارس عملية الرش ير في نطاق التجارة وامل ادالت املنهرونية،  شخص ط يعي أو

ك ل  في  20بشرج أن لتحص  عا  مصريح مس ق م  الوكالة الوطنية للمصادقة املنهرونية،

مشرو  قانون التجارة املنهرونية املصرم، بحيث نص في فصله الخامس عا  إنشاء منتب 

 ح  الش رات.للرش ير ل ون ج ة ملدا  م امي

املتعلق باستبال   257-98في القانون الجااررم بالرجو  إل  املرسوم التن ي م رقم 

التس  14فحوى املادة  خدمات االنهرنت املعد  واملتمم، استعم  املشرو  مصطلح " الهرميز" في

عرض أم مشرو   –للهزم مقدم خدمات االنهرنت خال  ممارسة نشاطه بما لاي... منص عا : "

م  املرسوم  07اص باستعما  الهرميز عا  اللجنة"، وذكر ن س املصطلح في نص املادة خ

لحدد قواعد األم  املط قة عا  النشاطات  2009ديسمبر  10مؤرخ في  410-09التن ي م رقم 

ومحتوى ه ا النص للام بوجوب الحصو  عا  اعتماد  21املنص ة عا  التج يزات الحساسة،

 ة بوزارة الداخلية بعد اسرشارة السلطة املؤهلة امل ل ة باملصادقة عا  مس ق م  املصالح امل ل

 مج يزات وبرامج الهرميز قصد ممارسة نشاج الهرميز.

ل  م م  ه ا النص أن مقدم خدمات االنهرنت لقهرح عا  الوزارة مشروعات خاصة 

 بالهرميز أو الرش ير.

بمصطلح اسم  08ال ند  06ادة في امل 05-18وذكرها املشر  الجااررم في قانون رقم 

النطاق: " ع ارة ع  سلسلة أسرف و أو أرقام مقتبسة ومسجلة لدم السج  الوطنس ألسماء 

 22النطاق،وتسمح بالتعرف والولوج إل  املوقو املنهروني".

بامضافة إل  مقنية الرش ير نجد مقنية أخرى تعم  عا  أم  املراسالت واملواقو 

 ران الحمالة.املنهرونية أال وهي جد

 الحرع الثاني: جدران الحماية

وتعتبر وسيلة تستعم  لحمالة الش  ات الخاصة م   23مدع  ك ل  بالجدار النارية،

الدخو  وممنو الوصو  البير مشرو  به للش نة سيث محمس وسدات التحنم وامرسا  في 

 االنهرنت.

ه ه املشنالت، سيث أنه وعبر ومتجا  أهمية الجدران النارية في سمالة الش  ات الخاصة م  

االنهرنت لتم التعام  عا  بث متعدد األطراف باستعما  األج اة السمعية وال صرية ومؤممرات 

ال يدلو ملجموعة م  املضي ين ليرى و سمو ك  ماللم اآلخر، ويوفر ال ي   امذاعي املت ام  عا  

أن أم مستعم  في االنهرنت  املتوافر ل   الناس سيث  (MPHONE)االنهرنت ع  طريق برنامج 
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لريح املجا  ألم مستعم  آخر للدخو  عليه ومراق ته في  (MPHONE)يستعم  في ه ا الج از 

 24االنهرنت ولن  الجدار النارم لمنو ه ا الدخو .

وه ه الوسار  ال من ي وسدها لحمالة أم  املعلومات بش   كام ، ب  ال بد م  استخدام مقنيات  

س مضم العدلد م  األج اة والنظم مث  الوسار  أم  املل ات وسار  كشف األم  الشام  الت

 25االقتحام وأج اة الرقابة.

 املبحث الثاني

 تأمين الدفع اإللكتروني

إن سمالة املس لل  عند الدفو املنهروني مرم ط بالعدلد م  األمور، فرسوق املس لل   

دفو املنهروني، ل ل  فاألج اة املنهرونية عبر االنهرنت وقيامه بالتعاقد أو الشراء لرم ط بال

وثيقة الصلة بالتعاقد املنهروني، ويمن  ع  طريق ه ه الصلة محوي  امل الغ لحسابات أخرى، 

ودفو ال وامير، لج ات خارج ال ن  م  خال  الدفو املنهروني ال م لتم م  خال  بطاقات الدفو 

سبلا بتحوي  قيمة مالية معنية م  سسابه إل  املنهروني أو بطاقات االرتمان التس مخو  صا

 26 سساب ال ائو.

وعليه سنتطرق في ه ا امل حث إل  التنمين ال نس لعملية الدفو املنهروني في املطلب 

 األو ، ثم سنتطرق إل  التنمين القانوني لعملية الدفو املنهروني في املطلب الثاني.

 املطلب األول 

 اإللكترونيالتأمين الحني لعمل ة الدفع 

لتحقق ه ا التنمين م  خال  الوظارف والشروج ال نية التس لجب أن متوفر في عملية  

الدفو كي م ون آمنة، ومتمث  ه ه الشروج في إض اء الص ة الرسمية عا  األمر بالدفو إل  الجانب 

لنهروني مقنية الرش ير والهرميز وس ظ املعلومات الخاصة بعملية الدفو وك ا محدلد التاريخ ام

 27.لواقعه الدفو

وعليه سنتطرق إل  إض اء الص ة الرسمية عا  األمر بالدفو في ال ر  األو ، ثم سنتطرق   

 إل  التنمين القانوني لعملية الدفو املنهروني في ال ر  الثاني.

 الصحة الرسم ة على األمر بالدفع الحرع األول: إضحاء

ة التقليدلة أو اليدوية في مسرندات منتوبة لتم لتم إفراغ التصرفات القانونية في التجار 

م لل ا بتوقيو م  صاسب الشنن، ه ا عا  خالف الحا  في التجارة املنهرونية سيث لتم إبرام 

الص قات عا  دعامات النهرونية غير منتوبة مقليدلا ويتم التوقيو عليلا م  ق   أطراف الص قة 
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ل  املسرندات الورقية والتحقق م  صحة ونس ة صدور املنهرونية، وإذا كان م  الس   الرجو  إ

التصرف إل  موقعه، فإن األمر ليس بن س الس ولة بالنس ة للسندات املنهرونية بما محمله م  

 28موقعات النهرونية والتس هي بحاجة إل  م  لوثق ا ويصادق عليلا.

 : الحرع الثاني:  ححظ املعلومامل الخاصة بعمل ة الدفع اإللكتروني

يش   الح ظ وسيلة هامة لتنمين الوفاء املنهروني، وهو يعنس س ظ املسرندات أو 

املعلومات املتعلقة بعملية الوفاء بطريقة ال لمن  محوها وألكبر فهرة ممننة مم انية الرجو  إليلا 

 كلما دعت الضرورة ل ل .

سرندات فاملنهج أو الطريقة التس منتج ا أنظمة بطاقات السحب م  أج  منمين امل

وبة في التعام  واملعلومات و املعامالت املصرفية والدفو املنهروني، مجع  ه ه الطريقة أكثر صع

م  العمالت الورقية واملعدنية، فعندما لقوم صاسب ال طاقة بتقدلم بطاقته إل  ال ائو م  أج  

الشراء، فإن مسج  النقد املنهروني التابو للماود لقوم بإرسا  رسالة طلب التحوي  إل  بن  

م  وجود إلدا  املس لل ، وم  ثم لقوم بن  املس لل  بالنشف ع  سساب املس لل ، والتنكد 

مصرفي كافي م  أج  انجاز املعاملة، وألضا لقوم ال ن  بالنشف عا  سج  م  األرقام م  أج  

التنكد م  أن مل  ال طاقة ليست مسروقة أو ضائعة، فإن كانت األمور عا  ما لرام، فإن بن  

كد ه ا ما بين املاود املس لل  لرس  رسالة إل  املاود مؤكد له قدرة املس لل  عا  الدفو، ونظام التن

وبالتالي تعاز الثقة  29وبن  املس لل  يعاز م  أم  النظام لصالح صاسب ال طاقة، ولصالح املاود،

 لدى املس لل .

تعرض املجلس األوروبي ملوضو  سمالة املس لل  عند الدفو املنهروني محت وعليه  

بلدف  19/05/1998في  مسمى منمين نظام الوفاء، سيث صدرت موصية ع  املجلس األوروبي

املساهمة في إنعاش التجارة املنهرونية، ع  طريق زيادة ثقة املتعاملين فيلا وفي أساليبلا، خاصة 

السداد املنهروني، وبحث س   سمالة املس لل  والتاجر عند السداد بل ه الطريقة، وكي ية 

م  املخاطر في سالة سرقة إم ان االسهرداد في سالة السداد بدون وجه سق، وكيف متم الحمالة 

 30.ال طاقة أو فقدها أو ضياع ا

في ال ص  السادس محت عنوان   05-18وه ا ما أكده املشر  الجااررم في قانون رقم  

ج  منمين وسار  الدفو املنهرونية، أم   29–28-27لنهرونية في املواد الدفو في املعامالت ام

فو في املعامالت التجارية املنهرونية إما ع  بعد أو ، )لتم الدم  ن س القانون  27ومنص املادة 

 عند تسليم املنتوج، ع  طريق وسار  الدفو املرخص بلا، وفقا للرشر و املعمو  به.
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عندما ل ون الدفو النهرونيا، فانه لتم م  خال  منصات دفو مخصصة ل دا البرض، 

جاارر وبريد الجاارر وموصولة منشاة ومستبلة سصريا م  طرف ال نوك املعتمدة م  ق   بن  ال

ام  العمومي للمواصالت السلنية بآم نو  م  أنوا  محطات الدفو املنهروني عبر ش نة املتع

 الالسلنية.و 

التجارية العابرة للحدود، سصريا ع  بعد، عبر االمصاالت  لتم الدفو في املعامالت

 املنهرونية(.

مصا  املنهروني في مجا  املعامالت ج  التنكيد عا  سمالة املس لل  عبر االأوم  

التجارية،  عبر منصة الدفو  املنهرونية، لجب أن م ون مؤمنا  بواسطة نظام مصدلق النهروني، 

موصو  ب   م  أطراف التعاقد املورد واملس لل  عبر ش نة االنهرنت  ع  طريق منصة الدفو 

م   28ملادة رونية، ه ا ما نصت عليه ااملنهرونية  لحمالة خصوصية ال يانات عبر الش نة املنه

نه )لجب إن ل ون وصو  موقو االنهرنت الخاص باملورد املنهروني بمنصة أقانون التجارة  عا  

الدفو املنهرونية مؤمنا النهرونيا( ،وه ا النص لؤكد عا  سمالة وسار  الدفو املنهروني عندما 

 م  طرف ال ن  والج ات املختصة.م ون موصولة بمنصات الدفو املنهرونية املؤم  

وعليه عند العملية الشرارية فإن مسج  النقد املنهروني لقوم برسجي  قيمة ال يو   

ومخاياللا مو تسجي  اسم الج ة املصدرة لل طاقة، وفي وقت السق أو في ن س الوقت، لقوم ال ائو 

م  ثم لقوم بن  ال ائو بمطال ة بإرسا  بيانات املعامالت املسجلة إل  ال ن  ال م لمتل  سسابه، و 

املستحقات م  بن  املس لل  أو صاسب ال طاقة، وعندما لرس  بن  املس لل  موافقته لرد 

املستحقات، فإن بن  ال ائو لايد رصيد الحساب لل ائو، كما م ون ه ا املعامالت محمية م  طرف 

 31ال ن  الخاص بل ا املعامالت.

