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 :قواعد النشر في املجلة

بنشر البحوث الجادة وألاصيلة، " الصدى للدراسات القانونية والسياسية"لة ترحب مج

 من كتاب منشور، أو رسالة جامعية 
ً
والتي لم يسبق نشرها في مجلة أخرى، وال تكون جزءا

 .يعدها الباحث

 :هيئة التحرير

تعطى ألاولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير حسب ألاسبقية الزمنية في  

لهيئة تحرير الدورية، وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم، ووفقا ورودها 

 .لالعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير

تقوم هيئة التحرير بالقراءة ألاولية للبحوث العلمية املقدمة للنشر باملجلة للتأكد  

عد ذلك من توافر مقومات البحث العلمي، وتخضع البحوث والدراسات واملقاالت ب

 .للتحكيم العلمي واملراجعة اللغوية

 :الشروط الشكلية واملنهجية

03
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البريد الالكتروني للمجلة، مع الالتزام بالقواعد  ترسل البحوث والدراسات عبر

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

، الهوامش، املراجع (ألاشكال والجداول إن وجدت)مقدمة، موضوع البحث، خاتمة، مالحق 

 .املعتمدة

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

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

 .مجلة أخرى 

 :عنوان البحث

كلمة، وأن يتناسب مع مضمون البحث، ( 02)يجب أن ال يتجاوز عنوان البحث  

 .ويدل عليه، أو يتضمن الاستنتاج الرئيس ي

 .املقال نبذة عن الباحث صاحب 

 :ملخص البحث

 .كلمة( 022)يجب تقديم ملخص للبحث باللغة العربية واللغة الانجليزية في حدود  

يرفق مع البحوث والدراسات باللغة الفرنسية أو الانجليزية ملخص باللغة العربية  

 .كلمة( 022إلى  052)في حدود 

 :الكلمات املفتاحية

كلمات، يختارها الباحث بما ( 02)شرة الكلمات التي تستخدم للفهرسة ال تتجاوز ع

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

 .فهرسة املقال وإدراجه في قواعد البيانات بغرض ظهور البحث أثناء عملية البحث

 :الهوامش

اة أن يذكر ، مع مراعاملقاليجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في نهاية 

اسم املصدر أو املرجع كامال عند إلاشارة إليه ألول مرة، فإذا تكرر يستخدم الاسم املختصر، 

 من املصادر واملراجع والهوامش
ً
 .وعليه سيتم فقط إدراج املستخدم فعال

 :عروض الكتب

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

 .ت الكتب القديمة فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميتهمراجعا



 
 

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

 .إضافة علمية جديدة

 ملحتويات الكتاب، مع بيان أهم أوجه التميز وأوجه  
ً
 وافيا

ً
يعرض الكاتب ملخصا

اسم املؤلف، املحقق، )لعرض القصور، وإبراز بيانات الكاتب كاملة في أول ا

 (.املترجم، الناشر، مكان النشر، سنة النشر، الطبعة، السلسلة، عدد الصفحات

 .صفحة( 55)أال تزيد عدد الصفحات عن  

 : عروض الرسائل وألاطاريح الجامعية

أطاريح دكتوراه، ومذكرات )تنشر الدورية عروض ألاطاريح واملذكرات الجامعية  

إجازتها بالفعل، ويراعى في موضوع العرض أن تكون حديثة، التي تم ( املاجستير

 .وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد حقول الدراسات العلمية املختلفة

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

 (.الجامعة، الدولة، سنة إلاجازة

ة موضوع البحث، مع ملخص ملشكلة أن يشمل العرض على مقدمة لبيان أهمي 

 .املوضوع وكيفية تحديدها

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

 .من نتائج

 .صفحة( 55)أال تزيد عدد صفحات العرض عن  

 تنبيه هام

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

العلمية، سواء ملوضوعه أو محتواه، ولكل ما يرد بنصه، وفي إلاشارة إلى املراجع 

 .ومصادر املعلومات

جميع آلاراء وألافكار 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

ترسل الدورية لكل صاحب بحث أجيز للنشر نسخة إلكترونية من العدد املنشور  

، علما (في حالة طبع املجلة ورقيا)به البحث على البريد إلالكتروني ونسخة ورقية 

 .بأن املجلة ال تدفع أي مكافآت مالية عما تقبله للنشر فيها



 
 

لبحوث املنشورة بها إال ال يسمح بطبع أو نسخ أو إعادة نشر للمجلة أو لجزء من ا 

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

 .القضائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الرابعكلمة العدد 

بسم هللا الرحمان الرحيم، وبه نستعين وبفضله نغدو في طريقنا طريق العلم حتى 

 .ى وصحبه أجمعيننبلغ اليقين، والصالة والسالم على خير الهد

تتشرف أسرة مجلة الصدى التي تصدر عن مخبر النظام القانوني للعقود 

والتصرفات في القانون الخاص بجامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة الجزائر، أن تضع 

بين أيدي كل باحث وكل ممارس وكل مهتم بالدراسات القانونية والسياسية هذا العدد، 

ث جادت بها قريحة الباحثين، سواء من داخل الوطن أو من الذي تضمن سلسلة أبحا

 .خارجه تميزت بالجدية وألاصالة

فتعتبر مجلة الصدى محطة من محطات التحدي في حياتنا العلمية، وها نحن 

بفضل هللا ومّنه علينا نصل إلى إصدار العدد الرابع، الذي لم يتأتى إال بتضافر جهود 

ين وجهود أسرة املجلة من السادة والسيدات أعضاء طاقم الخيرين من الباحثين ألاكاديم

 .التحرير وأعضاء اللجنة العلمية للمجلة

هذا إلانجاز العلمي يضاف إلى إلانجازات التي عرفها املخبر طيلة هذا املوسم 

الجامعي، رغم الصعوبات والعقبات التي اعترت نشاطه العلمي بسبب انتشار وباء كورونا 

هللا العلي القدير أن يرفع عنا البالء والوباء وأن يجعل هذا البلد آمنا  ، نسأل"01كوفيد "

مطمئنا وسائر بالد املسلمين، متمنين لهذه املجلة الاستمرارية مع املزيد من إلاشعاع العلمي 

 .خدمة للبحث العلمي

 

 مديرة املجلة
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 ملخص 

عقوبة جريمة القتل العمد في قانون العقوبات استهدفت الدراسة الحالية تقييم 

واستندت . ضوء ما قررته الشريعة إلاسالمية في هذا الخصوصاملصري والجزائري في 

وتمثلت أداة . واعتمدت في إطار ذلك على ألاسلوب التقويمي. الدراسة إلى املنهج الوصفي

عن العديد من وأسفرت الدراسة . الدراسة في مسح ألادبيات املتعلقة بموضوع الدراسة

الدية كعقوبة مقدرة لجريمة  القصاص  أو أنَّ الشريعة إلاسالمية أوجبت  :النتائج أهمها

القتل العمد، وأسندت إلى أولياء القتيل الحق في تقرير أحد العقوبتين أو العفو عن الجاني 

أنَّ قانون العقوبات املصري والجزائري  أوجبا عقوبة إلاعدام  كعقوبة لهذه   -بال مقابل 

وهذا .  أولياء القتيل من هذه العقوبة الجريمة، وأغفال الدية كعقوبة بديلة، وتجاهال  موقف

ن الجنائي املصري  وأوصت الدراسة. يخالف ما قررته الشريعة إلاسالمية  في هذا الشأن ِّ
 
ن
َ
ق
ُ
امل
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والنص على  لهذه الجريمةبالنص على الدية كعقوبة بديلة  والجزائري إلى ضرورة التدخل

بما لعفو عن الجاني بال مقابل، وذلك تخيير أولياء القتيل بين  عقوبة القصاص أو الدية  أو ا

 .يتفق مع ما أوجبته الشريعة إلاسالمية في هذا الخصوص

عقوبة جريمة القتل العمد، الشريعة إلاسالمية، قانون : الكلمات املفتاحية

 .العقوبات
Abstract 

The study aimed at  evaluating  the penalty of  intentional killing 

felony  according to Egyptian and Algerian Criminal law  in the light of 

Islamic Law (Shari'a). The  study  used the descriptive  methodology  

to  reach  the targets in question.  To gather the required data,  a  review 

of literature was administered. The study came to the conclusions that: 

first. Islamic Law (Shari'a) orders that the family of the victim has the 

right to  retaliate or to be awarded  a compensation (blood-money)  as a  

penalty for those who proved committed of intentional killing felony; 

second,  the Egyptian and Algerian Criminal laws  impose death 

penalty and no blood money as an alternative penalty for this felony,  

and this contradicts, in part, with what Islamic Law (Shari'a) 

necessitates. The  study  recommended  that  the Egyptian and  the 

Algerian Criminal laws ought to  adopt  a compensation (blood-money) 

to be given to the deceased's family as an alternative to death penalty  

in reply to what Islamic Law (Shari'a)  requires. 

Keywords: penalty of intentional killing offence, Islamic Law 

(Shari'a), penal law.          

 مقدمة

إن الحمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن 

سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 

 .هللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن دمحما عبده، ورسوله

 .(1) (الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون يا أيها ) 
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يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما ) 

  .(2) (رجاال كثيرا ونساء، واتقوا هللا الذي تساءلون به وألارحام، إنَّ هللا كان عليكم رقيبا 

كم ويغفر لكم يا أيها الذين آمنوا ) 
َ
اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمال

  .(3) (ذنوَبكم ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 

  :(4) أما بعد

 .(5) فحرمت قتل النفس بغير حق. .فقد شددت الشريعة إلاسالمية على حفظ النفس

 : قال هللا تعالى واصفا عباد الرحمن
َ

يَن ال ذِّ
َّ
ْفَس ﴿ َوال وَن النَّ

ُ
 َيْقُتل

َ
َر َوال

َ
خ
َ
ًها آ

َ
ل ِّ إِّ

َّ
َيْدُعوَن َمَع اَّلل

اًما ﴾
َ
ث
َ
َق أ

ْ
َك َيل لِّ

َ
وَن َوَمْن َيْفَعْل ذ

ُ
 َيْزن

َ
ِّ َوال

َحق 
ْ
ال  بِّ

َّ
ال  إِّ

ُ َم اَّللَّ ي َحرَّ تِّ
َّ
: رحمه هللا –قال القرطبي  .(6) ال

وقد خطب  .(7) "لحقدلت هذه آلاية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير ا"

ومما قاله . بذلك الرسول صلى هللا عليه وسلم في آخر حياته، وفي موقف من أعظم املواقف

طَبته تلك
ُ
م: " صلى هللا عليه وسلم في خ

ُ
عَراَضك

َ
م وأ

ُ
ك
َ
مَوال

َ
م وأ

ُ
َماَءك َم عليكم دِّ : فإن هللا َ حرَّ

م هذا 
ُ
ك دِّ

َ
م هذا في َبل

ُ
ْهرِّك

َ
م هذا في ش

ُ
ك ُحْرَمة َيومِّ

َ
كتأكيد ... كل هذا تأكيد لُحرمة الدماء " .(8) "ك

ْحر من شهر الحج في َحَرم مكة وأجمع املسلمون على تحريم القتل بغير " .(9) "ُحرمة يوم النًّ

ت الشريعة الغراء  .(11) "حق  فعن .(12) "بعد الكفر (11) القتل بغير حق أكبر الكبائر"بل وعد 

إلاشراك باهلل، وقتُل :"صلى هللا عليه وسلم قال –عن النبي  –رض ي هللا عنه –أنس بن مالك 

 الزور
ُ
  .(13) "النفس، وعقوق الوالدين، وقوُل الُزور أو قال وشهادة

ولم يقتصر ألامر عند تحريم القتل، بل وأمرت الشريعة بعقاب من كل من تسول له 

رت لهذه الجريمة عقوبة  بل. نفسه إتيان هذه الجريمة إنها زادت في عنايتها   بهذا ألامر بأنَّ قدَّ

 .محددة ولم تترك للبشر تقدير هذه العقوبة والتالعب بها وفقا لألهواء

النفس بالنفس، فُيقتل القاتل عمدا عدوانا "فأوجب هللا تعالى . هي عقوبة القتل

يا أيها الذين ﴿: قال هللا تعالى .(11) "باملقتول على الوجه الذي قتله ما لم يتضمن معصية

تلى
َ
صاُص في الق تَب عليكم القِّ

ُ
ْتُل َمْن "قال القرطبي  .(15) ﴾آمنوا ك

َ
َصاص في آلاية ق املراد بالقِّ

َتل كائنا َمن كان
َ
 .(16) "ق
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إال أنَّ الناظر إلى تشريعات العديد من البلدان إلاسالمية، يالحظ أنها ذهبت تحذو 

 –عن قصد أو عن غير قصد  -وذلك بتجاهلها. ية في البلدان الكافرةحذو التشريعات الوضع

فذهبت تتجاهل ما افترضته الشريعة الغراء من . ما قررته الشريعة إزاء مسألة الفتل العمد

 . عقوبة مقدرة للقتل العمد بزعم الحداثة تارة، وبزعم الرأفة بالجاني تارة أخرى 

د هذين الزعمين، فالحداثة املزعومة أثبتت أنها ارتكاسة في سلم  ِّ
إال أنَّ الواقع يفن 

كما أنَّ الرأفة املزعومة برهنت على أنها أعلى درجات القسوة؛ قسوة . النهوض الحضاري 

بالجاني ألنها تعزز من انحداره في َدْرك الرذيلة، وقسوة باملجتمع ألنها تقوض أركان الدين 

 .له تماسكه واستمراره، ويحقق له سعادته في الدارين؛ ألاولى وآلاخرة الذي يحقق

ولقد ثار التساؤل بشأن مدى اعتناء  التشريعين املصري والجزائري بعقوبة هذه 

وتحاول الدراسة . الجريمة ومدى مراعاة ذلك ملا أقرته الشريعة إلاسالمية في هذا الخصوص

 .ر آلاتيةالحالية التصدي لهذا التساؤل في السطو 

 مشكلة الدراسة

 :يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس آلاتي

ما مدى اعتناء التشريعين املصري والجزائري بعقوبة جريمة القتل العمد في 

 ضوء ما أقرته الشريعة إلاسالمية؟

 :ويتفرع عن هذا التساؤل التساؤالت الفرعية آلاتية

 ريعة إلاسالمية؟ما عقوبة جريمة القتل العمد في الش

 ما عقوبة جريمة القتل العمد في قانون العقوبات املصري؟

 ما  عقوبة جريمة القتل العمد في قانون العقوبات الجزائري؟

 أهداف الدراسة

 :على التساؤالت السابقة يمكن تحديد أهداف الدراسة كاآلتي بناء

 .جريمة القتل العمد في الشريعة إلاسالمية بيان عقوبة -

 .بيان عقوبة جريمة القتل العمد  في قانون العقوبات املصري  -

 .بيان عقوبة جريمة القتل العمد في قانون العقوبات الجزائري  -
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 أهمية الدراسة

 :تتمثل أهمية الدراسة في جانبين هما

تتجلي ألاهمية النظرية للدراسة في أنها تحاول  :ألاهمية النظرية: الجانب ألاول 

مية التي انصبت على مجال الحماية  الجنائية للنفس في محاولة إلثراء استكمال الجهود العل

 .ما كتب في هذا الخصوص

تتجلي ألاهمية التطبيقية للدراسة في أنها تسهم في  :ألاهمية التطبيقية: الجانب الثاني

السلطة التشريعية في مصر والجزائر بضرورة صياغة مواد قانونية تراعي ما قررته تبصير 

 .  الشريعة إلاسالمية في عقوبة القتل العمد

 منهج الدراسة

في إطار ذلك إلى ألاسلوب التقويمي؛ حيث  وتستند. تستند الدراسة إلي املنهج الوصفي

يجري تقييم عقوبة جريمة القتل العمد في قانون العقوبات املصري والجزائري في ضوء ما 

 .قررته الشريعة إلاسالمية في هذا الخصوص

 مصطلح الدراسة

 :القتل العمد

 :القتل العمد في اللغة :أوال

ْتُل : )ردتين هماالقتل العمد في اللغة مصطلح إضافي مكون من مف
َ
: ، ومفردة(الق

 (.العمد)

وح: والقتل لغة ْتال: يقال. إزهاُق الرُّ
َ
َتلُتُه ق

َ
يٌل : ق تِّ

َ
يٌل واملرأة ق تِّ

َ
زهقُت روحه فهو ق

َ
أ

ْتلى، ويقال
َ
ْتلة: أيضا والجمع ق ْتلة سوء، والقِّ ُه قِّ

َ
َتل
َ
تل: ق

َ
لة: ويقال. املرة من الق

َ
ُه ُمقات

َ
ل
َ
 قات

ه: ويقال. وقتاال أي أخذ في قتاله ْقَتل. ضَرَبه في َمقَتلِّ
َ
صيب ال يكاد : وامل

ُ
ع الذي إذا أ املوضِّ

م
َ
  .(17) صاحبُه َيْسل

د؛ أي: والَعْمُد لغة َتَعم 
ُ
هُ : َعَمُدُت إليه أي: يقال. املقصود: امل

ُ
ُدت َعمَّ

َ
َصُدُت، وت

َ
أي؛ : ق

َصُدُت إليه
َ
  .(18) ق
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أنَّ من قام بالفعل : ي اللغة هو إزهاق الروح عن قصد؛ أيوعلى ذلك فالقتل العمد ف

 . الذي ترتب عليه إزهاق الروح قصد من ورائه إحداث هذه النتيجة

 :القتل العمد في الاصطالح الشرعي :ثانيا

جري مجرى السالح في " :هوالقتل العمد اصطالحا 
ُ
د َضْرُبه بسالح أو ما أ ما ُيتَعمَّ

َحدَّ 
ُ
أْن يقصد القتل بحديد له َحدٌّ : " أي .(19) "د من الخشب والحجر والنارتفريق ألاجزاء كامل

ْمح  ين والرُّ ِّ
 
ك ِّ

ْعٌن كالسيف والس 
َ
أو ما يعمل عمل هذه ألاشياء في الَجْرح . وما أشبه ذلك... أو ط

ْعن كالنار والزُّجاج 
َّ
َحاس، وكذلك القتل ... والط تخذة من النُّ

ُ
ونحو ذلك، وكذلك آلالة امل

هر الفأس  بحديد
َ
ثل  .(21) "ونحو ذلك عمد... ال حد له كالعمود وَصْنجة امليزان وظ وذلك مِّ

َنان الرمح ونحو ذلك من املشحوذ " ْنجر وسِّ يدة كالسيف والخِّ د: ـأي]َمن قَتَل بَحدِّ َحدَّ
ُ
أو [ امل

قال الحجارة ونحوها م أنَّ فيه املوَت من ثِّ
َ
  .(21) "بما ُيعل

على نفس  (22) ن القتل العمد اصطالحا هو جنايةوفي ضوء ذلك يمكن القول بأ

. معصومة الدم ارتكبها الجاني بمحض إرادته وبكامل وعيه وأراد منها إزهاق روح املجني عليه

إلى نوعين  -من حيث آلالة املستخدمة في القتل  –كما يمكن القول بأن القتل العمد ينقسم 

د، وهو ما يقطع ويد" ِّ
َنان، وما أحدهما أْن يضربه بُمَحد  ِّ

ين والس  ِّ
 
ك ِّ

خل في البدن كالسيف والس 

حاس  ُد فيجرح من الحديد والنُّ ِّ
والخشب، فهذا كله إذا َجرح ... والزجاج ... في معناه مما ُيحد 

فأما إن َجَرحه ُجرحا صغيرا . به ُجرحا كبيرا فمات، فهو قتل عمد، ال خالف فيه بين العلماء

َرَزُه بإب
َ
ام أو غ ْرطة الَحجَّ

َ
َرْت، فإن كان في َمقَتل كالعين والفؤاد كش

َ
ظ

َ
فمات ... رة أو شوكة، ن

وإن كان في غير مقتل، نظَرْت، فإن كان قد بالغ في إدخالها في البدن، فهو ... فهو عمد أيضا 

د، ... كالُجرح الكبير ألن هذا يشتد أمله ويفض ي إلى القتل  حدَّ
ُ
أما النوع الثاني، القتل بغير امل

ومن هذا النوع أن يلقي ... الظن حصول الزهوق به عند استعماله فهذا عمد  مما يغلب على

  .(23) "عليه حائظا أو صخرة أو خشبة عظيمة أو ما أشبه مما يهلكه غالبا فيهلكه

. من هذا التقسيم يتضح أن نوعي القتل العمد يختلفان في آلالة املستعملة في القتل

د أما التوع الثاتي فينحصر في القتل . كالسيف والسكين فالنوع ألاول ينحصر في القتل بمحدَّ

م  مثال ومع ذلك يشترك النوعان في . بغير محدد كالصخرة أو الخشبة العظيمة أو السُّ
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فيخرج بذلك أنواع القتل ألاخرى  ؛(21) "أنَّ الجاني قصد عين املجني عليه"الَعْمدية؛ أي؛ 

  .(25) كالقتل شبه العمد والقتل الخطأ

 :القتل العمد في الاصطالح القانوني :ثالثا

ف القتل العمد في القانون بأنه القتل قد يقترن "و .(26) "إزهاق روح إنسان عمدا: "يعرَّ

عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على : سبق إلاصرار هو"و .(27) "الترصد إلاصرار أوبسبق 

وحتى لو كانت  الاعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته

انتظار شخص لفترة : الترصد هو"و. (28) "هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان

ُصَرت في مكان أو أكثر وذلك إما إلزهاق روحه أو لالعتداء عليه
َ
: وقوله .(29) "طالت أو ق

أن القتل شبه  فمع. يخرج به القتل شبه العمد" القتل قد يقترن بسبق إلاصرار أو الترصد"

العمد يشترك مع القتل العمد في أن الجاني يعقد العزم على الاعتداء على شخص معين أو 

كما أن . شخص يتصادف وجوده أو مقابلته، إال أنه ال يستهدف إزهاق روح املجني عليه

الاعتداء على املجني عليه يتم فيه باستخدام أداة ال تسبب القتل غالبا كالعصا الصغيرة أو 

أما في القتل العمد فيستهدف الجاني إزهاق روح . السوط وعلى نحو ال يترتب عليه القتل

 . املجني عليه، وعادة ما يستخدم فيه أداة تسبب القتل كاألسلحة النارية والبيضاء

كما يخرج أيضا القتل الخطأ؛ حيث ال يعقد الجاني فيه العزم قبل ارتكاب الفعل 

وذلك نحو الشخص . أو شخص يتصادف وجوده أو مقابلتهعلى الاعتداء على شخص معين 

 .الذي يصطاد طيرا فيصادف إنسانا مارا فيقتله بطريق الخطأ

 خطة الدراسة

 :تتألف الدراسة من مقدمة، وثالثة مطالب، وخاتمة، وفهرس كاآلتي

ومصطلح الدراسة، وخطة  تتناول مشكلة الدراسة، وأهدافها، وأهميتها، ومنهجها،: املقدمة

 .الدراسة

 .لعقوبة جريمة القتل العمد في الشريعة إلاسالمية بيانايتناول : املطلب ألاول 

 .عقوبة جريمة القتل العمد في قانون العقوبات املصري يتناول بيانا ل : املطلب الثاني

 .بيانا لعقوبة جريمة القتل العمد في قانون العقوبات الجزائري يتناول : املطلب الثالث
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 .تتناول نتائج الدراسة، وتوصياتها :الخاتمة

 .يتضمن قائمة باملراجع التي استندت إليها الدراسة: الفهرس

 :ويجري تفصيل ذلك كاآلتي

 املطلب ألاول 

 عقوبة جريمة القتل العمد في الشريعة إلاسالمية

مت الشريعة إلاسالمية القتل العمد، وعاقبت علىيه، وحددت عقوبة مقدرة لهذه  حرَّ

وأوكلت الشريعة الحق في تنزيل هذه العقوبة ألولياء  .(31) أو الدية (31) ي القصاصالجريمة ه

وقد ثبتت .  املقتول؛ فلهم الحق في القصاص أو قبول الدية أو العفو عن الجاني بال مقابل

 :(32) هذه العقوبة بالكتاب والسنة وإلاجماع كاآلتي

 :ألادلة من الكتاب: أوال

ِّ والَعْبُد  يا أيها: )الدليل ألاول 
ْتلى الُحرُّ بالُحر 

َ
َصاص في الق تب عليكم القِّ

ُ
الذين آمنوا ك

َي له من أخيهِّ ش يٌء فاتباٌع باملعروفِّ وأداٌء إليه بإحسان ذلك  بالَعْبدِّ وألانثى باألنثى فمن ُعفِّ

 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاٌب أليم
ٌ
كم ورحمة ِّ

 من رب 
ٌ
رحمه  –قال القرطبي  .(33) (تخفيف

صاص ولم تكن فيهم الدية، فقال هللا لهذه ألامة: " -هللا تب عليكم : )كان في بني إسرائيل القِّ
ُ
ك

َي له من أخيهِّ ش يءٌ  ِّ والَعْبُد بالَعْبدِّ وألانثى باألنثى فمن ُعفِّ
ْتلى الُحرُّ بالُحر 

َ
َصاص في الق ؛ (القِّ

؛ يتبُع باملعروف ويؤدي (عروفِّ وأداٌء إليه بإحسانفاتباٌع بامل)فالعفو أن يقبل الدية في العمد 

 )بإحسان، 
ٌ
كم ورحمة ِّ

 من رب 
ٌ
كم، (ذلك تخفيف

َ
َتب على من كان قبل

َ
فمن اعتدى بعد )؛ مما ك

َتَل بعد قبول الدية (ذلك فله عذاٌب أليم
َ
رَِّض عليه [ و... ]؛ ق

ُ
صورة القصاص هو أنَّ القاتَل ف

رَِّض عليه  إذا أراد الوليُّ القتَل الاستسالم
ُ
ألمر هللا والانقياد لقصاصه املشروع، وأنَّ الوليَّ ف

هِّ وترُك التعدي على غيره  ِّ
ي   عند قاتلِّ ولِّ

ُ
ال خالف في أنَّ القصاص في القتل ال [ و... ]الوقوف

وليس القصاص بالزم، إنما الالزُم أال يتجاوز القصاص وغيره من ... يقيمه إال أولوا ألامر 

  .(31) "داء، فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباٌح الحدود إلى الاعت

دا فجزاؤُه جهنُم خالدا فيها : )ال هللا تعالىق: الدليل الثاني ِّ
وَمْن يقتْل مؤمنا متَعم 

َعَنُه وأَعدَّ له عذابا عظيما
َ
َب هللُا عليه ول ضِّ

َ
َن تع: "-رحمه هللا -قال ابن كثير .(35) (وغ ا بيَّ

َّ َ
الى مل
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وهذا تهديٌد شديد ووعيٌد أكيٌد ملن ... حكَم القتلِّ الخطأ، شَرع في بيان حكم القتل الَعْمد 

َعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقروٌن بالشرك باهلل في غير ما آية في كتاب هللا، حيث 
َ
ت

ْفَس التي والذين ال َيْدُعون مع هللا إلها آخرا وال يقتلون ال)يقول سبحانه في سورة الفرقان  نَّ

م هللُا إال بالحق أما في الدنيا  ؛(37) ثم للقتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في آلاخرة...  (36) (َحرَّ

 أولياءِّ املقتول عليه، قال هللا تعالى
ُ
ط

ُّ
َسل

َ
هِّ ُسلطانا فال : )فت يِّ ِّ

 
َل مظلوما فقد جعلنا لَول تِّ

ُ
وَمْن ق

تل إنه كان منصورا
َ
   ،(38) (ُيسرِّف في الق

ً
َية رون بين أْن َيْقتلوا، أو َيْعُفوا أو يأخذوا دِّ ي 

َ
ثم هم ُمخ

 أثالثا
ً
ظة

َّ
ل
َ
َفه: ُمغ لِّ

َ
َعة  وأربعون خ

َ
ة، ثالثون َجذ قَّ  .(39) "ثالثون حِّ

َل : )قال هللا تعالى: الدليل الثالث تِّ
ُ
َم هللُا إال بالحق وَمن ق ْفَس التي َحرَّ وال تقتلوا النَّ

يِّ  ِّ
 
 –قال القرطبي  .(11) (ه سلطانا فال ُيسرف في القتل إنه كان منصورامظلوما فقد جعلنا لَول

تل مظلوما: )قوله تعالى:" -رحمه هللا
ُ
فقد جعلنا . )بغير سبب يوجب القتل: ؛ أي(ومن ق

ستحق دمه : ؛ أي(لوليه
ُ
تسليطا إن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ : ؛ أي(سلطانا... )مل

  .(11) "الدية

 :ألادلة من السنة: ثانيا

ْيرِّ : "-صلى هللا عليه وسلم –قال النبيُّ  :الدليل ألاول 
َ
خ َل له قتيٌل، فهو بِّ تِّ

ُ
َمْن ق

َي  ؛ إما أْن َيْقُتَل، وإما أْن َيْفدِّ َرْينِّ
َ
ظ َل له : )قوله: " -رحمه هللا –يقول ابن حجر  .(12) "النَّ تِّ

ُ
َمْن ق

تل له قريب كان حيا فصار قتيال: ؛ أي(قتيٌل 
ُ
َرْينِّ )قوله .  بهذا القتلمن ق

َ
ظ ْيرِّ النَّ

َ
خ ... ؛ (فهو بِّ

ْين إما أن يقتلوا أو يأخذوا الدية
َ
يَرت ب"و .(13) "فأهله بين خِّ

َّ
َهل
ُ
قوله صلى هللا عليه : قال امل

َرْينِّ : )وسلم
َ
ظ ْيرِّ النَّ

َ
خ ٍر، فإن كان (فهو بِّ

َ
ظ

َ
؛ َحضٌّ وندٌب ألولياء القتيل أْن ينظروا خيَر ن

لفة القصاص خيرا م
ُ
 الدية أقرب إلى ألا

ُ
ذ
ْ
خ
َ
ذ الدية اقتصوا ولم يقبلوا الدية، وإْن كان أ

ْ
خ
َ
ن أ

ت من غير َجْبر القاتل على أخذها منه
َ
ل عِّ

ُ
ُع الضغائن بين املسلمين؛ ف

ْ
ط

َ
وفي الحديث "   .(11) "وق

َية ِّ
َصاص والد  ُر بين القِّ يَّ

َ
ِّ ُيخ

  .(15) "أن وليَّ الدم 

َعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي عن عمرو بن : الدليل الثاني
ُ
صلى هللا عليه  –ش

َع إلى أولياء املقتول، فإْن :"وسلم، قال دا، ُدفِّ ِّ
َتل مؤمنا متعم 

َ
ال ُيقَتُل مؤمٌن بكافٍر، وَمْن ق

خذوا الدية
َ
َتل: " )-رحمه هللا –قال الهروي  .(16) "شاءوا قتلوُه، وإْن شاءوا أ

َ
: ؛ أي(َمْن ق
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دا)شخصا،  ِّ
َع )ال خطأ، : ؛ أي(متعم  ه، : ؛ أي(إلى أولياء املقتول )بصيغة املجهول، ( ُدفِّ تِّ

َ
إلى َوَرث

خذوا الدية)قتلوه َبَدَل فتيلهم، : ؛ أي(فإْن شاءوا قتلوهُ )
َ
َتهُ : ؛ أي"(وإْن شاءوا أ تَّ قال " .(17) "دِّ

ابي
َّ
ط

َ
صاص وأخذ الدية: الخ  إلى ولي الدم في القِّ

َ
َيرة  الخِّ

  .(18) "فيه بياُن أنَّ

يا:"-صلى هللا عليه وسلم –قال رسوُل هللا : لدليل الثالثا ِّ
م  تل في عِّ

ُ
في َرمي  (19) َمْن ق

ياط أو ُضرب بعصا فهو خطأ  (51) يكون بينهم جارة أو بالسِّ ُه َعْقُل الخطأ (51) بحِّ
ُ
 ،(52) وَعْقل

َود
َ
تل َعْمدا فهو ق

ُ
تل: )قوله" .(53) "وَمن ق

ُ
؛ مفعول مطلقا أو (َعْمدا)؛ بصيغة الفاعل، (وَمن ق

دا، : حال؛ أي ِّ
َتل َعْمًدا أو متعم 

َ
َود)القاتل، : ؛ أي(فهو)ق

َ
ُه سبُب : ؛ أي(ق

ُ
ْتل
َ
َود أو ق

َ
بصدد الق

َوٍد 
َ
اد منه: أي... ق

َ
َودٌ : )وقوله" .(51)" بصدد أْن ُيق

َ
َصاص: بفتحتين؛ أي( فهو ق   .(55) "فحكٌمه القِّ

 :الدليل من إلاجماع :ثالثا

ويتضح هذا إلاجماع . وجوب القصاص أو الدية في القتل العمد علىالعلم أجمع أهل 

 : في أقوال ألائمة على النحو الاتي

وري  دُّ
َ
َود[ القتل العمد: أي]موجب ذلك : "-رحمه هللا –قال الق

َ
ثم والق

َ
إال أْن  (56) املأ

ارة فيه
فَّ
َ
  .(58) " (57) يعفو أولياؤه وال ك

ا القتل العمد املحض فيتعلق به أحكام منها وجوب أم: " -رحمه هللا –وقال الكاساني 

َصاص  فلوجوب القصاص شرائط؛ بعضها يرجع إلى القاتل، وبعضها يرجع إلى املقتول، ... القِّ

أما الذي يرجع إلى القاتل . وبعض يرجع إلى نفس القتل، وبعضها يرجع إلى ولي القتيل

دا في : والثالث... ا أن يكون بالغ: أن يكون عاقال، والثاني: أحدها: فخمسة ِّ
أن يكون متعم 

أن يكون القتل منه عمدا : والرابع... القتل قاصدا إياه فإن كان مخطئا فال قصاص عليه 

بهة العمد
ٌ
وعلى هذا يخرج ... أن يكون القاتل ُمختارا : والخامس...  (59) محضا ليس فيه ش

أال : أحدها: املقتول فثالثة أنواع وأما الذي يرجع إلى... املكره على القتل أنه ال قصاص عليه 

: والثاني... وُيقتل الولد بالوالد ... يكون جزء القاتل، حتى لو قتل ألاب ولده ال قصاص عليه 

ك القتل وال له فيه شبهة امللك حتى ال ُيقتل املولى بعبده 
ْ
ل ويقتل العبد بمواله ... أن ال يكون مِّ

... وال باملرتد ... فال يقتل مسلم وال ذمي بالكافر أن يكون معصوم الدم مطلقا، : والثالث... 

وأما الذي يرجع إلى نفس القتل فنوع واحد وهو أن يكون القتل مباشرة، فإن كان تسبيبا ال 
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وعلى هذا يخرج من حفر بئرا على قارعة الطريق فوقع فيها إنسان ومات ... يجب القصاص 

ْتٌل سببا
َ
وأما الذي يرجع إلى ولي ...  (61) ال مباشرة أنه ال قصاص على الحافر ألن الحفر ق

وأما ... القتيل فواحد أيضا وهو أن يكون الولي معلوما، فإن كان مجهوال ال يجب القصاص 

وإذا ... بيان ما يستوفى به القصاص وكيفية الاستيفاء، فالقصاص ال يستوفى إال بالسيف 

و الواجب عينا عندنا، وهو سقط القصاص باملوت ال تجب الدية عندنا؛ ألن القصاص ه

  .(61) "، وعلى قوله آلاخر تجب الدية -رحمه هللا  –أحد قولي الشافعي 

القتل على ثالثة أضرب عمد محض وخطأ محض : "-رحمه هللا –وقال ألاصفهاني 

د . وعمد خطأ و 
َ
فالعمد املحض  أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله فيجب الق

 .(62) "عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتلعليه، فإن عفا 

: املأثم لقوله تعالى[ القتل العمد: أي]وموجب ذلك : " -رحمه هللا  –وقال املرغيناني 

نة، وعليه  (63) (ومن يقتْل مؤمنا متعمدا فجزاؤُه جهنُم ) آلاية، وقد نطق به غير واحد من السُّ

َوُد لقوله تعا... انعقد إجماع ألامة 
َ
صاص في القتلى: )لىوالق تب عليكم القِّ

ُ
إال أن ... (61) (ك

ارة فيه... ألن الحق لهم ... يعفوا ألاولياء 
 .(65) "وال كفَّ

وأما صفة الذي يجب به القصاص، فاتفقوا على أنه : "-رحمه هللا –وقال ابن رشد 

  .(66) "العمد

َودَ : "-رحمه هللا –وقال ابن قدامة 
َ
ال يجُب إال بالعمد، وال  أجمع العلماء على أنَّ الق

نعلم بينهم في وجوبه بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه خالفا، وقد دلت عليه آلايات 

وقال رحمه  .(67) "وأجمع أهل العلم على أنَّ الحر املسلم ُيقاد به قاتله ... وألاخبار بعمومها 

.. .إلابلسلم مائة من ودية الحر امل.. .الجملةأجمع أهل العلم على وجوب الدية في : "هللا

  .(68) "وأجمع أهل العلم على أنَّ إلابل أصل في الدية 

سوى عذاب آلاخرة  (69) ويتعلق بالقتل الذي ليس مباحا: "-رحمه هللا –وقال النووي 

لكن ال يجتمع القصاص والدية ال وجوبا وال ... القصاص والدية : مؤاخذاٌت في الدنيا

اتفقوا على أنَّ "و  .(71)في الجملة [ الدية: أي]منعقد على وجوبها إلاجماع " و. (71) "استيفاءا
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ال  (73) أجمع العلماء على أنَّ العاقلة"و .(72) "دية الحر املسلم على أهل إلابل مائة من إلابل

 .(71) "تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني

ُب القتل عمدا : "-رحمه هللا –وقال الطوري  سبب "و (75) "قصاصإلاثَم وال... موجِّ

  .(76) "مشروعية القصاص رفُع في الفساد في ألارض 

العمد : عمد، وشبه عمد، وخطأ  أحدهما: القتل ثالثة أقسام(:"منار السبيل)وجاء في 

ر  ي 
َ
فإن اختار القَود ... العدوان ويختص القصاص به، فال يثبت في غيره أو الدية، فالولي ُمخ

وإن عفا مطلقا فلم يقيد بقصاص، ... ال أعلم فيه خالفا : قال املوفق. الدية فليس له أخذ

وال دية فله الدية، النصراف العفو إلى القصاص دون الدية، ألنه املطلوب ألاعظم في باب 

  .(77) "القود، فتبقى الدية على أصلها، وعفوه مجانا أفضل 

لوا جميعا فلو تعمد جماعة قت: "أيضا( منار السبيل)وجاء في  تِّ
ُ
إلجماع ... ل واحٍد ق

أن عقوبة هذه الجريمة ال تقتصر على من باشرها وحده، وإنما يجب : أي ؛(78) "الصخابة

 .توقيعها أيضا على كل من ثبت ضلوعه فيها

مما سبق يتبين أنَّ الشريعة الغراء قد أوجبت القصاص أو الدية كعقوبة لجريمة 

قوبة ال تطال املباشر للقتل وحده، وإنما تطال أيضا كل كما يتضح أن هذه الع. القتل العمد

كما يتضح أن الحق في القصاص أو قبول الدية موكول . من شارك في ارتكاب هذه الجريمة

ألولياء القتيل؛ فإن شاء اقتصوا لقتيلهم من القاتل، وإن شاءوا قبلوا الدية وإن شاءوا عفوا 

الحر املسلم مائة من إلابل أو ما يعادلها قيمتها، وأن  كما يتبين أنَّ دية. عن القاتل بال مقابل

وقد فرضت الشريعة السمحاء هذه العقوبة . الدية تجب في مال الجاني ال في مال عاقلته

وهذه . حفظا للنفس ودرءا ملا يترتب على ذلك من مفاسد جمة تحيق بالفرد والجماعة

فهو تعالى الذي . بة من لدن عليم حكيمالعقوبة  هي العقوبة ألامثل لهذه الجريمة ألنها عقو 

وهو تعالى وحده الذي يعلم ما . خلق العباد، وهو تعالى وحده الذي يعلم ما يصلح به العباد

 . يصلح لهم وما تصلح به دنياهم وأخراهم
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 املطلب الثاني

 عقوبة جريمة القتل العمد في قانون العقوبات املصري 

م قانون العقوبات املصري القتل  من ( 231)فتنص املادة . العمد وعاقب عليهجر 

كل من قتل نفسا عمدا مع سبق إلاصرار على ذلك أو : "قانون العقوبات املصري على أنَّ 

ِّف املادة  .(79)" الترصد يعاقب باإلعدام
عر 

ُ
إلاصرار السابق هو : "إلاصرار بقولها( 231)وت

م عليه قبل الفعل الرتكاب ُجنحة أو جناية صمَّ
ُ
ر منها إيذاء  (81) القصد امل ِّ

ص 
ُ
يكون غرض امل

شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر  أو موقوفا 

ِّف املادة ". على شرط
عر 

ُ
الترصد هو تربص إلانسان لشخص في جهة : "ترصد بقولهاال( 232)وت

أو جهات كثيرة  مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة  ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى 

. كما يقع كل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة تحت طائلة العقوبة". إيذائه بالضرب ونحوه

ل الذي يستوجب الحكم على فاعله باإلعدام املشاركون في القت:"على أن( 235)فتنص املادة 

  ".(81) يعاقبون باإلعدام أو بالسجن املؤبد

من النصوص السابقة يتضح أنَّ عقوبة جريمة القتل العمد في قانون العقوبات 

 :املصري تتمثل في عقوبتين هما

لكل من قتل أو شارك في قتل نفس عمدا مع سبق إلاصرار أو  :عقوبة إلاعدام

 .الترصد

لكل من شارك في قتل نفس عمدا مع سبق إلاصرار أو : عقوبة السجن املؤبد

 .الترصد

وفي ضوء ذلك، فإنَّ عقوبة جريمة القتل العمد في قانون العقوبات املصري تتراوح 

 .بين عقوبتين هما إلاعدام والسجن املؤبد

عدام أو ومع أهمية إقرار قانون العقوبات املصري لعقوبتي إلاعدام للقتل العمد وإلا 

 :وجوه كاآلتي إلاسالمية منالسجن املؤبد املشاركة فيه، إال أنه يخالف ما قررته الشريعة 
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 –ال يجوز مخالفتها  –أنَّ الشريعة إلاسالمية فرضت عقوبة مقدرة: الوجه ألاول 

حين أن القانون اقتصر على عقوبة إلاعدام، ولم  على. للقاتل العمد هي القصاص أو الدية

 .يول اهتماما للدية كعقوبة بديلة

عقوبة : أن الشريعة إلاسالمية فرضت أيضا نفس العقوبة؛ أي: الوجه الثاني

بينما ترواحت هذه . القصاص أو الدية على كل من شارك في ارتكاب في جريمة القتل العمد

فإلى جانب أن القانون لم يعر اهتماما إلى . العقوبة في القانون بين إلاعدام أو السجن املؤبد

 .أيضا بابا  لإلفالت من عقوبة القصاص الدية كعقوبة للشريك، فإنه فتح له

. أن الشريعة إلاسالمية أوكلت الحق في عقاب الجاني إلى أولياء القتيل: الوجه الثالث

قبول الدية، كما  -وحدهم  –الحق في القصاص من الجاني، كما أن لهم  –وحدهم  –فلهم 

ون توقيع عقوبة إلاعدام بينما فرض القان. العفو عن الجاني بال مقابل –وحدهم  –أنَّ لهم 

فمتى . على الجاني بصرف النظر عن رغبة أولياء القتيل في إنزال هذه العقوبة بالجاني أو ال

 .ثبت قيام هذه الجريمة، وجب إنزال هذه العقوبة بمرتكبها دون غيرها

ومن املعلوم أنَّ العقوبة التي قررها الشرع الحنيف لهذه الجريمة ال يجوز ملسلم كائنا 

فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك : )قال هللا تعالى. كان أن يحكم أو يتحاكم إلى غيرها من

وقال هللا  .(82) (فيما شجر بينهم ثم ال يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

أفحكم : )وقال هللا تعالى .(83) (ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون: )تعالى

إنا أنزلنا : )وقال هللا تعالى  .(81)( يبغون، ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون  الجاهلية

وقال  .(85) (إليك الكتاب بالحق لتحكَم بين الناس بما أَراَك هللُا وال تكن للخائنين خصيما

 إنما كان قوَل املؤمنين إذا دعوا إلى هللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا: )تعالى

 .(86) (وأولئك هم املفلحون 

 -هذا فضال عن أنَّ قانون العقوبات املصري بنصه على عقوبة إلاعدام دون الدية  

وإغفاله ملوقف أولياء القتيل بشأن هذه العقوبة يخالف النصوص -كعقوبة بديلة 

 فقد نصت املادة. الدستورية التي تقرر أن الشريعة إلاسالمية هي املصدر الرئيس ي للتشريع

، والدستور (2112)والدستور املصري لسنة ( 1971)الثانية من الدستور املصري لعام 
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ومبادئ الشريعة إلاسالمية املصدر ... إلاسالم دين الدولة : " ، على أنَّ (2111)املصري لسنة 

بكل مواده بما فيها املادة  –فوفقا لهذه املادة، فإنَّ الدستور املصري ". الرئيس ي للتشريع

ما بما جاءت به الشريعة إلاسالمية في هذا الخصوص  -رة املذكو  والشريعة قررت . يكون ملز 

وقانون العقوبات املصري بإقراره عقوبة إلاعدام . عقوبة القصاص أو الدية لهذه الجريمة

وهذا بدوره . دون الدية كعقوبة بديلة يعد مخالفا ملا قررته الشريعة إلاسالمية في هذا الشأن

 .دستورية، وتعد هذه املادة العقابية غير دستورية بالتبعية يشكل مخالفة

أضف إلى ذلك أنه على الرغم من أهمية عقوبة إلاعدام في تحقيق معنى الزجر والردع 

كما أنها . في حالة القتل العمد، إال أنَّ الدية قد تكون أبلغ في الزجر والردع في بعض الحاالت

بل إنها قد تكون سببا في إزالة أسباب التباغض . لقد تعود باملصلحة على أولياء القتي

ولذا أسند الشرع الحق في توقيع العقوبة على الجاني . والتشاحن بين أولياء القاتل واملقتول 

فهم ألاقدر على تحديد الخيار ألانسب لهم؛ سواء أكان القصاص من . إلى أولياء القتيل

ولذا ال يستريب عاقل في أن العقوبة . ابلالقاتل أو قبول الدية منه أو العفو عنه بال مق

 .  القانونية بعيدة كل البعد عن تحقيق هذه املعاني

 املطلب الثالث

 عقوبة جريمة القتل العمد في قانون العقوبات الجزائري 

م قانون العقوبات الجزائري القتل العمد وأقر عقوبة معينة لهذه الجريمة . جر 

 "يعاقب باإلعدام كل من ارتكب جريمة القتل: " من هذا القانون على أنَّ ( 261)املادة  فتنص
  .(88) واملراد بالقتل هنا القتل العمد مع سبق إلاصرار أوالترصد .(87)

وال تقتصر العقوبة على املباشر للقتل فقط، وإنما تطال أيضا كل من ساهم في 

يعتبر : "معدلة على أنه( 11)فتنص املادة . تكابهاتنفيذها مساهمة مباشرة أو حر ض على ار 

فاعال كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرَّض على ارتكاب الفعل بالهبة 

بل ". أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الوالية في التحايل أوالتدليس إلاجرامي

معدلة على ( 12)فتنص املادة . ة غير مباشرةوتشمل العقوبة أيضا كل من شارك فيها مشارك

يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون :"أنه
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نفذة لها مع علمه بذلك
ُ
سهلة أو امل

ُ
". الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب ألافعال التحضيرية أو امل

ه( 13)وتنص املادة  لشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا يأخذ حكم ا: "على أنَّ

ضد ألاشخاص ... لالجتماع لواحد أو أكثر من ألاشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف 

يعاقب الشريك في : "على أنه( 11)وتنص املادة ". أو ألاموال مع علمه بسلوكهم إلاجرامي

 ".جناية أو جنحة بالعقوبة املقررة للجناية أو الجنحة

من النصوص السابقة يتضح أنَّ عقوبة جريمة القتل العمد في قانون العقوبات 

وال يقتصر إيقاع هذه العقوبة على . الجزائري تتمثل في عقوبة واحدة هي عقوبة إلاعدام

 .القاتل وحده، وإنما يتوجب تنزيل هذه العقوبة على كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة

وبا الجزائري قد حذا حذو قانون العقوبات املصري في تقريره واملالحظ أن قانون العق

فعقوبة جريمة القتل العمد في قانون العقوبات الجزائري هي أيضا . لعقوبة هذه الجريمة

 .عقوبة إلاعدام

. وعلى الرغم من ذلك فإن قانون العقوبات الجزائري قد تمايز عن نظيره املصري 

عقوبة إلاعدام على كل من شارك في جريمة : قوبة؛ أيوذلك بإلزام القاض ي بتوقيع نفس الع

بين عقوبة  –في قانون العقوبات املصري  –بينما تراوحت عقوبة الشريك . القتل العمد

فكان ذلك على حساب تحقيق هذه العقوبة ملعنى الزجر . إلاعدام وعقوبة السجن املؤبد

 . والردع

ه عقوبة إلاعدام دون الدية كعقوبة ومع ذلك فإنَّ قانون العقوبات الجزائري بتقرير 

. بديلة لجريمة القتل العمد يخالف أيضا ما قررته الشريعة إلاسالمية في هذا الشأن

هي عقوبة  –ال يجوز مخالفتها  –مقدرة الجريمة عقوبةفالشريعة إلاسالمية فرضت لهذه 

ني بال مقابل وأسندت الحق في توقيع أحد العقوبتين أو العفو عن الجا. القصاص أو الدية

 . إلى أولياء القتيل

هذا فضال عن أنَّ قانون العقوبات الجزائري بنصه على  عقوبة إلاعدام دون الدية 

كعقوبة بديلة لجريمة القتل العمد يخالف النصوص الدستورية التي تقرر أنَّ إلاسالم هو 

ما يخالف هذا  دين الدولة وأنَّ الجزائر هي أرض إلاسالم وأنه ال يجوز للمؤسسات إتيان
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من الدستور ( 2)، واملادة (1963)من الدستور الجزائري لسنة ( 1)فتنص املادة . الدين

، والدستور الجزائري لسنة (1989)، والدستور الجزائري لسنة (1976)الجزائري لسنة 

الدستور  جاء في ديباجةو ". إلاسالم دين الدولة: " على أنَّ ( 2116)وتعديالته لسنة ( 1996)

أنَّ (: 2116)، وتعديالته لسنة (1996) الدستور الجزائري لسنة، و (1989) جزائري لسنةال

وتعديالته ( 1996)من الدستور الجزائري لسنة ( 11)وتنص املادة  ".الجزائر أرض إلاسالم"

السلوك املخالف للخلق .. : .ال يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي: " على أنه( 2116)لسنة 

فكل هذه املواد تشير إلى وجوب الالتزام بأحكام الدين إلاسالمي في جميع ... ". إلاسالمي 

والشريعة إلاسالمية تقرر عقوبة القصاص أو الدية كعقوبة . املناحي بما فيها املنحى التشريعي

ررته الشريعة إلاسالمية في وقانون العقوبات الجزائري يعد مخالفا ملا ق. لجريمة القتل العمد

وهذا بدوره يشكل مخالفة دستورية، وتعد هذه املواد التي قررها قانون . هذا الشأن

 .العقوبات لعقوبة جريمة القتل العمد غير دستورية أيضا بالتبعية

إلاسالمية لهذه لجريمة القتل العمد  قررتها الشريعةأضف إلى ذلك أنَّ العقوبة التي 

 :(89) نجع لتحقيق ألاغراض املنشودة من العقوبة والتي تتمثل في آلاتيهي العقوبة ألا 

يجازى الجاني على  ث؛ حيهو ما يعرف بالزجر للجاني: تحقيق الردع الخاص: أوال

 .السلوك إلاجرامي الذي حدث فعال وثبتت مسئوليته عنه

فكما يتحقق الردع الخاص للمجرم، يتحقق أيضا الردع : تحقيق الردع العام: ثانيا

والردع العام هو ذلك ألاثر الذي يحدثه توقيع . العام لغيره بالعقوبة في التشريع إلاسالمي

 العام بإنزالويتحقق الردع . العقوبة على نفوس العامة، فيمتنعوا عن ارتكاب الجريمة

يحقق الزجر لغيره من أفراد املجتمع،  كثيرة بما العقوبة باملجرم في ألاماكن العامة في حاالت

 . (91) فال يفكر في إلاقدام على ارتكاب الجريمة خشية العقوبة

ناهيك عن أن ما يرتأيه البشر من عقوبات لهذه الجريمة البد وحتما أن يتصم 

نازعها باإلفراط أو التفريط وال يترتب عليه سوى املزيد من املعاناة ألنه نتاج عقول قاصرة تت

ويدلل على ذلك تصاعد معدل جريمة القتل العمد في البلدان املختلفة على الرغم . ألاهواء
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وهذا التصاعد في معدل هذه الجريمة إنما يدل على . مما تفرضه هذه البلدان من عقوبات

 .افتقار ما يضعه البشر من عقوبات إلى الزجر والردع

 الخاتمة

عقوبة جريمة القتل العمد في قانون العقوبات استهدفت الدراسة الحالية تقييم 

وأسفرت . ضوء ما قررته الشريعة إلاسالمية في هذا الخصوصاملصري والجزائري في 

 :الدراسة عن العديد من النتائج أهمها

أنَّ الشريعة إلاسالمية أوجبت عقوبة القصاص أو  الدية  كعقوبة مقدرة على  :أوال

على من ثبتت بحقه هذه الجريمة واستوفى الشروط   يتم توقيعها جريمة القتل العمد

 .العقابية التي أوجبتها الشريعة في هذا الخصوص

 أو الدية أوأنَّ الشريعة إلاسالمية أسندت الحق في توقيع عقوبة القصاص  :ثانيا

 .العفو بال مقابل إلى أولياء القتيل وحدهم ال إلى غيرهم كائنا من كان

بات املصري بإقراره عقوبة إلاعدام كعقوبة على جريمة القتل أنَّ قانون العقو : ثالثا

العمد وإغفاله الدية كعقوبة بديلة لهذه الجريمة وتجاهله ملوقف أولياء القتيل إزاء هذه 

فالشريعة إلاسالمية أوجبت . العقوبة يخالف ما قررته الشريعة إلاسالمية في هذا الخصوص

َرت الشريعة أولياء القتيل في تنزيل . و الديةلهذه الجريمة عقوبة مقدرة هي القصاص أ وخيَّ

 .أحد العقوبتين على الجاني أو العفو عنه بال مقابل

ى الرغم من أنَّ قانون العقوبات الجزائري يتمايز عن نظيره املصري في  :رابعا
َ
ه عل

 
أن

فرضه لعقوبة إلاعدام على القاتل العمد وكل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة سواءا 

فهو قد . ما أقرته الشريعة إلاسالمية في هذا الشأن -أيضا  –بسواء،  إال أنه مع ذلك  يخالف 

كما أنه لم يول أي اهتمام ملوقف أولياء . تغافل أيضا عن الدية كعقوبة بديلة لهذه الجريمة

على حين أن الشريعة إلاسالمية أوجبت عقوبة القصاص أو الدية . القتيل من هذه العقوب

، وأوكلت الحق في تقرير أي العقوبتين أو العفو عن الجاني بال ة مقدرة لهذه الجريمةكعقوب

 .مقابل إلى أولياء القتيل
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ن الجنائي املصري  وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، توص ي الدراسة ِّ
 
ن
َ
ق
ُ
امل

القصاص  وعقوبة الدية كعقوبة بديلة يتم توقيعها  والجزائري إلى ضرورة النص على  عقوبة

وذلك بما يتفق مع ما أوجبته . ثبت ارتكابه لهذه الجريمة واستوفى شروطها العقابيةبحق من 

الشريعة إلاسالمية في هذا الخصوص وبما يتفق مع النصوص الدستورية التي تقرر أنَّ 

 . إلاسالم هو املصدر الرئيس ي للتشريع

، (231)تقترح الدراسة على املقنن الجنائي املصري إعادة صياغة املادتان وعلى ذلك 

عقوبات ( 261)عقوبات، وتوص ي املقنن الجنائي الجزائري بإعادة صياغة املادة ( 235)و

لتقرير الدية كعقوبة بديلة   لجريمة القتل العمد، وتخويل الحق في تنزيل أي العقوبتين  على 

 :مقابل إلى أولياء القتيل كاآلتي الجاني أو العفو عنه بال

كل من ثبت ارتكابه لجريمة القتل العمد أو املشاركة فيها، فألولياء القتيل الحق  -

في القصاص من الجاني ومن الشريك أو قبول الدية أو العفو عن الجاني 

 .والشريك بال مقابل

َتل أو شارك في قتل نفس عمدا، فأل  :ويكون نص املادة كاآلتي -
َ
ولياء كل من ق

 .القتيل الحق القصاص من الجاني والشريك أو قبول الدية أو العفو بال مقابل

 الهوامش

 .112: سورة آل عمران، آلاية (1

 .1: سورة النساء، آلاية (2

 .71: سورة ألاحزاب، آلاية (3

هللا صلي هللا عليه وسلم يعلمها  خطبة الحاجة التي كان  رسول  صحيح الترغيب، والترهيب،ألالباني،  (1

 .3، ص1ط ،أصحابه

: ألاصل في الشريعة إلاسالمية عصمة املسلم من القتل، إال أنه يستثنى من تلك العصمة حاالت ثالث هي (5

ْحَصن 
ُ
فمن ثبت عليه ارتكاب إحدى هذه الجرائم . ، واملرتد عن دينه(املتزوج)القاتل العامد، والزاني امل

ُه؛ أيالثالث، وجب على إلا  ويدل على حديث عبد هللا . تنفيذ عقوبة القتل بشأنه: مام أو من ينوب عنه َحدَّ

لُّ دُم امرٍئ مسلٍم : )بن مسعود رض ي هللا عنه، في لفظ البخاري أنَّ النبي صلى هللا عليه وسلم قال ال َيحِّ

ْفُس بالن: يشهُد أْن ال إله إال هللا وأني رسوُل هللا إال بإحدى ثالٍث  ُب الزاني، ، واملفارُق لدينه النَّ ِّ
فس، والثي 

فس): قوله: "-رحمه هللا –قال ابن حجر ". التارُك للجماعة ْفس بالنَّ من قَتل عمدا بغير حق َحلَّ : ؛ أي(النَّ
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ه
ُ
، (أنَّ النفس بالنفس: )قول هللا تعالى: الديات، باب: ، كتاب1، طصحيح البخاري البخاري، : يراجع. "قْتل

ما ُيباح به دم املسلم، : الَقَسامة، باب: ، كتاب2، طصحيح مسلمومسلم،  1711، ص(6878)الحديث رقم 

 .36، ص22، ج1، طفتح الباري بشرح صحيح البخاري ، وابن حجر، 712، ص(1676)الحديث رقم 

 .68: سورة الفرقان، آلاية (6

 .76، ص 13، ج.ط. ، دالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  (7

الجامع الصحيح  البخاري،: يراجع. حديث ابن عمر، رض ي هللا عنهما أخرجه البخاري في صحيحه من (8

، ص (5825)، كتاب ألادب، باب الحب في هللا تعالى، حديث رقم 1، طللبخاري من رواية أبي ذر الَهَروي

نى، حديث رقم 129 َبة أيام مِّ
ْ
ط

ُ
-181، ص (1713)، و(1712)، و(1711)، و(1711)، وكتاب الحج، باب الخ

181. 

