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 ُشُروط النشر ِفي اْلَمَجلَّة

 ؛ الورد كلمة، يطبع على;( 6000َعْن ) أال َيِزَيد َعَدٌد َصَفَحاِت اْلَبْحِث -1

 ؛ اديةواالقتص والدينية )معامالت(  ْلَقاُنوِنيََّة َوالسَِّياِسيََّةاَيَتَناَول اْلَبْحُث الَقَضاَيا  -2

ِِ َويَُُيعَتمُد اْلَبْحُث اْلَمَصاِدَر اْلِعْل -3 ََاق اْلِعْلِميَِّة  َشاُر ِإَلْيَها ِطبقًا للُقَواعِدِميََّة، َأْو الَو

 املَتِبعِة ِفي اْلَبْحِث اْلِعْلِميِّ؛

َغة اجنيلليزية َعَرِبيَّة ومجراما ِإَلى الُلْليتضمن اْلَبْحُث ملخصا باللغة ا -4

مخسة  لكلمات االفتتاحية ال تقل عنوامللخصان ال يزيدان َعَلى صفحة واحدة، مع ا

 كلمات؛

للغة اْلَعَرِبيَّة ْلَعَرِبيَّة ويكون امللخص باتنشر اجمللة اْلَبُحوث املكتوبة باللغة ا -5

 فتتاحية؛باحث باجنيلليزية، والكلمات االلوااليلليزية، ويكتب عنوان اْلَبْحُث واسم ا

زيد اْلُمَقِدَمُة َعَلى ُث واملشكلة املراد حلها َوال تتتضمن اْلُمَقِدَمُة َأَهمِّيَّة اْلَبْح -6

 صفحتني؛

قسم ِإَلى بحثني َأْو َالَة، وكل مبحث متعتمد اجمللة اْلَبُحوث املقسمة ِإَلى م -7

ابة الفروع. َوِلُكلِّ رعني َأْو َالَة َأْن تطلب كتفمطلبني َأْو َالَة، وكل مطلب مقسم ِإَلى 

 ؛،صف صفحةمبحث َأْو مطلب مقدمة بسيطة ال تزيد َعَلى ن

م َعَلى االسم، ار ِإَلى الكتاب: اللقب يقدتكتب املصادر َعَلى الطريقة احلديثة. يش -8

يَّة ارة ِإَلى اجملالت اْلَعِلِمجنشالنشر، َوالدَّْوَلة. َأَما ا والتاريخ َبْينَ قوسني، وعنوان الكتاب، ودار

اجلهة اّلِتي كتب، َمَع عدد اجمللة والسنة وفتتم بذات الطريقة اّلِتي يشار اليها ِفي ال

تذكر أمساء  َوالَمْصَدُر رات اْلَقَضاِقيَّة يشار اليها اْلتصدرها َوالدَّْوَلة. َوِبالنِّْسَبِة للقرا

 اطراف الدعوى. ؛

 بوعة بصورة الكجرونية؛صفحة مطال أسفلتكتب املصادر ِفي  -9

زيد الستنتاجات والتوصيات ال تاخلامتة ِفي نهاية اْلَبْحُث وتتضمن ا -10

 َعَلى صفحتني.

 .بوبة حسب احلروف اهلجاقيةم ِذْكر اْلَمَراِجع ِفي آخر اْلَبْحث -11

 ِحَيتِه ِللَنْشِر؛َلى َخبِِريِن ُيييَداِن َصالُيْنَشُر اْلَبْحث َبْعَد اَحاَلتِه َع -12
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 ن يكون البحث غِر منشور سابقا.َأ -13

 تيَّة:يَسَساِت اْلعلِميَِّة اآاْلَمَجلُة ُمعَتَمدٌة ْمَن اْلُم

Clarivate Analytics 

 

ِ َوالبَحِث  ُمعتَمدةٌ بُِموِجِب أَْمر ِوَزاَرِة التَّْعِليِم اْلعَاِلي 

ِ اْلِعَراقيَِّة اْلُمَرقم)/ب . ع/  فِي  9697الِعلِمي 

20/12/2010،)  
 

ِ بالَعدِد  ِ األْرَدنَي  معتََمدةٌ ِمْن قِبِل َصْنُدوِق َدْعِم اْلَبحِث اْلَعلِمي 

،8/12/2016، فِي 3019/ 2اْلُمَرقَم ص   

 

ُمعتَمدةٌ فِي ِوَزاَرة التَّْعِليم اْلعَاِلي َواْلبَْحث اْلِعْلِمي  

نََماْرِكيَّة بُِموِجِب ِكتابَها )اْلُمَرقُم  بتاريخ 29094748الدَّ

02/10/2015)  
 

الدنمارك-اكاديمية البورك للعلوم  
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 2020 ( السنة العاشرة آذار2( العدد )23محتويات المجلد )

 

ص  ----أَِلتَْبِليُغ اْْلِلْكتُرونِيُّ ِلْلقََراَراِت اْلفَْرِديَِّة فِي اأْلُْرُدنِ : أ . د . َعِلَي شطناوي -1

10. 

ْلِحَمايَةُ اْلَجزائِيَّةَ ِلْلَماِل اْلَمْعلُوماتِيَّ ِمَن ، وآخرون: د. محمد عبدهللا الوريكات -2

 .46ص-----ِدَراَسةُ ُمقَاَرنَةِ -السَِّرقَةِ 

َدْوُر التَّْحِكيِم فِي تَْسِويَِة ُمنَاَزَعاِت    ود. عبد الرحمن العرمان:  بًوقَرطُ َربِيعَةُ د.  -3

ْستِثَْماِر األْجنَبِي  .121ص ------ُعقُوِد ااْلِ

ِدَراَسةٌ فِي اْلقَانُوِن -يَن فِي اْلُحروِب األَهليَّةِ ِحَمايَةُ اْلَمَدنِيِّ : بَاِسٌم الدهامشةد.   -4

ْوِلّيِ  ْنسانِّيِ  الدَّ  169ص---------------اْْلِ

ُد َمِرُسي َمْرِعيُّ  -5 يِن ُمَحمَّ  . B . Oالنَِّظاُم اْلقَانُونِيُّ ِلعََقِد البُّوِت ) : د. ُحَساُم الّدِ

T )-----------------------213.ص 

 ،َماِعّيِ فِي اأْلُْرُدنِ َعْقُد اْلعََمِل اْلفَْرِدّيِ َوَعْقُد اْلعََمِل اْلجَ : إبراهيم بَِديُع اْلحاّجِ ِعيدَ  -6

 .263ص --------------بوخارست

بِيِديُّ  أ. -7 ِ الزَّ ْشدانُ  و  د. َعْبُدّللاَّ  :َجاِمعَةُ ُمؤتَةِ  -ُكلِّيَّةُ اْلُحقوِق  أَِسيُل َمْحُموُد الرَّ

ِة َواْْلثَاُر اْلُمتََرتِّبَةُ َعلَيه ِد اْلُمدَّ  ِدَراَسةُ -ُحْكُم َشْرِط التَّْجِربَِة فِي َعْقِد اْلعََمِل اْلُمَحدَّ

 .297 ص... ُمقَاَرنٍَة بِاْلقَانُوِن اْلِمْصِرّيِ 
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(1) 

 

 

    أ . د . عَلِيَ شطناوي
ORCID 0000 - 0002 - 4237 - 7485 

 الْأُرْدُنِ  –كُلِّيَّةُ الْحُقوقِ جَامِعَةُ جَرْشٍ 

 البحثملخص      

         

لفردية ،و وسائل هذا يتناول هذا البحث التبليغ اْللكتروني للقرارات اْلدارية ا 

التبليغ ،وشروطه القانونية ،وآثاره القانونية سواء من حيث نفاذ هذه القرارات 

بمواجهة األفراد اصحاب الشأن أم من حيث بدء سريان ميعاد الطعن القضائي بحقهم 

.كما افصح هذا البحث ان بعض القوانين المتعلقة بالقضاء اْلداري كالقانون األردني 

لى التبليغ اْللكتروني حتى لو انه قيدها على الحاالت التي ينص فيها نص صراحة ع

 القانون على جواز التبليغ اْللكتروني .

الكلمات االفتتاحية: التبليغ اْللكتروني، القرارات، اْلدارة، الشروط القانونية 

 الطعن، الوسائل.

  

 الْأُرْدُنِ لِلْقَرَارَاتِ الْفَرْدِيَّةِ فِي  الْإلِكْتُرونِي   أَلِتَبْلِيغُ          
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Abstract 

Electronic communication of individual decisions in 

Jordan 

Prof. . Ali Shatnawi 

 

      Using the electronic notifications in the individual 

administrative decisions has led to some legal issues/questions 

regarding the enforcement of such decisions upon the concern 

people from one side, and determine the starting date of appeal 

from another side. 

This Article therefore examines the problems associated 

with the electronic notification including the methods of this 

notification; its legal conditions; and its legal results especially 

some Arabic laws concerning the administrative judiciary 

including the Jordanian law have mentioned to the legality of 

electronic notifications but with some limitations. 

Key words: electronic reporting, decisions, administration, 

statutory terms of appeal, means. 

     

  



 
 
 
 

  
 
 

 Online ISSN 2617-Print ISSN 2617 7290-7404  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 12 - 
 

 

  ةُ دمَ قَ المُ 

تعد القرارات اْلدارية إحدى الوسائل القانونية التي تلجأ إليها اْلدارة العامة 

لتنظيمها الداخلي ، وتسيير معامالتها المختلفة، وتقديم الخدمات المنوطة بها إلى 

وبذا تصدر كل إدارة من اْلدارات المركزية أو الالمركزية مئات  جمهور المنتفعين،

فمنها ما هو فردي يوجه  هذه القرارات تصنف تصنيفات متعددة،ولكن  القرارات يومياً.

إلى شخص بعينه وذاته، ومنها ما هو عام يوجه إلى األفراد بصفاتهم وليس بذواتهم، 

ومنها ما هو ملزم لألفراد ، ومنها ما هو غير ملزم لهم، بل تقتصر إلزاميتها على 

اء للعاملين باْلدارة أم العاملين باْلدارة فقط ،ومنها ما هو منشئ لحقوق سو

المتعاملين معها أم المنتفعين ومنها ما هو كاشف عن الحقوق التي تقررها القوانين 

 واألنظمة سارية المفعول بالدولة .

ومما ال شك فيه ان السنوات األخيرة شهدت ثورة تكنولوجية هائلة ، فقد أصبحت 

ا الوسائل اْللكترونية في تنظيمه اْلدارة التقليدية )المركزية والالمركزية( تعتمد على

الداخلي ، وتسيير معامالتها اْلدارية ، وتعامالتها المختلفة سواء مع المتعاملين معها 

أم العاملين لديها أم المنتفعين من خدماتها ؛ وبذا أصبحنا نطلق على اْلدارة التقليدية 

اْلدارة لم تتغير اصطالح اْلدارة اْللكترونية ، وهو في الحقيقة اصطالح زائف ، ف

سواء بمفهومها الشكلي )العضوي( أو الموضوعي )الوظيفي( ، فالذي تغير هو 

استخدامها للوسائل اْللكترونية الحديثة ، فقد أصبحت إدارة بال ورق ،تعتمد على 

البريد اْللكتروني للعاملين لديها ْلعالمهم بالتعاميم والمنشورات الداخلية ، وتعتمد 

ني ألعضاء اللجان والمجالس ْلبالغهم بمواعيد االجتماعات وجداول البريد اْللكترو

أعمالها .لهذا يمكننا القول بأن استخدام اْلدارة للوسائل اْللكترونية أصبح حقيقة 

 واقعة ومألوفة ونتعامل معها يومياً.
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ويتفرع عن ذلك لجوء اْلدارة الحديثة إلى الوسائل اْللكترونية لتبليغ األفراد عن 

رات اْلدارية الصادرة بمواجهتهم ، و اعالمهم عن فحوى هذه القرارات خاصة القرا

إذا كانت هذه القرارات تفرض التزامات بحقهم . فالوسائل اْللكترونية التي تلجأ اليها 

اْلدارة عديدة كالبريد اْللكتروني ، والرسائل النصية عبر تطبيق الواتساب وغيره من 

ن على موقع الجهة اْلدارية اْللكتروني . كما ان العديد التطبيقات األخرى ، أو اْلعال

من القواعد القانونية )سواء تلك الواردة في القوانين أم األنظمة والتعليمات ( أصبحت 

تشترط لقبول طلبات األفراد ان تقدم إليها الكترونياً ، فالطلبات الورقية اصبحت نادرة 

 وفي طريقها الى الزوال .

ام اْلدارة للوسائل اْللكترونية يطرح العديد من االشكاالت وال شك ان استخد

القانونية لعل من أهمها: مدى قانونية التبليغ اْللكتروني ،فهل تبليغ اْلدارة صاحب 

الشأن الكترونياً عن إصدار القرار بمواجهته وفحواه تبليغاً قانونياً ومنتجاً ألثار التبليغ 

التبليغ الورقي ؟فتلك تساؤالت يتعين علينا من  الورقي ،او بمعنى آخر هل يغنيها عن

 خالل هذا البحث اْلجابة عنها. 

 أهداف البحث 

يستهدف البحث في المقام األول تحديد مدى قانونية التبليغ اْللكتروني          

د وبيان خصائصه القانونية ،وتحدي، وبيان صوره المختلفة وتحديد تكييفه القانوني

وبيان أثاره القانونية سواء من حيث إلزاميته لألفراد المبلغين شرائطه القانونية ،

إلكترونياً أم من حيث بدء سريان ميعاد الطعن القضائي بحقهم ،خصوصاً ميعاد الطعن 

 باْللغاء أمام القضاء اْلداري .

 حدود البحث 

تقتصر حدود البحث من الناحية الموضوعية على التبليغ الفردي للقرارات       

دية ،وهي تلك القرارات التي توجه إلى األشخاص بأسمائهم وذواتهم سواء أكانت الفر
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قرارات فردية أم قرارات جماعية،وبذا يستبعد من نطاق الدراسة القرارات العامة التي 

تتضمن قواعد عامة ومجردة توجه إلى األشخاص بصفاتهم وليس بذواتهم .كما 

اء تمثل ذلك في التشريع األردني أم اجتهاد يقتصر نطاق البحث مكانياً على األردن سو

القضاء اْلداري األردني .ولكن ذلك ال يعني استبعاد القانون الفرنسي والمصري بالقدر 

 الذي يخدم تحقيق أهداف البحث .

 منهج إعداد البحث 

سوف نعتمد المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل أحكام القواعد          

ردة في قانون القضاء اْلداري األردني ،واألحكام القضائية الصادرة في القانونية الوا

مجال تبليغ القرارات الفردية بغية استنباط حل لإلشكالية الجوهرية التي يتمحور 

 البحث حولها ،وما يتفرع عنها من إشكاليات فرعية .

 خطة البحث 

ألول ين ،يخصص انعتقد انه يفضل بحث هذا الموضوع في مبحثين اساسي          

 وني .لثاني آثار التبليغ اْللكترمنها :لماهية التبليغ اْللكتروني ، ونتناول في المبحث ا
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 المبحث األول

 ماهية التبليغ اْللكتروني

تصدر اْلدارة العامة مئات القرارات اْلدارية يومياً ،فهي أحدى أدواتها و وسائلها 

مرافق العامة ،وتسييرها ، وتقديمها للخدمات القانونية التي تعتمد عليها في تنظيم ال

المنوطة بها .فالقرارات تستهدف احداث آثار قانونية سواء تمثل األثر القانوني في 

أحداث مركز قانوني أو تعديله أو إلغاؤه . فالقرارات تؤثر في المراكز القانونية 

نية بحقهم إال بعد لألشخاص ،وبذا ال يمكن قبول ان ترتب هذه القرارات آثارها القانو

العلم بوجودها القانوني ،وبمضمونها الحقيقي .فالتبليغ يعد دون شك الشرط األساسي 

والتمهيدي لنفاذ هذه القرارات بحقهم .فالتبليغ هو المقدمة الضرورية واألساسية لنفاذ 

القرارات بحق األشخاص .ولكن وإن كانت الصلة بين التبليغ ونفاذ القرارات اْلدارية 

ق األفراد المخاطبين بأحكامها قوية وأساسية باعتبار التبليغ بداية نفاذ القرارات بح

 ،فان هذه الصلة بينهما ليست مطلقة  ،وليست حتمية .

 األولالمطلب 

 تعريف التبليغ وتكييفه القانوني

 

ً :وَصَل واْن ً وباَلغا ً بأنه :بَلَغ ،بَلَغ الشيُء يُبَْلغ بُلُوغا هَى ، تَ يُعرف التبليغ لغويا

 ً ً وبَلَغَه تَْبليغا وتَبَلَغ بالشيء :وَصَل إلى ُمراده ،وبَلََغ َمْبلَغ فالن  -وأَْبلَغَه هو اْبالغا
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 1والباَلُغ : ما بَلَغََك . -البالُغ :ما يُتَبلَُغ به ويُتََوصل إلى الشيء المطلوب  -وَمْبلَغَتَه 

 نة إلى علم المبلغ اليه .هو الفعل الذي يتم بموجبه إيصال واقعة معي -فالتبليغ 

وتصدى فقه المرافعات لتعريف التبليغ ،فعرفه بأنه الوسيلة الرئيسية ؛ التي 

رسمها نظام المرافقات لتمكين المدعى عليه من العلم بإجراء معين كي يعد دفاعه 

. وعرف ايضاً بأنه :)االجراء 2ومستنداته لمجابهة خصمه في ضوء ما ورد في التبليغ

ي يتم بواسطته إعالم الخصم أو أصحاب العالقة بواقعة معينة أو بوجود الرسمي الذ

الخصومة القضائية أو بمضمون أوراق المحاكمة وإجراءاتها ،فهو العصب الحساس 

عرف فقه القانون العام التبليغ بأنه إبالغ القرار إلى من يعنيهم يو .3في مرفق العدالة 

 4األمر شخصياً .

لقرار إلى علم فرد بذاته أو أفراد بذواتهم من بين عموم وعرف ايضاااااً بأنه نقل ا

بأنه :)تبليغ األفراد بالقرار عن طريق اْلدارة (.5األفراد  وعرف   6. وعرف أيضااااااااً 
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فاألصل في القرارات الفردية أن يتم شهرها  1أيضاً إخبار شخصي إلى اصحاب الشأن.

األفراد بالقرار الصااااادر  مبإبالغها إلى الفرد المعنى بها شااااخصااااياً .فالشااااهر هو إعال

 بحقهم .

ويعرف التبليغ اْللكتروني بأنه استخدام اْلدارة للوسائل اْللكترونية ْلعالم 

األفراد بالقرار ومضمونه . هكذا يتم إعالم الشخص المعنى بوجود القرار الصادر 

ً ، فيتم نقل واقعة إصدار القرار  ومضمونه إلى علم الشخص  ومضمونه إلكترونيا

دى الوسائل اْللكترونية المتاحة سواء تم ذلك عبر البريد اْللكتروني أو برسالة بإح

عبر تطبيق الواتساب أو أي تطبيق آخر .فاْلعالم واْلخبار الشخصي بوجود القرار 

 ومضمونه تحقق بالفعل .

ئد ، فهو تبليغ  يا والفوا يد من المزا عد وال شاااااااك ان التبليغ اْللكتروني يحقق ال

إذ يتم إبالغ الشااخص و إعالمه بالقرار ومضاامونه بدقائق معدودة جداً . سااريع جداً ، 

كما انه ال يكلف اْلدارة نفقات مالية ، نفقات اْلرسااااال عبر البريد خصااااوصاااااً البريد 

الساااريع الذي تتواله الشاااركات الخاصاااة .ناهيك عما يتسااام به التبليغ اْللكتروني من 

ى مضااامون القرار ، خاصاااة اذا كان هذا سااارية تامة ؛ إذ ال يطلع معظم الموظفين عل

القرار يتضااامن عقوبة تأديبية ،أو إيقاف عن العمل ،أو أي مساااألة ضاااارة بالشاااخص 

المعنى به . فالتبليغ يتم بين المبلغ )المرسااال ( والمساااتقبل )المرسااال إليه( مباشااارة 

 دون المرور بالوحدات اْلدارية . 

القانوني، وهو اساس يبرر  ويرتبط بتعريف التبليغ القانوني تحديد اساسه

 مشروعيته، ويبين مدى جواز اللجوء إليه .

 األساس القانوني للتبليغ اْللكتروني -أوال

                                                           

1 té administrative ,Paris  , sirey, 1983,N,489 .p.Delvolve : L’ac 
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تلجأ اْلدارة العامة حالياً للوسائل اْللكترونية ْلعالم موظفيها و المتعاملين معها 

يم بمضمون العديد من اْلجراءات والقرارات اْلدارية ، فتلجأ لتلك الوسائل لتعم

منشوراتها الداخلية ، ودعوات حضور االجتماعات اْلدارية وجداول أعمال تلك 

االجتماعات .كما تلجأ للرسائل النصية ْلعالم المتعاملين  معها عن مراحل سير 

معامالتهم المختلفة . لهذا يبرر تساؤل جوهري حول االساس لتلك الممارسات 

مثل هذا األساس في أساس قانوني ، وأساس اْلدارية، ومدى إلزاميتها  القانونية . ويت

 عملي .

 األساس القانوني للتبليغ اْللكتروني-ثانيا 

اجازت بعض التشريعات المتعلقة بالقضاء اْلداري اللجوء إلى الوسائل 

اْللكترونية لتبليغ اصحاب الشأن بالقرارات اْلدارية الصادرة بمواجهتهم ، وهو أساس 

( لسنة 27( من قانون القضاء اْلداري األردني رقم )8)قانوني صريح . فتنص المادة 

م على أن ) مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر و أحكام الفقرتين )ج( و )د  2014

( من هذه المادة ، تقام الدعوى لدى المحكمة اْلدارية باستدعاء يقدم اليها خالل ستين 

المشكو منه للمستدعي أو نشره في يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار اْلداري 

الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك الوسائل اْللكترونية اذا كان التشريع 

ينص على العمل بالقرار اْلداري من ذلك التاريخ أو يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك 

 . 1 الطريقة (

 ي اجاز تبليغ اصحابويستفاد من االحكام التشريعية السابقة ان المشرع األردن

ً لميعاد الطعن  الشأن بالوسائل اْللكترونية بالقرار وفحواه ، واعتبر ذلك مجريا

                                                           

الصادر  5297من عدد الجريدة الرسمية رقم  4866نشر هذا نشر هذا القانون على الصفحة  1

 م . 17/8/2014بتاريخ 
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القضائي ، لكنه اشترط ان ينص القانون صراحة على جواز التبليغ لشخص بتلك 

الوسائل . فالصل العام هو جواز التبليغ اْللكتروني شريطة ان يوجد نص قانوني يجيز 

تضمين القوانين و األنظمة الصادرة احكاماً صريحة على جواز التبليغ  ذلك ، وبذا يمكن

 .اْللكتروني 

 األساس العملي للتبليغ اْللكتروني-ثالثا

من المسلم به أن التبليغ الفردي شرط لنفاذ القرار في مواجهة  األفراد . فال تملك 

وانين وبذا تشترط الق اْلدارة اذن مطالبتهم بتنفيذ قرار لم يبلغوا به بصورة قانونية ،

المتعلقة بالقضاء اْلداري لبدء سريان ميعاد الطعن القضائي بحق اصحاب الشأن 

تبليغهم بالقرار وفحواه بصورة قانونية ، لكنها لم تحدد وسيلة التبليغ أو شكله أو 

صورته . وعليه يمكن لإلدارة تبليغ قراراتها الفردية إلى األفراد المعنيين بجميع وسائل 

تبليغ سواء أتم ذلك عن طريق محضر ،أم بطريق البريد برسالة مسجلة مصحوبة ال

بعلم الوصول ، أم بالطريق اْلداري ) البريد الداخلي ( . كما ان القضاء اْلداري لم 

يتطلب ان يكون التبليغ مكتوباً ، فال يهم ان يكون التبليغ مكتوباً أو شفوياً . فقد قررت 

ان تبليغ القرارات اْلدارية قد يكون تحريرياً كما يصح “ان : محكمة العدل العليا على 

 .1أن يكون شفوياً " 

ومما ال شك فيه ان وسيلة التبليغ اْللكتروني عبر البريد اْللكتروني لصاحب 

الشأن ، أو عبر أي وسيلة إلكترونية أخرى ) رسالة نصية عبر الواتساب ( ، تمثل 

ليغ الشفوي الذي أقَر القضاء اْلداري بجواز اللجوء تبليغاً خطياً يسهل اثباته من التب

 إليه .

                                                           

 . 893، ص  1989، مجلة نقابة المحامين  6/1988عدل عليا: / 1



 
 
 
 

  
 
 

 Online ISSN 2617-Print ISSN 2617 7290-7404  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 20 - 
 

ويضاف الى ذلك ان القضاء اْلداري المقارن اقر بالعلم اليقيني لبدء سريان ميعاد 

وفي هذا الشأن تقول محكمة العدل العليا : ) تبدأ مدة  .1الطعن بحق صاحب الشأن  

الشأن ، كما ان االجتهاد مستقر الطعن من تاريخ نشر القرار اْلداري أو تبليغه لذي 

وحيث ان النيابة العامة لم تثبت تبليغ القرار للمستدعيين  ----على ان العلم اليقيني 

 .2أو نشره أو علمهم به علماً يقينياً ، فإن الدعوى تكون مقدمة في فترة ألميعاد(

ذا تلى إوتقول في حكم آخر :)يعتبر المستأجر قد علم علماً يقينياً بفحوى القرار 

عليه ابن صاحب الملك فحوى قرار اْلدارة بهدم البناء ، ويقوم هذا العلم اليقيني مقام 

 .3 التبليغ (

وبناًء عليه ،فإذا كان العلم اليقيني الذي توافرت شرائطه القانونية يقوم مقام 

التبليغ ، فيجب ومن باب أولى القول بجواز التبليغ اْللكتروني أيا كانت الوسيلة 

 لكترونية التي لجأت اليها اْلدارة شريطة توافر شروط التبليغ القانوني  .اْل

وبناًء على ما سبق نعتقد بأن التبليغ اْللكتروني جائز قانوناً ، وهو التبليغ الذي 

ستلجأ اليه اْلدارة الحديثة لتبليغ قراراتها اْلدارية ، فقد اصبحت اْلدارة الحالية إدارة 

سائل اْللكترونية في جميع معامالتها وتعامالتها مع العاملين بال ورق تعتمد على الو

 .لديها ، والمتعاملين معها ، والمنتفعين من خدماتها 

 التكييف القانوني للتبليغ اْللكتروني 

                                                           

/ب( من قانون القضاء 8ح . تنص المادة )قنن المشرع األردني هذا االجتهاد القضائي بنص صري 1

 اْلداري على أن 

 :)يعتبر في حكم التبليغ علم   الطاعن بالقرار علماً يقينياً (.

 . 1712م ، ص  1985، مجلة نقابة المحامين ، 13/7/1985عدل عليا:  2

 . 52م ، ص  1994م ، مجلة نقابة المحامين  9/10/1993: عدل عليا: 3
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إذا افصحت اْلدارة العامة عن إرادتها المنفردة بصورة سليمة ، وبالشكل الذي 

عالم القانون مستكمالً مقوماته كافة ، بل حدده القانون ، ظهر القرار اْلداري إلى 

فإذا أصاب القرار خطأ عند تبليغه إلكترونياً ،فمثل   1وقابالً للنفاذ في نطاق محدود .

هذا الخطأ ال يمس القرار األصلي ، بل هو خطأ مادي يجوز بل يجب تداركه بإعادة 

د المشرع تاريخاً بعض االحيان ان يحد في. ويحدث  2تبليغه مرة ثانية بصورة سليمة 

معيناً لتبليغ القرار لصاحب الشأن ، فإذا صدر القرار صحيحاً ،وتخلف التبليغ او تم 

قى تمس سالمة القرار ، بل يب التبليغ بعد الموعد المحدد له ، فعدم مشروعية التبليغ ال

القرار سليماً وصحيحاً ، ولكن ال يمكن االحتجاج به بمواجهة صاحب الشأن . وعلة 

ان المشرع اذا حدد مدة معينة يتعين ان يتم التبليغ خاللها ، فإنما يستهدف من  ذلك

ً خاللها ، فهذه المدة ال تبدأ إال من  ًذلك ان يتخذ صاحب الشأن اجراءا تاريخ معينا

 التبليغ القانوني الصحيح .

 ومما ال شك فيه ان التبليغ عملية مادية الحقة ْلصدار القرار ، فهي عملية مستقلة

ومنفصلة عن القرار اْلداري . فالتبليغ عملية مادية ، فهو عمل مادي بخالف القرار 

 .3 اْلداري الذي يُعد بمجرد استكمال مراحل إصداره عملية قانونية قائمة بذاتها

وينبني على ذلك ان القضاء اْلداري المقارن استقر على ان عدم المشروعية  

ار ، فما يزعمه المدعي من عيب الشكل ، انما التي تشوب التبليغ ال تؤثر على القر

يلحق عملية النشر ، وال يمس كيان القرار ذاته وال صحته كتصرف قانوني ،ذلك ان 
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، أما عملية النشر في ذاتها فهي إجراء الحق ال يعدو  ----- صاحفإالقرار اْلداري هو 

 1مس صحته .ان يكون تسجيالً لما تم ، فال يرتد أثرها إلى ذات القرار وال ي

ويتفرغ عن ذلك عدم جواز تقديم دعوى إلغاء للطعن بالتبليغ ، فهو إجراء مادي 

ال يحدث أي أثر قانوني بمواجهة صاحب الشأن ، وبذا استقر القضاء اْلداري األردني 

على رد دعوى اْللغاء شكالً اذا كان محلها التبليغ عن القرار اْلداري وليس القرار 

أن تقول محكمة العدل العليا : ) حيث ان قرار لجنة مجلس النقابة ذاته ، وفي هذا الش

، فعليه  2/12/1996( تاريخ 9859الذي يتضمن شطب اسم المستدعي يحمل الرقم )

يكون الطعن منصباً على كتاب التبليغ ، وكتاب التبليغ هذا ال يعتبر قرار إدارياً قابالً 

يا ايضاً :)وفيما يتعلق بالقرار األول نجد وتقول محكمة العدل العل 2للطعن باْللغاء (.

أنه صادر باسم وزير التربية والتعليم المطعون ضده األول وموقع من المطعون ضده 

الثالث مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم وهو عبارة عن تبليغ 

خدمة المدنية ، للقرار المشكو فيه الصادر عن المطعون ضده الثاني رئيس ديوان ال

وبالتالي فانه ال يعتبر من القرارات اْلدارية النهائية التي تختص المحاكم اْلدارية 

مما يقتضي رد الدعوى شكالً عن المطعون ضدها االول والثالث لعدم  -----بنظرها 

 .3صحة الخصومة( 

                                                           

انظر الدكتور سليمان الطماوي :النظرية العامة للقرارات  حول موقف القضاء االداري المصري، 1

  618االدارية،المرجع السابق،ص

 22/11/1994__وعدل عليا :  763، ص  1998،مجلة نقابة المحامين  11/10/1997: عدل عليا: عدل عليا  2

،ص  1997،مجلة نقابة المحامين 30/4/1997___وعدل عليا : 3237، ص  1995، مجلة نقابة     المحامين 

،  15/2/2000، وعدل عليا  2929، ص  2000/ مجلة نقابة المحامين  14/2/2000___وعدل عليا  4234

 . 2932/ 2000نقابة المحامين  مجلة
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 المطلب الثاني

 صور التبليغ اْللكتروني وشروطه القانونية

 

ملزمة قانوناً بتبليغ قراراتها الفردية لذوي الشأن ، فلم يحدد لها  اذا كانت اْلدارة

القانون المتعلق بالقضاء اْلداري وسيلة التبليغ ، وبذا يمكنها ان تبلغ قرارها لصاحب 

الشأن برسالة مسجلة مصحوبة بعلم الوصول ، أو بالطريق اْلداري كأن تبلغه القرار 

تبلغه القرار وتاريخ التبليغ ، أو برسالة مغلقة اْلداري وتطلب منه ان يكتب ما يفيد 

مرفق بها اشعار باستالمها ، يوقعه ويؤرخه صاحب الشأن ، وتحتفظ به اْلدارة ْلثبات 

واقعة التبليغ . كما يمكن ان يكون التبليغ شفوياً ، أي ان يبلغ مصدر القرار ، أو أي 

وهو تبليغ اجازه القضاء  موظف مخول قانوناً صاحب الشأن بالقرار وفحواه شفاهة ،

 اْلداري األردني منذ أمد بعيد .

ً على ما سبق ال تلزم اْلدارة بوسيلة إلكترونية معينه لتبليغ قراراتها  وقياسا

الفردية لذوي الشأن ، بل يمكنها اللجوء ألي وسيلة إلكترونية متاحة ، أو يمكن ان 

الياً وسائل التبليغ المتاحة ح تتاح مستقبالً في ضوء التقدم التقني المتسارع . ولكن

لإلدارة تتمثل في التبليغ من خالل البريد اْللكتروني الشخصي أو الرسائل النصية التي 

 توفرها التطبيقات اْللكترونية .

 اوالً : التبليغ من خالل البريد اْللكتروني 

من  أصبح لمعظم العاملين باْلدارة العامة ، أو المتعاملين معها ، أو المنتفعين

خدماتها بريد إلكتروني شخصي يتضمن )كلمة مرور ورقم سري (ال يعرفه إال صاحب 
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الشأن فهما حكًر عليه ،وبذا يمكن لإلدارة طلب البريد اْللكتروني لجميع هؤالء 

وتبليغهم بالقرارات الصادرة بمواجهتهم عبر هذا البريد اْللكتروني ، وهي وسيلة 

ن القرار كامالً مرفقاً به جميع الوثائق والمستندات تمكن اْلدارة من تبليغ صاحب الشأ

 والبيانات التي يتطلبها التبليغ القانوني .

ومن نافلة القول ان جميع الطلبات التي يتقدم بها األفراد إلى اْلدارة تتضمن خانة 

توجب االفصاح عن البريد اْللكتروني . كما ان العديد من العاملين باْلدارة العامة 

يد إلكتروني شخصي وبريد إلكتروني رسمي من خالل المؤسسة أو الدائرة لديهم بر

التي يعملون بها ، فقد أضحى البريد اْللكتروني هو الوسيلة العامة للتواصل بين 

 ، وبينهم وبين اْلدارة العامة . األفراد أنفسهم

 ثانياً : التبليغ عبر شبكات التواصل االجتماعي المختلفة 

امة ان تلجأ إلى موقع صاحب الشأن في شبكات التواصل يمكن لإلدارة الع

االجتماعي لتبليغه بالقرار الصادر بمواجهته ، فهي مواقع شخصية ينشئها صاحب 

الشأن بإرادته الذاتية الحرة ، بل ان البعض يلجأ ْلعادة نشر القرارات االيجابية 

 دقائه بها . لهذا نرىالصادرة لصالحهم كقرارات التعيين والترقية ْلعالم زمالئه وأص

ان تبليغ اصحاب الشأن بالقرارات الصادرة بمواجهتهم عبر شبكات التواصل 

 االجتماعي تبليغاً قانونياً شريطة احترام السرية ، بحيث ال يتمكن غير صاحب الشأن

 من االطالع على القرار وفحواه .

 ثالثاً : التبليغ عبر الرسائل النصية 

لإلدارة العامة ان تبلغ اصحاب الشأن بالقرارات الصادرة  اتاح التقدم التكنولوجي

بمواجهتهم عبر ارسال رسالة نصية تتيحها التطبيقات التقنية الحديثة ، كتطبيق 

الواتساب وغيره من التطبيقات األخرى ، فهي وسائل تمكن اْلدارة من ارسال صورة 
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ن . كما أنها وسيلة تتوافر عن القرار كامالً ، وجميع مرفقاته وبياناته إلى صاحب الشأ

فيها اعتبارات السرية ، فالهاتف الجوال شخصي ال يمكن لغير صاحب الشأن استعماله 

أو االطالع على مضمون الرسائل النصية التي وردت اليه . فاألجهزة الخلوية الحديثة 

تتضمن برامج حماية ال يستطيع إال صاحب الشأن من فتحها واْلطالع على ما تتضمنه 

 ن رسائل و معلومات .م

وننوه اخيراً ان التبليغ اْللكتروني ال يكون صحيحاً وقانونياً إال اذا توافرت جميع 

الشروط القانونية للتبليغ القانوني ، أي ان يكون كامالً وشامالً ، وواضحاً ومصوغ 

كما ان ، بلغة سهلة وميسرة يسهل على صاحب الشأن ادراك فحوى القرار ومضمونه

رار على الموقع اْللكتروني للجهة اْلدارية ال يُعد تبليغاً قانونياً ؛ اذ ال يطلع نشر الق

وال يتابع عموم االشخاص ما ينشر على المواقع اْللكترونية للجهات اْلدارية . فالتبليغ 

 لكي يكون قانونياً يجب ان يكون شخصياً لصاحب الشأن .

 شروط التبليغ اْللكتروني 

تى يكون التبليغ اْللكتروني قانونياً ان يكون وافياً ومفيداً في يشترط ح            

تتوافر مجموعة من الشروط في  لهذا يتعين ان 1احاطة ذوي الشأن بالقرار وبفحواه. 

ً ْلثاره القانونية بمواجهة  ً ومنتجا ً وقانونيا التبليغ اْللكتروني حتى يكون صحيحا

 صاحب الشأن .

 ل الشرط األول : التبليغ الكام

يجب ان يكون التبليغ كامالً . فالتبليغ الكامل الذي يحقق الغاية منه هو التبليغ 

الذي يحقق علم صاحب الشأن بالقرار وبفحواه ، أي ان يكشف التبليغ عن اصدار 
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القرار ذاته ، وان يحدد فحواه بدقة بحيث يكون في وسع صاحب الشأن ان يلم به 

الناقص أو الجزئي غير قانوني ، وال ينتج آثاره القانونية  إلماماً تاماً . لهذا يُعد التبليغ

. فيعد التبليغ ناقصاً أو جزئياً اذا اشتمل تبليغ القرارات الواجبة التسبيب على محلها 

 فقط .

بل يجب ان يشمل التبليغ ليس على محلها فحسب ،بل على اسبابها ايضاً ، ومن 

القرار بتمامه وبسائر أحكامه ، بأن  ثم يجب ان تنقل اْلدارة إلى علم صاحب الشأن

.  1يتضمن التبليغ تفاصيل القرار وأسبابه اذا كان من القرارات التي يجب تسبيبها

ً اذا بلغ الموظف بنوع الجزاء الموقع عليه دون  وعليه يُعَد التبليغ قاصراً وناقصا

ي التأديب االسباب التي بنى عليها هذا الجزاء ، الن الحكمة من وجوب تسبيب القرار

هو ان يعرف الموظف المخالفات التي عوقب عنها حتى يتمكن من تفنيدها اذا استطاع 

وبناًء عليه استقر القضاء  2، وتذهب الحكمة من ذلك لو بُلغ بالجزاء دون اسبابه .

اْلداري على عدم مشروعية التبليغ الناقص أو الجزئي . فتقول محكمة العدل العليا : 

عالن قد تضمن رقم العالمة التجارية المطلوب تسجيلها وصنف بأن مجرد كون اال

البضاعة التي ستستعمل عليها ، فال يكفي العتبار االعالن قانونياً مادام االعالن قد 

اغفل اسم الشركة طالبة التسجيل وذكر أن الطالب هوشركة أخرى ال عالقة لها 

 . 3بالطلب

 الشرط الثاني : وضوح التبليغ  

                                                           

 .620الدكتور سليمان الطماوي: المرجع السابق،ص  1

 .406الدكتور عبدالفتاح حسن: المرجع السابق، ص 2

 .15م،ص1981جلة نقابة المحامين م، م17/6/1980عدل عليا:  3
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التبليغ واضحاً وضوحاً تاماً تمكن صاحب الشأن ان يلم به الماماً  يجب ان يكون

تاماً . ولن يتأتى ذلك إال اذا تضمن التبليغ جميع تفاصيل القرار ومحتوياته جميعاً . 

وعليه يُعَد التبليغ غير قانوني اذا جاء بصيغه غامضة يصعب على صاحب الشأن 

صيغه مجملة خالية من أي بيان غير ادراك مضمونه . فالتبليغ المجمل الذي يرد ب

قانوني ؛ إذ ال يسمح لصاحب الشأن العلم بحقيقة تفاصيل القرار ، وإدراك وفهم 

 .1محتوياته 

وعليه يُعَد تبليغاً غامضاً أو ناقصاً اذا كان ما بلغ به الشخص هو مجرد ملخص  

لم شأن من العللقرار بعبارات مجملة خالية من أي بيان مما ال يتمكن بسببه صاحب ال

بتفاصيل القرار ومحتوياته وتقدير وجه اتصاله به ومساس بمصالحه ؛ وبذا ال يكون 

. ولكن اذا أرادت 2تبليغاً قانونياً في هذه الحالة ومجدياً في انتاج القرار ْلثاره القانونية 

اْلدارة ان تكتفي بالتبليغ بملخص عن القرار فيجب أال يكون هناك أي شك حول 

. وفي هذا الشأن تقول 3، وأال تغفل أي حكم من احكامه الرئيسية والجوهرية مضمونه 

) ان اصولية التبليغ تقتضي ان يقف المتبلغ وقوفاً واعياً على :محكمة العدل العليا 

تفاصيل ما تبلغه ، وفي هذه الحالة التي نحن بصددها يكون مما يستلزم اعتبار التبليغ 

تفاصيل ما قالت به وقررته اللجنة الطبية للضمان . صحيحاً ان يقف المستدعي على 

                                                           

 .550م،1966الدكتور فؤاد العطار: القضاء االداري،القاهرة، 1

 .204الدكتور طعيمة الجرف:المرجع السابق،ص 2

يقول الدكتور  620الدكتور سليمان الطماوي: النظرية العامة للقرارات ،المرجع السابق،ص 3

 فاذا لخص القرار ،وجب ان يكون التلخيصالعطار

 .550وافياً(،المرجع السابق،ص 
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وهذا ما هو غير متحصل هنا ؛ إذ ان التبليغ وقع كل ما ذهبت إليه لجنة شؤون الضمان 

 .1دون االساس الفني الذي قام عليه قرارها وهو رأي اللجنة الطبية (

 . الشرط الثالث : صدق المعلومات والبيانات الواردة في التبليغ

ً ْلثاره القانونية ان تكون جميع يشترط  ً ومنتجا حتى يكون التبليغ قانونيا

المعلومات والبيانات الواردة فيه صحيحة ودقيقة ، وبذا يُعد تبليغاً غير قانوني اذا تبين 

 .2عدم صحة ما تضمنته صيغة التبليغ من معلومات أو بيانات 

ى رية واسعة لتقدير مدومن نافلة القول ان القضاء اْلداري يتمتع بصالحية تقدي

توافر تلك الشروط في التبليغ ، فيقدر مدى توافرها حسب ظروف وأحوال كل قضية ، 

فيقدر مدى كفاية ما تضمنه التبليغ من معلومات وبيانات في ضوء ظروف ومعطيات 

 . 3كل حالة 

 

  

                                                           

 .564م،ص1995م،مجلة نقابة المحامين 26/11/1994عدل عليا: 1

 .550الدكتور فؤاد العطار: المرجع السابق،ص 2

3 A.de laubadére : op. at.No 720 
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 المطلب الثالث

 خصائص التبليغ اْللكتروني

 

من الخصائص المستمد بعضها من التبليغ  يتميز التبليغ اْللكتروني بعدد معين

 الشخصي للقرارات الفردية . وتتمثل هذه الخصائص بما يلي :

 أوالً : التبليغ الحق ْلصدار القرار 

اذا افصحت اْلدارة عن إرادتها المنفردة وبالشكل الذي نص عليها القانون ، ظهر 

ق ية ، وقابالً للنفاذ بحقها وبحالقرار إلى عالم القانون مستكمالً لجميع مقوماته القانون

األفراد إذا علموا به أيا كانت وسيلة العلم . فالتبليغ تالي والحق لقيام القرار اْلداري 

من الناحية القانونية ، فليس هو الذي يكسب القرار وجوده القانوني ، أو يضفي عليه 

.  تواريخ إصدارهاقوته القانونية . لهذا نرى تواريخ خطابات تبليغ القرارات تالية ل

لهذا ال يجوز الخلط بين التبليغ باعتباره إجراء الحق ، وبين التبليغات السابقة على 

إصدار القرار والتي يندرج البعض منها ضمن اْلجراءات اْلعدادية أو التمهيدية 

كالتبليغات التي ترسل للموظف بإحالته للتحقيق أو بتبليغه بمواعيد اجتماعات 

( 29بية وغيرها من تبليغات سابقة على اصدار القرارات اْلدارية .)المجالس التأدي

وفي هذا الشأن تقول محكمة العدل العليا : )اذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى جدول 

المحامين االساتذة ،أو اذا لم يتم شرائط التدريب بعد ، ويتوجب لصدور قرار بالشطب 

لتزام بما نصت عليه احكام هذه المادة ان يكون المحامي المتدرب قد اخطر إلى اال

المطعون ضده  –بوقت مناسب . حيث أن مجلس نقابة المحامين لم يُخطر المستدعي 
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بااللتزام بما نصت علية هذه المادة فإن قراره برفض إعادة تسجيله متدرباً مخالفاً  –

 .1للقانون ويتوجب إلغاءه(

 ثانياً :التبليغ يستهدف إعالم اصحاب الشأن .

يتميز التبليغ بالغائية ، أي انه يستهدف تحقيق غاية معينة محدودة ، فيستهدف 

اعالم اصحاب الشأن بالقرار وفحواه . فاألثر الذي يترتب على التبليغ هو نقل القرار 

إلى علم األفراد لكي يلتزموا به ويخضعوا ألحكامه . لهذا قيل وبحق ان القرارات غير 

حتفظ بقيمتها القانونية كاملة حتى لو لم يكن لها أثر قبل المبلغة إلى اصحاب الشأن ت

األفراد فال يلتزمون بها . كما ان القرارات اْلدارية غير المبلغ عنها ملزمة لإلدارة ، 

وبذا يجوز لألفراد التمسك بتنفيذ هذه القرارات والتمتع بالحقوق التي تخولها لهم . 

قرر ْلعالم األفراد بالقرار ومضمونه ، وعلة ذلك ان التبليغ أيا كان شكله انما ت

ويفترض باْلدارة علمها بذلك ألنها هي التي اصدرت هذه القرارات ،فال يحق لها اذن 

 .2التملص من تنفيذها بحجة عدم تبليغها ألصحاب الشأن 

 

 

 ثالثاً :امكانية تصحيح العيب الذي يشوب التبليغ .

فر مجموعة من الشروط القانونية ، يجب ان يتم التبليغ بصورة معينة ، وان تتوا

فان تخلف أي شرط من شروط التبليغ ُعد التبليغ باطالً وال يعتد به ، ولكن بطالن 

التبليغ ال يؤدي إلى بطالن القرار ، وال يمس كيانه القانوني ، وال صحته كتصرف 

                                                           

 .1077،ص2016م،مجلة نقابة المحامين 23/3/2016عدل عليا: 1

 .440االدكتور عبدالفتاح حسن:المرجع السابق،ص 2
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لتبليغ قانوني . لهذا تملك اْلدارة بل يجب عليها تدارك هذا الخطأ المادي الذي شاب ا

بإعادة تبليغه لصاحب الشأن بصورة سليمة .ولكن جميع آثار القرار القانونية تبدأ في 

 سريان بحق ذوي الشأن من تاريخ التبليغ الثاني باعتباره التبليغ القانوني .

 رابعاً :خلو التبليغ من إحداث أثر قانوني 

صاحب أي أثر قانوني ليُعد التبليغ عملية مادية تخلو من أي أثر تنفيذي ،فال تحدث 

الشأن ،فال تنشئ مركز قانوني أو تعدله أو تلغيه ،فهو إجراء الحق التعدو ان تكون 

تسجيالً لما تم . فالتبليغ عمل مادي بخالف القرار الذي يعد بمجرد استكمال مراحل 

إصداره عملية قانونية قائمة بحد ذاتها .فاالستقالل بين القرار وتبليغ صاحب الشأن 

جوده وفحواه واضحة .فالعيب الذي يشوب التبليغ ال يرتد أثره إلى ذات القرار عن و

 وال يمس صحته .

 خامساً :عدم امكانية الطعن بالتبليغ بدعوى اْللغاء 

ال يجوز الطعن بالتبليغ غير القانوني بدعوى اْللغاء لكونه ال يرتب أثراً قانونياً 

عليه من أهمية كبيرة لتحديد بدء سريان يؤثر في المراكز القانونية ،رغم ما ينطوى 

ميعاد الطعن القضائي ونفاذ القرار بحق األفراد .فال يعتبر وفق قضاء محكمة العدل 

العليا كتاب مدير عام مؤسسة الضمان االجتماعي المرسل للمستدعية لتبليغها قرار 

كم آخر :)وحيث .  وقضت في ح1لجنة تسوية الحقوق قراراً إداريا تنفيذياً قابالً للطعن 

 9859ان قرار لجنة مجلس النقابة الذي يتضمن شطب اسم المستدعي يحمل الرقم 

                                                           

،مجلة نقابة نقابة 29/2/2000وعدل عليا: 40،ص1992،مجلة المحامين 26/2/1991عدل عليا: 1

 .25،ص2001المحامين 
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فعليه يكون الطعن منصباً على كتاب التبليغ ، وكتاب التبليغ هذا  2/12/1996تاريخ 

 .1ال يعتبر قراراً إدارياً قابالً للطعن باْللغاء (

 المبحث الثاني

 آثار التبليغ اْللكتروني

 

سلم به ان التبليغ اْللكتروني السليم يرتب العديد من اْلثار القانونية من الم

.فاْلدارة تصدر قراراتها بهدف احداث أثر قانوني معين ،وبذا ال يبدأ األثر القانوني إال 

بعد تبليغ اصحاب الشأن بإصداره وفحواه. كما ان ميعاد الطعن القضائي ال يبدأ 

 إياه  .بالسريان بحقهم إال بعد تبليغهم 

 المطلب األول

  نفاذ القرارات اْلدارية بمواجهة األفراد

من المسلم به ان القرارات اْلدارية التي تصدرها اْلدارة العامة ال يمكن االحتجاج 

بها بمواجهة األفراد إال اذا علموا بها بإحدى الطرق المقررة قانوناً . فاألصل ان التبليغ 

األفراد المعنيين بالقرارات الفردية بحيث ال يمكن  الفردي هو الوسيلة العامة ْلعالم

                                                           

،مجلة 22/11/1994وعدل عليا : 763،ص1998،مجلة نقابة المحامين11/10/1997عدل عليا : 1

 ،وعدل 1995،3237نقابة المحامين،

،مجلة نقابة 14/2/2000وعدل عليا: 4234،ص1997،مجلة نقابة المحامين 30/4/1997عليا:

 وعدل  2929،ص2000المحامين

 .2932،ص2000،مجلة نقابة المحامين،15/2/2000عليا:
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االحتجاج بها في مواجهتهم إال بعد تبليغهم فردياً .فالتبليغ الفردي هو األصل لتبليغ 

القرارات الفردية ،ولكن هناك بعض القرارات التي ال يمكن االحتجاج بها بمواجهة 

 الغير إال بعد نشرها في الجريدة الرسمية .

هذه الطائفة من القرارات الفردية قرارات تفويض التوقيع  ويندرج ضمن

،أو تكليف البعض منهم بمهمات وظيفية 1،وقرارات تعيين كبار الموظفين في الدولة 

بصفة مؤقتة .وعلة ذلك ان األفراد المعنيين بهذه القرارات ال يعلمون بها اذا اقتصر 

من القرارات في األردن قرارات  األمر على تبليغها فردياً .ويندرج ضمن هذه الطائفة

،وقرارات إعالن الشركات التجارية 2اْلستمالك )نزع الملكية الفردية للمنفعة العامة ( 

 .3وتصفيتها 

وفي المقابل يتعين التمييز بين تاريخ نفاذ القرارات اْلدارية ،وتاريخ انتاج اْلثار 

حدث في بعض األحيان ان نخلط القانونية الناجمة عنها والمتولدة منها .وآية ذلك انه ي

بين التاريخين السابقين ،فال يُعد تاريخ نفاذ القرارات اْلدارية هو تاريخ انتاج اْلثار 

                                                           

1 .p . Delvolve' :op . it . No 490 

ينشر قرار وتعديالته على ان 1987( لسنة12/ء( من قانون االستمالك رقم)4تنص المادة) 2

 عتبر نشره بينه  مجلس الوزراء في الحريدة الرسمية وي

 قاطعة على ان المشروع الذي يراد استمالك العقار من اجله مشروع للنفع العام(  

اذا وتعديالته على ان 1997( لسنة  22/ب( من قانون الشركات االردني رقم )59تنص المادة ) 3

 وافق المراقب على تسجيل الشركة او تمت هذه  

---ام الفقرة)ا( من هذه المادة وبعد ان يقدم الشركاء الوثائقالموافقة بقرار من الوزير وفقاً ألحك

 ويستوفي المراقب رسوم التسجيل ويصدر شهادة

 الخ(---بتسجيلها وتنشر في الجريدة الرسمية 
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القانونية ؛وبذا يتحقق عدم التطابق بين تاريخ نفاذ القرارات وتاريخ انتاج آثارها 

ً القانونية اذا حددت اْلدارة تاريخ انتاج اْلثار القانونية سابقاً أو ال اذها. لتاريخ نف حقا

فتاريخ انتاج اْلثار القانونية قد يبتعد ويتباين عن تاريخ نفاذ القرارات اْلدارية ،فقد 

تحدد اْلدارة بدء انتاج القرار اْلداري ْلثاره القانونية بتاريخ سابق أو الحق لتاريخ 

ً ، أو قد تؤخر تاريخ انتاج القرار ْلثاره القانونية  نفاذه ،فقد تعطيها أثراً رجعيا

 . 1 بالمقارنة مع تاريخ نفاذه

وبناًء عليه يُعرف تاريخ نفاذ القرار اْلداري بأنه الوقت الذي بعد تحققه يستحيل 

على مصدره قانونياً تعديله أو سحبه أو إلغاؤه دون اتباع األحكام التي حددها القضاء 

داري بأنه التاريخ الذي اْلداري وفرضها على اْلدارة .هكذا يُعد تاريخ نفاذ القرار اْل

. كما انه التاريخ 2بعد تحققه و وقوعه يحتج بالقرار في مواجهة األفراد المعنيين به 

الذي بعد تحققه يستطيع األفراد الطعن بالقرار قضائياً بدعوى تجاوز حدود السلطة 

 امام القضاء اْلداري .

ق على جميع القرارات فاألصل ان تاريخ نفاذ القرارات اْلدارية هو تاريخ عام يطب

اْلدارية سواء أكانت قرارات فردية أم قرارات عامة ،ويرتبط هذا التاريخ بالعلم بالقرار 

نفسه ،أي انه يرتبط بالنشر أو التبليغ الفردي .هكذا تهيمن فكرة العلم بالقرار على 

هم ذ علمتاريخ نفاذه ،فال يمكن االحتجاج بالقرارات اْلدارية في مواجهة األفراد إال من

                                                           

حول قاعدة عدم رجعية القرارات االدارية واالستثناءات الواردة عليها انظر: الدكتور سليمان  1

 المرجع السابق  رارات،النظرية العامة للق الطماوي،

منشورات  وما بعدها، والدكتور علي خطار شطناوي: دراسات في القرارات االدارية ،عمان، 558ص

 وما بعدها. 333،ص 1998الجامعة االردنية،

2 ‘’recherches sur  J . Auby :1incompétence ‘’ratione temporis

llapplication dans le temps , R.D.P,1954,PS 
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بها ،والذي يتحقق بالنشر أو التبليغ الشخصي .ولكن هذه القاعدة تحتاج إلى بعض 

قوامها مضمون القرار  1التفصيل والتحديد ،ويتعين التفريق بين فرضيتين مختلفتين 

 الفردي.

 الفرضية األولى : القرار الفردي الذي يقرر حقوق للشخص 

ْلداري الصادر عن اْلدارة تقرير حق يحدث في بعض االحيان ان يتضمن القرار ا

لصاحب الشأن أو ينطوي على ترخيص مزاولة نشاط معين أو على أي شيء ايجابي 

لصاحب الشأن ؛وبذا يستمد صاحب الشأن هذا الحق من تاريخ استكمال إصدار القرار 

وتوقيعه من صاحب االختصاص .وعلة ذلك ان الغاية من التبليغ الفردي هي إعالم 

القرار ومضمونه لالحتجاج به بمواجهته فقط .فاْلدارة تعلم بالقرار يقينياً الشخص ب

،فهي التي اصدرته وهي التي حددت مضمونه ،فلن يقبل منها التعذر بعدم العلم به 

فعلمها حقيقي ومؤكد .فالتزام اْلدارة بالقرار اْلداري يتحقق بمجرد استكمال مراحل 

إرادتها المنفردة ،وبالشكل الذي نص عليه  اصداره ،فإن تحقق افصاح اْلدارة عن

القانون ،ظهر القرار إلى عالم القانون مستكمالً كافة مقوماته ،بل وقابالً للنفاذ في 

نطاق محدود .وعليه يرتب التزام اْلدارة بالقرار الذي اصدرته أنها ال تستطيع العدول 

لة ذلك ان القرار اْلداري . وع 2عنه أال في حاالت معينه حددها القضاء اْلداري بدقه 

غير المبلغ إلى صاحب الشأن هو قرار سليم ،ونافذ في حق اْلدارة سواء تلك التي 

اصدرته أم اْلدارات األخرى .فالتبليغ ليس هو الذي يكسب القرار وجوده القانوني ، 

                                                           

 p . Delvolve’ : op . cit . No 466ل هذا الموضوع انظر حو 1

 .402في هذا الشأن انظر الدكتور عبدالفتاح حسن،المرجع السابق،ص 2
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أو يضفي عليه قوته ،وكل أثره ينحصر في نقل القرار إلى علم األفراد لكي يلتزموا به 

 . 1يخضعوا ألحكامه و

 الفرضية الثانية :القرار اْلداري الذي يفرض التزامات معينه على ذوي الشأن .

يحدث في بعض األحيان ان يفرض القرار اْلداري الفردي التزامات ما على 

صاحب الشأن ،وبذا ال يمكن الزام األفراد بالوفاء بتلك االلتزامات إال من تاريخ ابالغهم 

القرارات غير قابلة للنفاذ بحق األفراد إال بعد تبليغهم بها وبفحواها  بها ،فتكون تلك

بالوسيلة والشكليات التي نص عليها القانون صراحة .هكذا يبدو ان التبليغ الفردي 

ً لنفاذها بمواجهة اصحاب الشأن، وهو ما  لهذه الطائفة من القرارات الفردية شرطا

. فالتبليغ الفردي شرط لنفاذ القرار في  2استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي 

مواجهة األفراد ،فال تملك اْلدارة اذن مطالبتهم بتنفيذ قرار لم يبلغوا به بصورة قانونية 

 ،فإلزامية القرار تجاههم تبدأ من تاريخ تبليغهم به .

وأخيراً نرى ضرورة التمييز بين تاريخ القرار الفردي وتاريخ نفاذه بحق اْلدارة 

فالعبرة في تقرير مشروعية القرار من الناحيتين الشكلية والموضوعية هي  اد.واألفر

تاريخ اصداره وليس تاريخ نفاذه فيتم ذلك دوماً على هدى القواعد القانونية التي كانت 

 3نافذة عند االصدار مع صرف النظر عن أي تعديل يطرأ عليها في تاريخ الحق 

 

                                                           

 وما بعدها  621المرجع السابق،ص في هذا الشأن انظر الدكتور سليمان الطماوي، 1

2 P . Delvolve’ : op. it.No 467   ة الصادرة عن مجلس واشار سيادته لبعض االحكام القضائي

 .الدولة الفرنسي

 .403الدكتور عبدالفتاح حسن،المرجع السابق ،ص  3
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 لمطلب الثانيا

 عن القضائيبدء سريان ميعاد الط

يتعين لقبول دعوى اْللغاء شكالً ان تقدم الدعوى خالل اجل معين .فيعرف الميعاد 

بصورة عامة ،بأنه األجل أو المهلة الزمنية التي يحددها القانون ْلجراء عمل معين 

. وعليه يقصد بميعاد تقديم دعوى 1،بحيث اذا انقضى هذا األجل امتنع إجراء العمل 

لزمنية التي يحق للشخص خاللها تقديم الدعوى للطعن بالقرار اْلداري اْللغاء ،الفترة ا

.وهكذا يتمثل الميعاد القانوني في الفترة الزمنية التي يحددها المشرع للشخص ليقدم 

 دعواه فيها وتكون دعواه مقبولة شكالً .

ء اوتحدد القوانين المتعلقة بالقضاء اْلداري فترة قصيرة نسبياً لتقديم دعوى اْللغ

،بحيث يؤدى إلى انقضاؤها دون تقديم الدعوى فيها إلى سقوط حق الشخص في 

ً لفوات الميعاد القانوني .ويتميز ميعاد دعوى اْللغاء بالقصر النسبي  تقديمها الحقا

( من 8،فهو قصير نسبياً بالمقارنة مع مدد الطعون القضائية األخرى .فتنص المادة )

على ان :)مع مراعاة ما ورد  2014(لسنة 27قم )قانون القضاء اْلداري األردني ر

في أي قانون آخر وأحكام الفقرتين )ج( و)د( من هذه المادة تقام الدعوى لدى المحكمة 

ً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار  اْلدارية باستدعاء يقدم إليها خالل ستين يوما

 (.---اْلداري المشكو منه للمستدعي 

يعية من تحديد موعد قصير نسبياً لهذه الدعوى القضائية وتتمثل الحكمة التشر

في حث صاحب الشأن على التفكير بسرعة وتقدير جدوى تقديم الطعن إلى القضاء 

اْلداري .فال يعقل ان تبقى المراكز القانونية مهددة باْللغاء القضائي إلى ماال نهاية 

                                                           

 .645المرجع السابق،ص الدكتور فؤاد العهطار: 1
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أن يطمئنوا إلى استقرار  .كما ان من مصلحة األفراد المستفيدين من القرار الصادر

مراكزهم القانونية التي تولدت عن القرار إذا انقضت المهلة القانونية التي يحددها 

.  فال يعقل ترك تحقيق االعتبارات السابقة تحت رحمة 1المشرع للطعن بالقرار اْلداري 

صاحب الشأن ،فمن غير المقبول ان يكون مصير المراكز القانونية ومدى ثباتها 

تقرارها رهين ارادة صاحب الشأن ليقرر تقديم دعوى إلغاء أو عدم تقديمها واس

،وتقديمها في أي وقت يشاء .كما ان األحكام القضائية الصادرة باْللغاء تنطوى على 

خطورة كبيرة ؛إذ انها تحوز حجية عامة ومطلقة في مواجهة الكافة ،بحيث يتمسك 

تبار القرارات الملغاة كأن لم تكن وبأثر . كما أنها تؤدي إلى اع2بها كل ذي مصلحة 

 رجعي ،وبذا تزول جميع اْلثار القانونية التي رتبتها .