املتعلق بالتجارة املنهرونية الجااررم عا  ما  05 -18م  قانون رقم   29ونصت املادة 

أعاله، لرقابة بن  الجاارر  27لاي )مخضو منصات الدفو املنهروني املنشاة  املستقلة ط قا للمادة 

 32لضمان استجاب لا ملتطل ات الرشبي  ال ينس وسرية ال يانات وسالم لا وام  م ادل ا(.

، متعلق 2005ديسمبر  28مؤرخ في  07-05رقم  وكما أنه صدر ع  بن  الجاارر قانون 

بنم  أنظمة الدفو سيث نظم أم  عمليات الرسوية املالية دون أن يشير لطرق الدفو املنهرونية، 
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منه عا  " يس ر بن  الجاارر عا  موفير األم  املادم واملنطقي لل نية األساسية  12إذ نص في املادة 

موفير أم  وسار  الدفو م  غير العملية النقدلة في ه ا  الخاصة بننظمة الدفو، كما لتنكد م 

 املجا .

وفي سالة ما إذا اعتبر بن  الجاارر بننه لتوفر في إسدى وسار  الدفو عا  الضمانات  

األمنية، لمن  أن لطلب م  الج ة التس مصر امخاذ إجراءات مالرمة ملعالجة األمر، وفي سالة عدم 

د اسرشارة السلطة امل ل ة باملراق ة في امخاذ قرار موقيف إدخا  مط يق ه ه التوصيات لمننه بع

 وسيلة الدفو املعنية في النظام.

لتعين عا  بن  الجاارر بص ة خاصة، التنكد م  أم  بطاقات الدفو ومتابعة إجراءات  

موفير شروج األم  التس قامت بلا الج ات التس مصدرها، وك ا التجار ومتابعة إسصاءات التدليس 

 33والتطورات في ميادل  التننولوجيا، التس قد مؤثر عا  أم  بطاقات الدفو".

لتضح لنا م  خال  ه ه املادة أن املشر  الجااررم ألام األشخاص ال م لريدون إدخا  وسار  

أم  سدلثة بتنمياللا سمالة للمتعاملين، كما منح بن  الجاارر سلطة الرقابة وألامه في الوقت ن سه 

متابعة التطورات التس مؤثر عا  أم  بطاقات الدفو ببرض تعايا العم  بل ه بالس ر عا  

 34 ال طاقات.

 ثالث: تحديد التاريخ اإللكترونيالحرع ال

 مظ ر ضرورة ماريخ املسرند املنهروني في عدة نقاج ماللا:

عا  محدلد فيما إذا كان هناك منخير في من ي  العقد وم  ثم مط يق الجااءات امل روضة  أوال:

التنخير في التن ي  وما لهرمب عا  ه ا التنخير م  مصاريف جمركية إضافة نريجة للتنخير في 

 35ا.مخليص ال ضاعة جمركي

لجب أن م ون الوسيلة مشمولة بضمانات مضم  للتاجر سصوله عا  الثم  كامال دون أن  ثان ا:

 لن الة املصرفية مثال.لتحم  مخاطر عدم مالءة املشهرم وذل  ع  طريق خطابات الضمان أو ا

ضمان عدم اعهراض مصدر اآلمر بالوفاء عا  عدم وجوده أو بطالنه وهو ما لتطلب إقامة ثالثا: 

 نظام فعا  لإلث ات.

 املطلب الثاني

 لقانوني لعمل ة الدفع اإللكترونيالتأمين ا

  منخ  عملية منمين الدفو بالنس ة للمس لل  بعدل ، لتمث  ال عد األو  في ال حث ع

وسيلة مضم  له عدم السحب م  رصيده املتاح بموجب وسيلة الدفو املستخدمة إال امل الغ 
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وذل  يستدع  م عي  مسؤولية ال ن  ع  األخطاء التقصيرلة  أو التعاقدلة التس  36املت ق عليلا،

م  شننلا امضرار بالعمي  وعدم محمي  العمي  مخاطر تشبي  النظام املعلوماتي مو التنكد م  

حة أمر الدفو،وم  اج  سمالة وسار  الدفو لجب عا  ك  م  العمي  واملس لل  بالدفو ضم  ص

 05 -18م  قانون رقم  27الوسار  املرخص بلا،فقن للرشر و املعمو  به،وه ا ما أكدمه املادة 

 املتعلق بالتجارة املنهرونية.

حظة الرسليم، وه ا ما أما ال عد الثاني لتمث  في إقامة نظام لربط بين لحظة الدفو ول

م  ن س القانون عا  أنه : )لجب أن ل ون وص  موقو االنهرنت الخاص  28نصت عليه املادة 

  باملورد املنهروني بمنصة الدفو املنهروني مؤمنا بواسطة نظام مصدلق النهروني

ة وعليه يعد التوقيو عا  وسار  الدفو املنهرونية وسيلة لتوطيد الثقة وبعث الطمننين

في مجا  املعامالت املنهرونية عامة والتجارة املنهرونية خاصة، ل  ه األس اب وغيرها سارعت 

الرشر عات املقارنة إل  مقنين التوقيو املنهروني والرشجيو التعام  عبر منصات الدفو املنهروني 

لاللهزامات الدفو عبر وإبراز دوره القانوني واملتمث  في تعين صاسب التوقيو أوال والتع ير ع  ق وله 

منصات الدفو املنهروني التس لضماللا ويحميلا القانون م  خال  مجموعة م  النصوص القوانين 

 وأم  التقنيات.

 خاتمة

وخالصة القو  نقو  أن املشر  الجااررم سسم أمره في منمين وسمالة وسار  الدفو م  

، ال م سدد فص  السادس م  ه ا 18/05خال  صدور قانون التجارة املنهروني الجااررم رقم 

القانون محت عنوان الدفو في املعامالت املنهرونية، وه ا م  أج  تشجيو التعام  باملعامالت 

املنهرونية بص ة عامة ووسار  الدفو املنهروني بص ة خاصة، وعم  عا  منمين الحمالة ل ا، 

 بنظام مصدلق إلنهروني مؤمنا. وذل  م  خال  ربط منصات الدفو املنهروني الخاصة باملورد

 وقد موصلنا إل  نتارج وموصيات ه ه الدراسة إل  النتارج والتوصيات:

 أوال: النتائج:

لتم الدفو في املعامالت التجارية املنهرونية ع  طريق وسار  الدفو املرخص بلا،وفقا  .1

 للرشر و املعمو  به.

ملعلومات م  أج  منمين عمليات الدفو سمالة ال يانات واملعلومات م  خال  عملية تش ير ا  .2

عبر املواقو املنهرونية م  خال  عمليات مصدلق مؤمنا مرم ط بال ن  الجاارر وهي الج ة 

 امل ل ة برقابة وسمالة املعلومات وال يانات .
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 مخضو منصات الدفو املنهروني لرقابة بن  الجاارر لحمالة ال يانات وسالم لا وأم  م ادل ا. .3

 ت الدفو املنهروني الخاصة باملورد لنظام مصدلق إلنهروني مؤمنا.مخضو منصا .4

 ثان ا: التوص امل:

موص س الدراسة بتوسيو نطاق الرقابة إل  هيئات مختصة متن ن وقو  عمليات اخهراق  .1

لحسابات املورد أو املس لل  أو ال ن  املراقب ن سه،وذل  م  خال  امجراءات امسر اقية 

 ملعنية باألمر، م  أج  م ادم وقو  الجرارم.مقوم بلا مو الج ات ا

موص س ه ه الدراسة إنشاء هيئات تعم  عا  تعليم املس لل  كي ية استعما  وسار  الدفو  .2

املنهروني، وكي ية سمالته م  املخاطر، ورشاده  وموجيله وتعري ه بمنصات املرخص بلا م  

 أج  سمالته ونشر الثقة لجم ور املس للنين.

ة بتوسيو نطاق التعام  بوسار  الدفو املنهروني في ك  مؤسسات التجارية موص س الدراس .3

واألسواق املحلية بمختلف أنواع ا، وذل  م  خال  تشجيع ا ومدعيم ا بنج اة ووسار  

الدفو إلنهرونية،وذل  م  خال  إنشاء مؤسسات خاصة تعم  عا  تشجيو التعام  بدفو 

 شدهم عا  كي ية استخدام وسار  الدفو.املنهروني وسمال لا في ن س الوقت،ومر 

 قائمة املصادر واملراجع

 املراجع باللغة العرب ة -1

 أوال: الكتب:

   أمينة أسمد محمد أسمد، سمالة املسر لل  فري عقرود التجرارة املنهرونيرة، دراسرة مقارنرة، دار

 .2016الاللضة العربية، مصر، 

   2000امدارة العامة، السعودلة، سس  طاهر داوود، الحاسب  وأم  املعلومات، مع د. 

   سامي ع د ال اقي أبو صالح، الوفاء االلنهرونري بالردلوان الناشرئة عر  املعرامالت التجاريرة، دار

 .2006الاللضة العربية القاهر، مصر 

   سرامي ع رد ال راقي أبرو صرالح، الوفرراء املنهرونري بالردلون الناشرئة عر  املعرامالت التجاريررة، دار

 .2006القاهرة،  مصر،  الاللضة العربية

  ع ررد ال تررراح بيرررومي مجرررازم، سمالررة املسررر لل  عبرررر شررر نة االنهرنررت، الط عرررة األولررر ، دار ال نرررر

 .2006الجامعي، مصر، 

  عارررررررري كحلررررررررون، الجوانررررررررب القانونيررررررررة لقنرررررررروات االمصررررررررا  الحدلثررررررررة والتجررررررررارة االلنهرونيررررررررة، دار

 .2002إس امات في أدبيات املؤسسة مونس، 
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  فرررروة، الخررردمات ال ننيرررة االلنهرونيرررة عبرررر االنهرنرررت، دار الثقافرررة، األردن،  محمرررود محمرررد أبرررو

2009. 

 ثان ا: املذكرامل:

    خلررود )عنرران( نصرريرة، سمالررة املسرر لل  عبررر االنهرنررت ) دراسررة مقارنررة(، أطروسررة مقاومررة لنيرر

 شررر ادة الررردكتوراه علررروم، كليرررة الحقررروق والعلررروم السياسرررية، جامعرررة مولرررود معمرررر، ميرررزم وزو،

  .02/07/2018ماريخ املناقشة، 

  ،سابررررررت أمررررررا ، التجررررررارة االلنهرونيررررررة فرررررري الجاارررررررر، أطروسررررررة لنيرررررر  درجررررررة دكترررررروراه فرررررري العلرررررروم

 .2015سبتمبر  30مخصص قانون، جامعة مولود معمرم، واللة ميزم وزو، 

  فيص  محمد محمد كما  ع د العايرا، الحمالرة القانونيرة لعقرود التجرارة االلنهرونيرة، رسرالة

 .2008ني  درجة الدكتوراه في القانون التجارم، جامعة القاهرة، ل

  عمررررر ه طررررري، التوقيرررررو االلنهرونررررري، رسررررالة لنيررررر  دبلررررروم الدراسرررررات العليررررا املعمقرررررة فررررري القرررررانون

الخرررررراص، وسررررررردة الت ررررررروي  وال حرررررررث، قرررررررانون األعمرررررررا ، جامعرررررررة الحسررررررر  الثررررررراني، كليرررررررة العلررررررروم 

الشررق، الرردار ال يضرراء، املبرررب، السررنة الجامعيررة، القانونيررة واالقتصررادلة واالجتماعيررة، عررين 

2007/2006. 