ياض، القاض  (9 م بفوائد مسلمي عِّ
ّ
عل
ُ
 .183، ص5، ج1، طإكمال امل

 .359، ص8، ج.ط. ، داملغنيابن قدامة،  (11

يرة، والكبيرة (11 بِّ
َ
هي كل معصية جاء فيها َحدُّ في الدنيا كالقتل، والزنا، والسرقة، أو جاء فيها : الكبائر مفرد ك

ن فاعله على لسان ا عِّ
ُ
: يراجع. لنبي صلى هللا عليه وسلموعيد في آلاخرة من عذاب، وغضب، وتهديد، أو ل

 .1، ص2، طالكبائرالذهبي، 

هبة،  (12
ُ
حتاج في شرح املنهاجابن قاض ي ش

ُ
 .7،  ص1، ج1، طبداية امل

، الحديث رقم ...(وَمن أحياها : )قول هللا تعالى: الديات، باب: ، كتاب1، طصحيح البخاري البخاري،  (13

 .1699، ص(6871)

وق،  (11  .831، ص1، طالبرنس ي الفاس ي على متن الرسالة شرح العالمة أحمد بن دمحمزرُّ

 .179سورة البقرة، من آلاية  (15

 .75، ص3، ج1، طالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  (16

 .191القاف، ص: ، باب2، طاملصباح املنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي،  (17

 .128العين، ص: ، باب2، طاملصباح املنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي،  (18

 .185ص، 1، طمختصر القدوري في الفقه الحنفيالقدوري،  (19

 .333، ص7، ج2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (21

 .329، ص5، ج2، طالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  (21

ناية في الشرع (22 م َحل  بالنفوس وألاطراف: "الجِّ عل من العباد تزول به . فعل محر  وألاول يسمى قتال، وهو فِّ

عا وَجْرحا .الحياة
ْ
ط

َ
، 1، طتكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائقالقادري الحنفي، : يراجع" والثاني يسمى ق

 .2ص، 9ج
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 .362-359، ص8، ج.ط. ، داملغنيابن قدامة،  (23

هبة،  (21
ُ
حتاج في شرح املنهاجابن قاض ي ش

ُ
 .9-7،  ص1، ج1، طبداية امل

ثالثة : وقيل. عمد محض وخطأ محض: هو نوعان: اختلف في أنواع القتل، فقيل"إلاشارة إلى أنه قد  تجدر (25

ْصد إتالف النفس، وآلاخر؛ أن يكون : فأما العمد فيجمعه وصفان. أنواع زِّيد فيها شبه العمد
َ
أحدهما؛ ق

َقاتل؛ كَعْصر ألانثي
َ
ل أو بإصابة امل ق 

َ
د أو ُمث صيتين]ين بآلة تقتل غالبا من ُمَحد 

ُ
، وشدة الضغط، [الخ

مسك لغيره على من يريد قتله عمدا عاملا بذلك فيلزمه الَقود 
ُ
ْنق، وُيلحق بذلك امل

َ
صاص]والخ . كالذابح[ القِّ

وأما إن حصل أحدهما مع عدم آلاخر مثل أن يقصد الضرب دون القتل، فيحصل عنده القتل، أو أْن 

لف عنده النفس، فذلك عند َمن ال يراعي شبه العمد، عمٌد يقصد إلاتالف بما ال يقتل مثله غالبا، فيت

فأما املكره لغيره؛فال يخلو أن يكون ممن تلزم املكره . محض، وعند من يراعي شبه العمد ال قصاص فيه

أو أن ال يكون ممن ال يلزمه ذلك، فيقتل املباشر . طاعته كالسلطان والسيد لعبده، فالَقَود في ذلك الزم لهما

 ".ردون آلاخ

هبة القتل إلى ثالثة أنواع أيضا فيقول 
ُ
م ابن قاض ي ش زهق للروح ثالثة أنواع: "ويقس 

ُ
َعْمد، وخطأ، : فالفعٌل امل

وإن قصده، فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد، . فالجاني إْن لم يقصد املجني عليه، فهو الخطأ. وشبه َعْمد

قد قصد أحدهما . تل غالبا، جارح أو ُمثقلفالعمد قصد الفعل والشخص بما يق. وإال فشبه العمد
ُ
فإن ف

إْن قصدهما أي الفعل والشخص . أي الفعل أو الشخص بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه فخطأ

بما ال يقتل عالبا  فشبه عمد؛ كالضرب الخفيف بسوط أو عصا بشرط أال يوالي بين الضربات وأال يشتد 

ن الضرب في َمقتل أو املضروب صغيرا أو ضعيفا وأال يكون في شدة بحر أو برد ألالم ويبقى إلى املوت  وأال يكو 

 . فإن كان فيه ش يء من ذلك فهو عمد ألنه يقتل غالبا في هذه ألاحوال. معين على الهالك

 :القتل إلى ثالثة أقسام هي -رحمه هللا  –كما يقسم املاوردي 

عامدا في فعله بما يقتل مثله قاصدا لقتله، وذلك أن هو أن يكون : القتل العمد املحض: النوع ألاول 

ل عامدا في الفعل قاصد للنفس، ويجب فيه القصاص ثق 
ُ
 .يضربه بسيف أو ما يقتل مثله من امل

هو أن  ال يعمد الفعل وال يقصد النفس وذلك بأن يرمي هدفا أو صيدا  :القتل الخطأ املحض: النوع الثاني

وتجب فيه . تصيبه الرمية فيموت منها فيكون مخطئا في الفعل والقصدأو يلقي حجرا فيعترضه إنسان ف

 .الدية املخففة

وهو أن يكون عامدا في . يسمى شبه العمد وخطأ العمد وعمد الخطأ: القتل عمد الخطأ: النوع الثالث

صا وما الفعل غير قاصد للقتل وذلك بأن يعمد ضربه بما ال يقتل في ألاغلب وإن جاز أن يقتل كالسوط والع

ل الذي يجوز أن يقتل ويجوز أن ال يقتل، فيأخذ شبها من العمد لعمده الفعل، ويأخذ شبها  ثق 
ُ
توسط من امل

ي عمد الخطأ  .وتجب فيه الدية املغلظة. من الخطأ لعدم قصده للقتل فُسم 
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 إال العمد ليس في كتاب هللا: وهذا تقسيم أكثر أهل العلم، وأنكر مالك شبه العمد، وقال: "وقال البهوتي

 ".والخطأ، وجعل شبه العمد من قسم العمد

 :تقسيم الحنابلة للقتل إلى أنواع أربعة هي –رحمه هللا  –ويحكي البهوتي 

ْعن كالسكين والسيف وارمح وإلابرة وما : القتل العمد: النوع ألاول 
َ
هو أن يقصد القتل بحديد له حد أو ط

الجْرح والطعن كالنار والزجاج ونحو ذلك كاآللة املتخذة من أشبه ذلك وما يعمل عمل هذه ألاشياء في 

وهذا يجب فيه . وكذلك القتل بحديد ال حد له  كالعمود وَصْنجة امليزان وظهر الفأس ونحو ذلك. الُنحاس

 .القصاص

أما املتفق عليه . هو ثالثة أنواع بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه: القتل شبه العمد: النوع الثاني

هو أن يقصد القتل بعصا صغيرة ـأو بحجر صغير أو  لطمة أو نحو ذلك مما ال يكون الغالب فيه الهالك ف

وأما املختلف فيه فهو أن يضرب . كالسوط ونحوه إذا ضرب ضربة أو ضربتين ولم يوال بين الضربات

وإن . شافعي هو عمدبالسوط الصغير ويوالي في الضربات إلى أْن يموت وهذا شبه عمد عند الحنفية وعند ال

قصد قتله بما يغلب فيه الهالك مما ليس بجارح وال طاعن كالحجر الكبير والعصا الكبيرة ونحوها فهو شبه 

وشبه العمد ال يوجب . عمد عند أبي حنيفة وعند الشافعي وأبي يوسف ودمحم من الحنفية هو عمد

 .على ذلك – عليهم رضوان هللا –القصاص، وإنما يوجب الدية املغلظة إلجماع الصحابة 

أما ألاول فنحو أن . الخطأ قد يكون في نفس الفعل وقد يكون في ظن الفاعل :القتل الخطأ: النوع الثالث

فإن قصد عضوا من رجل فأصاب عضوا آخر . يقصد صيدا فيصيب آدميا، وأن يقصد رجال فيصيب غيره

. ن على ظن أنه حربي أو مرتد فإذا هو مسلمأما الثاني فنحو أْن يرمي إلى إنسا. منه فهو عمد وليس بخطأ

 .وتجب فيه الدية والكفارة

أحدهما على طريق املباشرة كنحو النائم ينقلب على إنسان : هو نوعان :القتل في معنى الخطأ: النوع الرابع

فهذا القتل في معنى الخطأ لوجوده ال عن قصد . وكذلك لو سقط إنسان من سطح على قاعد فقتله. فيقتله

أما وجوب الدية فلوجود معنى الخطأ وهو . نه مات بثقله فترتب عليه أحكامه من وجوب الكفارة والديةأل 

والتوع الثاني على طريق التسبب . وأما وجوب الكفارة فلوجود القتل مباشرة ألنه مات بثقله. عدم القصد

تجب الدية على : و ضامن؛أيكما لو أوقف دابته في الطريق فقتلت إنسانا، فإن كان ذلك في عير ملكه فه

 .صاحب الدابة لوجود معنى الخطأ وال تجب الكفارة لوجود القتل تسببا ال مباشرة

ابن قاض ي ، و 211-211، ص12، ج1، ط، الحاوي الكبير في فقه مذهب إلامام الشافعياملاوردي :يراجع

هبة، 
ُ
حتاج في شرح املنهاجش

ُ
وق، ، و 9-7،  ص1، ج1، طبداية امل العالمة أحمد بن دمحم البرنس ي شرح زرُّ

-511، ص5، ج.ط. ، دكشاف القناع عن متن إلاقناع، والبهوتي، 831، ص1، طالفاس ي على متن الرسالة

515. 
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 (.251)قانون العقوبات الجزائري، املادة   (26

 (.255)قانون العقوبات الجزائري، املادة  (27

 (.256)قانون العقوبات الجزائري، املادة  (28

 (.257)لجزائري، املادة قانون العقوبات ا (29

صاص (31 َودا. الَقَود: القِّ
َ
ُه ق

َ
َتل
َ
هِّ أو ق صَّ ألامير فالنا من فالن إذا اقتص له منه فَجَرَحُه مثل َجْرحِّ

َ
ق
َ
: يرجع. وقد أ

 .251القاف، ص: ، باب1، ج5، طمختار الصحاحالرازي، 

َناية، وتودى إلى املجني عليه أو َولي (31 َوَدْيُت القتيل أي أعطيت : يقال. هالدية هي املال الذي يجب بسبب الجِّ

َيته ناء أولياء . وتسمى الدية بالَعْقل. دِّ وأصل ذلك أن القاتل إذا قتل قتيال جمع الدية من إلابل فَعَقَبها بفِّ

مها إليهم
 
َقالها إلى لُيسل ها بعِّ

د 
َ
بلت : والدية عند مالك ثالث ديات". املقتول؛ أي ش

ُ
دية الخطأ ودية العمد إذا ق

خففة دية الخطأ، واملغلظة . ُمخففة وُمغلظة: وأما الشافعي فالدية عنده اثنان فقط... ه العمد ودية شب
ُ
فامل

وأما أبو حنيفة فالديات عنده اثنان أيضا؛ دية الخطأ ودية شبه العمد، وليس . دية العمد وشبه العمد

ودية ... حاٌل عليه غير مؤجل عنده دية في العمد، وإنما الواجب عنده في العمد ما إذا اصطلحا عليه وهو 

َعنت في الثانية: أي)خمس وعشرون بنت مخاض : العمد عنده أرباع
َ
، وخمس وعشرون بنت (الناقة التي ط

قة (الناقة التي طعنت في الثالثة: أي)لبون  ، وخمس (الناقة التي طعنت في الرابعة:  أي)، وخمس وعشرون  حِّ

عة 
َ
قة، وثالثون : والدية املغلظة عنده أثالثا( ... الخامسة الناقة التي طعنت في: أي)وعشرون َجذ ثالثون حِّ

َفة وهي النوق الحوامل  لِّ
َ
عة، وأربعون خ

َ
: يراجع. وعند الشافعي أنها تكون في شبه العمد أثالثا أيضا... َجذ

وق، 187ص، 1، طمختصر القدوري في الفقه الحنفيالقدوري،  شرح العالمة أحمد بن دمحم ، وزرُّ

 .811-839، ص1، طالفاس ي على متن الرسالة البرنس ي

 .367، ص8، ج.ط. ، داملغنيابن قدامة،   (32

 .178سورة البقرة، آلاية   (33

 .316-311، ص2، ج2، طالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  (31

 .93سورة النساء، آلاية  (35

 .68سورة الفرقان، آلاية  (36

 –وفي ذلك يقول ابن كثير . والراجح  أنًّ له توبةاختلف العلماء في القاتل العمد ملؤمن؛ هل له توبة أو ال؟   (37

ها: "رحمه هللا فِّ
َ
ل
َ
أنَّ القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، فإن : الذي عليه  الجمهور من سلف ألامة وخ

مته، وأرضاه 
َ
ال
ُ
ض املقتول من ظ ل هللا سيئاته حسنات، وعوَّ تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عمال صالحا بد 

 
َ
ال ه عن طِّ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا إن هللا يغفر : )قال هللا تعالى... َبتِّ

ْرك (53سورة الزمر، آلاية ( )الذنوب جميعا إنه هو الغفوُر الرحيم ؛ وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشِّ
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تفسير ابن كثير، : يراجع".  عليهكلُّ من تاب من أي ذلك تاب هللا. وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك

 .381،ص2، ج2، طالقرآن العظيم

 .33سورة إلاسراء، آلاية  (38

 .381-376،ص2، ج2، طتفسير القرآن العظيمابن كثير،   (39

 .33سورة إلاسراء، آلاية  (11

 .355-351، ص11، ج2، طالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  (11

صحيح البخاري، : يراجع. ريرة رض ي هللا عنههذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري من حديث أبي ه  (12

َرْينِّ : الديات، باب: ، كتاب9، ج1، طالبخاري 
َ
ظ ْيرِّ النَّ

َ
خ َل له قتيٌل، فهو بِّ تِّ

ُ
 .5، ص(6881)، الحديث رقم َمْن ق

 .317، ص12، ج.ط. ، دشرح صحيح البخاري ابن حجر، فتح الباري   (13

 .518، ص8، ج2، طشرح صحيح البخاري ابن بطال،   (11

 .317، ص12، ج.ط. ، دشرح صحيح البخاري حجر، فتح الباري ابن   (15

الديات، : ، كتاب1، ج2، طسنن أبي داودأبو داود، : يراجع. وصححه ألالباني أخرجه  أبو داود في سننه،  (16

، 1، طصحيح سنن أبي داود، وألالباني، 173، ص(1516)ولي العمد يرض ى بالدية،  الحديث رقم : باب

 .89املجلد الثالث، ص

 .3373، ص6، ج1، طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحالهروي،   (17

 .111، ص12، ج2، طعون املعبود على شرح سنن أبي داودالصديقي العظيم آلابادي،   (18

 

يا: "قوله  (19 ِّ
م  تل عِّ

ُ
ْتله: ؛ أي"َمن ق

َ
بين قاتله وال حال ق

ُ
تل في حال ُيعمى أمره فال يت

ُ
الصديقي : يراجع .َمن ق

 .2118، املجلد ألاول، ص1، طعون املعبود على شرح سنن أبي داودالعظيم آلابادي، 

عون الصديقي العظيم آلابادي، : يراجع .ترامى القوُم فُوجد بينهم قتيل: ؛ أي"في َرمي كان بينهم: "قوله  (51

 .2118، املجلد ألاول، ص1، طاملعبود على شرح سنن أبي داود

الصديقي العظيم آلابادي، : يراجع. الدية  ال القصاصحكمه حكم الخطأ حيث يجب : ؛ أي"فهو خطأ: قوله  (51

 .2118، املجلد ألاول، ص1، طعون املعبود على شرح سنن أبي داود

ه َعْقُل الخطأ: "قوله  (52
ُ
عون املعبود على شرح الصديقي العظيم آلابادي، : يراجع. ديته دية الخطأ: ؛ أي"وَعْقل

 .2118، املجلد ألاول، ص1، طسنن أبي داود

، 2، طسنن أبي داودأبو داود، : يراجع. ، وصححه ألالبانيأبو داود في سننه من حديث ابن ُعبيد  أخرجه  (53

يا بين قوم،  الحديث رقم : الديات، باب: كتاب ِّ
م  تل في عِّ

ُ
صحيح ، وألالباني، 569، ص(1511)، (1539)َمن ق

 .111، املجلد الثالث، ص1، طسنن أبي داود
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 .3178، ص6، ج1، طكاة املصابيحمرقاة املفاتيح شرح مشالهروي،   (51

 .183، ص12، ج2، طعون املعبود على شرح سنن أبي داودالصديقي العظيم آلابادي،   (55

صاص (56  .315، ص7، ج2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، : يراجع. الَقَود هو القِّ

هل تجب على القاتل العمد للمؤمن كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام؟ : العلماء اختلف  (57

فذهب الشافعية ومن وافقهم على أنَّ عليه الكفارة ألنه إذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ فألن : على قولين

ى أن قتل العمد أعظم من أن وذهب الحنابلة وـأصحاب الرأي إل. تجب عليه في القتل العمد من باب أولى

ارة فيه فَّ
َ
َر، فال ك ف 

َ
والراجح أنه ال كفارة على القاتل العمد ألنه ال دليل عليها من الكتاب أو السنة أو . ُيك

وليس يجوز . وكذلك نقول ألن الكفارات عبادات وال يجوز التمثيل: "-رحمه هللا -قال ابن املنذر. إلاجماع

وليس مع من فرض على القاتل عمدا . باد هللا إال بكتاب أو سنة أو إجماعألحد أْن بفرض فرضا يلزمه ع

َرت كِّ
ُ
 .381-376،ص2، ج2، طتفسير القرآن العظيمابن كثير، : يراجع" . كفارة حجة من حيث ذ

 .185ص، 1، طمختصر القدوري في الفقه الحنفيالقدوري،  (58

يكون عامدا في الفعل غير قاصد للقتل  وهو أن. القتل شبه العمد يسمى أيضا بخطأ العمد وعمد الخطأ  (59

ل الذي  ثق 
ُ
وذلك بأن يعمد ضربه بما ال يقتل في ألاغلب وإن جاز أن يقتل كالسوط والعصا وما توسط من امل

يجوز أن يقتل ويجوز أن ال يقتل، فيأخذ شبها من العمد لعمده الفعل، ويأخذ شبها من الخطأ لعدم قصده 

ي عمد الخطأ قة، : والدية املغلظة مائة من إلابل تقسم أثالثا. فيه الدية املغلظةوتجب . للقتل فُسم  ثالثون حِّ

َفة وهي الحوامل
ْ
ل عة، وأربعون خِّ

َ
، الحاوي الكبير في فقه مذهب إلامام املاوردي: يراجع وثالثون َجذ

 .211-211، ص12، ج1، طالشافعي

فإذا أكره رجل . املالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أن القتل بالتسبب كالقتل باملباشرة ذهب الجمهور من  (61

ابن قدامة، :  ملزيد من التفصيل يراجع. على قتل آخر فقتله، فيجب القصاص على املكرِّه واملكَره جميعا

 .368-367، ص8، ج.ط. ، داملغني

 .316-335، ص7ج، 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (61

 .37، ص1، ج.ط. ، دمتن أبي شجاعألاصفهاني،  (62

 .93سورة النساء، من آلاية  (63

 .178سورة البقرة، من آلاية   (61

بتدياملرغيناني،   (65
ُ
 .112ص 1، ج.ط. ، دالهداية شرح بداية امل

 .179، ص1، ج.ط. ، دبداية املجتهد ونهاية املقتصدابن رشد،   (66

 .369- 368، ص8، ج.ط. ، داملغنيابن قدامة،  (67

 .367، ص8، ج.ط. ، داملغنيابن قدامة،  (68
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وذلك بخالف القتل الذي هو بحق نحو قتل القاتل العمد . بغير حق: القتل غير املباح هو القتل ظلما؛ أي  (69

 .2، ص1، ج.ط. ، دأسنى املطالب في شرح روض الطالبزكريا ألانصاري، : يراجع. قصاصا

 .327، ص8، ج3ط، روضة الطالبين وعمدة املفتينالنووي،   (71

 .295، ص5، ج1، طمغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاجالخطيب الشربيني،  (71

وق،  (72  .811، ص1، طشرح العالمة أحمد بن دمحم البرنس ي الفاس ي على متن الرسالةزرُّ

ناء دار القتيل. العاقلة جمع عاقل وهو دافع الدية (73 لون إلابل بفِّ وا بذلك ألنهم يعقِّ نهم يمنعون أل: وقيل. وُسم 

ناء . إلعطائها العقل الذي هو الدية: وقيل. عنه ْعَقل بفِّ
ُ
ت الدية َعْقال تسمية باملصدر  ألن إلابل كانت ت وُسمي 

طلق العقل على الدية ولو لم تكن إبال
ُ
ر الاستعمال حتى أ

ُ
ث
َ
َبل . ولي القتيل، ثم ك وعاقلة الرجل قراباته من قِّ

ذهِّ : فعاقلة الرجل. ا يعقلون إلابل على باب ولي املقتول ألاب وهم َعَصَبته، وهم الذين كانو 
ْ
عشيرته، فُبدأ بَفخ

ولي الَيسار منهم؛ أي ألاغنياء
ُ
. ألادنى، فإن عجزوا ُضم  إليهم ألاقرُب إليهم، وهي على الرجال ألاحرار البالغين أ

هبة، : يراجع
ُ
حتاج في شرح املنهاجابن قاض ي ش

ُ
فتح الباري بشرح حجر، ، وابن 119،  ص1، ج1، طبداية امل

 .131، ص22، ج1، طصحيح البخاري 

 .331، ص5، ج2، طالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،   (71

 .327، ص8، ج2، طتكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائقالطوري،  (75

 .326، ص8، ج2، طتكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائقالطوري،  (76

 .317-،316، ص2ج ،.ط. ، دمنار السبيل في شرح الدليلابن ضويان،  (77

 .317، ص2، ج.ط. ، دمنار السبيل في شرح الدليلابن ضويان،  (78

تجدر إلاشارة إلى أنه يستثنى من العقاب من قتل شخصا أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو  (79

غيره  ال عقوبة مطلقا على من قتل: "عقوبات على أنه( 215)فتنص املادة . عن ماله أو عن نفس غيره أو ماله

 ".أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو  ماله

م: والُجَناح. مال: َجَنَح إليه َيْجَنُح وَيْجُنُح ُجُنوحا واْجَتَنَح :" الُجْنَحة في اللغة  (81
ْ
ْيُل إلى إلاث

َ
والجناية في اللغة ". امل

الحبس، والغرامة التي يزيد : هي الجريمة املعاقب عليها بالعقوبات آلاتيةالقانون  والُجنحة في. بمعنى الذنب

إلاعدام، : على حين أن الجناية هي الجريمة املعاقب عليها بالعقوبات آلاتية. أقص ى مقدارها على مائة جنيه

ْجن اية  من أنواع الجريمة وتعد الجنحة والجن. "وألاشغال الشاقة املؤبدة، وألاشغال الشاقة املؤقتة، والسَّ

تنقسم الجرائم في القانون بحسب جسامتها إلى ثالثة أنواع هي الجنايات والجنح   حيث. في القانون 

وقد . والجنايات هي أشد أنواع الجرائم جسامة، تليها الجنح، ثم املخالفات التي تعد أقل جسامة. واملخالفات

أنواع : )الباب الثاني من الكتاب ألاول تحت عنواننص على هذا التقسيم قانون العقوبات املصري في 

الجنايات، والجنح، : الجريمة ثالثة أنواع: " املادة التاسعة من قانون العقوبات على أنفتنص (.الجرائم
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الجنايات هي الجرائم املعاقب عليها : " وتنص املادة العاشرة من قانون العقوبات على أن ".واملخالفات

ْجن: بالعقوبات آلاتية وتنص املادة  ".إلاعدام، وألاشغال الشاقة املؤبدة، وألاشغال الشاقة املؤقتة، والسَّ

الحبس، : الجنح هي الجرائم املعاقب عليها بالعقوبات آلاتية: " الحادية عشر من قانون العقوبات على أن

، (1981)لسنة ( 169)املادة بالقانون  وقد عدلت  هذه". والغرامة التي يزيد أقص ى مقدارها على مائة جنيه

وتنص املادة الثانية عشر من قانون  .مكرر ( 11)، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 1/11/1981الصادر في 

املخالفات هي الجرائم املعاقب عليها بالغرامة التي ال يزيد أقص ى مقدارها على مائة : " العقوبات على أن

، واملنشور بالجريدة الرسمية في 1/11/1981الصادر في ( 1981)لسنة ( 169)وعدلت بالقرار بقانون ". جنيه

معوض عبد ، و 698-696، ص1، ج3، طلسان العربابن منظور، : يراجع. مكرر ( 11)، العدد 1/11/1981

، وبأهم 7891قانون العقوبات معلقا عليه بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحتى يونيو  التواب،

 .13، ص 1، ج.ط. ، دالعربية وتعليمات  النيابة مقارنا بالتشريعات القيود وألاوصاف

 :السجن في مصر بعد إلغاء عقوبة ألاشغال الشاقة بنوعيها املؤقتة واملؤبدة صار على نوعين هما  (81

وعقوبة السجن . هو من العقوبات ألاصلية في القانون املصري للعقاب على الجنايات: سجن موصوف -1

 : وينقسم السجن املوصوف إلى قسمين هما.  سامة القانونية تلي عقوبة إلاعداماملوصوف من حيث الج

هي تستغرق في ألاصل حياة املحكوم عليه كلها، إال أنها تؤول إلى عقوبة مؤقتة :  عقوبة السجن املؤبد: ألاول 

بفضل تطبيق نظام إلاقراج تحت شرط، الذي يجيز في صدد عقوبة السجن املؤبد إلافراج عن املحكوم 

 (.من قانون السجون  2/ 52مادة )عليه إذا قض ى في السجن عشرين سنة على ألاقل 

هي عقوبة مؤقتة تدور بين حدين أدنى هو ثالث سنوات وأقص ى هو خمس : املشدد عقوبة السجن: الثانيو

 . عشرة سنة، إال في ألاحوال الخصوصية املنصوص عليها قانونا

والسجن املوصوف املؤبد أو املشدد ينفذ بوضع املحكوم عليه في أحد السجون املخصصة لذلك قانونا، 

وقد استثنى القانون . له داخلها في ألاعمال التي تعينها الحكومةوتشغي(  عقوبات 1/ 2مادة )وهي الليمانات 

من بين املحكوم عليهم النساء مطلقا والرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم فيقضون مدة العقوبة 

ومن أمثلة الجرائم التي فرض املشرع على (. عقوبات 2/ 11مادة )املحكوم بها في أحد السجون العمومية 

 . جرائم القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد، والاغتصاب: وبة السجن املوصوفارتكابها عق

هو من العقوبات ألاصلية في القانون املصري للعقاب على الجنايات، وهو : سجن غير موصوف أو بسيط -2

 من قانون العقوبات بوضع املحكوم( 16)وتعني عقوبة السجن كما تنص املادة . على الدوام عقوبة مؤقتة

وتشغيله داخل السجن أو خارجه في ألاعمال التي تعينها الحكومة املدة  عليه في أحد السجون العمومية

تخريب املبانى أو ألامالك : ومن أمثلة الجرائم التي فرض املشرع على ارتكابها عقوبة السجن. املحكوم بها عليه

 . العامة عمدا
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 . 518 - 515، ص .ط. ، دسم العامقانون العقوبات، الق دمحم زكي أبو عامر،: يراجع

 .65سورة النساء، آلاية   (82

 .11سورة املائدة، من آلاية  (83

 .51سورة املائدة، آلاية  (81

 .115سورة النساء، آلاية   (85

 .51سورة النور، آلاية   (86

فض عقوبة إلاعدام إلى عقوبة الحبس على كل من ثبت ارتكابه لجريمة القتل لعذر  تجدر  (87
َ
خ

ُ
إلاشارة إلى أنه ت

 :أو أكثر من ألاعذار التي نصت عليها املواد آلاتية

يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من ألاعذار إذا دفعه إلى :"على أنه( 277)فقد نصت املادة 

 ".يد من أحد ألاشخاصارتكابها وقوع ضرب شد

يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من ألاعذار إذا ارتكبها لدفع :"على أنه( 278)ونصت املادة 

تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحظيم مداخل املنازل أو ألاماكن املسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك 

 (.11)ام الفقرة ألاولى من املادة وإذا حدث ذلك أثناء الليل فتطبق أحك. أثناء النهار

 :يدخل ضمن حاالت الضرورة الحالة للدفاع املشروع:"على أنه( 11)وتنص املادة 

القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سالمة جسمه أو ملنع تسلق  

 .ابعها أو كسر ش يء منها أثناء الليلالحواجز أو الحيطان أو مداخل املنازل أو ألاماكن املسكونة أو تو 

 ".الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة

يستفيد مرتكب القتل الجرح والضرب من ألاعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين :"على أنه( 279)ونصت املادة 

 ".يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزناعلى الزوج آلاخر أو على شريكه في اللحظة التي 

 :إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه آلاتي: "على أنه( 283)ونصت املادة 

 .الحبس من سنة إلى خمس سنوات  إذا تعلق ألامر بجناية عقوبتها إلاعدام أو السجن املؤبد

 .الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق ألامر بأي جناية أخرى 

 .حبس من شهر إلى ثالثة أشهر إذا تعلق ألامر بجنحةال

من هذه املادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني باملنع من ( 2)و( 1)وفي الحاالت املنصوص عليها في الفقرتين 

 ".إلاقامة من خمس سنوات على ألاقل إلى عشر سنوات على ألاكثر

 (.257)، (256)، (255)، (251)قانون العقوبات الجزائري، املواد   (88

ا، (89  .253، ص.ط. ، دفي أصول النظام الجنائي إلاسالمي، دراسة مقارنة دمحم سليم العو 
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، قانون العقوبات، القسم مأمون دمحم سالمة: ملزيد من التفصيل فيما يتعلق بأغراض العقوبة، يراجع  (91

 املنايلي،هاني ، و 97-91، ص3، طعلم العقاب، ومحمود نجيب حسني، 631-622، ص3، ، طالخاص

 .53، ص .ط. ، دالعقوبة في التشريع إلاسالمي

 مراجع الدراسة

متن أبي ( ه593)ألاصفهاني، أحمد بن الحسين بن أحمد، أبو شجاع شهاب الدين الطيب، املتوفية سة  

  .، بيروت، عالم الكتب.ط. ، دشجاع

خطبة ، الترغيب، والترهيبصحيح (. م2111-ه1121(. )ه1121)ألالباني، دمحم ناصر الدين، املتوفي سنة  

 .مكتبة املعارف: ، الرياض1ط الحاجة التي كان  رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يعلمها أصحابه،

: ، الرياض1ط ،صحيح سنن أبي داود(. م1998-ه1119(. )ه1121)ألالباني، دمحم ناصر الدين، املتوفي سنة  

 .مكتبة املعارف

أسنى .(. ت. د(. )ه926)ين الدين أبو يحيى الُسنيكي، املتوفي سنة ألانصاري، زكريا بن دمحم بن زكريا، ز  

 .، بيروت، دار الكتاب إلاسالمي.ط. ، داملطالب في شرح روض الطالب

دمحم زهير : ، تحقيقصحيح البخاري (. ه1122(. )ه256)البخاري، دمحم بن إسماعيل أبو عبد هللا، املتوفي سنة  

 .النجاة ، دمشق، دار طوق 1بن ناصر الناصر، ط

، 1،، طصحيح البخاري (. م2112-ه1123(. )ه256)البخاري، دمحم بن إسماعيل أبو عبد هللا، املتوفي سنة  

 .دمشق، دار ابن كثير

الجامع الصحيح (. م2118 -ه 1129(. )ه256)البخاري، دمحم بن إسماعيل أبو عبد هللا، املتوفي سنة  

 . ن.، الرياض، د1عبد القادر شيبة الحمد، ط: ، تحقيقللبخاري من رواية أبي ذر الَهَروي

(. م1983 -ه 1113(. )ه1151)البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس، املتوفي سنة  

 .، بيروت، عالم الكتب.ط. ، دكشاف القناع عن متن إلاقناع

شرح صحيح (. م2113 -ه 1123(. )ه119)ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد امللك، املتوفي سنة  

 .، الرياض، مكتبة الرشد2أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط: ، تحقيقالبخاري 

فتح الباري شرح صحيح (. ه1379(. )ه852)ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقالني، املتوفي سنة  

عبد هللا بن عبد : ب، تعليقمحب الدين الخطي: دمحم فؤاد عبد الباقي، تصحيح: ، ترقيم.ط. ، دالبخاري 

 .العزيز بن باز، بيروت، دار املعرفة

فتح الباري (. م2112 -ه1132(. )ه852)ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقالني، املتوفي سنة  

 .شعيب ألارنؤوط وعادل مرشد، بيروت، مؤسسة الرسالة: ، تحقيق1، طبشرح صحيح البخاري 



العقوبات املصري والجزائري؛ عقوبة جريمة القتل العمد في قانون 

 دراسة تقويمية في ضوء الشريعة إلاسالمية

دمحم جبر السيد  : كتور دال

 عبد هللا جميل
 

31 
ISSN : 2710-8783 

 

مغني املحتاج إلى (. م2111 -ه 1121(. )ه977)الخطيب الشربيني، شمس الدين دمحم بن أحمد، املتوفي سنة  

، بيروت، دار الكتب 1علي دمحم معوض وعادل أحمد عبد املوجود، ط: ، تحقيقمعرفة معاني ألفاظ املنهاج

 . العلمية

جستاني، املتوفي سنة أبو داود، سليمان بن ألاشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمر   زدي السَّ
َ
و ألا

فة، الرياض، دار الحضارة: ، تحقيقسنن أبي داود(. م2115 -ه 1136(. )ه275)
ْ
 .رائد بن صبري بن أبي َعل

ايماز، املتوفي سنة  
َ
 -ه 1121(. )ه718)الذهبي، شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن ق

 .، مكتبة الفرقان.م. ، د2ة مشهور بن حسن آل سلمان، طأبو عبيد: ، تحقيقالكبائر(. م2113

-ه1121(. )ه666)الرازي، زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، املتوفي سنة  

 .، بيروت، املكتبة العصرية5يوسف الشيخ دمحم، ط: ، تحقيقمختار الصحاح(. م1999

 .، القاهرة، دار الفكر العربي1، طالعام من التشريع العقابيمباديء القسم (. 1979)رءوف عبيد،  

(. ه595)ابن رشد، أبو الوليد دمحم بن أحمد بن دمحم بن أحمد الشهير بابن رشد الحفيد، املتوفي سنة  

 .، القاهرة، دار الحديث.ط. ، دبداية املجتهد ونهاية املقتصد( م2111 -ه 1125)

وق،  شرح العالمة أحمد بن دمحم (. م2116 -ه 1127(. )ه899)اس ي، املتوفي سنة أحمد بن دمحم البرنس ي الف زرُّ

ْزَيدي، ط: ، تحقيقالبرنس ي الفاس ي على متن الرسالة  .، بيروت، دار الكتب العلمية1أحمد فريد املِّ

هبة، بدر الدين أبو الفضل دمحم بن أبي بكر ألاَسدي الشافعي، املتوفي سنة  
ُ
 -ه 1132(. )ه871)ابن قاض ي ش

حتاج في شرح املنهاج(.م2111
ُ
،  اململكة 1أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني، ط: ، تحقيقبداية امل

 .العربية السعودية، دار املنهاج

الصديقي العظيم آلابادي، أبو عبد الرحمن شرف الحق دمحم أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، املتوفي سنة  

 .، بيروت، دار الكتب العلمية1، ، طسنن أبي داودعون املعبود على شرح (. ه1115(. )ه1329)

الصديقي العظيم آلابادي، أبو عبد الرحمن شرف الحق دمحم أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، املتوفي سنة  

دمحم ناصر الدين ألالباني، : ، تحقيقعون املعبود على شرح سنن أبي داود(. م2115 -ه 1126(. )ه1329)

 .، بيروت، دار ابن حزم1ط

 منار السبيل في شرح الدليل،(. ه1378(. )ه1353)ابن ضويان، إبراهيم بن دمحم بن سالم، املتوفي سنة  

 .، دمشق، املكتب إلاسالمي1دمحم زهير الشاويش، ط: تحقيق

منار السبيل في شرح (. م1989 -ه 1119(. )ه1353)ابن ضويان، إبراهيم بن دمحم بن سالم، املتوفي سنة  

 .، دمشق، املكتب إلاسالمي.ط.  زهير الشاويش، ددمحم: تحقيق الدليل،
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ياض الَيْحَصبي، املتوفي سنة   ياض، أبو الفضل بن موس ى بن عِّ إكمال (. 1989 -ه 1119(. )ه511)القاض ي عِّ

م بفوائد مسلم
ّ
عل
ُ
 .املنصورة، دار الوفاء –مصر ، 1يحيى إسماعيل، ط: ، تحقيقامل

ْقري، 
ُ
املصباح املنير في غريب (. م1977 -ه 1397(. )ه771)املتوفي سنة  الفيومي، أحمد بن دمحم بن علي امل

 .، القاهرة، دار املعارف2عبد العظيم الشناوي، ط: ، تحقيقالشرح الكبير

تكملة البحر الرائق شرح .(.  ت. د(. )ه1128)الطوري، دمحم بن حسين بن علي الحنفي القادري، املتوفي سنة  

 .بيروت،دار الكتاب إلاسالمي ،2، طكنز الدقائق

ْقدس ي الدمشقي الحنبلي، املتوفي سنة  
َ
ابن قدامة، أبو دمحم موفق الدين بن أحمد بن دمحم الُجَماعيلي امل

 . ، القاهرة، مكتبة القاهرة.ط. ، داملغني(. 1968 -ه 1389(. )ه 621)

ْق  
َ
دس ي الدمشقي الحنبلي، املتوفي سنة ابن قدامة، أبو دمحم موفق الدين بن أحمد بن دمحم الُجَماعيلي امل

 . ، القاهرة، مكتبة القاهرة.ط. طه دمحم الزيني، د: ، تحقيقاملغني(. 1969 -ه 1389(. )ه 621)

 -ه 1118(. )ه128)القدوري، أبو الحسن أحمد بن دمحم بن أحمد بن جعفر الحنفي البغدادي، املتوفي سنة  

، بيروت، دار الكتب 1كامل دمحم دمحم عويضة، ط: قيق، تحمختصر القدوري في الفقه الحنفي(. م1997

 .العلمية

الجامع ألحكام (.  م1967 –ه 1387)، (ه671)القرطبي، أبو عبد هللا دمحم بن أحمد ألانصاري، املتوفي سنة  

 .، القاهرة، دار الكتاب العربي.ط. د القرآن،

الجامع ألحكام (.  م2116–ه 1127)، (ه671)القرطبي، أبو عبد هللا دمحم بن أحمد ألانصاري، املتوفي سنة  

 .، بيروت، مؤسسة الرسالة1عبد هللا بن عبد املحسن التركي ودمحم رضوان عرقسوس ي، ط: تحقيق القرآن،

بدائع (. م1986 -ه 1116(. )ه587)الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد، املتوفي سنة  

 .دار الكتب العلمية، بيروت، 2، طالصنائع في ترتيب الشرائع

 -ه1121(. )ه771)ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري الدمشقي، املتوفي سنة  

 .، اململكة العربية السعودية، دار طيبة1سامي بن دمحم سالمة، ط: ، تحقيقتفسير القرآن العظيم(. م1999

 .، القاهرة، دار الفكر العربي3طالقسم الخاص،  قانون العقوبات،(. 1983-1982)مأمون دمحم سالمة،  

 (.م1991 -ه 1111(. )ه151)املاوردي، أبو الحسن على بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي، املتوفي سنة  

، 1علي دمحم معوض وعادل أحمد عبد املوجود، ط: ، تحقيقالحاوي الكبير في فقه مذهب إلامام الشافعي

 .بيروت، دار الكتب العلمية

 .، إلاسكندرية، دار الجامعة الجديدة.ط.، دقانون العقوبات، القسم العام(. 2111)دمحم زكي أبو عامر،  

 .، القاهرة، دار املعارف.ط.، دفي أصول النظام الجنائي إلاسالمي، دراسة مقارنة (.1979)، دمحم سليم العوا 
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 .ة العربية، القاهرة، دار النهض3، ، طعلم العقاب (.1973)محمود نجيب حسني،  

. د(. )ه593)املرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، أبو الحسن برهان الدين، املتوفي سنة  

 . ، بيروت، دار إحياء التراث العربي.ط. طالل يوسف، د: ، تحقيقالهداية شرح بداية املبتدي.(. ت

صحيح (. م2111 -ه 1121)، (ه261)مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري، املتوفي سنة  

 .، الرياض، دار السالم2، طمسلم

، صحيح مسلم(. 2111)، (ه261)مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري، املتوفي سنة  

 .مكتبة فياض ، املنصورة،.ط.دمحم فؤاد عبد الباقي، د: ترقيم وترتيب

قانون العقوبات معلقا عليه بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحتى  (.1988) معوض عبد التواب، 

، املنصورة، .ط.، دالعربية ، وبأهم القيود وألاوصاف وتعليمات  النيابة مقارنا بالتشريعات7891يونيو 

 .دار الوفاء

ِّم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حنيفة، املتوفي سنة  
ر 
َ
ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل دمحم بن ُمك

، بيروت، دار 3أمين عبد الوهاب، ودمحم الصادق العبيدي، ط: ، تصحيحلسان العرب(. 1986)، (ه711)

 .إحياء التراث العربي

روضة الطالبين (. م1991 -ه1112(. )ه676)وفي سنة النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف، املت 

 . زهير الشاويش، بيروت، املكتب إلاسالمي: ، تحقيق3، طوعمدة املفتين

املنهاج في شرح صحيح مسلم   .(.ت. د(. )ه676)النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف، املتوفي سنة  

 .، ألاردن، بيت ألافكار الدولية.ط. ، دبن الحجاج

املنهاج شرح صحيح مسلم   (.ه1392(. )ه676)لنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف، املتوفي سنة ا 

 .دار إحياء التراث العربي: ، بيروت2، طبن الحجاج

 .ط املحلة الكبرى، دار الكتب القانونية.، دالعقوبة في التشريع إلاسالمي(. 2111)هاني دمحم كامل املنايلي،  

 القاري، املتوفي سنة  
َّ
ال
ُ
( م2112 -ه 1122(. )ه1111)الهروي، علي بن سلطان دمحم أبو الحسن نور الدين امل

 .، بيروت، دار الفكر1، طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح
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 :امللخص

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر تطبيق الصيانة إلانتاجية الشاملة في ألاداء 

التصنيعي في الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك، واعتمدت الدراسة على املنهج 

الوصفي التحليلي، وقد تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات من العينة، وبعد 

نات واختبار الفرضيات توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج إجراء عملية التحليل للبيا

منها، وجود أثر معنوي إيجابي لتطبيق الصيانة إلانتاجية الشاملة في ألاداء التصنيعي في 

وأوصت الدراسة بإعطاء اهتمام أكثر من . الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك

البالستيك بإجراء دورات تدريبية ملشغلي قبل إدارة الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج و 

 .آلاالت تتعلق بمهارات الصيانة ألاساسية للتعامل مع ألاعطال والتوقفات املفاجئة

الصيانة إلانتاجية الشاملة، ألاداء التصنيعي، الشركة  :الكلمات املفتاحية

 .الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك

 .M11، L25 :جالتصنيف 
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Abstract: 

The study aimed at investigating the impact of applying Total 

Productive Maintenance on manufacturing performance at the Yemeni 

National Company for Sponge and Plastic Industry (NCSPI). The 

study followed the descriptive and analytical method. A questionnaire 

was used for collecting the data. After analyzing the data, the study 

findings revealed that there was a significant positive effect for the 

application of the Total Productive Maintenance on Manufacturing 

Performance in the NCSPI.  It was recommended that the 

management of the NCSPI should pay heed, more than before,  to 

developing the skills of operators of machines, which can be achieved 

by giving them training courses on basic maintenance in order to 

manage sudden stops and breakdowns.  

Keywords: Total Productive Maintenance, Manufacturing 

Performance, National Company for Sponge and Plastic Industry.  

JEL Classification: M11, L25. 