ومن المسلم به  ان فوات ميعاد الطعن القضائي دون تقديم الدعوى يؤدي إلى 

تحصن القرار ضد الطعن القضائي ،وبذا يتوجب معاملته معاملة القرارات السليمة 

نوناً تقديم دعوى إلغاء ضد القرار ،وإن قدمت يقرر القضاء .وعليه ال يملك الشخص قا

اْلداري ردها شكالً لفوات الميعاد .فقد قضت محكمة العدل العليا :)وبما انه من الثابت 

،وتقدم بهذه الدعوى  18/5/1994ان المستدعي تبلغ القرار المشكو منه بتاريخ 

                                                           

يقول الدكتور يقول الدكتور محمود حافظ :)والحكمة من جعل هذا الميعاد قصير هي حرص المشرع  1

 على ان ال تبقى أعمال اْلدارة عرضة للطعن 

طويالً ،كما تقضى المصلحة بتوفير الثبات واالستقرار لمراكزهم القانونية المترتبة على تلك  أمداً 

 األعمال (. القضاء اْلداري في القانون المصري 

 . 581،ص  1993والمقارن ،القاهرة ،دار النهضة العربية 

 



 
 

 

 

 2020  العَاشَرةُ    نة( السَّ 2( العدد )32اجمللد )  -مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ

- 39 - 
 

كون مقدمة بعد فوات المدة ،فإن الدعوى ت 16/7/1994للطعن بهذا القرار بتاريخ 

 .1المنصوص عليها في القانون ( 

فإذا كان يترتب على فوات الميعاد القضائي سقوط حق الشخص في الطعن بالقرار 

اْلداري ،واكتسابه لحصانة قانونية ضد الرقابة القضائية ،فتلك هي القاعدة العامة 

 بالقرار دون التقيد بميعاد،ولكن يرد عليها العديد من االستثناءات حيث يمكن الطعن 

 . 2معين ،كالقرارات  المنعدمة ،والقرارات المستمرة 

ً بدء سريان ميعاد الطعن  ويبدأ التبليغ في انتاج آثاره القانونية ،وخصوصا

القضائي من تاريخ التبليغ الفعلي ،وليس من تاريخ ارسال التبليغ أيا كانت وسيلته 

ا ان سريان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ اْلعالن .فقد قضت محكمة العدل العليا :)وبم

،أي بعد اربعة وثالثين  3/4/1954وحيث ان المستدعي اقام دعواه بتاريخ  ---الفعلي 

يوماً من تاريخ تبليغه الفعلي ، فال يكون في مثل هذه الحالة قد تباطأ في اللجوء إلى 

 .3هذه المحكمة ( 

ارن استقر على ان ميعاد الطعن باْللغاء ومن المسلم به ان القضاء اْلداري المق

ً المتاحة للمستدعي  ميعاد كامل ،وبذا يوم التبليغ ال يحسب ضمن مدة الستين يوما

                                                           

،مجلة 2/3/1994، وعدل عليا:126،ص1995،مجلة نقابة المحامين 3/10/1994عدل عليا: 1

 ، مجلة25/9/1999وعدل عليا : 1167المحامين،ص

 .846،ص2000نقابة المحامين، 

حول هذه االستثناءات انظر الدكتور علي خطار شطناوي:موسوعة القضاء االداري  2

 وما  446،ص2008االردني،عمان،دار الثقافة،الجزء االول،

 بعدها .

 .992،ص1954،مجلة نقابة المحامين 28/3/1954عدل عليا: 3
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للطعن ،بل يحسب من اليوم التالي .كما ان ميعاد الطعن يسحب إلى أول يوم عمل اذا 

 صادف يوم الستين وهو آخر يوم عطلة رسمية .ولقد قنن المشرع األردني هذا

تقام الدعوى لدى المحكمة اْلدارية باستدعاء ----/أ(8االجتهاد القضائي ،تنص المادة )

يقدم اليها خالل ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار اْلداري المشكو منه 

للمستدعي أو نشره في الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك الوسائل 

 (.-----اْللكترونية 

وفي ضوء اْلثار القانونية الناجمة عن تبليغ القرارات إلى ذوي الشأن ،فيتعين 

اثبات واقعة التبليغ اْللكتروني باعتبارها نقطة بدء سريان ميعاد القضائي ،فتسري 

هذه المدة بحق صاحب الشأن من اليوم التالي للتبليغ .لهذا يتعين بيان كيفية اثبات 

ً اثبات واقعة التبليغ اْللكتروني واقعة التبليغ اْللكتروني .في تعين على اْلدارة دوما

،فهي الطرف الذي يدفع في الغالب األعم بعدم قبول دعوى اْللغاء شكالً لفوات الميعاد 

اثبات حدوث  1،فعليها استناداً للقاعدة األصولية في االثبات )البينة على من ادعى ( 

 واقعة التبليغ الفردي .

كفي لغايات اثبات واقعة التبليغ ان تثبت اْلدارة واقعة ارسال وبناًء على ذلك ال ي

التبليغ إلى صاحب الشأن ،بل يتوجب عليها ايضاً اثبات واقعة استالمها بالفعل ،وهو 

أمر قرره القضاء األردني منذ امد بعيد بخصوص التبليغ الورقي ،فال يعتبر الكتاب 

جتماعي المتضمن ابالغ المستفيد المرسل بالبريد من مدير عام مؤسسة الضمان اال

بقرار لجنة تسوية الحقوق التابعة لمؤسسة الضمان االجتماعي مجرياً لمدة الطعن ما 

 .2لم يثبت استالم المرسل اليه للكتاب وتاريخ استالمه له 

                                                           

 ( من القانون المدني.77المادة ) 1          

،مجلة نقابة  6/11/1991وعدل عليا : -- 4،ص  1993،  مجلة نقابة المحامين 15/10/1992 عدل عليا: 2

 .  74، ص  1993المحامين 
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ومما الشك فيه انه يسهل على اْلدارة اثبات واقعة ارسال التبليغ إلى صاحب 

تم عبر البريد اْللكتروني الشخصي ،أو عبر تطبيق الواتساب  الشأن ،واستالمه اياه اذا

أو غير ذلك من التطبيقات اْللكترونية األخرى .وعلة ذلك ان تلك األجهزة اْللكترونية 

،والتطبيقات المختلفة تتضمن اشارات مختلفة ومتميزة ومتعارف عليها تبين تاريخ 

 ح رسالة التبليغ واْلطالع عليها  .االرسال ،وتاريخ االستقبال واالستالم ،وتاريخ فت

وينبني على ذالك ان استالم المرسل اليه التبليغ واْلطالع على مضمونه واقعة 

مادية يمكن لإلدارة اثباتها بجميع طرق االثبات ،حتى وان كانت البيانات الكتابية هي 

ا ورقياً عليهالغالبة ؛اذ يتم سحب التبليغات اْللكترونية ،وتواريخ استالمها ،واْلطالع 

 ،وتقديمها للقضاء ْلثبات واقعة االرسال واالستقبال .
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 الخاتمة  

يتبين من دراستنا السابقة ان تبليغ القرارات الفردية عملية ضرورية واساسية 

ْللزام األفراد بتنفيذ هذه القرارات ،والتقيد بمضمونها . فالتبليغ هو الوسيلة االساسية 

الفردية ، وبعض القرارات ذات األهمية الخاصة كقرارات تعيين كبار  لتبليغ القرارات

الموظفين بالدولة .ولكن التبليغ الفردي وان كان هدفه نقل القرار ومضمونه إلى علم 

صاحب الشأن ،فيجب ان تتوافر فيه مجموعة من الشروط القانونية المهمة ،فيجب ان 

وأسبابه اذا كان من بين القرارات التي  يكون كافياً وشامالً لجميع عناصر القرار ، 

يوجب القانون تسبيبها . لهذا ال يعتد بالتبليغ الناقص او غير الكامل ،وبذا يمكن لإلدارة 

 تصحيح التبليغ المعيب بإعادة تبليغه مرة أخرى .

ً بحد ذاته ،بل ان غايته اخبار األفراد  ويضاف إلى ذلك ان التبليغ ليس هدفا

ات الصادرة بمواجهتهم ،لذا اجاز القضاء اْلداري العلم اليقيني لبدء وإعالمهم بالقرار

نفاذ هذه القرارات بحقهم ،وبدء سريان الطعن القضائي فيها .فالغاية من التبليغ 

الورقي قد تحققت بالفعل ،فقد علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً بالقرار ومضمونه 

 يام اْلدارة بتبليغه شخصياً .،فلن يقبل منه بعد ذلك التعذر بعدم ق

 النتائج : 

 توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى النتائج اْلتية :

 اوالً :يُعَد التبليغ الفردي الوسيلة االساسية لتبليغ القرارات الفردية .

ثانياً :لم يحدد المشرع وسيلة معينة يجب ان تلجأ اليها اْلدارة لتبليغ القرارات 

 الفردية .

ً :يج ب ان تتوافر مجموعة من الشروط القانونية في التبليغ الفردي حتى ثالثا

 يكون قانونياً .
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رابعاً : يرتب التبليغ القانوني آثار قانونية مهمة بمواجهة األفراد ،فمنذ تاريخ 

 التبليغ الفعلي يبدأ نفاذ القرارات بمواجهتهم . كما يبدأ ميعاد الطعن القضائي بحقهم .

ً :يستهدف التب ليغ اعالم األفراد بالقرار ومضمونه ،وبذا تُلزم اْلدارة خامسا

بالقرار الذي اصدرته بعد إصداره وقبل تبليغه إلى صاحب الشأن ،فلن يقبل منها 

 االحتجاج بعدم العلم بالقرار الذي اصدرته .

 التوصيات 

 بعد هذه الدراسة نقدم التوصيات اْلتية :

( 8لعبارة الواردة في عجز المادة )نتمنى على المشرع األردني حذف ا اوالً :

من قانون القضاء اْلداري األردني التي تفيد :) اذا كان التشريع ينص على العمل 

بالقرار اْلداري من ذلك التاريخ أو يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة ( ،حتى 

 يصبح التبليغ اْللكتروني وسيلة عامة لتبليغ القرارات الفردية .

نتمنى على المشرع األردني ان يحدد الوسائل اْللكترونية التي يمكن  ثانياً :

 لإلدارة ان تلجأ اليها لتبليغ القرارات الفردية .

نتمنى على المشرع األردني ان يحدد الشروط القانونية الواجب توافرها : ثالثاً 

ني و في التبليغ اْللكتروني ،وان يحدد صداقة حجية اثبات واقعة التبليغ اْللكترو

 وسائل اثباته .

 

 

 

  



 
 
 
 

  
 
 

 Online ISSN 2617-Print ISSN 2617 7290-7404  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 44 - 
 

 المراجع 

  بيروت ،دار صادر .(2014،)ابن منظور :لسان العرب، 

 نظام المرافعات الشرعية في المملكة (2015، )احمد صدقي محمود، الدكتور :

 العربية السعودية ،الرياض .

 النظرية العامة للقرارات اْلدارية ،القاهرة (2006)سليمان  الطماوي،الدكتور:

 فكر العربي .،دار ال

 قضاء اْللغاء ،القاهرة ،دار النهضة العربية (1977)طعيمة  الجرف،الدكتور:

. 

 مبادئ القانون اْلداري الكويتي ،بيروت  (1969)عبد الفتاح  حسن،الدكتور:

 ،دار النهضة العربية .

 ،موسوعة القضاء اْلداري األردني ،عمان ،دار  (2008)علي خطار شطناوي

 الثقافة .

 دراسات في القرارات اْلدارية ،عمان   (1998)علي خطار طناوي،شالدكتور:

 ،منشورات الجامعة األردنية .

 القضاء اْلداري ،القاهرة . (1966)فؤاد  العطار،الدكتور: 

  شرح قانون أصول المحاكمات  (2003،)محمد وليد المصري ،الدكتور:

 المدنية ،عمان ،دار قنديل .

 لقضاء اْلداري في القانون المصري :ا (1993،)محمود  حافظ،الدكتور

 والمقارن ،القاهرة ،دار النهضة العربية.

 Andre’ de L’aubadera :traite’ de droit 

administntif,Paris,L.G.D.J ,1984 , Tome, 1 ,No 722. 



 
 

 

 

 2020  العَاشَرةُ    نة( السَّ 2( العدد )32اجمللد )  -مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ

- 45 - 
 

 J. Auby :1incompe’tence ‘’ratione temporis’’ 

recherches sur llapplication dans le temps , R .D .P ,1954. 

 P . Delvolve :L’acte’ administrative ,paris ,sirey,1983 . 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

  
 
 

 Online ISSN 2617-Print ISSN 2617 7290-7404  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 46 - 
 

 

(2) 

ِرَقِة   اْلِحَماَيُة اْلَجزاِئيََّة ِلْلَماِل اْلَمْعُلوماِتيَّ ِمَن السَّ

 ِدَراَسُة ُمَقاَرَنةِ  

 
 د. محمد عبدهللا الوريكات

https://orcid.org/0000-0001-5875-0849 

 الجزائي المشاركاستاذ القانون 

 جامعة عّمان األهلّية/ كلّية الحقوق 

 . صالح احمد حجازي د
ORCID//0000-0003-4913-2912 

 جامعة عمان االهلية / كلية الحقوق  استاذ القانون الجزائي المشارك
 د. رامي عمر ابو ركبة

https:orcid.org/0000-0003-3478-1047 
 استاذ القانون الجزائي المشارك

 ن االهلية/ كلية الحقوق جامعة عما

 الملخص 

ة السررررررقة من جرار جرائت االعتدا  علو األموال ًررررر وعات   قد ن رررررّ  يمتعد جر 

ت هذا النوع من االجرام المالي  إال ان التقدّم ي حدياها علو تجر  قديمهاالتشررررررررريعات 
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الذي ًرررررررهدم العالت  ي مجال تقنية المعلومات  ي الع رررررررر الحالي جد  إلو  هور 

 ا قيمة مالية باعتبارهمامجديدة  ي مضمار البيانات  المعلومات   اضحو لهصناعة 

القيت االقت ررادية المسررتحدشة  ًرركل  بمجموعها بااضررا ة الو جهاز الحاسررو   من

 بالمال المعلوماتي.  ما ُيعرف الذي يحويهما

لوجي الهائل الذي تشررررررهدم مختلل الد ل جصرررررربح المال و   ي  ل التطور التكن

تي محالت العتدا ات عديدة   من ب نها الح ول غ ر المشر ع علو ماديات المعلوما

ة اية الجزائيم مكونات الحاسرررررو  المعنوية   لكي يمكن القول ب همية ًرررررمولها بالح

تحل ل االطار القانوني لها   صرروالت  بمكانمن األهمية  كانباعتبارها محالت لالعتدا   

 صرررل السررررقة  انطباقمد   بيان  من شتإلو إمكانية اسرررباص  صرررل المال عل ها  

 ع عل ها باالختالس.قالتقل دية علو االعتدا  الذي ي

الكلمررات الماترراحيررةا الحمررايررة الجزائيررة  الجريمررة المعلومرراتيررة  السررررررررررقررة  -

 المعلوماتية  المال المعلوماتي.

 

 

  



 
 
 
 

  
 
 

 Online ISSN 2617-Print ISSN 2617 7290-7404  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 48 - 
 

Legal Protection for E-Cash from Theft/ Comparative 

Study" 

Dr.. Muhammad Abdullah Al-Wreikat and others 

Abstract 

 

Theft is considered one of the most common crimes against money. 

Old and new laws have provided for criminalizing this type of money 

crimes  but the progress the world has witnessed in information 

technology during the current era has caused the appearance of a new 

industry in the data and information's area. It gained a financial value 

being one of the used economic values in addition to the computer that 

contains it; these collectively have formed what is known as E-Cash. 

Amid the enormous technological development that different 

countries are witnessing  E-Cash has become a means of several attacks 

including illegal gain of computer's hardware and software. In order to 

be included in the legal protection being a means of attack  it was 

important to analyze its legal framework towards the possibility of 

attributing the description of money to it  then the applicability of 

traditional theft description on the attack which occurs on it through 

embezzlement. 

 

Keywords: Legal Protection  Cybercrime  E-Theft  E-Cash. 
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 المقدمة  

رقة بوصاها التقل دي منذ زمن موغل  ي عرف االنسان جريمة الس تمه دا -1

جرار تنظيمات السرررررررررتخدامت التقنيات الحدياة بعدما  اآلن غداالقدم  غ ر ان مرتكبها 

ًررررررررهدت البشرررررررررية  ي الع ررررررررر الحالي مرحلة غ ر مسرررررررربوقة من مراحل التطور 

الذي لت يقت رررررررر جشرم علو ما ينطوي عليت من صرررررررور ايجابية  ؛لوجي الهائلو التكن

كا ر من مناحي الحياة   انما علو ما ينطوي من جوانب سلبية عديدة  انعكس  علو

خط رات ألمن المجتمع  اسرررررررررتقرارم    ي مقدمتها االزدياد الملحو   ي  هديدات ل تتماّ 

   رز   معدالت االجرام   ما صررراحبت من تطور ملموس من ح ل الطبيعة  االسرررلو 

ح ل األهمية جريمة السرررررررقة  ت رررررردرها منيانماطات عديدة من الجرائت المسررررررتحدشة 

 المعلوماتية.

ان هذم الجريمة بوصاها صورة من صور الجرائت المستحدشة التي ج رزتها شورة 

ا زاد خطره التي ات القرن المن ررررررررررم  تعد من الجرائتيتقنية المعلومات منذ شمان ن

ة غلحق االضرار الجّمة ب موال األًخاص  الجماعات   نشاطاتهت ذات ال ب امتد ل ُ 

سرربب النمو المتسررارع لةنشررطة المالية  ما صرراحبها من تطور هائل بالمالية   ذلك 
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 ي الشرررررربكة الد لية للمعلومات   التي تشرررررركل مجاالت خ رررررربات الرتكا  هذم الجريمة 

 من آشارها الضارة التي الت دي لها للحدّ  بمكانبمعدالت متزايدة   غدا من الضر رة 

 د سوا .تنال اال راد  الجماعات علو ح

اذا كان  التشرررررريعات الجزائية تحمي االموال بمقتضرررررو  مشررررركلة الدراسرررررةا -2

 إن التساؤل الذي يبرز  ي هذا المقام   الن وص التقل دية الخاصة بجريمة السرقة

ح ررر  ي مد  إمكانية انطباق هذم الن رروص علو الح ررول غ ر المشررر ع علو ين

مة تسرررررررررراؤالت اخر  تتارّ  مال المعلوماتي؟  ش قدرة هذم ال ع عنت تتمحور  ي مد  

ز المادي المتمال  ي جها تالن رررروص علو تو  ر الحماية الجزائية لهذا المال بنو ي

الحاسرررررررررو   ملحقاتت   المعنوي بما يتضرررررررررمنت من معلومات   يانات؟  ما مد  

صررررالحية هذم المعلومات ألن تكون محالت لجريمة سرررررقة؟ سرررروا  ما تت تخزينت منها 

  جم ما تت تسررررررررج لت منها علو دعامة مادية؟  هل من الممكن  ي جهاز الحاسررررررررو 

اعتبارها ماالت ماديات يندرج  ي إطار األموال التي عناها المشرررررع  ي قانون العقو ات؟ 

رما ان السررررررررررقة التقل دية تسرررررررررتلزم اخراج المال من حيازة مالكت  ادخالت  ي حيازة 

ال المعلوماتي؟  هل باامكان الجاني   هل هذا يتحقق  ي حالة االعتدا  علو الم

 ؟تطب ق الن رررروص التقل دية  ي قانون العقو ات لمواجهة هذم االًرررركاليات القانونية

 ذلك؟ لمواجهة  جم ان األمر يستوجب تدخالت تشريعيات 
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رل ما تقدم من تساؤالت  غ رها مما قد يا رم موضوع الدراسة سنحا ل االجابة 

الاقهية   الدراسرررات المتخ ررر رررة ذات ال رررلة  عنها من خالل ما توّ ر من المراجع

 الن وص التشريعية  ي هذا االطار.بموضوعها  مع االستناد الو 

جهمية الدراسررةا تكمن جهمية هذم الدراسررة ب نها تنا ل  نمطات مسررتحدشات من  -3

شار عديدة من االًكاليات القانونية  الواقعية التي آرتب عليت تّ تالذي  ؛االجرام التقني

رة ة قاصرررريمبكيفية مواجهة هذا النوع من الجرائت الذي لت تعد جخطارم الجسرررر تت ررررل

د الد ل   كان الت ررردي لت موضرررع اهتمامها  علو األ راد  حسرررب   انما امتدت لتهدّ 

ن ذلك ب ناد إلو  سرررررررررّ باالسرررررررررت اة لمواجهة هذا النمط ااجرامي  ج   حدي القوان ن ال

ها  ي سرررررررررب ل ذلك   جا ت هذم الن ررررررررروص التقل دية  ي قانون العقو ات لتطويع

الدراسررة لتبحل  ي الطبيعة القانونية للمال المعلوماتي لما لت من جهمية  ي الع ررر 

الراهن   مناقشرررة الجدل الاقهي الدائر حول مد  إمكانية اسرررباص  صرررل المال علو 

مكونات جهاز الحاسررررررو  المتمالة  ي البيانات  المعلومات   مد  امكانية اسررررررباص 

 الن وص التقل دية الخاصة بجريمة السرقة. قلقانونية عل ها   الحماية ا

جن هذم الدراسرررررررررة لت تكن اال لو  ي هذا المضرررررررررمار   قد حظي    الرغت من

موضوعها بقسط غ ر ضئ ل من الدراسة  التحل ل  إال انها قد تساهت مع ما سبقها 

طة ونية المرتبل بعض المسائل القانكتن ي ازالة الغموض الذي ما زال يمن دراسات 
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  ق  ؛الوسائل لحماية المال المعلوماتي عبالسرقة المعلوماتية   صوالت إلو ايجاد جنج

سرررررت ن  بها لتحق ق الردع لمرتكبي هذا النوع من دة يُ نماذج قانونية  اضرررررحة  محدّ 

موضرروع هذم الدراسررة بحاجة الو التعّمق  التحل ل ب رراة  بااضررا ة الو جن ؛الجرائت

لوجي الرررذي ينعك  برررد رم علو تّطور الجريمرررة و ة التطور التكنمسرررررررررتمرة لمواربررر

 المعلوماتية.

تسررررتلزم هذم الدراسررررة االسررررتعانة  المنهج العلمي المسررررتخدم  ي الدراسررررةا -4

بالمنهج التحل لي الوصرررراي المقارن سرررروا   ي الاقت ا  التشررررريع  صرررروالت إلو ج جت 

ختلاة و االتجاهات الاقهية المالق رررور التشرررريعي التي ينبغي تال  ها  باالسرررتناد إل

 بهدف االحاطة بموضوعها ما جمكن ذلك.

   تعّدد جرائت يةنظرات لحداشة ماهوم الجريمة المعلومات تقسررررررررريت الدراسرررررررررةا -5

من ب نها جريمة السرررررررقة  نااالموال التي تقع بواسررررررطة الجهاز المعلوماتي  قد تخّ ر 

 الانائي لها  كاآلتيا    ان طبيعة الدراسة تقتضي التقسيت ةالمعلوماتي

 المبحل األ لا ماهية الجريمة المعلوماتية.

 المبحل الاانيا سرقة المال المعلوماتي.

  شت نعقبها بخاتمة تتضمن جبرز ما توصل  اليت الدراسة من نتائج  توصيات 

  نس ل هللا التو  ق  السداد. 
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 المبحل األ ل

 ماهية الجريمة المعلوماتية

عد الجريمة المعلوماتية من الجرائت المسرتحدشة  ي الوسرط ت تمه د  تقسريتا -6

دت لظهورها شورة االت رراالت  المعلومات  ي الع ررر الحالي    صرربح  القانوني  مهّ 

معظت الجرائت تقع  ي صرررررررررورة معلوماتية يترتب عل ها خسرررررررررائر  ادحة لي  علو 

رار لك االضرررتاوق ت   انما علو مسرررتو  بلدان العالت جيضرررات  ؛مسرررتو  اال راد  حسرررب

 تقتضررررررررري دراسرررررررررة ماهية هذم الجريمة المعلوماتية  ؛التي تخلاها الجرائت التقل دية

 سمات المجرم الذي يرتكبها  ها من شت بيان خ ائ  ؛طلب األ ل(مالتعريف بها )ال

 طلب الاالل(. م)المطلب الااني(  جخ رات بيان محل الحماية الجزائية   ها )ال

 المطلب األ ل

 جريمة المعلوماتيةالتعريف بال

م التعريف بهذم الجريمة تحديد ماهومها  ي التشريع المقارن لز يست تقسيتا -7

 .)الارع األ ل(    يان مدلولها  ي الاقت الجزائي )الارع الااني(
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 الارع األ ل

 ة المعلوماتيةيمالتعريف التشريعي للجر 

اق التشرررررررريعات لت تتا تعّدد م رررررررطلحات الداللة علو الجريمة المعلوماتية -8

 ذهب اتجام منها   لح  احد للداللة علو الجريمة محل البحلطالمقارنة علو م ررررررررر

إلو الر ط ب ن الجريمة  الحاسو  لما لت من د ر  ي ارتكابها  استخدم  م طلح " 

جرائت الحاسرررو  ج  جرائت اانترن "   من قبل هاا قانون اسرررا ة اسرررتخدام الحاسرررو  

 اسرررتخدم   1997نون جرائت الحاسرررو  المال زي لسرررنة قا    1991االنجل زي لسرررنة 

   يذهب اتجام آخر من 2003"جرائت االنترن " القانون االسررررترالي لسررررنة  م ررررطلح

"المعلومات ج  المعلوماتية" للداللة علو هذم  التشرررررررريعات إلو اسرررررررتخدام م رررررررطلح

كا حة    قانون م2000لوجيا المعلومات الهندي لسررررنة و الجريمة   منهاا قانون تكن

   قانون تنظيت التواصررل علو الشرربكة 2006جرائت تقنية المعلومات االماراتي لسررنة 

   ي ح ن يذهب اتجام تشررريعي 2012 مكا حة الجريمة المعلوماتية السرروري لسررنة 

آخر إلو تاضرررررر ل م ررررررطلح " الجريمة االلكتر نية"  من هذا القب لا قانون مكا حة 

االردني لسررررنة  ة   قانون الجرائت االلكتر ني2014القطري لسررررنة  ةالجرائت االلكتر ني

2015. 
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ات التشرررررريع لكلت تسررررر الخطة التشرررررريعية  ي تعريف الجريمة المعلوماتيةا -9

المعاصرررررة ذات الخطة  يما يتعلق بتعريف هذم الجريمة   حرصرررر  طائاة منها علو 

ل ينطوي عي  ج ها ب نهاا" ايراد تعرياها  ي صلب قوان نها كالتشريع القطري الذي عرّ 

علو اسرررتخدام  سررر لة تقنية المعلومات  ج  نظام معلوماتي  ا  الشررربكة المعلوماتية 

 ها    التشريع السعودي الذي عرّ (1)بطريقة غ ر مشر عة بما يخالل جحكام القانون"

ب نهاا " جي  عل يرتكب متضرررررمنات اسرررررتخدام الحاسرررررب اآللي ج  الشررررربكة المعلوماتية 

 ها التشررررريع الكويتي ب نها    عرّ (2)ام مكا حة جرائت المعلوماتية"بالمخالاة ألحكام نظ

كل  عل يرتكب خالل اسرررتخدام الحاسرررب اآللي ا  الشررربكة المعلوماتية ا  غ ر ذلك " 

  كما ت ررررد  لتعريف (3)من  سررررائل تقنية المعلومات بالمخالاة ألحكام هذا القانون"

ل مؤشت يتت ارتكابت عبر جي عهذم الجريمة التشرررررريع الم رررررري  نص علو جنها كل  

  ( 4) سيط الكتر ني.

                                                           

 .2014لسنة  14" من قانون مكافحة الجرائم االلكترونية القطري رقم 1المادة "( 1)

 هـ.1428من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي لسنة  "1/8المادة " ( 2)

 " من قانون جرائم تقنية المعلومات الكويتي.1المادة "( 3)

" من القانون النموذجي الموحد في شأن مكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات 1المادة "( 4)

 واالتصاالت المصري.
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  تعريف الجريمرررة المعلومررراتيرررة   غرررالبيررة الرررجغ    شمرررة تشرررررررررريعرررات اخر  

   منها التشريع األردني الذي لت يورد تعرياات مسلكهذا ال تسلكالتشريعات المعاصرة 

قع علو تلها  ي قانون الجرائت االلكتر نية   انما ارتاو بتجريت بعض األ عال التي 

االنظمة المعلوماتية  المواقع  الشرررررررربكات االلكتر نية   كذلك اسررررررررتخدام الوسررررررررائل 

هذا االغاال ال يعد ق ورات من المشرع ألن     (1)االلكتر نية  ي ارتكا  بعض الجرائت

 ضررررررررع التعاريف من مهمة الاقت  القضررررررررا  هذا من ناحية   من ناحية اخر   إن 

طار محّدد سرررررلاات خشرررررية جن يؤدي ذلك إلو إة بالمشررررررع ال يرغب  ي  ضرررررع الجريم

 ي تشهدم المعلوماتية.ذح رها مما ال ينسجت مع التطور المطّرد ال

 الارع الااني

 التعريف الاقهي للجريمة المعلوماتية

االتجاهات الاقهية  ي تحديد ماهوم الجريمة المعلوماتيةا لقد حظ   هذم  -10

ة   ضالت عن تطور األسال ب التي ُتنّاذ بها الجريمة بوصاها  اهرة إجرامية مستحدش

باهتمام  قهي كب ر  إال ان كلمتهت لت تكن موضع إجماع علو م طلح الداللة علو 

                                                           

 .2015لسنة  27ْللكترونية االردني رقم " من قانون الجرائم ا12-3"المواد" ( 1)
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هذم الجريمة كما هو ً ن التشريعات  ي هذا المجال كما تقّدم   ان كان م طلحي 

 الت  ي "الجريمررة االلكتر نيررة"   "الجريمررة المعلومرراتيررة" همررا األرار ًررررررررر وعررات  ترردا

التشرررريعات المعاصررررة   األ سرررا، الاقهية   يم ل الباحاون الو اسرررتخدام الم رررطلح 

األخ ر كونت االقر  للتعب ر عن مضررمونت   األرار إتسرراقات مع ماردات اللغة العر ية  

 هو من اًتقاقات الاعل " َعِلَت "  ِعِلَت بالشي  َعِلَمات جي عر ت   يق د بكلمة " علت" 

  (1) بحقيقتت. ادراك الشي 

 تشررررررر ر إلو إخت رررررررار اللاظت ن  "Informatigue" لاظة المعلوماتية هي 

 تعني  "Automatigue" تعني معلومات     "Information"الارنسررررررررر ت ن 

ذاتيات   يعود هذا الم ررررررررطلح الو الاقيت "   ل ب دارياوس "  ق ررررررررد بت العلت الذي 

 "Information"لومات  المع "Computer Science"يرتبط بعلت الحاسرررو  

  Telecommunication""(2) االت االت 

                                                           

 .452، ص1982محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، ( 1)

د. آزر ناجي الحساني، المعلوماتية والبيروقراطية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة ( 2)

  3، ص2006 النهرين، العراق،



 
 
 
 

  
 
 

 Online ISSN 2617-Print ISSN 2617 7290-7404  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 58 - 
 

ال ينكر الاقت صعو ة إيراد تعريف مانع للجريمة المعلوماتية يتال م مع طبيعتها 

   اختلل (1)بالرغت من الجهود التي تبذل بهذا الشررررر ن  حتو ق ل انها تقا م التعريف

سرررتند تباين المعاي ر التي يُ الاقت  ي تعرياها   ذهب ب ررردد ذلك مذاهب ًرررتو نظرات ل

 ال ها ك ساس لما ق ل بش نها من تعاريف   التي يمكن ايجاز الحديل عنها باآلتيا

ا يذهب معيار الوسرررررررر لة التي يتت اسررررررررتخدامها  ي الجريمة -مكرر)ا ال( -11

اتجام  قهي إلو تعريف الجريمة المعلوماتية انطالقات من  سررررررررر لة ارتكابها  ح ل 

ب نها الاعل  "Merwe"ابها بواسررطة الحاسررو    يعر ها الاقيت يشررتر،  جو  ارتك

   عّر ها آخر ن ب نها " كل (2)غ ر المشرررررررر ع الذي يتور، بارتكابت الحاسرررررررب اآللي

ج  هي " جريمة  (3)األ عال غ ر المشررررررر عة التي يسررررررتخدم الحاسررررررو   ي ارتكابها"

                                                           

، مكتبة اْلالت 1العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، ط د. هشام محمد فريد رستم، قانون( 1)

  .29، ص1992الحديثة، اسيوط، 

(2 )  Merwe (V.): Computer crimes and other crimes against information 

technology in south  ،Africa R I D P  

، 2002جزائر، الجزائر، االستاذة آمال قارة، الجريمة المعلوماتية، رسالة ماجستير، جامعة ال( 3)

 .18ص
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غرا ت بذلك  ج  جريمة يسرررتخدم الحاسرررب اآللي كوسررر لة ج  ك داة الرتكابها ج  يمال ا

 . (1)يكون الكمب وتر ناست ضح تها

 يالحظ علو هرررذا االتجرررام جنرررت جغارررل كا رات من جرائت التقنيرررة التي تكون  

. كما جنت (2)لهذم الجرائت حالت سرررررريما المعنوية منها م ذاتت الماردات الحاسررررررب اآللي 

ع من نطاق هذم الجريمة لتشرررررررررمل االعتدا  الذي يقع علو المكو  نات المادية  سرررررررررّ

للحاسررب اآللي   هذا االعتدا  يخرج من نطاق الجريمة المعلوماتية   يبقو  ي دائرة 

 الجريمة التقل دية   تعالجت الن وص القانونية التقل دية الخاصة بت. 

( المعيار الشررررخ رررري الذي يسررررتند إلو المعر ة التقنية لد  مرتكب )شانيات  -12

  االستناد إلو هذا المعيار  ي تعريف الجريمة ير  اتجام  قهي آخر بوجو الجريمةا 

المعلوماتية  اذ انها تسررررررررتلزم الدراية الكا ية لااعل الجريمة بتقنية المعلومات   من 

الذي عّرف هذم الجريمة ب نهاا "  "David Thompson"هذا االتجام الاقيت  

                                                           

، مركز الدراسات للنشر والتوزيع، 1د. محمد نصر محمد، الوسيط في الجرائم المعلوماتية، ط( 1)

 .33، ص2015القاهرة، 

القاضي أسامة احمد المناعسة والقاضي جالل محمد الزعبي، جرائم تقنية نظم المعلومات ( 2)

 .69، ص2010االلكترونية، دار الثقافة، عمان، 
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 (1)اسررو " ية الحجية جريمة يكون متطلبات الرتكابها جن تتوا ر لد   اعلها معر ة بتقن

 ُعر   جيضرررات ب نهاا " كل  عل غ ر مشرررر ع يكون العلت بتكنولوجيا الحاسررربات اآللية 

 .(2)بقدر كب ر الزمات الرتكابت من ناحية   لمالحقتت  تحقيقت من ناحية جخر "

 طبقات لهذا المعيار  إن ارتكا  الجريمة المعلوماتية يتطلب مهارة بمعر ة  

ا كان الباحاون ال يعترضررررون علو جن المعر ة الانية  ي علت تقنيات الحاسررررو    اذ

تّعد  ال ب نها (3)الحاسو  من سمات المجرم المعلوماتي  إال انهت يؤيد ن بعض الاقت

ًرطات الزمات للجريمة المعلوماتية كما  ي حالة االًتراك الجرمي التي يتشاطر االد ار 

ت تتو ر التقنية العالية لد  بعضرررررره   ها الااعل  الشررررررريك  المتدخل  المحّرض   قد

د ن البعض اآلخر   حالة إتالف البيانات المخزنة  ي نظام الحاسب اآللي ال تستلزم 

                                                           

 (1 )David Thompson، Current trends in computer crime، computer 

control guarterly،Vol; 9; no; 1991. p.2.  

(2) Taber (J.K.): on computer crime ،C. L. J. 1979 ،vell. P. 516.  

، 2017عمان، د. عبد االله النوايسة، جرائم تكنولوجيا المعلومات، دار وائل للنشر والتوزيع، ( 3)

 .44ص
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  مما يمكن معت القول بعدم الركون الو هذا (1)قدرات عاليات من المعر ة التقنية جيضررررررررات 

 المعيار لعدم استنادم الو جساس علمي سليت.

وضررروعي الذي يسرررتند إلو محل الجريمةا اسرررتند اتجام )شالاات( المعيار الم -13

 قهي الو هذا المعيار ب ررررررررردد تعريات للجريمة المعلوماتية   ير   جو  جن يكون 

الذي عّرف  "Rosenblat"الحاسرررررررب ج  نظامت محل هذم الجريمة   منهت الاقيت 

 هذم الجريمة ب نها " نشرا، غ ر مشرر ع موجت لنسرو ج  تغ  ر ج  حذف ا  الوصرول

الو المعلومات المخزنة داخل الحاسررررررررررب ا  تغ  رها ا  حذ ها ا  التي تحول عن 

كما ُعر   جيضررررررررات ب نها " كل سررررررررلوك إجرامي يتت  ي محيط الحاسرررررررربات  (2)طريقت"

 . (3)اآللية"

ع من نطاق هذم   لت يسرررررررررلت هذا االتجام من النقد  اذ يؤخذ عليت جنت  سرررررررررّ

كان الحاسرررب اآللي مت رررالت  يت بوصرررات  الجريمة  اذ عّد النشرررا، غ ر مشرررر ع كلما

                                                           

د. عادل يحيى، السياسة الجنائية، في مواجهة الجريمة المعلوماتية، دار النهضة العربية، ( 1)

 .47، ص2014القاهرة، 

، جرائم الكمبيوتر واالنترنت. منشورات 1د. يونس عرب، دليل أمن المعلومات والخصوصية ، ج( 2)

 .213، ص2002اتحاد المصارف العربية، بيروت، 

(3) Roden (A) computer crime and the law ،C. I. J. ،1991 ،vol ،15 ،p. 339.  
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  األمر الذي (1)محالت للجريمة  د ن جن يتت تحديد ا جت النشرررررا، تلك ب رررررورة دقيقة

يؤدي الو اعتبار بعض صور النشا، جرائت حاسو   مع انها  ي  اقع الحال ليس  

رذلك  كسرررقة جهاز الحاسررب ناسررت ا  بعض مكوناتت المادية التي ال يمكن اعتبارها 

 ريمة معلوماتية.ج

 ازا  االنتقادات التي ُجً ر بها إلو تعاريف الجريمة المعلوماتية   لتاادي ج جت 

الق ررررررور   ها ما جمكن  اذ جن التعاريف التي تقّدم ذكرها  تسررررررتند الو معيار  احد  

يشررررو ها الق ررررور عن االحاطة بجميع صررررور هذم الجريمة   يمكن تعريف الجريمة 

ل  عل غ ر مشرررررر ع سررررروا  كان ايجابيات جم سرررررلبيات يمكن ارتكابت المعلوماتية ب نها ك

 بواسطة نظام حاسو ي ج  ًبكة حاسو ية  ج  علو مكوناتت المعنوية.

 المطلب الااني

 خ ائص الجريمة المعلوماتية  سمات مرتكبها

 )خ رررائص الجريمة المعلوماتيةتقسررريتا ينقسرررت هذا المطلب إلو  رع نا  -14

 ت المجرم المعلوماتي) الارع الااني(.الارع األ ل(   سما

                                                           

 43د. عبد االله النوايسة، المرجع السابق، ص( 1)
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 الارع اال ل

 .خ ائص الجريمة المعلوماتية

الخ ررررررررررررائص التي تنارد بهرررا الجريمرررة المعلومررراتيرررةا تنارد الجريمرررة  -15

ا  المعلوماتية عن غ رها من الجرائت التقل دية بعدة خ رررررررررائص تتجلو  ي عدة نوا  

ام الحاسرررررب اآللي  اذ من غ ر  من ناحية ترتبط هذم الجريمة  ي  جودها بوجود نظ

  إال ان هذا االرتبا، لي  الزمة ضر رية دائمات كما (1)المت ور ارتكابها بمعزل عنت

لو اتخذ محل السرررقة جهاز الحاسررب اآللي ناسررت ج  جحد مكوناتت المادية  ح ل يتت 

هي    توصرررياها ب نها جريمة تقل دية علو الرغت من ارتبا، نظام الحاسرررب اآللي بها؛

ن ناحية جخر  تعد من الجرائت العالمية جي ذات طبيعة متعدّية الحد د  اذ ال تعترف م

مما يعني ان جمارن متعددة  ي العالت تت شر بها  ي  (2) بالحد د الجغرا ية الد لية 

                                                           

 (1)H. feraud، (H.) E. Schlanilz: La cooperatation policiere international. 

R.I.D.P،1974 ،p.477.  

ل عبر االنترنت، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة د. محمد عبدهللا العوا، جرائم االموا (2)

 .24، ص2013اْلسكندرية، دار الفتح، االسكندرية، 
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   هي بهذم الخاصرررررررررية تلتقي مع جرائت تقل دية عابرة للد ل كالمخدرات (1)آن  احد

ا يم زها عن هذم الجرائت ان مرتكبها ال يبر  مكانت جمام  االتجار بالبشرررررررررر  إال ان م

 (2) جما تلك  هي تستلزم النشا،  الحركة.  ًاًة الحاسو 

ية كتحديد   قانون يات ال كال عالمية لهذم الجريمة يا ر بعض االًررررررررر  طابع ال

القانون الواجب التطب ق   انعقاد االخت رررررراص القضررررررائي   مد  قدرة التشررررررريعات 

تلل الد ل علو مواجهة الجريمة المعلوماتية ال سررريما الد ل التي لت الوطنية  ي مخ

ن بعد تشررريعات خاصررة لمكا حة هذا النوع المسررتحدر من الجرائت  بااضررا ة لما  تسررّ

 (3) يتعلق ب عو ة جمع  قبول األدلة المستخل ة من نظام الحاسب اآللي.

؛ اسرررلو  ارتكابها الو جانب ذلك؛  ان الجريمة المعلوماتية تتم ز بخاصرررية  

جذ جنهررا من الجرائت النرراعمررة التي ال تحترراج إلو اسرررررررررتخرردام العنل ا  الو مجهود 

االصطدام مع قوات األمن   هي ترتكب عن بعد   ي الخاا    خالل  ترة عضلي  ا  

                                                           

،  2017د. عمار عباس الحسيني، جرائم الحاسوب واالنترنت، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ( 1)

 .49ص

 .57د. عادل يحيى، المرجع السابق، ص( 2)

، 2017االنترنت، مكتبة بدران الحقوقية، صيدا، لبنان،  د. حسين محمد الغول جرائم شبكة (3)

 .70ص
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  مما يشررررررررركل عامل إغرا  للكا رين من الجناة الرتكابها باسرررررررررتخدام (1)زمنية  ج زة

اتية ال سرررررريما الجرائت الواقعة علو األموال  مما يسررررررار عن  سررررررائل التقنية المعلوم

خسررررائر مادية  ي كا ر من األحيان   القطاع المالي هو االرار اسررررتهدا ات لها  علو 

  جت التحديد البنوك  ًركات الت م ن.

 من ناحية اخر   ان الجريمة المعلوماتية ي رررررررررعب ارتشرررررررررا ها  ي كا ر من 

   (2)ني   لسرررررهولة تنا ذها  تدم ر دل ل االدانة بكل يسررررررالحاالت  نظرات لطابعها التق

 هي تتت  ي ب ئة الحاسرررررررررو   االنترن  ح ل تكون البيانات  المعلومات  بارة عن 

نبضررررررات الكتر نية غ ر مرئية تنسررررررا  عبر النظام المعلوماتي  مما يسررررررهل طم  

عو ة اشباتها   مما يؤدي إلو صررررررررر(3)الدل ل  محوم كليات  ي جقل من الاانية الواحدة

   حاجة (4) ي ررررررعب الوصررررررول إلو الجاني   ضررررررالت عن اعتماد الخداع  ي ارتكابها

                                                           

(1) David Johnston، sunny handa، Charles morgan، cyber Law (what 

you need to know doing business on line) stoddart publishin co،1997 ، 

p.13. 

 (2)John Arquilla، David Ronfeldt، Cybercrime Inquiry، Australian 

ion Submisson-Bankers Associa،2007 ،p16.  

، 2004، دار الثقافة، عمان، 1د. محمد حماد الهيتي، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي، ط( 3)

 .166ص

 .54د. عمار عباس الحسيني، المرجع السابق، ص( 4)
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اشباتها إلو خبرة  نية قد يتعّذر علو الشرررطة  جهات االدعا  العام  القضررا  التعامل 

معها   قد جرّدت دراسررة م دانية حول المعوقات االدارية  ي التعامل األمني مع جرائت 

من العامل ن بجهاز األمن العام  ي الرياض  جن  302لغ  ع نتها الحاسررب اآللي  ب

  % 61 4جهت تلك المعوقات نقص المعر ة بالحاسرررررررررب اآللي  اذ بل  المتوسرررررررررط 

  مما يستدعي تدريب  ت ه ل (1)%39 4 نقص مهارات التعامل مع االنترن  بنسبة 

ر  صرررو بت المؤتمالقائم ن علو تنا ذ القانون من ًررررطة  نيابة  قضرررا    هذا ما ج

 . 1999الد لي للتحق ق الجنائي الذي عقد  ي جمستردام سنة 

 الارع الااني

 سمات المجرم المعلوماتي

السرررررررمات الخاصرررررررة بالمجرم المعلوماتيا ان ارتبا، الجريمة المعلوماتية  -16

بنظام الحاسب اآللي كان لت جشر  ي تمّ ز مرتكبها عن غ رم من المجرم ن التقل دي ن 

ت خاصررررررة   هو من جهة  كقاعدة عامة يتمتع بقدر عال من المهارة الانية بسررررررما

لتنا ذ جريمتت؛  هذا ما ذهب اليت القضرررررررررا  األمريكي  ي  صرررررررررات ألحد المجرم ن 

                                                           

جرائم المعلوماتية وقياس د. تركي بن عبد الرحمن المويشير، بناء نموذج أمني لمكافحة ال( 1)

 .32، ص2012فاعليته، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
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المتهم ن بجريمة معلوماتية ب نت يمتلك مهارة غ ر عادية  ي كيفية عمل الحاسرربات 

   ير  (1)م األمني لهذم الحاسررررررررباتاآللية   كيفية تخزين البيانات  التحكت  ي النظا

ان هررذم المهررارة ليسرررررررررر  علو مسرررررررررتو   احررد لررد  كررا ررة الجرائت  (2)بعض الاقررت

المعلوماتية   امة حاالت ال تسرررررررررتلزم مهارة عالية  ي مجال تكنولوجيا المعلومات 

لتنا ذ الجريمة  كالحالة التي يكون   ها نظام الحاسررب ًررائع االسررتخدام لد  الكا ة 

ت ال يتطلب مال هذ المهارة   كما  ي حالة االًرررتراك الجرمي  ي الجريمة  اسرررتخدام

 المعلوماتية. 

بت الجريمة   ما تتطل  يتسرررررررررت المجرم المعلوماتي بذكا  غ ر عادي   ذلك ل

المعلوماتية من مقدرة عقلية عالية لكيفية الدخول الو نظام الحاسرررررررب اآللي  القدرة 

ا  الجريمة  كما تتجلو جهمية ذكائت  ي عدم علو تعديل  تغ ر البرامج بغية ارتك

اسرررررررررتخدامت العنل   لذلك  هو يحّقق جهدا ت بهد     ااجرام المعلوماتي هو اجرام 

                                                           

(1) USA ،v. petersen،. Cirth98f.3f502 ( 9 ،1996). 

، د. 85؛ د. عبد االله النوايسة، المرجع السابق، ص59د. عادل يحيى، المرجع السابق، ص ( 2)

ورة، جرائم الحاسب اْللي االقتصادية، دراسة نظرية وتطبيقية، منشورات الحلبي نائلة عادل ق

 ،52، ص2005الحقوقية، بيروت، 
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االذكيررا  مقررارنررة بررااجرام التقل رردي الررذي يم ررل الو القوة  العنل  يحترراج لمجهود 

 (1)عضلي.

 ال  ؛جتماعيرما يتست المجرم المعلوماتي بقدرتت علو التكيف  ي  سطت اال 

يضررررررررع ناسررررررررت  ي موقف المواجهة مع ج راد مجتمعت   ين   بناسررررررررت عن مواطن 

الشرربهات خشررية ارتشرراف جريمتت   ا تضررا  جمرم  بالرغت من ان هذم الخشررية تالزم 

را ة الجناة علو اختال هت  إال إنها تمّ ز المجرم المعلوماتي عن غ رم لما قد يترتب 

سررررررّيما  انت قد يكون من العامل ن  ي المؤسررررررسررررررات علو ذلك من ارتباك مالي  ال 

االقت رررادية  المالية   يكون ًرررديد الحرص علو عدم اال  رررا  عن هويتت ج  مكان 

تواجدم  للتقل ل ما جمكن من ارتشرررراف جريمتت   اذا ما تّت ارتشررررا ها  إنها ت ررررطدم 

 (2)بعقبات تزيد من صعو ة اشباتها.

م المعلوماتي علو ارتكا  جريمتت  يضررررراف لما سررررربق ان الدا ع لد  المجر  

 ان كان  ي الغالب يتمال  ي تحق ق مكاسب مالية غ ر مشر عة  إال انت   ي كا ر 

                                                           

، دار النهضة العربية، 1د. سامي الشوا، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، ط ( 1)

 34، ص1996القاهرة، 

، 2003، دار النهضة العربية، القاهرة، 1نترنت، طد. محمد أمين الرومي، جرائم الكمبيوتر واال ( 2)

 .23ص
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من الحرراالت يتخررذ صرررررررررورة الرنبررة  ي قهر النظررام المعلومرراتي   تجررا ز الحمررايررة 

  كما قد يتخذ الدا ع لديت صررررورة االنتقام (1)المار ضررررة عليت ا هار البراعة التقنية

ر  العمل لسررررررررربب ج  آلخر    ي مال هذم الحاالت ال ينظر المجرم المعلوماتي من 

الو سلوكت علو انت يت ل بعدم االخالقية ج  المشر  ية   إنما يبّرر مشر  ية ما 

يقوم بت   هو بهذا يقتر  من اجرام ذ ي الياقات البيضررا   إال ان هذا ال يناي  جود 

عن علت  ادراك بعرردم مشرررررررررر  يررة  اخالقيررة  مجرم ن يرتكبون الجرائت المعلومرراتيررة

 .(2)ج عالهت  خطورتها

 المجرم المعلوماتي قد يكون ًررخ ررات طبيعيات  كما قد يكون ًررخ ررات معنويات  

رما  ي حالة قيام ًرررركة ج  مؤسرررسرررة بسررررقة بيانات معلوماتية  مع ان التشرررريعات 

ضها نوي  حست بعالجزائية اختلا   ي مد  اقرار المسؤ لية الجزائية للشخص المع

 .(3)ذلك بن وص صريحة كالتشريع االردني

 

                                                           

(1 )  Akdeniz، (Y.) L.Ellison، Cyber stalking: the regulation of 

ternet -harassment on the Jistive and In،1998 ،P ،144.  

 .39د. تركي بن عبدالرحمن المويشير، المرجع السابق، ص ( 2)

 ن العقوبات االردني." من قانو74/2المادة "  ( 3)
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 المطلب الاالل

 محل الحماية الجزائية  ي الجريمة المعلوماتية

تمه د  تقسررررريتا ان محل الحماية الجزائية  ي الجريمة المعلوماتية يتمال  -17

 ي المعلومات التي ارتسررررررررب  جهمية كب رة تاوق ما كان  عليت من قبل  ال سررررررررّيما 

هور تكنولوجيا الحاسررربات  االنترن     ضرررح  رك زة جسررراسرررية  ي تقّدم المجتمع بظ

 تطورم  ي ًررررتو المجاالت   لذلك سرررروف نعرض لماهومها )الارع األ ل(   من شت 

نبحل  ي الشرررررررررر ، التي ينبغي تو رها  ي المعلومة حتو تتمتع بالحماية الجزائية 

 )الارع الااني(.

 الارع األ ل

 ماهوم المعلومات

التعريف التشريعي للمعلوماتا عمدت بعض التشريعات المقارنة إلو ايراد  -18

تعريف للمعلومات  ي صرررلب قوان نها   من هذا القب ل التشرررريع السررروداني اذ عر ها 

بقولتا "البيانات ا  المعلومات  يق ررد بها  2007 ي قانون جرائت المعلوماتية لسررنة 

ن تخزينررت  معررالجتررت  تول رردم  انترراجررت  نقلرت األرقررام  الحر ف  الرموز  كررل مررا يمك
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   عر ها التشرررررريع العراقي  ي قانون (1)بالحاسرررررو  ج  جي  سرررررائط الكتر نية جخر "

بررالقولا "المعلومررات   2012التوقيع االلكتر ني  المعررامالت االلكتر نيررة لسرررررررررنررة 

  البيانات  الن رروص  ال ررور  األًرركال  االصرروات  الرموز  ما ًررابت ذلك التي تنشرر

  كما عر ها (2)ج  تدمج ج  تخزن ج  تعالج ج  ترسرررررل ج  تسرررررلت بوسرررررائل الكتر نية"

 ي معرض  2007التشررررررريع السررررررعودي  ي نظام مكا حة جرائت المعلوماتية لسررررررنة 

تعريات للبيانات ب نهاا "المعلومات ا  اال امر ج  الرسرررررائل ا  االصررررروات ا  ال رررررور 

ا  ي الحاسررب اآللي ج  ًرربكات الحاسررب التي تعد ا  التي سرربق اعدادها السررتخدامه

  جما التشرررررررريع األردني  قد عّر ها  ي قانون (3)اآللي  تقوم ب دا  الو ياة المطلو ة"

ب نهاا البيانات التي تم  معالجتها  جصرررررررربح لها  2015الجرائت االلكتر نية لسررررررررنة 

 .(4)داللة"

طلحي  يالحظ من منطوق الن رررروص القانونية المتقّدمة اسررررتخدامها لم رررر 

"البيانات"   "المعلومات" كمتراد  ن د ن تارقة ب نهما   انها اعتبرت المعلومة ذات 

                                                           

 " من القانون المشار إليه.3( انظر المادة "1)

 " من القانون المشار إليه.1/3( انظر المادة "2)

 " من القانون المشار إليه أعاله.1/4( انظر المادة "3)

 " من القانون أعاله.2( انظر المادة "4)
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جهمية  ت ش ر لكا ة مجاالت الحياة  ي الع رررررررررر الحالي   جن ارتباطها بالتكنولوجيا 

 .(1)جضاف إل ها بعدات جديدات  ي األهمية

 ديدة ايرادالموقف الاقهي من تعريف المعلوماتا بذل الاقت محا الت ع -19

ب نهاا مجموعة من األ كار تمال  (2)تعريف جامع مانع للمعلومة؛  عر ها اتجام منهت

تعب رات ي خذ ًررركل رسرررالة يمكن للغ ر جن يدركها علو صرررورة من ال رررور سررروا  عن 

ب نهاا رسررررررررالة يعّبر عنها  (3)طريق نقلها جم حاظها جم معالجتها؛  عّر ها اتجام آخر

كل يجعلها قابلة نات عولج  بطريقة   ي ًررررررررر يا للنقل ج  االبالص للغ ر؛ جي جنها ب

حسابية صحيحة ل تت تحويلها بواسطة الحاسب اآللي إلو معلومات يكون لها ت ش ر 

   لذلك تختلل المعلومات عن البيانات  ي جن (4) ي م ررررررررررالح اال راد  الجماعات

األرقام  الحر ف األخ رة  بارة عن مجموعة من الحقائق  المعطيات المعّبر عنها ب

                                                           

(1 ) Axel Lefebvre، Etienne Montero، Informatique Et Droit: Vers Une 

Subversion De L'ordere Juridique، faculties universitaires Notre – Dame 

de La paix de Namur، Bruy Lant Bruxelles، 1999، p9. 

، الدار الجامعية، 1( د. علي عبد القادر القهوجي، الحماية الجنائية لبرامج الحاسب االلي، ط2)

 .83، ص1995بيروت، 

(3 ) Catala، (p.)، E bauche d'une theórie juridique de La information، D. 

1984، p. 97. 

 .19، ص2017، دار وائل، عمان، 1د. محمود أحمد القرعان، الجرائم االلكترونية، ط( 4)
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التي تعّبر عن  كرة ج  موضوع مع ن يتت تحويلها بواسطة الحاسو  لغرض استخراج 

المعلومات لتتت معالجتها مرة جخر  للح ررول علو المعلومة االضررا ية؛ جما المعلومة 

 هي المعنو المستخلص من البيانات التي تم  معالجتها آليات  تنظيمها بشكل يمكن 

   لذلك  إن تاريو م الد الشرررررررررخص ا  حالتت (1)االسرررررررررتاادة منها همها  قرا تها   

االجتما ية ماالت تعد بيانات   لكن ح ن يتت تد ينها  ي اسرررررررررتمارة  قد جصررررررررربح  

معلومات؛ ألنها تنبئ عن حالة الشرررررررررخص   ت سررررررررريسرررررررررات علو ذلك  البيانات هي 

المعلومات المدخالت ا  المعطيات األ لية التي تتعلق بقطاع ا  نشرررررررررا، مع ن  جما 

 إنها ناتج تشررررغ ل البيانات  قد تّت تنظيمها  معالجتها بطريقة تسررررمح باسررررتخالص 

   لهذا يقال عن جنظمة الحاسرررررررب اآللي جنها نظت معلومات  ليسررررررر  نظت (2)النتائج

 بيانات.

إلو ان التارقرة ب ن المعلومرات  البيرانرات جمر يخلو  (3) يرذهرب اتجرام  قهي 

قانونية؛  القانون يسرررررررررب  الحماية الجزائية   ق قواعدم من الاائدة من الناحية ال

                                                           

 .125( د. حسين محمد الغول، المرجع السابق، ص1)

 .27( د. هشام محمد فريد رستم، المرجع السابق، ص2)

ان عمر خضر، الحماية الجزائية للمال المعلوماتي/ دراسة مقارنة، منشورات زين ( د. شو3)

 .32، ص2017الحقوقية، بيروت، 
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القانونية علو البيانات المدخلة إلو الحاسررررررررررب اآللي ج  تلك التي تم  معالجتها 

"المعلومات" د ن تارقة متو  قع االعتدا  عل ها   يؤيد الباحاون هذا الرجي األخ ر 

ية المشررررررررررع بالحماية بعدم التارقة ب ن المعلومات  البيانات   كالهما موضرررررررررع عنا

 ب رف النظر عن التسمية.