  رسالة  ،ع د هللا ذلب ع د هللا محمود، سمالة املس لل  في التعاقد املنهروني دراسة مقارنة

 . 2009  ،فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح  ،فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح ،ماجستير

 اارر، أطروسرة لنير  درجرة الردكتوراه، جامعرة مولرودم سابت أما ، التجارة املنهرونية في الج

 .2015معمرم، واللة ميزم وزو، الجاارر، 

 :ثالثا: املجالمل

  سسرررررررر  ع ررررررررده املرررررررراحي، نظرررررررررات قانونيررررررررة فرررررررري التجررررررررارة االلنهرونيررررررررة، مجلررررررررة ال حرررررررروث القانونيررررررررة
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 امللخص

لألفراد الحق في حماية  188ب املادة بموج 2016منح الدستور الجزائري املعدل سنة 

والحريات من خالل تمكينهم من إثارة هذا الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية  الحقوق 

إذا ما تعرضت هذه الحقوق و الحريات لالنتهاك عند تطبيق الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه 

 لقيام دولة الحق و القانون  اسيةاألسهذه اآللية التي تمثل إحدى الدعائم  ،عمآل النزا

بالفعل و  ،ي القانون العضو الدفع إلى  آليةوقد أحالت املادة املذكورة أعاله إجراءات تطبيق 

كيفيات تطبيق الدفع بعدم الذي تضمن شروط و 16-18حامل لرقم صدر هذا األخير ال

 الدستورية.

 .الحريات، الحقوق و إثارة الدفع ،الدفع بعدم الدستورية ،املجلس الدستوري الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
The Algerian Constitution، amended in 2016 under Article 188, grants 

individuals the right to protect their rights and freedoms by enabling them to 

raise this constitutional challenge to the judiciary if these rights and 

freedoms are violated in the application of the legislative provision on 

which the dispute depends. One of the basic pillars of the establishment of a 

state of right and law. 

The above-mentioned article referred to the procedures for the 

application of the mechanism to the organic law, and in fact issued the latter 

was issued to the number 18-16, which included the conditions and 

modalities of application of the promote unconstitutionality. 

Key words: Constitutional Council, promoteunconstitutionality, the rights 

and freedoms. 
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 مقدمة

وألهمية هذه  ،تعد الحقوق و الحريات من أهم الركائز التي تقوم عليها الدساتير املعاصرة

و ال يختلف فيه اثنان أن  ،الحقوق والحريات دائما ما ينص عليها في صلب الوثيقة الدستورية

و الحريات العامة املكرسة في الدفع بعدم الدستورية يعد ضمانة فعالة لحماية هذه الحقوق 

فالدفع بعدم الدستورية هو الوسيلة التي يستطيع من خاللها األفراد الذين ،نصوص الدستور 

من خالل  تمكين هؤالء األفراد إثارة هذا الدفع  ،انتهكت حقوقهم و حرياتهم استعمالها للدفاع عنها

إذا كان هذا الحكم الذي   ،تشريعيفي املحاكمة أمام  جهة قضائية  للمطالبة بإلغاء الحكم ال

 يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحرات التي يضمنها الدستور .

لى هيئة دستورية يعد تبني املؤسس الدستوري للدفع بعدم الدستورية الذي أسند إو 

 ،الذي يصدر قرارات في هذا الشأن تكون نهائية وملزمة للكافة ،تتمثل في املجلس الدستوريو 

 من 188من خالل النص عليه في املادة  ،األخذ به في الواقع سابقة في التطور الدستوري الجزائري و 

فهو نوع من أنواع الرقابة القضائية تمارس عن  ،01-16الدستور املعدل الصادر بموجب القانون 

النزاع طريق الدفع الفرعي تهدف إلى استبعاد تطبيق القانون املطعون ضده بعدم الدستورية على 

حيث أحالت هذه املادة إلى أن شروط تطبيق الدفع بعدم الدستورية تحدد بموجب  ،املعروض

دد شروط يح 2018سبتمبر 2بتاريخ  16-18وقد صدر هذا األخير وحمل رقم  ،قانون عضوي 

 كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية .و 

 أهمية الدراسة :

ق الدفع بعدم الدستورية  في الجزائر هذه تطبي آليةالبحث في التعرف على  أهميةتكمن 

من الدستور  188اآللية التي استحدثها املؤسس الدستوري من خالل النص عليها في املادة 

حيث صدر هذا األخير و حمل  ،و التي أحالت على القانون العضوي  2016الجزائري املعدل سنة 

 ،طبيق الدفع بعدم الدستوريةيحدد شروط و كيفيات ت 2018ديسمبر   02بتاريخ  16-18رقم 

و كذا إبراز الخصائص التي يتميز به  ،التي قدمت له إلى التعريفات الفقهية حيث سيتم التعرض

و كذلك  ،تطبيق الرقابة عن طريق الدعوى املباشرة أو ما يطلق عليها برقابة اإللغاء آليةمقارنة مع 

تورية و التي تتطلب إتباع إجراءات الدفع بعدم الدس آليةشروط وكيفيات تطبيق  إلىالتعرض 

 سيتم الوقوف على تقييم مدي فعالية الدفع بعدم الدستورية بين الواقع و املأمول. و  ،خاصة

كما أن حق إحالة القوانين غير الدستورية على املجلس الدســــتوري لم يعد قاصرا على 

تمكين األفراد من إثارة  بل أصبح كذلك من حًقا للمتقاضين من خالل ،الطبقة السياسية فقط

 آلية الدفع بعدم الدستورية وهو ما يشكل نقلة نوعية في النظام الدستوري الجزائري.
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 التالية:و في خضم ما تم ذكره يمكن طرح اإلشكالية 

الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق و الحريات  آليةإلى أي مدى تساهم 

 و القانون ؟األساسية لتعزيز دعائم قيام دولة الحق 

 عدة تساؤالت فرعية و هي : اإلشكاليةتندرج تحت هذه 

 ؟هو أساس هذه اآللية  و ما ،كآليةبماذا يتميز الدفع بعدم الدستورية  -1

 ؟هل اإلجراءات املعتمدة في الدفع بعدم الدستورية كفيلة لتطبيق هذه اآللية  -2

 ؟هي األحكام املطبقة للدفع بعدم الدستورية  ما -3

 ع:املتباملنهج 

 ،لقد تم االعتماد بشكل أساس في إعداد هذا البحث على املنهج الوصفي و املنهج التحليلي

وذلك بغية إعطاء صورة واضحة عن الدفع بعدم الدستورية من خالل جمع املادة العلمية 

 املتعلقة باملوضوع و تحليل املعلومات في محاولة للوصول إلى إجابة على ما تم طرحه من إشكالية. 

 البحث:ة خط

في ضوء اإلشكالية و التساؤالت الفرعية التي أتى بها هذا البحث ملعالجتها و محاولة اإلجابة 

 فقد تم وضع خطة له مقسمة على النحو اآلتي: ،عنها

 مفهوم الدفع بعدم الدستورية و طبيعته. املبحث األول :

 مفهوم الدفع بعدم الدستورية. املطلب األول :

 يعة الدفع بعدم الدستورية.طب املطلب الثاني :

 املطبقة على الدفع بعدم الدستورية. األحكامالشروط و  املبحث الثاني :

 شروط الدفع بعدم الدستورية. املطلب األول :

 املطبقة على الدفع بعدم الدستورية  األحكام املطلب الثاني :

 املبحث األول 

 وطبيعته مفهوم الدفع بعدم الدستورية

م الدستورية صورة من صور الرقابة القضائية البعدية التي أخذت بها يعتبر الدفع بعد

التي يمارسها املجلس الدستوري الجزائري فهو دفع فرعي يرمي إلى  ،1الكثير من الدول في دساتيرها
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كما أنه يعتبر األقل حدة مقارنة بنظيرتها واملتمثلة في الرقابة  ،استبعاد القانون الواجب التطبيق

 دعوى األصلية والتي تهدف إلى مهاجمة القانون و املطالبة بإلغائه.عن طريق ال

 املطلب األول 

 مفهوم الدفع بعدم الدستورية

و كذلك  ،كآليةنستعرض في هذا املطلب إلى التعريفات التي قدمت للدفع بعدم الدستورية 

 :كاآلتينون التطرق إلى أساس هذه  من خالل التعرض إلى األساس الدستوري و كذا األساس القا

 : تعريف الدفع بعدم الدستورية   الفرع األول 

وال تعريف تشريعي من  ،نظرا لحداثة تبني هذا اإلجراء لم نجد تعريفا في الفقه الجزائري 

الذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم  16-18خالل صدور القانون العضوي 

التعريف التالي"إن الدفع بعدم الدستورية كما أن املجلس الدستوري الجزائري قدم  ،الدستورية

أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه  ،حق ممنوح لكل متقاض عندما يدعي أمام جهة قضائية

بإخطار املجلس الدستوري عن طريق  ،النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور  مآل

ف ذلك قدم املجلس الدستوري الفرني ي على خال  ،1اإلحالة من املحكمة العليا أو مجلس الدولة"

تعريف للدفع بعدم الدستورية بأنه:" حق يخول كل طرف في رفع دعوى أمام املحكمة املدنية أو 

مطابقة القانون الذي سيطبق عليه في الدعوى للدستور  -إذا أراد–اإلدارية أو الجنائية بأن يطلب 

 .2أن يثير تلقائيا هذا الدفع"طاملا أن القاض ي ال يمكنه  ،بواسطة مذكرة مستقلة

 أما فيما يخص املحاوالت التي قيلت في تعريف الدفع بعدم الدستورية فنذكر منها:

الدفع بعدم الدستورية "هو عبارة عن وسيلة قانونية تخول أطراف الدعوى إمكانية إزاحة أي  

 3قانون يمس حقوقهم و حرياتهم التي يضمنها الدستور 

ة إجراء يتقدم به املدعي في دعــــوى موضـــوعية أمام إحدى املحاكم الدفع بعدم الدستوري" 

املـــوضـــوعية و يطعن بمقتضاه بعدم دستورية نص أو نصوص قانونية لها ارتباط بالدعوى 

 4الرائجة أمام املحاكم املذكورة وفقا للمسطرة القانونية املعمول بها حسب كل تشريع" 
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لة من وسائل الدفاع التي يسعى أحد الخصوم من خاللها الدفع بعدم الدستورية هو وسي" 

االعتراض على النص التشريعي املزمع تطبيقه بواسطة إحدى الجهات القضائية نظرا ملخالفته 

 1للدستور"

هذا التعريف األخير يتميز بكونه جاء ملما بجميع املسائل املهمة املتعلقة بالدفع بعدم 

كما  ،اهية الدفع على أساس أنه وسيلة من وسائل الدفاعاستطاع أن يحدد م حيث ،الدستورية

ين املحل الدفع بعدم الدستورية ثم ب ،أال وهم الخصوم ،و التمسك به إبدائهحدد من يمكنه 

ملساسه  ،الذي يتمثل في االعتراض على النص التشريعي نظرا ملخالفته للدستور و  ،موضوعهو 

 بالحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور.