 مقدمة. 1

 في أعقاب التطورات السياسية التي شهدها العالم نهاية القرن العشرين امليالدي،

ظهرررت العديررد مررن التغيرررات فرري بيئررة العمررل وألاعمررال، ورافقتهررا جغيرررات فرري مختلررف املجرراالت 

والقطاعررات، والترري فرضررت بطبيعتهررا علررى املنتمررات تحررديات مختلفررة، وأصررب  مررن الوا رر  

بنفسرها إال مرن  لالرتقراءأنه ال يوجد سبيل وال مفر امام استمرار أي منتمة صرناعية جسرعى 

ومرررن . ات كبيررررة فررري أداتهرررا التصرررنيعي ت رررمن لهرررا قررردرة تنافسرررية عاليرررةخرررالل تحقيرررق تحسرررين

التي ت من سير العملية إلانتاجية عن " الصيانة إلانتاجية الشاملة"أساليب تحسين ألاداء 

بغيررررررة تقرررررررديم ألاداء املطلرررررروب، وتحقيررررررق الجرررررررودة " املكررررررائن"طريررررررق املحافتررررررة علررررررى املعررررررردات 
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حرررراالت الفشررررل أو العطررررالت فرررري املعرررردات إلررررى اد رررر  املتوقعررررة للمنررررتج، وخفررررو  لررررف إلانتررررا  و 

 (.1122الكيكي، )مستوى ممكن 

عرررررررد  وألن ألاداء التصرررررررنيعي موضررررررروم حيررررررروي ومهرررررررم للمنتمرررررررات الصرررررررناعية،  ونررررررره   

الوسرريلة الترري تررتمكن مررن خاللهررا املنتمررة مررن اخصرررال ألاسرروال لفحصررول علررى مركرر  تناف رر ي 

عبررر تقررديم أف ررل املنتجررات بالكميررة والجررودة املناسرربتين وإلالوقررت املناسررب  شرربام ر بررات 

 (.  1112دمحم، )زإلائنها والحصول على أسوال جديدة 

وال يمكرن للمنتمرات الصررناعية أن تتطرور وتواجرره التحرديات إال مررن خرالل معرفررة 

بالترالي . العوامل املؤثرة في ألاداء التصنيعي، ولعل تطبيق الصيانة إلانتاجية الشاملة أحدها

عنرررررد تبلرررررور فكررررررة هررررركا النترررررام وتطبيقررررره بشررررركل فعلررررري فررررري الشرررررر ات الصرررررناعية، فرررررإن  لرررررك 

وداتهررررررا املاديررررررة واسررررررتمراريتها بالعمررررررل، وزيررررررادة إلانتاجيررررررة، سرررررريمكنها مررررررن الحفررررررا  علررررررى موج

وتحسرررررين ظرررررروت العمرررررل، وجلرررررجيع العررررراملين علرررررى دراسرررررة مشرررررا ل املعررررردات وإليئرررررة العمرررررل، 

وإيجاد حلول لتلك املشا ل، لتقليل حوادث العمرل، وخلرق مسرتوى مرن الوقرة والتعراون برين 

 (.1122لشمري، ا)العاملين لإلرتقاء بمستوى ألاداء التصنيعي للمنتمة 

 الخلفية النظرية للدراسة . 2

  Total Productive Maintenanceالصيانة إلانتاجية الشاملة  2.1

تمول الصيانة إلانتاجية الشاملة إسصراتيجية فعالة لتحسين الصيانة في الشر ات 

 الصناعية، إ  تم استخدامها بشكل واسع، السيما خرالل العقرود ألاخيررة نتيجرة ازديراد حردة

 ,Shahanaghi & Yazdian, 2009)املنافسرة، ف رال عرن زيرادة إلاهتمرام بالجوانرب البي يرة 

، ويقصرررد بالصررريانة إلانتاجيرررة الشررراملة ملررري الصررريانة املسرررتمرة والتعررراون برررين العررراملين (120

العرررر اوي )ومشررررغلي آلاالت واملهندسررررين والفنيررررين علررررى ضرررربظ أداء املعرررردات واملحافتررررة عل هررررا 

برررررأن الصررررريانة Kosandal & Farris (1112 ،2 )، بينمرررررا  عرفهرررررا (85،  1122والعبيررررردي، 

إلانتاجيررة الشررراملة ملررري ممارسرررة  دارة املوجرررودات املاديرررة مرررن خرررالل إشررررا  مشرررغلي وعمرررال 

منررررررع "الصررررريانة فرررررري تنتيررررررف وصرررررريانة املكرررررائن لتقليررررررل الوقررررررت ال ررررررا ع بسررررربب عطررررررل املاكنررررررة 

 .بدال من الصيانة الوقائية" الصيانة
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بأنه نتام یقوم على مشاركة  افة العاملين في ( 28، 1121)مان ووهاب وعرت الس

الشررررررركة مررررررن أعلررررررى مسررررررتوى إداري إلررررررى عرررررراملي خطررررررو  إلانتررررررا  بأعمررررررال الصرررررر انة للمكررررررائن 

واملعرررررررردات مررررررررن خررررررررالل أ شررررررررطة املجموعررررررررة الصررررررررغيرة الترررررررري تقرررررررروم بتطب ررررررررق أسررررررررال ب صرررررررر انة 

ع الصررررر انة بحررررردت تحسرررررين كفررررراءة، العطرررررالت، الصررررر انة الوقائ رررررة، الصررررر انة التنبئو رررررة، ومنررررر

بررررأن Zameri et al., (1112 ،85 )ويو رررر   . فاعل ررررة، وإنتاج ررررة مكررررائن ومعرررردات املصررررنع

 یتعلرق 
ل
 یتعلرق بصر انة املعردات ولكرن أی را

ل
الص انة إلانتاجيرة الشراملة لتسرت فقرظ مفحومرا

اركة برررررإجراءات التشرررررغ ل، تركيرررررب املعررررردات، التعررررراون برررررين أقسرررررام إلانترررررا  والصررررر انة، ومشررررر

 .العاملين

بررررررأن الصررررريانة إلانتاجيرررررة الشرررررراملة جع ررررري أ شررررررطة Wireman(1112 ،1 ) ويرررررككر 

الصرريانة الترري تنفررك مررن جميررع العرراملين فرري املنتمررة و شررصر  ةهررا الجميررع مررن الادارة العليررا الررى 

إلى أن الصريانة إلانتاجيرة الشراملة  252)، 1112)وإلاالتجاه نفسه يكهب الحسين .املشغلين 

ضررررررورة تحقيرررررق فاعليرررررة للنترررررام الانتررررراإي فررررري املنتمرررررة و لرررررك مرررررن خرررررالل إشررررررا   تؤكرررررد علرررررى

 و رررررى . العرررراملين  افررررة وأخررررك حراتهررررم ومقصرحرررراتهم فرررري وضررررع سياسررررات الصرررريانة الترررري سررررتتبع

Stephens (1112  ) برررررأن الصررررر انة إلانتاجيرررررة الشررررراملة لررررري إسرررررصرات ج ة موجهرررررة لتحسرررررين

رردة، والع رروب، وحررروادث الطاقررة، والوقررت املتررام، وق مرررة املنررتج، وتخ فرر و وقررت توقرررف املع 

 .العمل

 (:Dillworth,1996, 637)أما مع ى الص انة املنتجة الشاملة فحي 

الحفا  على حالة التشغ ل الج رد للمكرائن واملعردات مرن خرالل التصرل  ،  :الصیانة -

 .التنت ف،الصزیتت والتلح م، الفحص وال بظ

أداء أعمال الص انة من دون أن یكون له أثر على عمل ة إلانتا ، أو بأقل مرا  :املنتجـة -

 .یمكن من تأثير على سير العمل ة إلانتاج ة

مشرراركة  افررة ألافررراد العرراملين فرري املصررنع بأعمررال الصرر انة، مررا دون إلادارة  :الشاملـــة -

 .العل ا إلى مشغلي خطو  إلانتا 
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 على ما تقدم يمكن القـو   ـ
ً
هرو مردخل "أن الصـيانة إلانتاجيـة الشـاملة تأسيسا

نتررررررامي  دارة آلاالت واملعررررررردات بصررررررورة مبكررررررررة، مررررررن خرررررررالل ترررررردريب وإشررررررررا  املشررررررغلين فررررررري 

 عرن تخفريو وقرت التوقفرات  يرر 
ل
عردة، ف رال

 
عمليات الصيانة، لتحسين كفراءة وفعاليرة امل

 ".ال رورية للمعدات

 مرتكزات الصيانة إلانتاجية الشاملة  1.1

لصيانة إلانتاجية الشاملة إلى ثمانية مرتك ات أساسرية لتحقيرق أهردافها، جستند ا

 (:11، 1122الهشلمون، )وملي 

ة : الصـــيانة الياتيـــة - بصررريانتها، حيررر  يقررروم بنفسررره ( املشرررغل)قيرررام العامرررل علرررى املعرررد 

 .بأعمال الصيانة الروتينية للمعدة، مول التنتيف والتلحيم والفحص

العمليررات الترري تررتم  صررالم آلاالت حسررب خطررة زمنيررة مجموعررة : الصــيانة املطططــة -

موضرررررروعة تحرررررردد مررررررن قبررررررل مصررررررنعي آلالررررررة أو مررررررن قبررررررل الفنيررررررين  و ال برررررررة القررررررائمين 

 .بالصيانة

لالكتشررات وللق رراء علررى مصررادر " السرربب الجرركري "تطبيررق تحليررل : جــودا الصــيانة -

 .عيوب الجودة املتكررة

وظفين جعمرل معرا بشركل اسررتبا ي وجرود مجموعرة صرغيرة مرن املر: التحسـينات املركـزا -

 .لتحقيق تحسينات تدريجية مستمرة في جشغيل املعدات

تطرررروير معرررردات جديرررردة او إجررررراء جعررررديالت علررررى الحاليررررة، : إلادارا املبكــــرا للم ــــدات -

وتحسرين مررواطن ال رعف ف هررا، بحير  تلجرري الحاجرة الررى الصريانة، أو جسررهل الوصررول 

ة الداخلية، بحي  تص ات سهلة وسر عة وحمنةالى أج اء املعد   .ب  عملية صيانة املعد 

يهرردت التعلرريم والترردريب إلررى ت ويررد املشررغلين باملهررارات املختلفررة، : الت لــيو والتــدري  -

 .بحي   ستطيعون انجاز  ل املهام املطلوإلة منهم بكل فعالية واستقاللية

 .الحفا  على بيئة عمل حمنة وصحية: الصحة والسالمة البيئية -
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ال يقتصر تطبيق الصيانة إلانتاجية الشاملة : نتاجية الشاملة في إلاداراالصيانة إلا  -

رفررررع كفرررراءة )فرررري مجررررال إلانتررررا  فقررررظ، بررررل تطبررررق أي ررررا فرررري ألاعمررررال إلاداريررررة للمنتمررررة 

إلادارة مرررررررن خرررررررالل تحديرررررررد الهررررررردر والفاقرررررررد والق ررررررراء عليررررررره، ويت رررررررمن  لرررررررك تحليرررررررل 

 .(العمليات وإلاجراءات التي ت يد من أتمتة إلادارة

  Manufacturing Performance ألاداء التصنيعي 2.1

عن  Grooverقبل التطرل إلى مفهوم ألاداء التصنيعي ال بد من إلاشارة إلى ما قاله 

 ما  ستخدمان بشكل متبرادل وأنهمرا  عطيران املع رى 
ل
مصطلحي التصنيع وإلانتا  بأنهما  البا

حي  إن العمليات إلانتاجية والتصنيعية جع ي املعالجات التري ترتم  نفسه والعكس صحي  ،

 (.Groover, 2010: 4)داخل إطار الشركة 

إن ألاداء التصنيعي مفهوم واسع  عبر عن مدى كفاءة وفعالية وظيفة إلانتا ، أي 

مررررن ( زيررررادة إلانتررررا  كميررررة وجررررودة، وتخفرررريو مرررردة وتكرررراليف إلانتررررا )مرررردى بلو هررررا ألهرررردافها 

ويرى حخرون بأنها مقيراس (. 22، 1112, يحياوي )إلاستخدام ألامول ملواردها إلانتاجية خالل 

مررررواد أوليررررة، العمررررال، )لدرجررررة نجررررام الشررررر ات الصررررناعية فرررري اسررررتغالل مواردهررررا إلانتاجيررررة 

فرررررري تحقيررررررق أقارررررر ى معرررررردل مررررررن املخرجررررررات خررررررالل فصرررررررة زمنيررررررة معينررررررة ( املعرررررردات، رأس املررررررال

(Renganathan, 2014.) 

إلاسررتخدام الكررفء للمررروارد فرري العمليررة التحويليررة املتعلقررة بطبيعرررة "بأنهررا  وعرفررت

، ويرررؤدي بالنتيجرررة إلررررى (الجرررودة، الكلفرررة، والوقرررت)نترررام إلانترررا  بمرررا ي رررمن تحقيرررق معررررايير 

 .McKone et alو عرفره (. 21، 1128السعد و السرعد، " )تحسين ألاداء التصنيعي للمنتمة

ألاساسرررررية التررررري جعرررررد بموابرررررة أسررررربقيات تنافسرررررية أو مقررررردرات علرررررى أنررررره أداء ألابعررررراد ( 1112)

، والتررررررررري تول هرررررررررا الشرررررررررر ات (الكلفرررررررررة، الجرررررررررودة، املرونرررررررررة، والتسرررررررررليم)تصرررررررررنيعية واملتمولرررررررررة ب 

 . الصناعية إلاهتمام ألاكبر مقارنة بمقاييس وأبعاد ألاداء ألاخرى 

فسية  ونها إلى أنه ألاداء املتعلق باألسبقيات التناHallgren (1112 )كما  شير 

أبعاد للتصنيع وملي الكلفة والجودة واملرونة والتسليم، والتي يمكن قياسها من منتور 

داخلي وخارإي، فاملنتور الداخلي يتمول بمقاييس مفيدة للمراقبة وإلادارة الداخلية 
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عاد، تكلفة السيطرة على املخ ون، دوران املخ ون، )للعمليات التصنيعية 
 
تكلفة العمل امل

، بينما املنتور ال ارإي يتمول باملقاييس التاهرة واملدركة من قبل (عداد والتجهيززمن إلا 

فيعرفانه بأنه نتام متكامل للقياس والكي Parsaei (1121 ،1 )و El Molaأما . ال إلائن

 أبعاد ألاداء ألاكثر أهمية للمنتمة  الكلفة، الجودة، 
ل
 ومت منا

ل
يتطلب أن يكون شامال

(. وملي التكلفة إلاجمالية لكل منتج)التسليم، رضا ال إلون، واملوارد املالية الوقت، املرونة، 

تحقيق إنتاجية مرتفعة مقارنة "بأن ألاداء التصنيعي ( 85، 1122)ويرى تيمجغدين 

باملنتمات الصناعية ألاخرى، من خالل إنتا  منتجات بجودة عالية، وإلتكاليف أقل  جسم  

 ". كم ونوم من املنتجات املستهدفة في الوقت املناسب لها باملنافسة، إضافة إلى توفير

 علــى مــا تقــدم يمكــن القــو   ــأن ألاداء التصــنيعي
ً
عبررارة عررن النشرراطات  تأسيســا

 التي تؤديها املنتمة الصناعية باالعتماد على خبرات ومهارات ومعارت وإبردام العراملين ف هرا،

والتررري جعكرررس مسرررتوى ونتيجرررة قررردرة املنتمرررة علرررى تحقيرررق أهررردافها إلانتاجيرررة التررري جسرررعى إلرررى 

بلو هررررررا بأقررررررل  لفرررررررة ممكنررررررة، وإلرررررررالجودة العاليررررررة، واملرونرررررررة املناسرررررربة، والدقرررررررة والسرررررررعة فررررررري 

 .التسليم، حتى تتمكن من البقاء في دائرة املنافسة

 أب اد ألاداء التصنيعي 2.1

وين الى ابعاد ألاداء التصنيعي حي  اكدت ألادبيات تطرل معتم الكتاب والباح

الحديوة في مجال إدارة إلانتا  والعمليات على ان الابعاد الاساسية ألاربعة لتقييم ألاداء 

، وقد جعددت أراء الباحوين والكتاب (الكلفة، الجودة، املرونة، والوقت)التصنيعي ملي 

 الختالت بيئاتهم وخلفياته
ل
م العلمية فالبعو من الباحوين يطلق عل ها بشأن جسميتها تبعا

 McKone)مصطف  الاسبقيات التنافسية والبعو الاخر يطلق عل ها املقدرات التصنيعية 

et al., 2001, 41) و ل هكه املصطفحات جستهدت املع ى نفسه، وسوت يتم جسميتها ،

تم الباحوين عل ها، بأبعاد ألاداء التصنيعي في البح  الحالي  ونها التسمية التي يتفق مع

يبين وجهات نتر مجموعة من الكتاب والباحوين في مجال إدارة إلانتا  ( 2)والجدول 

 :والعمليات بشأن تحديد أبعاد ألاداء التصنيعي وكما يلي
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 وجهات نتر مجموعة من الكتاب والباحوين حول أبعاد ألاداء التصنيعي: 2جدول 

 الباحثين ت
املصطلحات 

 املرادفة
 ألاداء التصنيعيأب اد 

2 McKone et al., 2001, 40-41 
أبعاد ألاداء 

 التصنيعي

الكلفة، الجودة، املرونة، 

 .التسليم

1 Ncube, 2006, 31 
أبعاد ألاداء 

 التصنيعي

الكلفة، الجودة، املرونة، 

 .التسليم

2 Abdallah and Matsui, 2007, 3 ألاداء التناف  ي 
الكلفة، الجودة، املرونة، 

 .التسليم، إلاعتمادية

2 Hallgren, 2007, 10 
أبعاد ألاداء 

 التصنيعي

الكلفة، الجودة، املرونة، 

 .التسليم

8 Vachon & Klassen, 2008, 303 
أبعاد ألاداء 

 التصنيعي

الكلفة، الجودة، املرونة، 

 .التسليم

2 El Mola & Parsaei, 2010, 2 
أبعاد ألاداء 

 التصنيعي

املرونة، الكلفة، الجودة، 

التسليم، الوقت، املوارد املالية، 

 .رضا ال إلون 

2 Lazim et al., 2013, 380 
أبعاد ألاداء 

 التصنيعي

الكلفة، الجودة، املرونة، 

 .التسليم

5 Renganathan, 2014, 119 
أبعاد ألاداء 

 التصنيعي

الكلفة، الجودة، املرونة، 

 .التسليم

 .الكلفة، الجودة إلانتاإي ألاداء 21، 1128السعد والسعد،  5

2

1 
Wickramasinghe & Perera, 2016, 6 

أبعاد ألاداء 

 التصنيعي

الكلفة، الجودة، املرونة، 

 .التسليم

 من إعداد الباح  باالعتماد على ما تيسر من املصادر: املصدر

الكلفة، )وأبعاد ألاداء التصنيعي وفق الدراسة الحالية ملي أربعة أبعاد وملي 

 :، وسيتم توضي   ل منها بشكل مختصر و اآلجي(املرونة، الوقتالجودة، 
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 الكلفة 2.2.1

جعد الكلفة ألاد   البعد التناف  ي ألاقدم الكي سعت العتماده الكوير من 

املنتمات والكي يقصد به قدرة املنتمة على إنتا  وتوز ع املنتجات بأقل ما يمكن من 

 باملنافسين في  ات الصناعة،
ل
وإلالتالي فإنها ستمتلك ميزة تف يلية جستطيع  الكلف قياسا

وعليه فقد (. 112، 1115, البكري )من خاللها أن تنافس في السول وإمكانية السيطرة عليه 

بكلف منخف ة للسلع  الاحتفا إلى أن املنتمات تحاول ( 51، 1112)أشار صال  

ه من  لف العمليات وال دمات التي تقوم بتصنيعها أو تقديمها، وأن  ل مبلغ يمكن توفير 

فتشير إلى الكلفة بأنها ( 25، 1115)أما لوس ي . فإنه سيعود بأرإلام إضافية أكثر للمنتمة

 بقدرة املنافسين ويكون من خالل  بأقلجع ي قدرة املنتمة على التنفيك 
ل
التكاليف قياسا

 و شير. تحسين إلانتاجية والكفاءة وحكت ال ياعات والرقابة املحكمة على التكاليف

إلى أنها جع ي قدرة املنتمة على تصميم وتصنيع وجسويق منتج بأقل ( 15، 1128)الحري ات 

بأن املنتمات التي ( 1121) لفة مقارنة مع املنتمات املنافسة، ويرى محسن والنجار 

نحو تخفيو جميع عناصر  الاهتمامتتنافس على أساس التكلفة يتطلب منها تركيز 

ككلك تتبع مصادر الهدر ( وارد، التلف، والتكاليف الصناعيةتكاليف العمل، امل)التكاليف 

وهنا  عدة . وال يام والتخلص منها ةهدت تخفيو  لفة الوحدة الواحدة من املنتج

، 1118الوائلي، )شرو  يجب على املنتمة أن تراع ها إ ا ما أرادت تخفيو تكاليفها ومنها 

22:) 

 .تخفيو املخ ون بأنواعه الى أد   حد ممكن -

تحسين عمل السيطرة النوعية وممارسة رقابة محكمة للتخلص أو تخفيو  -

 .الوحدات املعابة و يرها

 .املحافتة على تصميم املنتج وتطويره باستمرار -

 .تطوير مهارات العاملين من خالل إشراكهم بدورات مستمرة -

 . التنتيم الداخلي السليم لوسائل إلانتا  ل مان التدفق الكفء داخل املصنع -
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 على ما تقدم يمكن القو   أن الكلفةتأ
ً
جعبر عن قدرة املنتمة الصناعية  سيسا

 باملنافسين في  ات الصناعة
ل
 .على إنتا  املنتجات بأقل ما يمكن من الكلف قياسا

 الجودا 1.2.1

 ألية منتمة من حي  تقديمها ملنتجاتها من سلع وخدمات 
ل
 عد هكا البعد محوريا

( 212، 1122)إرضاء لحاجات ور بات وأ وال ال إلون، وعليه فقد تطرل إلى هكا البعد علي 

 الجودة بأنها جستخدم للتعبير عن وجهات نتر مختلفة، إ  تقصرن نترة ال إلون لها 
ل
واصفا

تحقيقها الغرض املقصود منها بالسعر الكي ير ب دفعه، في بقيمة خدمة املنتج ومدى 

 
ل
حين تقصرن نترة الصناعي لها بمطابقة جودة املنتج املواصفات املحددة لها، والجودة  البا

 لتف يل منتج على حخر، ووفق الجودة املتميزة يكون ال إلائن را بين لدفع 
ل
ما تكون سببا

 . منتجات أف ل أكثر أو إلانتتار ملدة أطول لفحصول على

بأنها  قدرة املنتمة على إشبام الحاجات والتوقعات Meiling (2008 ،19 )و شير 

فيشيران إلى الجودة بأنها ( 221، 1112)املف لة لل إلون وتجاوزها، أما البرزنجي وعلوان 

املجموم الكلي للم ايا وال صائص التي تؤثر في قدرة املنتج أو ال دمة على تلبية حاجات 

وهنا  خمس نقا  ينبجي على املنتمة اتباعها في حالة اعتماد الجودة بوصفها . ةمحدد

 (:25، 1111العلي، )أداة تنافسية 

 .ينبجي تحديد الجودة من وجهة نتر ال إلون  -

 .ال بد من رإلظ الجودة مع الرإلحية لكل من جانب السول والكلفة -

 .يجب النتر إلى الجودة على أنها أداة تنافسية -

 .لجودة في عملية التخطيظ إلاسصراتيجييتم بناء ا -

 .حصول الجودة على الصزام املنتمة بشكل  امل -

 :الجودة إلى صنفين هماDavis et al. (1112 ،22 ) وصنف

حي  يجري الصركيز على املستوى املالئم ملتطلبات (: Product Quality)جودة املنتج  -

ويختلف مستوى الجودة في تصميم املنتجات بحسب السول املستهدت،  ال إلون،

 .ومن مميزات املنتجات عالية الجودة ارتفام أسعارها في السول 
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 في  ل ج ء من السول، (: Process Quality)جودة العملية  -
ل
 جوهريا

ل
وجعد أمرا

 .الغرض منها إنتا  منتجات خالية من العيوب

 على ما تقدم يمكن 
ً
جع ي تقديم منتجات  ات  القو   أن الجوداتأسيسا

 .مواصفات راقية وجشبع حاجات ال إلون أو تتطابق مع هكه الحاجات

 املرونة 2.2.1

حالة  جاء هكا البعد نتيجة لحالة التطور وإلابدام التكنولوإي وإلالتالي فهو

جديدة أفرزتها متغيرات البيئة وعكستها جعقيدات الحياة وأصبحت الكلفة والجودة أبعاد 

ويقصد ةها قدرة املنتمة على تقديم مستويات مختلفة ومتنوعة بالسول . تقليدية

 (. 112، 1115البكري، )املستهدت 

ات ملي قدرة املنتمة على إنتا  منتج"أن املرونة ( 22، 1118)وأو   الع اوي 

جديدة باملقدار املطلوب وإجراء تحسين على الجودة وألاخك بعين إلاعتبار أ وال ور بات 

بأنها قدرة الشركة على ( 1111)، ويرى العلي "لتلك الر بات الاستجابةال إلائن وضرورة 

 Uptonالتغير من منتج إلى حخر أو من زإلون إلى حخر بأقل تكلفة وأقل تأخير ممكنين، ويرى 

لحاجات ور بات ال إلائن بأقل جهد وأقصر  والاستجابةنها قابلية الشركة للتغير بأ( 2004)

السر عة  الاستجابةإلى أنها (  15، 1128)و شير الحري ات . وقت وأد   تكلفة وأف ل أداء

 .املدروسة للتغيرات التي قد تحدث للمنتجات، وإلما يتالءم مع حاجات ال إلائن

 :املرونة إلى أربعة أصنات ملي (11، 1111)وصنف الطويل والحافظ 

وملي تقديم (: Customization( )إلايصاء أو ال إلونية)مرونة الطلب ال اص  -

 .منتجات أو خدمات وفق احتياجات ور بات ال إلائن

وملي قدرة الشركة على (: Product Flexibility( )مرونة التنوم)مرونة م يج املنتجات  -

دون الحاجة إلى استخدام معدات إنتا  منتجات  ات أنوام وأحجام مختلفة 

 .إضافية

وجع ي قدرة املنتمة على التسر ع أو إلابطاء (: Volume Flexibility)مرونة الحجم  -

 .ملعدالت إلانتا  ال اصة بكل منتج لكي يكون في متناول ال إلائن
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 شير إلى امتال  الشركة لألفراد العاملين  (:Worker Flexibility)مرونة العاملين  -

 وي املهارة املتنوعة، إ  يمكن املناورة ةهم واستخدامهم لتنفيك أكثر من مهمة 

 .وعمل

 على ما تقدم يمكن القو   أن املرونة 
ً
السر عة لر بات  الاستجابةتمول تأسيسا

 .ال إلائن املتنوعة واملتعددة

 الوقت 2.2.1

ية كبيرة في جوهر قرارات الشراء، وعليه فإن العديد أصب  الوقت عامل  و أهم

 تمول في وقت التسليم السر ع أو 
ل
 جديدا

ل
من منتمات ألاعمال بدأت تتنافس باعتماد بعدا

 أكبر، وقد  والاستجابةسرعة التسليم 
ل
 الستعداده أن يدفع  لفا

ل
لطلب ال إلون، نترا

البكري، )وقت املناسب له يتغاض ى عن مستوى الجودة مقابل الحصول على حاجته بال

ولقد ازدادت املنافسة القائمة على أساس الوقت بين املنتمات الصناعية، (. 112، 1115

فالكوير من املنتمات جسعى لتوسيع قاعدتها مع ال إلائن من خالل الصركيز على خفو وقت 

 لتحقيق البعد التناف  ي والسيما عند تقديم م. تصنيع املنتج
ل
نتجات ويكون الوقت مصدرا

 
ل
 في املنتمات التي يكون ف ها عمر املنتج قصيرا

ل
 مهما

ل
ويمكن . جديدة، إ  يلعب الوقت دورا

 :التعبير عن الغرض من الوقت من خالل أربعة أبعاد ملي

هو مقدار الوقت املنقض ي منك (: Delivery Cycle Time)الوقت الدوري للتسليم  -

. يز الطلبية وشحنها لل إلون لحتة استالم طلب الشراء من ال إلون إلى حين تجه

مدة الدورة /الوقت الدوري للتصنيع( + Waite time)وقت الانتتار = و ساوي 

  لما شكل (Manufacturing Cycle Time)إلانتاجية 
ل
، و لما  ان هكا الوقت قصيرا

 . لك ميزة تنافسية للشركة، جساهم في بقاتها واستمرارها في عالم ألاعمال

(: Manufacturing Cycle Time( )مدة الدورة إلانتاجية)للتصنيع الوقت الدوري  -

وقت التصنيع = هو الوقت الالزم لتحويل املواد ال ام إلى منتجات جاه ة، و ساوي 

(Process time + ) وقت التفتيش(Inspection time + ) وقت الحركة(Move 
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time + ) وقت الاصطفات(Queue time)مدة )صنيع ، ويؤثر الوقت الدوري للت

 (.5-2، 1122الصوص، )على الوقت الدوري للتسليم ( الدورة إلانتاجية

 باعتمادية التسليم (: On Time Delivery)التسليم في الوقت املحدد  -
ل
و سمى أي ا

(Delivery Dependability ) ويمول مدى الصزام املنتمة بتسليم السلع لل إلائن في

 . الوقت املتفق عليه

ويقاس بمقدار الوقت املطلوب (: Speed in Deployment)ير السرعة في التطو  -

لتطوير وتصميم منتج جديد، فكلما  ان الوقت املنقض ي منك لحتة توليد الفكرة 

،  لما  ان للمنتمة قوة تتفول ةها على 
ل
حتى التصميم النها ي وإلانتا  قصيرا

 (. Ritzman & Krajewski, 2002, 46)املنافسين 

 على ما ت
ً
 عبر عن قدرة املنتمة الصناعية قدم يمكن القو   أن الوقت تأسيسا

على إدارة العمليات إلانتاجية بكفاءة و لك من خالل القدرة على تلبية طلبات ال إلائن في 

 . ألاوقات املحددة لها

 الدراسات السا قة 2.1

 :الدراسات ال ربية 2.2.1

استطدام نظام الصيانة في تحسين ألاداء " :ب نوان( 1122)دراسة الس د والس د  -

هدفت هكه الدراسة إلى الكشف عن الدور الكي يؤديه جع ي  كفاءة نتام ". إلانتاجي

البصرة في تحسين مستوى أداء النتام إلانتاإي /الصيانة في شركة مصافي الجنوب

تائج بأن اتبع الباح  في دراسته منهج دراسة الحالة، وأظهرت الن(. ألاداء التصنيعي)

مقاسا بالجودة والكلفة يتأثر سلبا أو إيجابا ( ألاداء التصنيعي)داء إلانتاإي ألمستوى ا

 .بمستوى التحسن في أداء الصيانة

أثر تطبيق الصيانة إلانتاجية الشاملة في : "ب نوان( 1122)دراسة الدسوقي  -

يق هدفت الدراسة إلى التعرت على تأثير تطب". تطفيض فواقد الطاقة آلالية

الصيانة إلانتاجية الشاملة في تخفيو فواقد الطاقة آلالية بالتطبيق على شركة 

جمهورية مصر، وتم استخدام املنهج  -الدقهلية-الدلتا للمشروإلات والعصائر 
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توصلت الدراسة الى وجود تأثير معنوي ملرتك ات الصيانة . الوصفي  التحليلي

اقد ألاعطال، وفواقد التهيئة والتعديل، فو )إلانتاجية الشاملة كمتغيرات مستقلة على 

وفواقد التوقفات الصغيرة، وفواقد سرعة التشغيل املنخف ة، وفواقد التالف، 

 .كمتغيرات تابعة( والعمل املعاد، وفواقد بدء التشغيل

متطلبات إقامة الصيانة إلانتاجية : "ب نوان( 1121)دراسة السمان ووهاب  -

هدفت الدراسة الى تحدید دور ". ات التنافسیةالشاملة ودوها في تحقیق ألاسبقی

متطلبات الص انة إلانتاجية الشاملة في تحق ق ألاسبق ات التنافس ة املتمولة بر 

 -نينوى -في معمل أسمنت حمام العل ل ( الكلفة والجودة والتسل م واملرونة وإلابدام)

ية الشاملة ینعكس ومن أهم نتائج الدراسة إن تب ي متطلبات الص انة إلانتاج. العرال

أیجاب ا على تحق ق ألاسبق ات التنافسية و  انت عالقات الارتبا  معنو ة بدرجة 

 .كبيرة

متطلبات إقامة  رنامج الصيانة : "ب نوان( 1112)دراسة السمان والصواف  -

هدفت الدراسة ملعرفة مدى امكانية الاستفادة من الصيانة . "إلانتاجية الشاملة

ومتطلباتها في تحقيق املواصفات املطلوإلة والتسليم في ( TPM)الانتاجية الشاملة 

الوقت املحدد وخفو مستويات التخ ين من املواد والوصول إلى املعيب الصفري 

وككلك املرونة العالية في تلبية متطلبات املستهلك، وأظهرت النتائج أن فعالية 

ضعيف جدا ( TPM)للصيانة إلانتاجية الشاملة  CTB-220إستخدام مكائن النسيج 

نتيجة لعدم وعي العاملين في املصنع بأهمية الصيانة الانتاجية وعدم معرفتهم ةهكا 

 .ألاسلوب

 :الدراسات ألاجنبية 1.2.1

 Effect of total: "ب نوانPerera (1122 )و Wickramsingheدراسة  -

productive maintenance practices on manufacturing performance"، 

هدفت هكه  ".أثر استطدام الصيانة إلانتاجية الشاملة على ألاداء التصنيعي"

الدراسة إلى البح  في واقع تطبيق الصيانة إلانتاجية الشاملة في شر ات النسيج 
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وتم استخدام املنهج الوصفي . وأهميتها ومدى مساهمتها في تحسين ألاداء التصنيعي

الصيانة إلانتاجية الشاملة تؤثر إيجابا في   وأظهرت النتائج بأن استخدام. التحليلي

ألاداء التصنيعي، كما أن هنا  عالقة ارتبا  قوية مع ألاداء التصنيعي، كما تبين 

وبشكل مفحو  بأن هنا  تطبيق مرتفع وإلالتالي تحسين عالي في أبعاد أداء التصنيع 

 (.الكلفة، جودة املنتج، التسليم، املرونة)

 Total productive maintenance and: "ب نوانLazim et al. (1122 )دراسة   -

Manufacturing performance" ،" أثر استطدام الصيانة إلانتاجية الشاملة

هدفت هكه الدراسة إلى تحليل التأثير املعتدل ملستوى ". على ألاداء التصنيعي

انة إلانتاجية التعقيد التق ي في العملية إلانتاجية من خالل العالقة بين ممارسة الصي

وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت . وأداء التصنيع( TPM)الشاملة 

النتائج وجود عالقة ارتبا   ات داللة معنوية بين ممارسات الصيانة إلانتاجية 

والكلفة، كما تبين وجود تأثير معتدل أو متوسظ للتعقيد التق ي في ( TPM)الشاملة 

وأداء التصنيع ( TPM)العالقة بين الصيانة إلانتاجية الشاملة  العملية إلانتاجية على

  (.الكلفة، الجودة، املرونة، التسليم)

 The impact of total productive: "ب نوانNcube (1112 )دراسة  -

maintenance on manufacturing performance at the colt section of 

Daimerchryster in Eastern Cape" ،"استطدام الصيانة إلانتاجية الشاملة  أثر

هدفت هكه  ".على أداء التصنيع في مصنع دايملر كريسلر في مدينة الكاب الشرقيه

. الدراسة بشكل رئي  ي إلى دراسة أثر الصيانة إلانتاجية الشاملة على ألاداء التصنيعي

دة، املرونة، الكلفة، الجو )كما هدفت إلى تحليل الحالة املاضية ملقاييس أداء التصنيع 

، والحالة الحالية (TPM)قبل تطبيق نتام الصيانة إلانتاجية الشاملة ( التسليم

بعد تطبيق نتام الصيانة ( الكلفة، الجودة، املرونة، التسليم)ملقاييس أداء التصنيع 

وأظهرت النتائج وجود أثر . وتم استخدام املنهج التجريبي(. TPM)إلانتاجية الشاملة 

على إتاحية وجودة ومعولية وأداء املعدة ( TPM)إلانتاجية الشاملة  لنتام الصيانة
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على أداء ( TPM)واملكائن، كما تبين وجود أثر لنتام الصيانة إلانتاجية الشاملة 

التصنيع ملصنع دايملر بحي   ساعده على البقاء وأداء مهامه جيدا لفصرة مستقبلية 

 .قادمة

 The impact of total productive": ب نوانMcKone et al. (2001 )دراسة  -

maintenance practices on manufacturing performance" ،" أثر استطدام

هدفت هكه الدراسة إلى تحديد  ".الصيانة إلانتاجية الشاملة على ألاداء التصنيعي

تأثير الصيانة إلانتاجية الشاملة في ألاداء التصنيعي في ظل وجود نتام إلانتا  آلا ي 

(JIT) ونتام إدارة الجودة الشاملة ،(TQM )وتم استخدام املنهج . وإلدون وجودهما

وأظهرت النتائج وجود تأثير مباشر للصيانة إلانتاجية الشاملة على جميع . التجريبي

، ونتام إدارة (JIT)أبعاد أداء التصنيع وي داد التأثير في ظل وجود نتام إلانتا  آلا ي 

  تبين وجود عالقة تأثير موجبة في تخفيو الكلفة، ، حي(TQM)الجودة الشاملة 

وارتفام مستوى الجودة، وسرعة عالية في التسليم، وهنا  عالقة تأثير  ير مباشرة 

 .بين نتام الصيانة إلانتاجية الشاملة وأداء التصنيع

 ,Total productive maintenance: " ب نوانModgil(1122 ) و  Sharmaدراسة  -

Total Quality Management and Operational Performance " ،" أثر

استطدام الصيانة إلانتاجية الشاملة في ضوء إدارا الجودا الشاملة على ألاداء 

هدفت هكه الدراسة إلى معرفة أثر نتام الصيانة إلانتاجية الشاملة ". التصنيعي

(TPM ) على إدارة الجودة الشاملة(TQM)جودة الشاملة ، وككلك معرفة أثر إدارة ال

(TQM )داء التصنيع، ومعرفة أثر الصيانة إلانتاجية الشاملة ألعلى ا(TPM ) على

ومن أهم نتائج الدراسة تبين وجود دور كبير لنتام الصيانة إلانتاجية . داء التصنيعألا

للمحافتة على الجودة وتطويرها، واملتمولة بتخفيو الفاقد ( TPM)الشاملة 

تبين وجود تأثير مباشر ملمارسة الصيانة إلانتاجية الشاملة واملنتجات املعيبة، كما 

(TPM )على البحوث والتطوير وإلابدام في املنتج. 
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 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السا قة 2.1

وجرررررد أن موضررررروم الدراسرررررة  عرررررد مرررررن  مرررررن خرررررالل اسرررررتعراض الدراسرررررات السرررررابقة،

 في آلاونة ألاخيررة مرن قبرل البراحوين والدارسرين 
ل
 كبيرا

ل
املوضوعات الجديدة التي نالت اهتماما

فررري الررردول املتقدمرررة والناميرررة، وعليررره يمكرررن تبيررران مرررا يميرررز الدراسرررة الحاليرررة عرررن الدراسرررات 

 :السابقة في

-  
ً
معتم الدراسات السابقة والتي تبح  في الصيانة إلانتاجية  : يئة الدراسة: أول

الشاملة نفكت في مختلف بلدان العالم الغربي، والبعو منها نفكت في البيئة العرإلية، 

ولكن سيتم تطبيق الدراسة الحالية في اليمن، حي  تميزت هكه الدراسة بأنها أول 

 .دراسة تطبق على إحدى الشر ات الصناعية في اليمن

 ث -
ً
تلتقي هكه الدراسة مع الدراسات السابقة بواحدة أو أكثر  :متغيرات الدراسة: انيا

من املتغيرات، ولكن ما يميز هكه الدراسة عن  يرها من الدراسات السابقة أنها وعلى 

الر م من تناول العديد من الدراسات السابقة ألبعاد ألاداء التصنيعي من جوانب 

أ فلت بعو الجوانب ألاخرى ولم تتناولها،  -الباح  على حد علم–مختلفة إال أنها 

لتأجي الدراسة الحالية لتكملة ما أ فلته تلك الدراسات من نقا  على درجة عالية من 

عد الوقت  حي  رك ت الدراسات السابقة ( وقت التصنيع)ألاهمية، إحداها تتعلق بب 

ولكن الدراسة الحالية وهو أحد أبعاد الوقت، ( التسليم في الوقت املحدد)على جانب 

مدة الدورة إلانتاجية، والوقت الدوري )تناولت وقت التصنيع بجميع أبعاده وملي 

عد املرونة وملي (. للتسليم، التسليم في الوقت املحدد، سرعة التطوير وألاخرى تتعلق بب 

كما تناولت الدراسة الحالية الكلفة والجودة من ناحية إنتاجية . مرونة العاملين

يز على تخفيو التكاليف إلانتاجية والتكاليف التي تتحملها الشركة بسبب بالصرك

ال يام والهدر وتخفيو  سبة إلانتا  املعاد تصنيعه وإلانتا  املعيب، بينما تناولته 

 . الدراسات السابقة من ناحية جسويقية بالصركيز على جانب التسعير والصرويج والتوز ع

-  
ً
هدات التي سعت إل ها  ل دراسة من الدراسات اختلفت ألا  :هدف الدراسة: ثالثا

السابقة عن أهدات الدراسة الحالية، إما لسبب اختالت املوضوعات أو بسبب 
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اختالت مجتمع الدراسة، أو بسبب اختالت النمو   املعرفي، في حين جاءت هكه 

في هكا املجال كأول جهد  –على حد علم الباح   –الدراسة لسد النقص الحاصل 

أثر تطبيق الصيانة إلانتاجية الشاملة في ألاداء "في الجمهورية اليمنية لقياس  ميدا ي

 .في الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك" التصنيعي

 مشكلة الدراسة . 2

إحرردى شررر ات  –  (NCSPI )جعتبررر الشررركة الوطنيررة لصررناعة إلاسررفنج والبالسررتيك 

مرررررن أبررررررز شرررررر ات صرررررناعة إلاسرررررفنج والبالسرررررتيك فررررري  -مجموعرررررة هائرررررل سرررررعيد أ عرررررم وشرررررر اه  

م كأول شركة يمنية 2522حققت هكه الشركة نموا كبيرا منك أن تأسست عام  اليمن، فقد 

 بررردليل وجررود  لصررناعة إلاسرررفنج 
ل
مصرررا ع فررري الوقرررت  2والبالسرررتيك، و ررران هرركا النمرررو مفحوظرررا

 . الحالي

ا ل والتحرديات ومرن أبررز لكن من ناحية أخرى، تواجه هكه الشركة عدد من املشر

عرررررررد نتيجرررررررة " ترررررررد ي مسرررررررتوى ألاداء التصررررررنيعي"املشرررررررا ل والتحررررررديات  تلررررررك  للشرررررررركة والرررررركي   

تكررررررراليف إلانترررررررا  وانخفررررررراض ألارإلررررررام، والحاجرررررررة لتحسرررررررين مسرررررررتوى جرررررررودة  مباشرررررررة الرتفرررررررام 

رة ألاجنبيررة املنافسررة، وتررأخيرات التسررليم نتيجررة زيررادة مرردة الرردو  منتجاتهررا مقارنررة باملنتجررات 

، وترررد ي مسررررتوى إلاسررررتجابة لر بررررات ال إلررررائن ( Manufacturing Cycle Time )إلانتاجيرررة 

 . (1122الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك،  تقرير الشركة )املتنوعة واملتعددة 

وملواكبة الشر ات املتعددة الجنسية في أداتها وملواجهة املشا ل والتحديات لجأت 

ق العديد من البرامج وألانتمة الحديوة فري العمليرات إلانتاجيرة، ومرن الشركة إلى تب ي وتطبي 

تطبيقهرررا للصررريانة إلانتاجيرررة الشرراملة فررري الشرررركة، فقرررد أظهرررت العديرررد مرررن الدراسرررات   لررك 

تطبيرررررررررررق الصررررررررررريانة إلانتاجيرررررررررررة الشررررررررررراملة فررررررررررري ألاداء التصرررررررررررنيعي مورررررررررررل دراسرررررررررررة   العلميرررررررررررة أثرررررررررررر 

 Wickramsinghe   وPerera  ( 2016 ) ، Ncube  ( 2006 ) ودراسرة ، McKone et al.  ( 2001 ) ،

إلرى إجرراء  McKone et al.  ( 2001 ) ، ودراسرة Lazim et al.  ( 2013 ) دعرت دراسرة  ككلك فقد 

 
ل
 . من الدراسات حول ألاداء التصنيعي والعوامل املؤثرة عليه م يدا
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وقررررررد تررررررم تحديررررررد املشرررررركلة مررررررن خررررررالل املعا شررررررة امليدانيررررررة واملقررررررابالت الترررررري أجراهررررررا 

  الباحرر  مررع 
 
مرردراء إلادارات وراسرراء ألاقسررام، وتتبررع العمليررات إلانتاجيررة فرري الشررركة، ووفقررا

 . حصل عل ها الباح  من الشركة عينة الدراسة، هكا من جهة للتقارير التي 

اول العديد من الدراسات السابقة ألبعاد ألاداء ومن جهة ثانية، وعلى الر م من تن

أ فلرررت بعرررو الجوانرررب  –علرررى حرررد علرررم الباحررر   –التصرررنيعي مرررن جوانرررب مختلفرررة إال أنهرررا  

ولم تتناولها، لتأجي الدراسة الحالية لتكملة ما أ فلته تلك الدراسرات مرن نقرا  علرى  ألاخرى 

عرررررررد الوقرررررررت  درجرررررررة عاليرررررررة مرررررررن  حيررررررر  ركررررررر ت ( وقرررررررت التصرررررررنيع)ألاهميرررررررة، إحرررررررداها تتعلرررررررق بب 

وهررو أحررد أبعرراد الوقررت، ولكرررن ( التسررليم فرري الوقرررت املحرردد)  الدراسررات السررابقة علررى جانررب 

مدة الدورة إلانتاجية، والوقت )بجميع أبعاده وملي  الدراسة الحالية ستتناول وقت التصنيع 

عرد املرونرة  وألاخررى تتعلرق(. سررعة التطروير الدوري للتسليم، التسليم في الوقرت املحردد،  بب 

الحاليرررررة الكلفرررررة والجرررررودة مرررررن ناحيرررررة إنتاجيرررررة  كمرررررا تناولرررررت الدراسرررررة . وملررررري مرونرررررة العررررراملين

الترري تتحملهررا الشررركة بسرربب ال رريام  بررالصركيز علررى تخفرريو التكرراليف إلانتاجيررة والتكرراليف 

ت املعيررررب، بينمرررا تناولترررره الدراسررررا والهررردر وتخفرررريو  سررربة إلانتررررا  املعررراد تصررررنيعه وإلانترررا  

 . والصرويج والتوز ع السابقة من ناحية جسويقية بالصركيز على جانب التسعير 

 لكرررررررون الشرررررررركة الوطنيرررررررة لصرررررررناعة إلاسرررررررفنج والبالسرررررررتيك 
ل
تقررررررروم   (NCSPI )ونتررررررررا

فقرررد حفررر  الباحرر  للقيرررام ةهررركه الدراسررة لبيررران مررردى  الصررريانة إلانتاجيرررة الشرراملة، بتطبيررق 

( الكلفرة، الجرودة، املرونرة، الوقرت)إلانتاجية الشاملة في ألاداء التصرنيعي  مساهمة الصيانة 

وعليررره فرررإن مشررركلة الدراسرررة .  (NCSPI )لصرررناعة إلاسرررفنج والبالسرررتيك  فررري الشرررركة الوطنيرررة 

 :ييمكن بلورتها من خالل التساال الرئي  ي التال

مرا أثررر تطبيررق الصرريانة إلانتاجيررة الشرراملة فرري ألاداء التصررنيعي فرري الشررركة الوطنيررة 

 لصناعة إلاسفنج والبالستيك؟
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 أهمية الدراسة . 2

 ألاهمية النظرية  2.2

ومن أهمية التعرت  تنبع أهمية الدراسة من ألاهدات التي جسعى إلى إلاجابة عل ها، -

الصيانة إلانتاجية الشاملة في ألاداء التصنيعي في الشركة الوطنية  على أثر تطبيق 

  .والبالستيك لصناعة إلاسفنج 

الصيانة إلانتاجية الشاملة، وألاداء )تتجلى أهمية الدراسة من أهمية متغيراتها  -

منتمة جسعى إلى  أنهما يموالن متغيرين معاصرين وضروريين ألي حي  ( التصنيعي

 عن سع ها للبقاء والتطور  مواكبة التطورات السر عة 
ل
في عالم ألاعمال، ف ال

  .والتعقيد والنمو في ظل بيئة تنافسية يكتنفها الغموض 

النقص في الدراسات امليدانية التي ترإلظ بين الصيانة إلانتاجية الشاملة وألاداء  -

في بيئة الشر ات الصناعية اليمنية التي يجعلها املحاولة ألاولى  التصنيعي، رإلما 

  .تدرس هكا املوضوم

يؤمل أن تدفع هكه الدراسة العديد من الباحوين  جراء امل يد من الدراسات  -

  .واستخدامها في الدراسات املستقبلية الجديدة في هكا امليدان 

 ألاهمية ال ملية  1.2

لتميز في ألاداء التصنيعي تحقيق الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك ا -

وتقليل العطالت والتوقفات إلى أد   " املكائن"على املعدات  من خالل املحافتة 

  .للصيانة إلانتاجية الشاملة مستوى ممكن والتطبيق الجيد 

تأجي أهمية الدراسة  ونها تمت في الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك،  -

 لحجم أبرز شر ات صنا والتي جعد من 
ل
عة إلاسفنج والبالستيك في اليمن نترا

  .وأهمية املنتجات التي تقدمها

تقديم بعو الحلول للمشا ل التي جعا ي منها الشركة قيد الدراسة من حي   -

  .التصنيعي وسائل تحسين ألاداء 
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تقديم جملة من التوصيات للشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك، وككا  -

  .اليمنية املشاةهة  الشر ات الصناعية

 أهداف الدراسة . 2

إن الهررررردت الررررررئيس لهررررركه الدراسرررررة يتمورررررل فررررري الكشرررررف عرررررن أثرررررر تطبيرررررق الصررررريانة 

 .إلانتاجية الشاملة في ألاداء التصنيعي في الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك

 فرضيات الدراسة . 2

يوجد أثر : "لإلجابة عن السؤال الرئي  ي لهكه الدراسة يمكن وضع الفرضية ألاتية

 و داللرررررة إحصرررررائية لتطبيرررررق الصررررريانة إلانتاجيرررررة الشررررراملة فررررري ألاداء التصرررررنيعي فررررري الشرررررركة 

، ويتفرررررم عررررن هرررركه الفرضررررية الفرضرررريات الفرعيررررة "الوطنيررررة لصررررناعة إلاسررررفنج والبالسررررتيك

 :آلاتية

لتطبيرررق الصررريانة إلانتاجيرررة يوجرررد أثرررر  و داللررة إحصرررائية  :لرررىالفرضررية الفرعيرررة ألاو  -

عد الكلفة الشاملة   .في الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك  في ب 

لتطبيرق الصرريانة إلانتاجيررة يوجررد أثررر  و داللرة إحصررائية  :الفرضرية الفرعيررة الوانيرة -

عد الجودة الشاملة   .في الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك  في ب 

لتطبيرق الصرريانة إلانتاجيررة يوجررد أثررر  و داللرة إحصررائية  :الفرضرية الفرعيررة الوالورة -

عد املرونة  الشاملة  .في الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيكفي ب 

إلانتاجيرة  لتطبيرق الصريانةيوجرد أثرر  و داللرة إحصرائية  :الفرضية الفرعية الرابعة -

عد الوقت الشاملة   .في الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك  في ب 
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 النموذج امل رفي. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النمو   املعرفي: 1شكل 

 من إعداد الباح  باالعتماد على ما تيسر من املصادر: املصدر

 منهجية الدراسة. 8 

 منهج الدراسة  2.8

اعتمرررررردت الدراسررررررة علررررررى املررررررنهج الوصررررررفي التحليلرررررري، ف رررررري وصررررررفية للوقرررررروت علررررررى 

الشرررررررركة الوطنيرررررررة  وألاداء التصرررررررنيعي فررررررري  مسرررررررتويات تطبيرررررررق الصررررررريانة إلانتاجيرررررررة الشررررررراملة،

للتعرررت علررى أثررر  وتحليليررة . محررل الدراسررة( الرريمن –جعرر  )لصررناعة إلاسررفنج والبالسررتيك فرري 

 .تطبيق الصيانة إلانتاجية الشاملة في ألاداء التصنيعي في  ات الشركة

 مجتمع الدراسة  1.8

، أصرحاب  282يترألف مجتمرع الدراسرة مرن  افرة العراملين والبرالغ عرددهم 
ل
ش صرا

نائرررررررب مررررررردير عرررررررام، مررررررردراء إلادارات، راسررررررراء /مررررررردير عرررررررام)واملتمولرررررررة ب ( 8، 2، 2)الررررررردرجات 

 

 الوقت

 

 المرونة

 

 الجودة

 

 الكلفة

 

 المتغير التابع

األداء 

 التصنيعي
 المتغير المستقل

الشاملة اإلنتاجية الصيانة  
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فرررررري إلادارات وألاقسررررررام املعنيررررررة ( ألاقسررررررام، مشرررررررفي إلانتررررررا ، مشرررررررفي الصرررررريانة، واملختصررررررين

 إلادارة العليررررررررررا، إدارة إلانتررررررررررا ، إلادارة الهندسررررررررررية، إدارة التخطرررررررررريظ، إدارة)بررررررررررإدارة إلانتررررررررررا  