 

 الارع الااني

 الشر ، الواجب تو رها  ي المعلومة محل الحماية الجزائية

تحديدهاا بما جن العديد من الاقها  يطلق علو المعلومة  صل المال لما  -20

لها من قيمة اقت ادية علو نحو ما سنر  الحقات   غدت محالت لالعتدا  عل ها  مما 

يتعّ ن تو  ر الحمررايررة الجزائيررة لهررا   لكي تتمّتع المعلومررة بهررذم الحمررايررة يجررب ان 

 يتو ر   ها الشر ، اآلتيةا

يجب ان يتو ر  ي المعلومة السرّية  الخ وصيةا  -الشر، األ ل -مكرر -21

يق ررد بسرررّية المعلومة ح ررر حركة الرسررالة التي تحمل المعلومة بمجموعة محدّدة 

صاة الزمة للمعلومة محل الحماية الجزائية   هي تكتسب هذا  من األًخاص   هي
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الوصررل ل ررعو ة الوصررول إل ها بسررهولة  بالنظر إلو طبيعتها  ج  بالنظر إلو ارادة 

الشرررخص   هي تتسرررت بطابع ًرررخ ررري اذ من غ ر المرغو   يت إطالع الغ ر عل ها 

با لة االجتما ية  ج   لدخل ج  الحا لنظر إلو األمرين ر ن تتعلق بطبيعة العمل ج  ا

 .pass woard "(1)معات كما  ي حالة الرقت السري "

السرررري للمعلومة لت جهم تت بح رررر حركة الرسرررالة  ي دائرة ضررريقة  الطابع  

 محدّدة  اذ لوال هذا الح ررر ال يمكن ت ررور قيام الجرائت المتعلقة بالسرررقة  اسررا ة 

عد  ان تكون معلومة عامة قابلة االئتمان  االحتيال  ألن المعلومة غ ر السررررّية ال ت

للترردا ل   منرر   عن جي حيررازة  من شت ال تحظو بررالحمررايررة الجزائيررة كررالمعلومررة 

المتعلقررة بحررالررة الجو  ي  قرر  مع ن  ا  تلررك التي تتعلق بررالفيضررررررررررانررات  الزالزل 

   هي قابلة للتدا ل ب ن األًرررررررررخاص بحرية  سرررررررررهولة مما ال (2) الكوارر الطبيعية

                                                           

( د. عبد العال الديربي واالستاذ محمد صادق اسماعيل، الجرائم االلكترونية، المركز القومي 1)

 .45، ص2012لإلصدارات القانونية، القاهرة، 

 .85المرجع السابق، ص( د. عمار عباس الحسيني، 2)
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سررررررررّية   من شت ال يمكن اعتبارها من قب ل المعلومات بمعناها يكسررررررربها  صرررررررل ال

 .(1)الحقيقي ألنت من غ ر المت ور ان يقع عل ها اعتدا 

ينبغي جن يتو ر  ي المعلومة التحديد  االبتكارا  يراد  -الشرررررررررر، الااني -22

ة للتبلي    لكي  بتحديد المعلومة ح رررها  ي إطار معّ ن  بوصرراها رسررالة مخ رر ررّ

ذلك  يجب جن تكون محدّدة تحديدات دقيقات ال سرررررررررّيما  ي مجال االعتدا  علو تكون ك

األموال  اذ يتعّ ن ان يكون محل االعتدا  محددات   المعلومة التي تاتقر إلو صررررررررراة 

   قررد جًررررررررررار لهررذا المعنو الاقيررت (2)التحررديررد ال يمكن اعتبررارهررا معلومررة حقيقيررة

"Catalaمعلومة ب نهاا تعب ر  صررررررررياغة محدّدة " بقولت كما تقّدم ب رررررررردد تعريات لل

 .(3)تجعل رسالة قابلة للتبلي   التبادل عن طريق عالمات ج  إًارات مختارة

  يما يتعلق باالبتكار   نبغي ان تكون المعلومة غ ر ًرررررائعة   ان تن رررررب  

هذم ال اة علو الرسالة التي تحملها المعلومة  مما يجعل الوصول إل ها صعبات من 

                                                           

( د. رشدي محمد عيد، الحماية الجنائية الموضوعية للمعلومات عبر شبكة االنترنت، دار النهضة 1)

 .27، ص2013العربية، القاهرة، 

 .84( د. عمار عباس الحسيني، المرجع السابق، ص2)

(3)catala، (p.)، op. cit. p. 267. 
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مبتكرة هي ًررررررائعة  متاحة للجميع  ال يمكن نسرررررربتها إلو  معلومة غ ر  قبل الغ ر 

 .(1)ًخص مع ن    التالي ال تتمتع ب ي حماية قانونية

تكاملية  سرررررررررالمة محتو  المعلومةا يجب جن تكون  -الشرررررررررر، الاالل -23

المعلومة محل الحماية الجزائية صحيحة  موجودة  ذات قيمة  اذ ان قيمة المعلومة 

ا رررررررررح عنهررا ترتبط بسرررررررررريتهررا   تررد ر  جودات  عرردمررات من ح ررل االرتارراع غ ر الم

 االنخااض بزيادة ا  قلة عدد من يعر ونها   مع سهولة ج  صعو ة الوصول إل ها  

 كلما كان من ال ررررعو ة ح ررررول الغ ر علو المعلومة بطرقت المشررررر عة كلما زادت 

 .(2)قيمتها

قد ال تعتبر ماالت إال بإضرررررررررا ة ان المعلومة بحد ذاتها  (3) ير  بعض الاقت 

معلومة اخر  إل ها لتكونا معات معلومة جديدة تختلل  ي قيمتها   ي مد  الحماية 

المقررة لها عما كان  عليت قبل الدمج ج  االضرررررررا ة   ماالت رقت حسرررررررا  العم ل  ي 

البنك يعد معلومة هامة  إال انها تحتاج إلو معلومة جخر  لتدمج معها كاسررررررت البنك 

                                                           

(1 ) Marie – pierre fenol-Gerard Hass، Internet et protection des 

Donnees personnelles، Litec، 2000، p.6. 

 .132د. حسين محمد الغول، المرجع السابق، ص( 2)

 .73( د. محمد عبدهللا العوا، المرجع السابق، ص3)
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سررت العم ل  مقدار الرصرر د    ي هذم الحالة  إن جهمية هذم المعلومة الجديدة بعد  ا

 الدمج  ي محتواها تتضا ف  تستلزم قدرات جربر من الحماية القانونية.

 المبحل الااني

 سرقة المال المعلوماتي

كاليات  -24 تمه د  تقسررررررررريتا ان االعتدا  علو المال المعلوماتي يا ر إًررررررررر

ذا كان ال يشرررركل جريمة اصررررالت  جم انت يشرررركل جريمة سرررررقة   التالي قانونية   يما ا

يحظو هذا المال بالحماية الجزائية   ق ن ررروص التجريت التقل دية الخاصرررة بجريمة 

السرررقة  جم جنت يحتاج إلو ن رروص جزائية خاصررة لحمايتت    يان ذلك يسررتلزم   ما 

علوماتي )المطلب األ ل(  تسرررررررمح بت حد د هذم الدراسرررررررة االحاطة بماهية المال الم

 من شت البحل  ي مد  إمكانية تطب ق ن رروص التجريت التقل دية الخاصررة بالسرررقة 

 علو االعتدا  الذي يقع علو هذا المال )المطلب الااني(.
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 المطلب األ ل

 ماهّية المال المعلوماتي

 تقسيتا تقتضي دراسة ماهّية المال المعلوماتي جن نلقي نظرة عجلو علو -25

 ماهومت )الارع األ ل(  شت نعقب ذلك ببيان طبيعتت القانونية )الارع الااني(.

 الارع األ ل

 ماهوم المال المعلوماتي

مدلول المالا درج  التشرررررررريعات الجزائية علو عدم إيرادها تعرياات للمال   -26

 (2)   ي ح ن جًررار إليت بعضررها اآلخر(1) ارتاو بعضررها بااًررارة إليت بالمال المنقول

بوصرررررات ًررررري     الرجوع للقانون المدني لالسرررررتئناس ب حكامت حول مدلول المال 

    "رل ًرررررررري  (3)نجدم قد عّر ت ب نتا "رل ع ن ج  حق لت قيمة مادية  ي التعامل"

                                                           

" عقوبات، العراقي 311" عقوبات، المصري "م/399( من قبيل هذه التشريعات: األردني "م/1)

 " عقوبات.621، السوري "م/" عقوبات439"م/

" من قانون 2+311/1" عقوبات المعدلة بالمادة "379( وهذا مسلك التشريع الفرنسي "م/2)

 العقوبات.

 " من القانون المدني األردني.53( انظر المادة "3)
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يمكن حيازتت ماديات ج  معنويات  االنتااع بت انتااعات مشرررررررررر عات  ال يخرج عن التعامل 

  جمررا قررانون (1)يكون محالت للحقوق المرراليررة" بطبيعتررت ج  بحكت القررانون ي رررررررررح جن

العقو ات  إنت يّوسع من إطار الحماية للمال   يسب  علو األًيا   صل المال متو 

جمكن تملكها  كان  ذات قيمة ب رف النظر عن حيازتها  يما اذا كان  مشر عة جم 

بقرار من ال؛ ألن ملكية هذا المال  لو كان  غ ر مشرررررررر عة ال تز ل عن حائزها إال 

 المحكمة الجزائية ذات االخت اص.

 المال صاة يسبغها القانون علو كل ًي  ي لح جن يكون محالت لحق من  

الحقوق المالية؛  اذا ُخلع علو الشرري  هذم ال رراة جصرربح مقوّمات؛ جي ذا قيمة قابلة 

ت لألن تقّدر بمبل  من النقود؛ كما جن المال  ي نظر القانون لي  نقودات ج  ًررررررررر ئات 

قيمة مالية  حسرررررررب   انما يشرررررررمل كل ما يشررررررربع حاجة الارد ج  جماعة  لو كان  

    هذا يتضح جن  كرة المال المنقول المعنوي "المال المعلوماتي" قد  جدت (2)معنوية

سرررب الت لها  ي القانون ن المدني  الجزائي  مما يمكن معت القول ان ذلك مّهد الطريق 

 البيانات  المعلومات ماالت يستحق الحماية الجزائية.العتبار الكيانات المعنوية ك

                                                           

 " من القانون نفسه.54( انظر المادة "1)

 .64( د. محمد عبدهللا العوا، المرجع السابق، ص2)
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ج   (1)تعريف المال المعلوماتيا ُيعّرف المال المعلوماتي ب نتا الحاسرررررررو  -27

مل جهاز  الكمب وتر بما يحويت من مكونات مادية  ك جهزتت المختلاة  التي تشررررررررر

ة ونات معنوياالدخال  االخراج   حدات التشرررغ ل المركزية    ما يحويت جيضرررات من مك

  كما (2)التي تضرررررررررت برامجت المختلاة   المعلومات المعالجة ج  المطلو  معالجتها

نتا  بارة عن جهاز الكتر ني يتكون من مجموعة ججهزة ج   ب  حاسرررررررررو   ُعرف ال

 حدات تعمل مع بعضررررها ب ررررورة متكاملة بهدف تشررررغ ل مجموعة البيانات الداخلة 

 .(3)لغاية الح ول علو نتائج مع نة   قات لبرنامج محّدد تت  ضعت مسبقات 

                                                           

إلى أن تسمية هذا الجهاز االلكتروني بالحاسوب هي الشائعة في المؤلفات ذات العالقة،  ( يشار1)

" إلى computerكما انها التسمية التي اعتمدها مجمع اللغة العربية األردني لدى تعريفه كلمة "

الحاسوب، وكذلك استخدمت هذه التسمية المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس في اشارتها إلى 

لنظام اْللي بوصفها التسمية المقبولة، للمزيد انظر: د. محمد حماد الهيتي، الجريمة المعلوماتية، ا

 وما بعدها. 24، ص2014نماذج من تطبيقاتها / دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، 

القانون  ر( د. علي عبد القادر القهوجي، الحماية الجنائية للبيانات المعالجة الكترونياً، بحوث مؤتم2)

والكمبيوتر واالنترنت، الذي عقد في كلية الشريعة والقانون/ جامعة االمارات العربية المتحدة، في 

 .559، ص2004، 3، ط2، المجلد 2000مايو،  3-1الفترة ما بين 

( د. هدى حامد قشقوش، جرائم الحاسب االلكتروني في التشريع المقارن، دار النهضة العربية، 3)

 .6، ص1992القاهرة، 
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 يتضررررح مما تقدم جن المال المعلوماتي يق ررررد بت الحاسررررو  بما يحويت من  

العناصررر المادية المرئية  الملموسررة  التي ترد إلو شالر  حدات رئيسررة هيا  حدات 

االدخال  المعالجة   االخراج  بااضرررا ة لما يحويت الحاسرررو  من العناصرررر المعنوية 

ملموسرررة  ان كان  ي الواقع يمكن رؤيتها لد   هورها علو ًررراًرررة الجهاز  غ ر ال

  هي تتضمن البيانات  المعلومات  البرامج.

خ ررائص المال المعلوماتيا مما سررلل بيانت يتضررح جن المال المعلوماتي  -28

ينقسرررررررررت إلو قسرررررررررم نا ج لهما المال المعلوماتي المادي المتمال بالجانب المادي 

 هما المال المعلوماتي المعنوي الذي يتمال بجانبت المعنوي   لكل للحاسرررررررررو    شان

منهما جملة من الخ ائص تمّ زم بها   القست األ ل باعتبارم يتضمن الكيان المادي 

للحاسرررررررررو   الذي يت لل من مجموعة االجهزة  الوحدات المادية التي يمكن رؤيتها 

المادي المنقول  مما يسررررب    لمسررررها يتم ز بذات الخ ررررائص التي يتم ز بها المال

عليت  صرررررل هذا المال   يدخل  ي طائاتها  اذ انت بحكت قابل تت لالنتقال  نقلت من 

مكان آلخر د ن تلل ُيعّد من االموال المادية المنقولة  هذا إلو جانب قابل تت للتملك 

من شت    االسررررررررتئاار امكانية حيازتت  باعتبارم ذا قيمة مادية يمكّن تقويمها بالمال  

 امكانية مباًرة جميع سلطات االستعمال  االستغالل  الت رف عليت ممن يملكت.
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جما الخ اص التي تمّ ز المال المعلوماتي المعنوي   تجلو ج لها  ي جنت ذ   

ريان معنوي غ ر ملموس   البيانات  المعلومات التي يتكون منها المال المعلوماتي 

هاز الحاسررررو    ان كان باامكان رؤيتها علو  بارة عن نبضررررات الكتر نية داخل ج

ًررررررراًرررررررة الجهاز  إال جنت يتعّذر لمسرررررررها كما هو الحال  ي المال المادي المنقول؛ 

 يتمال شان ها  ي جن المال المعلوماتي المعنوي بما يشرررملت من برامج  معلومات يعد 

يمة المال ق من القّيت االقت ادية المستحدشة التي تاوق قيمتها  ي كا ر من االحيان

المادي المنقول   ق االتجام الغالب  ي الاقت   ان كان هناك خال ات  قهيات لت تنتِت 

  ولت بعد حول قابلية هذا المال المعنوي للحيازة  التملك  سن تي علو تا  ل ذلك 

 الحقات بعون هللا تعالو.

 لل تجما شالل هذم الخ ررررررائص   تمال  ي قابلية المعلومات  البرامج التي ي 

منها المال المعلوماتي إلو النسررو ب عداد غ ر محد دة     قل التكاليف لغايات البيع 

ا  االستخدامات جخر   د ن ان ياقد قيمتت ا  صالح تت لالستعمال مهما طال الزمن 

علو حاظت  ي الحاسو  ا   سائط مادية جخر  كاألسطوانات  الدعامات التي تحرّز 
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" من قيمة التجارة الد لية %8ات تجارة رائجة اذ تمال "بها   لذلك جصررررربح  المعلوم

 .(1)العالمية

 الارع الااني

 الطبيعة القانونية للمال المعلوماتي

تمه دا ان الطبيعة القانونية للمال المعلوماتي تا ر اًرررركاليات جسرررراسررررية  -29

 يمررا يتعلق بتحررديررد الجريمررة الواقعررة عليررت  ال سرررررررررّيمررا  ان االعترردا  علو المررال 

؛  ذلك ألن (2)لمعلوماتي من جرار الجرائت انتشررررررررررارات  ي إطار الجريمة المعلوماتيةا

                                                           

( د. اسماعيل عبد النبي شاهين، أمن المعلومات في االنترنت بين الشريعة والقانون، بحوث 1)

مؤتمر القانون والكمبيوتر واالنترنت الذي عقد في كلية الشريعة والقانون/ جامعة االمارات العربية 

 .971، ص2004، 3، ط3، مجلد 2000مايو،  3-1المتحدة، في الفترة ما بين 

تشير االحصاءات الخاصة بالجريمة المعلوماتية في الواليات المتحدة ان حجم الخسائر المادية ( 2)

" مليون دوالر امريكي، وان متوسط الخسارة الناجمة عن الجريمة 500الناجمة عنها بلغ "

" دوالر امريكي في حين بلغ متوسط الخسارة في السرقة العادية حوالي 500000المعلوماتية بلغ "

" مرة عنه في جرائم 150" أي ان متوسط الخسارة في الجريمة المعلوماتية أكثر بـ "2500"

السرقة العادية، كما أشارت االحصاءات إلى ان الخسائر المادية التي لحقت بالمؤسسات االقتصادية 

 " مليون جنيه استرليني،400الناجمة عن الجريمة المعلوماتية تقدر بنحو " 1990في بريطانيا سنة 

وكشفت احدى الدراسات أنه في بريطانيا لوحدها تقع جريمة معلوماتية كل عشر ثواٍن. أشار إليها: 

 .45د. عمار عباس الحسيني، المرجع السابق، ص
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مكونات هذا المال من المعلومات  البيانات تشررررررركل محور ارتكازها؛   ات البحل  ي 

طبيعتت القانونية بإسررررباص الوصررررل القانوني علو هذا المال ضررررر رة ملّحة   تحديد 

دا  عليت   ق الن ررررررررروص القانونية المقررة مد  إمكانية حمايتت من مخاطر االعت

لذلك   سرررررررروف نبحل  ي الطبيعة القانونية لنوعي هذا المال المادي  المعنوي علو 

 النحو اآلتيا

مال المعلوماتي  -30 قّدم ان ال ماديا ت مال المعلوماتي ال ية لل قانون عة ال الطبي

ل ن   سائل ادخابشقت المادي يت لل من جهاز الحاسو   مر قاتت المادية سوا  جرا

جم معالجة جم اخراج   هذم ذات طبيعة مادية   تنتمي إلو عالت المحسرررررروسررررررات بما 

تتقبلت من سرررلطات مادية تنطوي عل ها الملكية  الحيازة  اذ تعتبر ماالت قابالت لالنتقال 

يا  المعنوية كاأل كار  اآلرا   المخترعات اذا تّت   التملك   هذا ينطبق علو األًررررررررر

  التالي  إن التك يف القانوني  (1)ي دعائت مادية  ح ل ت بح عندئذ ماالت تجس دها  

                                                           

(1 ) Roger Merle et Andér virtu، Traité de droit criminal، Droit penal، 

special، Tome zédition cujas، paris، 1982، p.1801. 
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لاعل السرررررررقة الذي يقع علو هذا المال ال يا ر مشرررررركلة  ي إخضرررررراعت للن رررررروص 

 .(1)التقل دية لقانون العقو ات الخاصة بالسرقة   علو هذا يجمع الاقت الجزائي

 ياور الخالف الاقهي ب رررّدد الطبيعة القانونية للمال المعلوماتي المعنويا -31

المكونات المعنوية للحاسررررررو  بما تمالت من برامج تشررررررتمل علو حزمة من البيانات 

 المعلومات   يما اذا كان ي رردق عل ها  صررل المال؛  من شت صررالح تها ألن تكون 

محالت لجريمة السررررررررررقة   االجابة علو ذلك تتنازعها  جهتا نظر احداهما تقل دية 

 . االخر  حدياة

 طبقررات لوجهررة النظر اال لو التي يماّلهررا االتجررام التقل رردي  ررإن المكونررات  

  ال تقارها إلو الطبيعة (2)المعنوية للحاسرررررررررو  ال تعد ماالت بالمعنو المتبادل للمال

                                                           

؛ د. 9د. علي عبد القادر القهوجي، الحماية الجزائية لبرامج الحاسب اْللي، مرجع سابق، ص( 1)

، 123؛ د. نائلة عادل قورة، المرجع السابق، ص75هدى حامد قشقوش، المرجع السابق، ص

االستاذة حنان ريحان المضحكي، الجرائم المعلوماتية/ دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 .152، ص2014ت، بيرو

( من هذا االتجاه: د. عمر الفاروق الحسيني، المشكالت الهامة في الجرائم المتعلقة بالحاسب 2)

 ، 92، د. عبد االله النوايسة، المرجع السابق، ص93، ص1995، 2اْللي وابعادها الدولية، ط

 وفي الفقه االجنبي: 

 Lucas (A.)، Le droit de Le L'informatigue، Lére edition، puf، 

1987، p.537. 
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المادية المحسرررررررروسررررررررة  اذ ان نيا  هذا الكيان المادي عنها ال يجعلها محالت لحق 

ا عادها من طائ مادية التي يمكن مالي؛ لذلك يلزم اسرررررررررتب ة االموال ذات الطبيعة ال

ادرارها بالحواس  التملك  تكون قابلة لالسرررررررررتئاار بها   هذا ما ال يتو ر للبيانات 

 المعلومات إال عن طريق حق الملكية االدبية  ا  الذهنية ج  ال رررررررنا ية   تحريزها 

القيت  ي دعررامررة مرراديررة  جمررا اذا تجردت من ذلررك  ال تنرردرج حتمررات  ي مجموعررة 

 المحمّية.

  نادي جن رررررررررارها  (1)جما  جهة النظر االخر   التي يمالها االتجام الحديل 

بضررر رة إسررباص صرراة المال علو مكونات الحاسررو  المعنوية من بيانات  معلومات 

منظورات إل ها بمعزل عن الدعامة المادية التي تتحرز بها كاألسرررررررررطوانات  االقراص 

مادية المحمّية  لي  علو جسررررررررراس الطبيعة المادية لها  المادية  عّدها من القيت ال

                                                           

من أنصار هذا االتجاه: د. علي عبد القادر القهوجي، الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اْللي، ( 1)

؛ د. ايمن عبدهللا فكري، جرائم نظم المعلومات، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 5مرجع سابق، ص

معلومات المعالجة آلياً، مجلة الرافدين ، د. محمد حسين الحمداني، جريمة سرقة ال535، ص2007

، د. تركي بن عبد الرحمن 101، ص2011، السنة 47، العدد، 12للحقوق، جامعة الموصل، المجلد، 

 .131المويشير، المرجع السابق، ص

 وفي الفقه االجنبي: 

 vivant، (M.)، a propes des bienes informationnels، j. c.p. 1984، 

p313، catala. (p.)، Op.cit، p.267. 
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 انما علو جسرراس قيمتها االقت ررادية  اذ من المقبول ان يكون موضرروع المال ًرر ئات 

معنويات اذا كان لت قيمة اقت ادية    ااضا ة إلو ذلك  إن ما يدلل علو ان المعلومة 

ة بالملكية الاكرية ج  تعتبر ماالت ان التشرررررررررريعات الحدياة جقّرت ل ررررررررراحب المعلوم

الذهنية لها   ق ًرررررر ، محّددة   لو لت تكن المعلومات كذلك لما جقّرت التشرررررريعات 

بهذا الحق ل رررررراحبها  هذا إلو جانب ما ج ردتت بعض التشررررررريعات  ي الن رررررروص 

" من قانون 379القانونية المتعلقة بجريمة السررررقة ب نها تقع علو "ًررري " كالمادة "

اذ جا ت   ها لاظة "ًي " مطلقة لت تارق ب ن االًيا  المادية  العقو ات الارنسي 

 غ ر المادية  مما يمكن معت القول بوقوع السررررقة علو األًررريا  المعنوية باعتبارها 

ماالت    ااضررا ة إلو ذلك  إن حيازة المعلومات ممكنة قياسررات علو امكانية حيازة حق 

 ًيا  غ ر المادية.االرتااق  االنتااع بالرغت من كونهما من األ

 يم ل الباحاون إلو ت ي د الرجي الاقهي الحديل الذي يضرررررراي صرررررراة المال  

علو البيانات  المعلومات ذات الطبيعة المعنوية  نظرات لقيمتها االقت ادية التي بلغ  

ًررررر نات عظيمات  ي الوق  المعاصرررررر   تعا م  االعتدا ات عل ها  ي مختلل الد ل  

علهررا بمعزل عن الحمررايررة الجزائيررة ممررا يعرضرررررررررهررا لمزيررد من  القول بغ ر ذلررك يج

االعتدا ات   ي ررررررررر ب التشرررررررررريع بالجمود  الق رررررررررور عن مواربة التطور العلمي 

 التكنولوجيا الحدياة   ت سرررريسررررات علو ذلك يمكن القول ان البيانات  المعلومات التي 



 
 

 

 

 2020  العَاشَرةُ    نة( السَّ 2( العدد )32اجمللد )  -مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ

- 89 - 
 

ر مادي  تمال الجانب المعنوي للحاسرررب اآللي هي مال  ان  صرررا  ب نها ًررري  غ 

مما يسررررتلزم تجريت االعتدا  عل ها بن رررروص قانونية ذات  اعلية مؤكدة  ي تحق ق 

 الردع الخاص  العام لحماية المال محل االعتدا .

 المطلب الااني

 مد  انطباق  صل جريمة السرقة علو المال المعلوماتي

تمه د  تقسررررررريتا جدت الاورة التكنولوجية  ي الع رررررررر الحديل إلو  هور  -32

لمال المعلوماتي  تعا م  جهم تت مما جعلت محالت لالعتدا  عليت بالسررررررررررقة  األمر ا

الذي يستلزم حمايتت منها   هل يتت ذلك   ق الن وص التقل دية الجزائية الستيعابها 

هذا النوع المسرررررتحدر من االموال  جم جن األمر يسرررررتوجب تدخالت تشرررررريعيات اسرررررباص 

علو حقيقة ذلك ال بد من البحل  ي جركان جريمة الحماية الجزائية لها   للوقوف 

السررررررررقة  تطبيقها علو المال المعلوماتي   المتمالة  ي موضررررررروع السررررررررقة )الارع 

 األ ل(   ركنها المادي )الارع الااني(  بااضا ة إلو ركنها المعنوي )الارع الاالل(. 
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 الارع األ ل

 تيموضوع جريمة السرقة  تطبيقت علو المال المعلوما

" من قانون 399/1تمه دا عّرف المشرررررررررع األردني السرررررررررقة  ي المادة " -33

العقو ررات بقولررتا السررررررررررقررة هي جخررذ مررال الغ ر المنقول د ن رضررررررررررام"   ال تخرج 

التشرريعات الجزائية  ي تعرياها للسررقة عن هذا االطار اذ تسرتلزم  ي موضروعها جن 

 يكون ماالت منقوالت مملوكات للغ ر.

السررررقة ماالتا سررربق  جن تطرقنا لمدلول المال الذي ي رررلح ألن  كون محل -34

يكون محالت لجريمة السررررررررررقة التقل دية   اسرررررررررلانا جن هذا المال يجب جن يكون من 

طبيعة مادية  ي لح جن يكون محالت للتملك قانونات؛    رف النظر عن ضآلة قيمتت  

ة جن تدني قيمة المال   مع مراعا(2) م ررررر (1) علو هذا اسررررتقر القضررررا   ي األردن

 . (3)" من قانون العقو ات األردني427تكون عذرات قانونيات مخااات سندات لنص المادة "

                                                           

 .749، ص1978مجلة نقابة المحامين لسنة  48/78( جزاء تمييز 1)

 .415، ص310، رقم6، مجموعة القواعد القانونية، ج28/2/1944( نقض مصري 2)

( نصت المادة المشار إليها أعاله على أنه: تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في 3)

ول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها او النفع الذي قصد الفاعل المواد التي تؤلف الفصل األ
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 اسررتنادات إلو المدلول المتقدم للمال لت يسررب  االتجام الاقهي التقل دي صرراة  

المال علو المكونات المعنوية لجهاز الحاسرررررررررو  المعلوماتي ال تقارم إلو الطبيعة 

الملموسرررررة  إال جن االتجام الحديل جضررررراو صررررراة المال علو هذم المكونات  المادية

علو جساس قيمتها االقت ادية   انتهو الباحاون إلو ت ي د هذا االتجام األخ ر الذي 

 يعتبر مكونات الحاسو  من بيانات  معلومات ب نها ماالت.

ريمة كون موضرررروع السرررررقة منقوالتا تتطلب التشررررريعات  ي المال محل ج -35

؛  لت تورد  ي قوان نها تعرياات للمنقول   لت يضررع المشرررع (1)السرررقة جن يكون منقوالت 

" من 58المدني تعرياات مباًررررات لت كما هو ًررر نت  ي العقار الذي عّر ت بنص المادة "

القانون المدني األردني ب نت "رل ًرررررري  مسررررررتقر بح زة شاب   يت ال يمكن نقلت منت 

ئتت   كل ما عدا ذلك من ًي   هو منقول"؛  استخلص الاقت د ن تلل ج  تغ  ر ه 

من ذلك ان المنقول  ي القانون المدني يق رررد بت كل ًررري  ال يمكن نقلت من مكان 

                                                           

اجتالبه منها تافهين..."؛ وجرائم السرقة منصوص عليها في الفصل األول من الجرائم التي تقع 

 على األموال.

" عقوبات، القطري 382" عقوبات، االماراتي "م/621( من قبيل هذه التشريعات: السوري "م/1)

 " عقوبات.399" عقوبات، األردني "م/334"م/
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ب نت كل مادة كونية غ ر بشرررية يمكن نقلت  (2)؛  عّر ت اتجام  قهي(1)آلخر د ن تلل

ني جن المال موضرروع من مكان آلخر سرروا  جران  صررلبة جم سررائلة جم غازية  مما يع

 جريمة السرقة ينبغي جن يكون ذا طبيعة مادية  قابل للنقل من مكان آلخر.

 تتطلب بعض التشررررريعات جن يكون محل السرررررقة ماديات   من قب لها التشررررريع 

" 311" عقو ات   الم رررررري "م/234" عقو ات   االسرررررباني "م/139السرررررويسرررررري "م/

" 399/2ردني الذي جًرررررار بنص المادة "عقو ات   سرررررار بذات االتجام التشرررررريع األ 

عقو ات ب رررردد تعريات لعبارة "جخذ المال" ب نها تعني ازالة ت رررررف المالك  يت بر عة 

من مكررانررت  نقلررت   هررذا ال يتحقق إال  ي المررال المررادي   طبقررات لن ررررررررروص هررذم 

التشرررررريعات  إن الح رررررول علو البيانات  المعلومات بمعزل عن دعامتها المادية ال 

بق عليت الوصررررل التقل دي الخاص بجريمة السرررررقة الذي يسررررتلزم تحريك المال ينط

 نقلت من حيازة المجني عليت إلو حيازة الجاني   لذلك  رض المشرع الجزائي حماية 

 جربر علو المنقول نظرات لسهولة نقلت  اخاائت  سلب حيازتت.

                                                           

( د. علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات/ القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، 1)

؛ د. فتوح الشاذلي، جرائم االعتداء على االشخاص واالموال، دار 622، ص2002بيروت، 

 .380، ص2010المطبوعات، االسكندرية، 

 .209المرجع السابق، ص( د. رشدي محمد عيد، 2)
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ات حول الطرراقررة  هررذا التحررديررد للمنقول علو النحو المتقررّدم جشررار خال ررات  قهيرر 

الكهر ائية  يما إذا كان  تعد ً ئات منقوالت ي لح موضوعات للسرقة  جم جنها مجرد قوة 

 طبيعية   التالي ال ت لح محالت لهذم الجريمة.

مررد  صرررررررررالحيررة الطرراقررة الكهر ررائيررة ألن تكون منقوالت تقع عليررت جريمرة  -36

   ائية موضروعات للسررقةالسررقةا شار جدل  ي الاقت حول مد  صرالحية الطاقة الكهر 

 كان مرد هذا الجدل إلو النزاع حول طبيعتها  يما اذا كان  مجرد طاقة  جي ًرررررري  

معنوي يمر عبر االسررررالك  جم جنها جسرررريمات ذات كيان مادي منقول ي رررردق عل ها 

إلو جنها تعد ًررر ئات ماديات  (1) صرررل الشررري  المنقول   ذهب االتجام الغالب  ي الاقت

لحيازة  النقل كغ رها من األًرررريا  المادية المنقولة األخر   اذ جنها يخضررررع للتملك  ا

تقبل التعبئة  النقل  القياس  كما جنها تقبل السرررررريطرة  التحكت   هي علو هذا النحو 

تعد ماالت ماديات منقوالت ي ررررررلح ألن يكون موضرررررروعات لجريمة السرررررررقة  كما جن بعض 

كهر ائية مال منقول   تقع عليت التشرررررريعات ن ررررر  صرررررراحة علو اعتبار الطاقة ال

" 439" عقو ات   العراقي "م/311/2جريمة السرررقة   هذا نهج التشررريع الارنسرري "م/

                                                           

؛ د. عوض 666( د. علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات / القسم الخاص، مرجع سابق، ص1)

؛ د. 254، ص1985محمد، جرائم االشخاص واالموال، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، 

 .73، ص2014ن، ، دار الثقافة، عما2محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات/ القسم الخاص، ج
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" عقو ات   سررررررلك مسررررررلكها 444" عقو ات  الل بي "م/635/2عقو ات   اللبناني "م/

" عقو ات علو جن لاظة مال تشررررمل 399/3التشررررريع األردني الذي نّص  ي المادة "

رزة   الطرراقررة الكهر ررائيررة هي من هررذم القو  المحرزة  كمررا جن جحكررام القو  المح

محكمة النقض الم رررررية اسررررتقرت علو اعتبار الطاقة الكهر ائية مما ي ررررلح محالت 

للسرررررقة اسررررتنادات إلو ان  صررررل المال المنقول يتنا ل كل ًرررري  مقّوم قابل للتملك 

ممرررا تتوا ر  يرررت هرررذم   رررائي الحيرررازة  النقرررل عن مكررران إلو آخر   التيرررار الكهر 

 .(1)الخ ائص

إلو اعتبار المال المعلوماتي  (2) ت سيسات علو ما تقّدم  قد ذهب اتجام  قهي 

منقوالت  تقع عليت جريمة السررررررررقة قياسرررررررات علو توصررررررريف الطاقة الكهر ائية  اذ ان 

المكونات المعنوية لجهاز الحاسررو  طاقة ذهنية ذات قيمة اقت ررادية   تعد جسرراسررات 

ات كهر ائية تم  معالجتها ب ررررورة ماهومة للبشررررر   علو هذا النحو تعد طاقة ذبذب

                                                           

؛ نقص 298، ص244، رقم 2، مجموعة القواعد القانونية، ج16/4/1931( نقض مصري 1)

؛ نقض مصري 31، ص39، رقم 7، مجموعة القواعد القانونية، ج17/12/1945مصري 

 .63، ص69، رقم 4، مجموعة القواعد القانونية، ج5/4/1973

، د. 201لقانون الجنائي، المرجع السابق، ص( د. محمد حماد الهيتي، التكنولوجيا الحديثة وا2)

 .50علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص
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 هو الذي يم ل  -  إال ان جانبات  قهيات آخر(1)يمكن احرازها  نقلها من ح ز إلو آخر

انتقد ذلك بمسرررّوص ان القياس محظور  ي إطار قانون العقو ات   –الباحاون لت ي دم 

 هذا خرق لمبدج ًرررررر ية الجرائت  العقو ات   لكونت سررررر ؤدي إلو خلق جرائت جديدة 

هذا إلو جانب جن الكهر ا  تخضع للسيطرة  النقل  القياس   من شت  هي تخرج من 

حيازة مالكها  تدخل  ي حيازة جخر  جديدة بما يتحقق معت  عل األخذ  االختالس  

 .(2) هو ما يختلل تمامات عن المعلومات

كات للغ را تستلزم جريمة السرقة ان يكون كون المال موضوع السرقة مملو  -37

محلها ماالت منقوالت مملوكات لغ ر الجاني   ال يؤشر  ي قيامها عدم معر ة صاحب المال 

  ح ل قضررررررري ب نت ال يؤشر  ي قيام الجريمة عدم االهتدا  إلو معر ة (3)المسرررررررر ق 

يمكن  ًرررررخص المالك للمسرررررر قات   يتعّ ن بااضرررررا ة إلو ذلك جن يكون المال مما

تملكت   إذا كان غ ر ذلك  ج  غ ر مملوك ألحد  ال تنهض جريمة السررررررقة  ي حالة 

 جخذم  االستحواذ عليت من قبل آحاد الناس.

                                                           

 .159( االستاذة حنان ريحان المضحكي، المرجع السابق، ص1)

، د. محمد حسين الغول، المرجع السابق، 114( د. عمار عباس الحسيني، المرجع السابق، ص2)

 .431ص

 .77السابق، ص( د. محمد سعيد نمور، المرجع 3)
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 ما تقّدم ينطبق علو المال المعلوماتي؛  قد جسلانا جن المعلومات التي يجب  

ن   ّ جن تحظو بالحماية الجزائية ينبغي جن تخّص جحد االًررررخاص ج  جًررررخاص مع ن

  جما المعلومات العامة المتاحة للجميع  ال (1)بح ل يكون لت حق االسرررررررررتئاار بها

ترتبط بشخص مع ن   يسهل الوصول إل ها من قبل الكا ة   إنها ال تقبل التملك ا  

االسرررررررررتئاار    التالي  إن تدا لها  االنتااع بها من حق الجميع  مما يعني جنها ال 

 ال تتطلب الحماية  يما اذا تّت اسرررررتخدامها من قبل  تكون محالت لموضررررروع السررررررقة 

 الغ ر.

 الارع الااني

مد  تحّقق الركن المادي لجريمة السرقة علو المال 

 المعلوماتي

ماهوم  عل األخذ ا  االختالسا يتمال السلوك الجرمي  ي جريمة السرقة  -38

ة  احدة  ي  ي  عل "جخذ" المال ج  "اختالسررررررررت"   ال تسرررررررر ر التشررررررررريعات علو  ت ر 

اسررتخدام اللاظ الذي يعّبر عن هذا السررلوك   منها ما يسررتخدم لاظ األخذ كالتشررريع 

                                                           

 .18، ص5، رقم 10، مجموعة أحكام النقض، س12/1/1959( نقض مصري 1)
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" عقو ات   منها ما يسرررررررررتخدم لاظ 399" عقو ات   األردني "م/621السررررررررروري "م/

" من قانون 217" عقو ات   الكويتي "م/311االختالس كالتشرررررررررريع الم رررررررررري "م/

 ات  اهريات ب ن اللاظ ن مع اتااقهما  ي المعنو الجزا    ال يعد  األمر ان يكون اختال

 المضرررررررررمون   كالهمررا يعّبر عن اخراج المررال من حيررازة المجني عليررت د ن علمرت 

 رضررام  ادخالت  ي حيازة الجاني   يجمع الاقت  ي تعريات للسرررقة بما ال يخرج عن 

   عّرف (1)معنو جخذ المال ا  انتزاعت ج  نقلت  اخراجت من حيازة مالكت د ن رضرررررررام

" بقولتا " تعني  بارة جخذ المال ازالة 399/2التشرررررررررريع األردني األخذ  ي المادة "

ت ررررررف المالك  يت بر عة من مكانت   نقلت  اذا كان مت رررررالت بغ ر منقول  با رررررلت 

عنت   رررررالت تامات  نقلت"   هذا يعني ان  عل األخذ ج  االختالس يعد المكّون لنشرررررا، 

المررال من حيررازة المجني عليررت  من شت ادخررالررت  ي حيررازة الجرراني الررذي يخرج بررت 

 جديدة.

عناصر  عل األخذ ج  االختالسا ال ينهض هذا الاعل إال اذا سلب الجاني  -39

حيازة المال من خالل سرررلوك ي ررردر عنت د ن رضرررا مالكت ج  حائزم   هذا ما جردتت 

د ن المال من يد حائزم بمحكمة التم  ز األردنية بقولهاا "ان السررررقة تتت بنقل حيازة 

                                                           

، 2008( د. كامل السعيد، شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على االموال، دار الثقافة، عمان، 1)

 .25ص
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  مما يعني جن لاعل األخذ ا  االختالس عن ررررررين هماا (1)رضرررررام إلو يد السرررررارق"

االسرررررت ال  علو الحيازة   عدم رضرررررا المجني عليت من سرررررلب الحيازة سررررروا  جران  

 ل احب المال جم حائزم.

 الحيازة ما هي إال  ضع مادي يسيطر بموجبت الشخص علو ًي  سيطرة  

يمرارس عليرت بعض األعمرال المراديرة بمرا تخولرت إمكرانيرة سرررررررررلطترت عليرت  عليرة   

  ج  كما عّبر عنها بعض الاقت بم ررررطلح "تبديل الحيازة"  التي (2) االسررررت ال  عل ها

 يق د بها اخراج المال من حيازة مالكت ج 

   الضررررابط  ي اخراج المال من حيازة (3)حائزة السررررابق  ادخالت  ي حيازة جخر  

 ي انتها  سررلطاتت المادية علو هذا المال  كما يتمال جيضررات  ي  يت يتمالالمجني عل

ادخال المال  ي حيازة جديدة تمّكن الحائز الجديد  حدة مباًرررررررة السررررررلطات المادية 

 التي تنطوي عل ها الحيازة   هذا هو الرجي الراجح  ي الاقت الجزائي.

                                                           

 .749، ص6، عدد 78، مجلة نقابة المحامين لسنة 48/78( تمييز جزاء 1)

(2 ) Jean car bonnier. Droit Civil، Les beien، Tome 3. 19eme edition 

presses universitaires de france. Paris 2000، p.202. 

( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات/ القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 3)

ر النهضة العربية، ؛ د. فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات/ القسم الخاص، دا951، ص2012

 .694، ص2012القاهرة، 
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المال موضرررروع السرررررقة  اذا كان  عل األخذ ج  االختالس ال يسررررتلزم تحريك  

 حسرررررب   انما يتطلب جيضرررررات اخراج المال من حيازة المجني عليت  ادخالت  ي حيازة 

الجاني   اذا كان هذا ينطبق علو المال المادي؛  إن التسررررراؤل الذي يارض ناسرررررت 

 ي هررذا المقررام يتمحور  ي مررد  إنطبرراق ذلررك علو المررال المعلومرراتي المتماررل  ي 

المعنوية المخزنة  ي جهاز الحاسررررررررو  ح ل جنها هدف الجاني البيانات  المعلومات 

 المعلوماتي   غاية نشاطت االجرامي. 

السررررقة المعلوماتية  اًررركالية الحيازةا ال تواجت الاقت مشررركلة  ي اعتبار  -40

سررررررلوك الجاني إختالسررررررات إذا كان محلت جهاز الحاسررررررو  ج  جحد ملحقاتت المادية  

   تحكمها الن ررروص التقل دية النا مة لها  (1)ها سررررقة تك يف هذم الواقعة علو جن

  ال يمكن عّدها جريمة معلوماتية.

إال جن اًررركالية اختالس المال المعلوماتي تتجلو  ي جن الحيازة   ق المعنو  

التقل دي المتقّدم تسرررررررررتلزم انتزاع المال من حيازة المجني عليت   من شت ادخالت  ي 

 يتحقق ذلك  ي المال المعلوماتي؟حيازة الجاني   إلو جي مد  

                                                           

 .45( د. عادل يحيى، المرجع السابق، ص1)
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لت يتاق الاقررت إلو قول  احررد ب رررررررررردد ذلررك   ررذهررب اتجررام منهت إلو قبول  

التك يف المتقرردم للحيررازة "المعلومرراتيررة"   هررذا يجررد تبريرم لررديهت  ي جن القول بعرردم 

قابلية المال المعلوماتي لالسررتحواذ   عدم إمكانية اعتبارم موضرروعات للسرررقة سرر ؤدي 

يدم من الحماية الجزائية مما ياتح المجال  اسرررعات جمام هذا النوع المسرررتحدر إلو تجر 

من الجرائت   ال ًررك جن تجريت سرررقة المال المعلوماتي المعنوي يعد الوسرر لة المالو 

   يضيف البعض (1)لحمايتت لما يحققت من الردع بنو يت الخاص  العام علو السوا 

ع ج  الح رررول علو الخدمات المطلو ة  التي جن حيازة المعلومة تتضرررمن حيازة السرررل

يمكن تقويمها بالمال بما يتحقق معت  عل االختالس  ي السررررررررررقة المعلوماتية  هذا 

إلو جانب تحّقق االخذ ج  االختالس  ي حالة االلتقا، الذهني للبيانات اشر مطالعتها 

ية صرروتبالمشرراهدة علو ًرراًررة الحاسررو  ج  باالسررتماع إل ها اذا تمال   ي صررورة 

صادرة عنت؛ ج   ي حالة النسو غ ر المشر ع لبيانات  معلومات الحاسو  المخزنة 

لت ي د ذلك بالقول ان المعلومات  (3)؛ كما ذهب اتجام  ي الاقت الارنسررررررري(2)الكتر نيات 

                                                           

 .102( د. محمد عبدهللا العوا، المرجع السابق، ص1)

 وما بعدها. 232( د. هشام محمد فريد رستم، المرجع السابق، ص2)

(3 ) Merle (R.) et A. vitu Traite de droit criminal Droit penel spenal 

special par A. vitu paris، Cujas، 1982، p. 1801.  
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يمكن جن يرد عل ها السررررررررررقة امكانية حيازتها  ي  عا    التالي قابل تها لسرررررررررلب 

ون العقو ات الارنسي  صل محل السرقة ب نت ًي    هذا الحيازة  ال سيما  ان قان

يشمل األًيا  المادية  المعنوية مما يحّقق جريمة سرقة المعلومات؛ كما التوصيف 

سررراير القضرررا   ي بعض جحكامت هذا االتجام   منها حكت محكمة النقض الارنسرررية 

ية " ومات " ح ل ج ردت  ي ح اياتت إمكانية جن تكون المعلBourquin ي قضررررررررر

 .(1)  حدها منا لة عن دعامتها المادية موضوعات لجريمة السرقة

باحاون  - (2)  ذهب اتجام  قهي آخر  يت ال لذي يم ل إل إلو ر ض  – هو ا

تك يف سررررقة المال المعلوماتي المعنوي علو جنها جريمة سررررقة تحكمها الن ررروص 

يت رمان المجني علالتقل دية الخاصررة بها  علو سررند من القول جن السرررقة تسررتلزم ح

من حيازة الشررري  موضررروع الجريمة   هذا ما ال يتو ر  ال يتحقق معت  عل األخذ  ي 

حالة ح ررول الجاني علو نسررخة من معطيات الحاسررو  المعنوية مع بقا  النسررخة 

األصلية لمالكها   المعلومات ال ترد عل ها الحيازة   ال تبر  مكانها بالنسو  ال تخرج 

                                                           

 .227( مشار إليه لدى د. رشدي محمد عيد، المرجع السابق، ص1)

؛ د. غنام 97، ص2000، دار النهضة العربية، القاهرة، 1( د. السيد عتيق، جرائم االنترنت، ط2)

، دار الفكر والقانون، 1نت، طمحمد غنام، دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم الكمبيوتر واالنتر

 .92؛ د. عبد االله النوايسة، المرجع السابق، ص41، ص2013المنصورة، 
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  هذا بااضررررا ة إلو ان المعلومات ًرررري  غ ر مادي مما يتعّذر من حيازة صرررراحبها

معت القول بإمكانية اختالسررررررها  كما ق ل بهذا الشرررررر ن جيضررررررات جن  كرة تبديل الحيازة 

بمعناها المعر ف ال تتحّقق إال اذا  قع االختالس علو الوسررررررريط المادي المسرررررررجلة 

نات   ال يمكن لذلك ان يتحّقق اذا تّت الح ررررررررر يا يت الب نات ا  عل يا ول علو هذم الب

المعلومات بمعزل عن هذا الوسيط المادي   هذا ما تطلبتت بعض التشريعات صراحة 

رقانون العقو ات الم ري  ي جن يكون محل السرقة ماديات   المعلومات منا لة عن 

دعامتها المادية تخرج من إطار السررررقة  ي حال االعتدا  عل ها  بااضرررا ة إلو ان 

ة ال تقع علو المنا ع  ال اال كار  مما يتعّ ن استبعاد المعلومات من جن جريمة السرق

مة   لي  باامكان انتزاع حيازتها بخالف الوسررريط  تكون محالت لها كونها غ ر مجسرررّ

المادي الذي يحوي تلك المنا ع   قد ذهب القضررررررررررا   ي العديد من جحكامت بهذا 

تطب ق نّص المادة  1992  لسنة االتجام   اي  رنسا ر ض  محكمة استئناف باري

" عقو ات الخاصة بجريمة السرقة علو  اقعة الح ول علو المعلومات بطريقة 379"

غ ر مشرررررررر عة   قضررررررر  ب ن نقل المعلومات الذي ينجت عن ج عال مال الت ررررررروير 

؛ (1) الطباعة ال يؤدي إلو نقل حيازتها  ألن هذم المعلومات تبقو  ي حيازة صرراحبها

                                                           

(1) CA de paris، 25 Novomber 1992، GAZ، pal، 1993، 3، Juisprudence، 

p. 474. 
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إلو حكت ماادم ان استعارة المستند  1995كمة النقض الارنسية سنة رما انته  مح

االصلي لنسخت شت اعادتت مرة جخر  ال يمكن ان تتحقق بت العناصر المكونة لجريمة 

   قد خل   احد  المحارت االنجل زية  ي جحد جحكامها إلو ان المعلومات (1)السرقة

    ي كندا (2)ل دية لجريمة السرقةليس  من قب ل األموال التي تحم ها الن وص التق

ذهب  المحكمة العليا بإجماع ه ئتها إلو نقض جحد األحكام القاضررررري بتطب ق النص 

القانوني الخاص بجريمة السرررررررقة علو الح ررررررول غ ر المشررررررر ع علو المعلومات  

 قررالرر   ي تبرير ذلررك انررت ال يترتررب علو االطالع علو المعلومررات ا  نقلهررا  قرردان 

  .(3)ازتهاصاحبها لحي

  

                                                           

 .227مشار إليه لدى د. رشدي محمد عيد، المرجع السابق، ص 

 الموضع السابق نفسه.( 1)

 .228السابق، ص ( المرجع2)

 .131( مشار إليه لدى د. عمار عباس الحسيني، المرجع السابق، ص3)
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 الارع الاالل

 علو المعلومات  إسقاطتالركن المعنوي  ي جريمة السرقة 

تمه دا تعد جريمة السرررررررقة من الجرائت الق رررررردية   يتخذ الركن المعنوي  -41

  ها صورة الق د الجنائي العام الذي ينهض علو عن ري العلت  االرادة  إال جن هذا 

ركن المعنوي لهذم الجريمة  اذ ال بد من تو ر الق رررررررررد العام  حدم ال يكاي لقيام ال

 ق د خاص يتمال  ي نية الجاني لتملك المال موضوع الجريمة.

مدلول الق ررد الجنائيا عمدت بعض التشررريعات إلو إيراد تعريف للق ررد  -42

" من قانون 41الجنائي يبّ ن عناصرررررررررم  جحكامت   من قب لها التشررررررررريع الكويتي "م/

" عقو ات   حذا حذ هما التشرررررررررريع األردني الذي عّبر عن 188م/الجزا    اللبناني "

مادة " ها  ي ال بالنية   عرّ  " من قانون العقو ات ب نها "إرادة 63الق ررررررررررد الجرمي 

إلو تعريف الق رررررررررد  (1)ارتكا  الجريمة علو ما عّر ها القانون"   ذهب اتجام  قهي

ق ق هذم العناصرررررررررر ج  الجنائي ب نت علت بعناصرررررررررر الجريمة  ارادة متجهة إلو تح

 قبولها.

                                                           

، 1988( د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1)

 .43ص
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 يتّبن مما سررربق جن قوام الق رررد الجنائي عن رررران هماا العلت  االرادة   ان  

ران  األخ رة ُتّقدم علو العلت من ح ل األهمية ألنها جوهرم   ما العلت إال مرحلة  ي 

رطات لت ورها   ينبغي ان يشتمل العلت الذي يعد جحد عناصر الق د  اارادةتكوين   ً

الجوهرية كعلت الجاني لعام  ي جريمة السررررقة علو مجموعة من العناصرررر الواقعية ا

ب ن المال موضرروع السرررقة مملوك للغ ر   ي حيازتت   ان من ًرر ن  علت ان يشرركل 

اعتدا ت علو ملكية الغ ر  حيازتت لهذا المال   انت غ ر راض  عن االسرررررررررت ال  علو 

جاني بالظر ف التي من ً نها تغ  ر  صل المال محل السرقة  بااضا ة إلو علت ال

 .(1)الجريمة  هذا ما استقر عليت قضا  محكمة التم  ز األردنية

 يتعّ ن ان تن رررب ارادة الجاني بارتكا  الاعل الجرمي علو السرررلوك المكّون  

للجريمة  باعتبار ان هذم اارادة تعّبر عن النشررررررا، الناسرررررري الذي اتجت إلو تحق ق 

طريق هررذا السرررررررررلوك   تطبيقررات لررذلررك ينبغي اشبررات إرادة الجرراني نتيجررة مع نررة عن 

باالسرررررررررت ال  علو مال الغ ر المملوك لت د ن رضرررررررررام بهدف تملكت  كما ينبغي ان 

 ب الجاني  علت بحرية  اختيار جيضات   اذا لت يتو ر ذلك  ال يقوم الق د الجرمي.كيرت

                                                           

؛ وتمييز جزاء 744، ص1988، السنة 2، مجموعة االحكام الجزائية، ج144/86( تمييز جزاء 1)

 .842، ص3، عدد 2، المجلة القضائية، مجلد 1998السنة  123/98
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 ر نية تملك المال مدلول الق رد الخاص  ي السررقةا يعني هذا الق رد تو  -43

ج  الشي  موضوع السرقة   هذم النية تتمال  ي إرادة مباًرة السلطات التي ينطوي 

عل ها حق الملكية  جي جرادة الظهور علو المال بمظهر المالك   قد اًرررترط  بعض 

التشريعات الجزائية تو ر هذم النية  ي جريمة السرقة   هذا استلزمت االتجام الغالب 

ذلك منعات لما يتوقع ح ررررررولت من جدل  يما لو ُترك  عل األخذ د ن ق د   ي الاقت    

 .(1)ر خذ المال لالستعمال المؤق  ج  بنية اعادتت

مد  تطب ق الركن المعنوي للسررررررقة علو المكونات المعنوية للحاسرررررو ا  -44

ت سرررريسررررات علو ما تقّدم  إنت يتوجب لتوا ر العلت ك حد عن ررررري الق ررررد الجنائي ان 

الجاني علمات عند ممارستت نشاطت التقني غ ر المشر ع ب ن ما يقوم بت نشا، يحيط 

ر بما لديت من مهارة  يشررررررركل جريمة بحكت القانون   مع هذا يقوم عن  عي  تب رررررررّ

تكنولوجية  مسرررررررررتخدمات ما يلزم من االد ات  البرامج   توجيت ارادتت لالعتدا  علو 

 توا ر العلت  االرادة لديت يتوا ر الق ررررررررردمال معلوماتي مملوك لغ رم بنية حيازتت    

الجرمي لد  الجاني  ي اعتدائت علو معلومات   يانات الكتر نية ذات قيمة مالية 

                                                           

 .92( د. محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص1)
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   تطبيقات لذلك ُقضرررررررري بتو ر نية التملك  ي حق متهت (1)مملوكة للغ ر  بنية تملكها

 انسررررررو ب ررررررورة غ ر مشررررررر عة نسررررررخات احتياطية من برامج معلوماتية بنية حيازته

 االحتاا  بها بسرررو  نية   اسرررتعمالها بشررركل ًرررخ ررري  كما قضررري جيضرررات ان ق رررد 

السرقة يتو ر باستخدام المتهت البرامج التي اختلسها من خالل نسخها ب ورة غ ر 

 .(2)مشر عة  اتجارم   ها لحسا  ًركة مساهمة

 الخاتمة

من  خالصرررررررررةا تنا ل  هذم الدراسرررررررررة الحماية الجزائية للمال المعلوماتي -45

السرررررررقة/ دراسررررررة مقارنة   ذلك من خالل عرض موجز لماهية الجريمة المعلوماتية 

من ح ل التعريف بها؛   يان خ ررررررائ ررررررها؛  سررررررمات المجرم المعلوماتي؛  من شت 

التعريف بالمعلومات  البيانات كمحل للحماية الجزائية؛  عرض لما ينبغي ان يتو ر 

عدها تّت التطرق إلو المال المعلوماتي   ها من ًررررر ، لكي تحظو بهذم الحماية؛   

من ح ل الماهوم  الخ ررررررررائص  الطبيعة القانونية  لمعر ة  يما اذا كان  تشررررررررملت 

                                                           

( د. ربيع محمد الصغير، القصد الجنائي في الجرائم المتعلقة باْلنترنت والمعلوماتية / دراسة 1)

 وما بعدها. 318، ص2017، مركز الدراسات العربية، القاهرة، 1مقارنة، ط

 .222مشار إليه لدى: د. رشدي محمد عيد، المرجع السابق، ص( 2)
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بالحماية الن وص التقل دية لجريمة السرقة من خالل عرض االتجاهات الاقهية  ي 

هذا الشررر ن   محا لة تطب ق جركان السررررقة التقل دية علو الح رررول غ ر المشرررر ع 

 المال المعلوماتي   خل   الدراسة إلو النتائج  التوصيات اآلتيةا علو 

 النتائجا  يمكن ابراز جهمها باآلتيا –)ج الت(  - 46

كشررررا  الدراسررررة جن التشررررريعات المعاصرررررة لت تتاق علو اسررررتعمال  -)األ لو(

م ررطلح بع نت للداللة علو الجريمة المعلوماتية  مما عك  ذلك علو الاقت الجزائي 

ي تعرردّدت تعريارراتررت لهررا    ق عرردة معرراي ر ابرزهرراا معيررار الوسررررررررر لررة التي يتت الررذ

استخدامها  ي الجريمة   المعيار الشخ ي الذي يستند إلو المعر ة التقنية للجاني 

المعلوماتي  إلو جانب المعيار الموضررروعي الذي يركن إلو محل الجريمة  مما ج جد 

راد تعريف مانع جامع لهذم الجريمة حتو خال ات  قهيا لت تنتت   رررررررررولت بعد حول اي

  صا  ب نها تقا م التعريف.

ب ّن  الدراسرة ان الجريمة المعلوماتية تتسرت بخ رائص مع نة تم زها  –)الاانية(

ها ذات طابع عالمي مما يا ر ب ررررررررررددها بعض  ية؛ جبرزها جن مة التقل د عن الجري

اصررررررررة تم ّزم عن المجرم االًرررررررركاليات القانونية؛ كما ان مرتكبها يتاّرد بسررررررررمات خ

 التقل دي كالذكا   الدراية  المعر ة باستخدام الحاسو  اآللي.
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اتضرررح من خالل الدراسرررة جن بعض التشرررريعات تسرررتخدم م رررطلحي  -)الاالاة(

"الب نات"   " المعلومات" كمتراد  ن د ن تارقة ب نهما   هو ما جخذ بت اتجام  قهي 

ا  تّت اسرررتخدامهما كمتراد  ن جم مسرررتقل ن  ال يخلو من ال رررحة؛ ألن كالت منهما سرررو 

موضرررع عناية المشررررع د ن االلتاات إلو التارقة  ي تسرررمية كل منهما اسرررتقالالت اذا 

توا رت ًررررررررر ، حمايتهما كالسرررررررررية  االبتكار  سررررررررالمة المحتو   اذ يتكون المال 

 الذي المعلوماتي المعنوي منهما  جما المال المعلوماتي المادي   نطبق علو الجهاز

 يحوي هذا المال.

تباين  االتجاهات التشرررررررريعية  القضرررررررائية  الاقهية ب ررررررردد جريمة  -)الرابعة(

السرررقة المعلوماتية   إذا كان االجماع منعقدات علو ان الح ررول غ ر المشررر ع علو 

مكونات المال المعنوي المادية علو انت سرررررررقة  تحكمها الن رررررروص التقل دية لهذم 

مر لي  كذلك  يما يتعلق بالمال المعلوماتي المعنوي منظورات إليت الجريمة؛ إال ان األ

بمعزل عن دعامتت المادية   اختلل الاقت  ي ذلك إلو اتجاه ن  سررايرم القضررا   ي 

ذلك  اتجام تقل دي يناي عن هذا المال ال ررررررررراة المادية   آخر يسرررررررررب  عليت هذم 

ة حيازة هذا المال هي العقبة ال ررراة اسرررتنادات إلو قيمتت االقت رررادية  إال جن اًررركالي

األسررراسرررية  ي تطب ق ن ررروص جريمة السررررقة التقل دية  يما اذا تّت الح رررول غ ر 

 المشر ع علو المال المعنوي.
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 التوصياتا خل   الدراسة إلو جهت التوصيات المتمالة باآلتيا  -)شانيات( -47

حالت للحماية ضرررر رة االقرار ب رررالحية المال المعلوماتي ألن يكون م -)اال لو(

الجزائية لما لت من قيمة اقت ادية تماشل قيمة المال المادي؛  هذا يستلزم سد الاراص 

التشررريعي  ي مواجهة ما يقع علو هذا المال من سرررقة  د ن تطويع قواعد القانون 

ن قواعد قانونية صررريحة تضرراي الحماية القانونية للمال  التقل دي لحمايتت   انما بسررّ

ما هو الحال تمامات  ي المال المادي المحمي بمقتضو ن وص السرقة المعلوماتي ك

التقل دية   ان تكون تلك القواعد من التحديد  الحداشة ما يقطع دابر الخالف الاقهي 

  القضائي بش نها؛  الذي قد يؤدي إلو إ الت جناة الجرائت المعلوماتية من العقا .

رم المعلوماتي  ي حالة التكرار   جاّل ضر رة تشديد العقو ة علو المج -)الاانية(

يقت ررر التشررديد علو جريمة السرررقة المعلوماتية  حسررب   انما يتسررع نطاقت ليشررمل 

ما يقع علو المال المعلوماتي ب رررررررراة عامة من جرائت كااتالف  االحتيال  غسررررررررل 

 ياالموال  نظرات ألهميررة المررال المعلومرراتي الررذي يعتبر قوام التجررارة االلكتر نيررة  

 الع ر الحالي.

اة( اال طار مكا حة االجرام المعلوماتي  -)ال لد لي  ي إ عا ن ا جهمية تعزيز الت

بشكل عام  السرقة المعلوماتية بشكل خاص   ذلك ايجاد إجماع عالمي حول  ضع 
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قواعد قانونية  اضررررحة  ي هذا الشرررر ن   اعمال مبدج العالمية المن رررروص عليت  ي 

 نت جن يسررررررراهت  ي ايجاد حلول لبعض االًررررررركاليات قوان ن العقو ات   هذا من ًررررررر

قانون الواجب  يد ال ية كتحد عالمية للجريمة المعلومات ية التي يا رها طابع ال قانون ال

التطب ق علو المجرم المعلوماتي   القضرررررررررا  المختص بمحارمتت  اذ ان ذلك يعّزز 

 قدرة الد ل علو مواجهة هذا النوع المستحدر من الجرائت.

ة لمكا حة الجرائت  -)الرابعة( من االهمية بمكان إنشررررررررا   حدات متخ رررررررر ررررررررّ

المعلوماتية عمومات  السرررقة االلكتر نية علو  جت الخ رروص  ي مديريات الشرررطة  

 تو  ر القضراة  المدع ن العام ن من ذ ي االخت راص  ي هذا المجال   اخضراعهت 

مالحقررة مجرمي  للررد رات الالزمررة لترر ه لهت   تمك نهت من مالحقررة ركررب التطور  ي

 هذا النوع من الجرائت بمهنية عالية.