 الدفع بعدم الدستورية  آلية: أساس فرع الثانيال

ل تكريس الحق الدستوري لألفراد الدفع بعدم الدستورية من خال آليةيظهر أساس 

الذي يعتبر أساسا دستوريا  ،تمكينهم في التمتع بوسيلة تتعلق بالرقابة على دستورية القوانينو 

تضمن التعديل الدستوري في مادته امل 2016مارس 06الصادر بتاريخ  01-16حيث تضمن القانون 

املحدد  2018ديسمبر 2املؤرخ في  16-18و كذلك األساس القانوني من خالل صدور القانون  ،188

حمل  ،هذا القانون الذي تضمن خمسة فصول  ،لشروط و كيفيات الدفع بعدم الدستورية

سة الدفع بعدم أما الفصل الثاني بعنوان شروط و كيفيات ممار  ،الفصل األول أحكام عامة

أما الفصل الثالث تناول األحكام املطبقة أمام املحكمة العليا و مجلس الدولة و جاء  ،الدستورية 

أمام الفصل الخامس و األخير  ،الفصل الرابع بعنوان األحكام املطبقة أمام املجلس الدستوري 

 بعنوان أحكام ختامية.   

 املطلب الثاني

 طبيعة الدفع بعدم الدستورية

 ،لتكريس مبدأ سيادة الحق و القانون و اكتساب النظام الدستوري الطابع الديمقراطي

 ،لكونه يتوخى مصلحة عامة ،يستلزم وجوبا أن يتبوأ الدفع بعدم الدستورية مركز الدفع النظامي

حيث يعتبر الفقه أن الدفع بعدم الدستورية  ،ولكن إثارة هذا الدفع يستهدف مخاصمة القانون 

خالفا للدفوع الشكلية التي تتصل باإلجراءات و تثار قبل الدخول في  ،دفوع املوضوعيةهو من ال

 ،بإثارة الدفع بعدم الدستورية كما أن املصلحة في الدعوى املوضوعية مرتبطة ،مناقشة املوضوع
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حيث ترجى الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار املحكمة العليا أو مجلس 

 .1ة أو املجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليهالدول

فليس  ،أبقى املؤسس الدستوري الرقابة الدستورية من اختصاص املجلس الدستوري

و إنما تتأكد من جدية  ،لهيئات القضاء العليا أن تفصل في دستورية أو عدم دستورية القانون 

لم يحدد املؤسسة الدستوري  هذا األخير الذي ،ثم تحيله إلى املجلس الدستوري ،الدفع فقط

وحسب رأينا أن املجلس الدستوري ذو طبيعة  ،طبيعته هل هو ذو طبيعة سياسية أم قضائية

أما حينما يخطر في  ،حينما يمارس رقابة قبلة يصدر رأيا في موضوع اإلخطار األخيرفهذا  ،مختلطة 

لعليا أو مجلس الدولة يفصل إطار الرقابة البعدية بالدفع بعدم الدستورية بناء على املحكمة ا

 و هنا رقابة املجلس الدستوري هي رقابة قضائية . ،بقرار

 : الدفع بعد الدستورية والنظام العام  الفرع األول 

في التساؤل الذي كان مطروح حول إذا  16-18حسمت املادة الرابعة من القانون العضوي  

ث نصت على أنه ال يمكن إثارة الدفع بعدم كان الدفع بعدم الدستورية من النظام العام أم ال حي

 ،2الدستورية  تلقائيا من طرف القاض ي و هو ما يؤكد في أن هذا الدفع ليس من النظام العام

موقف القضاء املصري بخصوص هذه املسألة نجد أن ثمة تناقض بين كل من  إلىبالرجوع و 

النقض في عدد من قراراتها بأن بحيث رددت محكمة  ،محكمة النقض و املحكمة الدستورية العليا

كما ال  ،الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام و بالتالي ال يجوز إثارته ألول مرة أمامها

بينما املحكمة الدستورية العليا و بموجب قرارها املؤرخ في  ،يجوز التعرض له من تلقاء نفسها 

إن الدفع بعدم خالف ذلك وهذا بقولها :)فا ترى الذي سبقت اإلشارة إليه آن1994فبراير 12

بل يتغير في مضمونه و مرماه مقابلة  ،الدستورية ليس من قبيل الدفوع الشكلية أو اإلجرائية

النصوص التشريعية املطعون عليها بأحكام الدستور ترجيحا لها على ما عداها لصلتها الوثقى 
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حالة  أيما مؤداه جواز إثارة هذا الدفع في ب ،وأوالها باإلعمال ظام العام و هي أجدر قواعدهبالن

  ،1تكون عليها الدعوى و أمام أي محكمة أيا كان موقعها من التنظيم القضائي الذي يضمها (

 : الدفاع بواسطة محاميالفرع الثاني

نجد أن املشرع الجزائري لم يبين ما إذا  16-18عند استقراء نصوص القانون العضوي 

في حين أن أغلب  ،مها أحد أطراف الدعوى موقعة من طرف محامي أم ال كانت املذكرة التي يقد

األنظمة و القوانين التي اعتمدت نظام الدفع بعدم الدستورية تشترط توقيع محامي على طلب 

 .2فيقع تحت طائلة البطالن إذا لم يوقع من طرف محامي ،الدفع بعدم الدستورية

 رية بذاتية مستقلة : تمييز الدفع بعدم الدستو  الفرع الثالث

بأن يفصل في  ،من املقرر قانونا أنه على القاض ي عندما يخول النظر في نزاع معروض عليه

لم يمنع بنص  جميع املسائل القانونية و املادية التي يعتبر حلها ضروريا إلصدار الحكم في النزاع  ما

القانونية تكون محل  فكل الدفوع ،وهذا بمقتض ى مبدأ "قاض ي األصل هو قاض ي الفرع" ،صريح

غير أن اإلشكال يكون يثار بخصوص الدفع بعدم الدستورية أو الدفع  ،مناقشة أمام القاض ي

حيث  ،الفرعي هل يخضع للنظرية العامة للدفوع املوضوعية أم يتميز بذاتية مستقلة و مغايرة عنها

 أساسيمس بمبدأ عد العامة كونه يرى جانب من الفقه و القضاء عدم خضوع هذا الدفع للقوا

 .3هو مبدأ الفصل بين السلطاتو 

 ،وخالفا لهذا الرأي من الفقه من يرى خضوع هذا النوع من الدفع للنظرية العامة للدفوع

 ،طاملا لم يوجد نص قانوني صريح يمنع القاض ي من اختصاص مناقشة الدفع بعدم الدستورية

و هو ما أخذ  ،و الرد عليه إيجابا أو سلباهو ما يترتب عليه إلزامية القاض ي بمناقشة هذا الدفع و 

به املشرع الجزائري حين َمكن للجهة القضائية للفصل فورا و بقرار مسبب في إرسال الدفع بعدم 

 .4املحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطالع النيابة العامة أو محافظ الدولة إلىالدستورية 
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 املبحث الثاني

 لى تحريك الدفع بعدم الدستوريةاملطبقة ع األحكامالشروط و 

دفع بعدم مجموعة من الشروط و الكيفيات ملمارسة ال 16-18حدد القانون العضوي 

 ،تتحقق تكون تحت طائلة عدم القبول كالضوابط قانونية إذا لم  تعتبرالدستورية في الجزائر و 

مسببة يتم  حيث اشترط لقبول الدفع بعدم الدستورية أن يقدم بمذكرة مكتوبة و منفصلة و

 تقديمها أمام الجهات القضائية املختصة.

 تقديم  الدفع بعدم الدستورية بموجب مذكرة الفرع األول: 

قواعد و شروط قبول  16-18نظم املشرع الجزائري في الفصل الثاني من القانون العضوي 

بول دعوى الدفع بعدم الدفع بعدم الدستورية و تضمن هذا القانون شروط شكلية لق

توبة و مسببة أثناء نظر الدعوى تتمثل في أن يقدم في طلب منفصل في مذكرة مكدستورية و ال

و يجب أن تتضمن هذه املذكرة مجموعة من البيانات الالزمة نذكر منها كما  ،1مرفق باملستندات و 

 يلي:

  الطاعن.اسم 

  النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه. أواسم القانون 

 صورة واضحة و محددة.نطاق الدفع ب 

  أن يقدم الطاعن ما يثبت ادعاءه بأن ذلك القانون أو النظام واجب التطبيق على موضوع

 .2الدعوى ووجه مخالفته للدستور 

كما اشترط املشرع الجزائري إلثارة الدفع بعدم الدستورية أن يقدم هذا الدفع بمذكرة 

غير أنه لم يحدد ما إذا كانت  ،16-18لعضوي مكتوبة و هو ما أكدته املادة السادسة من القانون ا

املذكرة موقعة من طرف محامي أم ال وهو ما يدع شك للتفسير و التأويل حول قبول أو عدم قبول 

 .3هذه املذكرة
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 مرتبطة بإرسال الدفع بعدم الدستورية  : شروطالفرع الثاني

اشترط املشرع  ،لدستورية الشروط املتعلقة باملذكرة إلثارة الدفع بعدم ا إلىباإلضافة 

نصت  هو ماو  ،املحكمة العليا أو مجلس الدولة إلىالجزائري شرط إلرسال الدفع بعدم الدستورية 

 يلي : و املتمثلة في ما 16-18عليه املادة الثامنة من القانون العضوي 

 أن يتوقف على الحكم التشريعي املعترض عليه مأل النزاع أو أن يشكل أساس املتابعة. -1

أال يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف املجلس  -2

 الظروف.الدستوري باستثناء حال تغير 

 .1أن يتسم الوجه املثار بالجدية -3

ما يمكن مالحظته بهذا الصدد أن املشرع الجزائري اشترط في إثارة الدفع بعدم دستورية و 

لنزاع أثناء املحاكمة، كما اشترط أيضا أن ال يكون حكم تشريعي، أن يكون هذا األخير مرتبط با

الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور، و يعود سبب وضع هذا الشرط أن الحكم 

 ،التشريعي إذا سبق التصريح ملطابقته للدستور فإن املجلس الدستوري يصدر في هذا الشأن رأي

، كما أن 2ام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوريوهذا ما أشارت إليه املادة الخامسة من النظ

 أراء و قرارات املجلس الدستوري نهائية وملزمة للكافة.

 : إثارة الدفع من طرف أحد أطراف النزاعالفرع الثالث

أن يتم إثارة الدفع بعدم  188اشترط املؤسس الدستوري الجزائري في نص املادة 

ألنه ليس من  ،3لك ال يسوغ إعماله من طرف القاض يولذ ،الدستورية من قبل أحد املتقاضين 

املحدد لشروط و كيفيات تطبيق  16-18النظام العام وهو ما أكدته املادة الرابعة من القانون 

بأوجه خاصة لم  الدفع بعدم الدستورية في الجزائر آليةفقد تم تنظيم  ،الدفع بعدم الدستورية

ن يتقرر االختصاص للمحاكم بمختلف درجاتها للفصل تعتمد في القضاء الدستوري كما ألفناه أي

غنما تم االعتراف للفرد بإثارة هذا الدفع في  ،في مدى دستورية النص القانوني املطعون ضده

وعليه يمكن القول أن القضاء ال يعتبر إال همزة وصل بين األفراد  ،املحاكمة أمام جهة قضائية

هذا األخير  ،فعالية الدفع بعدم الدستورية سيد و جاملتقاضين و املجلس الدستوري في مجال ت
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اإلخطار املخول لسلطات اإلخطار على عكس   ،1يمارسه الفرد املتقاض ي بطريقة غير مباشرة

شعبي الوطني و رئيس مجلس األمة املتمثلة في كل من رئيس الجمهورية و رئيس املجلس الو 

 .2يمارس مباشرة أمام املجلس الدستوريعضو  هذا اإلخطار الذي  30نائب أو ثالثين 50خمسين و 

 : إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية الفرع الرابع

الدفع بعدم الدستورية بطريق الدفع الفرعي يعتبر من أكثر األساليب شيوعا في  إثارةإن 

اض ي املوضوع و تكون بأن يدفع أمام ق ،3تحريك الدعوى الدستورية و املتمثلة في رقابة االمتناع