،  رررررررونهم ألاكثرررررررر معرفرررررررة بمتغيررررررررات (الجرررررررودة، التسرررررررويق، قسرررررررم السرررررررالمة وال رررررررحة املهنيرررررررة

الدراسرررة، ويمتلكرررون معلومرررات عرررن مهرررام الشرررركة وقراراتهرررا ومنتجاتهرررا وعملياتهرررا إلانتاجيرررة، 

 عن ر بتهم في وصول الشركة إلى حال أف ل
ل
وقد تم اختيار مجتمع الدراسة بصورة . ف ال

 (.52، 1112)، النعمة (22، 1128)لسابقة مول دراسة الجغبير تتوافق مع الدراسات ا
 

 مجتمع الدراسة: 1جدول 

 اسم الشركة ت
سنة 

 التأسيس
 املوقع

عدد العاملين من 

أصحاب الدرجات 

(2 ،2 ،8) 

2 
الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج 

 NCSPIوالبالستيك 
 282 جع  م2522

 من إعداد الباح  باالستعانة بإدارة املوارد البشرية بالشركة عينة الدراسة :املصدر

 عينة الدراسة  2.8

اتبع الباح  أسلوب الحصر الشامل، حي  تألفت عينة الدراسة من  افة ألافراد 

  282العراملين والبرالغ عررددهم 
ل
نائرب مردير عررام، مردراء إلادارات، راسرراء /مردير عررام)ش صرا

فرررررري إلادارات وألاقسررررررام املعنيررررررة ( إلانتررررررا ، مشرررررررفي الصرررررريانة، واملختصررررررينألاقسررررررام، مشرررررررفي 

إلادارة العليررررررررررا، إدارة إلانتررررررررررا ، إلادارة الهندسررررررررررية، إدارة التخطرررررررررريظ، إدارة )بررررررررررإدارة إلانتررررررررررا  

 (.الجودة، التسويق، قسم السالمة وال حة املهنية

 أداا الدراسة  2.8

الاسرررررررتبيان، والترررررررري تتكرررررررون مررررررررن اعتمررررررردت الدراسرررررررة بشرررررررركل رئي ررررررر ي علررررررررى اسرررررررتمارة 

 :محورين

الصيانة إلانتاجية )و شمل فقرات الاستبانة ال اصة باملتغير املستقل : املحور ألاول  -

 . فقرات( 2)  ، ويت من (الشاملة
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، (ألاداء التصنيعي)و شمل فقرات الاستبانة ال اصة باملتغير التابع : املحور الوا ي -

 .فقرة( 11)ويت من 

موافررررق )الاسرررتبانة مقيرررراس ليكررررت ال ماسرررر ي، حيررر  أعطرررري البرررديل وقرررد اعتمرررردت 

ثرررالث ( موافرررق إلرررى حرررد مرررا)أربرررع درجرررات، والبرررديل ( موافرررق)خمرررس درجرررات، والبرررديل ( بشررردة

 . درجة واحدة(  ير موافق بشدة)درجتان، والبديل (  ير موافق)درجات، والبديل 

 صدق وثبات أداا الدراسة  2.8

الاستبانة على مجموعة من املحكمين تألفت من  تم عرض هكه :الصدل التاهري  -

هيئة أع اء التدر س املتخصصين في إدارة ألاعمال، للتأكد من أن فقراتها 

 . وا حة، وأنها صالحة لقياس ما صممت لقياسه

ملعرفة  سبة ثبات أداة جمع البيانات ومصداقية إجابات  :ثبات أداة الدراسة -

كرونباخ و لك للتأكد من ( ألفا)راء اختبارالعينة على فقرات الاستبانة، تم إج

 : سبة ثبات الاستبانة وصدل حراء العينة فيه، كما هو مو   في الجدول آلاجي

 للمتغيرات الرئيسية في أداة الدراسة( ألفا)نتائج اختبار كرونباخ : 2جدول 

 عدد الفقرات محاور الاستبانة
 درجة الوبات

Alpha 

 درجة املصداقية

Alpha½ 

 %52.2 %52.2 12 الوبات الاجمالي لالستمارة

 %52.2 %52.2 2 الصيانة إلانتاجية الشاملة

 %52 %51.2 11 ألاداء التصنيعي

 من إعداد الباح  باالعتماد على نتائج التحليل إلاحصا ي: املصدر

أن قرررررريم الوبررررررات ملتغيرررررررات الدراسررررررة الرئيسررررررية الترررررري ( 2)يتضرررررر  مررررررن الجرررررردول رقررررررم 

للصررريانة إلانتاجيرررة الشررراملة %( 52.2)لرررألداء التصرررنيعي كحرررد أعلرررى و(  %92.6 )  تراوحرررت برررين 

مؤشررات كرونبراخ ألفرا فري الجردول أعراله علرى تمترع الدراسرة بصرورة عامرة  كحد أد ري، وتردل 

 ،%(52.2)و%(   96 )وتراوحررت درجررة املصررداقية  جابررات العينررة مررا بررين  بمعامررل ثبررات عررال، 

، وأن العينررة متجا سررة فرري الاسررتجابة  وهرركا  ع رري أن درجررة 
ل
مصررداقية إلاجابررات مرتفعررة جرردا
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الاعتماد على النتائج في جعميمها على مجتمع الدراسة الكي تم سحب  على الاستبانة، ويمكن 

 .العينة منه

 مصادر الحصو  على امل لومات  2.8

 :علومات همااعتمدت الدراسة على مصدرين رئيسيين للبيانات وامل

وجشمل الدراسات وألابحاث السابقة، والكتب، واملراجع العلمية، : املصادر الوانوية -

 .والدوريات، وبعو مواقع إلانصرانت

وملي البيانات التي تم الحصول عل ها من أفراد عينة الدراسة عن : املصادر ألاولية -

 (.الاستبانة)طريق أداة الدراسة 

 املستطدمةألاسالي  إلاحصائية  7.8

، ةهردت تحليرل البيانرات، حير  ترم (SPSS)تم استخدام برنامج التحليل إلاحصا ي 

استخدام معامل كرونبراخ ألفرا للتأكرد مرن درجرة ثبرات املقيراس املسرتخدم فري الدراسرة، كمرا 

 .تم استخدام تحليل الانحدار ال طي البسيظ لتحقيق أهدات الدراسة

 النتائج واختبار الفرضيات. 9

كه الدراسررة إلررى التعرررت علررى تررأثير تطبيررق الصرريانة إلانتاجيررة الشرراملة فرري هرردفت هرر

 لعررض النترائج 
ل
ألاداء التصنيعي في الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك، وجسهيال

والختبار فرضيات الدراسة تم استخدام تحليل الانحردار ال طري البسريظ لبيران أثرر املتغيرر 

اجية الشاملة في املتغيرر الترابع، وفيمرا يلري عررض لنترائج الدراسرة املستقل وهو الصيانة إلانت

 .واختبار فرضياتها

الصيانة إلانتاجية يوجد أثر  و داللة إحصائية لتطبيق : "اختبار الفرضية الرئيسية 2.9

 " في ألاداء التصنيعي في الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيكالشاملة 
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 الانحدار البسيظ الختبار الفرضية الرئيسيةنتائج تحليل : 2جدول 

 1.12القيم  ات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ** 

 من إعداد الباح  باالعتماد على نتائج التحليل إلاحصا ي: املصدر

وجررود أثررر  و داللررة إحصررائية لتطبيررق  (2)يتضرر  مررن البيانررات الررواردة فرري الجرردول 

الصرررررريانة إلانتاجيررررررة الشرررررراملة فرررررري ألاداء التصررررررنيعي فرررررري الشررررررركة الوطنيررررررة لصررررررناعة إلاسررررررفنج 

، أمرررا معامرررل (1.12)عنرررد مسرررتوى داللرررة R (1.521 )والبالسرررتيك، فقرررد بلرررغ معامرررل الارتبرررا  

ممررا  شررير . تصررنيعيالتغيرررات فرري ألاداء ال/مررن التبرراين( 1.282)يفسررر مررا  سرربته  R2التحديررد 

مرررررن التغيرررررات فررررري ألاداء التصرررررنيعي فرررري الشرررررركة الوطنيررررة لصرررررناعة إلاسرررررفنج %( 28.2)إلررررى أن 

والبالسررتيك ناتجررة عررن التغيرررات فرري تطبيررق الشررركة للصرريانة إلانتاجيررة الشرراملة، كمررا بلغررت 

 ، وهرررركا  ع رررري أنرررره بررررافصراض تحييررررد بقيررررة(1.521)أو درجررررة التررررأثير  βقيمررررة معامررررل الانحرررردار 

املتغيررات سرتكون ال يرادة بدرجررة واحردة فري تطبيررق الصريانة إلانتاجيرة الشرراملة قرد يرؤدي إلررى 

 Fويؤكرررررد معنويرررررة هررررركا ألاثرررررر قيمرررررة (. 1.521)ارتفرررررام ألاداء التصرررررنيعي لررررردى الشرررررركة بدرجرررررة 

وإلررررررركلك نقبرررررررل (. 1.12)وملررررررري دالرررررررة عنرررررررد مسرررررررتوى داللرررررررة ( 222.152)املحسررررررروإلة والتررررررري بلغرررررررت 

يوجد أثر  و داللة إحصائية لتطبيق الصيانة إلانتاجية "تي تنص على الفرضية الرئيسية ال

، عنررررررد "الشرررررراملة فرررررري ألاداء التصررررررنيعي فرررررري الشررررررركة الوطنيررررررة لصررررررناعة إلاسررررررفنج والبالسررررررتيك

و عرررررر ى  لررررررك إلرررررررى اهتمررررررام الشررررررركة الوطنيررررررة لصررررررناعة إلاسرررررررفنج (. α≤1.18)مسررررررتوى داللررررررة 

وزيررررادة فعاليررررة إلانتررررا ، وملررررا لرررركلك مررررن والبالسررررتيك بعمليررررات الصرررريانة لتحسررررين العمليررررات 
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**.000 10.691 0.810 **.000 

  ين املجاميع 2

114.296 0.656 0.810 
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 Wickramsingheوهرررررركا يتوافررررررق مررررررع دراسررررررة . أهميرررررة فرررررري تحسررررررين ألاداء التصررررررنيعي للشررررررركة

التررررررررررري تناولرررررررررررت أثرررررررررررر اسررررررررررررتخدام الصررررررررررريانة إلانتاجيرررررررررررة الشررررررررررراملة فرررررررررررري ألاداء Perera (1122 )و

 لتطبيرق  التصنيعي، حي  إن الدراسة الحاليرة سرارت فري نفرس إلاتجراه
ل
وأثبترت أن هنرا  اثررا

 .في ألاداء التصنيعي( TPM)الصيانة إلانتاجية الشاملة 

يوجد أثر  و داللة إحصائية لتطبيق الصيانة إلانتاجية : "الفرضية الفرعية ألاولى  2.2.9

عد الكلفة في الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك  ".الشاملة في ب 

 نحدار البسيظ الختبار الفرضية الفرعية ألاولىنتائج تحليل الا : 8جدول 

 1.12القيم  ات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ** 

 من إعداد الباحوان باالعتماد على نتائج التحليل إلاحصا ي: املصدر

وجررود أثررر  و داللررة إحصررائية لتطبيررق  (8)يتضرر  مررن البيانررات الررواردة فرري الجرردول 

عرررررررررد الكلفرررررررررة فررررررررري الشرررررررررركة الوطنيرررررررررة لصرررررررررناعة إلاسرررررررررفنج  الصررررررررريانة إلانتاجيرررررررررة الشررررررررراملة فررررررررري ب 

، أمرررا معامرررل (1.12)عنرررد مسرررتوى داللرررة R (1.285 )والبالسرررتيك، فقرررد بلرررغ معامرررل الارتبرررا  

ممرا  شرير إلرى أن . التغيررات فري  لفرة املنرتج/مرن التبراين( 1.222)يفسر ما  سبته  R2التحديد 

مرررن التغيرررررات فرررري  لفرررة املنررررتج فرررري الشررررركة الوطنيرررة لصررررناعة إلاسررررفنج والبالسررررتيك %( 22.2)

ناتجة عن التغيرات فري تطبيرق الشرركة للصريانة إلانتاجيرة الشراملة، كمرا بلغرت قيمرة معامرل 

تكون ، وهكا  ع ي أنه بافصراض تحييد بقية املتغيرات س(1.285)أو درجة التأثير  βالانحدار 

ال يرررادة بدرجرررة واحررردة فررري تطبيرررق الصررريانة إلانتاجيرررة الشررراملة قرررد يرررؤدي إلرررى تخفررريو  لفرررة 

املحسروإلة والتري بلغرت  Fويؤكرد معنويرة هركا ألاثرر قيمرة (. 1.285)املنتج لدى الشركة بدرجة 

وإلرركلك نقبررل الفرضررية الفرعيررة ألاولررى الترري (. 1.12)وملرري دالررة عنررد مسررتوى داللررة ( 28.522)
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 املستقل

املتغير 

 التابع

**.000 6.778 0.659 **.000 

 بين املجاميع 2

45.946 0.434 0.659 

الصيانة 

إلانتاجية 

 الشاملة

 البوا ي 222 الكلفة

 املجموم 222
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عرد الكلفرة "تنص على  يوجد أثر  و داللة إحصائية لتطبيرق الصريانة إلانتاجيرة الشراملة فري ب 

 .(α≤1.18)، عند مستوى داللة "في الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك

يوجد أثر  و داللة إحصائية لتطبيق الصيانة إلانتاجية : "الفرضية الفرعية الثانية  1.2.9

عد الجودة في   ".الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيكالشاملة في ب 

 نتائج تحليل الانحدار البسيظ الختبار الفرضية الفرعية الوانية: 2جدول 

 1.12القيم  ات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ** 

 من إعداد الباحوان باالعتماد على نتائج التحليل إلاحصا ي: املصدر

وجررود أثررر  و داللررة إحصررائية لتطبيررق  (2)يتضرر  مررن البيانررات الررواردة فرري الجرردول 

عرررررررررد الجررررررررودة فررررررررري الشرررررررررركة الوطنيررررررررة لصرررررررررناعة إلاسرررررررررفنج  الصرررررررريانة إلانتاجيرررررررررة الشرررررررراملة فررررررررري ب 

، أمرررا معامرررل (1.12)عنرررد مسرررتوى داللرررة R (1.225 )والبالسرررتيك، فقرررد بلرررغ معامرررل الارتبرررا  

ممرا  شرير إلرى أن . التغيرات في جودة املنتج/من التباين( 1.821)يفسر ما  سبته  R2التحديد 

مررررن التغيرررررات فررررري جررررودة املنررررتج فررررري الشررررركة الوطنيررررة لصرررررناعة إلاسررررفنج والبالسرررررتيك %( 82)

ناتجة عن التغيرات فري تطبيرق الشرركة للصريانة إلانتاجيرة الشراملة، كمرا بلغرت قيمرة معامرل 

ون ، وهكا  ع ي أنه بافصراض تحييد بقية املتغيرات ستك(1.225)أو درجة التأثير  βالانحدار 

ال يرررادة بدرجررررة واحررردة فرررري تطبيررررق الصررريانة إلانتاجيررررة الشررراملة قررررد يررررؤدي إلرررى تحسررررين جررررودة 

املحسروإلة والتري بلغرت  Fويؤكرد معنويرة هركا ألاثرر قيمرة (. 1.225)املنتج لدى الشركة بدرجة 

وإلركلك نقبرل الفرضرية الفرعيرة الوانيرة التري (. 1.12)وملي دالرة عنرد مسرتوى داللرة ( 22.222)

عد الجرودة ي"تنص على  وجد أثر  و داللة إحصائية لتطبيق الصيانة إلانتاجية الشاملة في ب 

 (.α≤1.18)، عند مستوى داللة "في الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك
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**.000 8.736 0.748 **.000 

 بين املجاميع 2

76.311 0.560 0.748 

الصيانة 
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 الشاملة

 البوا ي 222 الجودا

 املجموم 222
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يوجد أثر  و داللة إحصائية لتطبيق الصيانة إلانتاجية : "الفرضية الفرعية الثالثة  2.2.9

عد املرونة في الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك  ".الشاملة في ب 

 نتائج تحليل الانحدار البسيظ الختبار الفرضية الفرعية الوالوة: 2جدول 

 1.12القيم  ات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ** 

 من إعداد الباحوان باالعتماد على نتائج التحليل إلاحصا ي: املصدر

وجررود أثررر  و داللررة إحصررائية لتطبيررق  (2)يتضرر  مررن البيانررات الررواردة فرري الجرردول 

عرررررررررد املرونرررررررررة فررررررررري الشرررررررررركة الوطنيرررررررررة لصرررررررررناعة إلاسرررررررررفنج  الصررررررررريانة إلانتاجيرررررررررة الشررررررررراملة فررررررررري ب 

، أمرررا معامرررل (1.12)عنرررد مسرررتوى داللرررة R (1.228 )والبالسرررتيك، فقرررد بلرررغ معامرررل الارتبرررا  

مما  شير إلى أن . التغيرات في مرونة املنتج/من التباين (1.211)يفسر ما  سبته  R2التحديد 

مررررن التغيرررررات فرررري مرونررررة املنررررتج فرررري الشررررركة الوطنيررررة لصررررناعة إلاسررررفنج والبالسررررتيك %( 21)

ناتجة عن التغيرات فري تطبيرق الشرركة للصريانة إلانتاجيرة الشراملة، كمرا بلغرت قيمرة معامرل 

 ي أنه بافصراض تحييد بقية املتغيرات ستكون ، وهكا  ع(1.228)أو درجة التأثير  βالانحدار 

ال يرررادة بدرجرررة واحررردة فررري تطبيرررق الصررريانة إلانتاجيرررة الشررراملة قرررد يرررؤدي إلرررى تحسرررين مرونرررة 

املحسروإلة والتري بلغرت  Fويؤكرد معنويرة هركا ألاثرر قيمرة (. 1.228)املنتج لدى الشركة بدرجة 

الفرضرية الفرعيرة الوالورة التري  وإلركلك نقبرل(. 1.12)وملي دالرة عنرد مسرتوى داللرة ( 55.552)

عرد املرونرة "تنص على  يوجد أثر  و داللة إحصائية لتطبيق الصريانة إلانتاجيرة الشراملة فري ب 

 (.α≤1.18)، عند مستوى داللة "في الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك

انة يوجد أثر  و داللة إحصائية لتطبيق الصي: "الفرضية الفرعية الراب ة  2.2.9

عد الوقت في الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك  ".إلانتاجية الشاملة في ب 
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 نتائج تحليل الانحدار البسيظ الختبار الفرضية الفرعية الرابعة: 5جدول 

 1.12القيم  ات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ** 

 من إعداد الباحوان باالعتماد على نتائج التحليل إلاحصا ي: املصدر

وجررود أثررر  و داللررة إحصررائية لتطبيررق  (5)يتضرر  مررن البيانررات الررواردة فرري الجرردول 

عرررررررررد الوقرررررررررت فررررررررري الشرررررررررركة الوطنيرررررررررة لصرررررررررناعة إلاسرررررررررفنج  الصررررررررريانة إلانتاجيرررررررررة الشررررررررراملة فررررررررري ب 

، أمرررا معامرررل (1.12)عنرررد مسرررتوى داللرررة R (1.251 )والبالسرررتيك، فقرررد بلرررغ معامرررل الارتبرررا  

ممرا  شرير إلرى . التغيررات فري وقرت التصرنيع/مرن التبراين( 1.215)يفسرر مرا  سربته  R2التحديد 

مرررررررررن التغيررررررررررات فررررررررري وقرررررررررت التصرررررررررنيع فررررررررري الشرررررررررركة الوطنيرررررررررة لصرررررررررناعة إلاسرررررررررفنج %( 21.5)أن 

والبالسررتيك ناتجررة عررن التغيرررات فرري تطبيررق الشررركة للصرريانة إلانتاجيررة الشرراملة، كمررا بلغررت 

، وهرررركا  ع رررري أنرررره بررررافصراض تحييررررد بقيررررة (1.251)أو درجررررة التررررأثير  βقيمررررة معامررررل الانحرررردار 

تكون ال يرادة بدرجررة واحردة فري تطبيررق الصريانة إلانتاجيرة الشرراملة قرد يرؤدي إلررى املتغيررات سر

 Fويؤكرررررد معنويرررررة هررررركا ألاثرررررر قيمرررررة (. 1.251)تحسرررررين وقرررررت التصرررررنيع لررررردى الشرررررركة بدرجرررررة 

وإلكلك نقبل الفرضية (. 1.12)وملي دالة عند مستوى داللة ( 52.115)املحسوإلة والتي بلغت 

يوجررد أثررر  و داللررة إحصررائية لتطبيررق الصرريانة إلانتاجيررة " الفرعيررة الرابعررة الترري تررنص علررى 

عرررد الوقرررت فررري الشرررركة الوطنيرررة لصرررناعة إلاسرررفنج والبالسرررتيك ، عنرررد مسرررتوى "الشرراملة فررري ب 

 (.α≤1.18)داللة 
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 بين املجاميع 2
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 الخالصة. 21

فررري ضررروء التحليرررل الررركي ترررم  جابرررات عينرررة الدراسرررة فررري الشرررركة الوطنيرررة لصرررناعة 

ت هكه الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات التي تم التوصل إلاسفنج والبالستيك، فقد خلص

إل هرا، كإجابرة عرن أسرئلة الدراسررة التري مولرت مشركلة الدراسررة والفرضريات التري بنيرت عل هررا، 

 مرن 
ل
وعلى ضوء هكه الاستنتاجات التي تم التوصرل إل هرا فري الدراسرة الحاليرة ترم تقرديم عرددا

سررررتنتاجات وفررررق مررررا تررررم التوصررررل إليرررره مررررن التوصرررريات واملقصرحررررات، ويمكررررن تف رررريص أهررررم الا 

خالل إجابات عينة الدراسة في الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالسرتيك فري الاسرتبانة 

 :على النحو آلاجي

، ممرررا  شرررير إلرررى اهتمرررام  -
ل
مسرررتوى تطبيرررق الصررريانة إلانتاجيرررة الشررراملة  ررران مرتفعرررا

سرررررتخدام نترررررام وحررررررص الشرررررركة الوطنيرررررة لصرررررناعة إلاسرررررفنج والبالسرررررتيك علرررررى ا

محوسرررررررب لقسررررررررم الصررررررريانة، با ضررررررررافة إلرررررررى تطبيقهررررررررا لبررررررررامج الصرررررررريانة الوقائيررررررررة 

 .واملخططة بشكل مستمر

، مما  شير إلى حرص  -
ل
مستوى تحسين ألاداء التصنيعي بأبعاده ألاربعة  ان مرتفعا

الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالسرتيك علرى تقرديم منتجرات فريردة تفرول 

 .منتجات الشر ات ألاخرى  ما تتمتع به

يررررؤثر تطبيررررق الصرررريانة إلانتاجيررررة الشرررراملة بشرررركل إيجررررابي فرررري ألاداء التصررررنيعي فرررري  -

الشرركة الوطنيررة لصرناعة إلاسررفنج والبالسرتيك، و عرر ى  لرك إلررى اهتمرام الشررركة 

 .بعمليات الصيانة لتحسين العمليات وزيادة فعالية إلانتا 

 لالسررررتنتاجات الترررري تررررم ال
ل
توصررررل إل هررررا مررررن واقررررع التحليررررل إلاحصررررا ي وعليرررره، ووفقررررا

 :للبيانات وإلاطار النتري للدراسة تم ال رو  بالتوصيات واملقصرحات آلاتية

املحافتة على املستوى الحالي، والاستمرار في تطبيق الصريانة إلانتاجيرة الشراملة  -

ةهررردت تخفررريو تكررراليف التشرررغيل، وتقليرررل أعطرررال املاكنرررات إلرررى الحرررد ألاد ررر ، ملرررا 

 . من أثر في تحسين ألاداء التصنيعي لكلك



 :أثر تطبيق الصيانة إلانتاجية الشاملة في ألاداء التصنيعي

 والبالستيك إلاسفنج لصناعة الوطنية الشركة حالة دراسة
عبد الوهاب عبد الحميد . م

 دمحم سيف

 

64 
ISSN : 2710-8783 

 

العمرررل علرررى جع يررر  وتحسرررين مسرررتوى ألاداء التصرررنيعي بكافرررة أبعررراده املختلفرررة مرررن  -

خررالل اسررتخدام أسرراليب جديرردة جعمررل علررى الحررد مررن إلانحرافررات وألاخطرراء الترري 

 .تؤثر في ألاداء التصنيعي

نج والبالسرتيك إعطاء اهتمام أكثر من قبل إدارة الشركة الوطنية لصناعة إلاسف -

بإجراء دورات تدريبية ملشغلي املكائن تتعلق بمهارات الصريانة ألاساسرية للتعامرل 

 . مع ألاعطال والتوقفات املفاجئة

أثررررررر تطبيرررررررق الصررررررريانة "إجررررررراء امل يرررررررد مررررررن الدراسرررررررات املسرررررررتقبلية حررررررول موضررررررروم  -

يم في قطام صناعة البالستيك ةهدت تردع" إلانتاجية الشاملة في ألاداء التصنيعي

 . ما تم التوصل إليه من نتائج

رإلطت هكه الدراسة بشكل مباشر بين تطبيق الصيانة إلانتاجية الشاملة وألاداء  -

التصررررررررررنيعي، ولررررررررررم تأخررررررررررك فرررررررررري الحسرررررررررربان أي متغيرررررررررررات معدلررررررررررة أو وسرررررررررريطة، لرررررررررركا 

فالدراسررررررات املسرررررررتقبلية مررررررردعوة  دخرررررررال متغيررررررررات وسررررررريطة أو معدلرررررررة لنمرررررررو   

 .الدراسة

 املراجع

بناء وتطبيق نمو    دارة (. 1112)نوفل عبدالرضا , حمال كمال حسن، وعلوانالبرزنجي، 

مجلة . دراسة تطبيقية: الجودة الشاملة للنهوض باملؤسسات التعليمية في العرال

 (.82)إلادارة وإلاقتصاد، 

دار : عمان، ألاردن(. الطبعة العرإلية)اسصراتيجيات التسويق (. 1115)البكري، ثامر ياسر 

 .اليازوري للنشر والتوز ع

: دور اسصراتيجية التنو ع في تحسين أداء املؤسسة الصناعية(. 1122)تيمجغدين، عمر 

،  لية العلوم إلاقتصادية (رسالة ماجستير) دراسة حالة مؤسسة  وندور 

 .والتجارية وعلوم التسيير، جامعة دمحم خي ر بسكرة، الج ائر
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ثر ال فة إلاسصراتيجية في ضوء القدرات التنافسية أ(. 1128)الحري ات، دمحم أحمد حمد 

دراسة تطبيقية في شر ات الصناعات الهندسية : للشر ات على ألاداء العملياجي

 .،  لية ألاعمال، جامعة الشرل ألاوسظ(رسالة ماجستير)في ألاردن 

للنشر  دار املناهج: ألاردن (.1 )تخطيظ إلانتا  ومراقبته (. 1112. )الحسين، دمحم أبديوي 

 .والتوز ع

أثر تطبيق الصيانة إلانتاجية الشاملة في (. 1122)الدسو ي، حمودة نجام محمود دمحم 

،  لية التجارة، جامعة (رسالة ماجستير) تخفيو فواقد الطاقة آلالية

 .املنصورة، مصر

استخدام نتام (. 1128)يوسف مناضل إبراهيم , السعد، مسلم عالوي شبلي، والسعد

مجلة القادسية للعلوم إلادارية وإلاقتصادية، . الصيانة في تحسين ألاداء إلانتاإي

22(1) ،12-21. 

متطلبات إقامة برنامج (. 1118. )السمان، ثائر احمد سعدون؛ الصوات، محفو  حمدون 

. شاملة دراسة م دان ة في مصنع الغ ل والنس ج في املوصلالص انة املنتجة ال

 .12-5، (12)25، مجلة ترنمية الرافديرن

متطلبات إقامة الص انة (. 1121. )السمان، ثائر احمد سعدون؛ وهاب، رياض جميل

دراسة تطب ق ة في : املنتجة الشاملة ودورھا في تحق ق ألاسبق ات التنافس ة

 .15-5، (215)22، مجلة تنمية الرافدين. ي املوصلمعمل أسمنت حمام العل ل ف

حول مستوى ( أ)تقرير (. 1122فبراير، )الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك 

 .الشركة الوطنية لصناعة إلاسفنج والبالستيك، اليمن .ألاداء التصنيعي

اجية الشاملة تصميم قائمة فحص لتقييم الصيانة إلانت(. 1122. )زهرة عبد دمحم، الشمري 

/ في الشر ات الصناعية دراسة تطبيقية في الشر ات العامة للصناعات الكهريائية

 .252-282، 28، مجلة  لية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة. الوزيرية
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دراسة حالة في : تقانة املعلومات وأثرها في التنافس بالعمليات (. 1112)صال ، إيمان  اظم 

، الكلية التقنية إلادارية، (رسالة ماجستير)الحديوة  شركة صناعات ألاصباغ

 .هيئة التعليم التق ي، بغداد، العرال

 .تحطيظ الطاقة إلانتاجية: سلسلة أدوات تحسين إلانتاجية(. 1122)الصوص، سمير زهير 

: من موقع قلقيلية بين ألامس واليوم 1122, د سمبر 12اسصرجع بتاريخ 

planning.doc-http://WWW.myqalqilia.com/productivity.files/Capacity 

مجلة تنمية الرافدين، . ألاسبقيات التنافسية(. 1111)علي , الطويل، أكرم، والحافظ

2(8) ،252-128. 

بح  تطبيقي في شركة : تحليل أبعاد امليزة التنافسية(. 1118)الع اوي،  انم رزو ي 

 (.15)2املجلة العراقية للعلوم إلادارية، . الصناعات ال فيفة

دور متطلبات التصنيع الرشيق (. 1122)رأفت عاص ي , الع اوي، دمحم عبدالوهاب، والعبيدي

ستطالعية آلراء عينة من العاملين في دراسة ا: في جع ي  عمليات التسويق الريادي 

مجلة تكريت للعلوم . نينوى / شركة الحكماء لصناعة ألادوية واملستل مات الطبية

 .25-82، (21)5إلادارية وإلاقتصادية، 

أثر مرتك ات التصنيع الرشيق في جع ي  امليزة التنافسية (. 1122)علي، سوزان عبدالغ ي 

دراسة تحليلية في الشركة العامة لصناعة : للشركة العامة لألدوية في سامراء

مجلة جامعة ألانبار للعلوم إلاقتصادية . ألادوية واملستل مات الطبية في سامراء

 .222-222، (28)5وإلادارية، 

: عمان، ألاردن .(2 )مدخل كمي : إدارة إلانتا  والعمليات(. 1111)العلي، عبدالستار دمحم 

 .دار وائل للطباعة والنشر

تحسين معولية املعدة باستخدام مرتك ات الصيانة (. 1122. )محمود  انم، يالكيك

، (2) املجلة العراقية للعلوم إلادارية. املنتجة الشاملة في معمل سمنت بادوش

22-52. 

http://www.myqalqilia.com/productivity.files/Capacity-planning.doc


 :أثر تطبيق الصيانة إلانتاجية الشاملة في ألاداء التصنيعي

 والبالستيك إلاسفنج لصناعة الوطنية الشركة حالة دراسة
عبد الوهاب عبد الحميد . م

 دمحم سيف

 

67 
ISSN : 2710-8783 

 

دراسة استطالعية : أثر  لف الجودة في امليزة التنافسية (. 1115)لوس ي، سهام سالم صفي 

، الكلية التقنية (رسالة دبلوم عالي)طاريات في الشركة العامة لصناعة الب

 .إلادارية، هيئة التعليم التق ي، بغداد، العرال

عمان،  .(2 )إدارة إلانتا  والعمليات (. 1121)صبام مجيد , محسن، عبدالكريم، والنجار

 .الكاكرة للنشر والتوز ع: ألاردن

في تحقيق امليزة التنافسية  دور املقارنة املرجعية(. 1112)دمحم، عبدالفتام جاسم زعالن 

 . لية إلادارة وإلاقتصاد، جامعة كرإلالء، العرال ، (رسالة ماجستير)

أثر تطبيق مرتك ات التصنيع الرشيق في اسصراتيجيات (. 1122)الهشلمون، ياسمين حاتم 

،  لية (رسالة ماجستير)امليزة التنافسية في شر ات صناعة ألادوية ألاردنية 

 .لشرل ألاوسظ، عمان، ألاردنألاعمال، جامعة ا

دور تحديد التكاليف على أساس ألا شطة في تحقيق (. 1118)الوائلي، علي عباس حسين 

معمل  –دراسة تطبيقية في الشركة العامة لصناعة البطاريات : امليزة التنافسية

 .،  لية إلادارة وإلاقتصاد، جامعة املستنصرية، العرال(رسالة ماجستير) 2بابل

الجودة كمدخل لتحسين ألاداء إلانتاإي للمؤسسات الصناعية (. 1112)إلهام  يحياوي،

مجلة الباح ، (. باتنة)دراسة ميدانية بشركة إلاسمنت عين التوتة : الج ائرية

(8) ،28-21. 

مؤشرات ألاداء لنتام إلانتا  في املؤسسة (. 1118)موفق , يحياوي، مفيدة، وعبدالقادر

املؤتمر العلمي الدولي حول ألاداء املتميز للمنتمات . الصناعية الج ائرية
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will in the institution of the limited liability company  
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 :امللخص

عدة تعديالت، غاية املشرع  أحكام الشركات في القانون التجاري الجزائري عرفت 

كما أنها أكدت دور إلارادة  إما . الحرية الفردية و تكوين املشاريع الخاصة ها تشجيعمن

اكثر الاشكال  س الشركة ذات املسؤولية املحدودةمنفردة أو متعددة، خاصة  عند تأسي

التي تغطي أكبر نسبة في النسيج الاقتصادي، مع القانونية تناسبا  مع املشاريع الصغيرة و 

 .منح إرادة الشركاء سلطات أكبر خالل وضع القانون ألاساس ي للشركة

الشركة ذات املسؤولية املحدودة، إلارادة، الشريك الوحيد، القانون   الكلمات املفتاحية

 .القانون التجاري ألاساس ي، تعديل 

Abstract    
The provisions of companies in Algerian commercial law, has 

undergone several modifications. The goal of the legislator is to the 

promotion of individual freedom and the creation of private 

enterprises. It also affirmed the role of the will either individually or 

multiple ,especially in the establishment of limited liability company – 

the best form compatible with the small enterprise - covering the 

largest part of the economic fabric. With  granting of wider powers to 

the associates, during the drafting of the fundamental law of the 

company. 
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Keywords:  A limited liability company, willingness, The single 

associate, The constitution of the company,   Modification of 

commercial law. 

 مقدمة

تظهر غاية املشرع من تدخالته املستمرة بتعديل القوانين السارية املفعول خاصة                

في جعل تلك التشريعات تساير   تلك املرتبطة بالنشاط الاقتصادي كالقانون التجاري،

، )1(التحوالت التي يعرفها املجتمع و لتأكيد حرية التجارة و الصناعة املجسدة دستوريا

قتصاد الليبرالي القائم ع ت تشجيع الحرية الفردية و تكوين الاخاصة بعد اعتماد نهج 

وذلك بما يتناسب  املشاريع الخاصة و التي غالبا ما يتم اختيار الشركة كإطار قانوني لها،

 .م املشروع و نوع النشاط املمارسمع حج

اء بالنسبة للمشاريع التي يحتفظ فيها الشركركة تضامن فيكون ذلك باختيار ش         

كبيرا يتطلب الشخص ي الذي يجمع بينهم، أو شركة مساهمة متى كان املشروع باالعتبار 

بين الشركاء املتضامنين و  جمع رأسمال ضخم، أو يكون باختيار شركة التوصية التي ت

بتفضيل الشركة ذات املسؤولية املحدودة لتحديد مسؤولية الشريك فيها ، أو املوصين

قد يتواجد مع شريك آخر متى أراد منح الوجود القانوني والذي قد يكون وحيد كما 

التي تزايد الاهتمام بها لتقوم كبديل لالقتصاد القائم ع ت )2للمشاريع الصغيرة واملتوسطة 

 .املحروقات

 رقم قانون من القانون املدني املعرفة للشركة بموجب ال 614للمادة  فبعد أول تعديل          

ال يميز بين ألاشخاص الطبيعية و املعنوية في إمكانية تكوين  أصبح املشرع  ،)3(88-16

الشركة ما دام لكل واحد منهما التعبير عن إلارادة في استغالل مشروع معين في شكل 

املعدل  )5(88-39 رقم املرسوم التشريعيأما  .)4(شركة، مع ربط املفهوم بفكرة املشروع
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يجمع بين كل جديد للشركات التجارية القانون التجاري فقد تضمن تنظيما لش ألحكام

املسؤولية غير املحدودة و التضامنية لبعض الشركاء و بين املسؤولية املحدودة لباقي 

 . )7(أو باألسهم  )6(الشركاء تحت غطاء واحد و هي شركة التوصية التي قد تكون بسيطة

للشركات بتنظيمه ثورة ع ت الاحكام التقليدية يعتبر ، ف)8(72-34أما ألامر رقم       

وآخر تعديل للقانون للمؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات املسؤولية املحدودة، 

فقد  تعلقت نصوصه بتأسيس الشركة ذات املسؤولية  )9(78-11قانون التجاري بموجب 

 ...ألاشكالاملحدودة وذلك نتيجة الهتمام املشرع بهذا الشكل مقارنة بباقي 

باعتبار الشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات طبيعة مختلطة تجمع بين خصائص       

ركات ألاموال التي يكثر فيها شركات ألاشخاص القائمة ع ت تدخل إرادة ألاطراف وبين ش

-69 رقم مرلا تعديل القانون التجاري خاصة بموجب أدى  املشرع لتنظيمه، فهل  تدخل

ى تعزيز دور إلارادة في تأسيس الشركة ذات املسؤولية إل 72-51 رقم قانون الو  72

واذا كانت إلاجابة إيجابية فهل ذلك تأكيد على  ؟مقارنة بتدخل دور املشرع املحدودة

 اقتراب هذه الشركة  من شركات لاشخاص وليس من شركات لاموال؟

الوصفي، قصد التحلي ي  تلك التساؤالت ستكون باالعتماد ع ت املنهجإلاجابة عن         

التعرف ع ت الاحكام التي تؤكد الدور الرئيس ي لإلرادة في تأسيس الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة، مع اعتماد املنهج املقارن ملقارنة القانون الجزائري مع غيره من التشريعات فيما 

 .الشركة ذات املسؤولية املحدودة لتأسيسيتعلق بتنظيمها 
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مرحلة تأسيس الشركة  ارتباط  :ثنائية، بدراسة  النقطتين التاليتينخطة  بإتباعوذلك      

مالمح سيطرة إلارادة  ثم  ،(املبحث لاول ) أو متعددة كانت بدور إلارادة منفردة

 .(املبحث الثاني)وضع القانون لاساس ي للشركة التعاقدية على 

     أو متعددة كانت مرحلة تأسيس الشركة بدور إلارادة منفردة  ارتباط : أوال

من  146/1في مضمون املادة  L’institutionمصطلح التأسيساستعمل املشرع              

 La"، "...تؤسس الشركة ذات املسؤولية املحدودة": املعدل واملتمم القانون التجاري 

société à responsabilité est instituée،   فيقصد "التكوين"والذي يختلف عن مصطلح ،

يرتبط لذلك فهو  "تحقيق أو إنشاء ش يء مع"ثاني فيقصد به تحقيق ش يء، أما ال:  باألول 

في محله بعد سماح املشرع بان يكون للشركة ذات  التأسيسفاستعمال مصطلح . بالتعدد 

املصدر التاريخي للقانون -املسؤولية املحدودة شريك وحيد وهو ما اخذ به املشرع الفرنس ي

 . )10(من القانون املدني املعدل 1897ركة من خالل املادة عند تعريفه للش -الجزائري 

وبالنسبة لعملية التأسيس، فهي تمر بعدة خطوات تسبق تحرير وكتابة قانونها ألاساس ي     

املنفردة  باإلرادةما ركاء املستقبليين عليها إلدى املوثق، ميزة هذه املرحلة سيطرة إرادة  الش

مدتها  تقصر عند وجود شخص واحد وتطول عند التعدد، وهذا  إرادات،أو بتدخل عدة 

بعدما سمح املشرع بإمكانية تأسيس الشركة ذات املسؤولية املحدودة بشخص وحيد وهو 

 .ما أدى الت تغيير الطبيعة القانونية للشركة

 للشركاء الشركة تنظيم قانوني للمشروع مصدره إلارادة املنفردة او املتعددة -5

تضاربت آلاراء الفقهية حول تحديد الطبيعة القانونية للشركة بين اعتبارها عقد أو            

، لكن نتيجة للتحوالت الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها (11)نظام أو الجمع بينهما

أصبحت التشريعات تتبنى أفكارا تتعارض مع مبادئها املجتمعات خاصة في القرن املاض ي، 
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خاصة بعد السماح بتأسيس ، )12(كوحدة الذمة املالية و الشخصية املعنوية ألاساسية 

أما القانون الجزائري  (13)1381شركة بشخص وحيد وهو ما أخذ به املشرع الفرنس ي منذ 

 . ) 14(املعدل للقانون التجاري  72-34فكان بموجب أمر 

الاجتهادات الفقهية ال أصبحت تلك وكان لذلك أثر ع ت تحديد طبيعة الشركة، فقد          

، والتي كانت ترتكز ع ت فكرة العقد او تدخل تتناسب مع هذا النوع الجديد من الشركات

تم التوجه نحو الاهتمام باملشروع الذي يتم استثماره تحت فبعد تلك التحوالت،  .املشرع

ن تأخذ مكانا وسطا بيالشركة تقنية أو تنظيم قانوني للمشروع غطاء الشركة، لتصبح 

 ،)15(عو الاتجاه الذي تبنته مدرسة املشر العقد و النظام، وهو 

مصدر هذا التنظيم قد ، (16(فقد أصبح للشركة مفهوم حديث يرتبط بفكرة التنظيم        

 يكون إرادة ألاطراف تجسيدا للنظرية العقدية التي تحكم شركات ألاشخاص؛ كما قد يكون 

أما بالنسبة للشركة ذات املسؤولية . إرادة املشرع التي تظهر أكثر في شركات ألاموالمصدره 

فبعدما كانت تقترب إلت شركات . املحدودة ذات الطابع الهجين بين النوعين السابقين

ألاموال أصبحت تقترب أكثر من شركات ألاشخاص خاصة بعد آخر تعديل للقانون 

م معه دور إلارادة خاصة في املرحلة التأسيسية ، ليتدع78-11التجاري بموجب قانون 

للشركة، والتي قد تكون إرادة متعددة بالنسبة للشركة متعددة الشركاء أو إرادة منفردة إذا 

 . تعلق ألامر باملؤسسة ذات الشخص الوحيد

خاصة اذا تعلق الامر  الحدود لتلك إلارادةمن خالل وضعه تدخل املشرع ويظهر             

ي الشركة باملؤسسة ذات الشخص الوحيد، بحصر إمكانية تأسيسها في شكل وحيد وه

عدد الشركات التي يمكن تأسيسها من طرف ، مع تحديد ذات املسؤولية املحدودة

 وال دخل له في عملية تأسيس الشركة التي تبقى دائما عملية إرادية، )17(الشخص الوحيد
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بوضع القانون ألاساس ي سواء كان التأسيس مباشر ، (أو بشخص وحيدبتعدد ألاشخاص )

متى استمرت الشركة ذات املسؤولية املحدودة لشركة جديدة أو التأسيس غير املباشر 

 .)18(بشخص وحيد بعد تجمع حصص جميع الشركاء في يده

ع ت خالف ما كانت عليه الوضعية خالل القرن  فالشركة تبقى دائما تصرف إرادي         

اين تناقص دور إلارادة لصالح النظام العام وكانت احكام الشركة ال  (78القرن )املاض ي

مرادفا للعقد لم تبق بعد ألاخذ بفكرة تأسيس شركة بشخص وحيد،  ، وتتصف باملرونة

ليصبح مفهوم . ردة إلارادة املنفبل اصبح للتصرف الارادي مفهوم واسع يشمل العقد و

مجموعة قواعد و أحكام تلبي احتياجات املشروع، تكفل لهذا املشروع  : "الشركة حاليا

املستغل الكيان القانوني من خالل شخصيتها املعنوية، وتضمن تزويده باألموال الالزمة 

لنشاطه عن طريق تقديم الحصص و تعنى بتسييره و تصريف شؤونه، بما توفره من 

 .)19("دارة بوصفها عنصرا في املشروعضمانات لإل 

 :ور إلارادة املنفردة يتساوى مع دور العقد في تأسيس الشركةد -7

 فيكون املشرع تدخل و  دائما بإرادة ألاطراف ن الشركة تبقى ترتبطيتضح مما سبق أ     

وباعتبار مرحلة التأسيس تعكس . لحماية مصلحة الشركة و مصلحة الغير في الوقت نفسه

املرحلة  سيطرة إلارادة فإنها تبقى خاضعة لألحكام العامة ملرحلة ما قبل التعاقد أو

 .)20(التمهيدية التي تمر بخطوات قبل إبرام العقد التأسيس ي 

رسم الخطوط ألاساسية للشركة وتجسيدها في  بداية من وضع الفكرة ثم محاولة              

ليتحول ذلك املشروع الت وعد ، يترتب عن ذلك نشأة التزام عقديمشروع من دون أن 

الذي ال بد أن يحترم الشروط  )21(بالتعاقد يتوسط بين  الايجاب وبين ابرام العقد النهائي 

عها، الحصص شكل الشركة، موضو )الشكلية مع تضمنه العناصر الجوهرية للشركة 
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، وصوال تطبيقا للقواعد العامة للوعد بالتعاقد ( املقدمة، أهميتها مع توافر نية الاشتراك

الشركة التي تكون للشركة، لذلك  يجب عدم الخلط بين  إبرام العقد النهائيالت مرحلة 

لتي ترتبط  ا )22(عبارة عن مشروع فكرة و بين الشركة في مرحلة التكوين أو التأسيس 

 .بتحرير عقد للشركة

فمن يرغب في منح الوجود  ،شركاء املستقبل تظهر بوضوح عند تعددتلك املراحل و        

القانوني ملؤسسة صغيرة أو متوسطة عن طريق تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة 

تفاوض حول ذلك مع غيره خالل فترة معينة، قبل جد نفسه ملزما للمتعددة الشركاء سي

ولكن . لتعبير عن الرضا في شكله املادي باحترام الشكليات املحددة قانوناالوصول إلت ا

متى أراد الشخص بمفرده أن يؤسس شركة أسيس تلك، تختزل في مرحلة واحدة مراحل الت

الشركة، فلم  لتأسيسموافقة شخص آخر وتعبيره عن ارادته  تظرنيال املنفردة  ف بإرادته

ركبة تمر بممهدات تحكمها القواعد الخاصة بمرحلة من العقود امل بالنتيجة تعد الشركة

 . أكثر  وسهولة  عملية التأسيس تتم ببساطةأصبحت ، بل )23(ما قبل العقد 

 اقانوني االشركة التي أصبحت تنظيمأسيس لوحيد لتايبق العقد املصدر فلم           

بل أصبح لإلرادة املنفردة نفس الدور متى تعلق ألامر بتأسيس شركة ذات  ،للمشروع

 أسيسمما يجعل دور إلارادة املنفردة يتساوى مع دور العقد في ت .مسؤولية محدودة

، مع حصر هذه الامكانية وفقا للقانون الجزائري في شكل ثارلشركة دون تمييز بينهما في آلاا

املحدودة بشروط معينة مع إبعاد باقي أشكال  واحد وهي الشركة ذات املسؤولية

 .  24الشركات

باعتبارها من مصادر بذلك يكون املشرع قد أضاف تطبيقا جديدا لإلرادة املنفردة      

من القانون املدني املعدل  614 ولكن من دون أن يعدل مضمون  املادة الالتزام املباشرة، 
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واملتمم بان تصبح تتضمن القاعدة بان تتأسس الشركة عن طريق العقد والاستثناء ان 

أداة  -العقد أو إلارادة املنفردة-التصرف القانونيف. 25يكون ذلك عن طريق إلارادة املنفردة 

، فاإلرادة )26(احترام الحرية الفرديةدليل ع ت استقاللية إلارادة، واحترام هذه الاستقاللية 

التصرف القانوني املنش ئ للشركة بأن يتم وضع القانون التأسيس ي بعد إبرام عقد هي ذلك 

الشركة من طرف جميع الشركاء إما بأنفسهم أو بواسطة وكالء يثبتون تفويضهم الخاص 

حصة بعمل، وتحديد بتقييم الحصص العينية وال: ، وذلك بتحديد محتواه)27(لذلك

 .وهو ما أكده املشرع بموجب التعديل ألاخير للقانون التجاري  ،رأسمال الشركة

 وضع القانون لاساس ي للشركةمالمح سيطرة إلارادة التعاقدية على  -ثانيا          

بمبادرة تعكس إرادة ألاطراف أو إرادة  ذات املسؤولية املحدودة، الشركةيتم تأسيس           

يحدد العقد  ، كماقديم الحصص بشكل مشتركيظهر ذلك من خالل ت. الشريك الوحيد

تحمل تغالل املشروع باقتسام ألارباح و في تحمل نتائج اسالشركاء  نصيب كل واحد من

إما في مرحلة  ااملتعامل معهمع احترام الاحكام التشريعية الحامية للشركاء وللغير الخسائر، 

  .التأسيس أو بعد تمتع الشركة بالشخصية املعنوية

فبعد قيام التصرف  القانوني عن طريق العقد او إلارادة املنفردة سيتم وضع القانون            

بتحديد شكل الشركة و مدتها و عنوانها أو اسمها  ألاساس ي للشركة ببيانات ومحتوى معين

تدخل املشرع بموجب  إلزامي،وهو محتوى .   )28(و مركزها و موضوعها و مبلغ رأسمالها 

 إلرادةمتروك  وجعل تحديد محتوى بعض بنوده 7811للقانون التجاري سنة  آخر تعديل

، فقلة تدخل لحصة بعمل، وتحديد رأسمال الشركةبتقييم الحصص العينية وا: الشركاء

السلطات العمومية في مرحلة التأسيس تأكيد ع ت الدور ألاساس ي للعقد و لإلرادة 

 .بمعنى سيطرة دور إلارادة ع ت عملية تأسيس الشركة ،)29(التعاقدية
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  -حصة عينية أو حصة بعمل -دور إلارادة في تقييم الحصة املقدمة -1

من بين ألاركان املوضوعية الخاصة لتكوين الشركة، تقديم الحصص نقدية او عينية او 

ملشروع بعمل، والتي ستجعل للشريك نصيب في ألارباح والخسائر الناتجة عن استغالل ا

املنظمة لهذا الركن بالنسبة للشركة ذات املسؤولية املحدودة  وألاحكام. داخل الشركة

بقصد تشجيع الحرية الفردية واختيار شكل   78-11 عرفت تعديال بموجب القانون رقم

 .الشركة لتنظيم املشاريع بطريقة اكثر بساطة ومرونة

ع الحصص النقدية بقيمة ال تقل عن بدففقد سمح املشرع بموجب هذا التعديل،          

في دفعة واحدة أو عبر املبلغ املتبقي ع ت أن يدفع  مبلغ الرأسمال التأسيس ي،( 1/1)خمس

سنوات من تاريخ تسجيل ( 1)صاها خمسخالل مدة أقبأمر من مسير الشركة عدة دفعات 

من أجل   )31(هو ما اعتمده سابقا القانون الفرنس ي، و )30(الشركة لدى السجل التجاري 

العبء ع ت صغار املستثمرين الذين اعتبروا دفع رأسمال الشركة دفعة واحدة تخفيف 

 .من معيقات تكوين الشركة

أما بالنسبة للحصة العينية التي يمكن تقديمها ع ت وجه التمليك او ع ت سبيل          

الاطالع ع ت تها وذلك بعد بتقدير قيمالانتفاع، فان الجمعية العمومية هي من ستقوم 

سنوات تجاه الغير  81تقرير مندوب الحصص، ويكون الشركاء مسؤولين بالتضامن مدة 

 .32عن القيمة املقدرة للحصص العينية التي قدموها عند التأسيس

وخروجا عن القواعد العامة املنظمة للشركة ذات املسؤولية املحدودة، فقد سمح       

املعدل للقانون التجاري  78-11 فة بموجب قانون مكرر املضا 142املشرع بموجب املادة 

يتولت القانون ألاساس ي وبالتالي إرادة ألاطراف أو  ،بتقديم الحصة بعمل في هذه الشركة