ضرررر رة طر  مقررات ضرررمن مناهج الدراسرررة الجامعية  ي كليات  -)الخامسرررة(

الحقوق تعنو بدراسرررررة هذا العلت المسرررررتجد علو السررررراحة القانونية؛ بااضرررررا ة إلو 

جهمية إقامة المؤتمرات  الند ات العلمية   رش عمل متخ رررررر ررررررة  حمالت توعوية 

 راد المجتمع المحلي لنشررر الوعي المعلوماتي  الاقا ة التكنولوجية عن هذا االجرام أل

 الذي بات ضررم ال يقت ر علو األموال  حسب   انما يطال األًخاص جيضات.
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 الجزائر -الشللبكلية الحقوق جامعة  (ج )استاذ محاضر 

 انُ رمَ الع   نِ حَ الرَّ  بدُ عَ  ورُ كتُالدِّ 
 االردن-جستاذ مشارك بكلية الحقوق جامعة جرش
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 الملخص 

تن ب هذم الدراسة حول د ر التحكيت   ي تسوية منازعات عقود        

تطور العالقات االقت ادية الد لية   ي سعي من الد ل  إذ مع  االجنبي  االستامار 

النامية  ي تحق ق التنمية االقت ادية  جذ  المستامرين االجانب لد لها  ران لزاما 

عل ها  ضع   سن القوان ن التي تعطي حوا ز للمستامرين األجانب    من جهت هذم 

 دَوْرُ التَّحْكِيمِ فِي تَسْوِيَةِ مُنَازَعَاتِ عُقُودِ الْاِسْتِثْمَارِ 

 األجْنَبِي
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ت التجاري الد لي للمنازعات التي قد تاور الحوا ز   الضمانات المشجعة لهت  التحكي

بش ن عقود االستامار األجنبي   ذلك للمزايا المتعددة التي يتمتع بها التحكيت من 

ح ل سرعة التحكيت    مر نة إجرا اتت    سريتت   رذا إطمئنان المستامر األجنبي 

لت من ح ل حيادم  عدم تغل ب م لحة الد لة المضياة علو حسا  م لحة 

 لمستامر االجنبي .ا

الكلمات الدالة ا التحكيت التجاري الد لي  االستامار األجنبي   الد لة المضياة 

. 

- Abstractا 

- The role of arbitration in settling disputes of foreign 

investment contracts 

  rabea boukortt 

Dr. Abed Alrahman Al-Irman 

- This study focuses on the role of arbitration in settling disputes of 

foreign investment contracts, and with the development of international 

economic relations and in the pursuit of developing countries in 

achieving economic development and attracting foreign investors to their 

countries, they had to develop and enact laws that give incentives to 

foreign investors. Encouraging them, the international commercial 

arbitration of disputes that may arise on foreign investment contracts, 
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because of the multiple advantages enjoyed by arbitration in terms of the 

speed of arbitration, and the flexibility of its proceedings, confidentiality, 

as well as reassure the foreign investor in terms of impartiality and non-

interest The host country on the foreign investor's interest expense. 

-Key words : International Commercial Arbitration, Foreign 

Investment, Host Country. 

 المقدمة ا

جد  إزدهار العالقات االقت ادية عبر الحد د إلو  هور التحكيت التجاري      

بل جصبح التحكيت  الد لي كقضا  خاص بمجتمع التجار   رجال االعمال عبر الحد د 

ينا   قضا  الد لة  ي ً ن الا ل  ي المنازعات الناًئة عن عقود االستامار 

ا العديدة التي يتست بها   التي تتناسب مع عقود االجنبي    يعود ذلك إلو المزاي

االستامار االجنبي  ذلك جنت يقلل من مخا ف المستامر االجنبي من قضا  الد لة 

المضياة    كذلك ما يتم ز بت التحكيت من حياد  ي اتخاذ األحكام الااصلة  ي 

ضياة لد لة المالنزاعات المتعلقة بعقود االستامار االجنبي    عدم إنحيازم لم لحة ا

علو حسا  م لحة المستامر االجنبي   باالضا ة إلو مم زات جخر  يتمتع بها 

 التحكيت التجاري الد لي .
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كما تسعو الد ل النامية تماًيا  تطور ااقت اد الد لي   العولمة      

   التشريعات االقت ادية إلو جذ  المستامرين األجانب لالستامار عن طريق سن

يت من ب نها تنظ    لداخلية   ي مجال االستامار    ي مختلل القوان نالقوان ن ا

التحكيت الذي يعتبر ضمانة قضائية جساسية للمستامرين األجانب   كما سع  جيضا 

لالنضمام لالتااقيات الد لية الانائية   الجما ية لتشجيع االستامار االجنبي من 

بموجبها مركزا د ليا متخ  ا لاض   التي جنش   1965ب نها معاهدة  اًنطن لعام 

منازعات االستامار ب ن الد ل   المستامرين االجانب   باالضا ة إلو مرارز   اتااقيات 

 تحكيت جخر   هي عديدة   إال جننا سنركز  ي بحانا هذا علو اتااقية  اًنطن .

 تكمن جهمية موضوع د ر التحكيت  ي تسوية منازعات عقود االستامار      

بي    ي جنت  س لة جد مهمة  ي تحق ق التنمية  ي الد ل النامية    كذا اتساع االجن

مجالت من ح ل تسوية منازعات االستامار االجنبي   إذ ال تكاد تخلو جي اتااقية 

إستامار شنائية كان  ج  جما ية من إدراج إتااق التحكيت كوس لة لتسوية  المنازعات  

 المتعلقة بها .

التالية ا ما مد   عالية التحكيت  ي تسوية منازعات  ًكاليةاا من هنا تاور 

 االستامار األجنبي ؟
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   لإلجابة علو هذم االًكالية تت تقسيت هذم الدراسة كاالتي ا

 المبحل األ ل ا مااهيت عامة عن التحكيت   االستامار االجنبي 

ااقية ق اتالمبحل الااني ا  عالية التحكيت  ي منازعات االستامار األجنبي   

  اًنطن 

 المبحل األ ل

 .مااهيت عامة عن التحكيت  االستامار األجنبي

يعتبر التحكيت  ي الوق  الراهن جحد جهت  سائل تسوية المنازعات ح ل يلج       

اليت الخ وم لحل النزاع ب نهت د ن المحكمة المخت ة    مع تطور العالقات 

وس لة لاض المنازعات خ وصا بالنسبة االقت ادية الد لية زادت جهمية التحكيت ك

لعقود االستامار االجنبي     لما كنا ب دد دراسة د ر التحكيت  ي تسوية منازعات 

االستامار االجنبي    إنت يكون من صالح الدراسة التعرض بدايتا للمااهيت العامة 

ي   مااهيت عامة عن االستامار االجنبيللتحكيت  ي المطلب األ ل     إلو بحل ال

ًر ، خضوع منازعات عقود  نخ  ت لدارسة المطلب الاالل المطلب الااني  جما 

 .1965االستامار للتحكيت   ق اتااقية  اًنطن 
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 المطلب األ ل

 مااهيت عامة عن التحكيت.

نعرض  ي هذا المطلب إلو مااهيت العامة للتحكيت  ذلك ببيان تعريف التحكيت    

  ت   جما الارع الاالل  نح جنواع التحكيتارع الااني  ي الارع األ ل     نبحل  ي ال

 .صور إتااق التحكيت تحديد ل

 الارع األ ل

 تعريف التحكيت.

 ج الا التعريف اللغوي.

 الن  ي ال حكم  يق –بتشديد الكاف مع الاتح  -التحكيتا م در حكت     

ي مال ن   استحكت  ال    وض  إليت الحكت  يت  احتكت علو ذلك جيمالي تحكيما  

 .1 الن إذا ججاز  يت حكمت

                                                           

األزهري ،البن منصور محمد بن أحمد ، تحقيق الغرباوي ، عبد الكريم ، مراجعة النجار ، د  -1 

 .113ص  ، الدار المصرية للتأليف والترجمة،  4( ، تهذيب اللغة، ج 2001محمد علي)
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ويض  ي الحكت   يقالا حكموم ب نهت جي جمر هت ا استحكت معنام لغةا الت    

 .1جن يحكت ب نهت

 المحكتا هو الشيو المجر  المنسو  إلو المحكمة  الحكمة هي العدل   رجل    

 .عدل حكيت   جحكت األمر جتقنت

  Arbitrageمن  عل حكت   الارنسية ي اللغة   Arbitrage كلمة تحكيت     

 تعني التدخل  الحكت ب اتت حكت   Arbitrage هي من األصل الالت ني عن كلمة 

  التحكيت  ي خالف ج  نزاع  الا ل  يت.

 يعني جيضا  ي اللغة الارنسية تسوية خالف ج  حكت تحكيمي صادر من      

جن يخضعوا ج   -ب نهتباتااق مشترك  – 2ًخص ج  جرار ج  الذين قرر األطراف

 ين اغوا ج  يتقبلوم.

 شانيا االتعريف الاقهي.

                                                           

، المؤسسة المصرية 15(، معجم لسان العرب ،ج 1999ابن منظور جمال الدين المصري )  - 1 

 ، وما بعدها.31العامة للتأليف والنشر، ، ص 

،دار الهدى، عين مليلة، 1(، ط 2010مناني ، د  فراح، التحكيم طريق بديل لحل النزاعات)  - 2 

 .15الجزائر، ، ص 
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التحكيت ب نت  بارة عن إقامة ج    Jean Robertعرف الاقيت جو ر  ار      

تكوين  ضا  خاص ج  حالة خاصة تخرج ج  تنزع بنا  عليت المنازعات من جهات 

ذم راد يمنحون  ي هت  يتت الا ل   ها بواسطة ج سالقضا  المعتادة لتحل ج  لتح

 .1الحالة مهمة الا ل  القضا    ها

 س لة لاض المنازعات بطريقة بديلة عن القضا   بح ل   جالتحكيت هو آلية     

ياور  ج  سوف  يتاق جطراف العالقة التجارية علو تسوية ما ياار ب نهما من منازعات

كت يلزم لنزاع بح لون  ي ااا بعد  علو تع  ن جًخاص يحكمون  يما ب نهت  يم ي

  يعتبر بهذا المعنو  س لة بديلة لحل المنازعات  ي عالقات تعاقدية داخلية  لكل هما 

 2ج  د لية تجارية  مدنية.

                                                           

1-   ce a On entend par l’arbitrage l’institution d’une justice privé grâ

laque elles les litiges sont sou straits aux juridiction commun pour être 

résolus par individus revêtus pour la circonstance de la mission de les 

juges, Robert Dalloz, Paris 6 eme Edition, 1993, p 03.   

ي الدولي، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، (، التحكيم التجار 1992سامي ، د فوزي محمد )   -2 

 .10عمان ، ص 
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ل األعمال ج  العمليات التي تستهدف الا ل جمكما يعرف علو جنت  بارة عن م 

يق قضاة ر  ي نزاع من جنزعة القانون الخاص  بمقتضو اتااق ب ن المعن  ن بت عن ط

 . 1ال مع ن ن من قبل القانون   خاص ن مختارين من قبلهت

 . شالل االتعريف القضائي

محكمة النقض الم رية التحكيت علو جنت اتااق علو عرض مع ن علو    عر 

 ئة جمام ه ربالحضو محكم ن  عدم التز د علو حكمهت  ال تتضمن تكلياا للخ وم 

األ راد عن عدم االلتجا  إلو القضا  مع   رف إرادةن  مقتضو التحكيت ت التحكيت 

 .2التزامهت بطر  النزاع علو محكت ج  جرار ل لزموا  يت بحكت ملزم لةطراف

رذلك عر ت مجل  الد لة الارنسي علو جنت يتمال  ي سلطة القرار التي يعترف 

 .3بها لطرف شالل  التسليت ب اة قضائية لقرار المحكت

                                                           

، عام 42، مجلة نقابة المحامين األردنية، سنة 1774/94محكمة التمييز األردنية رقم  محك -1 

 .1985، ص 8/7، أعداد 1995

(، التحكيم في العالقات  1997الحمال ، د مصطفى محمد ، عكاشة  ، د محمد عبد العال )   -2 

 .23، دار الفكر العربي، ص 1الدولية والداخلية، الجزء األول، ط الخاصة 

 .102(، حكم التحكيم، منشأة المعارف، اْلسكندرية، ص  2009عيسى ، د عبد هللا )   -3 



 
 
 
 

  
 
 

 Online ISSN 2617-Print ISSN 2617 7290-7404  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 130 - 
 

ردنية ب نت طريق استانائي لاض النزاعات   يقت ر تت محكمة التم  ز األ  رما عر 

علو ما ان ر   إليت إرادة طر ي التحكيت   علو المحكمة جن ال تتوسع  ي تاس ر 

 .1العقد المتضمن ًر، التحكيت لتحديد المنازعات الخاصة للتحكيت

 رابعا االتعريف التشريعي. 

لسنة  42نون رقت التحكيت  ي المادة األ لو من القاالارنسي عرف المشرع 

إجرا  خاص لتسوية بعض جنواع الخال ات ا المتعلق بالتحكيت علو جنت  1993

بواسطة محكمة تحكيت يعهد إل ها األطراف بمهمة القضا    ها بمقتضو اتااق 

 .2التحكيت

 27من القانون رقت  10/1 قد عرف المشرع الم ري اتااق التحكيت  ي المادة 

 اتااق الطر  ن اي المواد المدنية  التجارية علو جنتبش ن التحكيت   1994لسنة 

                                                           

 . 19مناني فراح، مرجع سابق، ص  -1 

2-  port promulgation du code de  -42 DU 26 AVRIL 1996-Loi N 93

l’arbitrage, revue de l’arbitrage 1993, document p 721. 
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 علو االلتجا  إلو التحكيت لتسوية كل ج  بعض المنازعات التي نش ت ج  يمكن جن

 .1تنش  ب نهما بمناسبة عالقة قانونية مع نة عقدية كان  ج  غ ر عقدية

 االمتالد لي )للجنة  من القانون النموذجي للتحكيت التجاري  7رما ن   المادة 

المعتمدة من اللجنة المذكورة  ي  المتحدة للقانون التجاري الد لي حسب ال ياغة 

علو جنت يق د باتااق التحكيتا " هو اتااق ب ن الطر  ن علو جن  1981يون و  21

يح ال إلو التحكيت جميع ج  بعض المنازعات المحددة التي نش ت  التي قد تنش   يما 

محددة تعاقدية كان  ج  غ ر تعاقدية كالاعل الضار  ااشرا  ب نها بش ن عالقة قانونية 

ي   بال سبب  يجوز جن يكون ًر، التحكيت  ي صورة ًر، تحكيت  ارد  ي عقد ج 

 .2صورة اتااق منا ل

المتعلق بقانون االجر ات  09-08جما المشرع الجزائري  قد عر ت  ي القانون 

علو ما يليا " يعد التحكيت د ليا  التي تنص 1039 ي مادتت المدنية   االدارية 

                                                           

(، التحكيم في المنازعات، اْلدارية ذات طبيعة تعاقدية، دار  2010وليد محمد  ) عباس، د  - 1 

 .21الجامعة الجديدة، اْلسكندرية، ص 

(، التحكيم في عقود اْلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص  1997عمر ، د محمدي علي )  - 2 

34. 
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بماهوم هذا القانون التحكيت الذي يخص النزاعات المتعلقة بالم الح االقت ادية 

 .1لد لت ن علو األقل"

 التحكيت إذا هو إتااق األطراف إلو االلتجا  إلو ه ئة تحكيمية من ججل تسوية 

ج  غ ر  قة تعاقدية كان المنازعات النش ت ب نهت ج  التي قد تنش  ب نهت بمناسبة عال

 تعاقدية .

 الارع الاانيا جنواع التحكيت

 ج ال االتحكيت الخاص  التحكيت المؤس 

التحكيت الخاصا   ي هذا النوع من التحكيت يحدد  يت جطراف النزاع المواع د -ج

 المهل  يع نون المحكم ن  يقومون بعزلهت ج  ردهت   يقومون بتحديد ااجرا ات 

ن طر ي ت االتااق ب ت ل  ي قضايا التحكيت   يعتبر التحكيت خاصا  لوالالزمة للا 

 طالما جن التحكيت يتت النزاع علو تطب ق إجرا ات  قواعد منظمة ج  ه ئة تحكيمية 

 .2خارج إطار تلك المنظمة ج  اله ئة

                                                           

(، التحكيم التجاري كضمان إجرائي لتسوية منازعات 2017سالمي ،د ميلود، بوستة ، د جمال )   -1 

 .115، ص 5االستثمار، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد 

 .50مناني فراح، المرجع السابق، ص  -2 
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التحكيت المؤسسيا  هو الذي يتت تح  إًراف مؤسسة د لية مخت ة  - 

ا علو  ضع قوائت ب سما  المحكم ن  لكي يتولو المتنازعون بالتحكيت  تقت ر مهمته

ب ناسهت اختيار من يريد ن القيام بالمهمة  توجد حاليا عدة مؤسسات  ه ئات تحكيت 

 .1 مركز تحكيت مجل  التعا ن الخليجي رمركز تحكيت غر ة التجارة باري  

 شانيا االتحكيت الوطني  التحكيت الد لي

ذلك الذي يتعلق بنزاع  طني  ي جميع عناصرم   يع ن التحكيت الوطنيا هو -ج

لت محكم ن  طن  ن ي در ن حكمهت داخل الد لة   قا اجرا ات  طنية مع تطب ق 

 .2يطنالقانون الو 

التحكيت الد ليا  ذلك إذا تعلق التحكيت برابطة قانونية محل النزاع بالتجارة  - 

الد لية   ذلك من خالل االتااقية  الد لية  قد جخذت بهذا المعيار  م الح التجارة

 ي المادة األ لو منها  اتااقية  1961ية الخاصة بالتحكيت الد لي لعام  ر  األ 

                                                           

، منشورات 1لتحكيم التجاري الدولي، ط ( ، الموجز في نظرية  2004الحداد ، د حفيظة السيد ) - 1 

 .90الحلبي الحقوقية، ص 

، دار  1(، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، ط  2010المواجدة ، د مراد محمود )  - 2 

 .36الثقافة للنشر و التوزيع ، االردن، ص 
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المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة باالستامارات ذات طابع  1965 اًنطن العام 

 . 1د لي

 شالاا االتحكيت العادي ج  التحكيت المطلق

المحكت بالقواعد القانونية  عندما يكون المحكت التحكيت العاديا  هو مد  تق د  -ج

 إن التحكيت يكون عاديا  يعرف التحكيت   ملزما بحست النزاع   قا لقواعد القانون 

 .2بالقانون جيضا

التحكيت المطلقا عندما يتاق األطراف علو إعاا  المحكت من تطب ق هذم  - 

هو التحكيت العادي جما  القواعد  يحكت بمقتضو قواعد العدالة  اان اف   األصل

 .3التحكيت المطلق  هو استانا 

 الارع الاالل ا صور إتااق التحكيت 

                                                           

، 1جارية، دراسة مقارنة، ط ( ، الوسائل البديلة لحل النزاعات الت 2008أبا ريان ، د عالء )  - 1 

 . 28منشورات الحلبي الحقوقية، ص

(، التحكيم كضمانة إجرائية لتسوية منازعات االستثمار لدولية، العدد  2016بسكري، د رفيقة )  - 2 

 .147، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، ص 9

، منشورات 1تجاري الدولي، ط (، الموجز في نظرية التحكيم ال 2004الجداد ، د حفيظة السيد )  - 3 

 .92الحلبي الحقوقية، ص 
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 ج ال ا ًر، التحكيت.

يعرف ًر، التحكيت  علو جنت  اتااق مكتو  ب ن طر  ن  ي عقد يتعاهدان      

بمقتضام جن يخضعوا للتحكيت المنازعات التي يحتمل جن تنش  عن العقد  يرد ًر، 

ب ن األطراف  ي المستقبل بمناسبة تاس ر العقد الذي  حدرعلو جي نزاع قد ي التحكيت

 يرد ًر، التحكيت عادة  ي العقد األصلي المبرم ب ن جطرا ت كبند  1تضمنت  ج  تنا ذم

 .2من بنودم

 شانيا امشارطة التحكيت. 

ق د بمشارطة التحكيت  جنت  اتااق يبرمت األطراف استقالال عن العقد ي      

 .3ألصلي بعد نشؤ نزاع  علي ب نهما بهدف اللجو  إلو طريق التحكيت لاض هذا النزاعا

                                                           

( ، أركان االتفاق على التحكيم شروطه وصحته، دار الفكر 2007التحيوي، د محمد السيد عمر)  -1 

 .65الجامعي، اْلسكندرية، ص 

 وما بعدها. 67نفس المرجع، ص  - 2 

لتحكيم في عقود التجارة الدولية، ( ، قابلية محل النزاع ل1999ناصف ، د حسام الدين فتحي)  - 3 

 .14دار النهضة العربية، القاهرة، ص 
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 هي تكون  ي حالة مجي  العقد المبرم ب ن األطراف خاليا عند نشؤ النزاع      

من ًر، تحكيت    تت إبرام مشارطة تحكيت من ججل عرض هذا النزاع علو التحكيت 

 .1ة نزاع قائت  عاللحلت   لهذا  هي اتااق ب نهت بمناسب

 من مم زات المشارطة جنها تتضمن الكا ر من التا  الت جم ًر، التحكيت     

 .2مل  ي الغالب   ال يعد  جن يكون إال بندا من بنود العقدج هو ي تي بشكل م

 شالااا ًر، التحكيت بااحالة

ي   يعتبر ًر، التحكيت بااحالة من ال ور المعاصرة التااق التحكيت   الارض

هذم ال ورة جن العقد االصلي المبرم ب ن األطراف لت يتضمن ًرطا صريحا للتحكيت  

  نموذجي عقد بل ارتاو األطراف بااًارة ج  ااحالة إلو عقد سابق ب نهت ج  إلو

عقدهت   كان ذلك العقد النمطي من  ري  ذلك لتكملة النقص ج  سد الاغرات التي تعت

بتسوية المنازعات التي تنش  عنت بواسطة التحكيت   ب ن بنودم بندا ج  ًرطا يقضي

إلو العقد األصلي  يلتزم األطراف  الشر،  ي هذم الحالة ينسحب جشر هذا البند ج  

                                                           

 .18سامي ، د فوزي محمد ، مرجع سابق ، ص  - 1 

 .29المواجدة  ، د مراد محمود ، مرجع سابق ، ص  - 2 
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بت  بح ل يتت تسوية المنازعات الناًئة عن العقد الذي تضمن ااحالة عن طريق 

 .1التحكيت

ت التجاري الد لي من  يعد إخضاع النزاعات المتعلقة باالستامار إلو التحكي

   لذلك تجدهت حري  ن علو جن يتت 2الضمانات التي يطالب بها المستامر األجنبي

إدراج ًر، التحكيت مع الد لة المضياة  لو علو حسا  عدم إتمام العقد   ذلك لعدم 

 شقتت بنزاهة  عدالة محارت الد لة المضياة الستامارم.

 امار االجنبي المطلب الااني ا مااهيت عامة عن االست

نتنا ل  ي هذا المطلب المااهيت العامة عن االستامار االجنبي   ذلك        

ببيان تعريف االستامار االجنبي  ي الارع اال ل   جما الارع الااني  نعرض  يت إلو 

 . جنواع االستامار األجنبيدراسة 

 الارع األ ل ا تعريف االستامار االجنبي 

                                                           

( ، التحكيم التجاري الدولي ،دار هومة لنشر و التوزيع ،) الجزائر (، 2012لزهر، د بن سعيد)  - 1 

 وما بعدها. 55ص 

2-  Hocine farida, l’influence de l’accueil de la sentence arbitrage par le 

juge algérien sur l’efficacité de l’arbitrage commercia, these doctorat, 

faculté de droit, université de TIZI OUZOU, 2012, p 13.        
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من الناحية االقت ادية ب نت إضا ة جديدة إلو االصول  يعرف االستامار االجنبي

  ج  جنت 1االنتاجية الموجودة  ي المجتمع بق د زيادة الناتج  ي الاترات التالية 

مجموع ااضا ات ال ا ية من المنتجات الرجسمالية إلو الار ة القومية جي مجموع 

اف تج القومي   بل تضالمنتجات التي ال تستخدم  ال تستهلك خالل  ترة حسا  النا

 . 2إلو الار ة القومية ج  إلو رص د المجتع من رجس المال

يعرف االستامار األجنبي من الناحية قانونية  علو جنتا كل استخدام يجري  ي 

الخارج لموارد مالية يملكها بلد من البلدان  ج  جنت األموال المنقولة  غ ر المنقولة 

ج  جنت توجيت جانب من جموال  .3 ي مشر ع قائتالتي تهدف إلو إنشا  ج  التوسع 

المشر ع ج  خبرتت التكنولوجية إلو العمل  ي مناطق جغرا ية خارج حد د د لتت 

 .4األصلية

                                                           

مبادئ االقتصاد التجميعي ، دار النهضة العربية ، القاهرة  ، ص (،  1979أبو علي ، دمحمد )   -1 

 وما بعدها . 76

(، مقدمة في االقتصاديات الكلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة  1985الغزالي ، د عبد الحميد ) -2 

 . 91، ص 

قانون الدولي (، دور االستثمار األجنبي في تطوير أحكام ال2006عبد الحفيظ ، د صفوت أحمد )  -3 

 .21الخاص، دار المطبوعات الجامعية، اْلسكندرية، ص 

( ، المشروع دور القوميات المتعددة من الناحية القانونية، العددين، 1977شفيق ، د. محسن ) - 4 

 .238، مجلة القانون واالقتصاد ، ص 2، 1
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 علو ذلك  إن التحكيت  ي منازعات عقود االستامار يمكن جن يعرف ب نت ا"إتااق 

 نازعاتمكتو  ب ن ًخ  ن ج  جرار   علو سحب إخت اص القضا   ي نظر الم

التي تنش  عن عقد إستامار ب نهما  منح هذا االخت اص لجهة ) اله ئة ( للا ل 

 ي هذا النزاع   التي تسمو ه ئة التحكيت   علو جن يكون جحد االطراف د لة   

 ."1الطرف االخر مستامر ججنبي 

 الارع الااني

 جنواع االستامار األجنبي

هو جن المستامر يقت ر د رم علو االستامار االجنبي غ ر المباًر ا  -ج ال 

مجرد تقديت رجس المال إلو جهة مع نة لتقوم بهذا االستامار د ن ان يكون للمستامر 

 .2جي نوع من الرقابة ج  المشاركة  ي تنظيت إدارة المشر ع االستاماري 

 االستامار األجنبي المباًرا -شانيا 

                                                           

 .177بسكري ، د رفيقة ، مرجع سابق ، ص  -1 

 .46حمد ، مرجع سابق، ص عبد الحفيظ ، د صفوت أ -2 
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وم رة  ي مشر ع يقيق د بت االستامار الذي يتت للح ول علو م لحة مستم

    يتارع هذا النوع إلو عدة جًكال إقت ادية كاالتي ابعمليات  ي إطار اقت ادي

 الشركات المتعددة الجنسياتا -1

 تعني  جود ًركة ذات إمكانيات مالية  إدارية كب رة تحا ل مد نشاطها إلو 

ة(  ي ابعخارج إقليت الد لة التي توجد  يت ) الد لة األم(  تقوم بإنشا  ) ًركات ت

  يكون لهذم األخ رة استقالل قانوني عن الشركة األم المنشئة لها.  د لة جخر  

 المشر ع المشتركا  -2

هو الذي يتشارك  يت طر ان ) ًخ  تان معنويتان( ج  جرار من د لت ن مختلات ن 

ا بل تمتد جيض  ب اة دائمة   المشاركة هنا ال تقت ر علو الح ة  ي رجس المال 

 .1ارة  الخبرة   را ات االختراع  العالمات التجارية  ... إلوإلو ااد

 مشر عات ج  عمليات التجميع ا-3

هذم المشر عات ت خذ ًكل إتااقية ب ن االجنبي   الوطني سوا  كان عام ج  

خاص   يتت بموجبها قيام الطرف اال ل بتز يد الطرف الااني بمكونات منتج مع ن 

                                                           

 .46نفس المرجع ، ص - 1 
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ا  مشر عات التجميع هذم قد ت خذ ًكل االستامار لتجميعها لت بح منتجا نهائي

 .1المشترك ج  التملك الكامل لمشر ع االستامار للطرف األجنبي 

 

المطلب الاالل اًر ، خضوع منازعات عقود االستامار للتحكيت   ق اتااقية 

 ا1965 اًنطن 

جا ت اتااقية  اًنطن لتسوية منازعات االستامار ب ن الد لة  مواطني الد ل 

(   التي بواسطتها تت إنشا  المركز الد لي لتسوية 1965مارس  08األخر  ) 

" كمؤسسة مستقلة تح  إًراف البنك الد لي لإلنشا  I.C.S.I.Dمنازعات بواًنطن "

س ن البنك  ي تح من التعم ر  تستهدف تقديت خدمات التو  ق  التحكيت  مساهمة 

هة ب ن الد لة المضياة  الد ل التي مناخ االستامار  علو نحو يحول د ن قيام مواج

يتبعها المستامر ن األجانب  مما يؤدي إلو تشجيع انسيا  االستامارات االجنبية 

 .2عبر الحد د لةغراض اانتاجية

                                                           

كورتل ، د فريد ، بن عراب ، د عبد الكريم ، أشكال و محددات االستثمار االجنبي المباشر ، تم  -1 

 .4، ص  2019\10\02:بتاريخ www,iefpedia.comاالطالع عليه بالموقع االلكتروني :

 .464ص عبد الحفيظ ، د صفوت أحمد ، مرجع سابق،  - 2 
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تستوجب هذم االتااقية ًر ، مع نة حتو تخضع منازعات االستامارات األجنبية 

 ا كاالتيلتحكيمها  هي 

 امار هماابالنسبة ألطراف عقود االست -

 الد لة كطرف  ي عقد االستامار. -

 مستامر تابع لد لة جخر  سوا  كان ًخص طبيعي ج  معنوي. -

رما ال بد جن يوا ق طر ا النزاع كتابة علو عرضت علو المركز  كما ال يجوز  -

الرجوع عن الموا قة بعد إعطائها جي جن يتجسد رضا الطر  ن كتابيا حتو ينعقد 

 التحكيت. االخت اص للمركز من ججل

من اتااقية  اًنطن علو جن تحكت المحكمة  ي النزاع  42رما تنص المادة  -

  قا للقواعد القانونية التي يتاق عل ها الطر ان    ي حالة عدم  جود هذا االتااق 

تطبق المحكمة قانون الد لة المتعاقدة الطرف  ي النزاع ) بما  ي ذلك قواعد تنازع 

ا ينطبق من قواعد القانون الد لي  جي جن القانون الواجب  م  القوان ن الخاصة بها( 

التطب ق هو القانون المتاق عليت من األطراف  إن لت يتاقوا  إنت يطبق قانون الد لة 

 .قواعد القانون الد لي العام المضياة  إال يتت تطب ق 



 
 

 

 

 2020  العَاشَرةُ    نة( السَّ 2( العدد )32اجمللد )  -مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ

- 143 - 
 

 هو قانون  جحكامالتحكيت جما بش ن القانون الواجب التطب ق علو ااجرا ات  -

من اتااقية  44التااقية ما لت يتاق األطراف علو خالف ذلك   هذا حسب المادة ا

  اًنطن لتسوية منازعات االستامار األجنبي.

 المبحل الااني

  عالية التحكيت  ي تسوية منازعات عقود االستامار االجنبي

تهدف الدراسة  ي هذا المبحل بيان  عالية التحكيت  ي تسوية منازعات عقود     

الستامار االجنبي لذلك ارتئ نا بحل مبررات اللجو  إلو التحكيت  ي منازعات االستامار ا

المركز  جشار تحكيت  خ  نام لتحل ل المطلب الااني  االجنبي  ي المطلب األ ل   جما 

 التااقية  اًنطن . الد لي لتسوية منازعات االستامار األجنبي

 المطلب األ ل

 . االجنبي  ي منازعات االستامار مبررات اللجو  إلو التحكيت

نتنا ل  ي هذا المطلب بيان مبرارات اللجو  إلو التحكيت  ي منازعات االستامار 

االجنبي    نتعرض  ي الارع األ ل إلو المبررات المتعلقة بحكت التحكيت     ي الارع 

مبدجي ت ي نبحل  الارع الاالل جما    مبررات متعلقة بالمستامر األجنبيالااني إلو ال
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ك حد مم زات ًر، التحكيت  من  إستقالل إتااق التحكيت  االخت اص باالخت اص

 المبررات الدا عة إلو اللجو  إليت كوس لة لتسوية المنازعات االستامار االجنبي .

 الارع األ ل

 مبررات متعلقة بحكت التحكيت

 السرعة  ي ااجرا ات. -1

ا ل  ي النزاع  ي جقل  ق  إذ جن يتم ز التحكيت بسرعة ااجرا ات الالزمة لل

  تلك السرعة كي ال تتوا ر 1مر نة إجرا ات التحكيت تؤدي إلو تو  ر الكا ر من الوق 

  دية  التي تع ق الا ل السريع  ي النزاع   األطراف  يلعادة  ي النظت القانونية التق

لة  العداعقود االستامار تاضل اللجو  إلو التحكيت لما يقدمت من عدالة سريعة  

 السريعة التي يقدمها التحكيت ترجع إلو عامل ن.

األ لا يتعلق بإلزام المحكت بالا ل  ي المنازعة المعر ض عليت  ي زمن مع ن 

 .2يحددم األطراف  جما الااني    تعلق بكون التحكيت نظام للتقاضي من درجة  احدة

                                                           

(، الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود االستثمارات 2009األسعد ، د بشار محمد )  - 1 

 .19ي الحقوقية، بيروت، ص ب، منشورات الحل 1الدولية  ، ط 

 .117سالمي ميلود، بوستة جمال، مرجع سابق، ص  - 2 
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 السريةا   -2

للخ وم من سرية   العالنية ج ل ما يذكر  ي هذا ال دد هو ما يحققت التحكيت 

علو التجار إذا كان من  قلب   االنالتي تحيط القضا  العادي من ضمانات للعدالة ت

 .1ً نها إضاعة جسرار صنا ية ج  اتااقات خاصة يحرصون علو إبقائها سرا مكتوما

هذم السرية التي صارت من معالت التحكيت التجاري الد لي  هي التي تاسر قلة 

ر من قرارات المحكم ن األمر الذي يعوق نشالمتعلقة بت  ندرة ما يااح ا ات 

الدراسات النظرية بش ن التحكيت  غ ر جن هذم االعتبارات النظرية ال تعادل  ي نظر 

التجار ما قد يترتب علو التخلي عن السرية من جضرار عميقة   الغة  إذ ال ًك  ي 

 .2ارم إذا تجرد من طابعت السري جن التحكيت التجاري الد لي ياقد كا را من جن 

 بساطة إجرا ات التحكيتا -3

تكمن بساطة إجرا ات التحكيت  ي كون جنها تحدد من قبل األطراف المتنازعة 

بهدف الوق    يكون ذلك عن طريق اخت ار لإلجرا ات المعر  ة جمام الجهات 

يضر  الذيالقضائية التي تتم ز بطول مدتها  طول آجال الا ل  ي النزاع إلو الحد 

                                                           

لنهضة العربية للطبع والنشر (، التحكيم التجاري الدولي، دار ا 1997شفيق ، د محسن  ) - 1 

 وما بعدها. 28والتوزيع، القاهرة، 

 وما بعدها. 29نفس المرجع السابق، ص  - 2 
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هذا من جهة  من جهة جخر  اخت ارات لدرجات التقاضي    بم الح الشريك الخاص 

 .1ح ل ت در ه ئة التحكيت حكت بات  األمر الذي يؤدي إلو سرعة إصدار حكت التحكيت

 حاا  التحكيت علو العالقة ب ن الطر  نا  -4

لي  طريقا    يعتبر التحكيت طريقا لتسوية النزاع عن طريق التااهت ب ن الطر  ن

الوطني   بعد تسوية النزاع غالبا ما تستمر العالقة  نزا يا  ظا  عنياا مال القضا 

 ا ما ينهي العالقة ب ن الطر  نبالمتخاصم ن  جما القضا  الوطني غال الطر  نب ن 

 عدم استمرارهما  ي التعا ن مع بعضهما  ذلك ألن كل منهما يسعو إلو استعمال 

يضمن صد ر الحكت ل الحت  كما جن ه ئة التحكيت  واآلخر حت جسال ب الك د للطرف

تتمتع بحرية ج سع  جربر من الحرية التي يتمتع بها القاضي  ي المحكمة   التحكيت 

ر   جهات نظرهت  مناقشتها مع المحكت  مع  يتيح للشريك ن  رصة  اسعة لتقديت ً 

زاع عك  القاضي الذي ال للنظر  ي النالكا ي الوق  الطرف اآلخر  كما جن للمحكت 

                                                           

خليفة ، د عبد العزيز عبد المنعم ، التحكيم، في منازعات العقود اْلدارية الداخلية والدولية، دار  - 1 

 .21الكتب القانونية، القاهرة، ص 
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هت   ذلك بسبب جلالستماع إلو جميع  جهات نظر األطراف حجيملك الوق  الكا ي 

 . 1رارة القضايا المعر ضة جمامت

 راا ة  خبرة المحكم نا  -5

قد يكون القاضي بارعا  ي مجال اخت اصت   لكنت  ي جغلب األحيان يكون قل ل 

الذي قد يتعذر معت الا ل  ي المنازعات الخبرة  ي ًؤ ن التجارة الد لية  األمر 

المتعلقة بها إال بعد االستعانة بخب ر  ني يع نت  ي كشل ما كان غامضا عليت من 

جوانب النزاع  ما يؤدي اضاعة الوق   تحمل ناقات إضا ية  لذلك يكون األجد 

تيار خلخب ر مباًرة   اختيارم محكما  ح ل يتيح نظام التحكيت لةطراف اإلو االلجو  

 ن من خبرا  متخ   ن ليا لوا  ي النزاع  ي جسرع  ق   ح ل جن تعدد  ما يشا

المحكم ن يتيح  رصة لوجود جرار من خب ر  ي اله ئة المخت ة  ي الا ل  ي 

 .2النزاع  األمر الذي يؤدي للا ل  ي النزاع علو نحو ج ضل

                                                           

( ، الحماية القانونية لالستثمارات األدبية 2011، د عبد الكريم ) علي، د رمضان ، دسوقي  - 1 

، المركز القومي لإلصدارات 1المباشرة ودور التحكيم في تسوية المنازعات الخاصة بها، ط 

 . 479القانونية، القاهرة،  ص 

، 1مجلد (، تكوين المحكمة التحكيمية في منازعات التجارة الدولية، ال 2008خالد ، د هشام )  -2 

 .30منشأة المعارف، اْلسكندرية، ص 
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محكما مؤهال   ال يلزم جن يكون المحكت رجل قانون   األطراف يمكنهت اختيار

  هندسا جملاهت طبيعة النزاع د ن جن يضطر لالستعانة بخبرا    يمكن اختيار 

محاميا  ج  طب با ج  حر يا  ج  تاجر ... إلو  لي در حكما يا ل  ي النزاع بحكت 

 .1يحوز شقة األطراف  ينهي الخ ومة

 الارع الااني

 مبررات متعلقة بالمستامر األجنبي

 بي بشر، التحكيتاتمسك المستامر األجن -1

نظرا ألن عقود االستامار تبرم ب ن طر  ن غ ر متكا ئ ن الد لة ذات السيادة من 

ناحية  المستامر األجنبي الخاص من ناحية جخر   إن قضا  محارت الد لة قد ال 

الرضا التام من جانب المستامر األجنبي بسبب ال عو ات التي قد يواجهها  ي  ويلق

 توقعت جن موقاها سيكون حياديا بشكل كامل نحو هذا النوع. اللجو  إل ها  لعدم

                                                           

 .38لزهر بن سعيد، مرجع سابق ، ص  -1 
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لذلك يحرص المستامر المتعاقد مع الد لة علو إدراج ًر، التحكيت لحل 

المنازعات التي تا رها عقود االستامار خو ا من استغالل الد لة لسيادتها عند نظر 

 .1مضياةالمنازعات  ي المحارت  ضال عن عدم شقتت بعدالة محارت الد لة ال

ح ل جن ما تتمتع بت الد لة من استقالل  سيادة يجعل من ال عو ة الا ل  ي 

المنازعات التي تكون هي طرف   ها جمام القضا  الوطني لد لة جخر   علو الرغت 

من م ل االتجام الحديل إلو جعمال الد لة السيادية د ن الت ر ات األخر  المتعلقة 

جعمال اادارة العادية   إن ذلك ال يعني انتها  التمتع بممارستها ألنشطتها التجارية   

بالح انة كمبدج عام إذ يظل األصل هو التمتع بها تظهر صعو ة الا ل  ي المنازعات 

عندما تتعارض الح انات القضائية للد لة مع قيام محارت د ل جخر  بحل المنازعات 

د المستامر األجنبي لذلك نجالتي تكون الد لة طر ا   ها  مما يؤدي إلو إهدار حقوق 

المستامر األجنبي يحرص علو إدراج ًر، التحكيت لعدم شقتت  ي نزاهة  عدالة محارت 

الد لة المضياة  لعدم ضمانت جن يكون موقاها حياديا بشكل كامل نحو النزاع  

 القضا  الوطني للد لة المتعاقدة  جيا كان  المزايا التي تمتع بها من استقالل  حياد 

الد لة ذاتها  إنت  ي األخ ر يبقو قضا  غ ر محايد بالنسبة للمنازعات التي  عن

                                                           

(، التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال لالستثمار، رسالة  2014بوختالة ، منى )  - 1 

 . 82ماجستير، قانون عام كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، ص 



 
 
 
 

  
 
 

 Online ISSN 2617-Print ISSN 2617 7290-7404  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 150 - 
 

 تكون ناًئة عن عقد مت ل بالم الح  جنبيتكون الد لة طرف   ها مع متعاقد ج

االقت ادية ج  االجتما ية   لعل  ي عقد " دزني   رلد" الحاصل ب ن ًركة جمريكية 

لمستامر األجنبي األمريكي حتو يمكنت   رنسا ج ضل ماال علو ذلك   لقد اًتر، ا

الموا قة علو االستامار جن تحال المنازعات المتعلقة بهذا االستامار الذي يجري  ي 

حي باري  إلو التحكيت  غ ر جن المشكلة التي اعترض  الحكومة الارنسية هي اضو 

جن الرجي عند مجل  الد لة الارنسي  علو عك  محكمة التم  ز  ي ً ن العقود 

لد لية المرتبطة بم الح التجارة الد لية هو عدم جواز اللجو  إلو التحكيت  ي العقود ا

رضت الحاا  علو السيادة االتي تكون الد لة طر ا   ها نز ال  ي ذلك علو ما ي

الارنسية  كان  قيمة العقد مليارات الد الرات  ترددت  رنسا  كيف تتخلو عن مجل  

ان ن اادارية لارنسا  العالت  ت خر توقيع العقد  جصبح الد لة الارنسي الذي  ضع القو 

جمر جن يكون المشر ع ج  ال يكون متوقاا علو الشر، التحكيمي ....  جخ را قبل  

 .1 رنسا الشر، التحكيمي

 التحكيت يعتبر كضمانة للتشجيع علو االستامارا -2

                                                           

ت فض النزاعات من خالل االتفاقيات االستثمارية العربية (، آليا 2012األحدب ، د عبد الحميد ) -1 

األوروبية، بحث مقدم إلى مؤتمر آفاق وضمانات االستثمارات العربية األوروبية الذي أعده مركز 

منشور ضمن مؤلف بعنوان آفاق  2012//02 15إلى  13الدراسات العربي األوروبي في بيروت من 

 . 03، ص 1بية، ط وضمان االستثمارات العربية األورو
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وق  ال سعو محتر و التجارة الد لية إلو إدراج ًر، التحكيت  ي عقودهت   ي

لت يعد  يت قضا  الد لة هو الوح د المعني بالا ل  ي منازعات العقود الد لية   الذي

إذ جصبح منا سا لهذا القضا    ضال علو رنبة  رجي المتعامل ن  ي مجال التجارة 

خاصة ألن ذلك يشعرهت باألمان   الد لية يطر  منازعاتهت علو جًخاص ذ ي خبرة

 .1 الطم ن نة

معر ف لكي يتحقق الجذ  األربر لالستامارات الالزمة لتنمية موارد إذ جنت من ال

الد لة المضياة  ال بد من تو  ر الحماية الكا ية لت م ن استامارات الطرف األجنبي 

رجس المال إلو األمن ذلك جن المستامر يكون قلق  خائل علو  يحتاج الخاص  إذ

لزم الستامارات  ي هذم الحالة يسترجسمالت  يحتاج  ي ذلك إلو الطم ن نة   تشجيع ا

 .2 جودم ضمانات تبعل الراحة  ي المستامر  تنزع القلق عن ناست

 حماية استاماراتت   عادة ما يرتا ل من جهت هذم الضمانات تو ر القضائية منها 

المستامر إلو قضا  التحكيت الذي اصبح هو القضا  الطبيعي  ي هذا المجال  

                                                           

، دار 1(، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، ط 2014عكاشة ، د خالد كمال )  - 1 

 .170الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص 

(، دور التحكيم التجاري الدولي في تسوية منازعات االستثمار األجنبي في 2016قاسم،  أمال ) -2 

 .15ن األعمال، كلية حقوق، جامعة أم البواقي، ص الجزائر، ماستر، قانو
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 نت جن يبدد مخا ف المستامرين األجانب بخ وص خ وصا  جن التحكيت من ً

خضوع منازعاتهت لقضا  الد لة  الذي غالبا ما يكون م در ترح ب بالنسبة 

للمستامرين األجانب   من هنا يبد  التااعل ب ن التحكيت  تد قات رؤ س األموال 

  تنوعها  قد جصبح التحكيت إحد   سائل اجتذا  االستامار األجنبي  من ضماناتت

ضد المخاطر الغ ر تجارية  بح ل يعتبر التحكيت كوس لة لاض المنازعات العدالة 

 .1الد لية التي يؤمنها من كسب شقة التجارة الد لية  االستامارات

يعتبر التحكيت التجاري الد لي ذاتت شمرة الزدهار العالقات االقت ادية عبر الحد د  

بوصات قضا  متخ ص يقوم بمهمة جار  رجال األعمال ضالتهت  تح ل  جد  يت ال

الا ل  ي المنازعات التي تنش  عن عقودهت الد لية  لما يتم ز بت من بسيطة  سرعة 

ااجرا ات   هنا نركز علو الطبيعة القضائية للتحكيت  إذ جن مهمة المحكت جًبت ما 

تكون بمهمة القاضي  جال  هي الا ل  ي نزاع قائت ب ن متخاصم ن بحكت جاست 

 .2النزاع من جطراف آلشار قانونية بالنسبة لكل طرفمرتبا 

 جسبا  القوة القاهرةا -3

                                                           

 وما بعدها. 23األسعد ، د بشار محمد ، مرجع سابق ، ص  -1 

 وما بعدها. 533عبد الحفيظ ، د صفوت أحمد ، مرجع سابق، ص  - 2 
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تعرف القوة القاهرة ب نها مجموعة الظر ف المااجئة التي تمر بها الد لة  التي 

تؤدي بها إلو عدم االلتزام بالقواعد القانونية  ال يعد ارتكابها لهذا الاعل المخالل 

 .1اللتزاماتها موجبا للمسؤ لية

ما جن القوة القاهرة تعد سببا من جسبا  نشؤ منازعات االستامار  إن هذم   

األخ رة عندما تاور بش نها القوة القاهرة  إنت يغلب عل ها يحتاج هذم الحالة الطابع 

الاني   عليت  إن الا ل   ها يحتاج إلو آلية ج   س لة خاصة تتوا ر لد  القائم ن 

ة لاض ع    هنا يظهر جهمية التحكيت كوس لة مالو  ناجالخبرة  الدراية العلمية الكا ية

مال هذم المنازعات  تعود هذم األهمية لعدم رنبة األطراف  ي غالب األحيان  ي 

بل   إنها  عالقتهت التعاقدية بسبب  رف طارئ  مااجئ ج جد حالة من القوة القاهرة 

ا قا قة لت بح جرار تو جنهت قد يجد ن من األنسب لهت جن يع د ا النظر  ي هذم العال

 .2 تناسب مع الظر ف الجديدة

                                                           

، الدار الجامعية  1( ، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية،ط2008قاسم ، د طه أحمد علي)  - 1 

 وما بعدها. 109دة، اْلسكندرية، ص الجدي

 وما بعدها. 85منى بوختالة، مرجع سايق ، ص  - 2 
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ذلك ما يجعل من االطراف غالبا ما يضعون ما يسمو بشر، القوة القاهرة  ضمن 

العقد   يعدد ن من الحاالت ما يعتبر قوة قاهرة ج  يح لون إلو قانون مع ن من ججل 

 تحديد ما يعتبر قوة قاهرة .

قاهرة  ي العقد  إنت يرجع تحديدها إلو  إذا لت يذكر ا يدرجوا ًر، القوة ال

 االخت اص األص ل له ئة التحكيت  العادة التوازن المالي للعقد .

 اجرا ات الد لة المضياة االنارادية ا -4

قد تقدم الد لة الطرف  ي اتااقات االستامار علو ت ميت ج  نزع الملكية المشر ع 

وجت العام  يقضي ب نت ال يجوز محل هذا االتااق بهدف تحق ق ال الح العام  إن الت

له ئة التحكيت جن تتعرض لشر ية إجرا ات الت ميت ج  نزع الملكية للمناعة العامة    

 إنما يتع ن جن ينح ر إخت اصها  ي حد د النظر  ي التعويضات المالئمة .

 هنا تظهر جد      اعلية ًر، التحكيت   ذلك جن هذم االجرا ات االستانائية 

عل ها الطابع السياسي  إن المنازعات التي تد ر حولها هي ذات طابع  حتو لو غلب

قانوني يتعلق بمد  الضرر الذي لحق بالمستامر حيال نقض الد لة اللتزاماتها   

 . 1تعهداتها  هي من المسائل التي تدخل  ي االخت اص االص ل له ئة التحكيت
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 لة شريعية تقوم بها الدرما يحمي التحكيت المستامر االجنبي من جي تعديالت ت

 تمنعها من اللجو  إلو التحكيت   ذلك تكريسا لمبدج إستقالل إتااق التحكيت .

را يجب االًارة جنت تسعو الد ل  ي الوق  الراهن إلو إضا ة ًر، المراقبة ج  

إعادة التاا ض خ وصا  ي العقود طويلة االجل   ب نما يسعو المستامر إلو إضا ة 

ستقرار خو ا من جي تعديالت تشريعية قد تقوم بت الد لة المضياة ًر، الابات   اال

. 

 االسبا  الناتجة عن خرق المستامر االجنبي ا -5

ال يمكن اسناد قيام منازعات االستامار ب ن الد لة المضياة لالستامار   

المستامر االجنبي إلو قيام الد لة بإنتهاك حقوق ذلك المساتمر االجنبي ج  خرق 

ت الملقاة علو عاتقها تجاهت   بل تعود جسبا  تلك المنازعات إلو المستامر االلتزاما

 .1االجنبي ناست  عن طريق خرقت لاللتزمات التي يجب عليت القيام بها 

  

                                                           

( ، التحكيم في منازعات عقود االستثمار ، مجلة نقابة 2002الجازي ، د عمر مشهور حديثة ) - 1

 . 11، االردن ،ص   10-9المحامين ، العدد 

 . 92منى بو ختالة ، مرجع سابق ، ص  -1 
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 الارع الاالل

 مبدجي إستقالل إتااق التحكيت  االخت اص باالخت اص

 مبدج استقالل اتااق التحكيتا  -1

ذلك االتااق سوا  كان  ي صورة ًر، التحكيت   يق د بهذا المبدج جن ال يت شر

 ج  مشارطة التحكيت ب حة العقد المتعلق بالعقد األصلي .

 يستند استقاللية االتااق التحكيمي إلو جن هذا االتااق يشكل عقدا ضمن العقد 

 يعتبر آخر  إن االتااق التحكيمي يشكل عقدا معادال للعقد األساسي ج    اآلخر 

ذلك إلو جن لكل من العقدين موضوعا خاصا بت يختلل عن اآلخر    يرجع  األصلي 

التحكيت عن العقد األصلي استمرار اتااق التحكيت صحيحا  الل يترتب علو مبدج استق

 .1رغت البطالن المحتمل للعقد الذي جدمج  يت

 مبدج االخت اص باالخت اصا -2

                                                           

(، االستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدولي، ضمان 2004دعبد العزيز ) قادري ، -1 

 .266االستثمارات، دار هومة، الجزائر، ص 
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ت ااجرائية  ح ل جنيعد مبدج االخت اص من جهت آشار اتااق التحكيت من الناحية 

 .1ينقل االخت اص من قضا  الد لة إلو قضا  خاص جنش  جطراف اتااق التحكيت

   جحدهما إيجابي  اآلخر سلبيا2 يترتب علو هذا المبدج شرين هام ن

 األشر اايجابيا  -

المجال  ي مرحلة ج لو للمحكم ن لتجا ز الحجة القائلة  ح يتمال  ي كونت  س

لحق بالنظر  ي جساس النزاع إال إذا سبق  منحتت سلطة قضا  ب نت لي  للمحكم ن ا

 الد لة هذا االخت اص.

األشر السلبيا  يتمال  ي سماحت للمحكت إضا ة إلو البل  ي مس لة  -

ع علو قضا  الد لة  متناخت اصت الا ل   ها ج ال  قبل جي جهة جخر   ح ل ي

خت اص المحكت قبل جن الا ل  ي اتااق التحكيت ج  النظر  ي مس لة تدخل  ي ا

 تتا  لت الارصة للبل   ها.

                                                           

 .84لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص  -1 

 .121مني بوختالة، مرجع سابق، ص  - 2 
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الخاصة بتسوية منازعات  1965 قد جخذت بهذا المبدج اتااقية  اًنطن لعام 

منها ح ل جا    ها  ه ئة  41االستامار ب ن الد ل  رعايا الد ل األخر   ي المادة 

 التحكيت هي التي تحدد اخت اصها.

 المطلب الااني

 د لي لتسوية منازعات االستامار األجنبيجشار تحكيت المركز ال

 التااقية  اًنطن

يتم ز نظام التحكيت اتااقية المركز الد لي لتسوية منازعات االستامارات ب نت علو 

 درجة كب رة من الاعالية   هذا راجع إلو عدة عوامل  من ب ن جهت هذم العوامل نذكرا

 الطبيعة االزامية لةحكام ال ادرةا -1

المركز ملزمة  نهائية  بح ل ال يمكن ت ال ادرة من قبل ه ئات تحكيتعد األحكام 

الطعن   ها باالستئناف ج  ب ي طريق آخر من طرق الطعن إال  ي حد د ما  رد  ي 

هذم االتااقية  إذ يجب علو كل د لة جن تحترم التحكيت  تقوم بتنا ذم   إال اعتبر ذلك 
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الحماية الدبلوماسية من جانب الد لة  انتهاك لالتااقية  كما يؤدي إلو انتعاش حق

 .1التي يتبعها المستامر بجنس تت

 تنا ذ األحكاما -2

إن اتااقية  اًنطن تضمن كل ما ي در عن ه ئات تحكيت المركز من جحكام  

رما تلزم جميع الد ل األعضا   ي اتااقية باالعتراف ب حكام التحكيت التي ت در  ي 

حكام ملزمة   تضمن داخل جراض ها القيام بتنا ذ نطاق التااقية علو اعتبار جنها ج

 اآلشار المالية الي يرتبها الحكت.

رما هو الحال بالنسبة لةحكام ال ادرة من المحارت الوطنية للد لة   ال تتمتع 

 كت ح المحارت الوطنية بسلطة مراجعة األحكام جشنا  تنا ذها  إال جنت  ي حالة إصدار

القواعد المعر  ة  الخاصة بالح انة ضد التنا ذ لن ملزم ضد الد لة الطرف  إن 

 .2تسري علو األصول المرتبطة بت دية الد لة لمهامها العامة

 الت ش ر الوقائيا  -3

                                                           

 .29أمال قاسمي، مرجع سابق ، ص  -1 

 .160 – 158األسعد ، د بشار محمد ، مرجع سابق ص ص  -2 
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يتمتع نظام تسوية منازعات االستامار بموجب اتااقية إنشا  المركز بت ش ر  عال 

ًانت جن يؤشر  حتو  إن لت يتت استخدامت إال جنت بمجرد  جود مال هذا النظام من

علو سلوك األطراف  يما يتعلق باحتمال  هور نزاعات لذلك   إن كال الطر  ن سيحا ل 

تجنب القيام ب ي جعمال قد تد عت  ي نهاية األمر إلو الدخول  ي تحكيت قد ال يكون 

 .1 ي صالحت  ضال عن جن إمكانية التقاضي تزيد من رنبة األطراف  ي التسوية الودية

جشر تحق ق  ي مجال االخت اص القضائي الد لي باعل االستامار إال جن جهت 

األجنبي هو تحول ح انة الد لة السياسة من االختالف إلو النسبية  سوا  جران  

هذم الح انة القضائية جشر للحكت ج  ضد إجرا ات التنا ذ  ح ل جصبح  الح انة 

ن ما تمارست الد لة م نسبية ج  المق دة هي السائدة  ي الع ر الحديل   ذلك بش ن

نشا، اقت ادي ج  تجاري  مما يمارست األ راد العاديون إذ يناسب هذا التحول الد ر 

الجديد الذي جصبح  تقوم بت الد لة  ي الوق  الراهن  ح ل تخل  عن د رها التقل دي 

 رد لة حارسة  جصبح  بماابة الد لة التاجرة  الد لة ر ة العمل.

  

                                                           

 .149منى بوختالة، مرجع سابق، ص - 1 
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 الخاتمة ا 

تحكيت  س لة جد  عالة   مهمة لاض النزاعات التي قد تحدر ب ن طر ي يعتبر ال

عقد االستامار االجنبي   خاصة بالنسبة إلو المستامر االجنبي الذي غالبا ما يشتر، 

عرض النزاعات علو ه ئة التحكيت    ذلك نظرا لما يمتاز بت التحكيت من حيادية   

كم ن  خبراتهت  ي مسائل  سرية   سرعة  ي  ض النزاعات    تخ ص المح

االستامار االجنبي   كما جن التحكيت التجاري الد لي لتسوية منازعات االستامار 

االجنبي جمام مركز التحكيت الد لي التااقية  اًنطن جصبح  اقعا ملموسا يارض ناست 

علو الد ل النامية    إنضمام   ت ديق العديد من هذم الد ل علو هذم االتااقية   

ضمنتت هذم االتااقية من قوة   حجية لحكت التحكيت جمام الد لة المضياة  إلزامية  ما ت

تنا ذها ألحكام التحكيت ال ادرة عن المركز هو ما يزيد من  عالية التحكيت   ضر رة 

   كما ن مل تطوير قواعداعتمادم كوس لة لتسوية منازعات عقود االستامار االجنبي 

ل ال يعد  ضمانة اجرائية للمستامر االجنبي  قط بل يجب التحكيت التجاري الد لي بح 

جيضا جن يضمن حقوق الد ل النامية خ وصا  ي العقود طويلة األمد التي غالبا ما 

تبرمها الد ل النامية حدياة العهد باالستقالل   التي تكون مجبر علو الموا قة علو 

كون التحتية للد ل   ت ًر ، المستامرين التي تكون مجحاة  ي حقها  لبنا  البنو
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بذلك  تبرم عقودا جًبت ما يكون بعقود االذعان   يجب تطوير قواعد التحكيت بما 

يضمن  تحق ق التنمية المستدامة   ضمان حقوق االجيال المستقبلية بالموارد 

 الطبيعية لبالدهت .

 لمراجع اقائمة ا

 ج ال ا المراجع باللغة العر ية ا

 القوامي    المعاجت ا -1

عبد الكريت     من ور محمد بن جحمد   تحق ق الغر ا ي    ابن  األزهري  -

الدار الم رية   4ج      تهذيب اللغة( 2001)محمد علي  مراجعة النجار 

 للت ليف  الترجمة.

  15معجت لسان العر  ج  ( 1999جمال الدين الم ري ) ابن منظور -

 المؤسسة الم رية العامة للت ليف  النشر.

 كتب اال -2

  الاعالية الد لية للتحكيت  ي منازعات (2009) بشار محمد   د األسعد  -

 ي الحقوقية  ب ر ت.بمنشورات الحل   1  ، عقود االستامارات الد لية
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الموجز  ي نظرية لتحكيت التجاري الد لي   (  2004)حفيظة الس د  د الحداد  -

   منشورات الحلبي الحقوقية.1، 

  قابلية محل النزاع للتحكيت  ي  (1999)  تحيحسام الدين   د ناصل  -
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 دار النهضة العر ية   القاهرة .

سا -

  التحكيت التجاري الد لي  دار الاقا ة للنشر   التوزيع  (1992)  وزي محمدد   مي 

   عمان.

  االستامارات الد لية  التحكيت التجاري ( 2004) قادري   د عبد العزيز  -

 الد لي  ضمان االستامارات  دار هومة  الجزائر.

ة دار هوم  1،   التحكيت التجاري الد لي   (2012)لزهر   د بن سع د  -

 للنشر  التوز ع  الجزائر.

دار الهد     1،  التحكيت طريق بديل لحل النزاعات  (2010)  را   د مناني -

 ع ن مل لة  الجزائر.
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  التحكيت (1997)  محمد عبد العال  د م طاو محمد   عكاًة  د الحمال  -

   دار الاكر العر ي.1 ي العالقات الخاصة الد لية  الداخلية  الجز  األ ل  ، 

  التحكيت  ي عقود اادارية  دار النهضة (1997) علي عمر د حمدي م -

 العر ية  القاهرة.

  التحكيت  ي عقود الد لة ذات الطابع (2010) مراد محمود ة  د  المواجد -

 دار الاقا ة للنشر   التوزيع  االردن.  1، الد لي 

كيت   جركان االتااق علو التح ( 2007) محمد الس د عمر  د التح وي  -

 ًر طت  صحتت  دار الاكر الجامعي  ااسكندرية.

دار النهضة   1،   التحكيت التجاري الد لي  (1997) محسن   د ًا ق  -

 العر ية للطبع  النشر  التوزيع  القاهرة.