وهو دفع غير مباشر  ،4بعدم دستورية قانون يمس بحقوق و حريات األفراد التي يضمنها الدستور 

إذ يتم تقديم الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية سواء كانت قضاء إداري أو قضاء 

شف من هذا عادي لتقوم هذه الجهات القضائية بالفصل في هذا الدفع بقرار مسبب و هو ما ُيْست

أن قضاة املوضوع للجهات القضائية عندما يقدم الدفع أمامهم يقومون بفحص املذكرات املقدمة 

واملتضمنة الدفع بعدم الدستورية للتأكد من صحة االدعاءات فإن تأكدوا أن االدعاءات املقدمة 

حالة تفصل الجهة القضائية بقرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية حسب ال ،صحيحة

ن غير أ ،بعد استطالع النيابة العامة أو محافظ الدولة  ،إلى املحكمة العليا أو مجلس الدولة

كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية في مادته السابعة منع القانون العضوي املتضمن شروط و 

حيث أكد أنه إذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم  ،املساعدين غير القضاء من الحضور 

تفصل دون حضورهم وهو ما يؤكد استبعاد املساعدين غير القضاة في  ،ساعدين غير قضاةم

أما بخصوص اآلجال فالقانون بين فقط أجال امللتزم بها لتوجيه القرار املسبب الذي تم  ،التشكيلة

 ،األطرافمع تبليغ القرار إلى  ،( أيام10إصداره من قبل الجهة القضائية و التي حددها بعشرة )

 يكون هذا القرار غير قابل ألي طعن.و 

 إلىأما قرار الرفض بعدم الدستورية الصادر عن الجهة القضائية فهو كذلك يبلغ 

ال يمكن أن يكون محل اعتراض إال بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في و  ،األطراف

ما يمكن مالحظته هو  و ،5يقدم بموجب مذكرة مكتوبة و منفصلة و مسببة أنيجب و  ،جزء منه
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ال  أيال يمكن أن يكون محل اعتراض  ،القرار الصادر عن الجهة القضائية و الذي يبلغ لألطراف

يمكن الطعن بالنقض أمام املحكمة العليا أو مجلس الدولة ضد قرار صادر من املجلس أو 

إثارة الدفع بعدم  غير أن القانون العضوي ومن خالل املادة الثالثة منه منع ،اإلداريةاملحكمة 

جاز ذلك أمام محكمة الجنايات االستئنافية  على إام محكمة الجنايات االبتدائية و الدستورية أم

يثير التساؤل حول الهدف من  و هو ما ،أن تنظر هذه املحكمة في الدفع قبل فتح باب املناقشة 

 كمة الجنايات االستئنافية.منع إثارة الدفع أمام محكمة الجنايات االبتدائية و إجازته أمام مح

 املطلب الثاني

 األحكام املطبقة أمام املحكمة العليا و مجلس الدولة و املجلس الدستوري

ضائية ممثلة في املحكمة أحكام مطبقة على الجهات الق 16-18تضمن القانون العضوي 

تي يتم فيها إثارة حيث بين اإلجراءات ال ،أحكام متعلقة باملجلس الدستوريو  ،العليا ومجلس الدولة

و كيفية الفصل في هذا الدفع من طرف املحكمة العليا و مجلس الدولة  ،الدفع بعدم الدستورية

 ،اإلجراءات أمام املجلس الدستوري و إحالته على املجلس الدستوري و فق اآلجال املحددة و كذا

 ،طني و الوزير األول لس الشعبي الو من إعالم رئيس الجمهورية و رئيس مجلس األمة و رئيس املج

 .األحكامسيتم التعرض لهذه و 

 املحكمة العليا و مجلس الدولة أماماملطبقة  األحكام: الفرع األول 

عند توجيه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض األطراف و مذكراتهم من طرف 

يس مجلس الدولة حسب الجهات القضائية التي أثير أمامهم الدفع الى رئيس  املحكمة العليا أو رئ

تفصل كل من املحكمة العليا  ،الحالة اللذين يستطلعان فورا رأي النائب العام أو محافظ الدولة 

أو مجلس الدولة في تشكيلة حسب الحالة  يرأسها رئيس كل جهة قضائية  في إحالة الدفع بعدم 

 ،تالم اإلرسال املنصوص( ابتداء من تاريخ اس2الدستورية إلى املجلس الدستوري في أجل شهرين)

حيث تتشكل التشكيلة من رئيس الغرفة و ثالثة مستشارين يعينهم الرئيس األول للمحكمة العليا 

و رئيس مجلس الدولة إذا كانت التشكيلة من قضاة مجلس  ،بالنسبة لتشكيلة املحكمة العليا 

 ،أو مجلس الدولة مباشرة أما إذا تم إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام املحكمة العليا ،الدولة

و في كل الحاالت يتم إرسال القرار  ،يفصالن على سبيل األولوية في إحالته على املجلس الدستوري

املسبب مرفقا بمذكرات و عرائض األطراف إلى املجلس الدستوري حسب الحالة من طرف كل من 

حين البت في عدم  إلىل حيث يتعين على هؤالء أرجاء الفص ،املحكمة العليا أو مجلس الدولة 

إلى  األخيرةأو عندما تهدف هذه  ،إال إذا كان املعني محروما من الحرية بسبب الدعوى  ،الدستورية

وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل 
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دم الدستورية بقرار املحكمة في حين يتم إعالم الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بع ،االستعجال

( أيام من تاريخ صدوره أما في حالة عدم 10العليا أو مجلس الدولة و يبلغ لألطراف في أجل عشرة )

من القانون العضوي  13فصل املحكمة العليا أو مجلس الدولة في اآلجال املنصوص عليها في املادة 

هنا لم يحدد و  ،ائيا إلى املجلس الدستوري( يحال الدفع بعدم الدستورية تلق2و املحددة بشهرين )

التي يحال الدفع بعدم الدستورية إلى املجلس الدستوري  املشرع الجزائري اإلجراءات واآلجال

 .1فيتعين عليه أن يوضح ذلك 

 : األحكام املطبقة أمام املجلس الدستوريالفرع الثاني

سواء من املحكمة العليا أو عندما يبلغ املجلس الدستوري بقرار الدفع بعدم الدستورية 

أو الجهات القضائية األخرى في حالة عدم فصل عند عدم فصل املحكمة العليا أو  ،مجلس الدولة

يعم املجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية وذلك طبقا  ،(2مجلس الدولة في أجل شهرين )

س الشعبي الوطني ة و رئيس املجلكما يتم إعالم رئيس مجلس األم ،من الدستور  188للمادة 

الذين يمكنهم توجيه مالحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية  ،الوزير األول و 

حيث تنعقد جلسة علنية إال في الحاالت االستثنائية املحددة في النظام املحدد  ،املعروض عليه

محاميهم و ممثل كما مكن القانون األطراف املمثلين من قبل  ،لقواعد عمل املجلس الدستوري

غير أن انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع  ،الحكومة من تقديم مالحظاتهم وجاهيا

بعدم الدستورية ال يؤثر ألي سبب كان على الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تم إخطار 

 ،ا و مجلس الدولةلى املحكمة العليكما أن قرار املجلس الدستوري يبلغ ا ،املجلس الدستوري به 

 إلعالم الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية.

 الخاتمة 

خاتمة ملا تقدم يمكن القول بأن املؤسس الدستوري الجزائري خطى خطوة إيجابية من 

التي أصبحت تميل إلى  ،خالل مواكبته التغييرات الدستورية التي تشهدها دول املغرب العربي

الدفع بعدم  آليةكما أن إدخال  ،قابة القضائية على دستورية القوانين في دساتيرهااعتناق الر 

ُيعد إضافة إلى  16-18كما أن القانون العضوي  ،الدستورية مما يعزز مكانة املجلس الدستوري

و إلبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه اآللية مستقبال نقدم  ،املنظومة القانونية الجزائرية

 ائج التالية:النت
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  سيسمح بإعادة النظر في العديد من القوانين الغير دستورية كما سيساهم  اآلليةفتطبيق هذه

 بشكل كبير في تنقية املنظومة التشريعية في الجزائر.

 فإخطار املجلس الدستوري لم يعد   ،تعزيز حماية الحقوق و الحريات الفردية املكرسة دستوريا

الدفع بعدم  آليةبل أصبح من حق املتقاضين أيضا من خالل  ،اسية حكرا فقط على الطبقة السي

و هو ما يشكل نقلة نوعية في النظام  ،هذه الحقوق و الحريات حينما تمس الدستورية حماية

 الدستوري الجزائري .

 الدفع بعدم الدستورية يتم تقديمه باملوازاة مع وجود دعوى في املوضوع منظورة أمام القضاء إن، 

ديم الدفع بعدم الدستورية عن طريق الدفع الفرعي فال يمكن تقديم هذا الدفع بصفة أي تق

 مستقلة.

 ال يجوز إثارته من طرف القاض ي تلقائيا. ،الدفع بعدم الدستورية ليس من النظام العام 

  الخاضعة للنظام القضائي العادي الدفع في كل محاكمة أمام الجهات القضائية  إثارةيمكن

غير أنه ال يمكن إثارة الدفع بعدم  ،ضائية الخاضعة للنظام القضائي اإلداري الجهات القو 

 الدستورية أمام محكمة الجنايات االبتدائية.

  الدفع بعدم الدستورية من شأنه إحداث عالقة بين القضاء العادي باملجلس  آليةإقرار

 الدستوري. 

 نقدم االقتراحات التالية: األخيروفي 

 لدفع بعدم الدستورية ليشمل كذلك محكمة الجنايات االبتدائية ألن هذا توسيع مجال إثارة ا

 اإلجراء يتعلق بالحقوق و الحريات الفردية .

 املتقاضين في حالة اكتشاف  أمامالصالحية لقضاة املوضوع إلثارة الدفع بعدم الدستورية  إعطاء

يتحركون  دفع يجعل القضاة الفمنع إثارة ال ،انتهاك الحقوق و الحريات عندما يعرض عليهم النزاع

النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي  مآلحتى و إن علموا أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه 

 يضمنها الدستور.

 فبدون هذه اآلجال ال يمكن معرفة متى سيتم عدم قبول  ،تحديد أجال الدفع بعدم الدستورية

فالقانون  ،من طرفها عند إثارة الدفع أمامهاالدفع بالنسبة للجهة القضائية إلصدار القرار 
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لم يحدد املدة التي عن الجهة القضائية تكون مسببة و  بين أن القرارات الصادرة 16-18العضوي 

 تفصل فيها الجهة القضائية في الدفع املثار.

 على خالف أغلب األنظمة و القوانين التي وضعت آلية الدفع بعدم الدستورية أنه يقع تحت طائلة 

املتمثل ح املشرع الجزائري هذا اإلجراء و يوض البطالن إذا لم يكن موقع من طرف محامي، نقترح أن

 في توقيع املحامي على طلب الدفع ألن هناك من اعتبره من النظام العام. 
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Résumé  

Tout gouvernement s’engage à régulariser les opérations de 

commerce extérieur et d’adopter toutes mesures nécessaires pour protéger 

les consommateurs (mesures protectrices) et pour protéger les producteurs 

de la concurrence étrangère accrue (mesures protectionnistes dites aussi le 

protectionnisme). A cet égard, les mesures anti-dumping  (MAD) sont mises 

en avant pour sauvegarder et protéger la production nationale des pratiques 

commerciales déloyales, voire même protéger l’économie nationale car cela 

permet de défendre l’emploi et arrêter les fermetures d’usines devenues non 

rentables par la mondialisation. Néanmoins, celles-ci fait peur et est 

accusées de tous les maux tels que délocalisations, déficit 

commercial…Mais qu’en sont-elles précisément ? Les MAD n’auraient-

elles que des avantages ?  