يمكن أن تكون " :أنه إلارادة املنفردة للشريك الوحيد بتحديد كيفيات تقديرها، بنصها ع ت
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ما عمل، تحدد كيفيات تقدير قيمته و  املساهمة في الشركة ذات املسؤولية املحدودة تقديم

 ."ال يدخل في تأسيس رأسمال الشركة يخوله من أرباح ضمن القانون ألاساس ي للشركة و

وقد كان القانون الفرنس ي السباق في تنظيم تقديم الحصة بعمل في الشركة ذات          

ها أو مع و ذلك إما أن تكون حصة لوحد )33(7881املسؤولية املحدودة وذلك منذ سنة 

أن تكون جزءا في رأسمال الشركة حصة أخرى خاصة إذا تعلق ألامر بلباقة فنية، من دون 

تحديد عدد ألاصوات التي يمكن ملقدم هذه  و يتم .لكنها تمنح لصاحبها كل حقوق الشريكو 

الحصة الحصول عليها و نصيبه في إلارباح و الخسائر من طرف الجمعية العامة بتدخل 

 .إرادة الشركاء املهم يتم الابتعاد عن حالة شرط ألاسد

 تتنازلاملسؤولية املحدودة كل ذلك اعتبره الفقه من مبررات القول بأن الشركة ذات و         

 .)34(بعد تعديل الاحكام املنظمة لها املالي لتحتفظ باالعتبار الشخص ي فقط الاعتبار عن 

 إلارادة في تحديد رأسمال الشركة دور  -7

يحدد رأسمال " :فانه ) 35(من القانون التجاري املعدل و املتمم 144اعتمادا ع ت املادة      

ألاساس ي للشركة الشركة ذات املسؤولية املحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون 

لرأسمال في جميع وثائق يجب أن يشار إلت ا. يقسم إلت حصص ذات قيمة اسمية متساويةو 

بالطريقة التي تتالءم مع  ،ن إرادة الشركاء هي التي تحدد رأسمال الشركةبمعنى أ. ."الشركة

متطلبات املشروع الذي يرغب الشركاء أو الشخص الوحيد في استغالله تحت  حجم و

فيتم رفعه كلما دعت الضرورة لذلك، تطبيقا . غطاء الشركة ذات املسؤولية املحدودة

 .)36(كفاية رأس املال لشرط 
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تظهر أهمية تأسيس الشركة من دون رأسمال خاصة بالنسبة للمشاريع املهتمة بقطاع      

التي يعتبر اشتراط حد أدنى لرأسمال الشركة التي  املرتبطة بامللكية الفكرية،أو  الخدمات 

فائدة ال إن ، أما بالنسبة لباقي املشاريع ف)37(من دون فائدة اقتصادية ستستثمر من خاللها 

تظهر عندما يكون املؤسس ال يملك أموالا  ،دينار جزائري  81تأسيس شركة بمن 

شخص ي للمسير و الشركاء مما قد ترجع ع ت  التزاملقا في شكل لالستثمار ليصبح ألامر مع

كما أن رمزية . الشريك املسير، أو يمكن اعتبارها مرحلة انتقالية إلت حين الزيادة في قيمته

توزيع ألارباح و تحمل الخسائر  رأسمال الشركة يعكس أيضا ضعفا في تحديد املخاطر و

 (.%18إلت %81من ) طي إلالزامي سيفقد معناهالعمليات ع ت رأس املال، فحتى الاحتياو 

الحرية في تقسيم رأسمال الشركة إلت الوحيد، بقى إلرادة الشركاء أو الشريك تو            

حصص ذات قيمة اسمية متساوية من دون أن تشترط قيمة محددة لها كما كان عليه قبل 

املهم أن تكون الحصص اسمية و ال تمثل في  ،)38(د ج 1888التعديل و املتمثل في قيمة 

يجب أن يشار و ، )39(نص عليه القانون التجاري سندات قابلة للتداول و هو التزام قانوني 

 .)40(إلت رأسمال الشركة في جميع الوثائق التي تصدرها

عدم اشتراط حد أدنى لرأس املال مع إمكانية تقديم الحصة بعمل، جعل الشركة ف         

 .سؤولية املحدودة تميل إلت شركات ألاشخاص أكثر من شركات ألاموالذات امل

 دور إلارادة في وضع بنود العقد و تنظيم ممارسة الشركة لنشاطها  -9

زم تلوتيقوم ع ت مبدأ سلطان إلارادة من بدايته إلت انقضائه  للشركة  العقد التأسيس ي        

حرية هو يبقى دائما قائما ع ت و . فهو كالقانون بالنسبة لهم ) 41(به ألاطراف املتعاقدة

نتائج وطريقة ممارسة نشاط الشركة وتقسيم ألارباح و  الاتفاقموضوع ألاطراف في تحديد 

 ...املشروع وطرق الانقضاء
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نظيم القانون الجزائري للمؤسسة ذات الشخص الوحيد بعد تعديل القانون بعد تف          

حرية إلارادة في تأسيس و تنظيم أكد املشرع مرة أخرى ع ت ، 72-34بموجب أمر التجاري 

تسيير الشركة مع احترام العقد لألحكام إلالزامية ألحادية الشريك مقارنة بالتعدد، وتلك و 

رتبطة بالنظام العام حماية للمصلحة العامة، فحرية التأسيس تصنف أنها مرنة املألاحكام 

من دون تجاهل الزامية احترام الشركاء  .تنفيذه مرتبط باإلرادة أكثرليكون تعديل العقد و 

او الشريك الوحيد لألحكام التنظيمية التي تعكس تدخل املشرع في تحديد بنود العقد حتى 

 مع احترام...تكون الشركة صحيحة ، منها  ضرورة تحديد الشركاء، الحصص املقدمة، 

 .كل شكل من أشكال الشركات و النشاط املمارس الشكليات و إلاجراءات التي قد يتطلبها

طبيعة املشروع املستغل، ار الطريقة التي تتناسب مع حجم و فللشريك أو الشركاء اختي

 .بتعيين مدير من الغير أو من احد الشركاء، واحد أو متعدد

 :الخاتمة

التعديالت التي باعتبار القانون مرآة املجتمع، فان املشرع يحاول من خالل جملة             

يقوم بها جعل النصوص التشريعية تتناسب مع التحوالت التي يعرفها املجتمع ومتأثرا بما 

ولم تكن الاحكام املنظمة للشركة ذات املسؤولية . يعرفه العالم من تغيرات متسارعة

املحدودة اكثر الشركات اختيارا من املشاريع الصغيرة ملنحها الوجود القانوني، لم تكن 

، والتي 7811او سنة 1334يدة عن تلك التعديالت، سواء تعلق الامر بتعديالت سنة بع

كالسماح بتأسيس الشركة بشخص وحيد، مع : غيرت املفاهيم التي استقرت وملدة طويلة

 .يحدده ألاطراف برأسمالإمكانية تقديم الحصة بعمل وحتى تأسيس شركة 

سيطرة دور إلارادة ع ت مرحلة تأسيس الشركة  ومن خالل تلك التعديالت، يظهر جليا          

، تمكين إرادة التأسيس ي للشركة معمن حيث تدخل إلارادة املنفردة في وضع القانون 
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الشركة الذي يتناسب مع  رأسمالالشركاء من تقييم الحصة بعمل املقدمة وتحديد 

العقد من  كما يظهر دورها حتى في املرحلة السابقة لتحرير. متطلبات وحجم املشروع

 خالل جعل إلارادة املنفردة مصدرا للشركة كالعقد من دون تمييز، 

كل ذلك أدى الت اعتبار الشركة تنظيم قانوني للمشروع مصدر هذا التنظيم بالنسبة        

الن دور املشرع  و متعددة،ة يتمثل في إلارادة منفردة كانت أللشركة ذات املسؤولية املحدود

ومن جهة  أكثر،وتدخله  فيظهر في مجاالت معينة يرمي من خاللها حماية مصلحة الغير 

، بما ودة تقترب اكثر من شركات ألاشخاصثانية، أصبحت الشركة ذات املسؤولية املحد

التوازن بين النظام العام سيطرة مبدأ سلطان إلارادة بتحقيق يؤكد و بطريقة مباشرة 

  .)42(و بين الحريات الفردية، (العامةاملصلحة )

تشجيع املقاوالتية وتطوير الاستثمارات و ذلك بمنح سلطة والغاية من هذا التوجه،          

حقيقية لألعوان الاقتصاديين، فتكون القواعد التعاقدية أو املبنية ع ت التفاوض هي 

ال بتنظيمها، وهو ما يدعم املعتمدة في الشركة، بتدخل إلارادة في مسائل كان املشرع كفي

يرى أن مفهوم الشركة مازال يقترب إلت فكرة العقد أكثر من فكرة الذي  )43(موقف الفقه

النظام التي سادت مند سنوات قليلة مستندا في ذلك ع ت إمكانية تأسيس شركة املساهمة 

هل مثل هذا التوجه  وهو ما يدفع للتساؤل، .)44(املبسطة القائمة ع ت الحرية العقدية

سيجعل دور إلارادة يسيطر الحقا على جميع مراحل حياة الشركة لجعلها اكثر مرونة 

 وبساطة أمام املقاولين وأصحاب املشاريع؟
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 قائمة املراجع و املصادر

 :املراجع باللغة العربية 

، الطبعة الثانية، منشأة "الوسيط في الشركات التجارية" أحمد دمحم محرز،   

 ،7886املعارف،  إلاسكندرية، 

شركة الشخص : موسوعة الشركات التجارية، الجزء الخامس“، إلياس ناصف 

 .1334، دون دار النشر، ”الواحد

دراسة في –تقنين الشركات –نحو قانون واحد للشركات "مراد منير فهيم، 

 . 1331،منشاة املعارف، "التشريع الراهن 

مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية النظام القانوني لل" كريم كريمة،  

، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، كلية "وأثره ع ت النظرية العامة للقانون 

 ،  7889-788الحقوق، جامعة الجياللي ليابس،

أحكام التنازل عن الحصص و انتقالها في الشركة ذات " لقمش دمحم أمين، 

، مذكرة لنيل شهادة "-راسة مقارنةد-املسؤولية املحدودة في القانون الجزائري 

املاجستير في القانون الخاص، قانون ألاعمال، كلية الحقوق جامعة جياللي 

 .7888-7882ليابس، غير منشورة، 

 :املراجع باللغة الفرنسية

- Les ouvrages  
- J- P BERTREL,(ouvrage collective) « Droit de l’entreprise, 

l’essentiel pour comprendre», 2éme partie Droit des sociétés », 5ème 

éd., LAMY, 2000-2001. 

- Martin GELTER, « La doctrine française de l’entreprise d’un point 

de vue comparé », dans « L’entreprise dans la société du 21 siècle », 

Ouvrage collectif sous la direction de Claude Champaud, collection 

Droit Management et Stratégies, EDITION LARCIER, Bruxelles, 

Belgique, 2013. 
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-  M. BAUDRAC & J.P. DOM, « Loi NRE et autres réformes, 

réflexions et solutions pratiques en droit des sociétés», JOLY, Paris, 

2002. 

- Y. Guyon, «Traité des contrats - Les sociétés - Aménagement            

 statutaires et conventions entre associés », 3
ème

 éd., DELTA, LGDJ, 

1998,  Paris. 

 

-  Les articles 

- André Desmonds EYANGO DJOMBL, « La contractualisation du 

droit des sociétés commerciales de l’OHADA », Doctrine, REVUE 

TRIMESTRIELE DE DROIT AFRICAIN, Penant Numéro 893, 

Octobre-Décembre 2015, édition Juris Africa, Paris. 

-   J. PAILLUSSEAU , « L’E.U.R.L, ou des intérêts pratiques et des 

conséquences théoriques de la société unipersonnelle », SJ/G.I.24, 

Doctrine 1986. 

 -   J. PAILLUSSEAU ,« Les fondements du droit moderne des 

sociétés » J. C. P. éd, G, doctrine, I, 1984, p. 3149  

- J-PAILLUSSEAU, «La modernisation du droit des sociétés 

commerciales», Recueil Dalloz, 1996,34, p.294. 

- M. Arnaud REYGROBELLET, « L’entreprise unipersonnelle à 

responsabilité limitée en droit français : une structure adaptée aux 

PME ? », Les petites et moyennes entreprises Et les réformes du droit 

des sociétés dans l’Union européenne Madrid - 4 et 5 février 2004 ,  

Ce document provient du site internet du CREDA, 

http://www.creda.ccip.fr., p.9. 

- Nicole BOURDALLE, « La société en formation. », CAHIER de 

RECHERCHE N°1  pp.8-9,http://www.esc-

pau.fr/documents/cahier1_1.pdf 

-P. DIDIER« La théorie contractualise de la société », Rev. Soc., 

janv.-mars 2000.  

- SACCO Rodolfo, «Liberté contractuelle, volonté contractuelle» , 

Revue internationale  de Droit Comparé, Vol.59.N°.4,2007,pp.744-

745,sur le site web :  http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-

3337_2007_num_59_4_19546. 
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 عربية املصادر التشريعية ال

 .املتضمن التعديل الدستوري 81-14،  املعدل بموجب  قانون 1334دستور  -

 .، املتضمن القانون املدني،  املعدل و املتمم1321سبتمبر  74املؤرخ في  18-21أمر   -

القانون التجاري املعدل املتضمن  1321سبتمبر  74املؤرخ في  13-21الامر رقم  -

 .واملتمم

املتضمن القانون التوجيهي لتطوير  7812يناير  18املؤرخ في  87-12رقم قانون ال -

 ،6.، ص7812يناير  11، تاريخ 87املؤسسات الصغيرة و املتوسطة، ج ر عدد

بشأن الشركات  7811مارس71املؤرخ في  7811لسنة 87القانون الاتحادي رقم -

 .املعدل 7811مارس91بتاريخ  122عددالتجارية، ج ر 

 :املصادر التشريعية الفرنسية
- Loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise 

unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation 

agricole à responsabilité limitée, JORF 12juillet 1985 

rectificatif JORF 13 juillet 1985, p.7882. 

- la loi 94-01  du 3 janvier 1994,  modifiée par la loi n° 99-587  du 

12 juillet 1999 afin, notamment de la rendre accessible aux 

personnes physiques. 

- Code civile français. 
 

                                                           

املتضمن  81-14من قانون  69والتي تم تعديلها بموجب املادة  ،1334من دستور  62بموجب املادة  -(1)

 .التعديل الدستوري، والتي أصبحت تسميها حرية الاستثمار و التجارة التي تمارس في إطار القانون 

 7812يناير  18املؤرخ في  87-12من قانون  81تعرف املؤسسة الصغيرة و املتوسطة اعتمادا ع ت املادة - (2)

، 7812يناير  11، تاريخ 87نون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغيرة و املتوسطة، ج ر عدداملتضمن القا

تشغل من  -:أو الخدمات/مهما كانت طبيعتها القانونية، بأنها مؤسسة إنتاج السلع و..... :"، ع ت أنها6.ص

ماليير دينار ( 6)ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعة -شخصا،( 718)إلت مائتين و خمسين( 81)واحد
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تستوفي معيار الاستقاللية كما  -.دينار جزائري ( 1)جزائري، أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مليار

 ...".أدناه 89هو محدد في النقطة 

 .218.، ص 18املعدل و املتمم للقانون املدني ، ج ر عدد  1388مايو89املؤرخ في  -(3)

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو :" ي بعد التعديلمن القانون املدن 614تنص املادة  -(4)

اعتباريان أو أكثر ع ت املساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام 

كما يتحملون الخسائر .الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة 

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم :" ، أما قبل التعديل ، فكانت املادة تنص ع ت أنه."ذلكالتي قد تنجر عن 

شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل ع ت أن يقتسموا ما 

 .".قد ينشأ عن هذا املشروع من ربح أو من خسارة

 .9.، ص1339-86-71بتاريخ  72اري، ج ر عدد ، املعدل للقانون التج1339 86-71املؤرخ في -(5)

التي تخضع ألحكام شركة التضامن عند عدم وجود نص ينظمها ضمن الاحكام املضافة بموجب  -(6)

من القانون التجاري  18مكرر  149مكرر إلت  149و املجسدة في املواد من   88-39املرسوم التشريعي 

 . املعدل و املتمم

 .من القانون التجاري املعدل و املتمم18ثالثا  211ثالثا إلت  211املنظمة بموجب املواد  -(7)

 .1.،ص1334ديسمبر11بتاريخ  22، املعدل للقانون التجاري، ج ر عدد1334ديسمبر  83املؤرخ في  -(8)

 .1.، ص7811ديسمبر  98،بتاريخ 21، ج ر عدد 7811ديسمبر  98املؤرخ في  78-11قانون   -( 9)

 La » ع ت أنه  ،1381من القانون املدني الفرنس ي املعرفة للشركة و املعدلة في  1897نص املادة ت -(10)

». … instituéessociété est  . 

" أحمد دمحم محرز، تحديد الطبيعة القانونية للشركة، يراجع،لللتعرف ع ت الاجتهادات الفقهية   -( 11)

 .71-11.،ص ص7886الثانية، منشأة املعارف، إلاسكندرية، ، الطبعة "الوسيط في الشركات التجارية
للتفصيل في الاثار التي مست وحدة الذمة املالية والقواعد املنظمة للشخصية املعنوية، يراجع،  –12

النظام القانوني للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية وأثره ع ت النظرية " كريم كريمة، 

،  7889-788مذكرة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجياللي ليابس، ،"العامة للقانون 

 .  69-18.؛ ص ص 27-13.  ص ص: وذلك ع ت التوالي ضمن الصفحات
(13)

- Loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à 

responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée ,JORF 

12juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985, p.7882. 
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14

 J-PAILLUSSEAU والتي يتزعمها الفقيهان ،RENNESمدرسة أيضا بمدرسة املشروع  تسمى -15))

 :، يراجعC- CHAMPAUD  و

J- P BERTREL,(ouvrage collective) « Droit de l’entreprise, l’essentiel 

pour comprendre», 2éme partie Droit des sociétés », 5ème éd., 

LAMY, 2000-2001, n°.. 2-46, p. 147.  

نحو قانون واحد « حول املفهوم الحديث للطبيعة القانونية للشركة، أنظر، مراد منير فهيم، -( 16)

 -163. ،ص ص141فقرة , 1331،منشاة املعارف، »دراسة في التشريع الراهن –تقنين الشركات –للشركات 

 ؛118
 ;J. PAILLUSSEAU ,ses articles suivant :« L’E.U.R.L, ou des intérêts pratiques et 

des consé- quences théoriques de la société unipersonnelle », SJ/G.I.24, Doctrine 

1986, 3242 ,n°. 103-104- 105 ,et« La Modernisation du droit des sociétés 

commerciales », Recueil Dalloz, 1996,34, n°.11, p. 289, et « Les fondements du 

droit moderne des sociétés » J. C. P. éd, G, doctrine, I, 1984, p. 3149 ;J-P 

BERTREL(ouvrage collective), op- cite, n°.. 2- 46, p.174. 

وحيدا في مؤسسة ذات  يشترط املشرع أن ال يكون من تجمعت بين يديه حصص الشركة شريكا 17

شخص وحيد، ألن املشرع منع ع ت الشخص الطبيعي أن يؤسس شركتين ذات مسؤولية محدودة يكون 

من القانون التجاري املعدل و املتمم، ونفس املادة  7/1مكرر  138هو الشريك الوحيد فيها بموجب املادة 

 .ركة أخرى تمنع  املؤسسة ذات الشخص الوحيد من أن تكون شريكا وحيدا في ش

 .من القانون التجاري الجزائري املعدل واملتمم 1مكرر  138وذلك تطبيقا الحكام املادة  –( 18)

(
19

) Voir, J-PAILLUSSEAU, «La modernisation du droit des sociétés 

commerciales», art. precit ., p.294. 

(
20

)- Voir, Y. Guyon,«Traité des contrats - Les sociétés - Aménagement statutaires et 

conventions entre associés », 3
ème

 éd., DELTA, LGDJ, 1998,  Paris, n°.17,p .36. 

 .املعدل واملتمم املحدد سابقا املدنيمن القانون   21تطبيقا للمادة  -(21)

)
22

( -Voir, Nicole BOURDALLE, « La société en formation. », CAHIER de 

RECHERCHE N°1  pp.8-9,http://www.esc-pau.fr/documents/cahier1_1.pdf. 

(
23

 (-Voir, Y. Guyon, op-cit, n°.140, p.139. 
ة بشريك وحيد في حالتين الشركة ذات املسؤولية كالتشريع الفرنس ي الذي يسمح بتاسيس شرك-24

املحدودة وفي شركة املساهمة املبسطة، وأيضا القانون الاماراتي الذي يسمح بمثل هذا التاسيس بالنسبة 

http://www.esc-pau.fr/documents/cahier1_1.pdf


تعديل القانون التجاري يعزز دور إلارادة في تأسيس الشركة ذات 

  املسؤولية املحدودة
 كريم كريمة. كتورةدال

 

88 
ISSN : 2710-8783 

 

                                                                                                                                        

من  711/9، 21/1.لشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املساهمة الخاصة وذلك اعتمادا ع ت املاد

 122شركات التجارية، ج ر عددبشأن ال 7811مارس71املؤرخ في  7811لسنة 87القانون الاتحادي  رقم

 .املعدل 7811مارس91بتاريخ 

 La »: التي تنص  ع ت أنه من القانون املدني 1897وهو ما أخذ به القانون الفرنس ي بتعديله املادة  -(25)

société est instituées par deux ou plusieurs personnes…Elle peut être 

instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une 

seule personne ».  من    9، 88/1وأيضا اعتمده املشرع الاماراتي عند تعريفه للشركة في املادة ؛

التي تتضمن القاعدة والاستثناء عنها املرتبط بشركة الشخص  7818لسنة  87القانون الاتحادي رقم

 .الواحد
(

26
)- Voir, SACCO Rodolfo, «Liberté contractuelle, volonté contractuelle», Revue 

internationale  de Droit Comparé, Vol.59.N°.4,2007,pp.744-745,sur le site web :  

http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2007_num_59_4_19546. 

 من القانون التجاري  141بناءا ع ت املادة  27

 .من القانون التجاري الجزائري  164اعتمادا ع ت املادة  -(28)
(

29
)- Voir, André Desmonds EYANGO DJOMBL, « La contractualisation du droit 

des sociétés commerciales de l’OHADA », Doctrine, REVUE TRIMESTRIELE DE 

DROIT AFRICAIN, Penant Numéro 893, Octobre-Décembre 2015, édition Juris 

Africa, Paris, p.457. 

 . 78-11من القانون التجاري املعدل و املتمم بموجب قانون   142بموجب املادة  -(30)

الصادر NREمن القانون التجاري الفرنس ي بعد تعديلها بموجب قانون L.223-7اعتمادا ع ت املادة -(31)

 .7881-81-11في

 .الجزائري املعدل واملتمم تجاري القانون من ال  148تطبيقا للمادة  - (32 )

،عدل فبعدما كان القانون الفرنس ي يمنع تقديم الحصة بعمل في الشركة ذات املسؤولية املحدودة - (33)

املؤرخ 678-7881من القانون التجاري بموجب قانون  L233-7/2عن موقفه بعد تعديل املادة

للتعرف ع ت محتوى هذا  -SARL -الذي قام بتوسيع مجال تقديم الحصة بعمل ليشمل 7881ماي11في

 القانون و أهم التعديالت التي أضافها ع ت أحكام الشركة ذات املسؤولية املحدودة،يراجع،
 M. BAUDRAC & J.P. DOM, « Loi NRE et autres réformes, réflexions et solutions 

pratiques en droit des sociétés», JOLY, Paris, 2002, p. 83, n°.. 156. 

)
34

(- Voir, M. BAUDRAC & J.P. DOM, op-cit, p. 83, n°.. 156-159. 

املعدل للقانون التجاري، ج ر  7811ديسمبر  98املؤرخ في  78-11تم تعديل املادة بموجب قانون 35

 . 1.، ص7811ديسمبر  98، بتاريخ 21عدد 
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أحكام التنازل عن الحصص و انتقالها في الشركة ذات " يراجع في ذلك، لقمش دمحم أمين، 36

، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون "-دراسة مقارنة-املسؤولية املحدودة في القانون الجزائري 

 .79.، ص 7888-7882الخاص، قانون ألاعمال، كلية الحقوق جامعة جياللي ليابس، غير منشورة، 
(

37
)- Voir, M. Arnaud REYGROBELLET, « L’entreprise unipersonnelle à 

responsabilité limitée en droit français : une structure adaptée aux PME ? » , Les 

petites et moyennes entreprises Et les réformes du droit des sociétés dans l’Union 

européenne Madrid - 4 et 5 février 2004 ,  Ce document provient du site internet du 

CREDA, http://www.creda.ccip.fr., p.9. 

ال يجوز أن يكون رأسمال الشركة  :"من القانون التجاري تنص قبل التعديل1/ 144كانت املادة  38

و ينقسم الرأسمال إلت حصص ذات قيمة اسمية . ج .د  188.888ذات املسؤولية املحدودة أقل من 

 ."ج ع ت ألاقل.د 1.888متساوية مبلغها 

من قانون  L.223-12تقابلها املادة الجزائري املعدل واملتمم،  من القانون التجاري  143حددته املادة  -( 39)

 .املعدل التجارة الفرنس ي

 .78-11من القانون التجاري املعدل و املتمم بموجب قانون  144/7اعتمادا ع ت املادة  -( 40)
(

41
) -Voir, André Desmonds EYANGO DJOMBL ,art. prec. p.436 

(
42

) -Voir, André Desmonds EYANGO DJOMBL ,art-préc, p.434. 

(
43

) - Voir, P. DIDIER« La théorie contractualise de la société », Rev. Soc., janv.-

mars 2000.  
قد  76/82/1344ملشرع الفرنس ي، من خالل التعديالت املختلفة لقانون الشركات الصادر في فا 44

ال  أمام الشركات التي 1333أضاف إمكانية تأسيس شركة املساهمة املبسطة و التي قام بفتحها في سنة 

تقوم ع ت الادخار العام و هي إشارة ع ت أن مفهوم الشركة النظامي ال يستجيب مع متطلبات الوقت 

 .الحالي و هو مطلب ال بد أن يوفره التشريع املنظم للشركات

http://www.creda.ccip.fr/
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 50-81الالكترونية طبقا للقانون  ممارسة التجارة ضوابط

Controls for practicing electronic commerce under Law 

18-05 

 .طالب دكتوراه.  دتباني اسعي

 والتنمية إلادارية عضو مخبر الدراسات والبحوث في القانون وألاسرة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 املسيلة-جامعة دمحم بوضياف 

tebaniseid@gmail.com 

 املسيلة-جامعة دمحم بوضياف  -أستاذ محاضر -الدكتور بقة عبد الحفيظ 

abdelhafidbekka19@gmail.com 

 :امللخص

شهدت البشرية تطور هائال في مجال الاتصاالت إلالكترونية، والتي شملت شتى 

مجاالت الحياة، مما أدى إلى ظهور مصطلح التجارة إلالكترونية كحتمية في املجال التجاري 

 سواء على الصعيد الدولي أو الداخلي،

 85/50/2018املؤرخ في  50-81القانون  ومسايرة من املشرع الجزائري لهذا التطور جاء

 .ليبين ضوابط وشروط ممارسة التجارة إلالكترونية

ولعل أهم هذه الشروط التسجيل في السجل التجاري، باإلضافة إلى تنظيم عملية  

إال أن هذه  مرورا بالحماية القانونية للمستهلك إلالكتروني، لكترونيةإلاالعروض التجارية 

إلاجراءات تبقى ناقصة إلى غاية إصدار املراسيم التنظيمية املفعلة ملواد هذا القانون والتي 

الذي يحدد كيفيات حفظ  50/50/9581املؤرخ في  11-81كان آخرها املرسوم التنفيذي 

 .سجالت املعامالت التجارية إلالكترونية وإرسالها إلى املركز الوطني للسجل التجاري 

العقد  -املستهلك إلالكتروني -املورد إلالكتروني -التجارة إلالكترونية: لمات املفتاحيةالك

 . السجل التجاري إلالكتروني -إلالكتروني 
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 L’humanité a assisté à un formidable développement dans le 

domaine des communications électroniques, y compris dans divers 

domaines de la vie, qui a conduit à l’émergence du terme commerce 

électronique en tant qu’impératif dans le domaine du commerce, aux 

niveaux international et intérieur 

Conformément au législateur algérien, la loi 18-05 du 10/05/2018 

définit les règles et les conditions régissant la pratique du commerce 

électronique. 

 La plus importante de ces conditions est peut-être l'inscription 

au registre du commerce, en plus d'organiser le processus des offres 

commerciales électroniques, grâce à la protection juridique du 

consommateur électronique, mais ces procédures restent incomplètes 

jusqu'à la publication des décrets d'application effectifs des articles de 

cette loi, dont le dernier était le décret exécutif 19-89 du 05 / 03/2019 

qui définit les modalités de conservation des enregistrements de 

transaction électroniques et de leur envoi au Centre national 

d'enregistrement commercial. 

Mots-clés: commerce électronique, fournisseur électronique, 

consommateur électronique, contrat électronique, registre du commerce 

électronique. 

 مقدمة

عرف القرن الحالي بثورة إلكترونية شملت جميع املجاالت، وذلك راجع للتطور  

 .العلمي الهائل الذي تعرفه البشرية

، الطب، إلى مجاالت أخرى فمن مجاالت املعامالت البنكية إلى الاتصاالت الحديثة، إلى مجال 

 .هذه املجالت عرفت استعماال واسعا لألجهزة إلالكترونية

ففي مجال التجاري لم تعد التجارة تعتمد على الوسائل التقليدية، بل أصبحت الصفقات 

تتم عن طريق وسائط الالكترونية وهو ما يعرف بالتجارة الالكترونية ،حيث تعددت وسائل 
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التعاقد الحديثة، من التلكس إلى الفاكس والتليفون والكمبيوتر فمن  خالل هذه الوسائط 

 .قد في شتى أنواع العقوديمكن إجراء التعا

وعلى هذا نظمت التجارة إلالكترونية من طرف دول العالم ،بما فيها املنظمات  

الدولية كلجنة ألامم املتحدة للقانون التجاري الدولي التي أصدرت الدليل التشريعي لقانون 

 .اليونيسترال النموذجي بشأن التجارة إلالكترونية وعدة منظمات أخرى 

، سارعت العديد من الدول إصدار تشريعاتها الوطنية الداخليعيد أما على الص

الخاصة بالتجارة الالكترونية وأبرزها إلامارات العربية املتحدة واململكة الهاشمية  ألاردنية 

 .تونس وغيرها

يتعلق بالتجارة  85/50/9581الصادر في  50-81وفي الجزائر فقد صدر القانون 

يم عملية التجارة الالكترونية ،وذالك بوضع  ضوابط وشروط يهدف إلى تنظ. إلالكترونية

 : وفق إلاشكالية التالية . حور دراستنا حولهاسوف تتم

 ما هي الضوابط التي ألزم بها املشرع الجزائري أطراف العملية التجارية إلكترونيا؟ -

 ما هي الالتزامات امللقاة على عاتق املورد الالكتروني؟ -

 ات امللقاة على عاتق املستهلك الالكتروني؟ما هي الالتزام -

 ......وغيرها

 :سوف تتمحور دراستنا طبقا للخطة التالية 

 .متطلبات ممارسة التجارة الالكترونية: املحور ألاول 

 .شروط ممارسة التجارة إلالكترونية: أوال 

 .واجبات املورد واملستهلك إلالكتروني : ثانيا 

 املسؤولية القانونية للمورد إلالكتروني :املحور الثاني

 .املسؤولية املدنية للمورد إلالكتروني: أوال 

 للمورد إلالكتروني. املسؤولية إلادارية: ثانيا   

 .املسؤولية الجنائية للمورد إلالكتروني: ثالثا 
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 املحور ألاول 

 لبات ممارسة التجارة الالكترونيةمتط

الذي يقوم بتسويق، أو يعتبر املورد إلالكتروني ذلك الشخص الطبيعي أو املعنوي  

وهذا ما نص (58) أو توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصاالت إلالكترونية، ،اقتراح

املتعلق بالتجارة إلالكترونية باعتبار أن املورد  50-81من القانون  50عليه املشرع في املادة 

ميز باالحترافية، والدراية الكافية باملنتوج، وكيفية استعماله، واملخاطر الناتجة إلالكتروني يت

 . عن ذلك الاستعمال

وعلى هذا ألاساس قرر املشرع حماية املستهلك في العقود كافة والعقود إلالكترونية 

بصفة خاصة وذلك راجع لحالة الضعف التي تسيطر على املستهلك أثناء التعاقد، باإلضافة 

ى التباين بين املنهي أو املتحرف الذي يقدم السلعة أو الخدمة باعتباره الطرف ألاقوى الذي إل

 (50). يفرض شروطه على املستهلك

على هذا ألاساس اشترط املشرع توافر شروط في ممارسة التجارة إلالكترونية 

 :وواجبات يقوم بها املورد إلالكتروني، وهذا ما سنعرج عليه كالتالي

 .روط ممارسة التجارة إلالكترونيةش: أوال

يخضع نشاط '' :السالف الذكر ما يلي 50-81من القانون  51جاء في نص املادة  

التجارة إلالكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في الصناعات التقليدية والحرفية، 

ائر حسب الحالة، ونشر موقع الكتروني أو صفحة إلكترونية على الانترنت ستضاف بالجز 

 .  com.dzبامتداد 

يجب أن يتوفر املوقع إلالكتروني للمورد إلالكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من - 

 (.50).صحته

،ثم املتطلبات املتعلقة باملعامالت  58وعليه سنتناول التسجيل في السجل التجاري تحت رقم

 .59التجارية رقم 
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 .التسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية /:58

تكمن أهمية السجل التجاري في دعم الائتمان التجاري، وهذا ال يتم إال عن طريق 

التعريف والشهر باملركز القانوني للتاجر والعناصر املختلفة التي يتألف منها نشاطه 

نفوس املتعاملين معه وتسهيل عمله  والتي من شأنها بعث الثقة والاطمئنان في التجاري،

 ( 50). ويقصد بالتسجيل في السجل التجاري كل قيد أو تعديل أو شطب(50) .التجاري 

فالتسجيل يهدف إلى إلاعالن عن مجموعة من البيانات التي يوجب املشرع على الشخص  

نشاط القائم بالنشاط التجاري نشرها بصفة أولية عند التعبير عن رغبته في حماية ال

التجاري ،أو ما يطرأ عليها من تغييرات في املستقبل ،كما يشمل أيضا إلاعالن عن التوقف 

 (50). الذي يلحق التاجر عن ممارسة نشاطه التجاري 

وعلى هذا ألاساس فالتسجيل يعتبر مرحلة تمهيدية ،أي إجراء أولي يتوقف على  

 (50). أو التعديل ،أو الشطب في السجل التجاري  قبوله عملية القيد،

وثائق للحصول على السجل التجاري  1فقد اشترط املركز الوطني للسجل التجاري إحضار 

 :الخاص بالنشاط التجاري إلالكتروني للشخص املعنوي وهي

 . طلب ممض ى ومحرر على استمارة يسلمها املركز الوطني للسجل التجاري  -

مؤهل الستقبال نشاط تجاري، أو سند ملكية ،أو عقد إيجار ،أو اختبار  إثبات وجود محل -

كل عقد أو مقرر تخصيص  -.الوعاء العقاري الذي يمارس فيه ويحوي النشاط التجاري 

 .مسلم من طرف هيئة عمومية

نسخة من القانون ألاساس ي املتضمن تأسيس الشركة أو نسخة من النص التأسيس ي  -

نسخة من إعالن نشر القانون ألاساس ي للشركة في  -.سة عموميةلشركة إذا كانت املؤس

 .النشرة الرسمية لإلعالنات

 (50). دج 0555وصل تسديد حقوق الطابع الجبائي واملقدرة بـ  -

أما بالنسبة للشخص الطبيعي ،فإن املشرع منع من ممارسة النشاط التجاري ألاشخاص    

الاعتبار، الرتكابهم الجنايات والجنح في مجال حركة رؤوس املحكوم عليهم الذي لم يرد لهم 

ألاموال من وإلى الخارج ،أو إنتاج وتسويق املنتجات املزورة واملغشوشة املوجهة لالستهالك 
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التقليد أو املساس بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة والاتجار  –الرشوة  -التفليس

 .باملخدرات

السالف  51-50املعدل واملتمم للقانون  50-80القانون من  59وهذا ما جاء في نص املادة 

 : الذكر والتي جاء فيها ما يلي

ال يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا،  -…  .....51تعدل املادة  -

ألاشخاص املحكوم عليهم الذي لم يرد لهم الاعتبار الرتكابهم الجنايات والجنح في املجاالت 

- التالية

إنتاج أو تسويق املنتوجات املزورة واملغشوشة  -.حركة رؤوس ألاموال من وإلى الخارج -

 .املوجهة لالستهالك

الاتجار  -. التقليد أو املساس بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة –الرشوة  -التفليس  -

 (51). باملخدرات

السالف الذكر في  50-80ون باإلضافة إلى هذا كله فإن الجديد الذي جاء به املشرع في القان  

 (50). أنه يمكن القيد في السجل التجاري بالطريقة إلالكترونية 50املادة 

يحدد كيفيات القيد  50/50/9580املؤرخ في  888-80باإلضافة إلى املرسوم التنفيذي رقم     

ل والذي تطرق إلى كيفيات القيد في السج (85). أو التعديل أو الشطب في السجل التجاري 

 .وما يليها، وهي نفس الشروط التي تطرقنا لها سابقا 50الجاري في الفصل الثاني من املادة 

واملالحظ أن عملية التسجيل تتم بالرجوع إلى البيانات املذكورة في مدونة ألانشطة  

 (88). الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري 

السجل التجاري العادي فلقد أتاح باإلضافة إلى الشروط التي اشترطها املشرع في 

املشرع إمكانية إنشاء بطاقة وطنية للموردين إلالكترونيين لدى املركز الوطني للسجل 

التجاري تضم املوردين إلالكترونيين املسجلين في السجل التجاري أو في سجل الصناعات 

 .التقليدية والحرفية
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نية إال بعد إيداع اسم النطاق لدى مصالح كما ال يمكن ممارسة نشاط التجارة إلالكترو       

املركز الوطني للسجل التجاري، وتكون البطاقية الوطنية للموردين إلالكترونيين في متناول 

 (80). املستهلك إلالكتروني

 ارية عن طريق الاتصال إلالكترونياملتطلبات املتعلقة باملعامالت التج/: 50

السلف الذكر أنه يجب أن تكون كل  50-81من القانون  85جاء في نص املادة  

معاملة تجارية إلكترونية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني وأن توثق بموجب عقد إلكتروني 

 (80). يصادق عليه املستهلك إللكتروني

عقد يتم   50-81من القانون  50ويقصد بالعقد إلالكتروني طبقا للفقرة الثانية من املادة 

الفعلي واملتزامن ألطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال إبرامه عن بعد دون الحضور 

 (80) .إلالكتروني

 التعاقد إلالكتروني/ أ

السمة ألاساسية للتعاقد إلالكتروني أن يتم بين متعاقدين ال يجمعهما مجلس  

عقد حقيقي حيث يتم التعاقد عن بعد بوسائل تكنولوجية مختلفة، فتبادل التراض ي فيها 

عبر شبكة الانترنت ،من خالل مجلس عقد حكمي افتراض ي لذلك فهو فوري  يكون إلكترونيا

فال يمنع تكييف العقد عن بعد وجود الوسيط  (80). معاصر رغم أنه تم عن بعد

إلالكتروني فقد يكون إلايجاب غير معاصر للقبول وهذا منطقي نتيجة للصفة التبادلية 

 (80). ألطراف العقد

ال يختلف عن التعاقد التقليدي من حيث املوضوع وألاطراف،  كما أن التعاقد إلالكتروني

ولكنه يختلف من حيث طريقة إبرامه باستخدام وسائط الكترونية وهذه الوسائط دفعت 

إلى اختفاء الكتابة التقليدية والتي تقوم على الوسائل التقليدية الورقية لتحل محلها الكتابة 

 (80). ونيةإلالكترونية التي تقوم على دعائم إلكتر

 :كما أوجب املشرع بأن يتضمن العقد إلالكتروني على املعلومات التالية

 .شروط وكيفيات التسليم -.الخصائص التفصيلية للسلع والخدمات -
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شروط فسخ العقد إلالكتروني وشروط كيفيات الدفع، وكيفيات إعادة املنتوج، وكيفية  -

والكيفيات التي تتعلق بالبيع بالتجريب عند معالجة الشكاوى، باإلضافة إلى الشروط 

 80الحاجة، الجهة القضائية املختصة ومدة العقد حسب الحالة، وهذا ما نصت عليها املادة 

 (81). 50-81من القانون 

 (إلاشهار)ق في التبصير وإلاعالم الح/ ب

أن املنهي هو من يعرف ويسلم بمواصفات السلعة أو الخدمة التي يعرضها  ألاصل 

في السوق، ويجهل أغلب املستهلكين الحكم املسبق على السلعة أو الخدمة، لذا كان لزاما 

 .على املنهي، أو املورد إعالم املستهلك وتبصيره بهذه املواصفات الخاصة بالسلعة أو الخدمة

لكين إعالما صادقا يتيح للمستهلك حرية التعاقد حيث يلزمه وبمعنى آخر إعالم املسته

 :والتي جاء فيها 50-/81من القانون  88املستهلك بكل املعلومات الالزمة وهذا ما جاء في املادة 

يجب أن يقدم املود إلالكتروني العرض التجاري بطرق مرئية ومقروءة ومفهومة ويجب أن  -

 (:املعلومات آلاتية يتضمن  على ألاقل على سبيل الحصر

 (05). رقم التعريف الجبائي والعناوين املادية و طرق إرجاع املنتوج أو استبداله

فإذا أخل بهذا الالتزام فإنه يكون مسؤوال أمام املستهلك  الالكتروني ألنه على علم بطريقة       

لطلبية املسبقة كما أشار املشرع إلى مصطلح ا.استخدام املنتوج أكثر من املستهلك واملوزع

الطلبية السابقة هو تعهد بالبيع يمكن أن : منها بقولها 50الفقرة  50والتي عرفها في املادة 

 .يقترحه املورد إلالكتروني على املستهلك إلالكتروني في حالة عدم توفر املنتوج في املخزون

ترونية وعلى العموم أصبحت إلاعالنات التجارية من صميم ألاعمال التجارية إلالك 

يسبقها شكل من أشكال الدعاية وإلاعالن عبر شبكة الانترنت، وبحكم انتشارها الوافر فقد 

 .(08).تؤثر في سلوك املستهلك وتحثه على التعاقد إلالكتروني

 املالحظ أن املشرع ألزم املتدخل بإعالم املستهلك بكل املعلومات املتعلقة باملنتوج 

قانون حماية املستهلك وهي نفس الشروط  50-51من القانون  81و  80وهذا طبقا للمادة 

 (00). 50-81التي أدرجها في القانون 
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 05الذي تطرق إلى إلاشهار إلالكتروني في املادة  50-18وبالرجوع إلى  هذا القانون  

ق الاتصاالت منه والتي اشترطت على أن الترويج للسلع أو إلاشهار الذي يتم عن طري

إلالكترونية يجب أن يتم ويلبي الحاجيات واملقتضيات التي تسمح بتحديد الشخص الذي تم 

تصميم الرسالة إلاشهارية لحسابه، وأن ال تخل أو تمس باآلداب العامة والنظام العام، وأن 

تحدد بوضوح ما إذا كان العرض التجاري يشمل تخفيضات أو مكافآت إذا كان العرض 

 (00). أو ترويجيا تجاريا 

باإلضافة إلى جميع الشروط الواجب إنشاءها لالستفادة من العرض التجاري  

ولذلك لكون إلاشهار علم وفن وإدارة هامة ووسيلة ناتجة للتأثير على املستهلك وإرادته تجاه 

فاإلشهار  (00). منتوج معين، فهو وسيط بين املورد واملستهلك والغرض منه تحقيق الربح

Publicité (نشر أو شهر أو إعالن أو عالنية أو علنية) هو من الوسائل التي تهدف إلى ،

 ( 00). التعريف باملنتوج عن طريق رسالة مكتوبة أو مرئية

 واجبات املورد واملستهلك إلالكتروني: ثانيا

كون العقد إلالكتروني من العقود امللزمة لجانبين والذي ينش ئ التزامات متقابلة في   

كل من املتعاقدين، كالبيع يلتزم فيه البائع بنقل ملكية املبيع في مقابل أن يلتزم املشتري ذمة 

 ( 90. )بدفع الثمن، أي التقابل القائم ما بين الالتزامات أحد الطرفين والطرف آلاخر

 ت املورد إلالكترونيواجبا/: 58

قوة القانون أمام بعد إبرام العقد إلالكتروني  يصبح املورد الالكتروني  مسؤوال ب

املستهلك عن حسن تنفيذ العقد والالتزامات املترتبة عن ذلك، سواء تم تنفيذها من قبله أو 

من قبل مؤدى خدمات آخرين، غير أنه يمكن للمورد إلالكتروني أن يتحلل من كل 

أو مسؤولياته أو جزء منها، إذ أثبت أن عدم تنفيذ الالتزامات يعود إلى املستهلك إلالكتروني 

 (.00). إلى قوة قاهرة

كما يلزم املورد إلالكتروني بإرسال نسخة إلكترونية من العقد إلى املستهلك  -

 (01).إلالكتروني
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كما يجب ويترتب على كل بيع ملنتوج أو تأدية خدمة عن طريق الاتصاالت إلالكترونية إعداد  -

كما يجب أن تسلم الفاتورة فاتورة من قبل املورد إلالكتروني تسلم للمستهلك إلالكتروني، 

 (00). في شكلها الورقي للمستهلك إلالكتروني إذا طلبها

-50لإلشارة فإن الفاتورة تخضع لشروط تحرير تطرق إليها املشرع في املرسوم التنفيذي رقم 

 (05). 85/89/9550املؤرخ في  001

أما في حالة عدم احترام املورد إلكتروني آلجال التسليم يمكن للمستهلك إلالكتروني إعادة  -

أيام عمل ،ابتداء من تاريخ التسليم ( 50)إرسال املنتوج على حالته في أجل أقصاه أربعة 

الفعلي للمنتوج ،مع الحق في املطالبة بالتعويض عن الضرر طبقا لألحكام العامة في القانون 

ني، وعلى املورد في هذه الحالة إرجاع املبلغ املدفوع كثمن لهذه السلعة وكذلك النفقات املد

يوما ،ابتداء ( 80)في أجل خمسة عشر ( كأجرة الناقل مثال)املتعلقة بإعادة إرسال املنتوج 

 ( 08). من تاريخ استالم املنتوج

يجب على املورد استعادة  وفي حالة تسليم عرض غير مطابق للطلبية أو كان املنتوج معيبا -

سلعته أو منتوجه، كما يجب على املورد إلالكتروني عدم املوافقة على طلبية غير متوفرة في 

 .مخزنه

كما يجب على املورد إلالكتروني حفظ سجل املعامالت التجارية املنجزة وتواريخها وإرسالها  -

د سجل املعامالت التجارية حيث يع ،(00). إلكترونيا إلى املركز الوطني للسجل التجاري 

إلالكترونية ملف إلكتروني يودع فيه املورد إلالكتروني عناصر املعاملة التجارية وهذا طبقا 

 :والتي جاء فيها (00) .11-81من املرسوم التنفيذي  59للمادة 

سجل املعامالت التجارية ملف إلكتروني يودع فيه املورد إلالكتروني عناصر املعاملة '' 

 :ية املنجزة آلاتيةالتجار 

 '' ...وصل استالم -الفاتورة أو الوثيقة التي يقوم مقامها –العقد 

 11-81من املرسوم  59حيث ألزم املشرع تخزين العناصر املذكورة في الفقرة ألاولى من املادة 

 وفهمها، لتمكينالسالف الذكر من قبل املورد إلالكتروني بطريقة تمكن الولوج إليها وقراءتها 

 .عوان املؤهلين من تفحصهاألا 



 بقة عبد الحفيظ. د/ تباني اسعيد .د.ط 50-81ضوابط ممارسة التجارة الالكترونية طبقا للقانون 

 

100 
ISSN : 2710-8783 

 

إلى أنه يجب أن يتم حفظ هذه العناصر من طرف املورد إلالكتروني في شكلها باإلضافة  -

.  (00) .ألاصلي أي غير محرفة أو معدلة أو في شكل غير قابل للتعديل أو إلاتالف ملحتوياتها

علومات املتعلقة كما يجب على املورد إلالكتروني أن يرسل إلى مركز السجل التجاري امل

بموضوع املعاملة التجارية واملبلغ املحدد للمعاملة يتضمن كافة املبالغ بما فيها الرسوم، 

 .تاريخ املعاملة، طريقة الدفع الذي تمت به تسوية املعاملة التجارية إلالكترونية

به نص كل ذلك عن طريق فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقام الفاتورة إلالكترونية وهذا ما جاء 

 (00). السالفة الذكر 11-81من املرسوم  50املادة 

السالفة الذكر  50وضع املشرع كيفية وضع هذه املعلومات املنصوص عليها في املادة  كما -

من الشهر  95وفقا للمواصفات التي يضعها املركز الوطني للسجل التجاري قبل تاريخ 

 (00) .بالنسبة للمعامالت التجارة التي أجراها املورد خالل الشهر السابق

إلكترونيا يضع املركز الوطني للسجل الجاري  ولتمكين املورد من إرسال املعلومات 

منصة مخصصة لحفظ املعلومات املرسلة من قبل املوردين يتم ربطها مع مديرية 

 (00). الضرائب، وهذا إلاجراء في نظرنا ملحاربة التهرب الضريبي

من  08يتعرض املورد للعقوبات الواردة في املادة  11-81وعند إلاخالل بأحكام املرسوم 

دج  955555.55إلى  95555.55يعاقب بغرامة مالية من >> والتي جاء فيها  50-81نون القا

توجب  90من القانون علما أن املادة  90كل مورد إلكتروني كل مورد يخالف أحكام املادة 

      (  01). على املورد إلالكتروني حفظ السجالت إلالكترونية

 واجبات املستهلك إلالكتروني /: 50

يتعلق بالتجارة إلالكترونية  85/50/9581الصادر في  50-81بالرجوع إلى القانون  

والذي ألغى بعض الالتزامات على عاتق املستهلك، حيث ترك املجال للقواعد العامة 

املنصوص عليها في الشريعة العامة القانون املدني أو إلاتفاق الطرفين املورد واملستهلك 

 الخ... ت التسليم ودفع الثمنإلالكتروني، وهذا في مجاال 
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ما لم ينص العقد إلالكتروني >> على أنه  50-81من القانون  80حيث نصت املادة  

العقد إلالكتروني بمجرد  على خالف ذلك، يلتزم املستهلك بدفع الثمن املتفق عليه في

 (01).إبرامه

تروني أن يطلب يجب على املورد إلالك>> من القانون نفسه  80كما جاء في ن املادة  

من املستهلك إلالكتروني توقيع وصل الاستالم عند التسليم الفعلي للمنتوج أو تأدية الخدمة 

 (05). موضوع العقد إلالكتروني

   : أن التزامات املستهلك هي:يلي السالفتين الذكر ما 80و 80يفهم ن املادة 

فاق بين املتعاقدين ذكر في بمجرد إبرام العقد ما لم يوجد إت دفع الثمن املتفق عليه -أ

 90العقد إلالكتروني، ويثار هنا التساؤل عن كيفية الدفع وهذا ما أشار إليه املشرع في املادة 

على أن الدفع في املعامالت إلالكترونية إما عن بعد أو عند تسليم  50-81من القانون 

 .املنتوج، عن طريق وسائل الدفع املرخص لها وفق التشريع املعمول به

بمعنى آخر أن هناك منصات مخصصة لهذا الغرض منشأة ومستغلة حصريا من طرف 

البنوك املعتمدين من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر وموصولة بأي نوع من أنواع محطات 

الدفع إلالكتروني عبر شبكات التعامل العمومي للمواصالت السلكية والالسلكية،كما يتم 

بعد عبر الاتصاالت ية العابرة للحدود حصريا عن الدفع في املعامالت التجار 

 (08).إلالكترونية

وعلى هذا ألاساس ظهر ما يعرف بالنقود إلالكترونية، من أهم وسائل الدفع  

-إلالكتروني التي تتماش ى مع املميزات الخاصة بالتجارة إلالكترونية الشيك إلالكتروني

 (00) .الكمبيالة إلالكترونية وغيرها

وذلك عند الاستالم الفعلي للمنتوج أو تأدية الخدمة موضوع : صل الاستالمتوقيع و  -ب

 .العقد

أما بقية الالتزامات امللقاة على عاتق املستهلك فتركها للقواعد العامة، والتي مناطها تسليم 

ثمن املبيع، واستالم الش يء املبيع وفقا للقواد العامة في القانون املدني وألاعراف التجارية 