  تسوية المنازعات الد لية االقت ادية  (2008)طت جحمد علي   د قاست  -

 الدار الجامعية الجديدة  ااسكندرية.

  التحكيت  ي المنازعات  اادارية ذات طبيعة (2010)  ل د محمد   د   باس -

 تعاقدية  دار الجامعة الجديدة  ااسكندرية.
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  تكوين المحكمة التحكيمية  ي منازعات التجارة (2008) هشام   د خالد  -

   منش ة المعارف  ااسكندرية.1الد لية  المجلد 

 مذكرات  رسائل ا -4

  التحكيت كوس لة لتسوية المنازعات  ي مجال  ( 2014و) من  بوختالة -

 لالستامار  رسالة ماجست ر  قانون عام كلية الحقوق  جامعة قسنط نة. 

  د ر التحكيت التجاري الد لي  ي تسوية منازعات ( 2016)  جمال   قاست -

  جامعة جم االستامار األجنبي  ي الجزائر  ماستر  قانون األعمال  كلية حقوق 

 .البواقي

 ابحار  مقاالت ا -5

  آليات  ض النزاعات من خالل االتااقيات (2012) عبد الحم د  د األحد   -

االستامارية العر ية األ ر  ية  بحل مقدم إلو مؤتمر آ اق  ضمانات االستامارات 

إلو  13العر ية األ ر  ية الذي جعدم مركز الدراسات العر ي األ ر  ي  ي ب ر ت من 

شور ضمن مؤلل بعنوان آ اق  ضمان االستامارات العر ية من 2012\02 \15

 . 1األ ر  ية  ، 
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مجلة األستاذ الباحل للدراسات    5العدد  رضمان إجرائي لتسوية منازعات االستامار 
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بي المباًر   تت االطالع عليت بالموقع االلكتر ني االجن
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(4)  

  

 

 

 

 

 

 ةُ شَ امْ هَ الد كْتورُ بَاسِمٌ الدَّ  

 المخلص      

أدت ظاهرة الحروب األَهلية في العديد من الدول وبشكل خاص في الدول      

العربية إِلَى قتل وجرح واعاقة وتشريد الماليين من المدنيين مما سبب كارثة إنسانية 

هلية بقواعد كبيرة لحقت بالعديد من الشعوب. وعلى الرغم من شمول الحروب األَ 

القانون الدولي اْلنساني الخاصة بالحروب الدولية، وعقد العديد من المعاهدات 

ً بسبب عدم التزام الدول  الدولية،     إال أَن تعرض المدنيين للخطر ال يزال قائما

 والمنظمات المسلحة الخارجة على القانون بقواعد القانون الدولي اْلنساني .

لحروب األَهلية هو الصاااراعات الدولية بين الدول الكبرى     ومن أهم أساااباب ا     

التي عملت على الحرب بالوكالة وتجهيز الدول والمنظمات المساااااالحة باألساااااالحة 

 المتطورة لغرض إدامة القتال .

  ةِحِمَايَةُ الْمَدَنِيِّنيَ فِي الْحُروبِ األَهليَّ 

فِي الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ الْإِنْسانِيِّ  دِرَاسَةٌ  
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وقااد توزعاات الاادراسااااااااة على مبحثين تناااول األول منهااا مفهوم الماادنيين             

لجهود الدولية لحماية المدنيين . وقد انتهت الدراسااااااة والحرب األَهلية وفي الثاني ا

 بخاتمة تضمنت أهم االستنتاجات والتوصيات :

الكلمات االفتتاحية : حرب أهلية، مدنيين، عسااااااكريين، دولي إنسااااااااني، قتل، 

 تشريد . 

 

PROTECT CIVILIANS IN CIVIL WARS 

STUDY IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 

DR. BASSEM AL-DAHAMISHA 

Abstract 

The phenomenon of civil wars in many countries, 

especially Arab countries, has led to the killing, wounding, 

hindrance and displacement of millions of civilians, which 

caused a great humanitarian catastrophe for many peoples. 

Although civil wars include the rules of international 

humanitarian law and the conclusion of many international 

treaties, the vulnerability of civilians remains in place because 

of the failure of states and armed outlaw organizations to 

comply with the rules of international humanitarian law. 
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Among the most important causes of civil wars is 

international conflicts between the major powers that worked 

on proxy war and supplying states and organizations armed 

with advanced weapons for the purpose of perpetuating the 

fighting. 

The study was divided into two subjects, the first of which 

dealt with the concept of civilians and civil war, and in the 

second, international efforts to protect civilians. The study 

ended with a conclusion that included the most important 

conclusions and recommendations: 

Keywords: civil war, civilians, military, international 

humanitarian, killing, displacement 

 . المقدمة

الماادنيون هم سااااااكااان الاادولااة من الوطنين واألجااانااب الااذين ال يقاااتلون أَو      

يتعلق بحياة كل ما فهي األهداف المدنية يشااااااااركون في العمليات المساااااالحة . أما 

 األهدافالمدنيين و . وكان ضرب اِْلنسان المدنية وإِن ضربها ال يحقق ميزة عسكرية

تأثير على تدمير من المهمة التي كان ينبغي ضااااااربها لما لها  الوسااااااائلالمدنية من 

 التي تؤثر على الموقف العسااااكري ألطراف النزاع.والبنية االقتصااااادية واالجتماعية 

لكل وفها يؤثر على معنويات المدنيين والمقاتلين على الساااواء. أن ضاااربها وإتال ذلك

 يعني والمواقع المدنيةالمدنيين  ضااااااربعائلة مدنية، وأن في جبهات القتال مقاتل 

بعد واسااتهداف عوائل العسااكريين مما يؤثر ساالبا على معنويات المقاتلين في القتال. 
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ة الثانية اتجه المجتمع الدولي تطور القيم اْلنسااانية وبشااكل خاص بعد الحرب العالمي

 . المدنيين إِلى منع ضرب 

أهمية الدراسااة : الحروب األَهلية تشااكل ظاهرة مؤلمة وكان ضااحايا الحرب      

( مليون اغلبهم 50( مليون والحرب العالمية الثانية بـااا )60العالمية األولى يقدر بـااا )

هرت مشااااااكلة جديدة في الدول من المدنيين . وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ظ

النامية وهي الحروب األَهلية التي احتدمت بشااكل كبير . وكانت حصااة الوطن العربي 

هي األكثر من بين هذه الحروب . ويقدر ضااااااحايا الحروب األَهلية في الدول العربية 

( مليون بين قتيل وجريح ومشااارد في لبنان والساااودان وساااوريا وليبيا 50اكثر من )

لعراق، وتدمير البنية األساااااااسااااااية في هذه الدول. وال تزال العديد من تلك واليمن وا

 الحروب قائمة حتى كتابة هذه الدراسة. وال يعرف متى توقف هذه الحروب .

مشااااكلة الدراسااااة : إِن البحث في الماسااااي التي يتعرض لها الوطن العربي           

الراهن ، فالدول العربية     بساااابب الحروب األَهلية تشااااكل كارثة إنسااااانية في العصاااار

دول فقيرة غير قادرة على النهوض بساااابب الحروب األَهلية التي اسااااتنزفت الطاقات 

عمران ،                           ل يم والصاااااااحاااة وا عل ت ل لياااة وتراجع االقتصااااااااااد وا لماااا لبشااااااارياااة وا ا

بي شعب العروانه ال سبيل لهذه االمة بالنهوض إال باحالل السالم والوئام بين أبناء ال

وأن دور األمم المتحدة والمنظمات اْلنسااااانية انحصاااار في تقديم المساااااعدات للدول 

العربية دون حل مشااااااكلة هذه الحروب وإيقافها من اجل البدء بمرحلة البناء. لهذا 

يتوجب على الدراسااااات اْلنسااااانية إِن تتجه إِلى حل المشااااكل وليس معالجة جزء من 

ية آثاارهاا. كماا يتطلاب األمر وق ف الادعم الخاارجي للحروب األَهلياة في الادول العرب

وتمويلها بالسااااالح والمال. فاذا كانت العديد من الدول العربية لم تشااااهد حروبا أهلية 

فاَن الغالبية منها مشااااااتركة في ادامة الحروب األَهلية في الدول التي تشااااااهد هذه 

لم يشااهد حربا أهلية ولم الحروب، امام صاامت جامعة الدول العربية. واذا كان األردن 
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يشااترك في الحروب القائمة، إال إِن ذلك اثر بشااكل كبير على  االقتصاااد األردني وحد 

من فعااليتاه. فااالردن تاأثر من اثاار هاذه الحروب وإِن لم يكن طرفاا فيهاا. لهاذا فااَن 

الضاارورة تقضااي بوقف الحروب األَهلية وتلك مشااكلة يمكن حلها. والبد من إشاااعة 

قوق اِْلنسااان ومبدأ قبول االخر، والتداول الساالمي للساالطة، كوساايلة لوقف احترام ح

 أي حرب أهلية .

: اعتمدت الدراسااة على االتفاقيات الدولية للقانون الدولي  منهجية الدراسااة     

اْلنسااااني التي حرمت ضااارب المواقع المدنية، ومن ثم ممارساااات الدول  والمنظمات 

 هذه الدراسة تعد دراسة وصفية تحليلية تطبيقية. المسلحة. وبناء على ذلك فاَن

تنحصاار هذه الدراسااة بحماية المدنيين في الحروب األَهلية :  خطة الدراسااة     

وال تتضمن الحروب الدولية وال تتضمن ضرب المواقع المدنية،. لهذا فاَن ما تتناوله 

لمدنيين في الدراساااااااة هو مفهوم المدني، الذي يتمتع بالحماية، ووساااااااائل حماية ا

 المبحثين اْلتيين :

 مفهوم المدنيين والحرب األَهلية في القانون الدولي اْلنساني . -المبحث األول 

الوساااااااائل الدولية والوطنية في حماية المدنيين في الحروب  -المبحث الثاني 

 األَهلية .
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 المبحث األول

 يمفهوم المدنيين والحرب األَهلية في القانون الدولي اْلنسان

إن البحث في حماية المدنيين في الحروب األَهلية، يتطلب قبل كل شاااااايء      

 معرفة من هو المدني الذي يتطلب حمايته، كما يتطلب معرفة مفهوم الحروب األَهلية. 

ية              مدنيين والحرب األَهل هذا المبحث بحث مفهوم ال ناء على ذلك يتطلب  وب

 في المطلبين اْلتيين :

 مفهوم المدنيين في القانون الدولي اْلنساني . -األول المطلب 

 مفهوم الحرب األَهلية في القانون الدولي اْلنساني . -المطلب الثاني 

 المطلب األول

 في القانون الدولي اْلنسانيمفهوم المدنيين 

يتمتع المدنيون بالحماية في المنازعات الدولية والحروب األَهلية. وقد أوجب 

ستهداف القانون الد ساني إِن توجه العمليات العسكرية نحو المقاتلين وعدم ا ولي اْلن

المدنيين. وسااااااتناول تعريف المدنيين في القانون الدولي اْلنسااااااااني وتمييزهم عن 

 العسكريين في الفرعين اْلتيين :

 تعريف المدنيين في القانون الدولي اْلنساني . -الفرع األول 

 لمدنيين والعسكرين في القانون الدولي اْلنساني .التمييز بين ا -الفرع الثاني 
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 الفرع األول

 تعريف المدنيين في القانون الدولي اْلنساني

 

                 األمنهو "الشااااااخص الااذي ال ينتمي إلى الشاااااارطااة أَو civilianالماادني      

 .1"المؤسسات العسكرية التابعة للدولةأو القوات المسلحة أو 

        هااا نمييز بين العسااااااكريين وغيرهم ليس من المالبس التي يرتاادوويتم الت     

ناس  مة ال عا ية  ياتهم لحما باتهم على المخاطرة بح عة عملهم وواج ما على طبي    وإِن

حماية سااااايادة الدولة ومقاومة اْلرهاب وأعمال الشاااااغب  : من المواقف الخطرة مثل

اض الاادفاااع عن الاادولااة والحرائق والحروب وكاال من يحماال السااااااالح لتحقيق أغر

ً . وليس كل من يحمل السالح يعد عسكري والمجتمع ً ا من المجرمين  ، فال يعد عسكريا

ائم، الجر لمكافحة ، أَو العاملين في المنظمات العسكرية الخاصةالذين يحملون السالح

القوات  أفرادومن  . والمااادني ليس مقااااتالً 2الخاااارجون عن القاااانونوالمساااااالحون 

  . والعسااااااكري الذي يجوز قتاله هو الذي ينتمي إِلى أصاااااانافها ف المساااااالحة بمختل

وهذا يعني إِن ليس كل من ينتمي إِلى الجيش هو مقاتل،  ، الجيش ومهمته هي القتال

 ً ن ييومن ذلك رجال الدين العسكر ، فراد القوات المسلحةأوإِن كان من  وإِنما يعد مدنيا

                                                           

1 -01-Webster. Archived from the original on 2018-Civilian". Merriam

20. https://www.merriam-webster.com/dictionary/civilian 

2 -Adam Plantinga (October 1, 2014). 400 Things Cops Know: Street

Smart Lessons from a Veteran Patrolman. Quill Driver Books. p. 104–
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        .1فهؤالء يعدون من المدنيين ، واألطباء العاملين في المسااااااتشاااااافيات العسااااااكرية

كما يشاااامل األشااااخاص الذين يعملون في القوات المساااالحة كالمقاولين والمراساااالين 

الصااحفيين وإِن كانوا يعملون في اطار القوات المساالحة الرساامية ويرتدون المالبس 

 العسكرية ، فطبيعة العمل هي التي تميز بين المدني والعسكري .

الملحق باتفاقيات جنيف  1977روتوكول اْلضاااااااافي األول لعام وقد حدد الب     

 .2الحكومية القتالية بانه كل شخص ال ينتمي إِلى القوات المسلحة المدني

       سااايما وتتّساااع حماية المدنيين لتشااامل األفراد الذين يحاولون مسااااعدتهم ال     

           ة التي توفر أفراد الوحااادات الطبياااة والمنظماااات اْلنساااااااااانياااة أو هيئاااات اْلغااااثااا

وإِن كااانوا تااابعين             اللوازم األساااااااااساااااايااة مثاال الغااذاء والملبس واْلماادادات الطبيااة

. إِلى القوات المساااااالحة الرساااااامية طالما إِن مهمتهم هي مهمة إنسااااااانية غير قتالية 

 بالوصااول إلى الضااحايا للمنظمات اْلنسااانيةويُطلب من األطراف المتحاربة السااماح 

                                                           

1 "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 

and relating to the Protection of Victims of International Armed 

Conflicts (Protocol I), 8 June 1977. DEFINITION OF CIVILIANS AND 

CIVILIAN POPULATION". International Committee of the Red Cross. 

الملحق باتفاقيات جنيف على َما  1977( من البروتوكول اْلضافي األول لعام 50نصت المادة ) 2

 4A. المدني هو أي شخص ال ينتمي إلى إحدى فئات األشخاص المشار إليهم في المادة 1 يأتي: "

من هذا البروتوكول. في حالة الشك فيما  43فاقية الثالثة وفي المادة ( من االت6( و )3( و )2( و )1)

 إذا كان الشخص مدنيًا ، يعتبر ذلك الشخص مدنيًا.

 . يتألف السكان المدنيون من جميع األشخاص المدنيين.2    

ال يحرم وجود األفراد الذين ال يدخلون ضمن تعريف المدنيين داخل السكان المدنيين من  - 3    

 ابعها المدني."ط
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ة وتلزم اتفاقي قديم المساعدات اْلنسانية لهم من الخدمات الطبية والغذاء والدواء ،وت

بالتحديد األطراف 1977لعام اْلضاااافي األول  1949لعام  جنيف الرابعة والبروتوكول

 . 1المتنازعة بتسهيل عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر

            ،  اْلسااااااالمي القديمة لم يكن مصااااااطلح المدنيين مسااااااتعماًل في كتب الفقهو     

ذلك أنه مصااااطلح حديث نساااابيًا، بحيث شاااااع اسااااتخدامه بعد ظهور القانون الدولي 

  ،  ، ولكن ذلااك ال يعني أن الفقااه اْلسااااااالمي لم يتناااول أحكااام الماادنيين اْلنساااااااااني

ا بين المقاااتِلين وغير المقاااتِلين في الحروب،          فااالشااااااريعااة اْلسااااااالميااة فرقاات دائمااً

 ، وحرمت المسااااااس  بالعمليات العساااااكرية هم المقاتلون فقط ساااااتهدفونأن الذين يو

جًدا هي حاالت الضاااااارورة القصااااااوى. قة           بغير المقاتلين إال في مسااااااااحات ضااااااي

مفهوم المدنيين في اْلساااالم يشااامل كل حربي ال يتأتى منه القتال صاااورة أو معنى، و

 والصااااابيان والرسااااال وغيرهم من الناس وذلك العتبارات بدنية أو عرفية كالنسااااااء 

ية على اختالف صااااااورها،  ية والحرب طات العسااااااكر بالنشاااااااا لة لهم  لذين ال صاااااا               ا

ا باااأنهم غير المقااااتلين من رعااااياااا الااادول التي بينهااا            كماااا ويمكن تعريفهم أيضااااااااً

ي فتحها ن منهم في البالد التيوبين الدولة اْلسااااااالمية حالةُ حرب، سااااااواء الموجود

، ولكنهم يدخلون الدولة اْلسالمية بعقد أمان من في بلدانهياْلسالم عنوة أو الموجود

 .2وإن كان بين الدولة اْلسالمية وبلدانهم حالة حرب

                                                           

يراجع تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر بعنوان حماية المدنيين بموجب القانون الدولي  1

 .14/4/2010اْلنساني، المؤرخ في 

حسني الخطيب، مفهوم المدنيين وحقوقهم في اْلِفْقه اْلسالمي، دراسة منشورة على موقع ساس  2

SAS  على الرابط: 4/9/2017بتاريخ ،https://www.sasapost.com/opinion/the-

concept-of-civilians 
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ومن الناحية العملية يصاااعب التمييز بين المدني وغيره بسااابب طبيعة العمل          

حااة ، فااالمقاااولون يقومون       التي يقوم بااه الشااااااخص الااذي يخاادم في القوات المساااااال

ببناء المواقع العسااااااكرية فهل يعد هؤالء عسااااااكريون طالما انهم يعملون لصاااااااالح   

 القوات المسلحة .

 الفرع الثاني

 التمييز بين المدنيين والعسكريين

  

  ، أَو إِن يكونواالمدنيين، بصفتهم هذه،  منع القانون الدولي اْلنساني ضرب     

ية .  محالً للهجوم فاق ثاني من االت لة للبروتوكول ال عد غة الم مل الصااااااي لك تشاااااات       كذ

،               1بشااااااااأن أساااااالحااة تقليااديااة معينااة حظراً على توجيااه الهجمااات ضااااااااد الماادنيين

 والتي أصاااااابحت ويرد مبدأ التمييز أيضاااااااً في البروتوكول الثالث من االتفاقية ذاتها

ية  لدول حة غير ا عات المساااااال ية . و وهيتنطبق في النزا يل الحروب األَهل عد عاً لت      تب

كما جاء في اتفاقية  ، 20012في المادة األولى منها تم اعتماده باْلجماع في العام 

أوتاوا لحظر األلغام األرضاااااية المضاااااادة لألفراد أّن االتفاقية تساااااتند من جملة أمور 

يجوز         فال أخرى إلى "المبااادأ الاااذي يوجاااب التمييز بين المااادنيين والمقااااتلين"

 .3ضرب المدنيين ، أَو توجيه العمليات الحربية ضدهم

                                                           

 ( من البرتوكول الثاني بشأن أسلحة تقليدية.3المادة ) 1

 من البروتوكول الثالث من االتفاقية بشأن أسلحة تقليدية  2المادة  2

 .1977من البروتكول اْلضافي التفاقيات جنيف لعام  13المادة  3
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تعّمد توجيه  وبمقتضااااى النظام األساااااسااااي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "     

هجمات ضااااد السااااكان المدنيين، بصاااافتهم هذه، أو ضااااد أفراد مدنيين ال يشاااااركون 

المساااااالحة غير  مباشاااااارةً في األعمال الحربية" يشااااااكل جريمة حرب في النزاعات

 .1الدولية

، صااافات األشاااخاص 1949( من اتفاقيات جنيف لعام 13وقد حددت المادة )     

الااذين يعاادون مقاااتلين عسااااااكريين تنطبق عليهم اتفاااقيااات جنيف وغيرهم يعااد من 

 المدنيين. واألشخاص الذين يعدون مقاتلين هم:

أفراد المليشاايات  أفراد القوات المساالحة التابعين ألحد أطراف النزاع، وكذلك  -1

 ؛والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة

أفراد المليشااااايات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى، بمن فيهم أعضااااااء  -2

لذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع و يعملون داخل أو  حركات المقاومة المنظمة ا

ا اْلقليم محتالً، على أن تتوفر خااارج اْلقليم الااذي ينتمون إليااه، حتى لو كااان هااذ

الشااروط التالية في هذه المليشاايات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة 

 :  المنظمة المشار إليها

 ؤول عن قيادتهم؛أن يقودها شخص مس -أ

 ؛أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد -ب

 ؛أن تحمل األسلحة جهراً  -ج

 ؛اتها بقوانين الحرب وعاداتهاأن تلتزم في عملي -ء

أفراد القوات المسااالحة النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو لسااالطة ال   -3

 ؛تعترف بها الدولة الحاجزة

                                                           

 .1998ساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( من النظام األ8المادة ) 1
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األشاااخاص الذين يرافقون القوات المسااالحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً  -4

مراسااالين كاألشاااخاص المدنيين الموجودين ضااامن أطقم الطائرات الحربية، وال ،منها

الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصااااااة بالترفيه 

 ؛عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها

أفراد األطقم المالحية، بمن فيهم القادة والمالحون ومسااااعدوهم في السااافن  -5

التابعة ألطراف النزاع، الذين ال ينتفعون لمعاملة  التجارية وأطقم الطائرات المدنية

 ؛أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي

ساااكان األراضاااي غير المحتلة الذين يحملون الساااالح من تلقاء أنفساااهم عند  -6

اقتراب العدو، لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشااااااكيل وحدات 

يحملوا السااااااالح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب مساااااالحة نظامية، شااااااريطة أن 

 ؛1وعاداتها

المراسااااااال الحربي الذي يرافق القوات المساااااالحة وإِن كان يرتدي المالبس  -7

 .2العسكرية

فهؤالء وحدهم يعدون من المقاتلين الذين يعدون من العسااااااكريين، وغيرهم      

وهذا ال يعني إِن المدني  يعد من المدنيين وال يتمتع بالحماية التي يتمتع بها هؤالء.

الذي يحمل السااااالح ال يتمتع بحماية. إِذ تبقى العوامل اْلنسااااانية قائمة، ويعد المدني 

 الذي يحمل السالح خارجا عن القانون ويخضع للمحاكمة العادلة.

                                                           

 .1949( المشتركة في اتفقيات جنيف لعام 32المادة ) 1

 يراجع عن المراسل الحربي:  2

Nussbaum, Louis Frédéric et al. (2005). "Hyōbusho" in Japan 

Encyclopedia, p. 692., p. 692 
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ويفقد المدني الصاااااافة المدنية إِذا حمل السااااااالح ووقف إِلى جانب القوات      

نة الدولية للصاااليب األحمر بان هؤالء يعتبرون مقاتلين المسااالحة. وقد أوضاااحت اللج

ومحرومين من االمتياااازات التي تمنح  unlawful أَو محااااربين غير شاااااارعيين

 هم، لكون وجود1والدولة مسؤولة عن انخراط هؤالء بالقوات المسلحة ين  للعسكري

 . يعد خطرا بسبب عدم معرفتهم فنون القتال وقواعد االشتباكات المسلحة

 والمقاتلون في الحروب األَهلية على صنفين :     

األول افراد القوات المساالحة بمختلف أصاانافها الذين يقاتلون للدفاع عن الدولة، 

( المشاااااتركة في اتفاقيات 13والقوات المتطوعة التي تنطبق عليهم شاااااروط المادة )

 ، بان يخضااااعون لتساااالساااال المسااااؤولية ويحملون السااااالح علنا،1949جنيف لعام 

ويطبقون قواعد القتال المسلح، ويرتبدون مالبس موحدة وخاصة تحمل إشارات تدل 

عليهم. وهؤالء يعادون مقااتلين يتمتعون باالحمااياة التي قررهاا لهم القاانون الادولي 

 اْلنساني . 

قاتلون       قاتلون الحكومة أَو ي لذين ي خاص ا ثاني فهم األشاااااا ما الصاااااانف ال أ

ات عسااكرية خاصااة بهم. فهؤالء أيضااا يتمتعون تنظيمات مساالحة أخرى ضاامن تنظيم

بحماية دولية إِذا ما طبقوا قواعد القانون الدولي اْلنسااااااااني وقواعد قانون الحرب. 

وكل ما تفعله الدولة ضاااااادهم في حالة القبض عليهم هو احالتهم إِلى المحاكم العادية 

ام شخصهم وكرامتهم في الدولة إِذا ما خالفوا قوانين الدولة وارتكبوا جرائم، مع احتر

 طبقا لقواعد القانون الدولي اْلنساني .

                                                           

1 Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Belligerency" . Encyclopædia Britannica. 

3 (11th ed.). Cambridge University Press. https://en.wikisource.org/ 

wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica 

https://en.wikisource.org/
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وفي حالة انتصااااااار الفصااااااائل المساااااالحة في الحرب األَهلية فاَن عليهم إِن      

يعاملوا أفراد القوات المسلحة معاملة إنسانية طبقا لقواعد القانون الدولي اْلنساني، 

 ومحاكمتهم عن الجرائم التي ارتكبت من قبلهم .

 ب الثانيالمطل

 الحروب األَهلية في القانون الدولي اْلنساني

 

يتعرض المدنيون في الوقت الحاضاااار إِلى العمليات المساااالحة من قبل الدول      

سبب  والمنظمات المقاتلة ضادها. وقد أدى ذلك إِلى قتل وجرح الماليين من المدنيين ب

هلية وتعرض المدنيين الحروب األَهلية، وسنتناول في هذا المطلب مفهوم الحروب األَ 

 الثار العمليات الحربية في الحروب األَهلية في الفرعين اْلتيين:

 . مفهوم الحروب األَهلية -  الفرع األول

 تعرض المدنيين الثار العمليات المسلحة في الحروب األَهلية . -الفرع الثاني 
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 الفرع األول

 مفهوم الحروب األَهلية

 من الحروب القااديمااة في التاااريخ البشااااااري   ،civil warالحرب األَهليااة      

، 1الصراعات المسلحةفي   intrastate warوالمعروفة أيًضا باسم الحرب الشديدة

قد يكون الهدف من جانب واحد هو وهي حرب بين مجموعات منظمة داخل الدولة. و

ات ياسااااالساااايطرة على البلد أو المنطقة ، لتحقيق االسااااتقالل للمنطقة أو تغيير الساااا

 . 2الحكومية

مسااالحة القوات الشااامل ت، وغالبًا ما ة شاااديد صاااراعاتالحرب األَهلية وتعد      

. قد تؤدي الحروب األَهلية إلى  تكون مسااااتدامة ومنظمة وواسااااعة النطاقونظامية ال

.  تنطوي معظم الحروب 3سااااقوط أعداد كبيرة من الضااااحايا واسااااتهالك موارد كبيرة

ً . وفق خل القوى الخارجيةاألَهلية الحديثة على تد لحروب ا لباتريك ريغان في كتابه " ا

بين نهاية  حربا أهلية 138" ، فإن حوالي ثلثي الـ  (2000األَهلية والقوى األجنبية )

                                                           

1 Jackson, Richard (28 March 2014). "Towards an Understanding of 

Contemporary Intrastate War". Government and Opposition. 42 (1): 

121–128. 

2 17 at the Wayback Machine in Foreign -03-Civil War" Archived 2007

Affairs, March/April 2007. For further discussion on civil war 

classification, see the section "Formal classification". 

3 Neverending Wars: The International Community,  Ann Hironaka,

Weak States, and the Perpetuation of Civil War, Harvard University 

Press: Cambridge, Mass., 2005, p. 3, 
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ً ، مع تااادخااال الوالياااات المتحااادة                   الحرب العاااالمياااة الثاااانياااة شااااااهااادوا تااادخالً دولياااا

 .1من هذه الصراعات 35في 

القرن التاسع   ظهور حروب أهلية جديدة كان ثابتًا نسبيًا منذ منتصف  أن معدل

عشاااار ، فقد أدى طول هذه الحروب المتزايد إلى تزايد أعداد الحروب المسااااتمرة في 

في وقت واحد     أي وقت. على سااااابيل المثال لم تحدث أكثر من خمس حروب أهلية 

حربًا أهلية  20    ناك أكثر منفي النصااااف األول من القرن العشاااارين ، بينما كانت ه

أسااااافرت الحروب األَهلية  1945منذ عام ومتزامنة بالقرب من نهاية الحرب الباردة. 

.  مليون شااخص ، فضااالً عن النزوح القسااري لماليين آخرين 25عن مقتل أكثر من 

الصااااااومال وبورما    تعد كل من و ، أدت الحروب األَهلية إلى انهيار اقتصااااااااديو

وأوغندا وأنغوال أمثلة على دول كانت تعتبر مسااتقباًل واعداً قبل أن تغمرها )ميانمار( 

 .2الحروب األَهلية

، وهو باحث في الحروب األَهلية  James Fearon  يعّرف جيمس فيرون     

تانفورد ، الحرب األَهلية بأنها " نزاع عنيف داخل بلد تقاتله جماعات  بجامعة ساااااا

ى الساااااالطة في المركز أو في المنطقة ، أو لتغيير منظمة تهدف إلى االسااااااتيالء عل

أكثر يعّرف بعض علماء السااياسااة الحرب األَهلية بأنها تضاام و . 3سااياسااات الحكومة

                                                           

1 Civil Wars and Foreign Powers: Outside Intervention in Intrastate 

Conflict". Foreign Affairs (July/August 2000). 2009-01-28. 

https://www.foreignaffairs.com  

2 Hironaka (2005),  op. cit, pp., 4–5 

3 Jackson, Richard (28 March 2014). "Towards an Understanding of 

Contemporary Intrastate War". Government and Opposition. 42 

https://www.foreignaffairs.com/
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من كل    على األقل  100،  بينما يحدد آخرون أن  1ضااااااحية في الساااااانة 1000من 

 . 2جانب

ع منظمة بأنها صاااااراع مسااااالح بين مجاميأيضاااااا : "تعرف الحرب األَهلية و     

داخل البلد الواحد، أو بين دولتين كانتا في السابق دولة واحدة، وهو صراع قد يكون 

بدافع رغبة إحدى المجموعات في االنفصااااال لتكوين دولتها الخاصااااة بها، أو لتغيير 

سااااياسااااة بالدها أو االسااااتئثار بالحكم، وغالبا ما يكون أحد أطراف الصااااراع جيشااااا 

 .3"نظاميا

، هنااك ثالثة  2017ساااااااة مراجعاة ألبحااث الحرب األَهلياة لعاام وفقًاا لادرا     

: تفسيرات قائمة على الجشع تركز على رغبة األفراد  تفسيرات بارزة للحرب األَهلية

قائمة على التظلمات  تركز  grievance-basedفي زيادة أرباحهم ، وتفساااااايرات 

ماعي االقتصاااااااادي  عل على النزاع االجت ياسااااااي، أَو على النزاع كرد ف  الظلم الساااااا

والتفساااااايرات القائمة على الفرص والتي تركز على العوامل التي تجعل من السااااااهل 

وفقااا للاادراسااااااااة ، فااإن و. violent mobilization االنخراط في التعبئااة العنيفااة

التفسااااااير األكثر تااأثيرا لباادايااة الحرب األَهليااة هو التفسااااااير القااائم على الفرص 

explanation وديفياد اليتين في مقاالتهماا في مجلاة العلوم من قبال جيمس فيرون

                                                           

1 Edward Wong, "A Matter of Definition: What Makes a Civil War, and 

Who Declares It So?" New York Times. November 26, 2006 

2 Edward Wong, "A Matter of Definition: What Makes a Civil War, and 

Who Declares It So?" New York Times. November 26, 2006 

جمال د. محمد عاكف، حول مفهوم الحرب األَهلية، دراسة منشورة على موقع جريدة البيان بتاريخ  3

 https://www.albayan.ae/opinions/articles/2014/ على الرابط: 7/3/2014
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ومن الناحية الواقعية . 1وهو الوصااول إِلى الساالطة 2003  السااياسااية األمريكية عام

فاَن اغلب الحروب األَهلية تعود إِلى صراعات سياسية ، أَو اقتصادية ، أَو دينية ، أَو 

مجتمع. كما تلعب المصااالح قومية ، أَو اثنية، ، أَو ما يلحق من ظلم لفئة معينة  من ال

 .2الدولية دورا كبيرا في الحروب األَهلية

 واطراف الحرب األَهلية :     

انقسااااام بين صاااافوف القوات المساااالحة كالعصاااايان والتمرد والقتال بين تلك  -1

 القوات .

الحرب بين القوات المساااااالحة الرساااااامية ومجموعات مساااااالحة خارجة عن  -2

 عش في العراق .القانون كما هو الحال في محاربة دا

القتال بين القوات المسلحة ومجموعات منظمة تهدف السيطرة على السلطة  -3

 بالقوة، كما هو الحال في سوريا؛

القتال بين المنظمات المسلحة ذاتها وبشكل خاص في حالة انهيار الدولة كما  -4

 هو الحال في لبنان والسودان وليبيا؛

األَهلية هو إِن تكون الحرب األَهلية والمعيار الذي يعتمد عليه في الحروب      

ألساااباب ساااياساااية ، أَو دينية ، أَو عرقية ، أَو أثنية. اما إِذا كانت عصاااابات مسااالحة 

 لغرض السرقة والقتل فانها ال تعد حربا مسلحة بل حرب عصابات.

                                                           

1 Cederman, Lars-Erik; Vogt, Manuel (2017-07-26). "Dynamics and 

Logics of Civil War" (PDF). Journal of Conflict Resolution. 61 

2 Collier, Paul, Anke Hoeffler and Nicholas Sambanis, "The Collier-

Hoeffler Model of Civil War Onset and the Case Study Project Research 

Design," in Collier & Sambanis, Vol 1, p. 13 
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ومن الحروب األَهليااة المفجعااة في الوطن العربي الحرب األَهليااة في لبنااان           

والتي أدت إِلى قتل اْلالف من المواطنين المدنيين  13/3/1975دأت من تاريخ التي ب

الحرب األَهلية وهي  ، والحرب األَهلية في  الساااودان1واساااتمرت خمساااة عشااار عاما

 يسااااودان 1.9مقتل حوالى  يتعد اسااااتكماال لألولى تسااااببت ف 2005 – 1983الثانية 

والتي ذهب  2011ساااوريا منذ عام  ، والحرب األَهلية في 2ماليين آخرين 4وتشاااريد 

، والحرب األَهلية في ليبيا منذ عام 3ضااااااحيتها الماليين بين قتيل وجريح ومشاااااارد

عام  2014 ية في اليمن منذ  قائمة 2015والحرب األَهل هذه الحروب ال تزال  ، وإِن 

 . 4حتى كتابة هذه السطور

ا الوطن العربي، هي ومن الناحية العملية فاَن الحروب األَهلية التي يشاااااهده     

 حروب بالوكالة عن المصالح الدولية وبشكل خاص مصالح الدول الكبرى.

 

  

                                                           

بتاريخ   ICCبنانية، دراسة منشورة على موقع الحرب األَهلية الل–عاما  44ناديا الخالق، بعد  1

 https://www.aa.com.tr/ar، على الرابط: 13/4/2019

ندى غانم واحمد زكي واحمد أبو بكرو، الحروب األَهلية العربية قراءة استشرافية، صحيفة الوطن  2

، على الرابط: 28/8/2012تاريخ النشر 

https://www.elwatannews.com/news/details/42497 

3 Assad Authorizes Iraq to Attack ISIS in Syria , Haaretz, Dec 30, 2018. 

4 Mohamed, Esam; Michael, Maggie (20 May 2014). "2 Ranking Libyan 

Officials Side With Rogue General". ABC News. Archived from the 

original on 26 May 2014. Retrieved 21 May 2014. 
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 الفرع الثاني

 أسباب ضرب المدنيين في الحروب األَهلية

 

حروب اغلب ال يصااعب في الوقت الحاضاار التمييز بين المدنيين والعسااكريين في

    والعراق وغيرها من الدول في العديد من الدول مثل ليبيا وسااااااوريا واليمن األَهلية

 من حيث : 1في الحرب الحديثة يمثل مشكلة للمدنيينوال يزال الوضع الفعلي 

، civil warsأن العديد من الحروب الحديثة هي في األساااااس حروب أهلية  -1

ها التمييز بين  عب في ًبا ، والتي يصاااااا ًبا صااااااع غال ها تطبيق قوانين الحرب  يكون في

 . المقاتلين والمدنيين

، وكالهمااا يمياال إلى terrorismواْلرهاااب   warfareرب العصااااااااباااتح -2

. وهذه الجهات وإِن كانت ليست حربا إشراك المقاتلين الذين يتولون ظهور المدنيين 

 أهلية اال انها تأخذ ذات المسار في عملية القتال .

قائمة على اْلثار"   -3 ، والتي effects-based warنمو مذاهب "الحرب ال

ون التركيز على مهاجمة المقاتلين األعداء أقل من التركيز على تقويض بموجبها يك

اساااتهداف مصاااادر قوة نظام العدو ، والتي قد تشااامل على ما يبدو أشاااياء مدنية مثل 

 محطات الطاقة الكهربائية ؛

                                                           

1 Hugo Slim, Killing Civilians: Method, Madness and Morality in War, 

Hurst, London, 2008.p. 6ss 
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مصطلحا إلى محاوالت تشويه سمعة  واْلعالماستخدام "القانون الداخلي" ،  -4

انين الحرب من اجل تدميره والقضااااااء عليه على سااااابيل الطرف االخر بانه ينتهك قو

 المثال مهاجمة المدنيين الذين استخدموا عمداً كدروع بشرية ؛

ا في المجتمعات التي تسااتخدم التجنيد اْلجباري  فيصاابح هذ -5 المدنيين غامضااً

بالغين  على نطاق واسااااااع ، أو "المجتمعات العسااااااكرية" التي يتلقى فيها معظم ال

الذين يقاتلون في  الجيش لم يقاتلوا برغبتهم ولكنهم  فاألشااخاص. تدريبات عسااكرية

مجبرون على القتال فهل يجوز جعل هؤالء هدفا عسااااااكريا مناساااااابا، ، أَو انهم من 

 ؛1المدنيين؟

في المائة من  90بدًءا من الثمانينات ، غالًبا ما نجد العديد من المزاعم بأن  -6

هؤالء كانوا يحملون األسااااالحة ضاااااد  لبوأغضاااااحايا الحروب الحديثة كانوا مدنيين. 

. على الرغم من انهم ال يرتدون مالبس عسااااااكرية ولكنهم يعملون في معينة جهات 

 .2منظمات عسكرية، فهل يعد هؤالء مدنيين؟

موجة جديدة في قتال المدنيين بان  بدأتمنذ بداية القرن الحادي والعشااااارين  -7

بيا عساااااكريا يجب مقاتله واعتباره كل من يتصااااادى للقوات األجنبية الغازية يعد إرها

                                                           

1  Neate, Rupert (4 June 2014). "Desmond Tutu tells G4S to stop 

supplying to Israel prisons". The Guardian. 0261-3077. Retrieved 19 

September 2019 – via www.theguardian.com. 

2  Jean Pictet (  1997Commentary on Geneva Convention IV Relative  –.) 

to the Protection of Civilian Persons in Time of War (1958) Archived 

2007-07-12 at the Wayback Machine, p. 51. 
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إرهابيا. ومن الصاااااعوبة التمييز في وقت القتال بين من حمل الساااااالح ومن ال يحمل 

 .1السالح

إِن الحروب األَهلية تقع في الغالب في المدن. ولما كان جميع سااااااكان المدن  -8

ء اهم من المدنيين فانهم يتعرضون ألثار الحرب األَهلية بشكل كبير، وبشكل من النس

 واألطفال.

وقااد حااددت منظمااة األمم المتحاادة الكوارث التي يتعرض لهااا الماادنيين في      

 التي ةالعديد من دول العالم، وأوضاااااحت بانه على الرغم من القواعد القانونية العديد

تحرم ضااارب المدنيين فإن التطورات المثيرة للقلق العميق في العصااار الراهن هددت 

زام الذي أعرب عنه رؤسااااااااء الدول والحكومات والواقع بتوساااااايع الفجوة بين االلت

في جميع أنحاء العالم. وهناك مجموعة من  وناليومي الذي يواجهه السااااااكان المدني

األوضااااع اليوم حيث يتعرض الساااكان فيها لخطر جرائم المساااؤولية عن الحماية، أو 

ة المساااؤولي حيث يتواصااال ارتكاب تلك الجرائم. وتقع هذه األزمات على خلفية تراجع

الدولية، وانحسار احترام القانون الدولي اْلنساني وقانون حقوق اْلنسان، واالنقسام 

 ىالسياسي في هيئات صنع القرار الرئيسية مثل مجلس األمن الدولي، وتوفر مستو

ية . وهناك تجاهالً  من االنهزامية بشاااااااأن تعزيز جداول أعمال طموحة مثل الحما

  ففي العديد من الصااااراعات المساااالحة  ، للقانون الدولي مزعجاً للمبادئ األساااااسااااية

، فإن أطراف النزاع تقوم بانتهاك القانون الدولي  التي أشاااعلت في السااانوات األخيرة

اْلنساني عمداً؛ حيث إننا نشهد هجمات واسعة النطاق وصارخة على المواقع المدنية 

                                                           

1 nce and Adam Roberts and Timothy Garton Ash (eds.), Civil Resista

Power Politics: The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the 

Present, Oxford University Press, 2009 [1], pp. 179-96 
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لمحميين، بما في ذلك المحمية، مثل المسااتشاافيات والمدارس، فضااالً عن األشااخاص ا

 .1العاملين في المجال اْلنساني والعاملين في مجال الرعاية الصحية

المؤلماة في الوطن العربي التي لحقات باالمادنيين التي تنااولهاا  األثاارومن      

تقرير األمم المتحدة هو محاصاااااارة المجتمعات المدنية في سااااااوريا، وحرمانها من 

بشاااكل خاص، ألنها تسااابب معاناة ال يمكن تصاااورها. اْلغاثة اْلنساااانية، تثير القلق 

ويواجه المدنيون في مناطق الصااااااراع خطر المجاعة أو الموت بساااااابب الحاجة إلى 

ستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق  ستمر ا سية. كما ي المساعدة الطبية األسا

ه على الرغم من ظهور  اْلنسااااااااان بااأعااداد مقلقااة. ومن الحقااائق المثيرة للقلق أنااَّ

الجماعات المسلحة الوحشية غير الحكومية، فإنَّ أخطر االنتهاكات للقانون اْلنساني 

الدولي وقانون حقوق اْلنسان، التي يمكن أن ترقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة، فال 

تزال تقوم بارتكابها القوات المساااااالحة التابعة للدول والميليشاااااايات المساااااااعدة لها. 

ل في محاسااابة مرتكبي الجرائم الفظيعة على ما اقترفوه وبالمثل، فإن الحكومات تفشااا

من أفعال. وعلى الصعيد الدولي، هناك بعض الدول األطراف في نظام روما األساسي، 

الذي أنشاائت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، التي ال تتعاون مع المحكمة فحسااب، 

 ي التحقيق في الجرائمبل أيضاااً ال تتخذ خطوات لالنسااحاب من النظام األساااسااي لتفاد

الفظيعة ومقاضاااااة مرتكبيها. ويعارض مجلس األمن بصااااورة متزايدة إحالة الحاالت 

إلى المحكمة، ومن الواضااااح أنَّ بعض الزعماء السااااياساااايين يسااااعون بوضااااوح إلى 

 .2الحصول على الحصانة من المساءلة القانونية

                                                           

نبذة عن الكاتب إيفان سيمونوفيتش، المستشار الخاص لألمين العام المعني بالمسؤولية عن  1

شور على موقع اأْلَُمِم المتحدة ووثيقة اأْلَُمِم المتحدة رقم الحماية، بعنوان المسؤولية الدولية، من

A/HRC/RES/33/19 

 S/2016/71–A/70/741تقرير اأْلَُمِم المتحدة في الوثيقة المرقمة  2
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مماا يتاأثرون باه في يتاأثر المادنيون بشااااااكال كبير في الحرب األَهلياة اكثر      

الحروب الدولية، ذلك إِن الحرب األَهلية غالبا تقع داخل المدن. لهذا يتعرض المدنيون 

في المدن أما إِلى القتل ، أَو الجرح، ، أَو التهجير داخل ، أَو خارج بلدهم. وتعد هذه 

ين الحالة من اكثر المساااائل المفجعة في العصااار الراهن، إِذ نجد الماليين من المهجر

 في العديد من الدول العربية وإِن العديد منهم هاجر إِلى دوال أخرى.
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 المبحث الثاني

 دنيين في الحروب األَهليةوسائل حماية الم

 في القانون الدولي اْلنساني  

  

على الرغم من األثاااار الكبيرة التي خلفتهاااا الحربين العاااالميتين األولى      

الحروب األَهلية أدت هي األخرى  إِلَى كوارث إنسانية تسببت في قتل والثانية، إال أَن 

وتهجير الماليين من البشاااااار. لهذا فقد تنبه المجتمع الدولي واضاااااافى على الحروب 

 األَهلية َما يطبق على الحروب الدولية.

ومن الواضاااح أَن الحكومات ال تصااادر قوانين لحماية المقاتلين في الحروب      

نها هي الطرف الرئيس في هذه الحروب، لذا فأن هذه المهمة يضااطلع بها األهلية لكو

القانون الدولي. وبناء على ذلك فقد عقدت العديد من االتفاقيات الدولية وأنشئت العدد 

 من المحاكم الدولية لحماية المدنيين في الحروب األهلية وحماية المقاتلين.

ي اتخذها القانون الدولي اْلنسااااااني وبناء على ذلك سااااانتناول اْلجراءات الت     

 في حماية المدنيين في المطلبين اْلتيين:

  . الوسائل الدولية في حماية المدنيين -األول المطلب 

 دور المحاكم الدولية والجهود الداخلية بحماية المدنيين . -المطلب الثاني 
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 األولالمطلب 

 الوسائل الدولية في حماية المدنيين

  

االثار التي سببتها الحروب الدولية فقد اهتم المجتمع الدولي في إيجاد  بسبب     

الوسائل الكفيلة في حماية المدنيين فعقدت العديد من االتفاقيات الدولية وبشكل خاص 

بعد الحرب العالمية الثانية، كما أَن للمحاكم الدور الكبير في محاكمة األشخاص الذين 

ولي اْلنساااااااني. وبناء على ذلك يتضاااااامن هذا المطلب ال ينتهكون قواعد القانون الد

 الفرعين اْلتيين :

  ن .القواعد القانونية الخاصة بحماية المدنيي -  الفرع االول

 . ور المحاكم الدولية المختصة في حماية المدنييند -  الفرع الثاني

 األولالفرع 

 لقانونية الخاصة بحماية المدنيينالقواعد ا

الدولي اْلنسااااااااني على أن المدنيين يجب أن يعاملوا معاملة  القانون أوجب     

             إنساااااااانية في الحروب الدولية واألَهلية وفي جميع الظروف ودون أي تمييز ضاااااااار

ويجب حمايتهم ضااااااد كل أشااااااكال العنف والمعاملة المهينة بما فيها القتل والتعذيب 

              ادلاااة توفر لهم ويحق لهم أيضاااااااااا في حاااال محااااكمتهم الخضااااااوع لمحااااكماااة عااا

وبينما يشاامل القانون الدولي اْلنساااني جميع  .يةجميع الضاامانات القضااائية األساااساا

نة، إذ يعتبر أن  لذكر جماعات معي با نه يخص  فإ ية دون أي تمييز،  بالحما مدنيين  ال

النساء واألطفال واألشخاص المسنين والمرضى يشكلون فئات شديدة الضعف أثناء 

المساااالحة، وكذلك األشااااخاص الذين يفرون من بيوتهم فيصاااابحون نازحين النزاعات 
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داخل بلدانهم أو الجئين. ويحظر القانون الدولي اْلنساني الترحيل القسري عن طريق 

وكثيراً ما تؤدي النزاعات المساااااالحة إلى  .ممارسااااااة التخويف أو العنف أو التجويع

ر المناسااابة لتفادي وقوع ذلك وأن تشااارد العائالت. وعلى الدول أن تأخذ جميع التدابي

تبادر بإعادة االتصاالت العائلية من خالل إتاحة المعلومات وتيسير أنشطة البحث عن 

 .1 المفقودين

وال يجوز اسااااااتخدام السااااااكان المدنيين أو األفراد المدنيين أو تنقلهم لجعل      

في محاولة بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات العسااااااكرية، والساااااايما 

لحماية األهداف العسااكرية من الهجمات، أو حماية العمليات العسااكرية أو إداراتها أو 

إعاقتها. وال يجوز ألطراف النزاع أن توجه عملية تنقل السااااااكان المدنيين من أجل 

محاولة حماية األهداف العساااكرية من الهجمات أو حماية العمليات العساااكرية. إال أن 

عام  اْلضاااااااافيالبروتوكول  يات جنيف ل فاق قد 1949الت حد ،  جأ أ نه حتى لو ل يبين أ

أطراف النزاع إلى االحتماء بالمدنيين، وهو انتهاك للقانون الدولي، فإن ذلك ال يعفي 

أطراف النزاع من التزاماتها القانونية فيما يتعلق بحماية السااااااكان المدنيين واألفراد 

 .2المدنيين

مناطق صحية ومواقع آمنة  إنشاءنساني، الدول وقد الزم القانون الدولي اْل     

لحماية الجرحى والمرضااى والعجزة والمساانين واألطفال دون ساان الخامسااة عشاارة 

والحوامل، كذلك يمكن إنشاااء مناطق محيّدة لحماية الجرحى والمرضااى من المقاتلين 

        .وغير المقااااتلين، وكاااذلاااك المااادنيين الاااذين ال يشااااااتركون في العملياااات العااادائياااة

       وأكدت على منع مهاجمة المسااااااتشاااااافيات المدنية المعدة لتقديم الرعاية الصااااااحية 

                                                           

يراجع تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر بعنوان حماية المدنيين بموجب القانون الدولي  1

 .14/4/2010اْلنساني، المؤرخ في 

 الملحق باتفاقيات جنيف. 1977من البروتكول اْلضافي األول لعام  17/51المادة  2
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من ب كما يجب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشااااغيل المسااااتشاااافيات،

فيهم طواقم اْلساااعاف والممرضاااين والمساااعفين الذين يقومون بنقل وإخالء الجرحى 

 .1 عسكريمن أماكن العمليات ذات الطابع ال

    والحماية التي تمنحها اتفاقيات جنيف وبروتوكوالها اْلضاااااااافيان للمدنيين      

حماية شاملة، أما التطبيق فكان هو المشكلة التي طبعت السنوات الخمسين الماضية. 

فلم تحترم الدول وال الجماعات المساالحة من غير الدول التزاماتها على نحو مناسااب. 

ً  وظل المدنيون يعانون وقد اسااااتُهدف  .معاناة فائقة في كل النزاعات المساااالحة تقريبا

المدنيون بوجه خاص في بعض النزاعات وتعرضاااااوا ألعمال وحشاااااية فظيعة لم تقم 

وزناً ال لألساااااس المطلقة التفاقيات جنيف وال الحترام اْلنساااااان، وبشاااااكل خاص في 

يبيا واليمن والعراق العديد من الدول العربية التي شااهدت حروبا أهلية مثل سااوريا ول

والتي راح ضااااااحيتها الماليين من البشاااااار بين اْلبادة والتعويق والتشاااااارد واللجوء 

الداخلي والخارجي. كما يعاني الفلساااااطينيون في فلساااااطين المحتلة القتل والتشاااااريد 

 .واْلهانة

حاالت   واألفريقيةوشااااااهدت الحروب األَهلية في العديد من الدول العربية      

 طفال في الحروب مما عرض سالمتهم الشخصية والعقلية للخطر.تجنيد األ

  

                                                           

 .1949( من االتفاقية الرابعة األطراف لعام 23وحتى المادة 14المواد ) 1
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 الفرع الثاني

 األَهليةدور اأْلَُمِم المتحدة في حماية المدنيين في الحروب 

 

المعاهدات بحماية المدنيين أثناء  (IHL)يوجب القانون الدولي اْلنسااااااااني     

سواء في هذه المنازعات المسلحة في الحروب األَهلية والخارجية ، ويطبق  على حد 

.  باْلضااااااافة إلى ذلك ، يلتزم القانون الدولي اْلنساااااااني بمبادئ التمييز 1المنازعات

distinction   والتناسبproportionality والضرورةnecessity التي تنطبق .

ناف المدنيين 2على حماية المدنيين في النزاعات المساااااالحة ، أي التمييز بين أصاااااا

 هم بحسب العمر والجنس والصفة.وتقرير الحماية لكل من

وعلى الرغم من نشاار األمم المتحدة عسااكريين ومدنيين لحماية المدنيين في      

العديد من الدول التي تشااااهد حروبا أهلية وهي َما يطلق عليها بقوات حفظ السااااالم ، 

. ذلك 3إال أنها تفتقر إلى سياسات رسمية أو أدلة عسكرية تتناول هذه الجهود بالضبط

                                                           

1  Adam Roberts and Timothy Garton Ash (eds.), Civil Resistance and 

Power Politics: The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the 

Present, Oxford University Press, 2009 [1], pp. 179-96 and 213-30. 

2 "IHL Primer #1 - What is IHL?" (PDF). International Humanitarian 

Law Research Initiative. July 2009. Archived (PDF) from the original on 

2017-12-11. Retrieved November 11, 2017. 

3 Holt, Victoria K.; Berkman, Tobias C. (2006). The Impossible 

Mandate? Military Preparedness, the Responsibility to Protect and 

Modern Peace Operations. The Henry L. Stimson Center. p. 9. 
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 ن اتفاقيات جنيف األربع لم تنص على كيفية عمل هذه القوات.أَ 

وقد اصااااااادر مجلس األَمن التابع لألمم المتحدة تقريرا حول حماية المدنيين      

دلياًل إضااافيًا على الحاجة إلى حماية المدنيين بساابب يعد في النزاعات المساالحة الذي 

. وإذ تدرك أن انعدام األحداث عدم وجود نظام خاص لهذه القوات وكيفية التعامل مع

األمن المدني على نطاق واسع يهدد السالم واالستقرار الدوليين ، فإن األمم المتحدة 

تهدف إلى إنشاااااء وسااااائل لحماية المدنيين وبالتالي العمل على ضاااامان االسااااتقرار 

،  2008اْلقليمي. ومن خالل تقرير مجلس األمن هذا ، الذي نُشاااار ألول مرة في عام 

د األمم المتحدة طرًقا لدعم الحماية المدنية في كل من الصااااااراع الداخلي والدولي تع

. وبالمثل ، اْلقليميةبهدف تشااااااجيع دول المنطقة على مراقبة نزاعاتها والمنظمات 

ذّكر األمين العام لألمم المتحدة األساااااابق كوفي عنان بان الدول األعضاااااااء في األمم 

ية المدنيين من خالل "التزامات مشتركة لألمن المتحدة لها مصالح مشتركة في حما

. وقد أصاادر indivisibility"1ومبرر عدم قابلية السااالم واألمن للتجزئة ،اْلنساااني

ية المدنيين في الحروب  مجلس األَمن العديد من القرارات في هذا الصااااااادد في حما

 .2األَهلية والدولية

َمِم المتحااادة في                                 قوات حفظ الساااااااالم ومن خالل مشااااااااااركاااة قوات اأْلُ

                للمجلس محااااسااااااباااة األطراف على انتهااااكاااات القاااانون اْلنسااااااااااني الااادولي  فاااان

           من خالل فرض تااادابير محاااددة الهااادف أو إنشااااااااااء لجاااان تحقيق أو تفويض 

                                                           

1 Bergholm, Linnea (May 2010). "The African Union, the United Nations 

and Civilian Protection Challenges in Darfur" (PDF). Refugee Studies 

Centre Working Paper Series. Paper No. 63: 14. Archived (PDF) from 

the original on 2018-05-02. 
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 . 1المحاكم الخاصة أو إحالة الحاالت إلى المحكمة الجنائية الدولية

ويأتي جنود قوات حفظ السااااااالم التابعة لألمم المتحدة من مختلف مشااااااارب      

الحياة ومن خلفيات ثقافية متنوعة ومن عدد متزايد من الدول األعضااااااااء، ويجمع 

بينهم االلتزام بالحفاظ على الساااااالم واألمن الدوليين أو اساااااتعادتهما عندما يخدمون 

دف حماية األكثر ضااااااعفًا وتوفير الدعم تحت راية األمم المتحدة، فهم يتشاااااااركون ه

وقد أسهمت القوات المسلحة  .2للدول التي تمر بمرحلة انتقالية من النزاع إلى السالم

 األردنية في العديد من قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة.

 ً  . دور مجلس األَمن في حماية المدنيين في الحروب األَهلية - ثانيا

   رئيسااية ال تزال تتمثل في المصااالح السااياسااية القوية من جانب أن العقبة ال     

حاالت التي يتعرض  جة ال مل المبكر لمعال مل على مكافحة الع لدول الكبرى التي تع ا

      . وكان هذا هو الحال بشااااااكل واضااااااح مع األزمة التي اندلعت  فيها السااااااكان للخطر

ي عرقلة اتخاذ إجراءات ، واسااتمرت تلك الدول ف2011في سااوريا خالل صاايف عام 

         حااااسااااااماااة حياااث أنَّ الحرب األَهلياااة أظهرت حااااالت أكثر تكراراً ووحشااااااياااة من 

الجرائم الفظيعة. لقد رأينا أنها تعمل في اْلونة األخيرة في حاالت أخرى، بما في ذلك 

اليمن. والعالم بحاجة إلى إيجاد ساابل لتوساايع القاعدة السااياسااية داخل مجلس األمن 

". ومن بين المواضاااع  حسااانة التوقيت وحاسااامة جل اتخاذ إجراءات جماعية "من أ

التي ينبغي البدء فيها، السااعي إلى التزام أعضاااء المجلس بأنهم لن يمنعوا أي إجراء 

                                                           

1 UN Security Council Report No 4: Protection of Civilians in Armed 

Conflict". Retrieved November 12, 2017. 

قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، تقرير منشور على موقع اأْلَُمِم المتحدة الرسمي، بدون  2

 https://peacekeeping.un.org/ar/our-peacekeepersتاريخ، على الرابط: 
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  يرمي إلى التصااااااااادي لخطر اْلباااادة الجمااااعياااة وجرائم الحرب والتطهير العرقي 

ت محددة قائمة في الوقت الراهن والجرائم المرتكبة ضااااااد اْلنسااااااانية. وهناك مبادرا

  تسااااااعى إلى الحصااااااول على هذا االلتزام، وعلى الجميع أَن يعرف كيفية منع الفظائع 

في حالة غياب الوحدة في المجلس. وفي بعض األحيان يفتح االنسداد على المستوى 

الساااياساااي العالمي فرصااااً أمام جهات فاعلة أخرى، وال سااايما على الصاااعيد الوطني 

 .  قليمي واْلقليمي لألخذ بزمام المبادرةودون اْل

 إن المصالح الدولية المتعارضة بين الدول الكبرى المتمثلة في مجلس األَمن      

ثار نت وراء ا كا لدول  هذه ا مدنيين . ف بال كات التي لحقت  ها الحروب  ةأدت إِلَى االنت

        أَن بعض األَهليااة في العااديااد من دول العااالم وبشااااااكاال خاااص في الاادول العربيااة. وَ 

هذه الدول ترفض إحالة األشاااخاص والمنظمات التي تقوم بانتهاك المدنيين في الدول 

 . التي تشااااهد حروبا دولية، وترفض إحالة المسااااببين على المحكمة الجنائية الدولية

ية  مة الحروب األَهل باالسااااااتمرار على ادا هذه الحروب  قائمون ب َما شااااااجع ال       وهذا 

 . مدنيين من مجاز وتشريدوما تسببه لل
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 المطلب الثاني

 دور المحاكم الدولية والجهود الداخلية بحماية المدنيين

 

تضطلع المحاكم الدولية بحماية المدنيين في الحروب األَهلية، وبشكل خاص      

تلك المحاكم التي شااااااكلها مجلس األَمن لمحاكمة المجرمين في العديد من الدول. كما 

تضااااطلع بدور كبير في حماية المدنيين، وبناء على ذلك يتناول هذا المطلب أَن الدول 

 الفرعين اْلتيين :

 . دور المحاكم الدولية المختصة في حماية المدنيين -األول الفرع 

 األَهلية .الجهود الداخلية في حماية المدنيين في الحروب  - المطلب الثاني

 األولالفرع 

 ة في حماية المدنيينالمحاكم الدولية المختصدور 

 

     من اجل حماية المدنيين فقد أنشاااااائت العديد من المحاكم الدولية منذ نشااااااأة      

            غير أن عقاااد محااااكماااات نورمبرغ وطوكيو  ، النظاااام الااادولي لحمااااياااة المااادنيين

بعد الحرب العالمية الثانية هو الذي أفضااى بشااكل رئيسااي إلى إنشاااء محاكم خاصااة 

ية تنظر في  لدول بالجرائم ا ما يتعلق  ية المرفوعة ضاااااااد األفراد في يا الجنائ القضاااااااا

              األسااااااااسااااااياة، أي اْلباادة الجمااعياة وجرائم الحرب والجرائم ضاااااااد اْلنساااااااانياة. 