Mots clés : concurrence, protectionnisme, mesures antidumping, 

production nationale.  

 ملخص

تتعهد كل دولة بتنظيم عمليات التجارة الخارجية واتخاذ جميع التدابير الالزمة 

األجنبية )التدابير الحمائية(. في  لحماية املستهلكين )تدابير الحماية( وحماية املنتجين من املنافسة

هذا الصدد، يتم طرح تدابير مكافحة اإلغراق  لحفظ وحماية اإلنتاج الوطني من املمارسات 

التجارية غير املشروعة، كذلك لحماية االقتصاد الوطني ككل ألنها تتيح حفظ مناصب العمل 

ع ذلك، فهذه التدابير مخيفة ووقف إغالق املصانع التي تدهورت وضعيتها مع بروز العوملة. وم

وتعد أنها سبب في التنقل والعجز التجاري... لكن ما هي بالضبط؟ هل هذه التدابير تخلو من 

 املساوئ؟

 : املنافسة، التدابير الحمائية، تدابير مكافحة اإلغراق، اإلنتاج املحلي.الكلمات الدالة
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Introduction: 

La mondialisation économique décrit une interdépendance des 

nations du monde entier favorisée par le libre-échange, permettant ainsi aux 

opérateurs économiques de conquérir de nouveaux marchés et de produire 

d’avantage puis réaliser l’économie d’échelle, de plus offrir aux 

consommateurs un choix plus large de produits à des prix bas. 

Cependant, La libéralisation croissante des échanges internationaux 

a créée un environnement de plus en plus concurrentiel a fort impact en 

matière de la croissance économique et le développement.   

En effet, un résultat clair de la mondialisation est qu'un 

ralentissement économique dans un pays peut créer un effet domino par le 

biais de ses partenaires commerciaux. C’est pourquoi, tout gouvernement 

promeut les échanges commerciaux internationaux, pour accroitre la 

croissance économique, via la signature des accords de libre-échange et la 

mise en place d'organisations internationales destinées à les gérer. 

En revanche, le désir de protéger les industries locales d’une 

concurrence
1
 étrangère exacerbée a stimulé instauration des mesures 

protectionnistes aux échanges.   

Afin de garantir le maintien d’une concurrence probe et saine, il est 

nécessaire que le protectionnisme ne constitue pas des entraves au 

commerce international, en conséquence,  son adoption par les lois 

nationales ne doit pas enfreindre les principes internationaux établis 

initialement par l’organisation mondiale du commerce OMC.   

Dans cette optique, le dumping est légal en vertu des règles de 

l'OMC, à moins que le pays étranger ne puisse démontrer de manière fiable 

les effets négatifs que l'entreprise exportatrice a causés à ses producteurs 

nationaux. 

Ainsi, il s’avère nécessaire de s’avoir dans quelle mesure l’adoption 

des mesures anti-dumping est légitime puis n’aura pas d’incidences sur le 

libre jeu de la concurrence internationale ? 

Pour cela, il convient de  s’intéresser d’emblée au cadre conceptuel 

du protectionnisme (I). Par la suite analyser les principes réglementaires 

régissant les mesures anti-dumping au niveau international et national (II). 

En dernier déterminer l’impact des mesures anti-dumping sur le commerce 

international (III). 
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I. Le protectionnisme : de multiples formules de sauvegarde 

d’économie nationale 

Le protectionnisme est une stratégie économique menée par les 

gouvernements pour protéger ses chaines de productions nationales contre 

la concurrence étrangère.  

En réalité, le protectionnisme ne signifie pas l’isolement commercial 

des entreprises domestiques, mais c’est une stratégie temporaire permettant 

aux entreprises naissantes ou en difficulté de se développer à l’abri  de la 

rivalité des entreprises étrangères, puis se préparer à conquérir 

progressivement  les marchés internationaux.   

De plus, tout gouvernement détient un intérêt d’une telle politique 

protectionniste, en conséquent, le développement d’un pays joue un rôle 

essentiel à l’égard du protectionnisme, ainsi que l’affirme Dieter Gosteli, 

responsable Corporates chez AXA : « Dans les pays économiquement 

moins développés, il peut s’avérer judicieux de protéger l’économie locale 

afin de pouvoir créer de nouvelles structures. Toutefois,  pour les pays 

industrialisés, le protectionnisme n’est qu’une tendance au repli sur soi qui 

entrave le développement d’un pays en termes de compétitivité »
2
. 

Ledit phénomène prend la forme de mesure qui a pour effet de 

restreindre les importations au point d'entrée.  

Dans cet ordre d’idée, le protectionnisme est répartit selon la 

situation des entreprises en deux catégories : 

- Protectionnisme éducateur : toute stratégie menée afin de protéger 

les industries naissantes c'est-à-dire qui ne sont pas prête à affronter la 

concurrence étrangère ; 

- Protectionnisme défensif : politique adopté pour protéger les 

industries vieillissante et peu compétitive, puis les mesures protectionnistes 

sont mises en place afin d’assurer le maintien de ces  secteurs économiques 

et assurer la pérennité des emplois. 

Pour les types de mesure adoptée, tout gouvernement dispose d’une 

marge de manœuvre normative de promulguer des conditions  régulatrices 

du commerce extérieur, représentant des barrières à l’entrée :   

- barrières tarifaires : représentent toute exigence de monnaie 

fiduciaire,   sont essentiellement : 

- Des taxes ou droits imposés sur les importations appelés tarifs . Les 

droits de douane augmentent le prix des marchandises importées sur le 

marché intérieur, ce qui réduit par conséquent la demande de ces produits ; 

- Des impôts négatifs ou des crédits d'impôt accordés aux producteurs 

nationaux par le gouvernement appelés subventions
3
. Ils créent un écart 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/tariff/
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entre le prix supporté par les consommateurs et le prix supporté par les 

producteurs. 

- barrières non tarifaires : se sont des conditions non monétaires, à 

savoir :  

- Les contingents d'importation
4
 : sont des limites imposées par le 

gouvernement sur la quantité d'un certain produit qui peut être importé dans 

un pays. De manière générale, de tels quotas sont mis en place pour 

protéger les industries nationales et les producteurs vulnérables. Les quotas 

empêchent le marché intérieur d' un pays d'être inondé de produits 

étrangers, qui sont souvent moins chers en raison de la baisse des coûts de 

production à l'étranger. 

- Les règlementations contraignantes : il s’agit des exigences édictées 

par les gouvernements sous formes de mesures techniques
5
 ou mesures 

sanitaires
6
, puis tout exportateur est obligé de produire des produits 

conformément auxdites exigences afin d’éviter le refoulement, ceci 

engendre des coûts élevés à l’exportateur puis constitue un obstacle. 

Généralement, pour l’éviter il faut bien se doter des informations fiables car 

ces mesures sont  moins visibles et administratives, formant ainsi un 

protectionnisme «gris» ou «déguisé».   

- Les mesures anti-dumping (MAD) : regroupent les mesures 

compensatoires, qui incluent les impositions, les taxes et autres mesures 

para-tarifaires qui s’ajoutent aux droits de douane ordinaires. 
En fait, le protectionnisme s’exerce au bénéfice des producteurs 

mais à l’égard des consommateurs.  

Bien que les producteurs nationaux soient mieux lotis, les 

consommateurs nationaux sont moins bien lotis en raison des politiques 

protectionnistes, car ils peuvent avoir à payer des prix plus élevés pour des 

biens ou des services quelque peu inférieurs. Les politiques protectionnistes 

ont donc tendance à être très populaires auprès des entreprises et très 

impopulaires auprès des consommateurs. 

Certains fabricants étrangers peuvent délibérément essayer de 

pousser les producteurs nationaux à la faillite en vendant de grandes 

quantités d'un produit à un prix inférieur, capturant ainsi l'intégralité du 

marché intérieur et paralysant les vendeurs locaux. Cependant, les quotas 

sont généralement préjudiciables aux consommateurs car ils les empêchent 

d'accéder à des produits dont le prix est plus compétitif que les alternatives 

locales. 

 
 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/definition-market-economy/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/cost-of-goods-manufactured-cogm/
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II. Mesures anti-dumping, un protectionnisme défensif  

Le dumping commercial est considéré comme une forme 

de discrimination par les prix . Cela se produit lorsqu'un fabricant abaisse le 

prix d'un article entrant sur un marché étranger à un niveau inférieur au prix 

payé par les clients nationaux dans le pays d'origine. Cette pratique est 

considérée comme intentionnelle dans le but d'obtenir un avantage 

concurrentiel sur le marché importateur. 

Toutefois, une enquête s’avère nécessaire pour déterminer le prix 

approprié sur le marché du pays d’origine (dénommé “valeur normale”) et le 

prix approprié sur le marché du pays d’accueil (dénommé “prix 

d'exportation”) afin de pouvoir procéder à une comparaison correcte.  

Pour remédier à ce phénomène, un droit antidumping est imposé sur 

les importations fabriquées dans les pays d'outre-mer et dont le prix est 

inférieur à la juste valeur marchande de marchandises similaires sur le 

marché intérieur. Ces droits sont imposés pour protéger les entreprises et les 

marchés locaux contre la concurrence déloyale des importations étrangères. 

Étant donné que, Si une entreprise exporte un produit à un prix 

inférieur à celui qu’elle pratique normalement sur son propre marché 

intérieur, on dit qu’elle pratique le “dumping”.  S’agit-il d’un cas de 

concurrence déloyale? La réponse à cette situation est divergente et n’est 

pas toujours favorable ou vérifiée, cela dépend des types du dumping :  

Le dumping sporadique : est dû pour sa part à une surcapacité 

temporaire de production. Pour ne pas voir ce surplus se perdre, les 

producteurs le vendent à meilleur prix à l’étranger. Ainsi l'entreprise ne voit 

pas sa production périmée et n'affecte pas le marché national. C'est 

notamment le cas des produits agricoles.
7
 

Le dumping prédateur : relève de la concurrence déloyale. On 

demande délibérément un prix plus bas à l’étranger dans le but d’y pénétrer 

et d’éliminer les concurrents. Stratégie à court terme puisque l'entreprise 

ajuste le prix à la hausse par la suite.
8
 

C’est cette stratégie prédatrice qui est à l’origine de la mise en place 

des législations antidumping. 

Par conséquent, une mesure antidumping est la possibilité pour un 

Etat d’intervenir contre le dumping prédateur, puis éliminer le dommage 

causé à la chaîne de production nationale concurrente.  

Pour cela, le gouvernement impose des MAD sur les importations 

étrangères lorsqu'il estime que les marchandises font l'objet d'un dumping 

sur le marché intérieur (calculer l’ampleur de dumping qui égal à la 

différence entre le  prix à l’exportation et le prix pratiqué sur le marché 

https://www.investopedia.com/terms/p/price_discrimination.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/competitive_advantage.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/competitive_advantage.asp
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/fair-value/
http://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/dumping.html
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intérieur de l'exportateur)  et  lien de causalité entre ce dernier et le 

préjudice subi à l’industrie domestique. 

 

1- Les MAD sous l’égide de l’OMC 

L'OMC joue un rôle essentiel dans la réglementation des mesures 

antidumping. En tant qu'organisation internationale, l'OMC ne réglemente 

pas les entreprises accusées de se livrer à des activités de dumping, mais elle 

a le pouvoir de réglementer la façon dont les gouvernements réagissent aux 

activités de dumping sur leurs territoires. 