 .ارف عليهااملتع



 بقة عبد الحفيظ. د/ تباني اسعيد .د.ط 50-81ضوابط ممارسة التجارة الالكترونية طبقا للقانون 

 

102 
ISSN : 2710-8783 

 

 املحور الثاني

 لية القانونية للمورد إلالكترونياملسؤو 

حيث يعد الحلقة ألاقوى في العملية  كون املورد إلالكتروني منهي عارف باملنتوج 

التعاقدية التي تتم بواسطة إلكترونية ،لذلك تقوم مسؤوليته على كل ما من شأنه أن يؤدي 

 .إلى الضرر باملستهلك إلالكتروني ،أو عن عدم تنفيذ الالتزامات  الناتجة على هذا العقد

 املسؤولية املدنية: أوال

م تنفيذ العقد الالكتروني أو في حالة الضرر تثور املسؤولية املدنية في حالة عد

الذي تلحق املستهلك إلالكتروني من جراء العملية التعاقدية بواسطة الوسائط 

 :أشار املشرع إلى مسؤولية املورد في الحاالت التالية 50-81فبالرجوع إلى القانون .إلالكترونية

تم طلبها من طرف املستهلك عندما يسلم املورد إلالكتروني منتوجا أو خدمة لم ي/: 58

 (00). إلالكتروني، ال يمكنه املطالبة بدفع ثمن أو مصاريف التسليم

في حالة عدم احترام املورد إلالكتروني آلجال التسليم، هنا يمكن للمستهلك إرجاع  /:50

أيام ،مع الحق في املطالبة بالتعويض عن  0املنتوج على حالته الطبيعية في أجل أقصاه 

 (00). بقا للقواعد العامةالضرر ط

في حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية، أو في حالة ما كان املنتوج معيبا ،يمكن  /:50

واسترجاع املبالغ املدفوعة دون إلاخالل بإمكانية  للمستهلك إلالكتروني إلغاء الطلبية،

 (00). مطالبة املستهلك إلالكتروني بالتعويض في حالة وقوع الضرر 

مسؤولية )ل بالتزام عقدي واملالحظ أن املسؤولية املدنية للمورد تقوم عن إلاخال 

، أو على الضرر فتكون مسؤولية تقصيرية أساسها الخطأ تستوجب (عقدية

فاملسؤولية العقدية تقوم على إلاخالل بالتزام عقدي يختلف باختالف العقد أما .التعويض

بالتزام قانوني واحد ال يتغير هو الالتزام بعدم املسؤولية التقصيرية تقوم على إلاخالل 

 (00). إلاضرار بالغير

وفي الواقع أن أشخاص القطاع الخاص تفاديا للمسؤولية املدنية تلجأ إلى تأمينها  

والتي نصت (.00). املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم 50-10من ألامر  800من خالل املادة 
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ة املدنية سواء كانت تندرج في إطار املسؤولية التقصيرية على وجوب التأمين على املسؤولي

 810قانون مدني، أو مسؤولية مدنية عن فعل ألاشياء طبقا للمادة  890املادة  مطبقا ألحكا

 (01). ق مدني والتي يرتبط بالتنفيذ الس يء للعقد

 املسؤولية إلادارية: ثانيا

أو تحفظية وهي إجراءات الهدف يمكن لإلدارة أن تقوم بإجراءات إدارية احترازية  

منها الوقاية والاحتراز وتتمثل عادة في حجز الوسائل وألادوات التي تستعمل في ارتكاب 

املخالفات والتي تكون عادة سلفا محل للنشاط الاقتصادي باإلضافة إلى الغلق والشطب من 

 (00). السجل التجاري 

 .يتعلق بحماية املستهلك 90/59/9551في املؤرخ  50-51من القانون  10فلقد جاء في املادة 

 :يلي ما(05)

من قانون العقوبات تضم الغرامات املنصوص عليها في أحكام هذا  00طبقا ألحكام املادة ''

تضاعف الغرامات ويمكن للجهة القضائية املختصة إعالن  –القانون وفي حالة العود 

 (08) ''.شطب السجل التجاري املخالف

ستة ( 0)إلى ( 8)يأمر بغلق املوقع إلالكتروني ملدة تتراوح من شهر ويمكن للقاض ي أن 

 (00).أشهر

كما يمكن للقاض ي أن يأمر بغلق املوقع إلالكتروني باإلضافة إلى الشطب من السجل 

 (  00). التجاري 

 املسؤولية الجنائية: ثالثا

باإلضافة إلى العقوبات املقررة ملحاربة الغش والخداع في قانون العقوبات ودون  

املساس بالعقوبات ألاشد املنصوص عليها في التشريع املعمول به ،سواء في قانون العقوبات 

يحدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية،  90/50/9550املؤرخ في  59-50،أو القانون 

-81املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش ،فإن املشرع الجزائري في القانون  50-51أو قانون 

دج كل من يعرض  8555.555إلى  955.555السالف يعاقب بغرامة مالية قدرها من  50
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من  50للبيع أو بيع عن طريق الاتصال إلالكتروني املنتجات أو الخدمات املذكورة في املادة 

 (00). 50-81القانون 

 :بما يلي وهي تتعلق

 لعب القمار والرهان واليناصيب، املشروبات الكحولية والتبغ، املنتجات الصيدالنية، -

املنتجات التي تمس بحقوق امللكية الفكرية،كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع  -

 .املعمول به

 .كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي -

  :نفسه والتي جاء فيها 50-81من القانون فقرة أولى  01باإلضافة إلى املادة  

من هذا  50دج كل من يخالف أحكام املادة  9555.555إلى  055.555أن العقوبة تتراوح بين 

القانون، والتي تمنع معاملة عن طريق الاتصاالت إلالكترونية في العتاد والتجهيزات 

 .واملنتجات الحساسة املحددة عن طريق التنظيم املعمول به

ك كل الخدمات ألاخرى التي من شأنها املساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام وكذل

 (00. )وألامن العمومي

 الخاتمة

مما ال شك فيه أن املشرع الجزائري وضع ضـــــوابط ملمارسة النشـــــــاط التجاري  

خرا باملقارنة ، ولكن مما يعاب على هذا القانون  جاء متأ50-81إلالكتروني جاء بها القانون 

مع عدة دول أخرى، ىاإلضافة إلى عدم صدور املراسيم التنظيمية إال مؤخر عند صدور 

الذي يحدد كيفيات حفظ سجالت املعامالت التجارية إلالكترونية وإرسالها  11-81املرسوم 

إلى املركز الوطني للسجل التجاري، والذي لم يكن في مستوى التطلعات التي تهدف إلى تنظيم 

 .لعمليات التجارية الالكترونية في الجزائرا

 :وعلى هذا ألاساس نقترح التوصيات التالية

تفعيل املؤسسات البنكية إلادارية التي تتعامل مع املتعاملين الاقتصاديين سواء بتوفير  -

املعدات الالزمة لذلك أو التأطير البشري الكفء لسير هذه املصالح، بغية إعطاء الفعالية 

 .ألداة إلالكترونيةألاكثر ل
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وضع آليات الاقتصادية تخدم الاقتصاد الرقمي كضمانة للوقوف أمام التحديات  -

 .الاقتصادية العاملية

العمل على نشر الوعي والحث على استعمال املعامالت الالكترونية والسيما املالية منها  -

 .د الوطنيوذلك نظرا للدور ألاساس ي الذي يلعبه رأس املال في تنشيط الاقتصا

حث البنوك واملؤسسات املالية على استعمال النقود إلالكترونية بدال من وسائل الدفع  -

 .التقليدية ملا لها من ضمانة سواء من جانب ربح الوقت أو من القرض والاختراق

آليات أكثر ضمانا قصد جلب املتعاملين الاقتصاديين وذلك بتشجيع الاستثمار  وضع -

 .والتوفير مما يفعل الجهاز املصرفي الذي يعتبر الرئة الحقيقية للمعامالت التجارية املالية

 :الهوامش

 91 ج ر  عدد -يتعلق بالتجارة إلالكترونية  85/50/9581الصادر في  50-81من القانون  50املادة ( 8)

 .0ص -80/50/9581الصدرة بتاريخ 

 -9550 -إلاسكندرية -دار الفكر الجامعي -إبرام العقد إلالكتروني دراسة مقارنة -خالد ممدوح إبراهيم( 0)

 .091ص

 .0ص -مرجع سابق -50-81من القانون  51املادة ( 0)

 .890ص، 9555الجزائر،  -دار املعرفة -الجزائري  الوجيز في شرح القانون التجاري  -عمور عمورة( 0)

ج ر  -ويتعلق بشروط ممارسة ألانشطة التجارية 80/51/9550الصادر في  51-50من القانون  50املادة ( 0)

 .0ص -81/51/9550الصادرة بتاريخ  09عدد 

أطروحة  -إلاطار القانوني ملمارسة ألانشطة التجارية في القانون الجزائري  -نور الدين بن حميدوش (0)

 -جامعة دمحم خيضر بسكرة -ل شهادة دكتوراه العلوم القانونية تخصص قانون ألاعمالمقدمة لني

 .01ص -9580/9580

مقال منشور في جريدة النهار  -هكذا يتم استخراج السجل التجاري للتجارة إلالكترونية -مروة عجاج (0)

50/89/9581  online.com   www.ennahar: hllp 

الصادر في  50-80من القانون  59املعدلة باملادة  -املرجع السابق 51-50من القانون  51 املادة (1)

 01ج ر عدد  -واملتعلق بشروط ممارسة ألانشطة التجارية 51-50يعدل وتمم القانون رقم  90/50/9580

 .00ص -90/50/9580بتاريخ 

 .00ص -جع السابقاملر  -50-80من القانون  50املادة ( 0)

http://www.ennahar/
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يحدد كيفيات القيد أو التعديل أو الشطب في  50/50/9580املؤرخ في  888-80املرسوم التنفيذي ( 85)

 .وما يليها 0ص -80/50/9580الصادرة في  90ج ر عدد  -السجل التجاري 

 ص -املرجع نفسه -888-80من املرسوم  90املادة  (88)

 .0ص -املرجع سابق -50-81من القانون  51املادة ( 80)

  .0ص -املرجع نفسه -50-81من القانون  85املادة ( 80)

 .50ص -املرجع سابق -50-81من القانون  9الفقرة  50املادة  أنظر( 80)

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم القانونية  -إبرام العقد إلالكتروني -بلقاسم حامدي( 80)

 .01ص -9580/9580 -ج لخضر باتنةجامعة الحا -تخصص قانون ألاعمال

 .01-01ص -املرجع نفسه -بلقاسم حامدي( 80)

 .00ص -املرجع سابق -خالد ممدوح إبراهيم (80)

 .50ص -املرجع سابق -50-81من القانون  80املادة  أنظر( 81)

 -صأطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخا  -الحماية الجنائية للمستهلك -فاطمة بحري ( 80)

 .00ص -9589/9580 -جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

 .50ص -املرجع سابق -50-81من القانون  88املادة  أنظر( 05)

 .008ص -املرجع السابق -خالد ممدوح إبراهيم( 08) 

ج ر عدد  -يتعلق بحماية املستهلك  90/59/9550املؤرخ في  50-51من القانون  81و  80املادة  أنظر( 00)

 .80ص -51/50/9551بتاريخ  80

 .1ص -املرجع السابق -50-81من القانون  05املادة  (00)

بحث مقدم لنيل  -إلاشهار التجاري التضليلي وأثره على متطلبات حماية املستهلك -محند فضيلة( 00)

تاريخ املناقشة  -جامعة دمحم بوقرة بومرداس -شهادة املاجستير في القانون تخصص عقود ومسؤولية

 .80ص -80/50/9580

 .80ص -املرجع نفسه -محند فضيلة( 00)

نظرية الالتزام  -املجلد ألاول  -الوسيط في شرح القانون املدني الجديد -عبد الرزاق أحمد السنهوري( 00)

 .805ص -9555بيروت  -منشورات الحلبي الحقوقية -بوجه عام مصادر الالتزام

 .0ص -السابق املرجع -50-81من القانون  81املادة ( 00)

 .0ص -املرجع نفسه -50-81من القانون  81املادة ( 01)

 .1ص -املرجع نفسه -50-81من القانون  95املادة ( 00)
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يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل  85/89/9550املؤرخ في  001-50املرسوم التنفيذي رقم ( 05)

 .88/89/9550الصادرة بتاريخ  15دد ج ر ع -ووصل التسليم والفاتورة إلاجمالية وكيفيات ذلك

 .1ص -املرجع السابق -50-81من القانون  99املادة ( 08)

 .1ص -املرجع نفسه -50-81من القانون  90و  90املادة  (00)

يحدد كيفيات حفظ سجالت املعامالت التجارية  50/50/9581املؤرخ في  11-81املرسوم التنفيذي  (00)

 .80ص -80/50/9581الصادرة بتاريخ  80ملركز الوطني للسجل التجاري ج ر عدد إلالكترونية وإرسالها إلى ا

 .80ص -املرجع نفسه -11-81من املرسوم التنفيذي  59املادة  (00)

 .80ص -املرجع نفسه -11-81من املرسوم التنفيذي  50املادة  (00)

 .80ص -املرجع نفسه -11-81من املرسوم التنفيذي  50املادة  (00)

 .80ص -املرجع نفسه -11-81من املرسوم التنفيذي  50و  50ملادة ا (00)

 .80ص -املرجع نفسه -11-81من املرسوم التنفيذي  50املادة  (01)

 .0ص -املرجع السابق -50-81من القانون  80املادة ( 00)

 .1ص -املرجع نفسه -50-81من القانون  80املادة  (05)

 .1ص -املرجع نفسه -50-81من القانون  90املادة ( 08)

 59ص -05/9581العدد  -مجلة املحامي -وسائل الدفع إلالكتروني -ألاستاذ دين زكريا (00)

 .1ص -املرجع السابق -50-81من القانون  98أنظر املادة  (00)

 .1ص -املرجع نفسه -50-81من القانون  58الفقرة  99املادة  (00)

 .1ص -نفسهاملرجع  -50-81من القانون  90املادة ( 00)

 -مصادر الالتزام -املجلد الثاني -الوسيط في شرح القانون املدني الجديد -عبد الرزاق السنهوري( 00)

 .100ص -9555 -بيروت -منشورات الحلبي الحقوقية

 51/50/8110الصادرة في  80ج ر عدد  -املتعلق بالتأمينات 90/58/8110املؤرخ في  50-10ألامر ( 00)

بتاريخ  80ج ر عدد  -املتعلق بالتأمينات -95/59/9550املؤرخ في  50-50لقانون املعدل واملتمم با

89/50/9550. 

دراسة مقارنة  -النظام القانوني لتعويض ألاضرار املاسة بأمن املستهلك وسالمته -ولد عمر الطيب( 01)

 .998ص -9551/9585 -تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد -لنيل شهادة دكتوراه القانون الخاص

أطروحة لنيل شهادة  -التزامات العون الاقتصادي في ظل قانتون املمارسات التجارية –طحطاح عالل ( 00)

 .850ص -9580/9580 -8جامعة الجزائر  -الدكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص
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بتاريخ  80ج ر عدد  -يتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش 90/59/9551الصادر في  50-51القانون  05)

 -يتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش 85/50/9581املؤرخ في  51-81معدل ومتمم بالقانون  -51/50/9551

 .80/50/9581الصادرة بتاريخ  00ج ر عدد 

 .99ص -املرجع نفسه -50-51من القانون  10املادة ( 08)

 .1ص -سهاملرجع نف -50-81من القانون  59الفقرة  00املادة ( 00)

 .1ص -املرجع نفسه -50-81من القانون  59الفقرة  01املادة ( 00)

 .1ص -املرجع نفسه -50-81من القانون  الفقرة ألاولى 00املادة ( 00)

 .1ص -املرجع نفسه -50-81من القانون  01املادة ( 00)

 :املراجع

 النصوص القانونية: أوال

الصادرة في  80ج ر عدد  -املتعلق بالتأمينات 90/58/8110املؤرخ في  50-10ألامر  -

 -املتعلق بالتأمينات -95/59/9550املؤرخ في  50-50املعدل واملتمم بالقانون  51/50/8110

 .89/50/9550بتاريخ  80ج ر عدد 

، 81/51/9550الصادرة بتاريخ  09ج ر عدد  -80/51/9550الصادر في  51-50القانون  -

املتعلق بشروط ممارسة ألانشطة  90/50/9580الصادر في  50-80ملعدل واملتمم بالقانون ا

 .90/50/9580بتاريخ  01ج ر عدد  -التجارية

ج ر عدد  -يتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش 90/59/9551الصادر في  50-51القانون  -

يتعلق  85/50/9581املؤرخ في  51-81معدل ومتمم بالقانون  -51/50/9551بتاريخ  80

 .80/50/9581الصادرة بتاريخ  00ج ر عدد  -بحماية املستهلك وقمع الغش

 91ج ر عدد  -يتعلق بالتجارة إلالكترونية  85/50/9581الصادر في  50-81القانون  -

 .80/50/9581الصدرة بتاريخ 

 النصوص التنظيمية: ثانيا

يحدد شروط تحرير الفاتورة  85/89/9550رخ في املؤ  001-50املرسوم التنفيذي رقم  -

الصادرة  15ج ر عدد  -وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة إلاجمالية وكيفيات ذلك

 .88/89/9550بتاريخ 
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يحدد كيفيات القيد أو التعديل أو  50/50/9580املؤرخ في  888-80املرسوم التنفيذي  -

 .80/50/9580ادرة في الص 90ج ر عدد  -الشطب في السجل التجاري 

يحدد كيفيات حفظ سجالت املعامالت  50/50/9581املؤرخ في  11-81املرسوم التنفيذي  -

الصادرة بتاريخ  80التجارية إلالكترونية وإرسالها إلى املركز الوطني للسجل التجاري ج ر عدد 

80/50/9581. 

 الكتب: ثالثا

 -دار الفكر الجامعي -دراسة مقارنةإبرام العقد إلالكتروني  -خالد ممدوح إبراهيم -

 .9550 -إلاسكندرية

نظرية  -املجلد ألاول  -الوسيط في شرح القانون املدني الجديد -عبد الرزاق أحمد السنهوري -

 .9555 -بيروت -منشورات الحلبي الحقوقية -الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام

مصادر  -املجلد الثاني -دني الجديدالوسيط في شرح القانون امل -عبد الرزاق السنهوري -

 .9555 -بيروت -منشورات الحلبي الحقوقية -الالتزام

 .دار املعرفة -الوجيز في شرح القانون التجاري  -عمور عمورة -

 الرسائل واملذكرات الجامعية : رابعا

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم  -إبرام العقد إلالكتروني -بلقاسم حامدي -

 .9580/9580 -جامعة الحاج لخضر باتنة -القانونية تخصص قانون ألاعمال

أطروحة  -ون املمارسات التجاريةزامات العون الاقتصادي في ظل قانالت –طحطاح عالل  -

 .9580/9580 -8جامعة الجزائر  -لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص

أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون   -الحماية الجنائية للمستهلك -فاطمة بحري  -

 .9589/9580 -جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان -الخاص

 -إلاطار القانوني ملمارسة ألانشطة التجارية في القانون الجزائري  -نور الدين بن حميدوش -

جامعة دمحم  -العلوم القانونية تخصص قانون ألاعمالأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 

 .9580/9580 -خيضر بسكرة
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دراسة  -النظام القانوني لتعويض ألاضرار املاسة بأمن املستهلك وسالمته -ولد عمر الطيب -

 -تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد -مقارنة لنيل شهادة دكتوراه القانون الخاص

9551/9585. 

بحث مقدم  -ار التجاري التضليلي وأثره على متطلبات حماية املستهلكإلاشه -محند فضيلة -

 -جامعة دمحم بوقرة بومرداس -لنيل شهادة املاجستير في القانون تخصص عقود ومسؤولية

 .80/50/9580تاريخ املناقشة 

 املجالت: خامسا

 .05/9581العدد  -مجلة املحامي -وسائل الدفع إلالكتروني -دين زكريا -

 املواقع إلالكترونية: سادسا
- hllp: www.ennahar online.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ennahar/
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 الجريمة املعلوماتية في مواجهة العقد الالكتروني 

Electronic contract in the face of information crime 

 معداوي نجية   :دكتورةال                                                                                 

 ستاذة محاضرة كلية الحقوق  أ                                                                           

 2، البليدة لونيس ي علي جامعة                                                                           

       bladialger@outlook.fr  :الالكترونيالبريد                                                              

 : خلص امل

 لى إتحول مفهوم التجارة التقليدية  الى السريع  التكنولوجيالعلمي و دى التطور أ

 الاعتراف نأحيث و  ،آلياتها كأهم العقد الالكتروني منها برز و  ظهور التجارة الالكترونية 

 التشريعية الترتيبات مجموعة من بوضع إال يكون  ال قانونا إلالكتروني العقد بوجود

مام اهمية التدابير ألى وجوب الوقوف إدفعت  ،والدولي الوطني املستوى  على إلالزامية

تي شكلت وتشكل تهديد لهذا هي الجريمة املعلوماتية الو  ،التشريعية لحماية نظم املعلومات

التقنيات  تطور  إثر على تءجا التي ،العصر جرائممن  املعلوماتيةالجريمة  وتعتبر .العقد

 .الدول  أمام تحدياالجرائم النوع من  هذامواجهة  تأصبح بحيث ،والتكنولوجيا الحديثة

الجريمة  إلالكترونية، الالكتروني، التجارة الانترنت، العقد : الكلمات املفتاحية

 .املواجهة القانونية املعلوماتية،

Abstract : 

The rapid scientific and technological development has led to the 

transformation of the concept of traditional commerce into the 

emergence of electronic commerce،and the electronic contract has 

emerged from it as its most important mechanism،and since the legal 

recognition of the existence of an electronic contract can only be made 

by establishing a set of mandatory legislative arrangements at the 

national and international level،which prompted the necessity of 
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standing In view of the importance of legislative measures to protect 

information systems،which is the information crime that has formed 

and is a threat to this contract. Information crime is considered one of 

the crimes of the times،which came on the heels of the development of 

modern technologies and technology،so that confronting this type of 

crime has become a challenge for states. 

Key words : 

Internet،electronic contract،electronic commerce،information 

crime،legal confrontation. 

 : مقدمة

ت ار يفي إحداث تغي ابارز  ا دور ،وماتي في وقتنا الحاليلاملع لعب التطور التكنولوجي و

ى إدخال لذه التكنولوجيا عهت لحيث عم،مجاالت الحياة البشرية لففي مخت جذرية

ى إلاطالق لا عهولعل من أبرز ،ومهذا املفبهور عدة مجاالت هإلى ظ الذي ألامر،يم تقنيةهمفا

صط و الذي،إلانترنتور شبكة هتجسد بظ الذي،الرقمي باالقتصاد  ما ُيسمى
ُ
ى لح علأ

عرف بالتجارة إلالكترونية، واملستقبل بتجارة العصر   هتسميت
ُ
 .أو ما ت

 تسوق  طريقة من تغيير في مهسا قد ،إلالكترونية التجارة ومهمف أن مالعل مع

 أسواق ادي وامل التسوق  عالم ظل من ،ألاخير ذاهل نوعية ةلنق بإحداث وذلك ،كهلاملست

 الاتصال تقنيات فلمخت بفضل ،رقمية بيئة في القائم التسوق  من أخر نمط إلى عادية

 .الحديثة

ا
ّ
 خاصة إلالكتروني والتعاقد،عامة بصفة إلالكترونية التجارة موضوع بأن نجد لذ

سا التي التجارية ألاساليب مهأ من، (العقد التجاري الالكتروني)
ُ
 وتفتح تطوير في مهت

 ودالجه من العديد رتهظ ذلك تحقيق مسار وفي،الدولي الصعيد ىلع وباألخص الاقتصاد

شجع سياسة وضع إلى سعت التي الدولية
ُ
ستحدثة ألانشطة من النوع ذاه ت

ُ
 في القائمة امل

 .الانترنت العمود الفقري لها  ضيةافترا أسواق ظل
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التطور الهائل في مجال استخدام الحاسبات آلالية وشبكة املعلومات  لكن هذا

الدولية على الرغم من إيجابياته املتعددة إال أنه ينطوي في داخله على مخاطر تفوق كافة 

التصورات فى تهديده لألمن في املستقبل ويكفى أن نعرف أنه بلمسة واحدة يمكن لشخص 

أو ،ؤسسات أو الشركات الكبرى خسائر مالية كبيرةأو مجموعة أشخاص أن يكبدوا بعض امل

املتداولة  لألموالمن الضروري توفير الحماية الجنائية و كان ،يهددوا أمن واستقرار املجتمع

هذه ألاموال يمكن أن تكون محال لجرائم السرقة والنصب ف، إلالكترونيةالتجارة في نطاق 

لألموال والبطاقات  للبيانات و الاستخدام غير املشروعاو  ،ديمالاتالف الع وخيانة ألامانة و

باعتبار ان   ،التي يتم  استعمالها عند ابرام العقد الالكتروني او عند تنفيذه    إلالكترونية 

ني ينشا و ينفذ في بيئة واحدة مع هذه الجرائم و القاسم املشترك بينهما العقد الالكترو

 جهة منو ،و هو مصدر اغراء لهذا النوع من الجرائم      ،الوسائل التكنولوجية الحديثة  

 والخدمات السلع على قاصرا يعد لم الالكتروني للتعاقد الواسع الانتشار أن نجد أخرى 

 أضحى بينهما الدولي التعاقد أن بل ، املورد و املستهلك فيها يكون  التي ذاتها الدولة في املتوافرة

حاول (  على الصعيد الدولي  او الوطني ) عليه فإن املشرع و  .متسارع نحو على و شائعا

 .بسن قوانين خاصة قياسا على بعض التشريعات املقارنة  الخطرمعالجة هذا 

من خالل ان التجارة الالكترونية و اهميتها املتزايدة دفعت  اهمية الدراسةتبرز و 

ومن هنا لم يكن ،الى وجوب الوقوف امام اهمية التدابير التشريعية لحماية نظم املعلومات 

و منها العقد  فحماية أنشطة التجارة الالكترونية،كافيا اعتماد الحماية التقنية فقط 

وضمن حقيقة أن مجرمي ،مميزة ومتجددة وشاملة  تستلزم حلول امن تقنية  ، الالكتروني 

كما تستلزم حماية قانونية وتدخال ،التقنية والشبكات يسبقون حماتها بخطوة دائما 

 و غيرها تشريعيا لتجريم كافة صور جرائم الكمبيوتر و التعامالت الواردة على هذه الالة 

باعتباره من اهم اليات  الالكترونيالعقد  لذا  يطرح التساؤل عن مفهوم .نترنت  بواسطة الا 

https://maraje3.com/2011/04/crimes-contre-les-sites-web/
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كونها احد التهديدات الكبرى و ،الجريمة املعلوماتية  ؟ و عن ماهية التجارة الالكترونية 

 .؟ و كيف يحاول املشرع الجزائري مواجهتها،الاشكاليات التي تعيق  نمو التجارة الالكترونية 

ملالمسة  لإلحاطة وو ،لوصفي على هذه اشكالية تم اتباع املنهج التحليلي   ا لإلجابة

 :هي كاآلتيو  محاور  3إلى  الدراسةارتأينا تقسيم ،املوضوعهذا جوانب 

  .و خصائصه مفهوم  العقد إلالكتروني   -أوال

 .إلالكترونيالجريمة املعلوماتية كتهديد للعقد  -ثانيا

 . ي الجزائر  القانون  مواجهة الجريمة املعلوماتية في -ثالثا

 ول املحور لا 

 خصائصهو  إلالكتروني مفهوم العقد

سيما لو أخذنا بعين ،تعريف موحد للعقد إلالكتروني على   القانون  رجال  لم يتفق

ونوع التقنية التي ،تعدد الجهات واملحافل التي أوردت هذه التعاريف من جهة الاعتبار

تعريفه انطالقا كما يمكن ايضا تمييز العقد الالكتروني و ،تستعمل في إبرامه من جهة أخرى 

 .من تحديد خصائصه

 .مختلف املنابر فيالعقد الالكتروني و تعريفه   -أوال

من بين اهم التعريفات على الصعيد الدولي التعريف الذي جاء به القانون     

ثم ،كونه أهم وثيقة دولية في هذا املجال،النموذجي لألمم املحتدة حول التجارة إلالكترونية

هذا و قد ساهم الفقه في اعطاء تعريف له . التعريف الذي جاءت به املواثيق ألاوربية

 .مساهما بذلك برفع اللبس عن هذا املفهوم الجديد جنبا الى جنب مع املشرع

 التعريف الوارد في القانون النموذجي لألمم املتحدة حول التجارة إلالكترونية -1

 .الوثائق لاوربية و 

ب  -2في املادة ، 1نون النموذجي لألمم املتحدة حول التجارة إلالكترونيةالقا اكتفى

يراد بمصطلح تبادل البيانات  »   :حيث نصت بأنه ،   تبادل البيانات إلالكترونية  بتعريف 
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إلالكترونية نقل املعلومات من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه 

وعليه فإن العقد إلالكتروني حسب هذا القانون هو العقد الذي يتم ،   »   لتكوين املعلومات

 :ب وهي -2أ و -2التعبير عن إلارادة فيه بين املتعاقدين باستخدام الوسائل املحددة في املادة 

 .نقل املعطيات من كمبيوتر إلى كمبيوتر آخر وفقا لنظام عرض موحد -

 .مة أو قواعد قياسيةنقل الرسائل إلالكترونية باستعمال قواعد عا -

أو عن طريق استعمال ،إلانترنتالنقل بالطريق إلالكتروني للنصوص باستخدام  -

 .تقنيات أخرى كالتلكس والفاكس

 79-79من  التوجيه رقم  2نصت املادة ، التعريف الوارد في الوثائق ألاوربية اما 

بالتعاقد عن بعد وحماية الصادر عن البرملان الاوربي واملتعلق  7779ماي  27الصادر في 

كل عقد يتعلق بالبضائع أو  »  : بأنه يقصد بالتعاقد عن بعد،2املستهلكين في هذا مجال

الخدمات أبرم بين مورد ومستهلك في نطاق نظام بيع أو تقديم الخدمات عن بعد نظمه 

  فيذهعن بعد إلبرام العقد أو تن لالتصالاملورد الذي يستخدم لهذا العقد تقنية أو أكثر 

كل وسيلة بدون وجود مادي »  : عن بعد في نفس النص بأنها الاتصالوعرفت تقنية ، »

 حيث عرف ، »  ولحظي للمورد وللمستهلك يمكن أن تستخدم إلبرام العقد بين طرفيه

 .التوجيه العقود عن بعد التي تشمل في مفهومها العقود إلالكترونية

 .تعريف القوانين املقارنة للعقد إلالكتروني -2

اللصادر في  71/70في القانون  لعقد إلالكتروني في القانون الجزائري اتعريف  تم 

   : نهأمنه على  0في املادة   الجزائري    و املتضمن قانون التجارة الالكترونية  70/70/2771

الذي يحدد القواعد  2770جويلية  23الصادر في  70/72العقد بمفهوم القانون رقم »

برامه عن بعد دون الحضور الفعلي و املتزامن على املمارسات التجارية و يتم ا املطبقة

 ئري االجز  املشرع أنحيث ،3  »  الاتصال الالكتروني الطرافه باللجوء الى حصريا لتقنية 

 الذي ألاردني ملشرعكا)تشريعات اخرى   مع مقارنة إلالكتروني، العقد تعريف مسألة أغفل
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 أبرم التي الوسيلة بتعريف قام إذ بذلك يكتفي ولم واضحة بصفة إلالكتروني العقد عرف

 .(بها

التي جاءت بها القوانين املقارنة في هذا التعاريف ينبغي العودة إلى تلك كما 

 الاتفاق »  : العقد إلالكتروني على أنه 4من قانون املعامالت إلالكترونية ألاردني 2عرفت املادة فقد ،املجال

 . »  كليا أو جزئيا ،الذي يتم انعقاده بوسائط إلكترونية

وأضافت نفس املادة إلى ذلك تعريفا خاصا للوسائل إلالكترونية التي يبرم بواسطتها 

أية تقنية الستخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو أية »  : العقد على أنها

 . »  وسائل مشابهة في تبادل املعلومات وتخزينها

املبادالت الالكترونية في مادته   5وعرف قانون املبادالت والتجارة إلالكترونية التونس ي

التجارة ن أ وأضاف  » تم باستعمال الوثائق إلالكترونيةاملبادالت التي ت»: على أنها 2

 ."العمليات التجارية التي تتم عبر املبادالت إلالكترونية ": هيإلالكترونية 

 .التعريف الفقهي للعقد إلالكتروني -3

 باالعتماد على إحدىفمنهم من عرفه ،للعقد إلالكترونيأورد الفقه عدة تعريفات لقد 

  »تإلانترنعقد الذي يتم إبرامه عبر العقد إلالكتروني هو ال »  وسائل إبرامه معتبرا أن 
 تإلانترنواملالحظ على هذا التعريف أنه حصر وسيلة إبرام العقد إلالكتروني في شبكة ،6

 ..متجاهال الوسائل ألاخرى إلبرامه مثل التيلكس والفاكس 

كل اتفاق يتالقى فيه  »  : ومن هذه التعاريف أيضا القائل بأن العقد إلالكتروني هو

وذلك بوسيلة مسموعة ،عن بعد لالتصالإلايجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة 

يالحظ أن هذا التعريف اشترط وسيلة ،7  »وذلك بفضل التفاعل بين املوجب والقابل،مرئية

إبرام العقود إلالكترونية بدون  يمكنغير أنه ،مسموعة مرئية لكي يعتبر العقد إلكترونيا

الذي يكون فيه ،استعمال الوسائل املسموعة أو املرئية مثل التعاقد عبر البريد إلالكتروني

 .    ومع ذلك يعتبر عقدا إلكترونيا،التعبير عن إلارادة بواسطة الكتابة
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تباره ومن التعاريف ما يكتفي بأن يكون العقد مبرما ولو جزئيا بوسيلة إلكترونية الع

بأن العقد إلالكتروني هو الاتفاق الذي يتم  »  : القائلالتعريف ومنه ،عقدا إلكترونيا

 .املشرع ألاردني ذا ما سلكهوه،8  »  أو نيابـة ةصالأانعقاده بوسيلة إلكترونية كليا أو جزئيا 

ومن التعاريف ما شمل جميع الوسائل إلالكترونية لكنه اشترط لكي يعتبر العقد 

كل  »  : معتبرا أنه،يا أن تكتمل كافة عناصره عبر الوسيلة إلالكترونية حتى إتمامه إلكترون

 .9 » عقد يتم عن بعد باستعمال وسيلة إلكترونية وذلك حتى إتمام العقد

وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه اللجنة التي شكلت في مصر لتنظيم التجارة 

تنفيذ بعض أو كل املعامالت  »: إذ عرفت عقود التجارة إلالكترونية بأنها،إلالكترونية

التجارية في السلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وآخر أو بين مشروع 

 .10  »والاتصالوذلك باستخدام تكنولوجيا املعلومـات ،ومستهلك

 إلالكتروني، للعقد موحد تعريف على يتفقوا لم أنهم الفقهية ءراآلا  تعدد من نالحظ

  تقدم مّماو  آلاخرين، ونتجاهل معين يأبر  ألاخذ يمكن فال
 
 املوجهة الانتقادات عن وبعیدا

 إلكترونیة بوسیلة املبرم الاتفاق » : هأن إلالكتروني العقد نعرف أن یمكن السالفة للتعریفات

 11» .املتعاقدة ألاطراف  بين تعاقدیة التزامات و ٕانشاء قانونیة أثار إحداث قصد

  : خصائ  العقد إلالكتروني -ثانيا

 : همهالكتروني بمجموعة من الخصائص من أيتميز العقد الا

 .العقد إلالكتروني هو عقد مبرم بوسيلة إلكترونية -7

إن أهم خاصية يتميز بها العقد إلالكتروني عن غيره من العقود هي أنه عقد مبرم 

من خاللها يتم إبرام العقد هي التي تكسبه هذه فالوسيلة التي ،بوسيلة إلكترونية

 الاتصاالتعادة في أنظمة الكمبيوتر املرتبطة بشبكات هذه الوسائل وتتمثل ،الصفة

واملالحظ أنه ال يمكن حصر جميع هذه الوسائل في ،12 (السلكية والالسلكية) املختلفة

 : ن عرض أهمها فيما يليالوقت الحاضر نظرا الرتباطها مع التطور التكنولوجي غير أنه يمك
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 التعاقد عبر شبكة 
 
تتعدد طرق التعاقد عبر إلانترنت ومن أهمها وأكثرها انتشارا

تعمد كثير من الشركات إلى عرض سلعها وخدماتها على شبكة ث حي (web)املواقع ويب 

وتقوم بتصوير السلعة بطريقة ثالثية ألابعاد مع تسجيل سعرها  webاملواقع 

وفي املقابل يقوم الراغب في التعاقد ،ويكون ذلك في موقع خاص بالشركة،ومواصفاتها

بالبحث عن السلعة أو الخدمة التي يريدها عن طريق استخدام الرمز الذي يساعد في 

وعند اقتناعه بها وبالشركة العارضة لها ومعرفة سعرها ،الوصول إلى هذه السلعة أو الخدمة

في حال )اء بعد التأكد من السعر الفردي وإلاجمالي ومواصفاتها يقوم بالتعاقد على الشر 

وذلك بالنقر على مفتاح املوافقة فيظهر العقد املتعلق بالشراء واملعد ( شراء مجموعة سلع

من قبل الشركة العارضة الذي يتضمن آلية الدفع وشروط التعاقد ومكانه وكيفية التسليم 

املعلومات التي تختلف كثرة وقلة والقانون الذي يحكم العقد وغير ذلك من الشروط و 

 .بحسب كل شركة أو عقد

أن بعض الشركات تقوم حيث ، 13للتعاقد عبر البريد إلالكتروني   كما يلجا الكثيرون 

بإرسال رسائل دعائية لنوع معين من السلع أو الخدمات في البريد إلالكتروني الخاص 

سلعة أو الخدمة قام بمراسلة فإذا نظر صاحب البريد هذه الرسالة ورغب في ال،بالشخص

الشركة حول التعاقد معهم على هذه السلعة أو الخدمة ثم تتم املبايعة كالطريقة السابقة 

 .في التعاقد عبر شبكة املواقع

العقد  إلبراماجد السبل التعاقد باملحادثة عبر إلانترنت  زيادة على ذلك  يعتبر

 مع الطرف آلاخر البرامج  الالكترونية تتيح اذ ،الالكتروني 
 
للشخص تبادل الحديث صوتيا

 أو أكثر
 
 برنامج يمكن من خالله إرسال صور ،بشكل مباشر سواء  كان طرفا

 
كما يوجد أيضا

 .فيديو للتعبير عن الحركة
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 د إلالكتروني هو عقد مبرم عن بعدالعق -2

طائفة  بأنه عقد ينتمي إلى،يتميز العقد إلالكتروني عن بقية العقود ألاخرى أيضا

ويقصد بالعقود املبرمة عن بعد تلك العقود التي تبرم بين طرفين ،العقود املبرمة عن بعد

 .14عن بعد الاتصالوهذا باستعمال وسيلة أو أكثر من وسائل ،يتواجدان في أماكن متباعدة

 :فالسمة ألاساسية لهذا النوع من العقود تتمثل في

فهو عقد مبرم ،لحظة تبادل الرضا بينهمعدم الحضور املادي املتعاصر ألطرافه في  -

 .بين طرفين ال يتواجدان وجها إلى وجه في لحظة التقاء إرادتيهما

وجدير ،عن بعد الاتصالباإلضافة الى أن إبرامه يتم عبر وسيلة أو أكثر من وسائل  -

املتعلق بحماية املستهلكين في مجال التعاقد عن 0 9-79ه ألاوربي رقم يبالذكر أن التوج

ونذكر منها املطبوعات الصحفية ،قد أعطى أمثلة لهذه الوسائل في امللحق املرفق به ،15عدب

الهاتف مع تدخل بشري أو بدون تدخل ،املرئية الاتصالوسائل ،الراديو،مع طلب الشراء

التلفزيون التفاعلي ،الرسائـل إلالكترونيـة،تإلانترن،التلفزيون مع إظهـار الصـورة،بشري 

(télévision interactive) 16. 

واعتبار العقد إلالكتروني من العقود املبرمة عن بعد يتطلب أن يتمتع ببعض القواعد 

فاألمر يكون سهال بالنسبة ،الخاصة التي ال نجد لها مثيال في العقود املبرمة بالطرق التقليدية

ونية للعقود التي تبرم بالحضور املادي لألطراف الذي يسمح بضمان بعض املسائل القان

 :أهمها

 .كل من الطرفين التحقق من أهلية آلاخر وصفته في التعاقد استطاعة -

عاصر بحيث يتم صدور إلايجاب من إذ تم ذلك بشكل م،التحقق من تالقي إلارادتين -

 .أحدهما فيتبعه القبول من الطرف آلاخر

 .التحقق من تاريخ التصرفات واملستندات -

 .إلاعداد املسبق ألدلة إلاثبات -
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 .التحقق من مكان إبرام العقد -

 .17مجموع هذه العناصر وذلك بتوقيع املتعاقدين  اعتماد -

يثير الشك بالنسبة  فإنه ،أما تبادل التعبير عن إلارادة في العقود املبرمة عن بعد

 .للعناصر السابقة

ال ،ويمكن القول هنا أن اعتبار العقد إلالكتروني ضمن طائفة العقود املبرمة عن بعد

كون إن التباعد املكاني ال ينفي إمكانية توفر مجلس ،يعني أنه دائما تعاقد بين غائبين

 إلانترنيتكأن يكون العقد مبرم عبر ،الذي يكون افتراضيا في مثل هذه العقود،العقد

 .باستعمال وسيلة املحادثة واملشاهدة املباشرة

 .يغلب على العقد إلالكتروني الطابع التجاري  -3

هي املجال الذي يظهر فيه العقد ،E-COMMERCE 18رة إلالكترونية فالتجا

كون العقد الالكتروني هو أهم وسيلة من وسائل هذه ،إلالكتروني بصفة خاصة

وهذا ما جعل بعض الفقه يعبر بمصطلح التجارة إلالكترونية على العقود ،التجارة

بل ،التجارة في ألاجهزة إلالكترونيةوال يقصد بالتجارة الالكترونية تلك ،الالكترونية تجاوزا

يقصد بها املعامالت والعالقات التجارية التي تتم بين املتعاملين فيها من خالل استخدام 

مجموع املبادالت إلالكترونية  »: وعرفها البعض بأنها،إلانترنيتأجهزة ووسائل إلكترونية مثل 

بواسطة تحويل املعطيات عبر املرتبطة بنشاطات تجارية واملتعلقة بالبضائع والخدمات 

 . »وألانظمة التقنية الشبيهة إلانترنيتشبكة 

املتعلق بالتجارة الالكترونية في املادة  71/70و قد عرفها املشرع الجزائري في القانون  

 سلع توفير ضمان أو باقتراح إلكتروني ردو م بموجبه يقوم الذي النشاط» : منه انها 70

 » .إلالكترونية الاتصاالت طريق عن ،الكتروني ملستهلك بعد عن وخدمات

 :ويمتد مفهوم عقود التجارة إلالكترونية إلى ثالثة أنواع من ألانشطة
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وما تتضمنه خدمات الربط ذات محتوى  إلانترنيتعقود خدمات ربط ودخول  -

 Internet-ISBs وهي عقود تتم بين القائمين على تقديم الخدمات على شبكة الانترنيت،التقني

services providers 19واملستفيدين منها . 

التي يتم فيها  ةالتسليم أو التزويد التقني للخدمات أي عقود التجارة إلالكتروني -

في قواعد  الاشتراكعقود  ومثالها ،الاتصالتنفيذ عقود محلها تقديم خدمات عبر شبكات 

 .إلانترنيتاملعلومات عبر شبكة 

كواسطة أو وسيلة لتوزيع البضائع والخدمات املسلمة بطريقة  إلانترنيتاستعمال  -

لكن تنفيذه يكون  إلانترنيتحيث يتم إبرام العقد عبر شبكة ( تسليم مادي عادي)غير تقنية 

من  إلانترنيتومثاله الشركة التي تقوم ببيع آلاالت إلالكترومنزلية عبر شبكة ،بالطرق العادية

يتم التعبير عن إلارادة عبر الشبكة ذاتها لكن تسليم الش يء أين ،الافتراضيةخالل املتاجر 

 .يكون خارج الشبكة فتسليم آلاالت هذه ال يمكن أن يتم داخل الشبكة

أما من حيث أطرافها فيندرج في نطاقها العديد من الصور أبرزها العقود التجارية 

-business-to) ى ألاعمال التي تشمل في عالقاتها جهات ألاعمال فيما بينها أي من ألاعمال إل

business  ) ويرمز لها اختصارا بـ (B2B )، أما الصورة الثانية فهي تلك العالقات التي تجمع

 .20 ( B2C) ويرمز لها اختصارا بـ (  business-to-consumer)ألاعمــال بالزبـون 

 الثورة أقرته الذي التطور  مظاهر أهم أحديعتبر  إلالكتروني العقد نصل الى ان 

حيث حاول التشريع و الفقه اعطاء  ،و التجارة الالكترونية    هناالر  الوقت في املعلوماتیة

 انفردلكن الاختالف  و عدم الاتفاق على مفهوم واحد ظل سيد املوقف في حين , تعريف له 

 يف ذلك غاب بینما 2000 لسنة ( 85 )رقم قانون  في إلالكتروني العقد بتعریف ألاردني املشرع

 الخاصة التشریعات كذا و إلالكترونیة التجارة بشأن املتحدة لألمم النموذجي قانون 

 ( .و منها القانون الجزائري للتجارة الالكترونية)  إلالكترونیة باملعامالت
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 العقود من غيره عن تميزه التي و املتوصل اليها  إلالكتروني العقد خصائص أهم منو 

 التواجد انعدام نتیجة وهي  الالمادیة الخاصية علیه تضفي التي ،الالكترونية صفته هي

و تغلب الصفة التجارية عليه  تجعالنه  محل مال معنوي مغري    لإلجرام  .فالألطر  املادي

 .في الفضاء الالكتروني الذي ينتمي اليه،د عن بع

 ثانياملحور ال

 كتهديد للعقد الالكتروني الجريمة املعلوماتية

 عن مشروع صادر غير فعل»   بأنها الجنائي القانون  نطاق في ،عموما الجريمة تعرف 

 21   . »احترازيا تدبيرا أو عقوبة القانون  له يقرر  جنائية إرادة

 املعلومات ثورة مع أنه ذلك ،الجرائم من جديد صنف فهياملعلوماتية  ما الجرائمأ

 أخرى  إلى التقليدية صورها من بالجريمة انتقل ،املجرمين من جديد نوع ظهر والاتصاالت

 . معها التعامل يصعب الكترونية

املرحلة ألاولى و تمتد من شيوع استخدام قد كان ظهورها في مراحل من ابرزها و 

 ،العب بالبيانات املخزنة وتدميرهاتمثلت في الت ،7797الحاسب آلالي في الستينات إلى غاية 

مفهوم جديد لجرائم الكمبيوتر وإلانترنت تمثلت في  بدافاملرحلة الثانية في الثمانينات حيث 

 .اقتحام ألانظمة ونشر الفيروسات

حيث شهدت هذه املرحلة تناميا ،الى غاية اليوم   ما املرحلة الثالثة ففي التسعينات أ

هائال في حقل الجرائم املعلوماتية ،نظرا النتشار إلانترنت في هذه الفترة مما سهل من عمليات 

ومازالت هذه الافعال في تطور لغاية اليوم لذلك ،ظمة واقتحام شبكة املعلومات دخول ألان

 22.للجريمة املعلوماتيةنجد جدال في اعطاء تعريف 

  تعريف الجريمة املعلوماتية -أوال

  الفقه بذل          
 
 ،املعلوماتية الجريمة ملاهية محدد تعريف لوضع محاولة في مضنية جهودا

 .فيه يضيق املعلوماتية، وآلاخر الجريمة مفهوم من يوسع ألاول  ،اتجاهين بين فانقسم
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 عن فعل امتناع أو فعل كل »   :املعلوماتية هي الجريمة ان فاالتجاه املوسع يرى   -7

 املادية ألاموال على الاعتداء إلي ويهدف،املعلوماتية  لتقنية غير املشروع الاستخدام عن ينشأ

 23 . »  املعنوية  أو

فينطلقون من أن ،  وسيلة ارتكاب الجريمة  علىهنا  تعاريف املوسعون  اعتمدتو 

من هذه ،وسيلة الرتكاب الجريمة  باستخدام الكمبيوتر جريمة الكمبيوتر تتحقق

يستخدم الكمبيوتر في ارتكابه كأداة  فعل إجرامي »   :أنها   فورستر يعرفها جون ،التعريفات

 .  »رئيسية

تشمل كل اشكال  »   :الجرائم املعلوماتية بأنها 24 تيادمان ألاملاني الفقيه عرفو 

 .  »  الحاسب باستخدام يرتكب الذي املشروع العمل غير

 متعمد فعل أي املعلوماتية لتشمل الجريمة في مفهوم، مؤيدي هذا الاتجاه  و يوسع

 حصول  أو لخسارة عليه املجني تكبد إمكانية أو في تكبد يتسبب،بالحاسبات وجه بأي مرتبط

 .مكسب على مرتكبه حصول  إمكانية أو

 اتجاه وجود يفسره املعلوماتية  الجريمة تعريف في إلاخفاق أن إلى إلاشارة تجدر

 أو عرضيا دورا فيها الحاسب يلعب واقعة أية على الجريمة املعلوماتية  وصف بسهولة يسبغ

 .ثانوي 

 أو ارتكابها في املستخدمة الوسيلة على املعلوماتية  الجريمة تعريف في الاعتماد إن

 إلى الرجوع وجب املعلوماتية  الجريمة لتعريف ألنه ،منتقد ،في إطارها ارتكبت التي املناسبة

 أن ملجرد فليس،الرتكابه فحسب  املستخدمة الوسائل إلى وليس، لها املكون  ألاساس ي العمل

 ظهور  إلى أدى ما وهذا الجرائم املعلوماتية  من نعتبرها أن جريمة في استخدم قد الحاسب

 . الضيق التعريف
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 : الضيق التعريف - 2 

 بضرورة املتعلقة النقطة مناملعلوماتية  للجريمة الضيق التعريف أنصار انطلق          

 تلك كانت إذا ما لتحديد املشروعة غير وألافعالاملعلوماتية بين الوسائل  العالقة تحديد

 .املعلوماتية أم ال الجريمة نطاق في تدخل ألافعال

 تكون  أن يجب معلوماتية جريمة املشروعة غير ألافعال تشكل حتى أخرى  بعبارة

 إلاعالم استخدام في املتمثلة ألافعال تلك إقصاء مع،  »  املعلوماتية  ألاموال»   ضد موجهة

 .العامة الثقة أو ألاموال أو سواء ألاشخاص الغير على لالعتداء كوسيلة آلالي

 املعلوماتية  الجريمة مجال من ضيق »   قراري    « الفقيه تزعمه الاتجاه  هذا

 اعتبار في شكك إذ،للمعلوماتية املنطقي الكيان ضد املوجهة الاعتداءات على وقصرها

 ذلك في وتبريره ،املعلوماتية الجرائم من للمعلوماتية املادي الكيان على الواردة الاعتداءات

 فان،  السرقة  جريمة ألحكام تخضع آن يمكن للمعلوماتية املادية العناصر مادامت أنه

 .معلوماتية جريمة يعد ال عليها الاعتداء

 اسطوانة أو ممغنط شريط سرقة إن  » : بقوله رأيه هدا عن "قراري " الفقيه وأفصح

 . » الجريمة املعلوماتية تسمية تحت تدرج أن يمكن ال ذاته الكمبيوتر حتى أو

 تلعب التي الجريمة» :بأنها  ألامريكية املتحدة بالواليات التقنية تقييم مكتب ويعرفها

 .  » ارئيسي دورا املعلوماتية  والبرامج،الحاسوبية البيانات فيها

 التعاون  منظمة تبنته التعريف الذي اعتماد إلى الفقهاء من كبير جانب اتجه وقد

 كل» :أنها من، 1983عام  باريس اجتماع في املعلوماتية  والتنمية    للجريمة الاقتصادي

 أو للبيانات باملعالجة آلالية يتعلق،به مصرح غير أو،أخالقي غير أو،مشروع غير سلوك

 الثاني فاتصال أما ،السلوك بوصف ألاول  يتعلق،معيار من أكثر تبنى تعريف وهو ،25   »نقلها

    .نقلها أو للبيانات آلالية باملعالجة السلوك
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 واملتعمد،املشروع غير السلوك أشكال كل بأنها املعلوماتية الجريمة تعريف ويمكن