وفي العصاار الحديث فقد أنشاائت العديد من المحاكم الدولية الخاصااة لحماية المدنيين 

     م محكمااة يوغسااااااالفيااا والمحاااكم المختلطاة ومن هااذه المحاااك، في الحروب األَهليااة 

،               بودياااا ولبناااان مفي كوسااااااوفو والبوسااااااناااة والهرسااااااااك وتيمور الشاااااارقياااة وك
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قدم  تدل على الت ئت  لك التي أنشاااااا ية أن محاكم كت لدول عاملون مع اللجنة ا قد ال  ويعت

  ه المحاكمفهذ ، خطوة مهمة في تنفيذ القانون الدولي اْلنساااااااني في حماية المدنيين

     قاد أسااااااهمات في تطور القاانون الادولي اْلنسااااااااني من خالل تاأكياد الطاابع العرفي 

لبعض المبادئ، وتقليص الفجوة القائمة في القواعد المطبقة في النزاعات المساااالحة 

، ومواءمة المزيد من األحكام التقليدية في القانون الدولي اْلنساااااني واألَهليةالدولية 

خر هذه المحاكم آ. وكان 1اصااار من خالل تفسااايرها بشاااكل أكثر مرونةمع الواقع المع

المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بمحاكمة األشااخاص الذين ينتهكون  إنشاااءهو 

 .2قواعد القانون الدولي اْلنساني

وتختص المحكمة الجنائية الدولية بخمساااااة أنواع من الجرائم، وهي جريمة      

 Crimes against، والجرائم ضاااااااد اْلنساااااااانية Genocide  اْلبادة الجماعية

humanityوجرائم الحرب ، War crimes 3وجرائم العااادوان  Crimes of  

aggression والاااجااارائااام ضاااااااااد إقااااماااة الاااعااادل offences against the 4 

administration of justice . 

 

                                                           

، على 15/4/2010يراجع تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر  بعنوان المحاكم الخاصة، بتاريخ  1

 /ttps://www.icrc.org/ar/doc/war-and-lawالرابط: 

 .1998أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما األساسي للمحكمة عام  2

3 International Criminal Court is sometimes abbreviated as ICCt to 

distinguish it from several other organisations abbreviated as ICC. 

However, the more common abbreviation ICC is used in this article. 

 .1998( من نظام ررما األساس الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 70المادة _ 4
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 المطلب الثاني

 يةالجهود الداخلية في حماية المدنيين في الحروب األَهل

 

أوضااااااحت األمم المتحدة بأنَّه ال يمكن ألية دولة أو منطقة أن تعتبر نفسااااااها      

    ، فالبد من التعاون الدولي وأن تبدأ جميع الدول  محصااانة ضاااد خطر الجرائم الفظيعة

رائم ويجب أن يبدأ منع الج ، بالتركيز على مسااؤولياتها المبينة في االتفاقيات الدولية

. ويتطلب التنفيذ المسااااااتدام أن تعمل مختلف فروع الحكومة جنباً  الفظيعة من الداخل

إلى جنب مع المجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص لوضاااع ساااياساااات 

    . وعلى الصااااااعيد الداخلي يجب على كل مجتمع النظر  محددة وثقافة قوية للوقاية

واالساااتجابة بالطرق ،  في عوامل الخطر الخاصاااة به ومصاااادر القدرة على الصااامود

       ويمكن اسااااتخدام العمليات القائمة  . المصااااممة خصاااايصاااااً لتتناسااااب مع كل سااااياق

مثل االساااتعراض الدوري الشاااامل لمجلس حقوق اْلنساااان لتشاااجيع الدول على تقييم 

 ويتطلااب ذلااك  ، المخاااطر الفظيعااة األطول أجالً وتحااديااد التاادابير الكفيلااة بتخفيفهااا

قل ا حال ن عة ال ية بطبي ماساااااا لدبلو لدوائر ا ما وراء ا ية إلى  ية عن الحما           لمسااااااؤول

 . في نيويورك وجنيف والمراكز اْلقليمية نحو آليات صاااااانع السااااااياساااااااات الوطنية

وسااتواصاال األمم المتحدة دعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة على الصاامود 

عام  في وجه الجرائم الفظيعة عن طريق اتخاذ إجراءات وقائية قد أعلن األمين ال . ل

 .1الجديد التزاماً واضحاً بوضع الوقاية في صميم جدول أعماله

 

                                                           

 ير منشور على موقع اأْلَُمِم المتحدة بعنوان المسؤولية عن الحماية بدون تاريخ: على الرابط:تقر 1

https://www.un.org/ar/chronicle/article/20075 
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 ونرى أَن المشكلة األساسية في عدم حماية المدنيين تقوم على َما يأتي:     

       : أَن َما يشااااهده النظام العالمي في الوقت الحاضاااار  انتهاك الساااايادة الوطنية -1

العديد من الدول.  وبشكل في الحروب األَهلية  إدامةشر في هو التدخل العسكري المبا

بعد إزالة      خاص تدخل الدول الكبرى التي نقلت صااااااراعاتها إِلَى الدول األخرى 

على تسااااااليح     أنظمتها مثل سااااااوريا والعراق واليمن وليبيا. َوأَن هذا التدخل عمل 

 اْلخر .من الطرف     ام العديد من المليشيات ودفع األموال لها من اجل االنتق

 إدامة: أَن حماية المدنيين ال يمكن أَن يتحقق في ظل  وقف الحروب األَهلية -2

 هو     . فالمشااكلة األساااسااية في ضاارب المدنيين وتعرضااهم للخطر األَهليةالحروب 

ونطالب  األَهليةوجود هذه الحروب واستمرارها. فليس من المنطق أَن تغذى الحروب 

، وهذا ال يمكن تحقيقه األَهليةين. فحماية المدنيين هو وقف الحروب بحماية المدني

 األَهلية .الحروب        إال بوقف المسبب لهذه االنتهاكات وذلك بوقف 

          : أَن تحقيق األهداف الوطنية الية جهة مقاتلة  التداول الساااااالمي للساااااالطة -3

ال السالح، فالبد من العمل على ال يمكن أَن يأتي من خالل استعم األَهليةفي الحروب 

تحقيق وصاااايانة الوحدة الوطنية من خالل المشاااااركة السااااياسااااية لجميع الفئات في 

نه ال  با مان  ئة. وهذا يتطلب االي ية ف ثاث ا المجتمع دون تهميش ، أَو عزل ، أَو اجت

يمكن القضااااء على الصاااراعات الداخلية إال من خالل المشااااركة الساااياساااية والتداول 

للساااااالطة، من خالل إقامة أنظمة ديمقراطية تؤمن بان التعاون بين فئات  يالساااااالم

 . المجتمع هو األساس في بناء النظم السياسية

    : لم تكن للعديد من شااااااعوب العالم المعرفة التامة بهذه الحقوق، اْلخر قبول  -4

 حق       وإشااااااعة  بد من اذكاء مبادئ حقوق اِْلنساااااان والعمل على قبول االخر فال

 . التعبير عن الراي بدون قيود وحواجز
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 الخاتمة .

 االستنتاجات : –أوالً 

ية  -1 تعرض المادنيون إِلَى القتال والتادمير وبشااااااكال خااص بعاد الحرب العاالم

الثانية، فقد راح ضحية الحروب األَهلية الماليين من البشر بين قتيل و جريح ومشرد 

 في مختلف دول العالم .

األكثر بين شاااعوب العالم في قتل وجرح وتشاااريد  كانت حصاااة الوطن العربي -2

المدنيين في العديد من الدول العربية، كالحرب األَهلية في لبنان والسااااااودان وليبيا 

وسااوريا واليمن والعراق والعديد من الدول األخرى، وال تزال هذه الحروب مسااتمرة  

 حتى كتابة هذه الدراسة .

د الحروب األَهلية كالحروب الدولية على الرغم من أَن القانون الدولي اعتم -3

واخضاعها لقواعد القانون الدولي وصدور العديد من االتفاقيات الدولية         إال أَن 

 ذلك لم يحد أَو يقلل من استمرار الحروب األَهلية .

تقليل فعالية اأْلَُمِم المتحدة في إنشاء محاكم دولية خاصة لمحاكمة األشخاص  -4

د القانون الدولي اْلنساااااني في الحروب األَهلية            بساااابب الذين ينتهكون قواع

الصااااااراعات بين أعضااااااااء مجلس األَمن وعدم تمكنهم من تفعيل المحكمة الجنائية 

 الدولية .

يل من     -5 مل اْلنسااااااااني أَو التقل ية أي دور في الع لدول العرب جامعة ا لم يكن ل

 الحروب األَهلية في الدول العربية .

مع الااادولي باااالتخفيف من االثاااار المااادمرة التي يتعرض لهاااا حااااول المجت -6

المدنيون في العديد من الدول التي تشهد الحروب األَهلية بتقديم المساعدات اْلنسانية 

دون أَن يقدم حلوال لمنع الحروب األَهلية التي تغذيها الدول الكبرى المتصاااارعة على 

 النفوذ .
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 التوصيات : -ثانياً 

 المجتمع الدولي اتخاذ َما يأتي:يتطلب من      

العمل على منع الحروب األَهلية في الدول التي تشااااااهدها واتخاذ اْلجراءات  -1

 الكفيلة في القضاء على ظاهرة هذه الحروب .

 تسوية الصراعات التي أدت إِلَى الحروب األَهلية . -2

العمل على التداول الساااااالمي للساااااالطة واحترام االخر ومنح حرية التعبير،  -3

 ترام قواعد حقوق اِْلنسان والحريات العامة .واح

 منع الدول التي تشهد حروب أهلية من استيراد األسلحة . -4

منع تجهيز المنظمات المساالحة باألساالحة واألموال وفرض حصااار عسااكري  -5
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 حُسَامُ الدِّينِ مُحَمَّدُ مَرِسُي مَرْعِي   د.

ORCID://0000-0002-6399-7501 

 سْمِ الْقَانُونِ رَئِيسُ قِ  -أُسْتَاذُ مُسَاعِدٌ 

 الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ الس عُودِيَّةُ  -كُلِّيَّاتُ الْخَلِيجِ لِلْعُلُومِ االدارية واالنسانية 

 الملخص    

تلجأ الدول بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة إلى إشراك   

منها ما القطاع الخاص في انشاء وتشغيل المرافق العامة عن طريق عقود االمتياز و

نظراً ألن هذا النظام يساهم في جذب االستثمارات المحلية  B.O.Tيعرف بعقود الـ 

وتحقيق التنمية االقتصادية. وال يُكلف  واألجنبية وتحسين وتطوير المرافق العامة

الدولة نفقات االنشاء أو التشغيل حيث يتحمل القطاع الخاص تمويل إنشاء وتشغيل 

التمويل فيها ولذلك تخفف العبء عن الموارد الحكومية  هذه المرافق وتحمل مخاطر

المحدودة، وتتعاظم أهمية هذه العقود إذا كانت شركة المشروع مستثمراً أجنبياً مما 

 ( B . O . T)  وتِالب   النِّظَامُ الْقَانُونِي  لِعَقَدِ 
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يعني إدخال استثمارات أجنبية وتحسين ميزان المدفوعات وتخفيف العجز في الموازنة 

ني بإقامة مشاريع ومرافق العامة. كما يساعد على ضخ أموال جديدة إلى السوق الوط

البطالة بتوفير فرص عمل جديدة  جديدة، وزيادة الدخل القومي والتغلب على مشكلة

لأليدي العاملة الوطنية. كذلك يتم االستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة 

مما العامة، لما تتمتع به اْلدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من اْلدارة العامة، 

يعد من الموضوعات ذات  B.O.Tيحسن من أداء هذه الخدمات. وموضوع عقود الـ 

الطبيعة الهامة والحيوية ذلك ألن أغلب البالد العربية تسلك هذا النوع من العقود في 

تأسيس البنية األساسية للدولة.  ومن جهة أخرى يعتبر هذا النوع من أهم أنواع العقود 

لسنة  67ومات الدول. ونظمها المشرع المصري بالقانون رقم اْلدارية التي تبرمها حك

الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية  2010

 والخدمات والمرافق العامة.

 الكلمات االفتتاحية: العقود، القطاع العام، القطاع الخاص، الدولة، المستثمر.

Contracts-Public sector-private sector-the State-The 

investor 

Dr.. Hussamaldein Muhammad Morsi Mar'i 

Abstract 

Countries, in general, and developing countries, in 

particular, resort to involving the private sector in establishing 

and operating public facilities through concession contracts, 

including what are known as B.O.T contracts. This system 

contributes to attracting local and foreign investments, 

improving and developing public utilities and achieving 
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economic development. It does not cost the state construction 

or operating expenses where the private sector bears the 

financing of establishing and operating these facilities and 

carries the risks of financing in them. Therefore this system 

reduces the burden on the limited government resources. The 

importance of these contracts increases if the project company 

is a foreign investor which means the introduction of foreign 

investments and improving the balance of payments and 

reducing the public budget deficit. It also helps to inject new 

money into the national market by establishing new projects 

and facilities, increasing national income and overcoming the 

problem of unemployment by providing new job opportunities 

for the national workforce. In addition, countries benefit from 

the experiences of the private sector in providing the public 

service because the private administration enjoys more 

efficiency and effectiveness than the public administration 

improving the performance of these services. 

The topic of the B.O.T contracts is one of the issues of an 

important and vital nature, because most Arab countries use 

this type of contract in establishing the country's basic 

infrastructure. On the other hand, this type is considered one 

of the most important types of administrative contracts 

concluded by state governments. Hence, this system was 
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organized by the Egyptian legislator in Law No. 67 of 2010 

regulating private sector participation in infrastructure 

projects, services and public facilities. 

 المقدمـــة :

ال تجد الدول النامية أمامها مناص لتوفير البنية األساسية إال استخدام أسلوباً 

ارة مشاريعها الضخمة ال سيما المشاريع المرتبطة بتلبية حاجات األفراد جديداً في إد

في المجتمع مثال إنشاء المطارات والمواني البحرية وشبكات الطرق والكهرباء 

وغيرها إال أسلوب عقد إبرام العقود االدارية مع أشخاص أو شركات من القطاع 

لهم بأسلوب حديث التطبيق الخاص ْلنشاء وتشغيل هذه المشاريع وتمويلها من قب

( البناء والتشغيل والتحويل )نقل الملكية(، وهو من أهم B.O.Tيعرف بنظام البوت )

 أنواع العقود االدارية.

تقوم اْلدارة بنوعين من األعمال األول أعمال السلطة العامة وهي األعمال التي 

ر على تنفيذ اللتزاماتها تمارسها اْلدارة بما لها من امتيازات خاصة ْلجبار وإلزام الغي

ويختص القضاء اْلداري بنظر منازعات هذه العقود، والثاني أعمال اْلدارة العادية 

وهي تلك التي تمارسها اْلدارة دون إتباع وسائل السلطة العامة )تتعامل مثل األفراد 

الطبيعيين( ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الحاصة بهذه العقود واستثناء 

ذلك يختص القضاء اْلداري ببعض العقود بصرف النظر عن طبيعتها لذا أطلق من 

الفقه الفرنسي عليها اسم العقود اْلدارية وهي عقود اْلشعال وعقود بيع أمالك الدولة 

 .(1)وعقود القروض العامة وعقود شغل الدومين العام

                                                           

(، أصول القانون اْلداري، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،ص 2012( مرسي، د. حسام ، )طبعة 1)

403. 
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العام بقصد ويعرف العقد اْلداري هو العقد المبرم بواسطة أحد أشخاص القانون 

إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في األخذ بأسلوب القانون العام 

 . (1)وذلك بأن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص

ومن خالل ما استقر عليه مجلس الدولة قضاًء وإفتاًء يمكن تعريف العقد اْلداري 

شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق  بأنه: " العقد الذى يبرمه

أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في األخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد 

 .(2)شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص."

في مصر هو ذلك  المحكمة اْلدارية العلياوالعقد اْلداري كما انتهت إلى تعريفه 

ق عام وتكون الدولة أو أحد أشخاصها العقد الذى يكون موضوعه متعلقا بمرف

االعتبارية طرفا فيه ويتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص كحق 

اْلدارة منفردة في توقيع جزاء على المتعاقد معها وحق اْلدارة في مراقبة العقد 

ن وماْلداري وحق اْلدارة في تعديل العقد اْلداري وقتما تشاء وبحسب الصالح العام 

أهم العقود اْلدارية عقد التزام )امتياز( المرفق العام وعقد التوريد وعقد األشغال 

 .(3)"العامة

                                                           

دار المنشورات الحقوقية،  قابة القضاء العدلي على أعمال اْلدارة،ر (،1973( عيد، د. إدوارد ، )1)

 .59، 56بيروت، ص

ق.ع جلسة  11لسنة  576( راجع في ذلك حكم المحكمة اْلدارية العليا " في القضية رقم 2)

ق 10لسنة  779وفي ذات المعنى حكم محكمة القضاء اْلداري في الدعوى رقم  30/12/1967

في  647وى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم ، وفت24/2/1957جلسة 

23/10/1956  

م( معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، الشركة العلمية للكتاب، 1996)، ( جرجس، د. جرجس3)

 .     241الطبعة األولى بيروت،  صـ 

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_(eg)
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بناء على ذلك إذا فقد العقد شرطاً من الشروط التي يتحقق بتوافرها مناط العقد 

اْلداري، صار العقد من عقود القانون الخاص وذلك كأن تفقد اْلدارة صفتها كشخص 

ال يكون العقد متصالً بمرفق عام من حيث نشاطه تنظيماً أو تسييراً أو معنوي عام أو 

أتى العقد على غرار عقود األفراد بأن يكون خالياً من األخذ فيه بأسلوب القانون العام 

 . (1) بحيث ال يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص

ها محكمة الفصل في التنازع اْليجابي باعتبار –أما المحكمة الدستورية العليا 

فقد تعرضت لمعيار العقد اْلداري في كثير من أحكامها،  –والسلبي بين جهتي القضاء 

ولم تخرج هي األخرى عن محددات تعريف العقد اْلداري، التي تضمنتها أحكام وفتاوى 

ق بجلسة 1لسنة  7مجلس الدولة، إذ ذهبت في حكمها الصادر في القضية رقم 

إلي اْلتي:" يتعين العتبار العقد عقداً إدارياً أن يكون احد طرفيه شخصاً  19/1/1980

معنوياً عاماً، يتعاقد بوصفه سلطة عامة، وان يتصل العقد بنشاط مرفق عام، بقصد 

تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود اْلدارية وهو انتهاج أسلوب 

ً  استثنائية بالنسبة إلي روابط القانون العام فيما تتضمنه ه ذه العقود من شروطا

القانون الخاص". ويبدو أن الرأي الغالب سواء في مصر قد أستقر على أن العقد 

يكتسب صفته اْلدارية إذا توافرت فيه ثالثة عناصر هي : ) أن يكون أحد طرفي العقد 

 .(رة وسائل القانون العامتار اْلداشخصاً معنوياً، أن يتصل هذا العقد بمرفق عام، أن تخ

ويختص مجلس الدولة المصري وحده بالعقود اْلدارية وبكل العقود اْلدارية بغير 

استثناء، بينما ظل القضاء العادي وحده بالعقود المدنية سواء أبرمتها اْلدارة أو كان 

                                                           

م 2007/ 3/ 24ق.ع بجلسة   48لسنة 2054(  حكم المحكمة اْلدارية العليا في الطعن رقم 1)

المجموعة الصادرة من المكتب الفني لمجلس الدولة، مجموعة المبادئ التي قررتها  المحكمة 

 79م( البند رقم 2007إلى  إبريل  2006اْلدارية العليا، الدائرة األولى الجزء األول من )أول أكتوبر 

 . 505صـ 
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طرفاها من األفراد. وإزاء ذلك حق لنا أن نتساءل عن ماهية العقود اْلدارية وعن 

  .(1)صل التفرقة بينهما وبين العقود المدنيةفي

 أهمية البحث:  

تلجأ الدول بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة إلى إشراك القطاع الخاص 

في انشاء وتشغيل المرافق العامة عن طريق عقود االمتياز ومنها ما يعرف بعقود الـ 

B.O.T  المحلية واألجنبية وتحسين نظراً ألن هذا النظام يساهم في جذب االستثمارات

وتحقيق التنمية االقتصادية. وال يُكلف الدولة نفقات االنشاء  وتطوير المرافق العامة

أو التشغيل حيث يتحمل القطاع الخاص تمويل إنشاء وتشغيل هذه المرافق وتحمل 

مخاطر التمويل فيها ولذلك تخفف العبء عن الموارد الحكومية المحدودة، وتتعاظم 

هذه العقود إذا كانت شركة المشروع مستثمراً أجنبياً مما يعني إدخال استثمارات أهمية 

أجنبية وتحسين ميزان المدفوعات وتخفيف العجز في الموازنة العامة. وموضوع 

يعد من الموضوعات ذات الطبيعة الهامة والحيوية ذلك ألن أغلب  B.O.Tعقود الـ 

 د في تأسيس البنية األساسية للدولة.  البالد العربية تسلك هذا النوع من العقو

 سوف نتناول البحث في مبحثين رئيسيين:

 (BOTالمبحث األول: ماهية عقود البوت )

 المبحث الثاني: اْلثار القانونية لعقد البوت

  

                                                           

لدولة، قضاء اْللغاء، دار م(، القضاء اْلداري ومجلس ا2005( أبو زيد، د. مصطفي، )عام 1)

 .216الجامعة الجديدة اْلسكندرية، مصر، صـ  
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 المبحث االول

 (BOTماهية عقود البوت )

 هو مشروع قناة السويس الذي تم افتتاحه B.O.T يُعد أول وأشهر مشروعات

بين الحكومة المصرية من جهة،  1854بموجبه عقد أبرم عام  17/01/1869في 

 فرديناند»والشركة العالمية لقناة السويس البحرية التي كان يرأسها الفرنسي 

عاماً، إال أنه تم إنهاء امتياز  99من جهة أخرى، وكانت مدة االمتياز « ديليسبس

 عليه بتأميم قناة السويس.وهو ما أطلق  1956شركة قناة السويس في عام 

على نطاق واسع في تنفيذ  وهناك أمثلة كثيرة في مصر، فقد طبق هذا النظام

مشاريع الكهرباء، والطاقة الكهربائية، وكذا مختلف قطاعات الدولة الصناعية 

والعمرانية ومحطات التوليد، وإنشاء الطرق العامة، واستغالل المطارات، والموانئ 

 المتخصصة.

، Build اختصاراً لثالث كلمات إنجليزية هي   BOT حروف الــوتعني 

Operate ،Transfer البناء، والتشغيل، والنقل أو تحويل الملكية، وهي تشكل ،

 :، والتي يمكن إيجازها فيما يليBOTالمراحل الثالث التنفيذية لنظام الـــ 

  ة مع الدولمرحلة تصميم المشروع وانشاؤه: تكون على نفقة الطرف المتعاقد

 سواء شركة قطاع عام أو خاص وتشمل الدراسات والتشييد والتجهيز.

  مرحلة تشغيل المشروع: للشركة المستثمرة تشغيل المشروع واستغالله

تجارياً خالل فترة التعاقد المتفق عليها، ليتمكن من استرداد تكاليف ما تم انفاقه على 

 المرحلة األولى، مع تحقيق معدل ربحي مالئم.

  مرحلة نقل الملكية: تنقل ملكية أصول المشروع الثابتة والمنقولة للجهة

 اْلدارية المتعاقدة، عند نهاية فترة التعاقد وذلك سواء بمقابل متفق عليه أم بغير مقابل.  
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 المطلب االول

 تعريف عقود البوت وخصائصه وأهميته 

عريفاً قانونياً محدداً اصطالحاً قانونياً، ولم يكن له ت BOT لم يكن اصطالح الـــ

( إال أن المشرع المصري أفرد له تعريف في القانون رقم 1في التشريعات السابقة)

بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية  2010لسنة  67

والخدمات والمرافق العامة، حيث نصت المادة األولى منه على أن "الجهات اْلدارية: 

لهيئات العامة، الخدمية واالقتصادية، وغيرها من األشخاص االعتبارية الوزارات وا

 .العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء

السلطة المختصة: الوزير المختص، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الممثل 

 .القانوني للشخص االعتباري العام

 األجنبي.  القطاع الخاص: الشخص االعتباري المصري أو

المستثمر: القطاع الخاص الذى يشارك في المنافسة على الفوز بأحد عقود 

 .المشاركة طبقًا ألحكام هذا القانون

شركة المشروع: الشركة المساهمة المصرية التي يؤسسها صاحب العطاء الفائز 

 .ويكون غرضها الوحيد تنفيذ عقود المشاركة

                                                           

(، عقود الدولة لنقل التكنولوجيا، دار النهضة 1996-1995( جمال الدين، د. صالح الدين ، )1)

 العربية، القاهرة.
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رية مع شركة المشروع وتعهد إليها عقد المشاركة: عقد تبرمه الجهة اْلدا

 .( من هذا القانون2بمقتضاه بالقيام بكل أو بعض األعمال المنصوص عليها في المادة )

التشغيل: إدارة المشروع محل عقد المشاركة بمعرفة شركة المشروع، وذلك من 

م وجميع النواحي المالية والفنية واْلدارية وتوريد المنتج أو تقديم الخدمة التي يق

عليها المشروع للجهة اْلدارية نظير المقابل المتفق عليه في عقد المشاركة أو طبقًا 

 .لألسس والقواعد التي يحددها العقد

االستغالل: إدارة المشروع محل عقد المشاركة بمعرفة شركة المشروع وذلك من 

م عليها تي يقوجميع النواحي المالية واْلدارية والفنية، وبيع المنتج أو تقديم الخدمة ال

المشروع إلى من تحدده الجهة اْلدارية، وبالشروط واألحكام التي تعتمدها اللجنة العليا 

 .لشئون المشاركة وذلك وفقًا لألسس والقواعد المتفق عليها في عقد المشاركة

كما نصت المادة الثانية على أن "للجهات اْلدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد 

المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية األساسية  بمقتضاها إلى شركة

والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق، مع االلتزام بصيانة 

ما يتم إنشاؤه أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسهيالت الالزمة لكى يصبح المشروع 

 .ظام واضطراد طوال فترة التعاقدصالًحا لالستخدام في اْلنتاج أو تقديم الخدمة بانت

وال يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات وال تزيد على ثالثين سنة من تاريخ 

اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير، وأال تقل قيمة العقد اْلجمالية 

 .عن مائة مليون جنيه

لعليا لشئون المشاركة ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة ا

( من هذا القانون، الموافقة على إبرام عقد المشاركة 14المنصوص عليها في المادة )

 .لمدة تزيد على ثالثين سنة إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية
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وال تبدأ شركة المشروع في تقاضى أية مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو 

داء المنصوص عليه في العقد إال بعد إصدار الجهة إتاحة الخدمات وفقًا لمستوى األ

اْلدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى جودة األعمال أو المنتجات، أو الخدمات 

 .المتاحة

وقد ورد في تقرير لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  تعريف لمشاريع 

BOT ما إلى مجموعة من  بأنها عبارة عن: "أشكال لتمويل مشاريع تمنحها حكومة

المستثمرين أو إلى أحد الكيانات الخاصة يشار إليها بعبارة )االتحاد المالي للمشروع(. 

وذلك في شكل امتياز لصوغ مشروع معين وتشغيله وإدارته واستغالله تجاريا لعدد 

من السنين، تكون كافية السترداد تكاليف البناء إلى جانب تحقيق أرباح مناسبة من 

ت المتأتية من تشغيل المشروع. وفي نهاية المدة المتفق عليها، تنتقل ملكية العائدا

المشروع إلى الحكومة دون تكلفة. أو مقابل تكلفة مناسب، يكون قد تم االتفاق عليه 

 (1)مسبقا".

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بأنه: اتفاق تعاقدي يتولى  كما عرفته

قطاع الخاص إنشاء أحد المرافق األساسية في الدولة، بمقتضاه أحد األشخاص من ال

بما في ذلك عملية التقييم والتمويل والتشغيل والصيانة لهذا المرفق. حيث يقوم هذا 

الشخص الخاص بإدارة المرفق العام واستغالله لمدة معينة. ويسمح له خالل هذه 

أال يزيد عما هو  المدة بفرض رسوم مناسبة على المنتفعين من هذا المرفق. شريطة

مقترح في العطاء، وعما هو منصوص عليه في صلب العقد أو في اتفاق المشروع. 

وذلك لتمكين الشخص من استرجاع األموال التي استثمرها ومصاريف التشغيل 

                                                           

اريع متعلقة بمش( تقرير لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تهت عنوان: األعمال المقبلة ال1)

. )موقع 1996جوان  14ماي إلى 28. نيويورك. من 29البناء والتشغيل ونقل الملكية. الدورة 

cnudci  .)عل إنترنت 
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والصيانة، باْلضافة إلى عائد االستثمار. وفي نهاية المدة الزمنية المحددة يلتزم 

فق إلى الحكومة أو إلى شخص جديد يتم اختياره عن الشخص المذكور بإعادة المر

 (.1)طريق الممارسة العامة

ما هو إال امتداداً  BOTكما اعتبرت محكمة القضاء اْلداري المصري أن عقد 

لعقد االمتياز. فصرحت بأن: "التزام المرافق العامة ليس إال عقد إداري يتعهد أحد 

مسؤوليته بتكليف من الدولة أو إحدى  أفراد أو الشركات بمقتضاه على نفقته وتحت

وحداتها اْلدارية وطبقا للشروط التي توضع لها، بأداء خدمة عامة للجمهور وذلك 

مقابل التصريح له باستغالل المشروع لمدة محددة من الزمن واستيالئه على 

 (.2)األرباح."

 . (3) (B.O.Tخصائص عقود البوت )

 تعدد أطراف العقد  -1

 لمتعاقدة: حيث تبرم الجهة اْلدارية أو أحد أجهزتها عقداً الجهة اْلدارية ا

 مع المستثمر أو الشركة، ويتقرر بموجبه إدارة المشروع.

  الشركة المتعاقدة: وتتكون شركة المشروع من مستثمرين سواًء أكانوا

 مواطنين أم أجانب.

                                                           

حقوق االدارة المتعاقدة  -BOTعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ( 2010لحمود، د. وضاح، ) (1)

 ،.33و 32والتزاماته. دار الثقافة للنشر والتوزيع..ص

 دار الكتب القانونية. مصر. .B.O.Tالوجيز في عقود البوت( 2008الحبشي، د. مصطفي، ) (2)

( رسالة الحصول على الماجستير في القانون العام بعنوان 2009( المطيري، أ. متعب، )عام 3)

لية ك )تحديد القانون الواجب التطبيق في المنازعات اْلدارية لعقود اْلنشاء والتشغيل ونقل الملكية(،

 . 22الحقوق جامعة طنطا، ، ص 
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  الممولون: سواًء مؤسسات تمويل أم بنوك تقوم بتمويل المشروع، حيث

 رام عقد قرض بين شركة المشروع وتلك الجهات.يتم اب

  المقاول: يتم ابرام تعاقد بين شركة المشروع وبين مقاول يتولى تنفيذ

المشروع وقد يكون شريكاً فيها أو من الغير، وقد تفضل شركة المشروع باالستعانة 

 .(1)بشركة مقاوالت متخصصة ويعتبر المقاول هنا مقاول من الباطن

 ملتزم بتشغيل المشروع بعد االنتهاء من تجهيزه، وقد يتم المشغل: وهو ال

 التعاقد بين شركة المشروع وبين مشغل ليس من بين الشركاء في شركة المشروع.

  الخبراء: وهم اْلستشاريين والمتخصصين القانونيين ْلعداد دراسات جدوى

 اقتصادية وقانونية وخالفه.

على أن "على شركة  2010لسنة  67( من القانون رقم 12تنص المادة )

المشروع أن تعرض على الجهة اْلدارية اتفاقات المساهمين في شركة المشروع، 

ومشروعات العقود التي تزمع إبرامها مع الغير بقصد تنفيذ األعمال والخدمات محل 

عقد المشاركة، وذلك وفقًا لإلجراءات وفي المواعيد التي تحددها الالئحة التنفيذية 

 ."لهذا القانون

 الغاية منه إنشاء مرفق عام وتقديم خدمة عامة للجمهور. .2

( إلى إنشاء مرافق عامة ْلشباع حاجات المجتمع B.O.Tيهدف عقد البوت ) 

وتقديم خدمات نفعية، والدولة تلجا إلى عقد البوت لتحقيق أهداف معينة تبتغي منها 

لدولة وغيرها من خدمة ومصالح رعاياها من توفير خدمات وتحسين البنية التحتية ل

                                                           

( المطيري، د. محمد، الحقوق وااللتزامات التبادلية ألطراف عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية 1)

 .60)دراسة مقارنة في النظامين المصري والكويتي( كلية الحقوق جامعة طنطا ص 
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المشاريع الهامة، التي لها الدور األساسي والهام في توفير الخدمات العامة وتحقيق 

النفع العام، حيث تشترط الدولة عند إبرامها عقد البوت على الطرف األخر تحقيق 

 الدولة المتعاقدة. الغاية التي تسعى إليها

 التمويل الخاص بالمشروع في هذا النظام. .3

التمويل هو الدافع األساسي في لجوء الدولة إلى التعاقد بهذا النظام  يُعد عنصر

الذي يقوم أساساً على استخدام التمويل من القطاع الخاص ْلنشاء مشروعات البنية 

األساسية أو المشروعات الكبرى، وبذلك يحقق هذا النظام ميزة كبرى تتمثل في عدم 

 لتمويل المشروع. تحمل الموازنة العامة للدولة لثمة تكاليف 

كما يتميز هذا النظام في ارتكاز هذه العملية على المردود الناتج عن تشغيل 

واستثمار المشروع من أجل استرداد الديون والحصول على الربح المتوقع، وعلى 

ذلك يعتمد هذا النظام على التمويل بضمان السداد من عائد المشروع، وذلك مرتبط 

 نواحي الفنية واالقتصادية. بحسن أداء المشروع من ال

تمويل هذا النوع من المشروعات يستلزم اثبات القدرة االنتمائية لشركة      

 المشروع ْلتمام عملية التمويل باْلضافة الى استقطاب رؤوس األموال.

العالقة التمويلية ثالثية األطراف وهي )مؤسسات التمويل، وشركة المشروع،  

قة األولى بين المقرضين وشركة المشروع والمالحظ أن والسلطة المتعاقدة( العال

المقرضين يلجأون إلى تقليل فرصة تعرضهم للمخاطر بتقرير عدد من الضمانات، 

 . (1) يلتزم مؤسسو المشروع بتقديمها وهو ما يسمى )التمويل بحق رجوع محدود(

                                                           

لممولة من القطاع الخاص، أعدته ( دليل اليونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية ا1)

 .18(، ص 2010لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لألمم المتحدة، )طبعة 
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 لإلدارة المتعاقدة حق ثابت في الرقابة واْلشراف طيلة مدة العقد. .4

د مهمة الرقابة واْلشراف على تنفيذ العقد من قبل الدولة من الحقوق األساسية تُع

التي تتمتع بها اْلدارة في العقود اْلدارية، إذ تضمن من خاللها حسن سير المرفق 

العام وتحقيق الغاية التي تسعى إليها اْلدارة من إبرامها للعقد، وحق اْلشراف والرقابة 

ً مع شروط العقد يعني التحقق من إن المتعا ً متفقا قد قام بتنفيذ العقد تنفيذا صحيحا

 B.O.Tسواء من الجوانب الفنية أو اْلدارية أو المالية، ونظراً ألهمية عقود البوت )

( وطول مدتها يستدعي أن تكون للدولة حق اْلشراف والرقابة والتحقق من أن 

 بما يضمن سالمة المرفقالمتعاقد نفذ العقد تنفيذا صحيحا متفقا مع شروط العقد و

 وحسن سيره وانتظامه وتحقيق الغاية منه.

 ملكية المشروع تبقى لجهة اْلدارة المتعاقدة خالل جميع مراحل العقد . .5

من المؤكد أن ملكية المرفق العام موضوع العقد تبقى ثابتة للجهة اْلدارية 

نظام أنه عند تحديد المتعاقدة خالل جميع مراحل العقد، ومن المتعارف عليه في هذا ال

أطراف العقد في مقدمته يُذكر اسم الجهة اْلدارية المتعاقدة وتدون عبارة )ويعبر عنها 

ً بالملكية للجهة اْلدارية للمشروع. ومعنى ذلك أن  فيما بعد بالمالك( وذلك تصريحا

المشروع يبنى لحسابها وإن كان تمويله يتم من القطاع الخاص، وأن ما يتم نقله في 

 ية مدة العقد هو حيازة المشروع ال الملكية.نها

أن ما ذهب إليه بعض رجال القانون إلى أن ترجمة اصطالح  ومن هنا يرى الباحث

B.O.T  بعبارة )البناء والتشغيل ونقل الملكية( تحمل التزاماً قانونياً ال وجود له في

 العالقة القائمة بين جهة اْلدارة المتعاقدة وشركة المشروع.

( يشكل أحد بدائل الخصخصة حيث تنتقل إدارة المرفق B.O.Tفإن عقد )لذلك 

 العام فقط إلى القطاع الخاص وتبقى ملكيته بيد الجهة اْلدارية المتعاقدة.
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أما تعاقد الجهة اْلدارية مع شركة المشروع التي تتملك المشروع خالل مراحل 

 Build- Ownership- Operate- Transferالعقد فإنها صورة عقدية للعقود 

( والتي يجمع الفقه على ترجمتها بعبارة )عقود البناء B.O.O.Tوالمرموز لها )

والتملك والتشغيل ونقل الملكية( فملكية األصول خالل مدة المشروع تكون خالصة 

 للقطاع الخاص.

  (B.O.Tأهمية نظام البوت )

ق تطوير المرافاوالً: يساهم في جذب االستثمارات المحلية واألجنبية وتحسين و

 وتحقيق التنمية االقتصادية .  العامة

ثانياً: يتحمل القطاع الخاص تمويل إنشاء وتشغيل هذه المرافق وتحمل مخاطر 

التمويل فيها ولذلك تخفف العبء عن الموارد الحكومية المحدودة، وتتعاظم أهمية هذه 

ال استثمارات أجنبية العقود إذا كانت شركة المشروع مستثمراً أجنبياً مما يعني إدخ

 .(1)وتحسين ميزان المدفوعات وتخفيف العجز في الموازنة العامة

ثالثاً: ضخ أموال جديدة إلى السوق الوطني بإقامة مشاريع ومرافق جديدة، 

البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لأليدي  وزيادة الدخل القومي والتغلب على مشكلة

 .(2)العاملة الوطنية

                                                           

( المطيري، د. متعب، تحديد القانون الواجب التطبيق في المنازعات اْلدارية لعقود اْلنشاء 1)

 .10لعام، مرجع سابق، ص والتشغيل ونقل الملكية، رسالة الحصول على الماجستير في القانون ا

( بحث بعنوان "عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية وأثره على 2016( أبو نصير، د. مالك، )2)

( العدد الثقافي السنة 12االقتصاد الوطني" منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية المجلد )

 .50السادسة ص 
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لبيئة المناسبة للتنمية االقتصادية من خالل نقل األساليب رابعاً: توفير ا

 التكنولوجية الحديثة والوسائل التقنية إلى الدولة خاصة عندما تكون من الدول النامية.

خامساً: االستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع 

دارة العامة، مما يحسن من أداء هذه به اْلدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من اْل

 الخدمات.

سادساً: للمستثمر أن يحقق أرباحاً كبيرة في نظام البوت بالمقارنة بالمشروعات 

 األخرى من خالل الدخول في مجاالت استثمارية مرتفعة العائد.

سابعاً: فتح األبواب أمام المستثمرين الصغار عن طريق شراء أسهم وسندات 

 المشروع.

اً: فتح األبواب أمام مؤسسات التمويل عن طريق تحريك أموالهم الراكدة ثامن

 .B.O.Tبتقديم قروض وتسهيالت ائتمانية إلى المستثمر المتعاقد وفقاً لعقود 

 المطلب الثاني

 صور عقود البوت

صارت االتفاقات االقتصادية والتجارية تأخذ اليوم تسميات مختلفة. بحيث أنها 

لى مشاريع استثمارية جديدة يتم إحداثها من العدم، أو على تكون منصبة، سواء ع

صور متعددة وتتباين فتختلف  B.O.Tتتخذ عقود البوت  مشاريع قائمة من قبل، لذلك

( في كل او بعض عناصرها ، B.O.Tهذه العقود المشتقة عن العقود االم ) البوت 

 وعلى النحو اْلتي:

 جديدة الصور التعاقدية المنصبة على مشاريع -1
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الصور التالية، على  BOTيمكن أن نذكر من هذه العقود المشتقة من عقد      

 سبيل المثال، ال غير.

 ( عقد البناء والتشغيل والتملك ثم التحويلT.O.O.B )Operate , Owen 

and Tranfer Build, 

يقصد بهذا العقد: االتفاق المتضمن إقامة المشروع واستغالله وتملكه مؤقتا  

 .(1)دة محددة أي خالل فترة العقد. ثم تحويله في نهاية تلك المدة إلى الدولة المتعاقدةلم

 ( عقد البناء والتملك ثم التحويلO.O.B) Owen and Operate  Build, 

هو عقد يتضمن شروط بناء المشروع وتملكه واستغالله، وذلك طيلة مدة  

 انتهاء عمره االفتراضي.

 

 عقد البناء واالستغالل ( والتجديدR.O.B) operate and Renewal   

Build, 

يبرم هذا العقد من أجل إنجاز مشروع وتشغيله طيلة فترة متفق عليها مسبقا،  

 تم القيام بتجديده لفترة أخرى.

 ( عقد التصميم والبناء والتمويل واالستغاللO.F.B.D )Desing, Build, 

Finance and Operate 

                                                           

. دار الجامعة الجديدة. BOOTللتعاقد بنظام (  النظام القانوني 2010( شرباش، د. مي ، )1)

 15االسكندرية.. ص.

 



 
 

 

 

 2020  العَاشَرةُ    نة( السَّ 2( العدد )32اجمللد )  -مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ

- 231 - 
 

التفاق على عمل مسبق يتمثل في تصميم المشروع ثم يتميز هذا العقد في ا 

إنجازه عن طريق توفير التمويالت الالزمة لتشغيله طيلة مدة محدودة، وتحويل 

 المشروع إثر الدولة إثر انتهاء تلك المدة المتفق عليها.

 ( عقد البناء والتأجير والتحويلT.L.B )Build, Lease and Transfer 

ه بناء المشروع وتملكه مؤقتا من أجل تأجيره، سواء وهو اتفاق يتم بمقتضا 

 للمالك األصلي أو للغير. ثم تحويله في نهاية المدة المتفق عليها في العقد إلى الحكومة.

 ( عقد البناء واالستئجار والتحويلT.R.B )Build, Rent and 

Transfer 

 معين، على ببناء مشروع يتعهد الطرف المتعاقد مع الحكومة في هذا االتفاق 

أن يقوم باستئجاره منها لمدة معينة بعد تشغيله. ثم يقوم بتحويله في نهاية العقد 

 المتفق عليه إلى المالك األصلي )الدولة(، أو إلى جهة محددة في العقد.

 ( عقد البناء والتحويل والتشغيلO.T.B )Build, Transfer and 

Operate 

ن قبل المتعامل، ثم يتخلي عنه عن يتم بموجب هذا العقد بناء المشروع م 

طريق تحويله إلى الحكومة المالكة له. وذلك شريطة أن تتولى هذه األخيرة إبرام عقد 

آخر مع ذلك المتعامل، كي يشغل المشروع المنجز ويستغله لفترة امتياز محددة مقابل 

ة حصوله على إيرادات يتلقاها. ففي هذه الصورة من التعامل تكون الدولة مالك

للمشروع منذ نشأته، وبعد ذلك تبرم عقد امتياز جديد مع المتعامل، كي يستغل 

 المشروع لفترة يتم االتفاق عليها.

 ( عقد التأجير والتدريب والتحويلT.T.L )Lease, Training and 

Transfer 
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يتعهد المستثمر التابع للقطاع الخاص في هذا العقد بتمويل المشروع وتدريب  

تابعين للدولة. ثم يتولى تأجير المشروع لها فيما بعد، كي تقوم بتشغيله العاملين ال

 خالل فترة محددة على أن يعود في نهاية تلك الفترة إلى ذلك المالك الخاص.

 الصور التعاقدية المنصبة على مشاريع قائمة -2

هذه التعاقدات تلجأ إليها الدولة في حالة حاجتها إلى تجديد مشروع موجود  

 خدامه. ونورد فيما يأتي صورا من هذه التعاقدات على سبيل المثال فحسب.واست

 ( عقد التحديث والتملك والتشغيل والتحويلT.O.O.M) 

                        Modernize, Operate, Owen and Transfer 

يتعهد المتعامل مع الحكومة في هذا العقد على تحديث مشروع قائم     

طويره تكنولوجيا وفقا للمقاييس العالمية مقابل تشغيله وتملكه لفترة من قبل، وذلك بت

 متفق عليها. ثم تتم إعادته في نهاية تلك الفترة إلى المالك األصلي دون مقابل.

 ( عقد اْليجار والتجديد والتشغيل والتحويلT.O.R.L) 

                    Lease, Renewal, Operate and Transfer 

عاقد مع الحكومة في هذه الصورة باستئجار مشروع قائم ويقوم يتولى المت

بتجديده وتشغيله خالل مدة إيجار متفق عليها. وفي النهاية يعيد المشروع إلى الجهة 

 .(1)المالكة له دون قيد مقابل عن هذا التحويل

  

                                                           

 وتطبيقاته في الجزائر. BOT( هاجر، د. شماشمة، عقد البناء والتشغيل ونقل المكية 1)
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 المطلب الثالث

 اجراءات ابرام العقد 

د اْلدارية ويتبع فيه إجراءات ( من أهم صور العقوB.O.Tيُعتبر عقد البوت )

 تعاقد سائر العقود اْلدارية، إال أن هناك ما يميزه عن سائر العقود كما أشرنا إليه سلفاً.

يُعد عقد البوت عقداً إدارياً ذا طابع دولي يبرمه شخص معنوي بقصد تنظيم مرفق 

 ً نائية استث عام أو تسييره مستخدماً وسائل القانون العام وذلك بتضمين العقد شروطا

غير مألوفة في القانون الخاص، ويخضع لنظام قانوني واحد بالرغم من اتصال 

عناصره بأكثر من دولة، حيث يخضع لقانون الدولة التي يتبعه الشخص المعنوي العام 

ومعيار التفرقة بين  (.1)المتعاقد مع ما يتضمنه من تحديد ما هو المقصود بهذا العقد

والعقد اْلداري ذا الطابع الدولي هو الذي يقوم على تعلق العقد العقد اْلداري الوطني 

بمصالح التجارة الدولية، ويترتب على العقد انتقاالً لألموال والخدمات عبر الحدود 

 (.2)وهو ما يسميه الفقه بالمعيار االقتصادي

يخضع اختيار المستثمر لمبادئ العالنية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ 

 2010لسنة  67المساواة، وفقًا للقواعد واْلجراءات الواردة في القانون رقم الفرص و

ويتم النشر واْلعالن والتحضير لمنافسات المشاركة بالتنسيق مع  .والئحته التنفيذية

الوحدة المركزية للمشاركة. والمشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية 

                                                           

( القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشاة المعارف 1995( صادق، د. هشام ، )1)

 . 10باْلسكندرية، مصر، ص

وتكييفها القانوني، مجلة   B.O.T(، بحث في عقود الـ2001فهمي، المستشار. محمود ، ) (2)

 . 8، ص 2، السنة  461462ابريل، العدد  -مصر المعاصرة، يناير
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تثمار، والتنمية االقتصادية، والشئون الوزراء المختصين بالشئون المالية، واالس

 القانونية، واْلسكان والمرافق، والنقل، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة.

ويتولى الوزير المختص بالشئون المالية رئاسة اللجنة في حالة غياب رئيس 

ولرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه من الوزراء المعنيين إلى  .مجلس الوزراء

 .جنةعضوية هذه الل

وينضم لعضوية اللجنة الوزير المختص بمشروع المشاركة المطلوب تنفيذه عند 

ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام العمل فيها قرار من  .النظر في المشروع واعتماده

ونجمل  .رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بالشئون المالية

 ة في اْلتي:االجراءات التي تقوم بها الجهة االداري

للجهة اْلدارية بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة، أن تدعو إلى عقد  .1

لقاءات واجتماعات تمهيدية خاصة مع المستثمرين المؤهلين لمناقشة األمور المتعلقة 

بمواصفات المشروع وشروطه التمهيدية، على أن تتاح كافة االستفسارات واْلجابات 

 لمؤهلينعليها لجميع المستثمرين ا

للمستثمر المؤهل أن يشترط على السلطة المختصة بالجهة اْلدارية  .2

االلتزام بعدم إفشاء سرية أي من البيانات الخاصة بتحفظاته أو توقعاته االقتصادية أو 

المالية، ويكون التعامل مع المستثمرين المؤهلين بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة 

 .بينهم

ْلدارية أن تقرر إعادة دراسة مواصفات للسلطة المختصة بالجهة ا .3

المشروع وشروطه التمهيدية بناء على ما تم في اللقاءات واالجتماعات المشار إليها، 

 .(1بما ال يؤثر على معايير التأهيل وذلك قبل إصدار دعوة تقديم العطاءات)

                                                           

الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في  2010لسنة  67من القانون رقم  (21( المادة )1)

 فق العامة.مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرا
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للسلطة المختصة بالجهة اْلدارية بموافقة مسبقة من الوحدة المركزية  .4

، أن تقرر أن يكون تقديم العطاءات الفنية والمالية على مرحلتين يتم في للمشاركة

األولى تقديم عرض غير ملزم يحتوى على الخطوط العريضة للعطاء الفني والمالي، 

( من هذا القانون، ويتم في المرحلة الثانية 23يليه حوار تنافسي، وفقا لحكم المادة )

وتنظم الالئحة التنفيذية  .ى أساسها التقييم النهائيتقديم العطاءات النهائية التي يتم عل

 .(1لهذا القانون أحكام وإجراءات الطرح على مرحلتين)

للجهة اْلدارية أن تجرى حواراً تنافسيًا مع المستثمرين المؤهلين الذين  .5

تقدموا بعروضهم غير الملزمة، وذلك باالشتراك مع الوحدة المركزية للمشاركة، بناء 

مسبقة وتحت رقابة اللجنة العليا لشئون المشاركة بهدف الحصول على على موافقة 

إيضاحات بشأن عناصر العطاء الفني والمالي، وتكون هذه الحوارات مع كل صاحب 

ويجب أن تتم تلك الحوارات في إطار من المساواة بين المستثمرين  .عطاء على حدة

ناقشات أو يبدى من المؤهلين، وال يجوز إفشاء سرية ما يدور خاللها من م

 (.2معلومات)

تعد الجهة اْلدارية بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة كراسة  .6

الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، ويجب أن تتضمن الكراسة، على وجه 

 :الخصوص، ما يأتي

 المعلومات العامة المتعلقة بالمشروع والتي تلزم ْلعداد العطاءات وتقديمها. 

 لمشروع والشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في العطاءمواصفات ا. 
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  مواصفات المنتج النهائي ومواصفات ومستوى الخدمة ومؤشرات األداء

والمتطلبات الرئيسية للجهة اْلدارية ولجهات التنظيم والرقابة للمرافق والخدمات محل 

 .يرهاالتعاقد فيما يتعلق بمعايير السالمة واألمن وحماية البيئة وغ

  الشروط الرئيسية لعقد المشاركة، وغيره من االتفاقات التكميلية، مع بيان

 .ما يعتبر منها شروًطا غير قابلة للتفاوض

  تحديد طريقة وأسس المفاضلة بين العطاءات، وفي حالة اختيار نظام التقييم

والدرجة  ابالنقاط يجب بيان معايير تقييم العطاءات   وأسس المقارنة بينها فنيًا وماليً 

 .التي تمنح لكل معيار منها، والطريقة التي تطبق بها تلك المعايير في تقييم العطاءات

 المستندات والنماذج والمواعيد الواجب مراعاتها واستيفاؤها في العطاء. 

  (1قيمة التأمين المؤقت وطريقة حساب التأمين النهائي). 

لجنة من عناصر فنية  تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة اْلدارية .7

ومالية تتولى وضع التكاليف األساسية للمشروع في حالة تنفيذه بواسطة الجهة 

اْلدارية ويطلق عليها "القيمة التقديرية" وعلى اللجنة إعداد تقرير عن أعمالها، 

يتضمن بيان األسس التي اتبعتها لوضع تلك التكاليف وتحديد هذه القيمة، يوضع في 

 ع عليه من جميع أعضاء اللجنة.مظروف مغلق موق

تتولى الوحدة المركزية للمشاركة مراجعة التكاليف األساسية للمشروع  .8

وتضيف إليها تكلفة التمويل وحساب المخاطر واألعباء التي يتحملها القطاع الخاص 

لتنفيذ المشروع، وترفع بتقديرها الجديد تقريراً يتم اعتماده من اللجنة العليا لشئون 

ة يطلق عليه "المقارن الحكومي" يوضع في مظروف مغلق موقع عليه من المشارك

رئيس الوحدة المركزية للمشاركة وال يفتح إال بعد فتح المظاريف المالية للعطاءات 
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ً وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون األسس التي يتعين اتباعها عند  المقبولة فنيا

 .(1) الحكوميوضع كل من القيمة التقديرية والمقارن 

تتولى الجهة اْلدارية بعد اعتماد السلطة المختصة لمذكرة الطرح النهائية  .9

وكراسة الشروط والمواصفات، توجيه الدعوة إلى المستثمرين المؤهلين لسحب 

كراسة الشروط وأداء الثمن المحدد لها وذلك طبقا لألسس والقواعد التي تبينها 

 .(2)الالئحة التنفيذية لهذا القانون

تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني واْلخر للعرض  .10

المالي، ويجب أن يتضمن المظروف الفني المواصفات التفصيلية الالزمة لتحقيق 

مستوى الخدمة أو مستوى المنتج النهائي للمشروع، طبقا للتحديد الوارد بكراسة 

على العطاءات المقبولة فنيًا، الشروط والمواصفات ويقتصر فتح المظاريف المالية 

وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد واْلجراءات الخاصة بتقديم العطاءات 

 .(3)وفتح المظاريف والمستندات والبيانات التي يتعين أن يتضمنها كل مظروف

يجوز أن يتقدم بالعطاء تحالف مكون من أكثر من مستثمر مؤهل،  .11

التحالف، وذلك ما لم تنص كراسة الشروط والمواصفات على  ويقدم العطاء باسم هذا

وفي حالة تقديم العطاء من  .وجوب تقدم المستثمرين المؤهلين بعطاءاتهم منفردين

تحالف، فإنه ال يجوز ألي من المستثمرين أعضاء هذا التحالف تقديم عطاء آخر بطريق 

ن خالل إحدى الشركات التي مباشر أو غير مباشر منفرًدا أو من خالل تحالف آخر أو م

يملك أغلبية رأسمالها أو تكون له السيطرة على إدارتها أو تكون ملكيته أو إدارته 
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خاضعة لسيطرة إحدى هذه الشركات، وذلك ما لم تنص شروط الطرح على خالف ذلك، 

 .(1)ويقع باطالً أي عطاء يقدم على خالف أحكام هذه الفقرة

بالجهة اْلدارية لجنة لتلقى  تشكل بقرار من السلطة المختصة .12

ً من عناصر فنية ومالية وقانونية مناسبة وتنظم  ً وماليا العطاءات ودراستها فنيا

الالئحة التنفيذية لهذا القانون اختصاص اللجنة ونظام عملها وترتيب العطاءات 

المقبولة فنيا وتحديد العطاءات المستبعدة، ويجب أن تضم اللجنة في عضويتها ممثالً 

كل من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ووزارة المالية، والوحدة المركزية  عن

للمشاركة، وللجنة أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من بين أعضائها أو ممن ترى 

اللجنة االستعانة بهم من ذوى الخبرة لدراسة النواحي الفنية والمالية والقانونية 

للشروط والمواصفات المعلنة وتقييم المطابق  للعطاءات المقدمة، ومدى مطابقتها

منها، وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى لجنة تلقى العطاءات 

لدراستها وتقييم المطابق منها وفقا لمعايير التقييم التي تحددها كراسة الشروط 

يم عطاء درجة للتقيوالمواصفات وبما يحقق أفضل جدوى اقتصادية للدولة، ويمنح كل 

وفقا لألسس وبالطريقة المبينة بطلب تقديم العطاء النهائي وكراسة الشروط 

 .(2)والمواصفات، ويتم بناء على هذه الدرجة ترتيب العطاءات المقبولة فنيًا

يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات، ويدعى  .13

ً لحضور جلس ة فتح المظاريف المالية، ويتم إرساء مقدمو العطاءات المقبولة فنيا

المشروع على صاحب العطاء األجدى اقتصاديا من بين العطاءات المقبولة فنياً وذلك 

بعد إعمال الوزن النسبي لعناصر العطاء المالية والفنية الوارد بيانه في كراسة 
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طاءات من عالشروط والمواصفات، وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تقييم ال

 .(1)الناحيتين الفنية والمالية

يجوز أن تجرى مفاوضات مع صاحب العطاء الفائز في شأن بعض  .14

اْليضاحات والتفصيالت الخاصة باالشتراطات الفنية والمالية، وال يجوز أن تتناول 

هذه المفاوضات أية شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقديم العطاءات شروطاً غير قابلة 

أو لم يبد صاحب العطاء أية تحفظات عليها في العطاء المقدم منه، كما ال للتفاوض، 

يجوز إجراء أي تعديل في الشروط الفنية والمالية بما يقل عن الشروط التي تضمنها 

 .(2)العطاء وتم تقييمه على أساسها

تُلغى إجراءات الطرح إذا تم االستغناء عن تنفيذ المشروع نهائياً أو  .15

 :لحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحاالت اْلتيةإذا اقتضت المص

  إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إال عطاء

 .وحيد

  إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات ال تتوافق مع الشروط

 ً  .والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها ماليا

 لعطاء األقل تزيد زيادة غير مبررة على المقارن الحكومي إذا كانت قيمة ا

 .المعتمد من اللجنة العليا لشئون المشاركة

ويكون اْللغاء بقرار من السلطة المختصة بالجهة اْلدارية بناء على توصية لجنة 

تلقى العطاءات ودراستها وبناءً على موافقة مسبقة من اللجنة العليا لشئون المشاركة، 

يشتمل القرار على األسباب التي بنى عليها، وال يجوز ألي من مقدمي ويجب أن 

العطاءات المطالبة بأي تعويض عن قرار اْللغاء بخالف نسبة من المصروفات التي 
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يتكبدها أصحاب العطاءات المقبولة فنيًا في سبيل االشتراك في المنافسة للفوز بأحد 

 .لتنفيذية لهذا القانونمشروعات المشاركة وفقاً لما تحدده الالئحة ا

ويجوز في الحاالت والحدود التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون قبول 

 .(1)العطاء الوحيد أو العطاء الذى تزيد قيمته على المقارن الحكومي

على صاحب العطاء الفائز تأسيس شركة، تسمى "شركة المشروع"  .16

حدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون غرضها الوحيد تنفيذ المشروع المعلن عنه، وت

الشروط الواجب توافرها في شركة المشروع، وحاالت السماح لذات الشركة بتنفيذ 

عقود مشاركة أخرى بشرط موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، كما تحدد الحاالت 

 .(2)التي يلزم فيها تقديم تأمين نهائي وأسس تقديره وطريقة أدائه

 

 انيالمبحث الث

 اْلثار القانونية لعقد البوت

بأنه: "عقد إداري حديث، يستهدف القيام  BOTيعرف البعض من الفقه عقد 

بمشاريع ضخمه تعهد بها الدولة إلى إحدى الشركات الوطنية أو األجنبية، للقيام 

بإنشاء مرفق عام وتشغيله لحسابها الخاص، مدة من الزمن، على أن تلتزم تلك 

ية المشروع إلى الدولة، أو إلى الهيئة العامة، بعد انقضاء المدة الشركة بنقل ملك

 المتفق عليه".

إن العقود التي يبرمها أحد أشخاص القانون العام )االدارة المركزية أو المحلية(  

مع أحد أشخاص القانون الخاص)شخص طبيعي أو معنوي( ترتب التزامات متبادلة 
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عن االلتزامات الواردة  BOTتختلف في عقد  بين الطرفين. غير أن هذه االلتزامات

 في عقود أخرى مشابهة له.

يترتب على العقد عدة آثار تتمثل في حقوق الدولة والمستثمر والتزامات كل و 

 منهما:

 المطلب األول

 حقوق الدولة وإلتزاماتها في عقد البوت

حقوق الدولة : تتمتع الدولة بمجموعة من الحقوق لضمان سير المرفق   .أ

 لعام  وكما يأتي :ا

 الرقابة على تنفيذ العقد -1

لإلدارة حق رقابة ومتابعة المتعاقد في تنفيذ العقد في جميع مراحله لكون هذه 

المرافق جزء من تشكيالتها يتحتم عليها مراقبة نشاطها. وليس معنى ان الدولة قد 

 . .(1)فقعهدت للقطاع الخاص ادارة المرافق العامة انها ستتخلى عن هذه المرا

على أن "تتولى الجهة  2010لسنة  67( من القانون رقم 5وقد نصت المادة )

اْلدارية المتعاقدة وغيرها من الجهات المعنية بتنظيم ورقابة المرافق والخدمات محل 

التعاقد، متابعة شركة المشروع عند إنشائه وتجهيزه وإتاحة المنتجات والخدمات محل 

تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونًا، ولها في سبيل ذلك عقد المشاركة والتأكد من 

                                                           

وفقاً   B.O.Tد رسالة دكتوراه بعنوان "النظام القانوني لعق( 2016) ( العدساني، د. طارق ، 1)

للتشريع الكويتي بالمقارنة بالقانون المصري والقانون المقارن"، جامعة االسكندرية كلية الحقوق 

 .  114، مصر، ص 
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تعيين مندوبين لها لمراقبة التنفيذ، وذلك طبقًا للشروط واألحكام المنصوص عليها في 

 .العقد، وبمراعاة معايير وقواعد الرقابة المقررة قانونًا

ى لوإذا تضمن عقد المشاركة إسناد التشغيل أو االستغالل لشركة المشروع، فع

الجهة اْلدارية باالتفاق مع الشركة وتحت إشراف الجهات المعنية بتنظيم ورقابة 

المرافق والخدمات محل التعاقد، تشكيل لجنة للتأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة 

للمستوى المطلوب، وتقديم تقارير دورية، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام 

 .تقاريرعمل اللجنة وما تقدمه من 

وعلى شركة المشروع، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن تقدم 

إلى اللجنة كل ما تطلبه من األوراق أو المعلومات أو البيانات الالزمة للقيام بمهامها، 

وأن تسمح له بزيارة المواقع التي تطلب زيارتها والتفتيش عليها في أي وقت، وذلك 

  .تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون"كله على النحو الذى 

 يتضح من نص المادة السابقة أن للدولة حق الرقابة المتمثلة في اْلتي:

متابعة شركة المشروع في إنشائه وتجهيزه وكذلك التأكد من تحقيق مستويات  -

 الجودة المقررة قانونًا. 