Certains gouvernements réagissent parfois durement aux entreprises 

étrangères se livrant à des activités de dumping en introduisant des droits 

antidumping punitifs sur les importations étrangères, et l'OMC peut 

intervenir pour déterminer si les actions sont authentiques ou si elles vont à 

l'encontre du principe du libre- échange de l'OMC. 

Selon l'Accord antidumping de l'OMC
9
, le dumping est légal à moins 

qu'il ne menace de causer un dommage important sur le marché intérieur du 

pays importateur. En outre, l'organisation interdit le dumping lorsque 

l'action entraîne un retard important sur le marché intérieur. 

En cas de dumping, l'OMC autorise le gouvernement du pays touché 

à intenter une action en justice contre le pays de dumping tant qu'il existe 

des preuves d'un préjudice important réel causé aux industries sur le marché 

intérieur. Le gouvernement doit démontrer qu'il y a eu dumping, l'étendue 

du dumping en termes de coûts et le dommage ou la menace de causer un 

dommage au marché intérieur. 

Exemples de pratiques antidumping : suspension temporaire des 

importations pour le produit concerné, taxe sur le produit visé pour 

compenser la pratique du dumping. 

L’accord de l’OMC prévoit la possibilité d’appliquer des mesures 

provisoires 60 jours après l’ouverture d’une enquête. Les membres peuvent 

également prendre des « engagements en matière de prix ». En fait, les 

exportateurs offrent un prix, qui, une fois accepté par l’autre partie, les 

protège des MAD.
10

 

 L’Accord contient aussi des règles visant à éviter que les droits 

perçus soient supérieurs à la marge de dumping, d’où une obligation 

d’extinction est importante et selon laquelle « tout droit antidumping sera 

normalement supprimé 05 ans au plus tard suite à sa mise en place. 
11 

Pour le calcul du droit anti-dumping, l'accord permet aux 

gouvernements d'agir d'une manière qui ne discrimine pas les partenaires 

commerciaux. En fait, il existe plusieurs façons de déterminer si un produit 

https://www.wto.org/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/capitalism/
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importé a fait l'objet d'un dumping léger ou lourd et le montant des droits à 

appliquer.  

La première méthode consiste à calculer le droit antidumping sur la 

base du prix normal du produit.
12 

La deuxième alternative consiste à utiliser le prix facturé sur le 

même produit mais dans un pays différent.
13

  

La dernière alternative consiste à calculer le droit en fonction du 

total des coûts des produits, des dépenses et des marges bénéficiaires du 

fabricant.
14 

Les mesures antidumping doivent prendre fin cinq ans après la date 

d’imposition, à moins qu’il ne ressorte d’une enquête que leur abrogation 

entraînerait un dommage. 

Les enquêtes antidumping doivent prendre fin immédiatement si les 

autorités déterminent que la marge de dumping est insignifiante (soit moins 

de 2 pour cent du prix à l’exportation du produit). D’autres conditions sont 

aussi énoncées. Par exemple, il doit aussi être mis fin aux enquêtes si le 

volume des importations faisant l’objet d’un dumping est négligeable (c’est-

à-dire si le volume des importations en provenance d’un pays est inférieur à 

3 pour cent des importations totales du produit en question; les enquêtes 

pourront cependant se poursuivre si plusieurs pays, chacun fournissant 

moins de 3 pour cent des importations, représentent ensemble 7 pour cent ou 

plus des importations totales).
15

 

L’Accord dispose que les pays membres doivent notifier rapidement 

et de manière détaillée au Comité des pratiques antidumping toutes les 

mesures antidumping préliminaires ou finales. Ils doivent aussi présenter 

deux fois par an un rapport sur toutes les enquêtes. En cas de différend, les 

membres sont encouragés à tenir des consultations mutuelles. Ils peuvent 

aussi recourir à la procédure de règlement des différends de l’OMC. 

En bref, le dumping est légal en vertu des règles de l'OMC, à moins 

que le pays étranger ne puisse démontrer de manière fiable les effets 

négatifs que l'entreprise exportatrice a causés à ses producteurs 

nationaux. Pour lutter contre le dumping et protéger leurs industries 

nationales contre  les prix d'éviction, la plupart des pays utilisent 

des tarifs et des quotas . Le dumping est également interdit lorsqu'il entraîne 

un "retard important" dans l'établissement d'une industrie sur le marché 

intérieur. 

La majorité des accords commerciaux prévoient des restrictions sur 

le dumping commercial. Les violations de ces accords peuvent être difficiles 

à prouver et leur coût peut être prohibitif à appliquer pleinement. Si deux 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/profit-margin/
https://www.investopedia.com/terms/p/predatory-pricing.asp
https://www.investopedia.com/news/what-are-tariffs-and-how-do-they-affect-you/
https://www.investopedia.com/terms/q/quota.asp
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pays n'ont pas conclu d'accord commercial , il n'y a pas d'interdiction 

spécifique de dumping commercial entre eux. 

 

2- Algérie approuve les mesures antidumping 

L’Algérie dans le but de promouvoir et de protéger sa production 

nationale et dans le souhait d’inverser l’équation de l’importation à 

l’exportations, prend un ensemble de mesures notamment avec la situation 

de la crise financière actuelle qui a sa première et principale cause la chute 

du prix de pétrole. 

D’où des mesures de protectionnisme sont adoptées dans des textes 

réglementaires à savoir les mesures de sauvegardes sous formes des licences 

d’importations et les mesures antidumping, ces dernières ont été adoptées 

dans l’arrêté   du 3 février 2007 fixant les modalités et procédures 

d’organisation de l’enquête en matière d’application du droit  

antidumping
16

, qui porte un ensemble des dispositions calcées sur les 

principes de l’accord des mesures antidumping de l’OMC.  

Il faut noter que la mise en place des mesures antidumping reste des 

mesures protectionnisme dans un seul sens qui est bien sûr le cas des pays 

importateurs, mais causent des inconvénients dans l’autre sens c’est-à-dire 

pour la formule d’exportation, c’est le cas de l’affaire des exportations 

reliant les parties : Algérie et UE.
17

 

Explication du cas : situation du 22/12/2011 

Suite à une plainte de l'association européenne des producteurs de 

fertilisants qui avaient considéré que les fertilisants produits dans certains 

pays gaziers arrivaient moins chers sur le marché européen, l'UE avait  

institué une taxe de 13% qui infligeait jusqu'ici les exportations algériennes 

d’engrais. 

 La même association avait avancé que le prix du gaz utilisé dans 

cette industrie, forte consommatrice de cette énergie, était subventionné, 

estimant que leur production faisait objet de dumping de la part de ces pays 

non membres de la communauté européenne. Mais l'Algérie a contesté cette 

mesure unilatérale, allant à l'encontre du libre-échange commercial, en 

entamant en 2007 des discussions pour son annulation. Elle avait fourni à 

cet effet à la partie européenne des explications sur la composition du prix 

du gaz, qui avaient alors démontré que le prix de cette énergie pratiqué en 

Algérie couvre bien les frais de l'exploration, l'extraction, le transport, le 

stockage mais dégage aussi une marge bénéficiaire suffisante pour le 

réinvestissement. Les explications fournies à l'UE démontrent “qu'il n'y a 

pas de soutien de la part de l'État au prix du gaz, ni de subvention déguisée 

de l'État à la société Fertial.  

https://www.investopedia.com/terms/t/trading-partner-agreement.asp
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La mesure avait pénalisé plusieurs pays gaziers dont l'Algérie, la 

Russie, la Biélorussie et l'Ukraine en les entravant de placer leur production 

sur cet important marché. L'Algérie, à travers son entreprise Fertial, a dû 

arrêter ses exportations vers les pays de l'UE, devenant peu compétitifs 

après que cette mesure eut été imposée. 

Fertial, qui est le fruit d'un partenariat entre la société algérienne 

Asmidal (34% d'actions) et le groupe espagnol Villar Mir (66% d'actions), 

peut désormais revenir sur le marché européen après la levée de cette taxe, 

selon la même source. “La levée officielle de la mesure va donner de larges 

perspectives à l'Algérie en offrant des débouchés à sa production, appelée à 

augmenter avec la réception de deux projets d'ammoniac et d'urée” dans la 

zone industrielle d'Arzew. 

En conséquence, L'UE a levé officiellement la taxe anti-dumping 

imposée sur les exportations d'engrais de plusieurs pays gaziers, dont 

l'Algérie. La suppression de cette mesure décidée en 2009, après d'intenses 

négociations entre l'Algérie et l'UE, n'a été officialisée que fin 2011, soit 

presque trois années après la décision de son annulation. 

 

III. Les arguments contre les  mesures antidumping 

L’adoption des MAD par les gouvernements à court terme apportent 

d’avantages, à savoir : 

Plus d'opportunités de croissance : les MAD offrent aux industries 

locales des opportunités de croissance jusqu'à ce qu'elles puissent rivaliser 

avec des entreprises plus expérimentées sur le marché international ; 

Baisse des importations : ces politiques protectionnistes contribuent 

à réduire les niveaux d'importation et permettent au pays d'augmenter sa 

balance commerciale ; 

Plus d'emplois : les taux d'emploi augmentent lorsque les entreprises 

nationales augmentent leur main-d'œuvre ; 

PIB plus élevé : les MAD ont tendance à stimuler le PIB de 

l'économie en raison d'une augmentation de la production intérieure. 

Néanmoins, les MAD peuvent se révéler illusoire pour l’économie 

nationale, surtout sur le long terme, tant par ses effets sur les producteurs 

que sur les consommateurs, sans oublier les rivaux étrangers. 

Par rapport aux producteurs : 

Le principal inconvénient apporté par les MAD à l’encontre 

d’entreprises étrangères est la perte de l’aiguillon de la concurrence. Les 

producteurs nationaux n'ayant pas à se soucier de la concurrence étrangère, 

ils ne sont pas incités à innover ou à dépenser des ressources pour 
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la recherche et le développement (R&D)  de nouveaux produits. Les 

entreprises ne réaliseront plus (ou plus autant) de gains de productivité. 

Leurs coûts de production augmenteront donc elles seront moins 

compétitives.  

Ainsi les prix des produits fabriqués augmenteront. Au final, les 

entreprises nationales finiront  par accumuler du retard sur leurs 

concurrentes étrangères et perdront des marchés le jour où les mesures 

protectionnistes se relâcheront. Elles devront alors redoubler d’efforts pour 

gagner en productivité et redevenir compétitives, mais hélas, la note en 

termes d’emplois supprimés sera élevée.
18 

 Par rapport aux consommateurs : 

Compte tenu de l’importance des consommateurs dans l’économie 

nationale, il est à confirmer que l’instauration de mesures antidumping  a 

pour conséquence une augmentation du prix du produit, le surplus des 

consommateurs diminue tandis que celui des producteurs s’accroit. 

L’impact global d’un tarif douanier sur l’économie nationale est qualifié de 

perte nette de bien-être. 

Par rapport aux rivaux étrangers : 

 Le principal avantage du dumping commercial est la capacité de 

pénétrer un marché avec des prix des produits qui sont souvent considérés 

comme injustes. Le pays exportateur peut offrir au producteur 

une subvention  pour contrebalancer les pertes subies lorsque les produits se 

vendent en dessous de leur coût de fabrication.  