 والتي،باالنترنت او غيره من وسائل الاتصال املرتبطة آلالي الحاسب باستخدام يرتكب الذي

 أو بالضحية الضرر  إلحاق بغرض،بواسطته تتم التي بالعمليات أو بمحتوياته أو به تمس

 بتقنيات دراية كاملة على أفراد طرف من،ألاغراض من ذلك غير أو املادي بهدف الكسب

   .وأسرارها املعلوماتية  التكنولوجيا

 الجرائم بمصطلح املعلوماتية  الجرائم تسمية على الجزائري  املشرع اصطلح وقد

   قانون  من ا /2املادة  أحكام بموجب عرفها و الاتصال و املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم

 وأي العقوبات قانون  في املحددة للمعطيات آلالية املعالجة بأنظمة جرائم املساس»    77/70

 لالتصاالت نظام أو معلوماتية منظومة طريق عن ارتكابها يسهل ترتكب أو جريمة

 26  . »املعلوماتية

 بتسمية املعلوماتية  الجرائم على اصطلح الجزائري  املشرع أن  استخالص يمكن و

 املعلوماتي النظام دور  معيار تبنى و،الاتصال و بتكنولوجيات إلاعالم املتصلة الجرائم

 . الجريمة معالم لتحديد

الاتصاالت  نظام أو املعلوماتية  املنظومة دور  درجة بتحديد يقم لم كما انه

 الجريمة ترتكب أن مجرد يكفي فإنه التعريف حسب إذ ،الجرائم هذه في ارتكاب املعلوماتية

 هذا يجعل مما، املعلوماتية الاتصاالت نظام أو املعلوماتية  باملنظومة ارتكابها أو يسهل

 املعلوماتية  للتقنية فيها يكون  التي الجرائم تلك حتى الجرائم من كبير عدد التعريف يشمل

 . ثانوي  دور 

 بالكمبيوتر املتمثلة الحديثة والتقنية املعلوماتية استخدام عن نصل الى انه  تمخض

 تعددت حيث،و الغموض إلابهام من كثير تعريفها أشاب والتي الجريمة املعلوماتية،والانترنت

 تعريف على يتفق لم الفقه ولكن،لها مانع جامع محدد تعريف وضع الرامية إلى الجهود

 ما الجرائم من النوع هذا أن بحجة تعريف وضع عدم ترجيح إلى  ذهب البعض أن بل،محدد
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املعلوماتية بمجموعة  لجريمةهذا و تتميز االكتروني  بأسلوب ترتكب تقليدية جريمة إال هو

 . من السمات او الخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم

  و مدى خطورتها املعلوماتية سمات  الجرائم -ثانيا

ن القصور في تعريف الجريمة املعلوماتية يدفعنا الى البحث عن خصائص هذه إ

 .الافعال قصد تمييزها عن غيرها من الجرائم  

  املعلوماتية يمكن ان نصنف  خصائص الجرائم،املعلوماتية  الجرائم خصائ   -7

وخصائص املرتبطة باألشخاص ،خصائص املرتبطة بموضوع الجريمة املعلوماتية الى

  .املرتكبين لها

جريمة عابرة    بأنهاتتسم   فمن حيث موضوعها نجد ان الجريمة املعلوماتية 

 مسرح على الفاعل ال يتواجد حيث،بعد  عبر ارتكابها يتم التي الجرائم من نوع فهي، للقارات

 في للمجرم املعلوماتي املادي التواجد عدم يعني وهو بعد عن جريمته يرتكب بل الجريمة

 27.مةالجري مكان

 الرئيسية اتهأدا فهي جريمة    ،28  ثرأحديثة تعتمد التقنية و ال تترك  انها جرائم  كما

 من تجعل حوسبةالف  العنكبوتية الشبكة أهدافها نطاق و و وسيلتها ،آلالي الحاسب

املعلوماتية  الجريمة كما تعتبر  .املعلوماتية الجرائم النتشار خصب مكان السيبيري  الفضاء

 إلى ولوجه و آلي حاسب إلى الجرمين حاجة هؤالء بسبب ،رميهالمج بالنسبة التنفيذ سهلة

 على وذلك خسائر كبيرة في التسبب بالتالي و ومهاجمته الهدف اختيار ثم ومن إلانترنت شبكة

وهي بذلك تختلف عن الجرائم التقليدية التي تحتاج لجهد عضلي فسميت . عدة مستويات

 .الناعمة املعلوماتية بالجرائم الجرائم

 ،هابارتكا و دليل بعدأ أثر تترك ال نها جريمةأومن خصائصها ايضا من حيث املوضوع 

 اكتشافها الجرائم يتم وعليه فان هذه ،والاكتشاف صعبة املتابعة يجعلها ما وهذا

 .من ارتكابها طويل وقت وبعد باملصادفة
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 إما ،و لها الضحية لعدم اكتشاف إما عدة ألسباب هذا و عنها التبليغ غالبا يتم و ال

 املعلومات لحساسية عنها التبليغ عدم او اكتشافها أو ،(كما ذكرنا سابقا) متأخرا الكتشافها

 مصدر استحالة تحديد أو لصعوبة ذلك و عنها التبليغ جدوى  لعدم كذلك و،  املخترقة

 29.التهديد

التجسس  مثل عدة أشكال في تتجسد املعلوماتية  الجريمة نأ ومما ال شك فيه

 سمعة تشويه و القذف في املتخصصة القرصنة،املواقع الالكتروني، إلارهاب،الالكتروني

 إما أهدافها تكون  ما غالبا ،و البيانات تدمير أو الشخصية سرقة انتحال عن فضال ألافراد

 شخص ي فمنهامختلفة  الجرائم هذه دوافع غالبا يكون  و  معنويين أو طبيعيين أفراد

و اذا كانت هذه خصائص   .تنظيمي أو،  ديني دافع وأ( املادي الانتقام،الفضول،الربح(

من حيث الاشخاص  فانه من خصائصها ،من حيث موضوعها     املعلوماتية الجرائم

اإلجرام املعلوماتي ينشأ بمجرد أن يقوم املجرم املعلوماتي بالتالعب فالتميز بالذكاء    مرتكبيها

  .بيانات وبرامج الحاسوب لكي يمحو هذه البيانات أن يعطل استخدام البرامجفي 

وهم الشباب الذين  ،املشبع بالتكنولوجيا املعلوماتيةمرتكبوها من الشباب  كما ان 

ومن ثمة فهم يمارسون مواهبهم في استخدام ،انبهروا بالثروة املعلوماتية  وانتشار الحواسيب

الحاسوب بعرض اللهو أو من أجل الوصول إلى نظم املعلوماتية  سواء الخاصة بالوزارات 

الخاصة أو الشركات العمالقة أو الشركات التجارية أو املؤسسات املصرفية والبرامج 

ة إذا كان بينهم من لديه وقد يتطور ألامر بالنسبة لهذه الفئة من الشباب خاص.... العسكرية

هدفهم  مجرد املتعة لكن يتحولون فيما بعد الى  أشخاص . علم ومعرفة بعملية البرمجة

 .محترفون في  ارتكاب الجريمة املعلوماتية 

املحترفون ،املخترقون : قد تم تصنيف مجرمي املعلوميات إلى ثالثة طوائفو 

ف حسب مرتكبها  لكن الاكيد ان انها مما يعني ان خطورة هذه الجرائم تختل . والحاقدون 

 30.جرائم ذات تهديد عالي
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 : املعلوماتية خطورة الجرائم -2

ن ألاضرار التي تسببها الجريمة املعلوماتية ال تقل بشاعة وسوء عن أضرار الجرائم إ   

وبالتالي التبليغ عن الجرائم ،وهذا ما يؤكد ضرورة عدم التساهل باألمر،التقليدية 

 .املعلوماتية وأخذها بالحسبان مثلها مثل أي جريمة تقليدية

 ما أكد وهو الوطني باالقتصاد يلحق ما الجريمة هذه على تترتب قد التي ألاضرار ومن

 الكونغرس في الجريمة عن املسؤولة الفرعية اللجنة رئيس "سميث المار" عليه

 ما كل فإن إلالكترونية التحتية بنيتنا تأمين نستطع لم ما" بتصريح أدلى عندما،ألامريكي

 عن والاتصال الحاسوب جهاز على بسيطة نقرات هو اقتصادنا املجرم لتعطيل يحتاجه

  ."الانترنت طريق

ا املجتمع الكثير بل تمتد ،ليس فقط من الناحية املادية ،إذ أن الجرائم تكلف سنوي 

والقلق  الخوفلتشمل ألاضرار املعنوية لشيوع الجريمة وما يترتب على ذلك من انتشار 

 .  والتوتر في نفوس ألافراد ومستخدمين إلانترنت

بل ان  وقوع مثل هذه الجرائم فيه تهديد ألمن وسالمة العالم بأسره فى     

ففى الجرائم التقليدية يشكل املجرمون أنفسهم داخل عصابات عبر تاريخ إجرامى ،املستقبل

نفسه غير متوقع  حدوثه فى جرائم شبكة املعلومات الدولية ألامر الذى  الش يءإال أن ،طويل

 . كافحة الجريمةيشكل عقبة أمام أجهزة م

كما ان هذه الجرائم تختلف عن الجرائم التقليدية فى أن املعنى الفيزيقى للمكان غير 

فمسرح الوقائع ليس له ،حيث إن مكان غالبية هذه الجرائم يكمن فى الفضاء،محدد

كما أن مرتكبى هذه الجرائم يمكنهم ارتكاب جرائمهم بدون تفاعل مادى سواء مع ،وجود

فال يشترط التواجد فى مكان واحد أو دولة واحدة بين الجناة ،ملجرمين املشاركينالضحايا أو ا

 . والضحايا

https://www.magltk.com/anxiety-tension-fear-treatment/
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و فى الجرائم التقليدية يتخصص املجرم فى نوع واحد من الجرائم على أساس حرفى 

 . فى حين أن املجرم فى شبكة املعلومات الدولية يتنقل من جريمة إلى أخرى 

و ما يزيد الامر خطورة هو العالقة الطردية بين التطور التكنولوجي و الجريمة 

و ما يصعب الامر  ،فكلما تطورت التكنولوجيا تطورت معها الجريمة املعلوماتية،املعلوماتية 

 ان املشرع ال يمكن ان يجرمها قبل ان تقع فقد،اكثر و يدعم خطورة هذه الجرائم و الافعال 

 في القائم القانوني النظام مواجهة في كثيرة تحديات خلق إلى املعلوماتية  ئمالجرا ظهور  أدى

 إلى والقضاء الفقه دعا الذي العقوبات،ألامر قانون  مواجهة في وخاصة من الدول  العديد

 أن أم أنواعها بشتى الجرائم هذه ملواجهة كافية النصوص القائمة كانت إذا فيما البحث

 و طبيعتها ومراعاة احتوائها على خاصة قادرة نصوص أو قوانين استحداث يستدعي ألامر

 .خصوصيتها

 باعتبارها الجرائم وأعقد أخطر أضحت من املعلوماتية  الجرائم أن في جدال وال

 و ألافراد الكل مسؤول31محاربتها تحتاج لوقفة طويلة وقوية من قبل الدول  ،للحدود عابرة

عن الاسهام قدر الامكان ملحاربة و التصدي لها عن طريق الاستدالل الذي يتضمن كل من 

التفتيش واملعاينة والخبرة والتي تعود إلى خصوصية الجريمة املعلوماتية عبر إلانترنت،اما 

ثاني سبل مكافحة الجريمة املعلوماتية هي تلك الجهود الدولية و الداخلية لتجسيد سبل 

 .قاية من هذه الجريمة املستحدثةقانونية للو 

 املحور الثالث

 الجزائرفي  املعلوماتيةالجريمة مواجهة 

الجريمة املعلوماتية و التي اطلق عيها الجرائم  هذه يعرف لم ن املشرع الجزائري إ

 املكونة والصور  ألافعال كل حدد  وبدقة لكنه،32للمعطيات  آلالية املعالجة املاسة بأنظمة

 آلالية للمعالجة منظومة من جزء أو كل في الغش طريق عن البقاء أو الدخول  - :وهي لها

 .مكرر  394 للمادة طبقا بذلك القيام محاولة أو،للمعطيات
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 بطريق تعديل أو إزالة أو آلالية املعالجة نظام في معطيات الغش طريق عن إدخال -

 الغش طريق عن أو عمدا القيام  1 مكرر  394 للمادة طبقا تتضمنها التي للمعطيات  الغش

 :يأتي بما

 أو مخزنة معطيات في الاتجار أو نشر أو توفير أو تجميع أو بحث أو تصميم *

 عليها املنصوص الجرائم بها ترتكب أن يمكن معلوماتية منظومة طريق عن مرسلة أو معالجة

 .القسم هذا في

 عليها املتحصل املعطيات من كان غرض ألي استعمال أو نشر أو إفشاء أو حيازة *

 .2 مكرر  394 للمادة طبقا القسم هذا في عليها املنصوص الجرائم إحدى  من

  الجرائم من أكثر أو لجريمة إلاعداد بغرض تألف اتفاق أو مجموعة في مشاركة كل *

 .5 مكرر  394 املادة حسب ،القسم هذا في عليها املنصوص

 .في التشريعات و القوانين -اوال 

وكذا  7770لسنة  لقد كفل دستور الجزائر: بموجب الدستور الجزائري   - 1

ألاساسية  حماية حقوق 33 2770التعديل الطارئ عليه بموجب القانون املعدل له سنة 

تكريس هذه  وقد تم،حرمة إلانسان انتهاكوعلى أن تضمن الدولة عدم ،والحريات الفردية

 شريعية أوردها قانون العقوباتاملبادئ الدستورية في التطبيق بواسطة نصوص ت

  ومن أهم،وإلاجراءات الجنائية وقوانين خاصة أخرى والتي تحظر كل مساس بهذه الحقوق 

 :املبادئ الدستورية العامة

  »  .الحريات ألاساسية وحقوق إلانسان واملواطن مضمونة»   :31املادة 

حقوق املؤلف ،الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن  الابتكارحرية »  :  00املادة 

 .القانون  يحميها
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 وإلاعالم التبليغ وسائل من أخرى  وسيلة أية أو تسجيل أو مطبوع أي حجز ال يجوز 

 إطار في وتمارس مضمونة العلمي البحث وحرية ألاكاديمية الحريات،قضائي أمر ىض بمقت إال

  » .القانون 

 ال و»  .لألمة املستدامة للتنمية خدمة وتثمينه العلمي البحث ترقية على الدولة تعمل

 سرية يحمي القانون  أن كما،شرفه وحرمة،الخاصة املواطن حياة حرمة انتهاك يجوز 

 وال املؤلف حقوق  يحمي القانون  أن .مضمونة أشكالها بكل الخاصة والاتصاالت املراسالت

 أمر إال وإلاعالم التبليغ وسائل من أخرى  وسيلة أية أو تسجيل أو مطبوع أي حجز يجوز 

 34. قضائي

  :الجزائري  املدني القانون  بموجب إلالكترونية الجريمة مكافحة -2

 من حق في مشروع غير اعتداء عليه وقع من لكل أن على ونص املشرع سارع   

 لحقه قد يكون  عما التعويض مع الاعتداء هذا وقف يطلب أن لشخصيته املالزمة الحقوق 

 يسبب املرء يرتكبه كان أيا عمل كل»35   الجزائري  املدني التقنين من 124 املادة في ضرر  من

 ألي وشامال عاما النص هذا جاء وقد »    بالتعويض حدوثه في سببا كان من يلزم للغير ضررا

 وقد،الخاصة الحياة في الحق فيها بما للشخصية املالزمة الحقوق  من حق أي على يقع اعتداء

 عما التعويض في الخاصة حياته على اعتداء وقع من حق هو مهما مبدأ النص هذا أورد

 هو الضار فالفعل»   بالتعويض الحكم في الحق ترتب املدنية فاملسؤولية،ضرر  من لحقه

 القضائية الدعوى  رفع في الحق عليه يؤسس الذي يس ألاسا الركن وهو »    املسؤولية أساس

 عنصر وهو،إلانترنت شبكة على الخاصة بالحياة تمس التي إلالكترونية الاعتداءات عن

 تشكله ملا إلالكترونية املواقع على الخصوصية تمس التي الجرائم في التحديد وصعب متحول 

 حذا الجزائري  املشرع املسألة هذه وفي،املعتدى هوية تحديد وفي،إلاثبات في صعوبات من

 أساس على يص الشخ إلالكتروني الفعل عن املسؤولية أقام الذي يس الفرن املشرع حذو

 بل الخاصة الحياة عناصر يمس الذي الضرر  يحدث أن يكفي فال إلاثبات الواجب الخطأ
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 قابل اعتداء يشكل الذي الخطأ درجة إلى وصل قد إلالكتروني الفعل ذلك يكون  أن يجب

 .الشبكة على وقع وإن لإلثبات

 تطرق  لقد : الجزائري  العقوبات قانون  بموجب إلالكترونية الجريمة مكافحة -3

 بما تأثره نتيجة وذلك آلالي الحاسب بأنظمة املاسة ألافعال تجريم إلى الجزائري  املشرع

 تعديل إلى الجزائري  املشرع دفع مما إلاجرام من جديدة أشكال من املعلوماتية الثورة أفرزته

 رقم ألمر املتمم 2004 نوفمبر 10 في املؤرخ 70/70 رقم القانون  بموجب العقوبات قانون 

 للمعطيات ليةآلا املعالجة بأنظمة املساس عنوان تحت العقوبات قانون  املتضمن 00/700

 36 . 9 مكرر  املادة 394 إلى  مكرر  394 املادة من مواد ثمانية القسم هذا ويتضمن

 رقم القانون  بموجب الجزائري  املشرع قام فقد، القانوني الفراغ تدارك وبغرض

 باملعالجة املتصلة ألافعال خاللها من جرم والتي النصوص من جملة باستحداث    70/70

 بسن الجزائري  املشرع قام إذ،الجزاء من یقابله ما منها فعل لكل وحدد،للمعطیات آلالیة

 بنظم املاسة ألافعال كل خاللها من حدد والتي املوضوعیة القانونیة لقواعدا من جملة

 قواعد سن ذلك جانب وإلى،  عقوبة أو جزاء من یقابلها وما للمعطیات آلالیة املعالجة

 من وذلك إلالكترونية للجرائم املميزة الطبیعة مع تتماش بالتحقیق تتعلق جدیدة إجرائیة

 مكرر  394 املادة نصت إذ 70/22 رقم قانون  بموجب الجزائية إلاجراءات قانون  تعدیل خالل

 دج 100000 إلى 50000 من وبغرامة سنة إلى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب «     :يلي منها

 للمعطيات آلالية للمعالجة منظومة من جزء أو كل في الغش طرق  عن يبقى أو يدخل من كل

 املنظومة ملعطيات تغيير أو حذف ذلك عن ترتب إذا العقوبة وتضاعف،    ذلك يحاول  أو

 العقوبة تكون »    املنظومة اشتغال نظام تخريب أعاله املذكورة ألافعال عن ترتب وإذا

  » دج 150000 إلى 50000 من والغرامة سنتين إلى أشهر ستة من الحبس
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 هذه ضمن تندرج أن يمكن لذلك طبيعتها أو املعلوماتية ةيمق كانت مهما ذلك  

 :أنه على 2 مكرر  394 املادة ونصت،الخاصة الحياة صور  ببعض تمس التي تلك الاعتداءات

 :يأتي بما الغش طريق وعن عمدا يقوم من كل... يعاقب"

 أو مخزنة معطيات في الاتجار أو نشر أو توفير أو تجميع أو بحث أو تصميم 1-

 املنصوص الجرائم بها ترتكب أن يمكن معلوماتية منظومة طريق عن مراسلة أو معالجة

 .القسم هذا في عليها

 من عليها املتحصل املعطيات كل غرض ألي استعمال أو نشر أو إفشاء أو حيازة 2-

 ."القسم هذا في عليها املنصوص الجرائم إحدى

 والغرامة الحبس أي ألاصلية العقوبات إلى باإلضافة أنه 6 مكرر  394 املادة وتضيف

 يحكم"   :التالية التكميلية بالعقوبات يحكم النية الحسن الغير بحقوق  باالحتفاظ و

 لجريمة محال تكون  التي املواقع إغالق مع املستخدمة والوسائل والبرامج ألاجهزة بمصادرة

  إذا الاستغالل املكان أو املحل إغالق على عالوة،القسم لهذا وفقا عليها املعاقب الجرائم من

 37". مالكها بعلم ارتكبت قد الجريمة كانت

 :الحماية الاجرائية -4

 الجريمة بها تتبع التي إلاجراءات بنفس تتم إلالكترونية الجريمة ملتابعة بالنسبة    

 .الخبرة و الشهادةو   والضبط املتهم واستجواب واملعاينة كالتفتيش،التقليدية

 الجرائم في الجمهورية لوكيل املحلي الاختصاص تمديد على نص املشرع أن نجدكما 

 45 املادة في التفتيش على ونص،38  الجزائية إلاجراءات قانون  37 املادة في إلالكترونية

 املنظومة على املنصب التفتيش أن اعتبر حيث املعدلة القانون  نفس من 9 الفقرة

 حيث من العامة إلاجرائية القواعد في،عليه املتعارف التفتيش عن يختلف املعلوماتية

 أحاطه قد التحقيق إلاجراءات من إجراء كان وإن فالتفتيش،واملوضوعية الشكلية الشروط
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 إلاجراءات قانون  من 44 املادة في الواردة ألاحكام تطبق ال وبالتالي،صارمة بقواعد املشرع

  .إلالكترونية بالجرائم ألامر تعلق إذا الجزائية

 6 الفقرة 51 املادة في املعالجة بأنظمة املساس جريمة في لنظرل توقيف على ونص

 . .0مكرر  65 املادة من الصور  والتقاط ألاصوات وتسجيل املراسالت اعتراض على وكذا

 تكون  ال إلالكتروني لإلجرام الفعالة املواجهة بأن جیدا الجزائري  املشرع أدرك لقد

 هذه مصاحبة من بد ال إنما،ردعیة طبیعة ذات موضوعیة قانونیة قواعد بإرساء فقط

 الجریمة وقوع تفادى أن شأنها من والتي، وتحفظیة وقائیة إجرائیة أخرى  بقواعد القواعد

 ما وهو،مخاطرها بتدارك یسمح مبكر وقت في عنها الكشف ألاقل على أو إلالكترونیة

الصادر    الجزائیة إلاجراءات لقانون  املعدل 22  /70 رقم القانون  بتضمين املشرع استدركه

 في تتمثل إلالكترونیة الجرائم في بالتحقیق تتعلق مستحدثة إجرائیة تدابير  277039في 

 .40والتسرب تسجیلها إلالكترونیة الاتصاالت مراقبة

 شكل في تكون  التي املراسالت نسخ أو تسجیل أو اعتراض املراسالت باعتراض یقصد  

 أو قنوات طریق عن تتم التي،العرض و الاستقبال،التخزین،والتوزیع لإلنتاج قابلة بیانات

 ألادلة جمع و الجریمة عن والتحري  البحث إطار في الالسلكیة و السلكیة الاتصال وسائل

 41.عنها

 مكرر  65 املادة في إلاجراء هذا اللجوء وكیفیة ظروف إلى الجزائري  املشرع أشار ولقد

 الجریمة في التحري  ضرورات اقتضت إذا": النحو على الجزائية إلاجراءات قانون  من5

 ...للمعطیات آلالیة املعالجة بأنظمة املاسة الجرائم... في الابتدائي التحقیق أو،بها املتلبس

 :يأذن أن املختص الجمهوریة لوكیل یجوز 

 .والالسلكي السلكیة الاتصال وسائل طریق عن تتم التي املراسالت باعتراض -

 وبث تثبیت و التقاط أجل من،املعنیين موافقة دون ،التقنیة الترتیبات وضع -

 في أشخاص عدة أو شخص طرف من سریة أو خاصة بصفة به املتفوه الكالم وتسجيل
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 مكان في یتواجدون  أشخاص عدة أو لشخص صور  التقاط أو عمومیة أو خاصة أماكن

 ." خاص

 إذا والاستدالل التحقیق لسلطات یسمح الجزائري  املشرع فان املادة هذه موجببف

، الالكترونية الجریمة في التحقیق أو،بها املتلبس الجریمة في التحري  ضرورة استدعت

 وألاصوات املحادثات وتسجیل الالسلكیة السلكیة املراسالت اعتراض إجراء الى اللجوء

 إلى الوصول  جلأ من لذلك الالزمة التقنیة الترتیبات بكل الاستعانة و،الصور  والتقاط

 .املألوفة والضبط التفتیش بقواعد یتقیدوا أن دون  وإثباتها الجریمة مالبسات عن الكشف

 أحاطه بل،إلاجراء هذا إلى اللجوء حق یطلق لم الجزائري  املشرع فان هذا ومع

 بمجموعة

 وتصون  التحري  و الاستدالل سلطات تعسف من تحد التي القانونیة الضمانات من

 .لألفراد الخاصة الحیاة و العامة الحریات و الحقوق 

 .الصاصة والهياكل القوانين بموجب املعلوماتية الجريمة مكافحة -ثانيا

حيث نجد مجموعة من   املعلوماتيةاملنظومة القانونية ملكافحة الجرائم      -7

النصوص املتفرقة التي تعالج هذه الجريمة في محاولة لحماية املتعامل في اطار التجارة 

 .و منها،الالكترونية و اطراف العقد الالكتروني او خارج هذا الاطار 

 أن الفقه معظم يرى   : املجاورة والحقوق  املؤلف حق بحماية الصاص القانون  -

 كعالمة التجارية الشركات من استخدامه يتم،ألاغراض متعدد مصنف إلالكتروني املوقع

 أو،إلانترنت شبكة على غيرها عن الدعاية أو للتسويق املعروضة منتجاتها لتمييز تجارية

 من فني أو أدبي كمصنف يستغل أن يمكن كما،الجمهور  لجذب شعار أو تجاري  كاسم

 وغيره ...الفيديو ألعاب أو الزيتية لوحاتهم أو السينمائية أفالمهم عرض عند املؤلفين

 الذي الفكرية امللكية لحق املقررة القانونية بالحماية ىض يح املوقع اسم تسجيل وبمجرد

 فعند للمواقع القانونية الطبيعة حسب التطبيق الواجب القانون  بتحديد أي،يتضمنه
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 الحياة جوانب من جانب أي على يعتدى أن يجوز  ال "  فني أو أدبي كمصنف املوقع تسجيل

 موافقة على الحصول  دون  معروف معين لشخص كامل اسم كاستعمال ،" لألفراد الخاصة

 .منه املوافقة دون  املوقع في شخص أي صورة استغالل أو صاحبها من

 والاتصال إلاعالم بتكنولوجيا املتصلة الجرائم من بالوقاية الصاص القانون -

 اتخاذها یتم التي الوقائیة التدابير من مجموعة 04 - 09 القانون  في جاء لقد :ومكافحتها

 مرتكبيها وعن عنها الكشف أو معلوماتیة جرائم وقوع لتفادي معینة مصالح طرف من مسبقا

 :كالتالي وهي،مبكر وقت في

 لسلطات فيها یجوز  التي حاالت أربع على 04 - 09 القانون  من 04 املادة نصت لقد

 التهدیدات خطورة إلى بالنظر وذلك،إلالكترونیة والاتصاالت املراسالت بمراقبة القیام ألامن

 :وهي املحمیة املصلحة وأهمیة املحتملة

 أمن ضد جرائم و التخریب و إلارهاب جرائم وصف تحمل التي ألافعال من للوقایة -

 .الدولة

 نحو على معلوماتیة منظومة على اعتداء وقوع احتمال عن معلومات تتوفر عندما -

 يهدد

 .العام النظام أو الوطني الدفاع أو الدولة مؤسسات

 تهم نتیجة إلى الوصول  یصعب حینما القضائیة املعلومات و التحقیقات لضرورة -

 .إلالكترونیة املراقبة إلى اللجوء دون  الجاریة ألابحاث

 .املتبادلة الدولیة القضائیة املساعدات طلبات تنفیذ أطار في -

 الجرائم من الوقایة مسار في إلالكترونیة الاتصاالت خدمات مزودي إقحام -

 املواد في مذكورة الالتزامات من مجموعة عليهم فرض خالل من وذلك :ةاملعلوماتی

 :التالي بالشكل 10،11،12
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 أو جمع طریق عن القضائي بالتحقیق املكلف ألامن مصالح مع بالتعاون  الالتزام -

 سریة مراعاة مع تصرفها تحت وضعها و املراسالت و باالتصاالت املتعلقة املعطیات تسجیل

 .التحقیق و إلاجراءات هذه

 أن شانها من التي املعلومات كل و السير بحركة املتعلقة املعطیات بحفظ الالتزام -

 خدمات مقدمي لكل موجهين الالتزامين وهذین،ومرتكبيها الجرائم عن الكشف في تساهم

 .استثناء دون   إلالكترونیة الاتصاالت

 دبمجر  عليها إلاطالع لهم یسمح التي املحتویات لسحب الفوري بالتدخل الالتزام -

 غير إليها الوصول  جعل أو تخزینها و،للقانون  بمخالفتها مباشرة غير أو مباشرة طریقة العلم

 .ممكن

  الصاصة الهياكل بموجب  -2

 : و من بين هاته الهيات نجد

 42 الاتصال و إلاعالم بتكنولوجيا املتصلة الجرائم من وقايةلل الوطنية الهيئة -أ

 أوت 05 في املؤرخ 04 / 09 القانون  من 73   املادة الهیئة هذه إنشاء على نصت 

 إلاعالم بتكنولوجیات املتصلة الجرائم من للوقایة الخاصة القواعد املتضمن 2009

 إلاعالم بتكنولوجیات املتصلة الجرائم من للوقایة وطنیة هیئة تنشأ " ومكافحتها الاتصالو

 طریق عن سيرها وكیفیات وتنظیمها الهیئة تشكیلة تحدد .ومكافحته الاتصالو

 في الاطار الوقائي  تكون و ،القانون  نفس من 14 املادة أوردتها فقد مهامها أما،"التنظیم

 یكونوا أن یمكن التي الجرائم بخطورة الاتصال و إلاعالم تكنولوجیات مستعملي بتوعیة

 الجرائم هذه أهم ومن،التكنولوجیات هذه یستعملون  أو یتصفحون  وهم ضحایاها

 ببطاقات أو العمالء بحسابات التالعب،إلالكترونیة والرسائل الاتصاالت على  التجسس

 .الخ..الحكومیة الجهات أو الرئیسیة واملؤسسات الشركات أجهزة اختراق،ائتمانهم
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ال و هي ،الهیئة هذه بهما تقوم املكافحة من نوعان حيث نجد   الاطار املواجهةو في 

 بشأن تجريها التي التحریات في القضائیة الشرطة ومصالح القضائیة السلطات مساعدة

 وٕانجاز املعلومات تجمیع ذلك في بما والاتصال إلاعالم بتكنولوجیات املتصلة الجرائم

 . القضائیة الخبرات

 في املفیدة املعطیات كل جمع قصد الخارج في نظيراتها مع املعلومات تبادل زيادة على  

 مكان وتحدید والاتصال إلاعالم بتكنولوجیات املتصلة الجرائم مرتكبي على التعرف

 .تواجدهم

 دائرة عشرة إحدى من يتكون  :إلاجرام على الجنائية لألدلة الوطني املعهد -ب

 .متخصصة

 إلاجراءات قانون  تعديل خالل  منظهرت   : لاقطاب الجزائیة املتخصصة -ج

 بين من والذي،43  2004/11/10 في  املؤرخ  70/70 رقم القانون  بموجب الجزائري  الجزائية

 وقاض ي الجمهورية لوكيل املحلي الاختصاص تمديد جواز على النص ألاحكام من به جاء ما

 الجزائية لاقطاب عمل إلاجرائية في الجوانب إحدى شكل ما وهذا،وللمحكمة حقيقالت

 .املتخصصة

أكتوبر  70املؤرخ في  301/  70طبقا لنصوص املرسوم التنفیذي رقم  نشأتأثم 

وقضاة  املحلي لبعض املحاكم ووكالء الجمهوریة الاختصاصاملتضمن تمدید 44 2770

والجرائم املاسة ،الوطنیة عبر الحدود45في جرائم املخدرات والجریمة املنظمة  التحقیق

تعدُّ الجرائم املعلوماتیة شكل من ألاشكال جریمة  وبأنظمة املعالجة آلالیة للمعطیات 

والتي یمكن معالجتها عن طریق ألاقطاب ،عن طریق الشبكات الرقمیة منظمة ترتكب

 . 46الجزائیة املتخصصة
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 :خاتمة

لقد شهدت العقود ألاخيرة من القرن العشرين تطورات تكنولوجية هائلة       

استغلها البعض في تطوير الحياة العملية فانتقلت التجارة من مظهر مادي ورقي الى مظهر 

و التي ظهر جنبا الى معها العقد الالكتروني كمظهر . الكتروني تجلى في التجارة الالكترونية

جموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره في ظل مب و الذي تميز  حديث للتعاقد عن بعد

 .غياب تعريف جامع له

يتم إبرامه دون حاجة إلى التواجد املادي لألطراف أي عدم وجود  فالعقد إلالكتروني

فهو بذلك يندرج ضمن طائفة العقود املبرمة عن ،مجلس للعقد حقيقي بل افتراض ي فقط

والعقد   ومعاصرلذلك فهو فوري  شبكة إلانترنتحيث يتم تبادل إلايجاب والقبول عبر ،بعد

 . كأساس لها ويرتبطان ارتباطا وثيقا تجارة إلالكترونيةالإلالكتروني تعتمده 

وكسب الوقت حيث يوفر ،و من مزايا هذا النوع من العقود  تجنب كثرة  املصاريف

املعروفة بالسرعة  و يضفي على  التجاريةمما يسهل التعامالت ،الجهد والسرعة في التعاقد

 .الانفتاحالتصرفات صفة العاملية و  هذه 

 فى لكن و في مقابل ذلك 
 
 سيئا

 
استغلت هذه التكنولوجيا و التطور العلمي استغالال

فلقد أدى التطور التكنولوجى إلى تحول ،ارتكاب أفعال وأعمال ترقى إلى مستوى الجريمة

ولم يعد املجرمون يستخدمون ألاسلحة ،الجريمة من كونها جريمة حرفية إلى جريمة مبرمجة 

فالجريمة التقليدية تراجعت لتفسح املجال للجريمة املعلوماتية في كل ،البيضاء 

ويستمر ،وهي جرائم في منتهى الخطورة حيث لها مردود نفس ي سيئ على املجني عليه،املجاالت

 .التعامل معها في وتتطلب جهدا مضاعفا،تأثيرها لفترات طويلة

إنما  و،بمفهومه املتعارف عليهإن الجريمة املعلوماتية لم تعد مقتصرة على الابتزاز  

وتهدد ألامن الفكري والسياس ي و املعلوماتي و عليه ،القاراتأصبحت جريمة عابرة للحدود و 

تهدد املعامالت التجارية لالفراد  خصوصا ان املجال التجاري غالبا ما يكون دسما 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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لم جتمعات و ألافراد والحكومات وامل وأصبحت ترتقي إلى جريمة جنائية تمس بحريات،وجذابا

 . يسلم العقد الالكتروني منها

 بأنظمة املساس في القانون الجزائري بجرائمسميت الجريمة املعلوماتية قد و 

 من املواد أحكام بموجب عليها واملعاقب املنصوص الجرائم للمعطيات وهي آلالية املعالجة

و حدد كيفية مواجهتها في تشريعات  .العقوبات قانون  من 7 مكرر  394 إلى املادة مكرر  394

و لعل الرابط بينها و بين العقد الالكتروني كونهما وليدان بيئة واحدة  و يعتبر  .مختلفة 

الى املال املادي  العقد التجاري الالكتروني مادة دسمة للجريمة الالكترونية بالنظر

 .ملحلهاملعلوماتي و 

  : الاقتراحات

 :يليعلى ما ذكر سابقا نوص ي بما  زيادة

و مواكبة التقدم التكنولوجي بما يناسبه من  فأكثرتامين التعاقدات الالكترونية  اكثر  --

و هذا من شانه بدوره الدفع بعجلة .حماية للمتعاملين الالكترونيين،نصوص قانونية 

 .التجارة الالكترونية و التي اصبحت ضرورة

وهذا جنبا الى جنب مع . ة بمخاطر هذه الجرائم وسبل الوقاية منهازيادة التوعية املجتمعي -

و اعتماد العقود الالكترونية كأسلوب ،توعيته بضرورة التحول نحو الاجارة الالكترونية 

 .حديث في التعامل

دورات تدريبية  وعقد ،استحداث رقم مجاني خاص ملساعدة ضحايا الجريمة املعلوماتية -

اتية وما يستجد حول هذه ألعضاء النيابة العامة والضبط القضائي في مجال الجرائم املعلوم

 .الجريمة

 .املعلوماتيةملكافحة أنواع جديدة من الجرائم  تشريعتطوير ضرورة  -

إلزام شركات الاتصال ومزودي خدمة إلانترنت بتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة  -

 .العمل على زيادة التعاون الدولي ملواجهة هذه الجريمةو  ،الجرائمجمات والحد من لصد اله
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 الهوامش
عــن لجنــة ألامــم املتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي،وتم إقــراره بنــاء  7770جــوان  72صــدر هــذا القــانون فــي  - 1

كـــون هـــذا  يت،7770ديســمبر  70فـــي  702-07علــى التوصـــية الصــادرة عـــن الجمعيـــة العامــة لألمـــم املتحــدة رقـــم 

ين،البـــاب ألاول يعـــالج موضـــوع مـــادة قابلـــة للزيـــادة فـــي املســـتقبل،وهذه املـــواد مقســـمة إلـــى باب 79القـــانون مـــن 

،أما الباب الثاني فمكون من فصل وحيد متعلق بعقود 77إلى  7التجارة إلالكترونية بصفة عامة في املواد من 

ملحـــق داخلـــي يوجـــه خطابـــا للـــدول  القـــانون هـــذا منـــه،ويلحق ب 79و 70نقـــل البضـــائع واملســـتندات فـــي املـــادتين 

 .لداخليةضمن تشريعاتها ا هألاعضاء بكيفية إدماج

 .. www.uncitral.orgمن أجل إلاطالع على القانون النموذجي للتجارة إلالكترونية ومالحقه املفسرة له،راجع 

ألاول نظـــام التجــــارة  ، الكتـــابالقـــانوني لحمايـــة التجـــارة إلالكترونيـــة ، النظـــامعبـــد الفتـــاح بيـــومي حجـــازي  -2

 .709و 23،20،700،700،ص 2772وحمايتها مدنيا،دار الفكر الجامعي،إلالكترونية 

نصـــــــــر الــــــــــدين مروك،الحمايــــــــــة الجنائيــــــــــة للتجــــــــــارة إلالكترونية،موســــــــــوعة دار الفكــــــــــر القانوني،العــــــــــدد - -3

 .  وما بعدها 730الثالث،دار الهالل للخدمات إلاعالمية،ص
2
 Directive n°97-07 CE du 20 Mai 1997،JO CE 04/06/1997 N°144,P19.    

.2771لسنة.21جريدة رسمية رقم  -  3  
 2777ديسمبر  77املؤرخ في  2777لسنة  10أنظر قانون املعامالت إلالكترونية ألاردني رقم - 4
فـــان تــونس تعتبـــر  ،لالشــارة2777أوت  77أنظــر قــانون املبـــادالت والتجــارة إلالكترونيــة التونس ي،الصـــادر فــي  5

 . أول دولة عربية أصدرت قانونا يتعلق باملبادالت والتجارة إلالكترونية
 .09عبد الفتاح بيومي حجازي،املرجع السابق،ص - 6

7
 Une convention par laquelle une offre et une acceptation se rencontrent sur 

un réseau de télécommunication international ouvert selon un mode audio-

visuel،grâce à l'interactivité entre l'offrant et l'acceptant  «. 

Beaure D'Agère (Guillaume)،Breese (prière) et Thuiler (Stéphanie)،paiement 

numérique sur Internet،Etat de l'art،aspect juridiques et impact sur les 

métiers,Thomson Publishing،1997،P76.   
أحمـد خالــد العجولي،التعاقـد عــن طريـق ألانترنيت،دراســة مقارنـة ،املكتبــة القانونيـة،عمان ،ألاردن،طبعــة  - 8

 .723،ص 2772
 .07عبد الفتاح بيومي حجازي،املرجع السابق،ص - 9

 .00نفس املرجع ،ص - 10
  153 .ص . 2008 الجزائر، والتوزیع، للنشر هدىال دار القانون، في الحدیثة إلاثبات أدلة فراح، مناني - 11
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بوسـائل ....» :   أ مـن-2لبيانـات،في املـادة وقد أشار قانون ألانستيرال إلى هذه الوسائل عنـد تعريـف رسـالة ا- 12

إلكترونيـة أو ضــوئية أو بوســائل مشـابهة،بما فــي ذلــك علـى ســبيل املثــال ال الحصـر تبــادل البيانــات إلالكترونيــة 

،وعليـه فـإن هـذا الـنص أشـار إلـى بعـض تقنيـات  »أو البريد إلالكترونـي،أو البـرق أو التـيلكس،أو النسـخ البرقـي  

،وتقنيـــات إلابـــالغ ألاكثـــر حداثـــة ومنهـــا التبـــادل إلالكترونـــي إلابـــالغ ألاقـــل تطـــورا مثـــل النســـخ البرقـــي أو التيلكس

للبيانات،البريد إلالكتروني،ليترك املجـال بـذلك مفتوحـا علـى مـا سـوف يسـفر عليـه التطـور مـن تقنيـات أخـرى 

 .  www.uncitral.orgراجع . في تبليغ رسالة البيانات

دني أشار بدوره إلى تعريف الوسائل إلالكترونية التي تتم بها املعامالت إلالكترونية فـي املـادة كما أن املشرع ألار 

ويشـــمل مفهـــوم الوســـائل إلالكترونيــة تقنيـــة اســـتخدام الوســـائل الكهربائيـــة أو »:   منــه والتـــي تـــنص علـــى انــه 2

 . »دل املعلومات وتخزينها  املغناطيسية أو الضوئية أو إلالكترومغناطيسية أو أية وسائل مشابهة في تبا

 . .www.arablaw.orgراجع يونس عرب،املرجع السابق 
 من الوسائل التقليدية،حيث يخصص لكل  - 13

 
استخدام شبكات الحاسب آلالي في نقل الرسائل بدال

التي شخص صندوق بريد إلكتروني خاص به،وهذا الصندوق عبارة عن ملف وحدة ألاقراص املمغنطة 

 .تقبال الرسائلتستخدم في اس
كــل بيــع ملـــال أو ...»:   الجديــدة مــن تقنـــين إلاســتهالك الفرنســ ي التعاقــد عــن بعـــد بأنــه 70-727عرفــت املــادة  14

أداء لخدمة يبـرم دون الحضـور املـادي املتعاصـر لألطـراف بـين مسـتهلك ومذي،واللـذين يسـتخدمان إلبـرام هـذا 

 . »تصال عن بعد  العقد،على سبيل الحصر،وسيلة أو أكثر من وسائل إلا

L'article L. 121-16 du code de la consommation stipule que:   «les disposition 

de la présente section s'appliquent à tout vente d'un bien ou toute fourniture 

d'une prestation de service conclue،sans la présence physique simultanée des 

parties،entre un consommateur et un professionnel qui،pour la conclusion de 

ce contrat،utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de 

communication à distance  . 

Ordonnance n° 2001-741 du 23 Août 2001،portant transposition de directives 

communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de 

la consommation،JO.,25/08/2001. www.journal-officiel.gouv.fr  
15

 Directive n° 97-7 CE du 20mai 1997. P06 
تحليليـــــة فـــــي التجربـــــة الفرنســـــية مـــــع إشـــــارة لقواعـــــد القـــــانون  عـــــد،قراءةبدمحم حســـــن قاســـــم،التعاقد عـــــن  - 16

 .وما بعدها 71،ص2770ألاوربي،دار الجامعة الجديدة للنشر،إلاسكندرية،مصر،طبعة 
 .02و  07أسامة أبو الحسن مجاهد،املرجع السابق،ص  - 17
ى حقيقتين،التجـارة الرقمـي القـائم علـ باالقتصـادتمثل التجارة إلالكترونية واحدة مـن موضـوعي مـا يعـرف - 18

 .. COMMERCE-E،www.arablaw.orgإلالكترونية وتقنية املعلومات، ،يونس عرب،التجارة إلالكترونية 

http://www.uncitral.org/
http://www.journal-officiel.gouv.fr/
http://www.arab-law.org/
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 Dr Michel Vivantومن أهم عقود التجارة إلالكترونية  املتعلقة بخدمات ربط ودخول ألانترنيت يذكر  - 19

 : ما يلي

Contrat d'accès technique au réseau (contrat d'accès عقد الدخول إلى الشبكة   et 

contrat d'hébergement عقد اإليواء المعلوماتي  )،L'installation commerciale sur le 

réseau ( le contrat tendant à la conception d'un cite marchand ou d'une 

boutique virtuelle عقد إنشاء المتجر االفتراضي،  le contrat tendant à la mise sur pied 

d'une galerie marchande virtuelle)،le contrat de hot line.   Dr Michel 

Vivant،Op.cit. 
،التي تعتبر أوسع E-BUSINESSاملعنى فإن التجارة الالكترونية تختلف عن  ألاعمال إلالكترونية ذلك وب- 20

أشمل من ألاولى،حيث تمتد هذه ألاخيرة الى سائر ألانشطة إلادارية وإلانتاجية والخدماتية واملالية نطاقا و 

وال تتعلق فقط بعالقة البائع بالزبون،إذ تمتد لعالقة املنشأة بوكالئها وموظفيها وعمالئها،كما تمتد إلى 

رونية يوجد املصنع إلالكتروني أنماط أداء العمل وتقييمه والرقابة عليه،وضمن مفهوم ألاعمال إلالكت

يونس عرب،التجارة  . املؤتمت،والبنك إلالكتروني،وشركة التأمين إلالكتروني،والخدمات الحكومية املؤتمتة

 . COMMERCE-E،www.arablaw.orgإلالكترونية 
 

 للتزاوج نتيجة جاء الذي ....الشرعي غير إلابن هي املعلوماتية الجريمة   :  »   و هناك من وصفها ب   -  22

 العوملة، مع....املعلومات تكنولوجيا ثورة ....بين

 السيئة املمارسة ....أحضرته أن بعد....تصرفه أن العوملة تستطيع وال ....القمقم من خرج الذي....املارد هي أو

  »    ....املعلومات تكنولوجيا لثورة

 في املاجستير شهادة لنيل مذكرة ،لانثرنت شبكة على للمعلومات الجنائية الحماية فتيحة، رصاعانظر  

 الجريمة العادلي، صالح محمود عن نقال ، 36 ص ، 2012تلمسان بلقايد، أبي بكر جامعة العام، القانون 

 .املعلوماتية

- Champy ،Essai de définition de la fraude informatique: R.S.C.1988.n 3. 
, جامعة  ادرار    , مذكرة ماستر في القانون , ’"الجريمة الالكترونية في التشريع الجزائري " , نايري عائشة  - 24

 .79ص .   2779الجزائر 
, جامعة  البويرة    , مذكرة ماستر في القانون , ’"الجريمة املعلوماتية  في التشريع الجزائري , لعاقل فريال  - 25

 .77ص .   2770ئر الجزا
املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا  77/70   قانون  القانون رقم من - 26

 . 09الج الر عدد. 70/71/2777الصادر في . الاعالم و الاتصال و مكافحتها
 .70العاقل فريال مرجع سابق ص  - 27
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 مقدمة ورقة الوطنية، عبر املعلوماتية الجريمة تثيرها التي إلاجرائية إلاشكاليات ارحومة، مسعود موس ى - 28

 أكادمية تنظمه الذي والقانون  املعلوماتية حول  ألاول      2777 /10/29/      21 ، 2009 .املغاربي  املؤتمر إلى

 .73ص  طرابلس، العليا، الدراسات
 .70ص , مرجع سابق , انظر نايري عائشة  - 29
 . 22ص, مرجع سابق  ,العاقل فريال  -  30
،وإن هذا 2770مليار دوالر عام  90فقد بلغ  مجموع الصرف العالمي في سوق ألامن إلالكتروني بلغ )  -31

. جريدة الخليج (  .2727مليار دوالر عام  797،فيما سيتخطى عتبة الـ 2771مليار عام  777املبلغ سيرتفع إلى 

 .http://klj.onl/fP7HFالرابط . 07/71/2770يوم » الامن الالكتروني   » مقال بعنوان   
، مذكرة ماستر في القانون ،جامعة املسيلة ،الجزائر " الاقطاب الجزائية املتخصصة" حمالوي الدراجي ، - 32

 .30،ص .2770
 .70ج ر  70/73/2770ل  70/77املعدل  بالقانون  71/72/7770 90دستور الجزائر  ج ر  - 33
 .من الدستور السابق الذكر 00راجع املادة  - 34
ل  79/70املتضمن القانون املدني املعدل و املتمم بالقانون   20/71/7790املؤرخ في  90/01الامر  - 35

 . 37ج ر عدد  73/70/2770

 1966 جوان 8 في املؤرخ  00/700 لألمر املتمم و املعدل 2004 نوفمبر 10 في املؤرخ 70/70الامر   -36  

 2004/11/10 .الصادرة بتاريخ    71 ر رقم   ج العقوبات قانون  املتضمن
 

املعدل و املتمم  باألمر   الاجراءات الجزائية  قانون  املتضمن ، 1966 يونيو 8 في املؤرخ  00/700الامر   -38

 . - 20 رقم الرسمية، جريدة ، 2017 مارس 27 في املؤرخ ،  79/79
 .10ج ر عدد .  27/72/2770املؤرخ في  22/ 70القانون  - 39
 القضائية  املكلف الشرطة ضابط مسؤولية تحت قضائية شرطة عون  أو ضابط هو قيام التسرب - 40

 أو معهم فاعل  أنه بإيهامهم جنحة أو جناية ارتكابهم  في املشتبه ألاشخاص بمراقبة العملية، بتنسيق

 الجزائية، إلاجراءات قانون  من 12 مكرر  65 املادة عليه نصت ما وهذا شريك،

 أو حلقات الدردشة غرف محادثات في الشرطة عون  أو ضابط إشتراك إلالكترونية الجريمة في ومثاله

 أسماء املتسرب فيتخذ فيروسات، أو بث شبكات باختراق أحدهم قيام حول  يدور  كالم أو ، النقاش

 وضبط اكتشاف من يتمكنوا حتى ما الهاكرز ملوقع اقتحام كيفية حول  إلاستفادة ويحاول  مستعارة،

 .الجرائم
 .00ص , مرجع سابق , نايري عائشة  - 41
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سير الهيئة الوطنية  املتضمن  تحديد تنظيم و تشكيلة و كيفيات 70/207انظر املرسوم الرئاس ي  - 42

/  71/77الصادرة في   03ج ر عدد .للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا الاعالم و الاتصال و مكافحتها

2770. 
 .2004 نوفمبر 10 في املؤرخة 71 رقم الرسمية بالجريدة الصادر - 43
 .2771سنة لم يبدا العمل بها الا في  - 44
 :كاآلتي تم توزيعها  - 45

 .الوسط إلاقليمي منطقة اختصاصها ليغطي 1 -الجزائر-ادمحم سيدي بمحكمة املتخصص الجزائي القطب-

 .الشرق  منطقة إلاقليمي اختصاصها ليغطي 2 قسنطينة بمحكمة املتخصص الجزائي القطب -

 .الغرب منطقة إلاقليمي اختصاصها ليغطي 3 وهران بمحكمة املتخصص الجزائي القطب -

 الجنوب منطقة إلاقليمي اختصاصها ليغطي 4 ورقلة بمحكمة املتخصص الجزائي القطب -
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الضوابط الشرعية والقانونية لحماية الحق في السالمة الجسدية بين الفقه 

 والقانون 

  رحال عبد القادر: الدكتور                                                 

  -أ-قسم أستاذ محاضر                                               

            -1جامعة الجزائر –كلية العلوم إلاسالمية                                              

                        rahalabdelkader511@yahoo.com             
 :امللخص

يعتبر الحق في السالمة الجسدية من أقدس الحقوق التي يتمتع بها إلانسان، إذ هي 

لصيقة بشخصه، هذا الحق الذي اتفقت جل التشريعات السماوية والوضعية على العناية 

وإن اختلفت وسائل الحماية والضوابط املوضوعة  به وحمايته عبر جميع مراحل تكوينه،

 .لها

وقد تجلت صور الحماية القانونية في الجانب الطبي أثناء العالج، والجانب الجنائي 

أثناء تجريم كل أشكال الاعتداء على السالمة الجسدية، أثناء الحياة وحتى بعد الوفاة 

ستاالل، ومن هنا ترهر الفوارق باعتبار الجثة تتمتع بحرمة وجبت صيانتها من العبث والا 

 . بين الشريعة والقانون في تجسيد هذه الحماية التي يعود نفعها على املجتمع

وقد تناول املقال أهم املسائل ذات الصلة باملوضوع من حيث تحديد حقيقة الحق 

ومضمون السالمة الجسدية، والطبيعة القانونية لهذا الحق، مع ذكر صور الحماية 

 . ة والشرعية لهالقانوني

 .الحق، السالمة الجسدية، الحماية، الطبيعة القانونية: الكلمات املفتاحية

Abstract    
The right to bodily integrity is considered one of the most 

sacred rights that a person enjoys, as they are close to his person, this 

right that most of the divine legislation and positivism agreed to take 

mailto:rahalabdelkader511@yahoo.com
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care of and protect it throughout all stages of its formation, even if the 

means of protection and controls set for it differ. 