وص حكام المنصتعيين مندوبين لها لمراقبة التنفيذ، وذلك طبقًا للشروط واأل -

 عليها في العقد، وبمراعاة معايير وقواعد الرقابة المقررة قانونًا.

تشكيل لجنة للتأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوى المطلوب، وتقديم  -

تقارير دورية. وعلى شركة المشروع أن تقدم إلى اللجنة كل ما تطلبه من األوراق أو 

يام بمهامها، وأن تسمح له بزيارة المواقع التي تطلب المعلومات أو البيانات الالزمة للق

 زيارتها والتفتيش عليها في أي وقت.
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على شركة المشروع التي يتضمن عقد المشاركة إسناد استغالل المشروع  -

إليها، االلتزام بكفالة المساواة التامة بين المنتفعين بالمنتجات أو الخدمات التي يتيحها 

 .كام بيع المنتج أو تقديم الخدمةالمشروع، سواء من حيث أح

نطاق هذه الرقابة والياتها يختلف من عقد الى اخر حسب طبيعة المشروع 

موضوع العقد، وغالبا ما تتولى هذه الرقابة هيئات خاصة في الدولة على انه يالحظ 

ان سلطة االدارة في الرقابة والتوجيه ليست مطلقة وانما تتقيد بأن يكون الباعث منها 

يق المصلحة العامة وضمان سير المرفق العام وان ال تستخدم هذه السلطة لعرقلة تحق

 عمل شركة المشروع بما يضر بها وبالمصلحة العامة.

 تعديل العقد -2

الخاص بتنظيم مشاركة  2010لسنة  67( من القانون رقم 7تضمنت المادة )

ق العامة أن للجهة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمراف

اْلدارية تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وغير ذلك من األعمال أو مقابل 

الخدمات المتفق عليها في عقد المشاركة، كما أن لها إذا تضمن العقد إسناد تشغيل 

المشروع أو استغالله لشركة المشروع، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، الحق في 

يله أو استغالله، بما فيها أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، تعديل قواعد تشغ

وذلك كله في إطار الحدود المتفق عليها في العقد، وبعد موافقة اللجنة العليا لشئون 

المشاركة ودون إخالل بحق شركة المشروع أو الجهة اْلدارية في التعويض بحسب 

وإذا تم تعديل سعر بيع المنتج أو  .لعقداألحوال، طبقًا لألسس والقواعد التي يبينها ا

 .مقابل تقديم الخدمة، فال يسرى هذا التعديل إال بأثر مباشر

( من القانون المشار إليه على أنه "يجوز االتفاق على تعديل 8كما نصت المادة )

عقد المشاركة طبقًا لألسس والقواعد المنصوص عليها في العقد وذلك إذا طرأت 
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بعد إبرام عقد المشاركة بما في ذلك التعديالت في التشريعات ظروف غير متوقعة 

 .السارية وقت إبرام العقد"

( 8( و)7( منه على أن "مع عدم اْلخالل بحكم المادتين )37كما نصت المادة )

من هذا القانون، ال يجوز تعديل أي من بنود عقد المشاركة وغيره من االتفاقات 

وإذا كانت التزامات الجهة اْلدارية المتعاقدة مرتبطة  الملحقة به إال بموافقة أطرافه.

بالتزامات مالية تقع على عاتق إحدى الجهات اْلدارية األخرى، فال يكون هذا التعديل 

 .نافذا دون موافقة كتابية مسبقة من هذه الجهة

وال يجوز لشركة المشروع التنازل عن عقد المشاركة أو أي من الحقوق التي 

لتزامات الواردة فيه إال لغرض التمويل وبعد موافقة كتابية مسبقة من يرتبها أو اال

السلطة المختصة بالجهة اْلدارية المتعاقدة، ويقع باطالً كل اتفاق يتم على خالف 

 .ذلك"

مما سبق يتضح أن لإلدارة الحق في مواجهة المتعاقد معها في تعديل االلتزامات 

بالزيادة او اْلنقاص، وهذه السلطة او الحق  التعاقدية المنصوص عليها في العقد اما

للدولة يجد ما يبرره في متطلبات سير المرفق العام ومسايرة ما يتطلبه من تطور وفق 

المستجدة. ولكن سلطة الدولة في تعديل بنود العقد ليست مطلقة بل مقيدة  الظروف 

ا يقلبه  يتجاوز حدبان يقتصر التعديل على الشروط المتعلقة بسير المرفق العام وان ال

الى عقد جديد، ومقابل ذلك يجوز للشركة حق المطالبة بالتعويض عن االضرار التي 

 سببها هذا التعديل او المطالبة بفسخ العقد. 
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 إيقاع الجزاءات  -3

عند اخالل المتعاقد بأحد التزاماته في تنفيذ العقد، يكون للدولة حق توقيع جزاءات 

هدف منها الضغط على شركة المشروع للتنفيذ استناداً إلى مالية أو ضاغطة، يكون ال

امتيازات جهة اْلدارة التي منحها القانون إياها لضمان تنفيذ االلتزامات الضرورية 

 لسير المرفق العام.

وقد تكون تلك الجزاءات مالية يدفعها المتعاقد لجهة اْلدارة ويكون منصوص 

ن تلك الجزاءات ضاغطة مثل أن تحل جهة عليها في العقد المبرم بينهما، وقد تكو

اْلدارة محل شركة المشروع في التنفيذ ويكون ذلك على نفقة شركة المشروع، حيث 

الخاص بتنظيم مشاركة القطاع  2010لسنة  67( من القانون رقم 9نصت المادة )

الخاص في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة على أن "للجهة 

رية أن تباشر بنفسها أو عن طريق من تختاره لذلك، إدارة المشروع وتشغيله أو اْلدا

استغالله إذا أخلت شركة المشروع إخالالً جوهريًا بالتزاماتها في تشغيل المشروع، 

أو في تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونًا أو في عقد المشاركة، ولم تقم بإصالح 

صالحه خالل المدة المنصوص عليها في عقد الخلل ولم تتدخل جهة التمويل ْل

المشاركة من تاريخ إخطارها بذلك، دون إخالل بالتزام شركة المشروع بتعويض 

 الجهة اْلدارية عن األضرار الناجمة عن هذا اْلخالل".

وقد يبلغ هذا االخالل حداً جسيماً فتستخدم الدولة حقها في فسخ العقد، وكل ذلك  

 إذا شابه تعسف من جانب جهة اْلدارة. ْلدارييخضع لرقابة القضاء ا

 ب: التزامات الدولة

يترتب على عقد البوت مجموعة من االلتزامات تقع على عاتق الدولة من أهمها 

: 
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تيسير وتسهيل اْلجراءات اْلدارية أمام شركة المشروع ومنها تسليم الموقع   -1

االبقاء على ملكية الدولة الذي سيقام عليه المشروع للشركة، ونقل حيازته إليها مع 

 له. كذلك تسهيل اجراءات تخصيص األراضي لالزمة ْلقامة المشروع.

العمل على اقامة مناطق استثمارية آمنة، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات   -2

االستثمارية وتسهيل إجراءات استكمال وانهاء طلبات المستثمرين بعد الحصول على 

الشركة وتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بهم  الموافقات الالزمة للمستثمر او

 وإصدار النشرات الخاصة بذلك.

يقع على عاتق الدولة االلتزام بتنفيذ بنود العقد المتعلقة بها واحترام جميع   -3

الشروط المذكورة في العقد، وتنفيذه بحسن نيه، وال يقتصر التنفيذ على هذه الشروط 

 زماته وفقا للقانون والعرف وبحسب طبيعة االلتزام.فقط بل يشمل ايضا ما يعد من مستل

ً لنظام البوت في الغالب تقوم على رأسمال مصدره  -4 المشاريع المقامة وفقا

القطاع الخاص لتمويل هذه المشروعات الضخمة وبالتالي من حق الدولة سن 

التشريعات الخاصة باالستثمار لتشجيعه ودعم التنمية االقتصادية، اذ ان هذه 

ً لذلك تضمنت المادة )المش ( من 38روعات تتطلب أموال كبيرة لتمويلها، وتطبيقا

الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات  2010لسنة  67القانون رقم 

البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة "للجهة اْلدارية المتعاقدة إبرام اتفاقات 

تنظم طريقة أداء االلتزامات المالية لجهة مباشرة مع جهات التمويل وشركة المشروع 

اْلدارة لصالح شركة المشروع وجهات التمويل. ويجوز أن تتضمن االتفاقات المشار 

إليها حكًما بأن تضمن وزارة المالية الجهة اْلدارية في أداء التزاماتها المالية محل 

نفيذ لمشروع في تالتعاقد، وما يتعلق بتنظيم حق جهة التمويل في الحلول محل شركة ا

أحكام العقد أو في تعيين مستثمر جديد بعد موافقة السلطة المختصة، وذلك في حالة 
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إخالل شركة المشروع بالتزاماتها الجوهرية، أو مستويات الجودة المقررة قانونًا أو 

 .في العقد، على نحو يخول السلطة المختصة إنهاء العقد"

 المطلب الثاني

 ثمر او الشركةحقوق والتزامات المست

ً للمستثمر او الشركة، كما يترتب عليه بعض     يترتب على عقد البوت حقوقا

 االلتزامات وهي كما يأتي:

 :(1)حقوق المستثمر أو الشركة .أ

 بمجموعة من االمتيازات والضمانات وهي:  يتمتع المستثمر او الشركة 

جموعة من العقارات . طلب التمليك: قد يحتاج اقامة المرفق العام الى امتالك م1

التي تعود ملكيها الى االفراد أو الحصول على حق ارتفاق مقرر على أرض الغير، لذا 

ال بد من أن تعطى الشركة الحق في طلب امتالك العقارات الالزمة ْلقامة المشروع 

 وتشغليه.

. ضمان عدم تعرض المشروع للمصادرة والتأميم: للمستثمر أو الشركة العديد 2

وق والضمانات ويُعد من أهم الضمانات التي تُمنح للمستثمر او الشركة الحق من الحق

في الحصول على ضمانة عدم مصادرة المشروع وتأميمه، وذلك لتشجيع المستثمرين 

 وطمأنتهم بعدم تعرض مشاريعهم للتأميم.

                                                           

النفطية دراسة مقارنة"،   B.O.Tرسالة دكتوراه بعنوان "عقود( 2011( العجمي، د. فدغوش، )1)

 .  176جامعة القاهرة كلية الحقوق، ص 
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. تملك العقارات دون التقيد بتملك األجانب: تعطي بعض الدول حق تملك 3

جانب دون التقيد بتملك األجانب، وذلك لتشجيع االستثمار والمساهمة في العقارات لأل

 عملية التنمية والتطوير.

. الحق في االقامة في الدولة مانحة االمتياز: للمستثمرين األجانب حق اْلقامة 4

في الدولة التي يقام فيها المشروع ولهم الحق في تسهيل مهمة دخولهم وخروجهم 

 للبالد دون قيود.

اْلعفاء من الضرائب والرسوم: للمستثمر أو شركة المشروع الحق في طلب  .5

اْلعفاء من الضرائب والرسوم وللدولة في سبيل تشجيع الشركات الخاصة األجنبية 

هذه الشركات المتعلق بإقامة وتشغيل  على االستثمار داخل الدولة أن تعفي نشاط 

 المرفق العام من الضرائب .

: تحمي الدولة مانحة االمتياز اْلنتاج الوطني وذلك بفرض . حرية االستيراد6

قيود على استيراد السلع والتجهيزات اال ان عقد البوت يتطلب رفع هذه القيود الستيراد 

 السلع والتجهيزات الالزمة للمشروع وتشغيله.

. تحصيل الرسوم من المنتفعين من المرفق: تتحمل شركة المشروع في عقود 7

انشاء المشروع وتشغيله ولتغطية هذه التكاليف والحصول على قدر من  البوت تكاليف

الربح ويحق لشركة المشروع ان تحصل على الرسم مقابل الخدمات التي تقدمها إلى 

المنتفعين بوصفه المقابل النقدي في هذه العقود، على ان هذا الرسم يعد من الشروط 

 ع والدولة ومن ثم يحق للدولة التدخلالتعاقدية التي تخضع لالتفاق بين شركة المشرو

 .(1)في حاله ما اذا كان سعر الخدمة ال يتناسب مع مقدرة المنتفعين

                                                           

عقود  دراسة في، بحث بعنوان "نائب رئيس مجلس شورى الدولة، عبد اللطيف  نايف، د.( 1)

  .جمهورية العراق"، البناء والتشغيل والتحويل )نقل الملكية( (B.O.Tالتزام المرافق العامة البوت )
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أنه "يجوز  2010لسنة  67( من القانون رقم 3وفي هذا الشأن تضمنت المادة )

( قيام 2أن يتضمن عقد المشاركة باْلضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة )

ل المشروع وتقديم الخدمة أو المنتج للجهة اْلدارية لتتولى شركة المشروع بتشغي

 .تقديمه لجمهور المستهلكين أو المنتفعين

( من القانون نفسه أنه "على شركة المشروع التي يتضمن 6كما تضمنت المادة )

عقد المشاركة إسناد استغالل المشروع إليها، وااللتزام بكفالة المساواة التامة بين 

لمنتجات أو الخدمات التي يتيحها المشروع، سواء من حيث أحكام بيع المنتفعين با

وللشركة بعد موافقة السلطة المختصة، متى اقتضت المصلحة  .المنتج أو تقديم الخدمة

العامة ذلك، تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من المنتفعين الذين تتساوى مراكزهم 

امة مقررة سلفًا، وبشرط المساواة بين القانونية، على أن يكون ذلك وفقًا لقواعد ع

 .أشخاص كل فئة

 ب. التزامات المستثمر او الشركة

يترتب على عقد البوت بعض االلتزامات تكون على عاتق شركة المشروع     

 نجمل أهمها في اْلتي:

التنفيذ الشخصي للعقد: يتم بموجب عقد البوت اختيار شركة المشروع  .1

التالي ال يجوز للملتزم النزول عن التزامه للغير وإال على أساس اعتبارات شخصية وب

 كان لمانح االلتزام إنهاء العقد.

من القانون سالف الذكر أنه على شركة المشروع أن  12وقد تضمنت المادة 

تعرض على الجهة اْلدارية اتفاقات المساهمين في شركة المشروع، ومشروعات 
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تنفيذ األعمال والخدمات محل عقد  العقود التي تزمع إبرامها مع الغير بقصد

 (.1المشاركة)

تنفيذ العقد ضمن المهل المحددة: نظرا ألهمية عقود البوت وارتباطها  .2

بالمصلحة العامة تذهب اغلب التشريعات إلى إلزام شركة المشروع بالتقيد بالمدد 

 سيرالزمنية لتنفيذ العقد ، ذلك ان عدم مراعاة تلك المدد يؤدي إلى اْلخالل بحسن 

 المرافق العامة واْلضرار بالصالح العام .

إدارة المرفق العام: يعتبر هذا االلتزام التزاما ضروريا وجوهريا الن الهدف  .3

من إقامة المشروع هو تشغليه وتقديم الخدمة العامة للجمهور وإدارته وفق ما يحقق 

 هذا الهدف.

ركة المشروع على ش 2010لسنة  67من القانون رقم  13وقد تضمنت المادة 

أن تقدم إلى الجهة اْلدارية المتعاقدة تقارير دورية عن أعمال البناء والتجهيز 

والتطوير والصيانة والتشغيل واالستغالل التي تقوم بها تنفيذًا لعقد المشاركة، بحسب 

األحوال، كما أن على الشركة ضمان توافر االشتراطات البيئية، وشروط الصحة 

 .(2المشروع والمنتفعين به)والسالمة للعاملين ب

هذا االلتزام ظاهر من  . القيام باْلنشاءات الالزمة للمشروع وتسيير المرفق:4

 وهو التزام أصيل يقع على عاتق الملتزم . تركيبة اسم العقد 
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. تسليم ونقل ملكية المشروع للجهة مانحة االمتياز: بعد انتهاء المدة المحددة 5

المشروع من التزاماتها العقدية فأنها تلتزم بتسليم ونقل في العقد وحتى تتحرر شركة 

 ملكية المشروع الى الجهة مانحة االمتياز وفقا لبنود العقد والشروط الواردة فيه.

. تدريب األيدي العاملة: اتجهت اغلب التشريعات الى فرض التزام على عاتق 6

كفاءتها ورفع مهاراتهما المستثمر بتدريب األيدي العاملة الوطنية وتأهيلها وزيادة 

 وقدراتها وهو ما الزم به قانون االستثمار العراقي المستثمرين.

 المطلب الثالث

 األحكام الموضوعية في التعاقد

والخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في  2010لسنة  67جاء بالقانون رقم 

 مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة أنه:

 ن يتضمن عقد المشاركة بصفة خاصة ما يأتي:يجب أ  -1

  طبيعة ونطاق األعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداؤها

 .وشروط تنفيذها

  ملكية أموال وأصول المشروع والتزامات األطراف المتعلقة بتسليم واستالم

 .موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع

 لتراخيص والتصاريح والموافقاتمسئولية الحصول على ا. 

 االلتزامات المالية المتبادلة وعالقتها بطريقة التمويل. 

  سعر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها المشروع وأسس

 وقواعد تحديدهما، وأسس 

قواعد تعديلهما بالزيادة أو النقصان، وكيفية معالجة معدالت التضخم، وما يرتبط 

 .عار الفائدة، إن كان لذلك مقتضبتغيير أس
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  وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة واْلشراف والمتابعة المالية واْلدارية

 .والفنية لتشغيل المشروع واستغالله وصيانته

  تنظيم حق الجهة اْلدارية في تعديل شروط البناء والتجهيز والصيانة

روع، وأسس وآليات والتشغيل واالستغالل وغير ذلك من التزامات شركة المش

 .التعويض عن هذا التعديل

  أنواع ومبالغ التأمين على المشروع، ومخاطر تشغيله أو استغالله، وضمانات

 .التنفيذ الصادرة لصالح الجهة اْلدارية، وأحكام وإجراءات استردادها

  تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجئ أو

 .اهرة أو باكتشاف اْلثار والتعويضات المقررة، بحسب األحوالبالقوة الق

 مدة العقد، وحاالت اْلنهاء المبكر أو الجزئي وحقوق األطراف المرتبطة. 

  الحاالت التي يحق فيها للجهة اْلدارية اْلنهاء المنفرد للعقد، وااللتزامات

 .المالية المترتبة على استخدام هذا الحق

 لمشروع عند نهاية مدة التعاقد أو في حاالت اْلنهاء تنظيم قواعد استرداد ا

 .(1المنفرد أو اْلنهاء المبكر أو الجزئي)

يخضع عقد المشاركة ألحكام القانون المصري، ويقع باطالً كل اتفاق يتم  -2

ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة االتفاق على تسوية  .على خالف ذلك

د المشاركة بطريق التحكيم، أو غيره من وسائل تسوية المنازعات الناشئة عن عق

 .(2المنازعات غير القضائية وذلك طبقاً لما يتفق عليه في عقد المشاركة)

ال يجوز حل شركة المشروع أو تغيير الشكل القانوني لها أو تخفيض  -3

 .رأسمالها إال بعد موافقة السلطة المختصة بالجهة اْلدارية المتعاقدة
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ن النظام األساسي لشركة المشروع حظراً على تداول أسهمها ويجب أن يتضم

قبل تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو التطوير وعلى تداول األسهم المملوكة 

لألغلبية الحائزة لرأسمالها بعد هذا التاريخ، إال إذا تم الحصول على موافقة كتابية 

 .مسبقة من السلطة المختصة بالجهة اْلدارية

جميع األحوال ال يجوز رهن أسهم شركة المشروع لغير غرض تمويل أو وفي 

ويقع باطالً كل إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة ألحكام  .إعادة تمويل مشروع المشاركة

  .(1هذه المادة)

( من هذا القانون، ال يجوز تعديل 8( و)7مع عدم اْلخالل بحكم المادتين )  -4

االتفاقات الملحقة به إال بموافقة أطرافه. وإذا  أي من بنود عقد المشاركة وغيره من

كانت التزامات الجهة اْلدارية المتعاقدة مرتبطة بالتزامات مالية تقع على عاتق إحدى 

الجهات اْلدارية األخرى، فال يكون هذا التعديل نافذا دون موافقة كتابية مسبقة من 

 .هذه الجهة

مشاركة أو أي من الحقوق التي وال يجوز لشركة المشروع التنازل عن عقد ال

يرتبها أو االلتزامات الواردة فيه إال لغرض التمويل وبعد موافقة كتابية مسبقة من 

السلطة المختصة بالجهة اْلدارية المتعاقدة، ويقع باطالً كل اتفاق يتم على خالف 

  .(2ذلك)

للجهة اْلدارية المتعاقدة إبرام اتفاقات مباشرة مع جهات التمويل   -5

ركة المشروع تنظم طريقة أداء االلتزامات المالية لجهة اْلدارة لصالح شركة وش

المشروع وجهات التمويل. ويجوز أن تتضمن االتفاقات المشار إليها حكًما بأن تضمن 

وزارة المالية الجهة اْلدارية في أداء التزاماتها المالية محل التعاقد، وما يتعلق بتنظيم 
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ل محل شركة المشروع في تنفيذ أحكام العقد أو في تعيين حق جهة التمويل في الحلو

مستثمر جديد بعد موافقة السلطة المختصة، وذلك في حالة إخالل شركة المشروع 

بالتزاماتها الجوهرية، أو مستويات الجودة المقررة قانونًا أو في العقد، على نحو 

 .(1يخول السلطة المختصة إنهاء العقد)

رئاسة الوزير المختص بالشئون المالية وعضوية تشكل لجنة للتظلمات ب -6

اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس، ورئيس الوحدة 

 .المركزية للمشاركة، وأحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة

ت اوتختص اللجنة بنظر تظلمات المستثمرين وما يتعلق أو يرتبط بها خالل عملي

ً يكون ميعاد  .طرح وإبرام وتنفيذ عقود المشاركة وإذا كان محل التظلم قراراً إداريا

التظلم منه ثالثين يوماً من تاريخ اْلخطار أو العلم به، وال تقبل الدعوى بإلغاء هذا 

 .(2القرار قبل التظلم منه)

يكون و وتضمنت الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نظر التظلم والبت فيه،

 وتكون اْلجراءات كاْلتي: .قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً 

يكون نظر تظلمات المستثمرين وما يتعلق أو يرتبط بها خالل عمليات  .1

طرح وإبرام وتنفيذ عقود المشاركة بمعرفة لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 

ا إداريًا فيكون التظلم منه أمام اللجنة ( من القانون، وإذا كان محل التظلم قرارً 39)

خالل ثالثين يوًما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، أو علمه بالقرار، وال تقبل دعوى 

 .(3)إلغاء هذا القرار قبل التظلم منه 
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( من القانون 39تعقد لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة ) .2

 .عت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسهاجلساتها لنظر التظلمات المقدمة لها، كلما د

وتدون أعمال اللجنة في محضر، يثبت فيه األعمال التي قامت بها، والقرارات 

 .(1)التي اتخذتها، واألسباب التي بنيت عليها

( 89ينشأ بالوحدة مكتب يتولى تلقى التظلمات المنصوص عليها في المادة ) .3

ك في يوم ورودها، كما يقوم بمهام األمانة من هذه الالئحة وقيدها في السجل المعد لذل

 .( من هذه الالئحة95الفنية للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة )

ويجب أن يكون التظلم مكتوبًا باللغة العربية وموقعًا عليه من صاحب الشأن  .4

أو من يمثله قانونًا من أصل وست صور، وأن يشتمل على البيانات وترفق به 

 :ْلتيةالمستندات ا

 اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه. 

  ،تاريخ اْلخطار باْلجراء أو الفعل أو القرار المتظلم منه أو تاريخ العلم به

 .بحسب األحوال

 موضوع التظلم، واألسباب التي يبنى عليها. 

 المستندات المؤيدة للتظلم. 

فته، اسمه وصوعلى المكتب إعطاء مقدم التظلم ما يفيد استالمه على أن يثبت فيه 

 .(2)وساعة وتاريخ تظلمه، واسم المشروع المتعلق به التظلم
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على مكتب التظلمات عرض التظلم فور وروده على رئيس لجنة التظلمات  .5

لتحديد جلسة لنظره يخطر بها المتظلم بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، 

 .(1)وبالبريد اْللكتروني 

إليها، ويكون لها االتصال بذوي الشأن  تنظر لجنة التظلمات التظلم المقدم .6

لطلب اْليضاحات واالستفسارات التي تراها الزمة منهم، كما يكون لها طلب 

 .اْليضاحات واالستفسارات من الوحدة أو من الجهات اْلدارية المختصة

وللجنة عند االقتضاء أن تكلف األمانة الفنية بإعداد تقرير واٍف لموضوع التظلم 

 .(2)فيه، ويكون رأي األمانة الفنية في هذه الحالة استشاريًا وحكم القانون

تفصل لجنة التظلمات في التظلمات المقدمة إليها خالل ثالثين يوًما من  .7

تاريخ تقديم التظلم إليها على األكثر، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا ونافذًا، وتلتزم 

كل من الجهة اْلدارية والمتظلم بهذا به الجهة اْلدارية، وعلى مكتب التظلمات إخطار 

 .(3)القرار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

يكون للجنة التظلمات أمانة فنية، يصدر بتحديد أعضائها قرار من الوزير  .8

المختص بالشئون المالية بناء على اقتراح رئيس الوحدة، تتولى إعداد ملفات 

ا من مذكرات ومستندات، وتدوين محاضر التظلمات المقدمة إلى اللجنة وما أرفق به

جلساتها، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها، وغيرها من األعمال التي تكلفها بها 

اللجنة. وتتحمل الوحدة بأتعاب لجنة التظلمات وأمانتها الفنية بواقع خمسة آالف جنيه 

 .(4)تصرف لكل عضو عن كل تظلم

                                                           

 المشار إليه. 2010لسنة  67من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  (92( المادة )1)

 المشار إليه. 2010لسنة  67من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  (93( المادة )2)

 المشار إليه. 2010لسنة  67من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  (94( المادة )3)

 المشار إليه. 2010لسنة  67رقم  من الالئحة التنفيذية للقانون (95( المادة )4)
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 الخاتمة

على نطاق واسع في تنفيذ  حيث طبق هذا النظامهناك أمثلة كثيرة في مصر، 

مشاريع الكهرباء، والطاقة الكهربائية، وكذا مختلف قطاعات الدولة الصناعية 

والعمرانية ومحطات التوليد، وإنشاء الطرق العامة، واستغالل المطارات، والموانئ 

 المتخصصة.

ة( أو تحويل الملكيوتعني حروف هذا النوع من العقود )البناء، والتشغيل، والنقل 

، والتي يمكن إيجازها فيما في BOTوهي تشكل المراحل الثالث التنفيذية لنظام الـــ 

مرحلة تصميم المشروع وانشاؤه، ومرحلة تشغيل المشروع، ومرحلة نقل الملكية. 

حيث تنقل ملكية أصول المشروع الثابتة والمنقولة للجهة اْلدارية المتعاقدة، عند 

 تعاقد وذلك سواء بمقابل متفق عليه أم بغير مقابل.  نهاية فترة ال

ولقد صارت االتفاقات االقتصادية والتجارية تأخذ اليوم تسميات مختلفة. بحيث 

أنها تكون منصبة، سواء على مشاريع استثمارية جديدة يتم إحداثها من العدم، أو 

 دة صور متعد B.O.Tتتخذ عقود البوت  على مشاريع قائمة من قبل، لذلك

 67وتناول البحث اجراءات التعاقد وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 

حيث يتبع فيه إجراءات تعاقد سائر العقود اْلدارية، إال أن هناك ما يميزه  2010لسنة 

 عن سائر العقود.

ويُعد عقد البوت عقداً إدارياً ذا طابع دولي يبرمه شخص معنوي بقصد تنظيم  

ً وسائل القانون العام وذلك بتضمين العقد شروطاً مرفق عام أو تس ييره مستخدما

استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، ويخضع لنظام قانوني واحد بالرغم من 

اتصال عناصره بأكثر من دولة، حيث يخضع لقانون الدولة التي يتبعه الشخص 
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ومعيار  ود بهذا العقد.المعنوي العام المتعاقد مع ما يتضمنه من تحديد ما هو المقص

التفرقة بين العقد اْلداري الوطني والعقد اْلداري ذا الطابع الدولي هو الذي يقوم على 

تعلق العقد بمصالح التجارة الدولية، ويترتب على العقد انتقاالً لألموال والخدمات عبر 

 .الحدود وهو ما يسميه الفقه بالمعيار االقتصادي

بادئ العالنية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ يخضع اختيار المستثمر لمو

 2010لسنة  67الفرص والمساواة، وفقًا للقواعد واْلجراءات الواردة في القانون رقم 

ويتم النشر واْلعالن والتحضير لمنافسات المشاركة بالتنسيق مع  .والئحته التنفيذية

وزراء، وعضوية الوحدة المركزية للمشاركة. والمشكلة برئاسة رئيس مجلس ال

الوزراء المختصين بالشئون المالية، واالستثمار، والتنمية االقتصادية، والشئون 

 القانونية، واْلسكان والمرافق، والنقل، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة.

كما تناول البحث عدة أحكام موضوعية يجب أن يتناولها عقد البوت وذلك طبقاً 

 والئحته التنفيذية. 2010لسنة  67لما ورد في القانون رقم 

 

 :التوصيات

يوصى الباحث تعديل ترجمة الحروف األولى من العقد محل البحث حيث أن ما 

بعبارة )البناء  B.O.Tذهب إليه بعض رجال القانون إلى أن ترجمة اصطالح 

 ةوالتشغيل ونقل الملكية( تحمل التزاماً قانونياً ال وجود له في العالقة القائمة بين جه

 اْلدارة المتعاقدة وشركة المشروع.

( يشكل أحد بدائل الخصخصة حيث تنتقل إدارة المرفق B.O.Tلذلك فإن عقد )

 العام فقط إلى القطاع الخاص وتبقى ملكيته بيد الجهة اْلدارية المتعاقدة.

أما تعاقد الجهة اْلدارية مع شركة المشروع التي تتملك المشروع خالل مراحل 

 Build- Ownership- Operate- Transferورة عقدية للعقود العقد فإنها ص
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( والتي يجمع الفقه على ترجمتها بعبارة )عقود البناء B.O.O.Tوالمرموز لها )

والتملك والتشغيل ونقل الملكية( فملكية األصول خالل مدة المشروع تكون خالصة 

 للقطاع الخاص. 
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 لملخص ا    

في هذا البحث سأتحدث عن عقود العمل الفردية والجماعية  والنقابات في 

وكيف حماهم الدستور والقانون األردني ونظمهم وكفل حق العمل، وعن  ،األردن

المفاوضات التي تتم بين أصحاب العمل أو نقاباتهم وما بين العمال أو نقاباتهم، وعن 

سنوات، وعن كيفية تطور أعداد  3عقود العمل الجماعية التي تم إبرامها خالل آخر 

ققتها هذه العقود الجماعية،  وكيف أدت اتفاقيات العمل الجماعية، والمنافع التي ح

هذه العقود إلى ميزات استفاد منها العامل والتي أدت إلى تحسين شروط العمل، 

والتأمين، والراتب، واْلجازات، وغيرها من األمور، باْلضافة إلى كيفية إبرام العقود 

عَقْدُ الْعَمَلِ الْفَرْدِيِّ وَعَقْدُ الْعَمَلِ الْجَمَاعِيِّ فِي الْأُرْدُنِ   
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ة انتهاء المسؤولة عن ذلك باْلضافة إلى النقابات، وكيفي الجهةالجماعية، ومن هي 

عقود العمل الجماعية، وعند االنتهاء هل يتم تجديدها أم يتم اللجوء إلى أحد وسائل 

المنازعات الجماعية وهي اْلضراب، أو التوفيق، أو مجلس التوفيق، أو اللجوء إلى 

 القضاء.

الكلمات االفتتاحية: النقابات، عقد العمل الفردي، عقد العمل الجماعي، العمال، أصحاب 
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Abstract  

In this paper, there will be talk about individual and collective 

work contracts and unions in Jordan. Thereupon how the 

Jordanian constitution and law protected them and 

guaranteed work, the negotiations between employers or their 

unions and between workers or their unions, the collective 
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work contracts concluded in the last 3 years, how The 

development of the preparation of collective labor agreements, 

the benefits that these collective contracts achieved, and how 

these contracts have led to advantages that the worker has 

benefited from, which have improved the conditions of work, 

insurance, salary, vacations, and other matters. Furthermore, 

how to conclude collective contracts and who is responsible for 

this in addition to unions, how collective labor contracts 

expire, and upon their expiry, are they renewed, or are 

resorting to one of the means of collective disputes which are 

strike, mediation, arbitration, or recourse to the judiciary. 

Key words: - trade unions, individual work contracts, 

collective agreement contracts, workers , employer . 
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 المقدمة      

كفل العمل لهم ضمن حدود إمكانياتهم، كما يالعمال ويحميهم و 1ينظم الدستور األردني

ينص على حق تأسيس نقابات العمال حيث أن القواعد العامة  في التساوي في العمل 

وهو حق لكل مواطن، ويجب على الدولة توفير فرص العمل لجميع المواطنين من 

دة فرص العمل الفرص خالل توجيه االقتصاد الوطني والنهوض به، مما يؤدي إلى زيا

وزيادة األجور، وحماية الدولة للعمال وسن التشريعات المناسبة للعاملين من خالل 

إلى  تحتاجالتي تنظم العمل إيجاد أجر يتناسب مع كمية ونوعية العمل، وهذه القوانين 

تطوير وتعديل في كل فترة زمنية لتواكب التطورات، وتحديد ساعات العمل في 

التي تم  جازات السنوية، والمرضية، والحوافز، وغيرها من األموراألسبوع، واْل

 الحديث عنها من خالل منظمة العمل الدولية وقانون العمل األردني.

نجد أن الحياة العملية تختلف عن النظرية، وذلك بسبب األوضاع االقتصادية، 

ذلك طول واألزمات، والحروب في دول الجوار، مما أدى إلى تقليل فرص العمل، وك

المدة الزمنية ْلجراءات التقاضي في المحاكم، وما يتبعها من خسائر مادية وزمنية، 

مما أدى إلى خوف العامل من الدخول في نزاع مع صاحب العمل والمطالبة بحقوقه 

التي نص القانون عليها، وجاءت االتفاقيات الجماعية التي تحمي العمال وتعطيهم 

عديد من االتفاقيات الجماعية التي توفر بيئة عمل افضل حقوق أفضل، حيث تم ذلك بال

 للعمال، إال أن العقود الفردية هي الطابع العام في األردن.

من الدستور األردني كانت أكثر تفصيالً في عملية التأسيس من خالل  16المادة 

اْلشارة إلى حق األردنيين في إنشاء جمعيات وأحزاب سياسية التي اشتُرط أن تكون 
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غايتها مشروعة ووسائلها سلميه وذات نظام ال يُخالف أحكام الدستور، وال تتعارض 

لوائحها الداخلية مع أحكام الدستور، وذُِكر في المادة نفسها أن القانون هو الذي ينظم 

إنشاء الجمعيات واألحزاب السياسية ويراقب مواردها من خالل سن تشريع خاص 

 وارد المؤسسة حتى بعد التأسيس من قبل الدولة.لعملية التأسيس، وكذلك مراقبة م

ولكن نجد ان الطابع العام في تطبيق القانون هو الطابع السياسي، ومثال ذلك نقابة 

المعلمين حيث تأسست في مطلع الخمسينات، إال أنها ما لبثت أن اجتاحها قرار الحل 

 قت الذي جرى فيهم، وأصبح شأنها شأن بقية النقابات المهنية، في الو1956في عام 

حل األحزاب السياسية وحظر أنشطتها، وقد أفتى المجلس األعلى لتفسير الدستور 

بواقع خمسة مقابل أربعة أعضاء بأن المعلم موظف رسمي، وال يحق لمن في السلطة 

 24/3/2011وفي  من الدستور، 120التنفيذية تشكيل أي إطار نقابي، حسب المادة 

سير الدستور وأجاز إصدار قانون ْلقامة نقابة المعلمين، اجتمع المجلس األعلى لتف

ً بعد أن حظرت  16مستنداً إلى المادة  من الدستور، حيث أجيزت النقابة دستوريا

قابات الن وإنشاءتطبيق قانون العمل  وألهميةدستورياً ومن خالل مواد الدستور نفسه، 

وط العمل واألجرة، وكذلك العمالية لتغطي شرائح أكثر من العمال من أجل تحسين شر

لتحقيق ضمان استقرار عالقات العمل مما يعود بالفائدة على العامل وصاحب العمل تم 

 .ميزات وطرق تحسينها في هذا البحثدراسة عقود العمل الفردية والجماعية وإبراز ال

ً وخاصة قانون العمل  -مشكلة البحث : شهدت القوانين األردنية تطوراً ملحوظا

، وجاءت هذه القوانين لحماية العامل الذي يعتبر الطرف األضعف في العقد، األردني

وتكمن مشكلة الدراسة في تفعيل دور النقابات ْلعطاء العامل حقوقه وحمايته في ظل 

األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد، وتقييم هذا الدور، وأبعاده من الناحية 

، وكذلك من ناحية الحماية القانونية للعامل ، من  االقتصادية للعامل وصاحب العمل

أجل ايجاد بيئة عمل آمنه توفر له جميع الحقوق التي نصت عليها االتفاقيات الدولية 
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وقانون العمل األردني، ومدى فعالية هذه الحماية القانونية التي يتم توفيرها ، وإيجاد 

، ودور الحكومة في عملية  أبرز المعوقات التي واجهت العمال للحصول على حقوقه

 التفاوض ومدى فاعليتها .

تكمن األهمية العلمية لهذا البحث في التعرف على دور النقابات وعقود  -أهمية البحث:

، ووصول العامل الى بيئة عمل متوازنة االقتصاديةالعمل الجماعية في تحقيق التنمية 

زنة بين العمال وصاحب ، ومدى تأثيرها في خلق عالقة متواحقوقهتضمن له كافة 

العمل،  حيث ساهمت النقابات العمالية الى توفير عقود عمل جماعية التي توفر ميزات 

أفضل من العقود العمل الفردية، ونشر الوعي القانوني للعمال، بحيث تسهيل عملية 

الحصول على حقوقهم من خالل التفاوض أو من خالل الجهات القضائية، وأثر هذه 

عامل، من أجل الخروج بتوصيات تساعد بتحسين األداء لدى النقابات القوانين لل

 والقوانين التي تنظم عقود العمل .

تمت الدراسة من خالل المنهج المقارن التحليلي ، من خالل المقارنة بين  -المنهجية :

عقد العمل الفردي والجماعي ، والميزات والسلبيات لكل منهما ، من أجل إجالء 

انون العمل والنقابات ، والوصول الى النتائج التي توفر للعامل )الطرف الغموض عن ق

 األضعف( الحماية القانونية له .
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 المبحث األول

 عقد العمل الفردي وعقد العمل الجماعي

عّرف القانون األردني عقد العمل بأنّه اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد 

العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر ويكون  العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب

 عقد العمل لمدة محدودة، أو غير محدودة، أو لعمل معين، أو غير معين.

وعّرف عقد العمل الجماعي بأنه اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب 

 العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة ومجموعة عمال أو النقابة من جهة اخرى.

أن المشرع األردني في التعريف السابق أعطى الحق للعمال للتفاوض مباشرة أو  نجد

من خاللهم نقابتهم، وذلك في عدم وجود نقابة عمالية لهم، وهذه ميزة أعطاها المشرع 

للعمال في التعريف، ولكن من جهة أُخرى هذا يعتبر تقليل من دور النقابة، حيث 

 اوض مباشرة بدون علمها أو من خاللها.يستطيع العمال تجاوز النقابة والتف

ً مع الموقف الدولي بخصوص  ً أن الدستور األردني جاء منسجما وكما ذكرنا سابقا

 ( منه على :23العمل وحمايته وتنظيم النقابات؛ فنصت المادة )

.العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره لألردنيين بتوجيه االقتصاد  1

 الوطني

 به.والنهوض 

 . تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادىء االتية : 2

 إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته. –أ 
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 تحديد ساعات العمل األسبوعية ومنح العمال راحة أسبوعية. –ب 

 تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي أحوال التسريح والمرض والعجز –ت 

 الناشئة عن العمل. والطوارىء

 تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واألحداث. –ث 

 خضوع العامل للقواعد الصحية. –ج 

 1تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون. –ح 

 المطلب األول

 نطاق تطبيق عقود العمل -

 -يتم تطبيق عقد العمل الفردي على جميع العمال باستثناء :

 البلديات.أ .  الموظفين العامين وموظفي 

 ب.  أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون أجر.

 ج.  خدم المنازل وبستانييها وطهاتها ومن في حكمهم.

                                                           

 حماده أبو نجم، تطوير قانون العمل األردني ،2008،  بحث منشور على الموقع 1

www.labour.weebly.com 

http://labour.weebly.com/
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د. عمال الزراعة عدا الذين يتم إخضاعهم ألي من أحكام هذا القانون وتُحدد فئاتهم 

 واألحكام المتعلقة بهم بمقتضى نظام  يصدر لهذه الغاية .

ن هذه الماده قد حرمت الكثير من قطاعات العمل من مزايا وحقوق قانون العمل، ونجد أ

 والحماية التي يعطيها عقد العمل الفردي أو الجماعي.

ونجد أن مسمى الموظف يطلق على موظفي الدولة أّما مسمى العامل فيطلق على 

ظف حكومي جميع موظفي القطاع الخاص، حيث كما ذكرنا سابقاً تم اعتبار المعلم مو

ومن ثم بعد الضغوط التي فرضها المعلمون وكذلك المنظمات الدولية تم إنشاء نقابة 

 خاصة لهم .

وعند وجود قانون آخر أو اتفاقية جماعية يتم تطبيق تطبيق القانون أو االتفاقية أو 

 العقد الذي يعطي للعمال مزايا وحقوقاً أفضل لهم .

اتفاق يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من  وكذلك يعتبر باطال كل شرط في عقد أو

 الحقوق التي يمنحها إياه قانون العمل األردني.

وعند إبرام عقد عمل لمدة محددة فإنه ينتهي بانتهاء المدة المحددة له، وإذا استثمر 

العامل وصاحب العمل في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك تجديد ضمني لمدة غير 

 محددة.

ن العمل والقضاء قد أعطى العامل حق إثبات حقوقه بكافه طرق اْلثبات وكان قانو

 القانونية، ومن ذلك شهادة الشهود وتوجيه اليمين.

ويطبق قانون العمل على العامل بدوام جزئي بنفس القواعد والقوانين المطبقة على 

د العمل محدالعامل بدوام كامل، حيث القانون األردني لم يميز بينهم، وعند انتهاء عقد 
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المدة فإنه يستحق العامل األجر المحدد والمتفق عليه، وفي حالة كانت عقد العمل غير 

محدد المدة فإنه ال يحصل التعويض عن الفصل التعسفي وبدل اْلشعار على خالف إذا 

 كان العقد محدد المدة الذي يستحق التعويض.

 لحاالت التالية:لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من ا• 

. إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد 1

 جلب المنفعة لنفسه أو اْلضرار بغيره.

 . إذا لم يقم العامل بالوفاء بااللتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.2

مل بشرط أن يبلغ . إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب الع3

صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خالل خمسة أيام من وقت علمه 

 بوقوعه.

. إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سالمة العمل والعمال 4

 كتابة مرتين. إنذارهرغم 

ً مقتطعة 5 خالل السنة . إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما

الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد 

 المسجل على عنوانه وينشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.

 . إذا أفشى العامل األسرار الخاصة بالعمل.6

أو بجنحة ماسه . إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية 7

 بالشرف واألخالق العامة.
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. إذا وجد أثناء العمل في حالة ُسكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو 8

 مؤثر عقلي أو ارتكب عمالً مخالً باْلداب العامة في مكان العمل.

. إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي 9

 و على أي شخص آخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير.عامل أ

يستحق العامل بدل فصل تعسفي وبدل إنذار في حال لم تتوافر أي حالة من الحاالت • 

 المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

عطاء المشرع لصاحب العمل من أجل سير العمل ومصلحه العمل في اوهذه الحقوق 

بأحد هذه األمور وعلى الوجه الذي يقرره صاحب العمل، وللعامل من  حال قيام العامل

خالل القضاء إثبات عكس ذلك من خالل شهادة الشهود أو توجيه اليمين لصاحب 

 العمل.

ولكن عند مطالبه العامل بأحد حقوقه مثل المطالبة ببدل إجازاته السنوية عن 

فإنه ال يستطيع صاحب 1لعمل./ج( من قانون ا61آخر سنتي عمل وفق أحكام المادة )

العمل فصل العامل بسبب حرمانه من إجازته السنوية أو بدل العمل اْلضافي أو إجباره 

 على العمل اْلضافي ويستطيع العامل إثبات ذلك بجميع طرق اْلثبات القانونية .

وهذا ما نجد خالفه في الحياة العملية، حيث الوضع االقتصادي السيء ووجود 

الوظائف  فيضطر العامل إلى االنصياع إلى أوامر صاحب العمل حتى لو أدى القليل من 

ذلك إلى حرمانه من حقوقه، مثل: اْلجازات السنوية من أجل عدم فصل العامل من 

عمله واللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على حقوقه، حيث يؤدي هذا ضياع عمله 

                                                           

 سنوات خمسة عن العمل رب ذات لدى خبرته زادت إذا سنوية إجازة يوم( 21) العامل يستحق 1

 وتعديالته .8/1996 العمل رقم قانون من( أ/61) المادة ألحكام وفقا  



 
 
 
 

  
 
 

 Online ISSN 2617-Print ISSN 2617 7290-7404  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 274 - 
 

والوقتي من خالل اللجوء إلى  وعدم توفر فرص عمل أخرى وكذلك بذل الجهد المادي

القضاء وحضور الجلسات والمدة الزمنية التي تحتاجها من أجل الفصل وإذا قام بتعيين 

ُ على العامل، مما أدى إلى  محامي والنفقات وغيرها من األمور التي تنعكس سلبا

اللجوء الى النقابات الجماعية واالتفاقيات الجماعية في حال وجودها التي توفر 

 ماية والميزات األفضل للعامل .الح

يعاني سوق العمل من عدد من التشوهات من أهمها عدم تالؤم فرص العمل و

المتوفرة مع مخرجات التعليم ومخرجات التدريب المهني، ففي حين يشكل الجامعيون 

من مجموع المتعطلين )وترتفع هذه النسبة بين اْلناث بشكل كبير لتصل إلى  31%

م مثالً 2009من الفرص المستحدثة لعام  %32المتعطالت(، فإن  من اْلناث 53,8%

ً حاداً في فرص العمل  كانت في المهن األولية، لكما يشهد سوق العمل تراجعا

المستحدثة في الحرف على الرغم من المساعي الحثيثة لزيادة وتشجيع المشاريع 

 1.الصغيرة واألسرية التي تقوم في الغالب على مهارات حرفية خاصة

ال تُسمع أي دعوى و  بحقوقهوهذا يجب على العامل خالل سنتين إقامة دعوى للمطالبة 

للمطالبة بالحقوق العمالية بعد مرور سنتين على نشوء المطالبة بتلك الحقوق ويكون 

تاريخ نشوء المطالبة هو تاريخ نشوء الحق المطالب به، وال تسري هذه المدة على 

/ب( من 138خدمة والفصل التعسفي وذلك وفقاً لنص المادة )المطالبة بمكافأة نهاية ال

 .قانون العمل

  

                                                           

، المؤلف: الناشر، العمل صاحب من بمبادرة االستخدام انهاء (، 2011)،نجمة  ابو حماده 1

 األردن عمان
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 المطلب الثاني

 تطور أعداد عقود العمل الجماعية

االتفاقيات الجماعية تهدف الى تحسين شروط العمل، والتخفيف من حدة نزاعات العمل 

العامل الجماعية، من أجل الوصول الى تعزيز اْلنتاجية، مما يعود بالفائدة على 

وصاحب العمل، وتأتي هذه المفاوضات بين العامل وصاحب العمل مما يؤدي عند 

التوافق الى االتفاق على توقيع عقد العمل الجماعي، وتناول القانون االردني اتفاقيات 

العمل الجماعية في الفصل السادس من قانون العمل، وعرف هذا القانون اتفاقية العمل 

بأنها اتفاق خطي تنظم بمقتضاه  -مسمى عقد العمل الجماعي:الجماعية التي ذكرها ب

شروط العمل بين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة، ومجموعة عمال أو 

 1النقابة من جهة أخرى.

 -:اْلتيةحيث مرت النقابات بالمراحل 

 يوندعوها مرحلة اثبات الوجود، كان على النقابات النضال ف األولىفي المرحلة  -1

ً بالتواطؤ مع الدولة-سبيل البقاء والوجود، إذ كان أصحاب العمل  يحاولون  -أحيانا

عرقلة تكوين النقابة والضغط مادياً ومعنوياً على أعضائها كي ال تتكون، وهذه الطريقة 

 اْلكراهية ال تزال ساريو االستعمال ليومنا هذا .

 To beا، وربحت معركة الوجود في المرحلة الثانية، بعد أن أّمنت النقابة وجوده -2

or not to be  انصرفت إلى تعاطي نشاطها في خدمة األعضاء وإلى تنظيم عقود

 جماعية، وإلى تحسين شروط العمل.

                                                           

 . 2وتعديالته ، الماده  1996( لسنه 8قانون العمل االردني رقم ) 1
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م، وصلت النقابات إلى مركز قوة 1945في المرحلة الثالثة وقد بدأت بعد سنة  -3

  -ية:بالنظر ألهمية الدور الذي عليها أن تلعبه في الحقول التال

 1المشاركة. -عالقات العمل.          ج -الديمقراطية الال إقتصادية.          ب -أ

وعند التدقيق بتعريف عقد العمل الجماعي في قانون العمل األردني نجد أنه قد حرم 

العمال الذين ال توجد لديهم نقابة من المفاوضات، حيث هذا التعريف في قانون العمل 

 معايير العمل الدولية، حيث لم يتم شمول العمال في التعريف.األردني يُخالف لل

حيث تعتبر النقابات المهنية في التشريع العربي هيئات إجبارية يرغم أفرادها على 

االنضمام إليها لكي يتمكنوا من ممارسة مهنهم وإال تعرضوا لعقوبة جنائية، ثم قننت 

نظيم نقابي لكل مهنة حددت قوانين إنشائها في الوطن العربي من خالل وجود ت

 2القوانين اختصاصها وأهدافها.

في هذا المطلب سيتم استعراض لمجمل العقود الجماعية التي تم توقيعها في األردن 

اتفاقية، التي تم  186م، والتي بلغ عددها 2018-2016خالل آخر ثالث سنوات 

ل في العديد من توقيعها من قبل النقابات العمالية وممثلو العاملين وأصحاب عم

 القطاعات االقتصادية.

                                                           

 ؤسسةم منشورات(، لبنان وفي العالم في ونشاطها مهاتنظي) العمالية النقابات، الزيناتي عفيف 1

 . 18، 17،ص 1973،لبنان، ايبرت فريدريش

 دار، السياسي ودورها المؤسسية خصائصها األردنية المهنية النقابات حمايل، خربوش عمر 2

 .44ص، 2000، االردن،  للنشر سندباد
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وبسبب التقلبات االقتصادية والسياسية واألوضاع في الدول المجاورة لالردن، نرى 

أن االتفاقيات الجماعية قد تزداد في بعض السنين، وقد تقل في السنين األُخرى حسب 

م 2017ام اتفاقية، بينما في الع 71م أنه تم توقيع 2016هذه الظروف، نجد في العام 

اتفاقية، ويرجع سبب هذا االزدياد الى االحتجاجات العمالية انعاكساً لتنامي  81بلغت 

المطالبات االجتماعية بتحسين ظروف الحياة والعمل، حيث تكللت هذه المطالبات 

بالنجاح مما أدى إلى المزيد من المطالبات والمزيد من عقود العمل الجماعية الناجحة، 

اتفاقية، ويرجع ذلك إلى سوء  34م إلى 2018ه االتفاقيات في العام بينما تراجعت هذ

وتفشي البطالة، وذلك كما ذكرنا سابقاً بسبب األوضاع في الدول  االقتصاديةاألوضاع 

المجاورة لألردن، والتي أدت الى تدفق الماليين من الالجئيين إلى األردن، وقد أدى 

 1ود أي فرص للعمل.  ذلك زيادة الطلب على فرص العمل، وعدم وج

 المبحث الثاني

 منافع االتفاقيات الجماعية وآليات الوصول اليها

قامت االتفاقيات الجماعية بتحسين ظروف العمل، وإعطاء العمال حقوقهم دون أن 

 -كما ذكرنا سابقا بالنسبه لعقد العمل الفردي-يعتريهم أي خوف من صاحب العمل 

م والمطالبة بحقوقهم أو تحسين أية من ظروف حيث بإمكانهم اللجوء إلى نقاباته

العمل، وفي حال تعنت صاحب العمل يؤدي ذلك إلى تصعيد من قبل نقابة العمال من 

أجل المحافظة على حقوقهم، من خالل المحافظة على آليات سنقوم بدراستها الحقاً 

 لعمل.للوصول إلى اتفاقيات العمل، والمحافظة عليه، وكذلك في حال انتهاء عقد ا

                                                           

  ttp://www.mol.gov.jo/h -: عنوان الويب1

http://www.mol.gov.jo/
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 المطلب األول

 المنافع التي حققتها االتفاقيات الجماعية

هناك العديد من الميزات األساسية للمفاوضة الجماعية، وكلها ال يمكن أن تنعكس في 

 تعريف واحد أو وصف للعملية:

المفاوضة الجماعية هي طريقة تستخدمها النقابات لتحسين بيئة العمل )السالمة  -1

اْلجازات، إلخ( ، لألعضاء أو غير األعضاء عندما تنطبق االتفاقية العامة، المرتبات، 

 عليهم.

االتفاقيات الجماعية تختلف عن المفاوضات الجماعية؛ ألن المفاوضة الجماعية  -2

هي العملية أو الوسيلة، واالتفاقيات الجماعية التي تؤدي إلى النتيجة المحتملة 

 للمفاوضة الجماعية قد ال تكون دائًما.

 . تجري المفاوضات من أجل جعل جميع األطراف متساوية.3

تختلف المفاوضة الجماعية من بلد إلى آخر وفقًا للقوانين من بداية المفاوضات  -4

 1والوقت الالزم ْلنهائها، واْلخطارات، وغيرها.

م بلغت 2017نجد أن غالبية اتفاقيات العمل الجماعية التي تم توقيعها في األردن عام 

( 61اق. بينما بلغت عدد النزاعات العمالية التي تم النظر فيها ومراحل حلها )اتف 81

 : ةنزاع تم حلها وفقاً للمراحل التالي

                                                           

. مصر ، المؤلف: الناشر ، الجماعي للتفاوض عملية نماذج: التفاوض ، شرارة مجدي 1

  3،ص1999
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 ( نزاع 51تم حل ) -المفاوضات المباشرة:

 ( نزاع 7تم حل ) -مندوب التوفيق:

 ( نزاع2مجلس التوفيق: تم حل )

 ( نزاع3المحكمة العمالية تم حل )

ء هذه النزاعات وتسويتها مجموعة من االتفاقيات التي منحت العمال وقد نتج عن إنها

العديد من المكتسبات واالمتيازات حيث بلغ عدد هذه االتفاقيات المودعة لدى الوزاره 

( بتكلفة 247.349( اتفاقية عمل جماعية وقد استفاد من هذه االتفاقية )60)

 1قتصادية ومن مختلف المواقع.( دينار أردني من مختلف القطاعات اال58.743.652)

حيث تم االستفادة من هذه االتفاقيات من خالل زيادة االجور والعالوات بمختلف 

أنواعها، مثل: زيادة الراتب االساسي والرواتب االضافية، مثل: رواتب الثالث عشر 

والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، والحصول على تأمين صحي ومنح 

وظفين، وتأمين العاملين بالمواصالت، وتحسين وجبات الطعام في جامعية وسكن للم

 العمل، وعقد العديد من الدورات التدريبة وإشراكهم بها.

 

  

                                                           

 .االردن،  عمان، العامة االحصاءات دائرة، 2017 لعام والبطالة العمالة تقرير 1
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 المطلب الثاني

 توقيع اتفاقيات العمل الجماعي إِلَىآليات الوصول 

تُجرى المفاوضات في األردن بناءً على طلب يجوز إجراء تفاوض جماعي بين أصحاب 

العمال ونقابة أي منهما بشأن اي امور متعلقة بتحسين شروط وظروف العمل العمل و

وإنتاجية العمال وعلى أن يتم هذا التفاوض بناًء على طلب صاحب العمل أو النقابة 

( يوماً من تاريخ تبليغ اْلشعار الخطي الذي يوجهه الطرف 21خالل مدة ال تزيد على )

ف اْلخر على أن يتضمن اْلشعار موضوع الذي يرغب في إجراء التفاوض إلى الطر

التفاوض وأسبابه، وعلى أن يتم إرسال نسخو منه إلى الوزير خالل مدة ال تزيد على 

 1ساعو من تاريخ صدوره. 48

 -نجد أن هنالك ثالث حاالت لبدء مفاوضات جماعية: 

بناء على طلب صاحب العمل أو النقابة، وهنا ال يستطيع أي عامل بمفرده أو  -1

 جموعة عمال بالمطالبة ببدء المفاوضات الجماعية، ويجب من خالل نقابته.م

 أية أمور متعلقة بتحسين ظروف العمل وإنتاجية العمل. -2

 في حالة وجود نزاع بين الطرفين. -3 

في األردن، لم يتم ذكر أي مهلة زمنية لبدء المفاوضات، لكن في حالة نزاعات العمل 

وزير العمل لتعيين ممثل للوساطة في التسوية أو أكثر من  الجماعية يتم إحالتها إلى

 موظفي الوزارة لتسوية هذ النزاع .

                                                           

 وتعديالته . 1996قانون العمل االردني لسنه  1
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ويعود تدخل الحكومة في النزاعات العمالية إلى ضعف أحكام قانون العمل األردني في 

مجال التفاوض الجماعي وعدم رغبة الحكومة في حدوث اْلضراب الذي يمكن أن 

جاوز النزاعات العمالية، واتجاهات أصحاب العمل نحو ينعكس على أمور سياسية تت

النقابات العمالية؛ فهم يرفضون بشكل عام التعامل مع النقابات العمالية ويفضلون 

 1التعامل مع الحكومة.