L'un des principaux inconvénients du dumping commercial est que 

les subventions peuvent devenir trop coûteuses avec le temps pour être 

durables. De plus, les partenaires commerciaux qui souhaitent restreindre 

cette forme d'activité commerciale peuvent augmenter les restrictions sur le 

produit, ce qui pourrait entraîner une augmentation des coûts d'exportation 

vers le pays affecté ou des limites sur la quantité qu'un pays importera. 

Comme dans le cas contraire, où les exportateurs rejettent ou 

refusent les MAD imposées par le pays importateur, les exportateurs sont 

confrontés à l’obligation de changement de destination de leur produits se 

qui engendre des frais supplémentaires correspondant à de nouvelles études 

de marché, voire même pour couvrir les frais de pertes de marchandises 

notamment lorsqu’il s’agit des produits fragiles. 

  

 Conclusion: 

Étant donné la prolifération des accords de libre-échange 

promeuvent la levée des obstacles au commerce, les principes de l’OMC et 

les différentes législations antitrust édictent des solutions au problème de la 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/research-and-development-rd/
https://www.investopedia.com/terms/s/subsidy.asp
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concurrence internationale déloyale. Néanmoins, lesdites solutions ouvrent 

des intervalles pour le protectionnisme. Tel est le cas des MAD adoptées 

pour faire face aux afflux d'importations à des prix d'éviction. 

En effet, tous les pays membres de l’OMC disposent de la possibilité 

de recours aux MAD et il est évident que des pays en profitent davantage. 

Comme tous les mouvements vers la libéralisation du commerce, la réforme 

des lois de dumping ne viendra que lorsque les pays décident que les coûts 

économiques de la protection dépassent les avantages de la protection des 

industries nationales de la concurrence étrangère. 

Cependant, la menace qu'ils sont censés faire face - les prix 

d'éviction de la part de concurrents étrangers - est plus apparente que réelle; 

en fait, les pays ont peu d'incitations économiques à se livrer à de tels 

régimes. De plus, les procédures utilisées pour examiner les allégations de 

dumping sont elles-mêmes discutable. Les pratiques d'établissement des prix 

qui font normalement partie du commerce intérieur sont considérées comme 

la preuve d'un comportement illégal, et le niveau de preuve pour établir 

l'existence d'un dommage est extrêmement bas. 

Bien que la branche de production nationale ne doive pas prouver 

que les entreprises étrangères fixent un prix injuste à leurs marchandises, 

elle doit démontrer qu'elle a subi un dommage grave du fait d'une 

augmentation des importations. Cette exigence élève considérablement la 

barre pour obtenir l'aide du gouvernement et décourage les allégations de 

préjudice triviales ou sans scrupules. 

A cet effet, le recours à la législation antitrust aurait un avantage 

important sur les appels antidumping. Car les tarifs antidumping présentent 

un potentiel d'abus. Une industrie nationale qui souhaite maintenir ses prix 

élevés peut déposer une pétition antidumping contre les entreprises 

étrangères afin de faire pression sur les entreprises pour qu'elles fixent des 

prix qui correspondent à ceux des entreprises nationales. Les entreprises 

étrangères peuvent céder à cette pression pour éviter les frais juridiques et 

administratifs élevés de se défendre contre la demande de dumping. Dans ce 

cas, la branche de production nationale oblige essentiellement les entreprises 

étrangères à s'entendre avec elle pour maintenir les prix des marchandises à 

un niveau élevé. De tels stratagèmes seraient beaucoup plus difficiles à 

mettre en œuvre si les plaintes de prix déloyaux étaient traitées par les 

autorités antitrust - un groupe dont la responsabilité principale est de 

découvrir les comportements manipulateurs et collusoires. 

Bien que la législation antitrust puisse offrir une solution future au 

problème de la concurrence internationale déloyale, une mesure de 

sauvegarde existante pour les industries sous pression des importations est 
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la mesure de sauvegarde. Une mesure de sauvegarde impose des tarifs ou 

des quotas sur les importations pour une période limitée seulement - 

généralement quatre ans. Cette forme de protection est conçue pour donner 

aux entreprises nationales et à leurs travailleurs la possibilité de procéder 

aux ajustements nécessaires pour faire face à la concurrence.  

En réalité, le recours aux mesures de sauvegarde est plus avantageux 

par rapport aux MAD, étant donné qu’elles rendent les coûts économiques 

du protectionnisme plus transparents. De plus,  elles sont conçues pour 

donner aux industries nationales un allègement temporaire de la concurrence 

plutôt que pour pénaliser les concurrents étrangers, un pays étranger qui fait 

l'objet d'une telle mesure recevra une compensation.  

De cette manière, l'exigence d'indemnisation donne aux mesures de 

sauvegarde une force d'avertissement: il est rappelé aux gouvernements qui 

s'appuient sur ces mesures que les efforts visant à restreindre le libre-

échange des marchandises entraînent en fin de compte un certain préjudice 

pour les industries nationales. 

 

Liste des références : 
1- La concurrence est un phénomène économique  qui favorise  l’amélioration des 

qualités, l’offre  des variétés des produits, voire l’innovation, et  la réduction  des prix. Elle 

représente le socle du marché ; la rivalité entre les producteurs est le moteur qui fait 

fonctionner un marché.    

De ce fait, la  concurrence peut être pure et parfaite ; basée sur cinq éléments à réunir sur 

le marché: liberté d’accès; atomicité; transparence; homogénéité des produits  et mobilité  

des facteurs de productions  simplifiée sous l’acronyme LATOM), et  à l’absence de l’un 

ou de plusieurs desdits éléments c’est une concurrence l’imparfaite. 

L’exercice de la concurrence est soumis à un ensemble de conditions fixées par la 

réglementation, à savoir les principes de fixation des prix et le contrôle des pratiques anti-

trust tel que l’exemple des concentrations économiques, les ententes et les positions 

dominantes abusives. A cet égard, la concurrence est repartie en concurrence loyale et 

concurrence déloyale.  

En Algérie, lesdites  conditions sont fixées par l’  ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 

relative à la concurrence, JO n°43 du 20 juillet  2003, modifiée et complétée. Le Secrétariat 

Général du Gouvernement  www.JORADP.DZ 

2- Voir : Dieter Gosteli, «Le protectionnisme compromet la compétitivité », 1
er

 mas 

2018, in : https://www.s-ge.com/fr/article/actualites/20181-protectionnisme-axa 

3- Il existe deux grands types de subventions: les subventions à l'exportation et les 

subventions intérieures. Une subvention à l'exportation est un avantage subordonné aux 

exportations conféré à une entreprise par les pouvoirs publics. Une subvention intérieure est 

un avantage non directement lié aux exportations. 

Pour plus d’informations voir : « les subventions, le commerce et l’OMC : Les subventions 

et l’OM », rapport sur le commerce mondial 2006, pp 213-237, in : 

https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/anrep_f/wtr06-2f_f.pdf 

http://www.joradp.dz/
https://www.s-ge.com/fr/article/actualites/20181-protectionnisme-axa
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Voir aussi : l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires (“Accord 

SMC”) in :https://www.wto.org/french/tratop_f/scm_f/subs_f.htm 

4- Les gouvernements sont responsables de la mise en place de quotas afin de 

protéger les intérêts nationaux. Conformément à la loi de l’offre et de la demande , 

l'imposition de quotas qui limitent l'offre de certains biens entraînera une augmentation de 

leurs prix.  

Le contrôle de ce mécanisme est assuré par l’octroi des licences d’importations. Ces 

dernières sont mises en place par des dispositions réglementaires : 

Pour l’OMC, l’Accord sur les procédures de licences d’importation dispose que les régimes 

de licences d’importation doivent être simples, transparents et prévisibles afin de ne pas 

constituer des obstacles au commerce. 

Par exemple, l’Accord prévoit que les gouvernements doivent publier des informations 

suffisantes pour que les négociants sachent comment et pour quelles raisons les licences 

sont délivrées. Il définit aussi la manière dont les pays doivent notifier à l’OMC 

l’établissement de procédures de licences ou les modifications apportées aux procédures 

existantes.  

Voir les licences d’importation à l’OMC : 

https://www.wto.org/french/tratop_f/implic_f/implic_f.htm 

Pour l’Algérie,  voir l'Ordonnance n° 03-04 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, 

relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de 

marchandises ainsi que celles prévues par la loi de finances pour 2018. 

5- Les mesures techniques sont régies par l’accord sur  les obstacles techniques au 

commerce de l’OMC. Pour plus de détails voir : Accord sur  les obstacles techniques au 

commerce, in : https://www.wto.org/french/tratop_f/tbt_f/tbt_f.htm 

6- Les mesures sanitaires font objet de l’accord sur l'application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires SPS de l’OMC 
Pour plus d’information, consulter : l’accord sur l'application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires, in : https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/spsagr_f.htm 

En Algérie, les dispositions des mesures sanitaires et phytosanitaires sont identiques à celle 

de l’ASPS de l’OMC, et édictées dans le décret exécutif n° 04-319 du 7 octobre 2004 fixant 

les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et 

phytosanitaires, JO n° 64 du 10 octobre 2004, le Secrétariat Général du Gouvernement  

www.JORADP.DZ . 

En revanche, les  mesures techniques (obstacles techniques au commerce) ne sont pas 

encadrées par un  texte réglementaire spécifique. La référence faite à ces dernières est 

érigée par la loi n° 04-04 du 23 juin 2004 relative à la normalisation, JO n° 41 du 27 juin 

2004, modifiée et complétée. Le Secrétariat Général du Gouvernement  www.JORADP.DZ  

En outre,  l’obligation de la transparence  stipulée dans le décret exécutif n° 04-320 du 7 

octobre 2004 relatif à la transparence des mesures sanitaires et phytosanitaires et des 

obstacles techniques au commerce, JO n° 64 du 10 octobre 2004.  Le Secrétariat Général du 

Gouvernement  www.JORADP.DZ . 

7- Voir définition du dumping sporadique, in : https://www.glossaire-

international.com/pages/tous-les-termes/dumping-sporadique.html 

8- Voir définition du dumping prédateur, in https://www.glossaire-
international.com/pages/tous-les-termes/dumping-predateur.html 

https://www.wto.org/french/tratop_f/scm_f/subs_f.htm
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/supply-demand/
https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/agrm9_f.htm#import
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9- Pour les mesures anti-dumping, consulter : l’accord sur la mise en ouvre de 

l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, in 

https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/19-adp_01_f.htm 

La référence faite à l’accord anti-dumping  est analogue au titre de l’article VI du GATT 

intitulé : Droits antidumping et droits compensateurs, en conséquence, l’accord anti-

dumping est une analyse élargie dudit article qui contient 07 alinéas. 

10-  Voir l’article 07 de l’accord des mesures antidumping, op.cit. 

11- IDEM.  

12- Voir l’article 2.4, IDEM. 

13- Voir l’article 2.5, IDEM. 

14- Voir l’article 2.3, IDEM. 

15- Voir l’article 3.3, IDEM. 

16- Consulter l’arrêté du 3 /02/ 2007 fixant les modalités et procédures d’organisation 

de l’enquête en matière d’application du droit  antidumping, J O n° 21 du 28/03/2007. Le 

Secrétariat Général du Gouvernement  www.JORADP.DZ . 

17-  Consulter l’article de presse intitulé « Elle a été imposée sur les exportations 

algériennes d’engrais : L'UE lève officiellement la taxe anti-dumping », 

in :https://www.liberte-algerie.com/actualite/lue-leve-officiellement-la-taxe-anti-dumping-

102871 

18- Voir le document : « le protectionnisme : un frein à la croissance économique », 

études économiques, revue Desjardins, 17 /02/ 2017, p 02.  
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