The forms of legal protection were evident in the medical 

aspect during treatment, and the criminal aspect during the 

criminalization of all forms of assault on bodily integrity, during life 

and even after death, as the corpse has a sanctity that must be 

preserved from tampering and exploitation. 

Hence, the differences between Sharia and the law appear in 

the embodiment of this protection, which benefits society. 

The article dealt with the most important issues related to the 

topic in terms of determining the truth of the right, the content of 

bodily integrity, and the legal nature of this right, while mentioning 

the forms of legal and legal protection for it. 

Keywords :Right - physical integrity - protection - legal 

nature. 

 مقدمة

 للعديد من الدراسات  الشرعية والقانونية، 
ً
لقد كان إلانسان منذ القدم محورا

وقد ترتب عن هذا تفاوت املجتمعات في تحديد نطاق الحماية املقررة له، وذلك بحسب 

 لحق مالي، يتم بموجبه  اختالف الزمان واملكان،
ً
 محال

ً
ولقد اعتبر جسم إلانسان قديما

تسوية النزاعات بين الدائن واملدين، كما كان إلانسان إذا ارتكب جريمة معينة في النرام 

فكان في ألازمنة املاضية كل ش يء . القبلي، أنه يسلم إلى أهل الضحية يفعلون به ما يشاؤون

 . يقاس باملال

وبعد نشأة الدولة ومؤسساتها احتاج املجتمع إلى مجموعة  وفي العصر الحديث،

من النصوص القانونية التي تضبط الحقوق وتسعي لحمايتها من كل أشكال التهديد التي 

 لالهتمام الدولي والوطني، 
ً
تنالها، وقد كان من جملة الحقوق ألاساسية التي أضحت محال

 . حق إلانسان في سالمة جسمه

ى هذا الاهتمام بهذا الحق نتيجة للتطورات الطبية وقد ظهرت الحاجة إل

الحديثة، وكذا الوسائل التكنولوجيا التي استعملت بشكل خاص كأدوات تهدد الكيان 

 .  الشخص ي لإلنسان بشقيه البدني واملعنوي 
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فكان موضوع حق إلانسان بسالمة جسمه من أبرز املواضيع التي ينبغي معالجتها، 

 . لشريعة إلاسالمية والقانون الوضعيوبيان ما قررته أحكام ا

وفيما تمثلت الضوابط . فما هو املقصود بحق إلانسان بالسالمة الجسدية؟

والقواعد التي رسمها الشرع والقانون لهذا الحق من حيث إلاقرار به من جهة، وسن 

 . الحماية املقررة له من جهة أخرى؟

 املبحث ألاول 

 القانون الحق في السالمة الجسدية في 

 مضمون الحق في السالمة الجسدية: املطلب ألاول 

 مفهوم الحق في السالمة الجسدية: الفرع ألاول 

 مفهوم الحق: أوال

، رغم ما قد يبدو ألول وهلة 
ً
اختلفت آراء الفقهاء في تعريف الحق اختالفا كبيرا

ويرجع إلى . حتى ظهرت بينهم مذاهب متعددة في هذا الشأن من سهولة إعطاء تعريف له،

والواقع أن وضع تعريف . 1اختالف وجهات النرر فيما يعتبر العنصر الجوهري في الحق

علمي للحق يحدد ماهيته ويكشف عن جوهره حتى يتخذ أساسا لدراسته، ليس باألمر 

ها على هذا النحو، وقد أدت صعوبة وضع تعريف لفكرة الحق يكشف عن جوهر . اليسير

وكان على رأسهم الفقيه الفرنس ي إلى أن قام بعض الفقهاء ينادون بإنكار هذه الفكرة، 

إذ كان من بين ألاسانيد القوية التي استند هذا الفقيه إليها في إنكاره لفكرة الحق ". ديجي"

ى وعل. 2أنه من املستحيل وضع تعريف لها، تعريف مرٍض يكشف عن طبيعة هذه الفكرة

الرغم من هذه الصعوبة في وضع تعريف للحق إال أنه وجدت محاوالت لتحديد مفهومه، 

وكانت نررة الفقه في ذلك متباينة، فاختلفت تعريفاتهم بحسب اتجاهاتهم ونررتهم للحق 

 .من نواحي مختلفة

فمن الفقهاء من عّرف الحق بأنه قدرة أو سلطة إرادية يخولها القانون للشخص، 

الحق هي العنصر الجوهري الذي يميز الحق، إذ أن القانون في تنريمه  فإرادة صاحب

 تعمل فيه إرادته، وفي هذا النطاق 
ً
 محددا

ً
لعالقات ألافراد إنما يرسم لكل شخص نطاقا
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يوجد الحق، وقد عرف هذا املذهب باملذهب الشخص ي، وهو من أقدم املذاهب في تعريف 

 .الحق، ولذا يقال له املذهب التقليدي

يالحظ على هذا املذهب أنه يخلط بين ما يجب توافره لثبوت الحق وما يلزم و 

م به أن لعديمي إلارادة حقوقا، كالصبي غير املميز واملجنون، ومع 
ّ
غالبا ملباشرته، فمن املسل

 يعترف بها القانون 
ً
، وعلى أساس هذا النقد ظهر مذهب آخر 3ذلك فإن لكل منهما حقوقا

 .حة يحميها القانون، وقد عرف هذا املذهب باملذهب املوضوعييعرف فيه الحق بأنه مصل

 
 
 :مفهوم الحق في السالمة الجسدية: ثانيا

جسم إلانسان هو امللجأ املادي لشخصيته، فهو الجسم الحي النابض، والذي 

يتميز به كل شخص عن آلاخر سواء في مالمحه أو صورته، وبهذا التمييز تتحدد بعض 

ويقصد به ذلك الكيان املادي والنفس ي . 4في كل إنسان عن آلاخر جوانب ذاتيته الشخصية

الذي يباشر وظائف الحياة الطبيعية والاجتماعية، تتساوي جميع أعضاء الجسم في 

كما ال يقتصر جسم  ألاهمية والحماية التي تسبغ عليه، وسواء كانت داخلية أو خارجية،

 ألاعضاء التي 
ً
إلانسان محل الحماية على ألاعضاء الطبيعية ألاصلية وإنما تشمل أيضا

 :ة يعرف الحق في سالمة الجسم بأنهومن الناحية القانوني. 5نقلت إليه من إنسان آخر

الكيان الذي يباشر وظائف الحياة، وهو محل الحق في سالمة الجسم واملوضوع الذي »

وقد ذهب اتجاه في الفقه إلى القول بأن . 6«ليه أفعال الاعتداء على هذا الحق تنصب ع

مفهوم الحق في سالمة الجسم يقتض ي تحديد املقصود بالحق أوال وتحديد عناصره، وهو 

 ما على سبيل الانفراد التسلط » :عندهم 
ً
رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصا

، وعليه يكون الحق في سالمة الجسم «من شخص آخر على ش يء أو اقتضاء أداء معين 

 لهذا الاتجاه عبارة عن رابطة مفترضة بين الشخص وكيانه الجسدي يحكمها 
ً
وفقا

. القانون، ويعترف بوجودها النرام القانوني، فتسبغ على هذه الرابطة صفة املشروعية

على طائفة الحقوق ولكن يؤخذ على هذا الرأي أنه قد أهدر مفهوم فكرة الحق، وإنكاره 

اللصيقة بالشخصية، وأن افتراض الرابطة القانونية بين الشخص وكيانه الجسدي حيلة 

 .7قانونية غير مقبولة في هذا إلاطار
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، فال يجوز 
ً
ويعتبر الحق في سالمة الجسم من أهم وأكثر عناصر الحياة تقديسا

صيانته، وعلى هذا أن يكون جسم إلانسان محل أي اتفاق، إال من أجل غرض سالمته و 

وأساس ذلك أن جسم إلانسان . 8ألامر يعتبر املساس به انتهاك ملعصومية الكيان الجسدي

 وال سلعة، لذلك فهو يخرج عن املعامالت املالية والتجارية
ً
 .9ليس شيئا

ويتجسد الكيان الشخص ي لإلنسان في عنصرين، أحدهما طبيعي يتمثل في     

وية وحالته العقلية، وآلاخر قانوني يتمثل في الحقوق شخص إلانسان من الناحية العض

وضمانا لحرية إلانسان في العنصر الطبيعي . اللصيقة بشخصيته والتي قررها القانون 

يحمي القانون حقه في الحياة وفي سالمة جسمه ونفسه وعقله، وهي حقوق متعلقة 

 متعلقة بشخصية صاحبها
ً
له الحق في الارتفاق  فاملجتمع. 10بالنرام العام، وليست حقوقا

عليه، ألن هناك مصلحة شخصية تتمثل في سالمة جسم إلانسان حتى يتمكن من تنفيذ 

املهام امللقاة على عاتقه، وأن يساهم في إدارة عجلة الازدهار في املجتمع الذي يعيش فيه، 

 لألهمية 
ً
ومن مصلحة املجتمع أن يرى كل أفراده يتمتعون بالصحة والنشاط، نررا

 .11تماعية والاقتصادية التي يجنيها املجتمع نتيجة سالمة أفرادهالاج

 لهذه ألاهمية البالاة كان هذا الحق من أول الحقوق التي يوليها املشرع 
ً
ونررا

 في بعض 
ً
 خطيرا

ً
 الجزاء الذي يستعان به لكفالة هذه الحماية جزءا

ً
الجنائي حمايته، جاعال

الكبيرة قد سلبت رضاء املجني عليه قيمته كسبب ألاحيان، بل أن هذه ألاهمية الاجتماعية 

 وقضاًء على تجريده تلك القيمة
ً
 . 12إلباحة الاعتداء على هذا الحق، إذ حصل إلاجماع فقها

وقد تكّفلت التشريعات العقابية بتوقيع الجزاء على أي مساس بسالمة جسم 

ألامر ليس على  إلانسان، ووفرت له الحماية من كل أشكال الاعتداء التي تناله، لكن

إطالقه، فإذا كان هذا الحق يحميه القانون، فإن هناك حاالت يحصل فيها املساس بالحق 

 لحق معين، كتوقيع الجزاء على البدن لجريمة 
ً
في السالمة الجسدية، ويكون ذلك استعماال

ارتكبت كاإلعدام أو الحبس، أو حتى اتخاذ تدابير أمنية كاالحتجاز في مصحات، كإجراء 

 على مقتضيات الصحة العامة، ففي مثل هذه الحاالت السابقة، ال يجوز صح
ً
ي نزوال

 .  13الاحتجاج بحرمة الجسد وعدم جواز املساس به
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 ما يتطلبه الحق في السالمة الجسدية: الفرع الثاني

 :يتضمن الحق في حرمة جسم إلانسان وسالمته مجموعة من العناصر أهمها

 
 
ويقصد به مصلحة الفرد في الاحتفاظ بأعضاء جسمه : الجسديالحق في التكامل : أوال

كافة، وبشكلها الطبيعي بصورة متكاملة من غير نقص فيها أو تعديل، وهذه الفكرة قائمة 

على أساس أنه ال قيمة موضوعية كاملة للحق في سالمة الجسم دون أن يكون هذا الجسم 

 بأجزائه كافة
ً
 ومحتفرا

ً
إنسان الحق في أال تهبط صحته وأال يعتل وإذا كان لكل . 14متكامال

 على السالمة 
ً
بدنه، ومن أجل ذلك فإن كل فعل ُينقص من هذا املستوى يعتبر اعتداءا

وعليه فيمتنع أي اعتداء على تكامل جسمه، سواء كان ذلك ملصلحته أو . 15الجسدية

ذلك أن  ملصلحة الاير أو املجتمع، إال إذا أعطيت موافقة واضحة باستثناءات خاصة،

وال . 16جسم إلانسان مصان من خالل النصوص التي تهدف إلى حماية تكامله الجسدي

يشترط أن يصاحب الفعل شعور باأللم، أو يترتب عليه تدهور في املستوى الصحي، لكي 

 بالتكامل الجسدي، ألن هذا التكامل يقوم على اعتبار موضوعي باض النرر 
ً
يعتبر مساسا

 . 17عن الاعتبار الشخص ي

 
 
إن املقصود بالصحة بصفة عامة، : الحق في الاحتفاظ باملستوى الصحي للجسم: ثانيا

حالة من التوازن النسبي لوظائف الجسم، وقد قامت املنرمة العاملية للصحة بتحديد 

، وذلك بموجب نص املادة ألاولى من ميثاقها على 
ً
دقيق لها، واعتبر التعريف ألاكثر تداوال

، ال مجرد الخلو من املرض أو حالة من اكت» :أنها 
ً
 واجتماعيا

ً
 وعقليا

ً
مال السالمة بدنيا

قدرة الجسم على استاالل ايجابيات املحيط :" كما حددها ألاطباء بأنها . 18«العجز 

وتطويق سلبياته، بفضل برنامج جيني سليم، واستراتيجيات فردية مالئمة، لتحقيق جزء 

بخاصية النسبية، ذلك أنها تختلف من شخص  ، وهي تتميز"أو كل من ألاهداف الحياتية 

أما املرض فهو . آلخر، وفي فترات زمنية معينة، كما أنها تتباين بين فترة الشيخوخة والشباب

عجز مؤقت أو نهائي للجسم عن تحقيق كل أو جزء من أهدافه الحياتية لخلل في البرنامج 

 .  19الجيني، أو لضاط كبير في املحيط

المة الجسدية يقوم على أساس مصلحة الفرد في الاحتفاظ ثم إن الحق في الس

بصالحية أعضاء جسمه كافة، لكي يتمكن من القيام بوظائفه املعتادة بشكل طبيعي، ومن 
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 بالحق 20دون إلاخالل بقدرته على القيام بتلك الوظائف
ً
، وبالتالي يمتنع أي فعل يكون ماسا

ل بعدها في سالمة الجسم، فيترتب عنه انخفاض في املستو 
ّ
ى الصحي للشخص، وتعط

الوظائف العادية التي كان يقوم بها الشخص، ويتحقق هذا سواء كان الفعل قد مس جزء 

 .من الجسد أو كله

 لتشمل الصحة البدنية والنفسية 
ً
 واسعا

ً
على أنه ينبغي إعطاء الصحة مفهوما

 بالجسم إذا ترتب عليه حدوث مرض
ً
 . 21عقلي للجسم، مما يعني اعتبار الفعل ماسا

 
 
يتمثل هذا العنصر في املحافرة على سكينة الجسم، : الحق في السكينة الجسدية: ثالثا

ذلك أن شعور إلانسان بالسكينة في بدنه يمنحه الراحة والاستمتاع ببدنه، وهو شعور 

ينبعث مصدره من التحرر من بعض آلاالم التي تحيط به، والتي تتحدد على أساس النسبة 

تي يكابدها وتلك التي ال يكابدها، وهذا القدر يقّل إذا زادت هذه النسبة ويزيد بين آلاالم ال

ت
ّ
 . 22إذا قل

وهذا الحق على أساس مصلحة الفرد في عدم التعرض ألي نوع من آلاالم لذلك، 

فكل فعل يترتب عليه املساس بالسكينة الجسدية باير اعتداء على الحق في سالمة 

حتى ولو لم يترتب عليه انخفاض في املستوى الصحي للجسم، أو انتقاض في  الجسم،

كما . 23أعضائه، وذلك الستقالل عناصر الحق في سالمة الجسم بعضها عن البعض آلاخر

أنه ال يقتصر املساس بالسكينة الجسدية على حالة املساس املباشر كما في ضرب 

رة تؤثر على السكينة، كما في التسبب الشخص، بل يمكن أن تكون هنالك صورة غير مباش

بنقل عدوى مرض إلى شخص مما يؤدي إلى إلاخالل بمستواه الصحي، وما يترتب عن ذلك 

 .  من آالم

 آخر يتمثل في عدم التعرض 
ً
ومما ينبغي إلاشارة إليه، أن للسكينة الجسدية جانبا

 تقتصر على ألاعضاء لآلالم النفسية أيضا، ذلك أن الحماية القانونية لجسم إلانسان ال

التي تؤدي وظائف عضوية كالقلب وألاطراف، وإنما تتعداه لتشمل كذلك ألاعضاء التي 

تؤدي وظائف نفسية كمراكز إلاحساس، والشعور باأللم، فال حماية قانونية لجسم 

 . 24إلانسان إذا لم تتضمن جانبي الجسم املادي والنفس ي
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 على السكينة النفس
ً
ية أي فعل من شأنه إرباك الشخص في وعليه، يعد اعتداءا

، وال يخفى أن هذا الاعتداء قد 25ملكاته الذهنية، كإشعاره بالخوف أو القلق أو التهديد

يكون له ألاثر البالغ في السكينة البدنية، كما في ألازمات والاضطرابات النفسية، وحاالت 

نفس، وارتفاع في الاضب الشديد الذي يترتب عنها تسارع نبضات القلب وضيق في الت

 إلاصابة بالصرع
ً
كما قد يترتب عن الخلل الذي يصيب السكينة . ضاط الدم، وأحيانا

الجسدية حدوث اضطرابات في السكينة النفسية، فالجروح والتشوهات التي تصيب 

 .  26جسم إلانسان قد يكون لها ألاثر السلبي بإصابة الشخص بأمراض نفسية

 ونية للحق في السالمة الجسديةالطبيعة القان: املطلب الثاني

اختلفت آراء الفقهاء حول نطاق الحق في حرمة السالمة الجسدية، هل لقد 

 من عناصر حق إلانسان في خصوصياته، فيكون املساس به من قبيل 
ً
يمكن اعتباره عنصرا

املساس بالحق في الخصوصية، أم أنه حق مستقل محمي بقوانين خاصة، وليست له 

 . بالخصوصية؟عالقة 

 موقف الفقه :الفرع ألاول 

يرى أصحابه بأن حرمة جسم إلانسان تندرج ضمن عناصر الحق : الاتجاه ألاول 

في الخصوصية، وبأن إلانسان يباشر حياته الخاصة بأسلوبه الذاتي، وأن املجرى العادي 

ه أحد لألمور يكشف على أن إلانسان يودع أسراره بصفة خاصة في كيانه الشخص ي باعتبار 

 لحرمة هذه الحياة فإن القانون يوجب . املجاالت التي تضم أسرار الحياة الخاصة
ً
وضمانا

وقالوا بأن التمتع بالحياة ال يتم إال من خالل وجود فكرة الحياة . 27كفالة مجاالتها املختلفة

واملعتبرين حرمة جسم . 28ذاتها، لذلك كانت حرمة الجسم داخلة في نطاق الحياة الخاصة

 من مجاالت الحياة الخاصة اختلفوا هل هو على إطالقه، أم مقيد إلا
ً
 هاما

ً
نسان مجاال

 .بصور معينة؟

يذهب أنصاره إلى اعتبار جميع الجرائم الواقعة على جسم إلانسان  :الفريق ألاول 

سواء التي أصابت الكيان املادي كالقتل والضرب والجرح، أم الكيان املعنوي كإجراء 

أو النفسية دون موافقة صاحب الشأن، هي من قبيل الاعتداء على الفحوصات الطبية 

 .  29حق إلانسان في الحياة الخاصة
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يذهب أنصاره إلى استبعاد الاعتداءات الواقعة على الكيان املادي  :الفريق الثاني

للجسم من إطار انتهاك الحق في الخصوصية، فهم بذلك يقتصرون على الاعتداءات التي 

، فتكون هي مجال الحياة الخاصة لإلنسان، 30عنوي أو النفس ي فقطتصيب الكيان امل

كإجراء الفحوصات دون موافقته، أو إجراء جراحات التعقيم، أو أي تفتيش من شأنه 

 على ما أذن به
ً
وبهذا الاتجاه أخذت . املساس بالحياة الخاصة، دون الذي يكون منصبا

الخاصة، منها مؤتمر القانونيين لدول  بعض املؤتمرات الدولية حول الحق في حرمة الحياة

، وكذا الندوة الدولية لالتفاقية ألاوربية الخاصة بحقوق 1691ماي  11الشمال املنعقد في 

 . 31ببروكسل 1611إلانسان عام 

يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى عدم اعتبار الحق في حرمة جسم  :الاتجاه الثاني

 من عناصر الحياة الخاصة،
ً
وبأن أصحاب الاتجاه . وإنما هو حق مستقل إلانسان عنصرا

ألاول أخلطوا بين الحرية الفردية بصفة عامة وحرمة الحياة الخاصة، فسالمة الجسم 

وحرمة الحياة الخاصة ليست إال من مراهر الحرية الفردية، كما تم الخلط حتى بين حرمة 

ذاتها، أما حرمة الحياة الخاصة نفسها، فسالمة الجسم تستهدف املحافرة على الحياة 

 من جوانب الحياة فقط، فالفارق واضح بين الحياة ذاتها، 
ً
الحياة الخاصة فتحمي جانبا

 من التمتع بالحياة، ولكنه 
ً
 معينا

ً
وبين التمتع بالحياة، وبأن الحق في الخصوصية يكفل قدرا

 للشخص بحيث كل ما 
ً
يحمي ال يتعلق بإبقاء الحياة ذاتها، فالحياة الخاصة ليست مرادفا

 . 32الشخص داخال في نطاقها

 موقف التشريعات الوضعية من طبيعة الحق في السالمة الجسدية: الفرع الثاني

لقد تبنت معرم القوانين الحديثة الاتجاه الفقهي الذي يرى بأن حرمة جسم 

 من عناصر الحياة الخاصة،
ً
حيث تقررت مجموعة من ألاحكام  إلانسان تعتبر عنصرا

والقوانين تحمي الحق في سالمة الجسم، وأنه يحرر املساس بالسالمة البدنية والنفسية، 

 ملا تقرر، فإنه يجوز ألي إنسان 
ً
حيث تقرر في فرنسا منع املساس ببدن إلانسان، واستنادا

اره يمس أن يرفض التفتيش باعتباره ينطوي على اعتداء على حرمة الجسم، وباعتب

كما أقرت بأن لكل شخص أن يرفع دعوى مدنية يطالب فيها . بخصوصيات الفرد

 ملا نصت عليه املادة 
ً
 عن إرادته، وهذا طبقا

ً
بالتعويض في حالة إذا ما أجري تفتيش رغما
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كل من تسبب بفعله الخاطئ في إلحاق ضرر »  :من القانون املدني الفرنس ي على أنه 1831

 للمصلحة  .«بالاير يلزم بإصالحه
ً
وألامر ليس على إطالقه، فإنه يجوز التفتيش تحقيقا

العامة، فقد أجاز قانون إلاجراءات الجزائية التفتيش الجسماني للشخص املشتبه فيه إذا 

كان هذا يؤدي إلى كشف وقائع معينة، وكذا الفحص الطبي عند انتشار ألاوبئة وألامراض 

قد أقر حماية مدنية لجسم إلانسان، وذلك في  كما نجد بأن التشريع الفرنس ي.33املعدية

ال يجوز أن يكون » :من الفصل الثاني للقانون املدني والتي تنص على أنه  19/1نص املادة 

 لحق مالي 
ً
وبأن ذات املادة في الفقرة السادسة  .34«الجسم البشري عناصره ونتاجاته محال

 للتجربة أن يتقاض ى
ً
وهذا الحرر . 35أي مقابل مالي تحرر من يقبل أن يكون جسمه محال

إنما باعتبار الحق في سالمة الجسم من الحقوق الشخصية، وأن أي اتفاق يتعلق بهذه 

 لتعلقه بالنرام العام، ومنه الحق في السالمة الجسدية
ً
 .36الحقوق يقع باطال

كما أولى عناية فائقة بهذا الحق بعد وفاة الشخص، وألزم الطبيب باملحافرة على 

املتعلقة به، وهو ما نلمسه في نص املادة الثانية من املرسوم املتعلق بأخالقيات  ألاسرار

الطبيب في خدمة الفرد والصحة العامة، ويمارس مهامه في » :الطب، حيث تنص على أنه 

إطار احترام الحياة الخاصة للشخص وكرامته، وأن هذا الاحترام املقرر للشخص ال يتوقف 

 . 37«بعد وفاته 

كما اعتبرت املحكمة ألاوروبية لحقوق إلانسان أن التعدي على السالمة الجسدية 

واملعنوية، الذي ال يبلغ مستوى الحد ألادنى من الخطورة املطلوب لتشكيل انتهاك املادة 

التي تنص على الحق في احترام الحياة  13، يقع تحت طائلة املادة 38الثالثة من الاتفاقية

 . 39الخاصة والعائلية

فلم تتضمن نصوص القانون املدني الحديث  موقف املشرع الجزائري،أما عن 

اللهم إال   -كما فعل املشرع الفرنس ي -عن حق إلانسان في سالمة جسمه بصفة مستقلة

من ق، م، باعتبار أنه من الحقوق  71عموميات يمكن استخالصها من نص املادة 

نينها بصفة مستقلة، حتى يتمكن الناس الشخصية، وحبذا لو يعيد النرر في املسألة لتق

من معرفة ما لهم من حقوق، وبالرجوع إلى نصوص الدستور، نجد بأنه نص على هذا 

على  87الحق، مع ضرورة توفير الحماية الالزمة من كل أشكال العنف، وذلك في نص املادة 
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ي، أو أي ويحرر أي عنف بدني أو معنو . تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة إلانسان» :أنه

، كما أنه رتب الجزاء على مخالفة ألاحكام املتعلقة بحرمة جسم «مساس بالكرامة 

يعاقب القانون على املخالفات املرتكبة " :من الدستور على أنه 81إلانسان، فنص في املادة 

كما أنه . 40"ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سالمة إلانسان البدنية واملعنوية 

جزائية للحق في السالمة الجسدية من كل مساس به، كتجريمه للقتل خصص حماية 

، والتسميم املادة 197، والضرب والجرح املادة 1مكرر  198، والتعذيب املادة 117املادة 

، كما أنه وفر الحماية لحرمة جسم إلانسان حتى بعد وفاته، 817وإلاجهاض املادة . 191

في املواد من " لجرائم املتعلقة باملدافن وحرمة املوتى ا:" وذلك في القسم الثاني تحت عنوان 

 . 117إلى  111

من مدونة أخالقيات الطب يعترف بضرورة احترام  19كما نجده في املادة 

يكون الطبيب وجراح ألاسنان في خدمة » :أنهشخصية إلانسان وحياته، حيث تنص على 

 . الفرد والصحة العمومية

وإذا كان . 41«يمارسان مهامها ضمن احترام حياة الفرد وشخصه البشري 

، فعلى الطبيب 
ً
 وقد تعرض ألضرار لحقت سالمة جسمه كالتعذيب مثال

ً
الشخص محبوسا

الذي يكتشف هذه الحالة ملزم بالتبليغ عنها أمام السلطة القضائية املختصة، وهو ما 

 . من املدونة 11نصت عليه املادة 

 متعلق بحماية الصحة وترقيتها، وهو كما نجد بأ
ً
ن املشرع الجزائري قد سن قانونا

على  11بذلك يعتني بصحة إلانسان في كيانه املادي واملعنوي، وهو ما نص عليه في املادة 

تساهم حماية الصحة وترقيتها في رقابة إلانسان الجسمية واملعنوية، وتفتحه ضمن :" أنه 

 
ً
 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البالد املجتمع، وهما تشكالن عامال

ً
 .42"أساسيا

الواقع أن الحق في الحياة الخاصة لم يكن املقصود به أن يرل إلانسان على قيد 

 لرروف 
ً
الحياة فحسب، وإنما فضال عن ذلك، أن يكون هناك الحق في الحياة آلامنة طبقا

يتوافر للفرد الحق في سالمة  العصر، وال شك أن من عوامل توفر الحياة آلامنة، أن

وأن الاتجاه ألاول هو ألاولى باإلتباع، ألن حرمة الحياة الخاصة ال تتحقق إال إذا .  جسمه

ترك لإلنسان حرية قيادته لجسمه ونفسه في املجال املحيط به، وهذا يستوجب عدم وضع 
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لى جسم الفرد قيود على مباشرة تلك الحرية بدون مبرر، وكذا التصدي ألي اعتداء يقع ع

 .أو نفسه بدون مسوغ أثناء تلك املباشرة

وعلى هذا فقد أصبح الكيان الشخص ي لإلنسان يتمتع بنوعين من الحماية 

ألاولى من أجل سالمته ضد خطر الاعتداء، والثاني من أجل كفالة حرمة حياته : القانونية

 .الخاصة مما يحتويه من أسرار

بسالمة الجسم من أجل العالج، فيجب أن وإذا كان القانون قد أباح املساس 

تقدر هذه إلاباحة بقدرها، بحيث ال يمكنها أن تتجاوز إلى ما يحتويه من أسرار حياته 

 أثناء العالج، فيلتزم الطبيب بكتمان السر املنهي
ً
، كما 43الخاصة، إال إذا حدث ذلك عرضا

فمن خاللها يمارس  يلحق بالذاتية البدنية لإلنسان كل مالبسه ومتعلقاته الشخصية،

 .44حياته الخاصة، ويودع أسراره هذه الحياة

والذي نخلص إليه أن القول باعتبار الحق في حرمة جسم إلانسان على إطالقه 

م به، وأن تقييده باالعتداءات الحاصلة على 
َّ
 من عناصر الحياة الخاصة غير ٌمسل

ً
عنصرا

يم املاناطيس ي النتزاع اعتراف إلانسان عن طريق استعمال أجهزة كشف الكذب أو التنو 

إلانسان، أو التي تحصل عن طريق كشف معلومات من شأنها الكشف السرية التي تحيط 

وأما الاعتداءات املادية الخالصة . بهذا الجسد، هي ألاولى باالعتبار في موضوعنا هذا

الحاصلة على جسم إلانسان كالقتل أو الضرب والجرح فتحميها نصوص حرمة الجسم 

 .   صوص قانون العقوبات، وبالتالي ال تدخل ضمن عناصر الحياة الخاصةون

 املبحث الثاني

 الحق في السالمة الجسدية في الشريعة إلاسالمية

الناظر إلى أحكام الشريعة إلاسالمية الاراء يجد بأن نصوصها قد تكفلت بحماية 

ويستوي في ذلك أن يكون إلانسان  جسم إلانسان، ووفرت جميع الوسائل للحفاظ عليه،

 
ً
 أو ميتا

ً
واعلم » :قال الفخر الرازي رحمه هللا .45«...ولقد كرمنا بني آدم »:قال هللا تعالى. حيا

أن إلانسان جوهر مركب من النفس والبدن، فالنفس إلانسانية أشرف النفوس املوجودة 

لسفلى، وتقرير هذه الفضيلة في العالم السفلى، وبدنه أشرف ألاجسام املوجودة في العالم ا
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وهي الاغتذاء والنمو : في النفس إلانسانية، هي أن النفس إلانسانية قواها ألاصلية ثالث

والتوليد، وهي مختصة بالقوة العاقلة املدركة لحقائق ألاشياء كما هي، وأما بيان أن البدن 

ن آدم فإنه يأكل أن كل ش يء يأكل بفيه إال اب: إلانساني أشرف أجسام هذا العالم منها

وسنتناول . 46«بيديه، ومنها بالنطق والتمييز، ويدخل في ذلك ألاخرس، ومنها بحسن الصورة

 :مراهر كفالة الشريعة إلاسالمية لحق إلانسان في سالمة جسده في ألاحوال الثالثة

 : املطلب ألاول 
 
 كفالة الشريعة إلاسالمية لجسم إلانسان حال كونه جنينا

جميعها من عند هللا تعالى بجلب املصالح ودرء املفاسد، وهذه  لقد جاءت الشرائع

 
ً
قضية قطعية، ال تحتاج إلى برهان، فإن كل من استقرأ موارد الشريعة، وجد ذلك صريحا

 في الكتاب والسنة
ً
وإذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة املصالح ألاخروية . 47وافيا

نرام، فلو كانت موضوعة بحيث يمكن أن يختل والدنيوية، وذلك على وجه ال يختل به 

 لها، إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى 
ً
نرامها أو تخل أحكامها، لم يكن التشريع موضوعا

وإذا كانت من جملة الضروريات التي جاءت الشريعة إلاسالمية .  48من كونها مفاسد

ولحفره من بحفرها مقصد النسل، فإنها شرعت لحفره من جانب الوجود الزواج، 

 .جانب العدم حرمت إلاجهاض

ومن مراهر كفالة الشريعة إلاسالمية وحمايتها للجنين، أنها أباحت الفطر في نهار 

الحامل واملرضع إن » :رمضان للحامل، بال خالف بين الفقهاء، قال إلامام النووي رحمه هللا 

كله ال خالف فيه، وإن  خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وال فدية عليها كاملريض، وهذا

خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بال خالف، وإن خافتا على ولديهما ال على أنفسهما 

فيتبين من خالل إجماع الفقهاء، العالقة بين إباحة إلافطار . 49«...أفطرتا وقضتا بال خالف

 .وتكريم الشريعة إلاسالمية وكفالته للجنين

 لتأ
ً
خير تنفيذ العقوبة البدنية على املرأة، وهذا رعاية كما أنها جعلت الحمل سببا

 لهالكه، وقد أجمع الفقهاء 
ً
ملصلحة الجنين الذي يمكن أن يتأذى بالعقوبة، وقد يكون سببا

، بأن املرأة الحامل إذا زنت محصنة فإنها ال ترجم حتى تضع ولدها، قال ابن املنذر 
ً
أيضا

إذا اعترفت بالزنى، وهي حامل، أنها ال ترجم حتى  أجمع أهل العلم على أن املرأة» :رحمه هللا 

 . 50«تضع 
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وقد ثبت أن امرأة جاءت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأخبرته أنها زنت، 

 . 51«اذهبي حتى تضعي» :لهاوهي حامل، فقال 
ً
وألن في إقامة الحد عليها حال حملها إتالفا

 أو غيره ملعصوم، وال سبيل إليه،
ً
 لكل وسائل الاعتداء على . 52وسواء كان الحد رجما

ً
وردعا

الجنين، أوجبت الشريعة إلاسالمية دفع الارة، مع الكفارة عن الجريمة، يقول إلامام 

 وجبت عليه الكفارة، ألنه » :الشيرازي رحمه هللا 
ً
 ميتا

ً
فإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا

 . 53«ارة كايرهالدم لحرمته فضمن بالكفآدمي محقون 

 كفالة الشريعة إلاسالمية لجسم إلانسان حال حياته: املطلب الثاني

 يجب احترامه، 
ً
 فإنه تكون له نفس مستقلة، وكيانا

ً
إذا تمت والدة إلانسان حيا

وقد أحاطت الشريعة إلاسالمية جسم إلانسان بحماية فائقة، ومستند ذلك أن النبي صلى 

خَبر أنك : يا عبد هللا« :بن عمرو بن العاص رض ي هللا عنههللا عليه وسلم قال لعبد هللا 
ُ
ألم أ

فال تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، : قال . تصوم النهار وتقوم الليل؟، فقلت بلى يا رسول هللا

 
ً
، وإن لعينك عليك حقا

ً
فأباحت لإلنسان ألاكل والشرب في . 54«... فإن لجسدك عليك حقا

 على بقائه 
ً
وكلوا واشربوا وال » :ونمو جسمه، قال هللا تعالى ألاحوال العادية حفاظا

املأكول ال وأوجبت عليه ألاكل إن خاف على نفسه الهالك، حتى ولو كان . 55«...تسرفوا

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الثم فإن هللا غفور » :يشرع أكله، قال تعالى

كما أنه شرعت  ،57كما تقرر في قواعد الفقه أن الضرورات تبيح املحرورات. 56«رحيم

 :التداوي مراعاة ملصلحة جسم إلانسان في التعافي، لقول النبي صلى هللا عليه وسلم

 إال وضع له دواء»
ً
ولم يكن تشريعها للرخص إال . 58«...تداووا فإن هللا عز وجل لم يضع داءا

رعاية لجسم إلانسان من املرض أو الهالك، فأباحت التلفظ بالكفر مع اطمئنان القلب 

. 59«من كفر باهلل من بعد إيمانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان» :تعالىيمان، قال باإل 

 إلافطار في رمضان، ثم إنها حرمت كل أنواع الاعتداءات التي تقع على جسم 
ً
وشرعت أيضا

، أو يعتدي على عضو من 
ً
إلانسان كالقتل والضرب والجرح، فال يحل ألحد أن يقتل إنسانا

في ذلك أن يكون إلانسان نفٌسه هو املعتدي على نفِسه، أو الاير، قال  أعضائه، ويستوي 

ال :" وقال النبي صلى هللا عليه وسلم. 60«وال تقتلوا النفس التي حّرم هللا إال بالحق» :تعالى



الضوابط الشرعية والقانونية لحماية الحق في السالمة الجسدية 

 بين الفقه والقانون 
 رحال عبد القادر: كتور دال

 

160 
ISSN : 2710-8783 

 

الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه املفارق : يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث

 .61"للجماعة

ولم تكتف بتحريم قتل نفس إلانسان فقط، بل حرمت أن يقتل إلانسان نفسه 

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في » :فقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم 

 فقتل نفسه فهو يتحساه في نار 
ً
 فيها أبدا، ومن شرب سما

ً
بطنه في نار جهنم خالدا

 .62«...جهنم

، وقد أجمع الفقهاء على ومن أعرم تكريمها لجس
ً
م إلانسان أن اعتبرته طاهرا

 
ً
 أم كافرا

ً
والدليل على ذلك أن النبي صلى هللا عليه . طهارة جسم إلانسان، سواء كان مسلما

وفيه أن من صدق عليه اسم املؤمن ال . 63«سبحان هللا، إن املؤمن ال ينجس » :وسلم 

، وأما طهارة آلادمي مطل
ً
 كان أو ميتا

ً
 فال تنتزع منه بوجهينجس حيا

ً
 . 64قا

 سالمية لجسم إلانسان بعد وفاتهكفالة الشريعة إلا : املطلب الثالث

، بل 
ً
لم تقتصر عناية الشريعة إلاسالمية لحق إلانسان في سالمة جسمه كونه حيا

 في الفروع سمته كتاب الجنائز، 
ً
 خاصا

ً
تكفلت بحمايته حتى بعد وفاته، وقد أفردت كتابا

النصوص التي تنص على مدى الحرص على حماية هذا الحق، فأوجبت شمل مجموعة من 

غسلوه » :تاسيله وتكفينه، لقول النبي صلى هللا عليه وسلم في الذي وقصته الناقة فمات 

 . 65«بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه 

وتتجلى مراهر عناية الشريعة إلاسالمية بجسم إلانسان وتكريمه بعد وفاته، في 

مرت به »  :وسلمفيه املسلم وغيره، فقد جاء أن النبي صلى هللا عليه أن الحكم يستوي 

 .66«أليست بنفس : جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي فقال

 بجسده من التشويه 
ً
كما أنها نهت عن املثلى بالقتيل في أرض املعركة احتراما

وا وال تادروا، وال تمثلوا »:والعبث، لقول النبي صلى هللا عليه وسلم 
ُّ
ل
ُ
وال   اغزوا وال تا

 
ً
أي التمثيل بالكافر بقطع أنفه : وحرم املثلة» :وقد جاء في الشرح الصاير . 67«تقتلوا وليدا

 .  68«أو أذنه أو نحو ذلك بعد موته، ما لم يقع منهم تمثيل باملسلمين، وإال جاز 

جسد إلانسان وتكريمه، وذلك كما بلات الشريعة إلاسالمية القمة في العناية ب

، ومنحت للميت حرمة 
ً
 أو ميتا

ً
بأن ساوت في تحريم  الاعتداء عليه سواء كان الشخص حيا
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ينبغي مراعاتها وعدم مشروعية انتهاكها بوجه، فعن عائشة رض ي هللا عنها أن النبي صلى هللا 

 » :عليه وسلم قال 
ً
 .69«كسر عرم امليت ككسره حيا

 على الحديث قال إلامام الطحاوي 
ً
ألنا وجدنا عرم الحي له » :رحمه هللا معلقا

 إلخراجها منه، وإعادته من الحياة إلى املوات ما 
ً
حرمة، وفيه حياة يجب على من كان سببا

يجب عليه في ذلك من القصاص، ومن أرش، وكان عرم امليت ال حياة فيه، وله حرمة، 

انتهاك حرمته، وكانت حرمته بعد أن فكان كاسره في انتهاك حرمته ككاسر عرم الحي في 

 
ً
 كهو في انتهاكها ملا كان حيا

ً
 ملا كانت باقية، كان منتهكها بعد أن صار مواتا

ً
 .70«صار مواتا

 
ً
كما أنها أوجبت دفن امليت خشية التايير، ونهت عن الجلوس على القبر احتراما

 . في جريمة ما ملن يرقد فيه، وعن نبش القبور إال لضرورة تستدعي إخراجه كتحقيق

 خاتمة

يتبين مما سبق ذكره، أن الحديث عن الحقوق ألاساسية لإلنسان، وحق إلانسان 

في حرمة جسمه وسالمته من املواضيع التي ينبغي للباحث التعرض لها، وذلك ألهميتها 

كما أن التكنولوجيا الحديثة والطبية منها كان السبب  البالاة التي ال يمكن جهلها بحال،

 .الجوهري الذي طرح مشكلة الحديث عن هذا الحق في كل جوانبه

 :ومن النتائج التي استخلصتها من بحثي هذا

أن الحق في حرمة الجسم وسالمته إنما تشمل الجانب العضوي لإلنسان، وكذا الجانب . 1

 على آلاخر، مما  املعنوي أو النفس ي، وذلك للتكامل
ً
بينهما، وأن ضرر أحدهما يؤثر سلبا

 . اقتض ى شمولية هذا الحق لهما

أن مفهوم الحق في سالمة الجسم يختلف تحديده بين ألاطباء وفقهاء القانون، ذلك أن . 1

، وإنما مجموعة من ألاعضاء الطبيعية التي تباشر 
ً
نررة الطب لهذا الحق ليس كونه حقا

انت نررتهم من مدلول الصحة التي ينبغي أن يتمتع بها الكيان وظائف معينة، فقد ك

 . البشري بشقيه املادي واملعنوي 

أما مفهوم الحق في سالمة الجسم عن فقهاء القانون، فإنهم نرروا إليه على 

أساس أنه حق، وبالتالي يتمتع بحماية من كل اعتداء يناله، وأن لصاحبه الحق في 

 . الاعتراض على هذا الاعتداء
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أن الحق في سالمة الجسم من الحقوق الشخصية التي يتمتع بها إلانسان، وتسري عليها . 8

نفس الخصائص التي تتمتع بها الحقوق الشخصية كحرر التصرف فيه، وانتقاله إلى 

 .الورثة، واكتسابه بالتقادم وغيرها من الخصائص

لحق في التكامل ا: أن الحق في سالمة الجسم يتطلب مجموعة من الحقوق، وهي. 7

 .الجسدي، والحق في الاحتفاظ باملستوى الصحي، والحق في السكينة الجسدية

أن الحق في سالمة الجسم ليس على إطالقه، وإنما ترد عليه مجموعة من الاستثناءات . 1

 . كالتي تقتضيها الصحة العامة

ياته الخاصة، إذا أن الاعتداء على السالمة الجسدية هي اعتداء على حق إلانسان في ح.  9

انصب الاعتداء على الكيان املعنوي فقط، كإجراء فحوص طبية إجبارية دون مبرر، أو 

تفتيشه بما يمس خصوصياته، أما الكيان املادي فهو محمي بنصوص مستقلة كجرائم 

 ...الضرب والجرح والقتل

ه وحمايته، وقد أن التشريع الفرنس ي والجزائري قد اهتما بهذا الحق من حيث الاعتراف ب. 1

 في التشريع الفرنس ي الذي 
ً
 في التشريعين، ومدنيا

ً
اعتبر حق دستوري،  وتمت حمايته جزائيا

نص صراحة في قانون املدني على هذا الحق، بخالف التشريع الجزائري الذي يستند إلى 

كما كان لقانون حماية الصحة . من القانون املدني الجزائري  71عموميات نص املادة 

يتها ومدونة أخالقيات الطب الدور الفعال في تقرير حق إلانسان في سالمة جسمه، وترق

 . وضرورة حمايته من كل أشكال الاعتداء

أن الشريعة إلاسالمية قد اهتمت بسالمة جسم إلانسان وهو جنين في بطن أمه، وما . 3

  كان إقرارها للرخص الشرعية للمرأة،
ً
وتوقيف تنفيذ العقاب عليها وهي حامل إال دليال

 على مدى حرصها على سالمة جسم الجنين
ً
 . كافيا

أنها صانت حق إلانسان في سالمة جسمه من كل اعتداء يناله، ورتبت جزاء على هذا . 6

 . الاعتداء، وأن التمتع بهذا الحق يستوي فيه املسلم وغيره

سم وحرمته ال يسقط بالوفاة في الشريعة إلاسالمية، أن التمتع بالحق في سالمة الج. 11

وهو ما تمثل في إقرارها  للمبدأ الذي يقر  بمعصومية الجثة من كل مساس، فاعتبرت كسر 
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، وغيرها من املبادئ التي يتبين فيها مدى اهتمام الشريعة إلاسالمية 
ً
عرم امليت ككسره حيا

 . بهذا الحق

 قائمة املصادر واملراجع

 للغة العربيةمراجع با

 أبو بكر دمحم بن إبراهيم، إلاشراف على مذاهب العلماء، مكتبة مكة : ابن املنذر

 م1111هـ، 1719، 1الثقافية، رأس الخيمة، ط

 م1668هـ، 1،1717ابن حبان، صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

 3موفق الدين أبي دمحم، املاني، دار عالم الكتب، الرياض،ط: ابن قدامة ،

 م1661هـ، 1711

  ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب ما أنزل هللا من داء إال أنزل له

 هـ1713، 1الشفاء، دار الجيل بيروت، ط

 زين العابدين بن إبراهيم، ألاشباه والنرائر، دار الكتب العلمية، : ابن نجيم

 م1631هـ، 1711بيروت، 

 ي الرجل يتداوى، دار ابن حزم، أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الطب، باب ف

 هـ 1713، 1بيروت،ط

  أحمد عبد الدائم، التعامل القانوني في جسم إلانسان، منشورات الحلبي

 1666الحقوقية، بيروت، 

  أحمد عمر شوقي أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهضة

 1666العربية، 

 ،باب حق الجسم في الصوم، املطبعة  البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الصوم

 هـ1711السلفية، القاهرة، 

 1668، 8توفيق حسن فرج، املدخل للعلوم القانونية، الدار الجامعية، ط 

  ،1611حسن كيرة، املدخل إلى القانون، دون دار نشر، إلاسكندرية 
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  حسني عودة زعال، التصرف القانوني باألعضاء البشرية في القانون الجنائي، دار

 1111، 1لثقافة، عمان، طا

  خليل عدلي، الجرح والضرب في ضوء الفقه و القضاء والطب الشرعي، املكتبة

 1668، 1القانونية، القاهرة، ط

 أبي البركات أحمد، الشرح الصاير على أقرب املسالك، دار املعارف، : الدردير

 (د،ت()د،ط)القاهرة، 

  ،م1631هـ، 1711، 1كر، طدار الفالرازي، التفسير الكبير ومفاتيح الايب 

  دار 8186رواه مالك في املوطأ، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، رقم،

 م1631هـ، 1711، 1الفكر،ط

 أبو اسحاق، املوافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية، بيروت، : الشاطبي

1111 

  هـ، 1719، 1أبو اسحاق، املهذب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الشيرازي

 م1661

 د،ت"، "د،ط"عبد املنعم فرج، أصول القانون، دار النهضة العربية،: الصدة" 

  ضياء ألاسدي، حق السالمة في جسم املتهم، منشورات زين الحقوقية، طريق

 1116، 1صيدا القديمة، ط

 دار النهضة العربية، القاهرة -القسم الخاص -طارق سرور، قانون العقوبات 

  1ر أحمد، شرح مشكل آلاثار، مؤسسة الرسالة، بيروت، طأبي جعف: الطحاوي ،

 م1667هـ، 1711

 هـ، 1711، 1العز بن عبد السالم، القواعد الصارى، دار الفرقان، الرياض، ط

 م1661

  فريد يريك سيدر، اجتهادات املحكمة ألاوروبية لحقوق إلانسان، ترجمة دمحم عرب

 1119سان، صاصيال، املعهد القانوني ألاوروبي لحقوق إلان
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 أبي العباس، املفهم ملا أشكل من صحيح مسلم، دار ابن كثير، دمشق، : القرطبي

 هـ1711، 1ط

  ،كمال ألاهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة

1613 

 م1667هـ، 1717، 1املاوردي، الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

 حماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، دمحم الشهاوي، ال

 1111القاهرة، 

  ،دمحم حسن قاسم، املدخل لدراسة القانون، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

 1116، (د،ط)

  مرعى منصور عبد الرحيم، الجوانب الجنائية للتجارب العلمية على جسم

 (د،ط)،1111 -إلاسكندرية -إلانسان، دار الجامعة الجديدة

  ،مسلم، صحيح مسلم،  كتاب الصوم، باب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به

 هـ1719دار طيبة، الرياض، 

  ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة

 1111العربية، القاهرة، 

 د،جدة، أبو زكريا يحي بن شرف، املجموع شرح املهذب، مكتبة إلارشا: النووي

 ( د،ت()د،ط)

 املقاالت واملداخالت

  أحمد فتحي سرور، الحق في الحياة الخاصة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد

 19،1637، س 17

  11أحمد فتحي سرور، علم النفس الجنائي، مجلة القانون والاقتصاد، العدد ،

 1681، 19السنة 

 ،مجلة الرافدين للحقوق،  أكرم محمود، بيرك فارس، الحق في سالمة الجسم

 16، مجلد 1111، 11، السنة 88العدد 
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  محمود نجيب حسني، الحق في سالمة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له

 1616، 16قانون العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث، السنة 

 رسائل جامعية

  الجنائية، أطروحة دمحم صبحي نجم، رضاء املجني عليه وأثره على املسؤولية

 1611دكتوراه، جامعة القاهرة 

  مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سالمة الجسم في القانون الجزائري

 1661والقانون املقارن والشريعة إلاسالمية، أطروحة دكتوراه، 

 القوانين واملراسيم

 .1669ديسمبر  13املؤرخة في  19الجريدة الرسمية رقم 

 . ، املتعلق بحماية الصحة وترقيتها1631فيفري  19املؤرخ في  11-31قانون رقم 

، املتضمن مدونة أخالقيات 1661يوليو  19املؤرخ في  119-61املرسوم التنفيذي رقم 

 . الطب

 مراجع باللغة ألاجنبية

 Adravanel-Jolly(S) :La protection du secret en droit des 

personnes et de la famille, préface de 

L.MAYAUX,DEFRENOIS, Tom10,2005 

 alaurie(ph) AYNES(L):Droit civil, Les personnes, les 

incapacités, éditions juridiques  associées,3
eme

 éd.2007.N.293 

 Decoq(A) :Rapport sur le secret de la vie privée en droit 

français,op,cit, .467. 

 FERRIER(D):La protection de la vie privée, 

thèseToulouse,1973,N.24 

 Geneviève Giudicelli-Delage: Droit a la protection de la santé 

et droit pénal en France ;  Rev.S.C.; 1996 

 Velu(J) ;Le Droit au respect de la vie privée, préface de 

R.Gassin, travaux de la faculté de  Namur, presse 

universitaires deNamur,N10,éd. Larcier, 1974.N.51 
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 .811ص ". د،ت"، "د،ط"عبد املنعم فرج، أصول القانون، دار النهضة العربية،: الصدة 1
 .777، ص 1668، 8توفيق حسن فرج، املدخل للعلوم القانونية، الدار الجامعية، ط 2
 .779فرج، مرجع سابق، ص توفيق حسن .811عبد املنعم فرج، مرجع سابق، ص : الصدة3
 .771دار النهضة العربية، القاهرة، ص  -القسم الخاص -طارق سرور، قانون العقوبات 4
، 1،1116ط -طرق صيدا القديمة -ضياء ألاسدي، حق السالمة في جسم املتهم، منشورات زين الحقوقية 5

 . 11، 11ص 
الحق في سالمة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات، مجلة  محمود نجيب حسني، 6

 . 171، ص 1616، 16القانون والاقتصاد، العدد الثالث، السنة 
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