 2018لعقود العمل الجماعية التي تم توقيعها في العام  2وعند النظر إلى الجدول التالي

:- 

 الكلفة النقابة الشركة
عدد 

 المستفيدين
 تاريخ االيداع المرحلة

شركة مصانع 

الخميرة 

المساهمة 

 المحدودة

النقابة العامة 

للعاملين في 

الصناعات 

 الغذائية

118000 92 
مفاوضات 

 اشرةمب
2/1/2018 

شركة حي 

لصناعة 

 المالبس

النقابة العامة 

للعاملين في 
72000 300 

مفاوضات 

 مباشرة
11/1/2018 

                                                           

 األردن، في العمال احتياجات حقوق مسح الفاعوري، رفعت طالفحة، حسين الصباغ، زهير 1

 العمال لنقابات العام االتحاد من بدعم اليرموك، جامعة منشورات األردنية، الدراسات مركز أبحاث

 . 23، ص1997 األردن، في

 w.mol.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=297http://ww :-عنوان الويب2

http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/1.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/1.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/1.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/1.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/2.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/2.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/2.pdf
http://www.mol.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=297
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الغزل 

 والنسيج

شركة البعد 

 الثالثي لاللبسة

النقابة العامة 

للعاملين في 

الغزل 

 والنسيج

100000 750 
مفاوضات 

 مباشرة
22/1/2018 

شركة 

الملبوسات 

 الناعمة لاللبسة

النقابة العامة 

للعاملين في 

الغزل 

 والنسيج

200000 1200 
مفاوضات 

 مباشرة
22/1/2018 

شركة الثلج 

والصودا االردنية 

 بيبسي

النقابة العامة 

للعاملين في 

الصناعات 

 الغذائية

800000 1300 
مفاوضات 

 مباشرة
24/1/2018 

شركة االلبان 

الدنماركية 

          بلدنا

النقابة العامة 

للعاملين في 

الصناعات 

 الغذائية

95000 360 
مفاوضات 

 مباشرة
28/1/2018 

http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/3.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/3.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/4.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/4.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/4.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/5.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/5.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/5.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/6.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/6.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/6.pdf
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شركة عالية 

الخطوط الجوية 

 الملكية

النقابة العامة 

للعاملين في 

النقل الجوي 

 والسياحة

- 4200 
مفاوضات 

 مباشرة
29/1/2018 

مجموعة الخياط 

 سياراتلل

النقابة العامة 

للعاملين في 

 النقل البري

- 100 
مفاوضات 

 مباشرة
15/2/2018 

شركة مياه 

 اليرموك

النقابة العامة 

للعاملين في 

الصناعات 

 ذائيةالغ

- 1700 
مفاوضات 

 مباتشرة
21/2/2018 

الشركة 

االردنية الهندية 

 للمالبس

النقابة العامة 

للعاملين في 

 الغزل والنسيج

180000 900 
مفاوضات 

 شرةمبا
25/2/2018 

فندق القدس 

 الدولي

النقابة العامة 

للعاملين في 

الخدمات العامة 

 والمهن الحرة

 27/2/2018 مجلس توفيق 100 -

شركة الشام 

الدارة الفنادق 

النقابة العامة 

للعاملين في 

الخدمات العامة 

 والمهن الحرة

- - 
مفاوضات 

 مباشرة
4/3/2018 
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والمنشآت 

 السياحية

شركة القصر 

لالستثمارات 

 واتيك  السياحية

النقابة العامة 

للعاملين في 

الخدمات العامة 

 والمهن الحرة

 5/3/2018 مندوب توفيق 480 -

فندق لو جراند 

 عمان

النقابة العامة 

للعاملين في 

الخدمات العامة 

 والمهن الحرة

170000 

  

900 
مفاوضات 

 مباشرة
22/3/2018 

شركة مياه 

 اليرموك

النقابة العامة 

للعاملين في 

الصناعات 

 الغذائية

760000 1800 
مفاوضات 

 مباشرة
22/3/2018 

 شركة مياهنا

النقابة العامة 

للعاملين في 

الصناعات 

 الغذائية

900000 1600 
مفاوضات 

 مباشرة
22/3/2018 

شركة الفارج 

 ون االردنباط

النقابة العامة 

للعاملين في 

 البناء

2400000 300 
مفاوضات 

 مباشرة
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شركة صناعات 

االغذية العربية 

 نون

النقابة العامة 

للعاملين في 

لصناعات ا

 الغذائية

178000 370 
مفاوضات 

 مباشرة
  

شركة االلبان 

 االردنية

النقابة العامة 

للعاملين في 

الصناعات 

 الغذائية

180000 270 
مفاوضات 

 شرةمبا
  

شركة ايه اي 

اس ليفانت 

  هولدينجز

النقابة العامة 

للعاملين في 

 الكهرباء

165000 50 
مفاوضات 

 مباشرة
  

شركة الكهرباء 

 الوطنية

النقابة العامة 

للعاملين في 

 الكهرباء

27000000 1600 
مفاوضات 

 مباشرة
  

شركة مطاحن 

 الزرقاء الكبرى

النقابة العامة 

للعاملين في 

الصناعات 

 الغذائية

50000 75 
مفاوضات 

 مباشرة
  

شركة المصانع 

الحديثة 

 لالعالف

النقابة العامة 

للعاملين في 

الصناعات 

 الغذائية

50000 75 
مفاوضات 

 مباشرة
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الشركة العالمية 

الحديثة للزيوت 

 النباتية

النقابة العامة 

للعاملين في 

الصناعات 

 الغذائية

78000 113 
مفاوضات 

 مباشرة
  

شركة كوريا 

سوثرن بور كو 

 ليمتد

النقابة العامة 

للعاملين في 

 الكهرباء

80000 50 
مفاوضات 

 مباشرة
  

 فندق بريستول

النقابة العامة 

للعاملين في 

الخدمات العامة 

 والمهن الحرة

- 200 
مفاوضات 

 مباشرة
  

شركة فاين 

لصناعة الورق 

 الصحي

النقابة العامة 

للعاملينفي 

 الطباعة

200000 1100 
مفاوضات 

 مباشرة
  

الشركة 

المتميزة 

 للطباعة

النقابة العامة 

عاملين في لل

التصوير 

 والورق

 115 مليون دينار
التفاوض 

 المباشر
  

شركة مصانع 

مواد التعبئة 

 والتغليف

النقابة العامة 

للعاملين في 

الطباعة و 

سبعمائة 

وسبعون الف 

 دينار

111 
التفاوض 

 المباشر
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ير التصو

 والورق

شركة المطاحن 

ومعامل 

المعكرونه 

 الحديثة

النقابة العامة 

للعاملين في 

الصناعات 

 ذائيةالغ

مئة وتسعون 

 الف دينار
360 

التفاوض 

 المباشر
  

شركة البريد 

 االردني

النقابة العامة 

للعاملين في 

الخدمات العامة 

 والمهن الحرة

   مندوب توفيق 1100 ـــــــ

الشركة 

االردنية لصيانة 

الطائرات/ 

 جورامكو

النقابة العامة 

للعاملين بالنقل 

الجوي 

 والسياحة

   مندوب توفيق 1000 ـــــ

 فندق دانا بالزا

النقابة العامة 

للعاملين في 

الخدمات العامة 

 والمهن الحرة

خمسون الف 

 دينار
45 

التفاوض 

 المباشر
  

شركة دار 

الدواء للتنمية 

 ثمارواالست

النقابة العامة 

للعاملين في 

الخدمات 

الصحية 

نصف مليون 

 دينار
   مندوب التوفيق 750

http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/30.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/30.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/30.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/30.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/31.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/31.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/32.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/32.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/32.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/32.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchobusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/collective%20agreements%202018/33.pdf


 
 
 
 

  
 
 

 Online ISSN 2617-Print ISSN 2617 7290-7404  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 288 - 
 

والصناعات 

 الدوائية

  

نجد أن أغلب عقود العمل الجماعية التي تم توقيعها كانت بواسطة المفاوضات 

المباشرة بين أصحاب العمل من جهة والعاملين ونقاباتهم من جهة أخرى، والطريقة 

يها وكانت بنسبة أقل هي عن طريق مندوب التوفيق الذي عينه وزير العمل التي تل

األردني وفق نصوص قانون العمل التي تنظم ذلك، والذي يليها عن طريق مجلس 

 التوفيق حيث تم توقيع عقد عمل جماعي واحد من خالله.

 المطلب الثالث

 انتهاء عقد العمل الجماعي

دد، حيث تختلف المدة من بلد إلى آخر، في عقد العمل الجماعي محدد أو غير مح

األردن، إذا تم إبرام عقد العمل الجماعي لفترة محددة، فال يجوز أن يتجاوز عامين 

وإذا عقد لمدة غير محددة ومضى على تنفيذه سنتان على األقل فيكون ألي من طرفي 

 على األقل منالعقد الحق إنهاء العقد بموجب إشعار يُبلّغ إلى الطرف اْلخر قبل شهر 

التاريخ المحدد لإلنهاء، وكذلك طلب تعديل العقد كلياً أو جزئياً بموجب إشعار يبلغ إلى 

الطرف اْلخر وعلى أن يتم هذا التعديل خالل شهر من تاريخ تبليغ اْلشعار )وهنا كما 

ذكرنا سابقاً يكون الحق لصاحب العمل أو نقابة العمال وليس من خالل العمال أنفسهم(، 

ناك فترة ستة أشهر ُمنحت للتفاوض بعد انتهاء عقد التجديد. إذا لم يتم تجديده خالل وه

هذه الفترة، يتم إنهاء العقد. خالل فترة التفاوض يكون العقد ساريًا وال يمكن المساس 

 ً  .بحقوق العمال التي تم اكتسباها ويبقى العقد ساريا
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، تتفاوض األطراف من أجل *في حالة فشل المفاوضة الجماعية وبدء نزاع جماعي

عدة أشياء تخص العمل، مثل: تحسين شروط وأحكام العمل، أو إنهاء عقد عمل 

جماعي، أو فصل مجموعة من الموظفين، أو التقاعد، وقد تؤدي هذه المفاوضات إلى 

إبرام عقد العمل الجماعي وفقًا للشروط المتفق عليها، أو عند فشل هذه المفاوضات 

تخدام حق اْلضراب، أو الطرق المنصوص عليها في القانون يؤدي ذلك إلى اس

 للتفاوض.

فإن الخطوة األولى لحل هذا النزاع هي من خالل مندوب التوفيق، إذا لم يتم التوصل 

 إلى حل، يتم اللجوء إلى مجلس التوفيق، بعد مجلس التوفيق يتم اللجوء إلى القضاء.

 ب.لم ينص الدستور األردني على الحق في اْلضرا

( التي تنص على أن "القوانين الصادرة بموجب 128/1ولكن يمكن أن نرى في المادة )

هذا الدستور ال تؤثر على تنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس 

، وحرية التجمع والتعبير عن الرأي )مظاهرة سلمية( اْلضراب هو من «أساسياتها

بموجب الدستور، تم تعريف اْلضراب في نظام  حقوق العمال، وال يتم حظر هذا الحق

: )توقف مجموعة من العمال 1998لسنة  8شروط وإجراءات اْلضراب واْلغالق رقم 

عن العمل بسبب نزاع عمالي( من خالل االتفاقية الجماعية، إذن قانون العمل األردني 

دة خالل م أعطى الحق باْلضراب للعمال، شريطة أن يتم تقديم إشعار إلى صاحب العمل

يوًما إذا كان  28ال تقل عن أربعة عشر يوًما من تاريخ اْلضراب، وهذه المدة تصبح 

  )مثل االطباء والدفاع المدني( . العمل يتعلق بالقطاع العام

في األردن التوفيق هي الطريقة اْللزامية التي تكون من أجل الوصول إلى حل مرٍض 

 .للطرفين، حيث يكون قرارها غير ملزم
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بدأ التشريع األردني بالتوفيق، ويعين الوزير مندوب التوفيق أو أكثر من موظفي ي

وزارة العمل للقيام بمهمة الوساطة في تسوية المنازعات العمالية الجماعية. عندما 

يبدأ الموفق في إجراءات الوساطة بين الطرفين لتسوية النزاع حتى يتم الوصول إلى 

 .صدق عليها من الطرفينالنتيجة، يحتفظ الموفق بنسخة م

إذا كانت المفاوضات بين الطرفين، وكانت ألي سبب من األسباب مستحيلة أو إذا تبين 

أن استمرارها لن يؤدي إلى تسوية النزاع، يجب على ممثل التوفيق تقديم تقرير إلى 

الوزير يتضمن أسباب النزاع، والمفاوضات التي أجريت بين الطرفين، والنتيجة التي 

إليها خالل مدة أقصاها واحد وعشرين يوًما من تاريخ إحالة النزاع إليه، ثم يتم توصل 

تحويل هذا النزاع إلى وزير العمل لمعالجته وفقًا للمعلومات التي لديه من موفق، إذا 

كان الوزير بدوره غير قادر على تسوية النزاع، فعليه إحالته إلى مجلس التوفيق الذي 

 -:يشكله بالطريقة التالية

رئيس يعينه الوزير على أن ال يكون من ذوي العالقه بالنزاع أو بنقابات العمال أو  -1

 نقابات أصحاب العمل.

عضوان أو أكثر يمثلون كالً من أصحاب العمل والعمال بأعداد متساوية يسمي كل  -2

 من الطرفين ممثليه في المجلس.

ألخيرة على إجراءات يجب على هذا المجلس في جميع الحاالت، وضع اللمسات ا

التوفيق، وتقديم تقريره بالنتائج التي توصل إليها في غضون فترة أقصاها واحد 

وعشرين يوًما من تاريخ إحالة النزاع إليه، وينبغي له بذل الجهود للتوصل إلى تسوية 

بالطريقة التي يراها مناسبة، )هنا يمكنه مقابلة كل شخص على حدة، أو جلسات أو 

اها مناسبة، وفقًا للصالحيات المخولة له بموجب القانون لحل النزاع(، أي طريقة ير

إذا وصل المجلس إلى تسوية جزئية، يجب أن يقدم تقريًرا بذلك إلى الوزير مرفقًا به 
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التسوية الموقعة من الطرفين، إذا لم يتوصل مجلس التوفيق إلى تسوية للنزاع، فيجب 

باب النزاع، التدابير التي اتخذتها لتسويتها، أن يقدم تقريراً إلى الوزير يتضمن أس

واألسباب التي أدت إلى عدم اْلنتهاء منها والتوصيات التي تراها مناسبة في هذا 

الصدد، ال يجوز ألي من الطرفين في النزاع العمالي تعيين المحامون القانونيون أمام 

 .ممثل التوفيق أو مجلس التوفيق

ختيارية لحل النزاع سلمياً، ولكن قراره إلزامي أكثر وألن التحكيم هو أحد الطرق اال

 .من الوساطة، فإن القانون األردني لم يستخدم التحكيم في حل النزاعات الجماعية

إذا لم يتمكن مجلس التوفيق من إنهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير 

يين ينتدبهم المجلس إحالته إلى محكمة عمالية يتم تشكيلها من ثالثة قضاة نظام

القضائي لهذه الغاية بناء على طلب الوزير ويرأسها أعالهم في  الدرجة ويجوز 

انعقادها بحضور اثنين من أعضائها وفي حالة اختالفهما في الرأي يدعى القاضي 

الثالث لالشتراك فيها، ونظر القضية وإصدار القرار فيها. ويجوز لها أن تعقد بحضور 

ضائها. وفي حال اختلفت آرائهم، يُدعى القاضي الثالث إلى المشاركة اثنين فقط من أع

في مراجعة الدعوى وإصدار قرار بشأنها، يعطى النزاع العمالي الذي يحال الى 

المحكمة العمالية صفة االستعجال بحيث تباشر النظر فيه خالل مدة ال تزيد على سبعة 

ارها في النزاع وتبلغه إلى الوزير أيام من تاريخ اْلحالة على أن تصدر المحكمة قر

خالل ثالثين يوماً من ذلك التاريخ ويكون هذا القرار قطعياً، غير قابل للطعن أمام أي 

جهة قضائية أو إدارية، وتنظر المحكمة العمالية في النزاع العمالي المعروض عليها 

لى أن طرفين عوتفصل فيه وفقاً لإلجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق العدالة بين ال

تراعي في ذلك أي إجراءات خاصة منصوص عليها في هذا القانون ويجوز لكل من 

الطرفين توكيل محام او أكثر أمام المحكمة، لكن ال يجوز ألي من الطرفين في النزاع 

 .العمالي تعيين محامين أمام ممثل التوفيق أو مجلس التوفيق
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 -ا أعاله ما يلي:يالحظ على إجراءات نظر النزاع المشار إليه

أن أسلوب حل النزاع الجماعي هذا هو الوحيد المتاح أمام طرفي النزاع، حيث  -1

 يعتبر اللجوء إليه إلزامياً للطرفين.

لم يترك المشرع لألطراف حرية االتفاق في أي مرحلة من مراحل النزاع على  -2

لتفاوض المباشر السير بأي إجراءات توفيقيه أُخرى سواء من خالل وسيط آخر أو با

 أو التحكيم.

المرحلة الثانية من مراحل نظر النزاع المتمثلة في دور الوزير بالسعي لتسوية  -3

النزاع، لم تحدد بمدة معينة، أي أن الوزير باستطاعته تجميد النزاع وإطالة أمده دون 

 1البت فيه كون القانون لم يقيده بمدة محددة ْلنهاء مهمته.

الية ولمجلس التوفيق عند النظر في نزاع عمالي الصالحيات يكون للمحكمة العم

 التالية:

 أ .  سماع أقوال أي شخص أو االستعانة بخبرته في النزاع بعد القسم.

ب. تكليف أي طرف من أطراف النزاع بإبراز المستندات والبيانات التي لديه وتراها 

 .المحكمة أو المجلس ضرورية للنظر أو الفصل في النزاع

محكمة العمالية تفسير أي قرار أصدرته وذلك بناء على طلب الوزير أو طلب أحد لل

أطراف النزاع ْلزالة أي غموض فيه، وذلك بما ال يخرج القرار عن النتائج التي توصل 

اليها، كما وأن لها في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الوزير 

                                                           

 العمل ومعايير األردني العمل قانون،  نجمه أبو بحث منشور على االنترنت ، حماده 1

 2008 وزارة العمل، ،الدوليه
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ء الكتابية أو الحسابية التي تقع في األحكام أو أحد الخصوم األغالط أو األخطا

والقرارات عن طريق السهو العرضي، كون التسوية التي تم التوصل إليها بنتيجة 

إجراءات التوفيق بمقتضى أحكام هذا القانون أو قرار المحكمة العمالية ملزمين للفئات 

 التالية:

 النزاع العمالي. ألطرافأ . 

ذلك ورثته الذين انتقلت اليهم المؤسسة التي يتعلق  ب. لخلف صاحب العمل بمن في

 بها النزاع.

ج. لجميع األشخاص الذين كانوا يعملون في المؤسسة التي يتعلق بها النزاع في تاريخ 

الذين يستخدمون  األشخاصحدوثه أو في قسم منها حسب  مقتضى الحال ولجميع 

في تقرير التسوية أو قرار  فيما بعد في تلك المؤسسة أو في أي قسم منها إذا ورد

المحكمة العمالية بما يقضي بذلك ولم يكن في هذا القانون او األنظمة الصادرة بمقتضاه 

 ما يحول دون ذلك.
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 الخاتمة

عقد العمل الفردي والجماعي هي عقود لتنظيم العمل بين العامل وصاحب العمل، إال 

ت العمالية، وتكون ْلعطاء مزايا وحقوق أن العقود الجماعية تتم غالبا من قبل النقابا

أكثر للعامل، بشرط أن ال تؤثر على حقوقه السابقة إن كانت أفضل، فيتم تطبيق الشروط 

األفضل في عقد العمل بالنسبة للعامل، حيث تكون النقابة العمالية باْلضافة إلى وزارة 

ي حال تم التعدي على العمل والمحاكم النظامية أحد الجهات التي يلجأ اليها العامل ف

 حقوقة وحرمانه منها . 

ولكن نجد العديد من العوامل التي أسهمت في ضعف الدور النقابي مما يضعف عقد 

 -العمل الجماعي، وعقود العمل بشكل عام وهي:

اشترطت القوانين المتعلقة بتأسيس النقابات واألنظمة العديد من الشروط من أجل  -1

إليها بعد التأسيس، حيث أدى ذلك إلى تقييد الحريات  االنضمامتأسيس نقابة أو 

 النقابية.

حرمان بعض الفئات من العاملين وموظفي القطاع العام من تأسيس نقابته  -2

 إليها، وهذا يخالف منظمة العمل الدولية. واالنضمام

نجد أن أغلب الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية  تكون نسبة المفاوضات  -3

قليلة، بالنسبة إلى عقود العمل الفردية، مما يؤدي إلى زيادة هذه المشاكل  الجماعية

 االقتصادية، وحرمان العاملين من الحقوق العمالية التي يستحقوها.
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 -التوصيات:

إيجاد العدالة والتوازن في الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العامل، وكذلك  -1

 ود بالفائدة على جميع األطراف.األمر لدى النقابات، األمر الذي يع

زيادة كمية الحريات في القوانين المتعلقة بالنقابات من حيث التأسيس والعمل،  -2

والتقليل من العوائق التي تمنع العديد من الفئات من تأسيس نقاباتهم و/ أو اْلنضمام 

 اليها.

عمل، مما يجب على الدولة التدخل من أجل حل مشكلة البطالة، وتوفير فرص ال -3

يؤدي إلى الباحثين من إيجاد فرص العمل المناسبة إليهم، وليس أي عمل في حال 

 وجود البطالة.

 مواكبة التطورات في التشريعات الدولية، وخاصة منظمة العمل العالمية. -4

يجب العمل على زيادة الحماية القانونية للعمال، من توفير أجهزة مختصة  -5

، لها صالحيات أكثر، وذلك في وزارة العمل والنقابات أخرى، مثل: مفتشي العمل

 العمالية.

 -:المراجع

  م، دائرة اْلحصاء، عمان، األردن2017تقرير العمالة والبطالة لعام. 

 ( ،إنهاء االستخدام بمبادرة من صاحب العمل، 2011حماده ابو نجمة  ،)

 الناشر: المؤلف، عمان األردن .
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 الملخص       

يلقي هذا البحث الضوء على إمكانية تشغيل العامل بشرط التجربة في عقد 

العمل المحدد المدة، ذلك أنه يستنتج من قانون العمل األردني أن شرط التجربة يالئم 

فإن إبرام عقد العمل محدد المدة بشرط التجربة  عقود العمل غير محددة المدة، وبالتالي

قد يخلق تناقضاً بين مسألتين: األولى: تتعلق بطبيعة عقد العمل المحدد المدة والذي 

ال يجوز انهاؤه قبل إنتهاء مدته أو في األحوال التي نص عليها القانون بشكل حصري، 

اء عقد العمل بإرادته أما الثانية: فإن شرط التجربة يجعل من حق صاحب العمل إنه

المنفردة دون أن يترتب عليه أية مسؤولية، وقبل إنتهاء مدته. ونظراً لعدم معالجة 

 حُكْمُ شَرْطِ التَّجْرِبَةِ فِي عَقْدِ الْعَمَلِ الْمُحَدَّدِ الْمُدَّةِ 

دِرَاسَةُ مُقَارَنَةٍ بِالْقَانُونِ -عَلَيه الْمُتَرَتِّبَةُ  وَالْآثَارُ 

 الْمِصْرِيِّ 
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المشرع األردني هذه الجوانب في قانون العمل األردني، فقد تناقضت أحكام القضاء 

األردني بين إجازة شرط التجربة في عقود العمل محدد المدة وبين عدم إجازة ذلك في 

 أخرى.أحكام 

وقد توصلنا إلى أن إبرام عقد العمل محدد المدة بشرط التجربة يقتضي بقاء  

ً بطبيعته إذا إنتهت مدة التجربة دون أن يستعمل صاحب العمل خياره  العقد متحفظا

بإنهاء العقد أثناء فترة التجربة، أما إذا إستعمل خياره بإنهاء العقد خالل فترة التجربة 

عامل وإعطاؤه كل حقوقه المحددة بموجب القانون وبما يتفق فينبغي عليه تعويض ال

 مع طبيعة العقود محددة المدة، شريطة أن ال يتعسف في إستعمال سلطاته.

الكلمات االفتتاحية: شرط التجربة، عقد العمل، صاحب العمل، محدد المدة، 

 انهاء، تعويض.

Abstract 

Ruling on the condition of the experiment during the fixed-

term work contract and its effects-A study comparing 

Egyptian law 

Prof. Abdullah Al-Zubaidi 

Aseel Mahmoud Al-Rashdan 

This research sheds light on the possibility of employing 

an employee on the  experience condition in a fixed-term work contract.  

As it concluded from Jordanian labor law, that the experience condition 

is appropriate for unlimited-term employment contracts.  Therefore, 

signing a fixed-term work contract on the condition of the experience 

may create a contradiction between two issues.  First, it relates to the 
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nature of the employment contract that cannot be terminated before the 

expiration of its term or in the cases stipulated exclusively by the law.  

Second, the experience condition gives the right to the employer to 

terminate the contract of employment by his own without any liability, 

and before the end of its term.  Given that, the Jordanian legislator did 

not address these aspects at the Jordanian labor law. The provisions of 

the Jordanian judiciary contradicted between authorizing the experience 

condition in the fixed-term employment contracts and not authorizing 

this in other provisions. 

We have concluded that signing a fixed-term employment 

contract on the experience condition requires retaining the contract as is 

even if the trial period ends without the employer using his option to 

terminate the contract during that. If the employer uses his option to 

terminate the contract during the trial period, he must compensate the 

employees by giving them their specific rights under the law regarding 

to the nature of limited duration contracts, but he should not abuse his 

power. 

Keywords: the condition of the experiment, work contract 

employer, fixed term, termination, compensation. 
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 المقدمة

خدام العامل فترة محددة تحت التجربة يجيز قانون العمل لصاحب العمل است

وقد بين المشرع األردني  للتأكد من كفاءته وقدرته على القيام بالعمل الموكول إليه،

ً من  األحكام المتعلقة بفترة التجربة من خالل شروطها وآثارها، وقد يستنتج ضمنيا

د دة، مما قسياق النصوص أن فترة التجربة ال تكون إال في عقد العمل غير محددة الم

يعني استبعادها في عقود العمل محددة المدة، األمر الذي دعاني إلى بيان مدى إمكانية 

استخدام العامل تحت التجربة في عقد العمل محدد المدة، وبناًء عليه اخترت موضوع 

 الدراسة في : "حكم شرط التجربة في عقد العمل المحدد المدة واْلثار المترتبة عليه".

الموضوع العديد من التساؤالت تشكل بمجملها مشكلة الدراسة ومنها  ويثير هذا

على سبيل المثال، هل ينتقص استخدام العامل تحت التجربة في عقد العمل محدد المدة 

/ب( من قانون العمل األردني؟ هل خرج المشرع 4من حقوق العامل سنداً ألحكام المادة )

( من 241بشرط التجربة عن أحكام المادة )األردني بشأن إنهاء العقد المحدد المدة 

 القانون المدني األردني والتي تقضي بعدم جواز فسخ العقد متى انعقد صحيحاً الزماً؟

وما هو موقف المشرع المصري من التساؤالت المثارة باعتباره جزءاً من 

 اً.المقارنة في هذه الدراسة؟ وهل نََهج، نهج المشرع األردني؟ أم كان موقفة مغاير

هذه التساؤالت وغيرها مما قد يثار في هذه الدراسة ستكون محوراً لدراستنا 

 مستقبالً علنا نجد إجابات شافية لها تفيد المهتمين في هذا الجانب.

سنركز في دراستنا على موضوع شرط التجربة في عقد العمل المحدد المدة 

بة في عقد العمل بوجه عام واْلثار المترتبة عليه، دون التطرق إلى أحكام شرط التجر

 وآثاره إال بالقدر الضروري والعارض الذي تقتضيه هذه الدراسة. 
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وسنتبع في دراستنا المنهج التحليلي المقارن حيث نتناول النصوص ذات 

العالقة في القانون األردني والقانون المصري بالتحليل والتفريغ للوقوف على 

بة لألحكام القضائية كما سنعمد إلى تحليل مضامينها ومراميها، وكذا األمر بالنس

مضمون آراء الشراح ونقدها، وكل ذلك في إطار مقارنة النصوص األردنية بما يقابلها 

 في التشريع المصري.

تأسيساً على ما تقدم سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين نخصص المبحث األول 

وموقف محكمة التمييز  لبيان مدى قانونية شرط التجربة في عقد العمل محدد المدة

 منه.

أما المبحث الثاني سنتناول فيه اْلثار المترتبة على إنهاء عقد العمل المحدد 

 المدة بشرط التجربة.

 المبحث األول

 مدى قانونية شرط التجربة في عقد 

 العمل محدد المدة وموقف محكمة التمييز منه

ن شرط التجربة في قبل البدء في موضوع هذا المبحث البد من اْلشارة إلى أ

عقد العمل هو شرط اتفاقي مألوف، وما هو إال رخصة منحها المشرع لصاحب العمل 

يجيز له بموجبها إنهاء استخدام العامل بعد التحقق من عدم كفاءته وقدرته على القيام 

بالعمل الموكول إليه، ذلك ألن صاحب العمل هو األقدر على تقدير مصلحة العمل 

 .1 ومصلحة اْلنتاج

                                                           

 .36(، ص2005أحمد خليف الضمور، الوجيز في شرح التشريعات العمالية واالجتماعية، عمان،) 1
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وعلى الرغم من اختالف آراء الفقهاء والشراح حول الطبيعة القانونية لشرط 

التجربة في عقد العمل، إال أن الرأي الراجح في الفقه والقضاء الفرنسي والمصري 

 ً ، يتمثل في عدم الرضا عن نتيجة 1إعتبر أن شرط التجربة في عقد العمل شرطاً فاسخا

خ لصاحب العمل دون العامل، في حين ليس هناك ومنح المشرع الحق بالفس ،2التجربة

ما يمنع أن يكون شرط التجربة مقرر لمصلحة الطرفين، العامل وصاحب العمل ألن 

العامل له مصلحه أحياناً في معرفة طبيعة العمل ومدى مالءمته له من الناحية الجسدية 

 والمالية.

انونية يتمتع بطبيعة ق وعوداً على بدء يتبين لنا أن شرط التجربة في عقد العمل

خاصة فرضت بعض األحكام الخاصة على عقد العمل خالل فترة التجربة تختلف 

/أ( 35بطبيعتها عن أحكام وقواعد عقد العمل محدد المدة، وبالرجوع إلى نص المادة )

 -، وتعديالته نجد نصها كالتالي: 3من قانون العمل األردني

تجربة وذلك للتحقق من كفاءته لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد ال"

وإمكاناته للقيام بالعمل المطلوب منه ويشترط في ذلك أن ال تزيد مدة التجربة في أي 

حالة من الحاالت على ثالثة أشهر وأن ال يقل أجر العامل قيد التجربة عن الحد األدنى 

 المقرر لألجور".

                                                           

رط الذي يترتب على تحققه زوال االلتزام، انظر عبد الواحد كرم، معجم الشرط الفاسخ: هو الش1 

 .247، دار الكتب القانونية، القاهرة ص 1مصطلحات الشريعة والقانون، ط 

(، 1996علي عوض حسن، الوجيز في شرح قانون العمل، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة،) 2

 .297ص

(، 4113لمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم ) (، ا1996( لسنة )8قانون العمل رقم)  3

( وقد طرأت عليه تعديالت 14/6/1996( وبدا العمل به بتاريخ )15/4/1996، بتاريخ )1173ص

 (.2019كثيرة حتى عام)
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حب العمل نالحظ من النص السابق أن المشرع األردني أجاز صراحة لصا

استخدام أي عامل تحت التجربة ولمدة ثالثة شهور حتى يتحقق من كفاءته، وأعطى 

المشرع صاحب العمل الحق في إنهاء استخدام العامل وبإرادته المنفردة خالل فترة 

 التجربة.

( من قانون العمل األردني 21ونرى أن ذلك يشكل خروجاً على أحكام المادة )

ينتهي عقد العمل محدد المدة في أي من الحاالت التالية، " والتي نصت في الفقرة ب:

 ".1إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه

وبالتالي فإن إنهاء استخدام العامل في عقد العمل محدد المدة من جانب صاحب 

العمل وبإرادته المنفردة ال ينسجم وأحكام عقد العمل محدد المدة والواضحة الداللة 

لقانون حيث أن صاحب العمل ال يملك إنهاء استخدام العامل إال في حاالت محددة بنص ا

 .2حصراً بنص القانون ولم ترد فترة التجربة من ضمن هذه الحاالت

فعقد العمل محدد المدة ال يجوز أنهاؤه من حيث المبدأ، وورود شرط التجربة 

 .3فيه ال ينسجم و طبيعة هذا العقد

ن العقود الملزمة للجانبين حيث أنه ينشئ التزامات وبما أن عقد العمل م 

متقابلة في ذمة الطرفين فيعتبر كل منهما دائن ومدين في نفس الوقت وبالتالي فهو 

، وبناًء عليه فإن ورود 4يخضع للقواعد العامة التي يخضع لها العقد الملزم للجانيين

                                                           

 ( من قانون العمل األردني.21انظر المادة ) 1

 ( من قانون العمل األردني.28انظر المادة ) 2

 .303(، ص2006لعمل، جامعة حلب، )شواخ األحمد، قانون ا  3

 .80،81(،ص2018،دار الثقافة، عمان، )2جعفر المغربي، شرح أحكام قانون العمل ،ط 4
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ويجعل  1قانون المدني( من 241شرط التجربة في عقد العمل يخالف أحكام المادة )

العقد عقداً غير الزماً بالنسبة لصاحب العمل خالل فترة التجربة يجوز له إنهائه بإرادته 

 .2المنفردة بينما يكون الزماً للعامل منذ صدوره ال يجوز له فسخه أو انهاؤه

وبناًء على ما سبق فإن ورود شرط التجربة في عقد العمل محدد المدة يشكل 

لقواعد العامة في العقود الملزمة للجانبين حيث أن ورود شرط التجربة خروجاً على ا

في هذه العقود يخالف األصل في العقود، فاألصل اللزوم في العقود وعدم الرجوع فيها 

، وإن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار العالقة 3إال إذا ورد نص صريح بخالف األصل

 شريعة المتعاقدين.العقدية بالنسبة للعامل ويخالف قاعدة العقد 

وفي اعتقادنا أن اعتبار العقد خالل فترة التجربة غير الزم لصاحب العمل 

والزم للعامل يشكل انتقاصا من الحماية المقررة للعامل بموجب أحكام القانون، ويشكل 

 .4/ب( من قانون العمل4مخالفة صريحة ألحكام )المادة

                                                           

،"اذا كان العقد صحيحاً الزماً 1976(لسنة43من القانون المدني األردني رقم) (241نصت المادة ) 1

بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى فال يجوز ال حد العاقدين الرجوع فيه وال تعديله وال فسخه إال 

 نص في القانون.

، 4/6/2015( الصادر بتاريخ 3124/2014انظر قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 2

 برنامج قرارك نقابة المحامين األردنيين.

 .309شواخ األحمد، قانون العمل، مرجع  سابق ص   3

ال كل شرط في عقد أو اتفاق سواء ابرم قبل هذا /ب( من قانون العمل "يعتبر باط4نصت المادة) 4

 القانون أو بعده يتنازل فيه العامل عن أي حق من حقوقه التي منحها إياه هذا القانون ".
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مدة كونه يشكل تنازالً للعامل عن ويقع هذا الشرط باطالً في عقد العمل محدد ال

حقه في فسخ العقد أو إنهائه إذا تبين له عدم مالئمة العقد لحالته الجسدية والصحية 

 .1وإن فعل فهو ملزم بتعويض صاحب العمل

( 21/أ( من قانون العمل األردني رقم )16ومن الجدير بالذكر أن نص المادة )

العمل بإنهاء إستخدام العامل خالل فترة ، كانت تعطي الحق لصاحب 2(1960لسنة    )

التجربة في عقود العمل غير محددة المدة حصراً، حيث كان شرط التجربة يرد في عقد 

 .3العمل غير محدد المدة ولو لم ينص عليه العقد صراحةً 

ونرى أن النص القديم كان أكثر انسجاما مع أحكام عقد العمل غير محدد المدة 

أبدي، حيث يجوز إنهائه باْلرادة المنفردة شريطة إشعار الطرف باعتباره عقداً غير 

 .4األخر خطياً بالرغبة في إنهاء العقد قبل شهر واحد على األقل

بخالف عقد العمل محدد المدة الذي ال ينتهي إال بإنتهاء مدته أو عند تحقق 

 .5إحدى الحاالت المنصوص عليها حصراً في القانون وإال لزم التعويض

( 33قابل نجد أن المشرع المصري نظم أحكام فترة التجربة في المادة )وبالم

تحدد مدة االختبار في عقد العمل وال "حيث نصت على أن  6من قانون العمل المصري

                                                           

 (.3انظر قرار محكمة التمييز المشار إليه )هامش رقم  1

محدودة  /أ( "يحق لصاحب العمل إنهاء عقد استخدام أي عامل استخدم لمدة غير16نص المادة ) 2

 في أي وقت خالل فترة التجربة ".

 .124(، ص2003شنب ، شرح قانون العمل الجديد ، دار الثقافة، عمان، )أبو احمد عبد الكريم   3

 ( من قانون العمل األردني .23انظر المادة رقم )  4

 ( من قانون العمل األردني.26انظر المادة رقم ) 5

 (.7/4/2003( الصادر في تاريخ )2003( لسنة )12قانون العمل المصري الموحد رقم )  6
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يجوز تعيين العامل تحت االختبار لمدة تزيد على ثالثة شهور أو تعينه تحت االختبار 

 أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد".

حظ مما سبق أن المشرع المصري كان أكثر توفيقاً من المشرع األردني نال

في تنظيم أحكام فترة التجربة حيث جاء النص متزناً في الصياغة إال أنه لم يتطرق إلى 

تفاصيل فترة التجربة، وأوصافها وآثارها وترك األمر للقواعد العامة في القانون 

 المدني.

ق استنتاج نية المشرع المصري فيما إذا كانت وال يمكننا من خالل النص الساب

 هذه الفترة مقررة لمصلحة صاحب العمل أم العامل.

أما بالنسبة للقضاء األردني فقد وقعت محكمة التمييز األردنية في تناقض في  

قراراتها المتعلقة في هذا الموضوع حيث جاءت قرارتها متضاربة في ظل النقص 

إن "( من قانون العمل حيث قضت : 35نص المادة )والغموض التشريعي الذي شاب 

قضاء محكمة التمييز إستقر على أن شرط التجربة يرد في عقد العمل غير محدد المدة 

وال يرد في عقد العمل المحدد المدة ألن ورود شرط التجربة في العقد محدد المدة فيه 

دد المدة بإنتهاء مخالفة صريحة لقانون العمل الذي نص على إنتهاء عقد العمل مح

مدته وليس لطرفي العقد االتفاق على مخالفة القانون وألن مثل هذا الشرط يقع باطالً 

 .1/ب( من قانون العمل"4بموجب المادة )

                                                           

( 23/11/2013( الصادر في )2707/2013انظر قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 1

 (، برنامج قرارك ، نقابة المحامين األردنيين .15/8/2002( تاريخ )1897/2002وقرار رقم )
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وفي ذات السياق قضت: " إن شرط التجربة يرد على عقد العمل غير محدد 

هاء صاحب العمل ، وقضت أيضاً "إن إن1"المدة وال يرد على عقد العمل محدد المدة

المميز غير ُمبرر وغير مشروع ألنه وقع ضمن مدة التجربة وإن شرط التجربة ال يرد 

 ".2على عقد العمل محدد المدة

فمن خالل هذه األحكام نجد أن محكمة التمييز قد اعتبرت أن شرط التجربة ال 

ام القانون يرد على عقد العمل محدد المدة وأن وروده في هذا العقد فيه مخالفة ألحك

وأن مثل هذا الشرط يقع باطالً وأن أي إنهاء خالل مدة التجربة في عقد العمل محدد 

 المدة هو غير مشروع.

إال أن ذات المحكمة كان لها اتجاه أخر أيضاً حيث قضت: "إن عقد العمل يكون 

من العقود المحدد المدة الذي يستمر حتى تنتهي مدته وأن وجود شرط التجربة في 

د المحدد المدة ال يخرج عقد العمل محدد المدة عن صفته إذ أن شرط التجربة العق

  .3يسري على عقد العمل محدد المدة وعقد العمل غير محدد المدة"

                                                           

( برنامج 3/7/2016(، الصادر في )739/2016انظر قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 1

 قرارك، نقابة المحامين األردنيين.

( برنامج 24/2/2019(، الصادر في) 319/2019انظر قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم) 2

 قرارك، نقابة المحامين األردنيين.

(، 9(2006/)8/5ي )( الصادر ف3688/2005انظر قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 3

 برنامج قرارك، نقابة المحامين األردنيين.
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وقضت أيضاً: "يسري شرط التجربة على عقد العمل محدد المدة وغير محدد 

هاء إستخدام ( من قانون العمل أن لصاحب العمل إن35المدة ويستفاد من المادة )

 .1العامل خالل مدة التجربة بدون إبداء األسباب"

( جاء عاماً مطلقاً لم يقيد حق صاحب العمل 35وكذلك قضت "أن نص المادة )

باستخدام العامل على سبيل التجربة سواء كان عقد العمل نظم بصورة مكتوبة أم 

أو غير معين وأن  شفوية أم عقد محدد المدة أم غير محدد المدة أو كان لعمل معين

إنهاء المميزة لعمل المميز ضده أثناء فترة التجربة مشروع كما يسري شرط التجربة 

 .2على عقد العمل محدد المدة"

وتأسيساً على ما تقدم نجد أن القضاء األردني لم يكن مستقراً في قرارته وأن 

انون العمل ( من ق35أحكامه جاءت متضاربة نظراً للخلل التشريعي في نص المادة )

 .3مما أدى إلى إرباك القضاء األردني وعدم استقرار توجهاته"

وفي حدود بحثنا عن قرارات القضاء المصري وجدنا قراراً جاء في حيثياته: 

"لم يشأ المشرع أن يفرض على رب العمل عامالً غير كفؤ أو غير منتج أو غير صالح 

عدم قدرته على العمل أو أظهر ضعفاً للعمل فاذا ثبت لصاحب العمل أن العامل قد أظهر 

معيناً في إنتاجه أو عمله أو صناعته أو أن يكون العامل قد افتقر إلى الصفات الالزمة 

                                                           

(، 9/12/2012( الصادر في )3775/2012انظر قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم) 1

 برنامج قرارك ،نقابة المحامين األردنيين. 

برنامج (، 22/11/2018( بتاريخ )5740/2018انظر قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم) 2

 قرارك ،نقابة المحامين األردنيين.

( وقرار 1882/2005(و قرار رقم )3399/2004في هذا السياق انظر قرار محكمة التمييز رقم ) 3

( وقرار رقم 973/2016( وقرار رقم )3399/2004( وقرار رقم )2732/2002رقم )

 (، برنامج قرارك، نقابة المحامين األردنيين.1077/2014)
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الستخدامه في عمل معين فإذا أثبت هذا اْلخفاق خالل فترة االختبار أو إنه غير كفؤ 

من غير أن على ما سلف جاز مع هذا الثبوت لرب العمل فسخ العقد من غير إعالن و

 .1يكون للعامل الحق في المكافأة عن مدة عمله أو التعويض عن الفسخ "

كما أن هناك قراراً يقضي: "أن عقد العمل تحت االختبار هو عقد مكتمل 

 .2األركان وهو عقد معلق على شرط فاسخ هو عدم نجاح التجربة"

عمل ال يتبين لنا مما سبق أن القضاء المصري اعتبر شرط التجربة في عقد

شرط فاسخ وإعتبر عدم نجاح العامل في التجربة يعطي صاحب العمل الحق في فسخ 

( من قانون العمل 33العقد دون إشعار أو تعويض على الرغم من أن نص المادة )

 السابقة الذكر لم تشر إلى ما توصلت إليه المحكمة ال من قريب وال من بعيد. 3المصري

عقد العمل يكون بأثر فوري كون عقد  حيث يرى القضاء المصري أن فسخ

العمل غالبا من العقود الزمنية ال أثر رجعي فيها وأن إنهاء فترة التجربة يترتب عليه 

استمرار عقد العمل واحتساب خبرة العامل من تاريخ إبرام العقد ابتداء، وليس من 

 د العملتاريخ التجربة ولم يشر القضاء المصري إلى جواز ورود هذا الشرط في عقو

 محددة المدة أم ال.

                                                           

( المشار إليه من قبل همام 12/3/1957( في جلسة )557مة العمل المصرية رقم )قرار محك 1

 .115، ص114(، ص2003زهران، قانون العمل، دار الجامعة الجديدة مصر، )

(، المشار إليه من قبل الدكتور أحمد حسن برعي 1956/ 27/12قرار محكمة الجيزة االبتدائية )  2

 (.1992ار النهضة العربية، القاهرة، )، الوجيز في القانون االجتماعي، د

 ( من هذا البحث.8انظر صفحة )  3
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ونحن نرى أن ذلك يشكل إجحافاً بحق العامل ألن إنهاء صاحب العمل استخدام 

العامل في عقد العمل محدد المدة سيفقد العامل حقوقه وأجوره المستحقة بموجب العقد 

 والقانون.

وقد اختلفت اْلراء الفقهية وظهرت عدة اتجاهات في هذا الموضوع حيث  

إلى اعتبار أن شرط التجربة في عقد العمل يعتبر فترة  1من الفقه الفرنسي يرى جانب

تمهيدية للعقد وعند انتهائها يكون القرار لطرفي العقد إما االستمرار في العقد أو 

 انهاؤه.

أن شرط التجربة في عقد العمل ينشئ عقداً مستقالً بذاته  2ويرى جانب آخر 

بشرط التجربة فإذا انتهت فترة التجربة واستمر له أركانه الخاصة يسمى عقد العمل 

طرفا العقد بتنفيذ العقد نكون أمام عقد عمل بات إما محدد المدة أو غير محدد المدة 

بحسب االتفاق وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير لشرط التجربة على أحكام عقد العمل 

المحدد المدة  أن شرط التجربة يسري على العقد 3من وجهة نظرهم، ويرى البعض

وغير محدد المدة وأنه ال يتعارض مع أحكام أي من هذين العقدين نظراً ْلطالق نص 

( من قانون العمل األردني، وأن انقضاء فترة التجربة ونجاح العامل فيها 35المادة )

                                                           

 .137(،ص2006، المكتبة العصرية، القاهرة،)1احمد السعيد الزقرد، قانون العمل الجديد، ط 1

 (.2، هامش رقم )130احمد السعيد الزقرد، المرجع السابق، ص 2

، غالب علي الداووي، شرح قانون 125احمد أبو شنب، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 3

. و جعفر المغربي، شرح قانون العمل، مرجع سابق، 67، ص2004، دار وائل، عمان،3العمل،ط

 .117ص
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يجعل العقد منتجاً ْلثاره من البداية بغض النظر عن نوعه سواء محدد المدة أم غير 

 1محدد المدة.

ويعتبر هذا العقد معلق على شرط فاسخ على النحو الذي انصرفت إليه إرادة 

 2المتعاقدين فإذا لم يتحقق هذا الشرط أصبح االلتزام نهائياً، ونكون أمام عقد عمل بات.

( بصيغته الحالية يقتصر تطبيق 35أن نص المادة ) 3بينما يعتبر البعض

عقود العمل محددة المدة، طالما أن  أحكامه على عقود العمل غير محدد المدة دون

التجربة قد نجحت بمرور مدتها المحددة في القانون ولم يمارس صاحب العمل حقه 

في الفسخ فهذا يعد دليالً على النجاح وتأكيداً على تمام العقد، وال يمكن أن ننسب 

تفاق ها باالألطراف العقد تحديد لمدة العقد الوارد فيه شرط التجربة طالما أنهم لم يحددو

، وألنه )أي شرط التجربة( ال ينسجم 4أصالً فبذلك نكون أمام عقد غير محدد المدة

وأحكام العقود المحددة المدة ألن إرادة الطرفين اتجهت إلى تحديد مدة للعقد وعلى 

المتعاقدين االلتزام بتنفيذ العقد المبرم بينهما فإذا أخل احد المتعاقدين بالتزامه قامت 

                                                           

 .220، دار النهضة العربية، القاهرة، ص3عبد الودوود يحيى، شرح قانون العمل، ط 1

 .142(، ص1990، مطبعة اْلسكندرية، )1توفيق حسن فرج، قانون العمل، ط   2

 .77(، ص1996، عمان ،)1منصور العتوم ،شرح قانون العمل األردني ،ط  3

(، 1985فتحي عبد الصبور ،الوسيط في قانون العمل ،الجزء األول ، دارالنهضة العربية، القاهرة، )

 .382،ص38ص

 .285(، ص1981، القاهرة، )3حسن كيره، أصول قانون العمل، ط  4
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ه العقدية، حيث أنه ال يجوز فسخ هذا العقد وتعديله أو الرجوع عنه إال في مسؤوليت

 األحوال التي يجيزها القانون.

 

 

 المبحث الثاني

 اْلثار المترتبة على إنهاء عقد العمل محدد المدة بشرط التجربة

 

بداية البد لنا من اْلشارة إلى أن عقد العمل هو من العقود المؤقتة ومآله 

ينتهي بإحدى الوسائل العامة ْلنهاء العقود أو بالوسائل الخاصة التي االنتهاء فقد 

 .1تخص عقد العمل لوحده

وتختلف اْلثار المترتبة على إنهاء عقود العمل محددة المدة عن عقود العمل 

 .2غير محددة المدة نظراً الختالف طبيعة العقدين

 قانونية الخاصةوبخصوص عقد العمل محدد المدة فتبين لنا أن له طبيعته ال

التي تفرض أحكاما خاصه به عند إنهاء العقد خالل فترة التجربة وقبل انتهاء مدة 

العقد حيث يستحق العامل األجور المتبقية من مدة العقد هذا باالستناد إلى أحكام المادة 

                                                           

 .168قانون العمل، مرجع سابق، صجعفر المغربي، شرح أحكام  1

 ( من قانون العمل األردني.26( والمادة)23انظر المادة ) 2
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. وهذا ما جرى عليه 2( من القانون المدني826من قانون العمل والمادة ) 1/أ(26)

 . 3كمة التمييز األردنيةإجتهاد مح

/ب( "يحق لصاحب العمل إنهاء إستخدام العامل 35وبالرجوع لنص المادة )

 تحت التجربة ودون إشعار أو مكافأة خالل مدة التجربة.

إذا إستمر العامل في عمله بعد إنتهاء مدة التجربة إعتبر العقد عقد عمل  -ج 

 دمة العامل لدى صاحب العمل".ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خ

ج( أن ورود شرط التجربة في عقد العمل -/ب35نالحظ من سياق نص المادة )

ً خاصة تختلف بطبيعتها عن أحكام عقد العمل محدد المدة حيث أجاز  يفرض أحكاما

المشرع لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل خالل فترة التجربة دون إشعار أو مكافأة، 

رار العامل في العمل بعد إنتهاء فترة التجربة ودون إنهاء العقد من قبل كما أن إستم

صاحب العمل يجعل عقد العمل عقداً غير محدد المدة وتحسب فترة التجربة من مدة 

 خدمة العامل لدى صاحب العمل.

                                                           

/أ( " اذا انهي صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته أو أنهاه 26تنص المادة ) 1

ور التي جالعامل  يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق و المزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق األ

( 28تستحق حتى إنتهاء المدة المتبقية من العقد  ما لم يكن إنهاء عقد العمل فصالً بموجب المادة )

 من هذا القانون".

( " اذا كانت مدة العمل معينه في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء 826تنص المادة)  2

 جر إلى تمام المدة".مدته بال عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء األ

( 2006،)2708(، وقرار رقم)11/1/2004( تاريخ)3223/2003انظر قرار محكمة التمييز رقم ) 3

( 2001/2018( وقرار رقم )28/7/2009( تاريخ )3774/2008(، وقرار رقم )15/1/2007تاريخ)

 (، برنامج قرارك، نقابة المحامين األردنيين.14/4/2019بتاريخ )
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وبناًء عليه نجد أن المشرع األردني قد أنتقص من حقوق العامل المقررة له 

ً حيث أعطى  حق إنهاء العقد خالل فترة التجربة لصاحب العمل دون العامل قانونيا

وكان األجدر به أن يمنح العامل هذا الحق أيضاً إذا وجد أن العمل ال يالئمه جسدياً أو 

 ً  .1صحيا

كما بيّن المشرع األردني أن اْلنهاء يكون دون إشعار أو مكافأة، ويبدو من 

أقدم على إنهاء استخدام العامل لعدم سياق النص أن المشرع أفترض أن صاحب العمل 

قدرته على القيام بالعمل الموكول إليه وعدم كفاءته، وبالتالي فهو ال يستحق أياً من 

حقوقه على اعتبار أن صاحب العمل في هذه الحالة ال يعتبر متعسفاً في استخدام حقه 

تي وفقاً للغاية ال في إنهاء عقد  العمل بإرادته المنفردة ألنه يمارس سلطته في اْلنهاء

وجد شرط التجربة ألجلها وهي التحقق من كفاءة العامل وبالتالي فإنه ال يستحق بدل 

 .2الفصل التعسفي

أما فيما يتعلق بحرمان العامل من بدل اْلشعار فنحن هنا لسنا بصدد مناقشة 

اْلشعار ضرورة إشعار العامل من عدمه إال أن ما يهمنا هنا أن من المسلم به قانوناً أن 

، وال يتصور وجود اْلشعار في عقد 3ال يكون إال في عقود العمل غير محددة المدة

العمل محدد المدة ألن كال الطرفين على علم بموعد إنتهاء العقد وبناًء عليه فإن إنهاء 

 4صاحب العمل لعقد العمل محدد المدة قبل إنتهاء مدته يستوجب التعويض.

                                                           

 .116بي، شرح أحكام قانون العمل، مرجع سابق ،صجعفر المغر  1

 .76،ص75(، ص1998،دار الثقافة، عمان، ) 1عبد الواحد كرم، قانون العمل ،ط  2

 ( من قانون العمل األردني.23انظر المادة ) 3

(،برنامج 28/11/2013( بتاريخ )2707/2013انظر قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، رقم )  4

 بة المحامين األردنيين.قرارك، نقا
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ً على نص ا /ج( من قانون العمل أن المشرع 35لمادة )ومن المالحظ أيضا

إعتبر أن انقضاء فترة التجربة دون إستخدام صاحب العمل لحقه في إنهاء العقد 

اعترافاً ضمنياً من صاحب العمل بنجاح التجربة وأن العامل قد أثبت قدرته على القيام 

هذه  قد فيبالعمل وبالتالي يسقط حق صاحب العمل في اْلنهاء واعتبر المشرع أن الع

الحالة يعتبر عقد عمل لمدة غير محدودة ولم يأخذ بعين اْلعتبار إرادة المتعاقدين اذا 

تم االتفاق بينهم على أن يكون العقد محدد المدة، فما هي العلة والغاية من إعتبار عقد 

 العمل بعد نجاح التجربة عقداً غير محدد المدة؟

أن  1غاية المشرع فيرى البعض وجواباً على ذلك اختلفت اْلراء في تفسير

المشرع أورد عبارة غير محدد المدة ألن المشرع يعترف ضمناً أن شرط التجربة غالباً 

ما يرد في عقود العمل غير محددة المدة ولم يقصد أن يسري شرط التجربة على 

ع رالعقود محددة المدة ألنه ال ينسجم وأحكامه كما بينا سابقاً، ويرى إتجاه آخر أن المش

/ج( حماية العامل وتضييق دائرة العقود محددة المدة على 35يهدف من نص المادة )

اعتبار أن عقود العمل غير محدد المدة توفر حقوقاً أفضل للعامل، ومنعاً لصاحب العمل 

من التحايل على القانون حيث أن التحايل نوع من أنواع الغش والغش يفسد كل 

 .2التصرفات 

ألصل إبقاء عقد العمل على ما تم االتفاق عليه إبتداًء فالعقد إال أننا نرى أن ا

شريعة المتعاقدين فاذا إتفق المتعاقدان على إبرام عقد عمل محدد المدة فاألفضل أن 

يستمر حتى نهاية مدته وتسري عليه أحكام العقد محدد المدة بعد نجاح العامل في 

لقول بخالف ذلك يعني أن المشرع التجربة، وذلك منعاً للجدل الفقهي والقضائي، وا

                                                           

، و منصور العتوم، شرح قانون 128احمد أبو شنب، شرح قانون العمل الجديد ،مرجع سابق، ص 1

 .78العمل األردني، مرجع سابق ص 

 .387فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل، مرجع سابق، ص  2
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األردني قد إعتبر أن عقد العمل أثناء فترة التجربة عقداً مستقالً بذاته محدد المدة 

بثالثة شهور فإذا نجح العامل بالتجربة إستمر في عمله وبدأ عقد العمل البات غير 

 .1( من القانون المدني األردني809محدد المدة سنداً ألحكام المادة )

ن المشرع األردني في هذه الحالة تبنى االتجاه الفقهي القائل بأن شرط فيكو 

التجربة هو عقد ابتدائي محدد المدة والسند في ذلك هو إعفاء صاحب العمل من 

 .2اْلشعار والمكافأة، فهذه األحكام ال تنطبق إال على عقود العمل محددة المدة

ال تكون جميع عقود العمل  ولكن العدالة والمنطق القانوني السليم يقتضي أن

عقود غير محددة المدة فالبد من احترام إرادة المتعاقدين وااللتزام بما تم االتفاق عليه 

 ابتداًء وإال أدى ذلك إلى عدم إستقرار العالقات العقدية في المجتمع. 

، فلم يتطرق نهائياً إلى آثار شرط التجربة على عقود 3أما المشرع المصري

ا وال يمكن استنتاج نية المشرع المصري من سياق النص فقد ترك األمر العمل بنوعيه

 للقواعد العامة في القانون المدني.

وذهبت محكمة التمييز األردنية في قرار لها إلى القول: "ادعت المميزة أنها 

مارست حقها في إنهاء عقد العمل وفسخه من طرفها ودون موافقة المميز ضدها 

لم تدع أن فسخ العقد كان لسبب موجب قانوني آخر ولم تقدم ضمن فترة التجربة و

                                                           

د العمل لمدة معينه إنتهى من تلقاء اذا كان عق-( من القانون المدني األردني " أ809تنص المادة ) 1

مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير  انقضاءطرفاه في تنفيذه بعد  استمرنفسه بإنتهاء مدته فاذا 

 معينه".

فراس الكساسبة، مدى إنسجام حاالت إعفاء صاحب العمل من اْلشعار عند إنهائه للعقد ، مجلة  2

 .287(، ص2011، يناير)45دد الشريعة والقانون، جامعة األمارات، الع

 ( من هذا البحث.8انظر صفحة رقم ) 3
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دليالً على ذلك فإن المميز ضدها تستحق جميع الحقوق والمزايا التي نص عليها العقد 

كما تستحق األجور المستحقة حتى إنتهاء المدة المتبقية من العقد بمقتضى أحكام 

 .1العقد أو فسخه كان تعسفاً" ( من قانون العمل وال مجال للبحث أن إنهاء26المادة )

وقضت في قرار آخر: "أن إنهاء خدمات المدعي بعد إنتهاء مدة التجربة يجعل 

/ج( من 35العقد عقداً غير محدد المدة واقعاً في غير محله وأن ما جاء في المادة )

قانون العمل يكون في حالة عدم تحديد مدة لعقد العمل أما إذا حددت مدة في العقد 

العقد مدة تجربة وإستمر العامل في عمله بعد إنتهاء مدة التجربة فإن العقد  وتضمن

يبقى عقداً محدد المدة ألن مدة العقد تم تحديدها برضا واتفاق الطرفين وأن العقد 

 .2شريعة المتعاقدين"

يتضح لنا مما سبق أن محكمة التمييز األردنية لم تذهب لما ذهب إليه المشرع 

/ج، ب( من قانون العمل، وإعتبرت أن إنهاء عقد العمل 35المادة ) األردني في أحكام

محدد المدة خالل فترة التجربة يلزم صاحب العمل بتعويض العامل، كما أنها إعتبرت 

أن إستمرار عقد العمل بعد نجاح العامل في التجربة ال يجعل عقد العمل محدد المدة 

 التفاق عليه فالعقد شريعة المتعاقدين.عقداً غير محدد المدة أنما يبقى على ما تم ا

إال أن محكمة التمييز وفي إتجاه آخر لها قضت : "إن عقد العمل بالوصف 

السابق هو عقد غير الزم لصاحب العمل خالل فترة التجربة ألن قانون العمل قد منحه 

حق إنهاء هذا العقد، خالل فترة التجربة فإذا ما أنقضت هذه المدة ودون أن يقوم 

                                                           

(، برنامج قرارك، نقابة 28/11/2013( الصادر في )2707/2013انظر قرار محكمة التمييز رقم ) 1

 المحامين األردنيين.

(، برنامج قرارك، نقابة 8/5/2006( الصادر في )3688/2005انظر قرار محكمة التمييز رقم ) 2

 ين األردنيين.المحام
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ً له، بينما يكون الزماً ص احب العمل بإنهاء عقد العمل مع العامل أصبح العقد الزما

للعامل منذ صدوره وال يجوز فسخه أو انهاؤه  بإرادته المنفردة ألن قانون العمل لم 

يمنحه خيار الفسخ فإذا ما قام العامل بترك العمل وحده فإنه يكون قد أخل بهذا العقد 

 . 1لذي يحدده القانون أو العقد"ويترتب عليه التعويض ا

ونرى بأنه ليس ثمة ما يمنع أن يتفق الطرفان على أن يكون شرط التجربة 

ً في  مقررا لمصلحة الطرفين العامل وصاحب العمل، ألن العامل له مصلحه أحيانا

التحقق من ظروف العمل و التعرف إلى طبيعته ومدى مالئمته  لتخصصه و لقدراته 

 اسب األجر مع ما يبذله من جهد. الجسدية ومدى تن

كما قضت محكمة التمييز في قرار آخر: "إن إنهاء المميز لعمل المميز ضدها 

أثناء فترة التجربة مشروع وال يحق للمدعي المطالبة بالحقوق المدعى بها تبعاً 

 .2لذلك"

من خالل ما سبق يتبين لنا عدم إستقرار محكمة التمييز وتضارب اجتهادها 

 (.35ود لغموض نص المادة )وهذا يع

( من قانون العمل المصري 33أما القضاء المصري ونظراً لعمومية المادة )

قضت محكمة النقض المصرية : " لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن تكييف 

العقود وإنزال حكم القانون عليها يعتمد على وضوح اْلرادة وما عناه المتعاقدين وما 

                                                           

(،  برنامج قرارك، نقابة 4/6/2015( الصادر في )3124/2014انظر قرار محكمة التمييز رقم ) 1

 المحامين األردنيين.

(، و قرار رقم 31/5/2016( الصادر في )1133/2016انظر قرار محكمة التمييز رقم )  2

( 29/5/2019در في )الصا 3219/2019(، و قرار رقم 22/9/2016( الصادر في )2991/2016)

 برنامج قرارك، نقابة المحامين األردنيين.
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ام العقد، وهذه المسألة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة قصداه من إبر

 ".1محكمة النقض.....

وفي قرار آخر لها قضت "ما استخلصه الحكم من الوقائع يفيد أن محكمة 

الموضوع إعتبرت أن التجديد المتكرر رغم النص في كل مرة على منعه يدل على أن 

تعاقد إلى تجديده مرات متوالية لم يحددا عددها نية المتعاقدين كانت منصرفة منذ بدء ال

وقت التعاقد مما يجعل هذا التعاقد منذ بدايته غير محدد المدة وهو استخالص سائغ ال 

 .2مخالفة فيه للقانون "

ونالحظ مما سبق أن القضاء المصري ذهب في عملية تكييف العقد إذا كان 

ين الضمني على وصف العقد وهذا ما محدد المدة أم غير محدد المدة إلى اتفاق الطرف

يقوم القضاء باستخالصه من عملية التكييف فالعبرة إذاً لما تم االتفاق عليه صراحةً 

أو ضمناً بين طرفي العقد  في ظل غياب النص وبالتالي فإن القضاء المصري ال يجعل 

على ما  من العقد محدد المدة بعد نجاح التجربة  عقدا غير محدد المدة وإنما يبقيه

 إتجهت إليه إرادة الطرفين عند إبرامه.

وقد امتد تباين اْلراء حول اْلثار القانونية المترتبة على إنهاء عقد العمل 

إذا كان عقد  3محدد المدة  خالل فترة التجربة إلى الشراح حيث يرى االتجاه األول

                                                           

، ص  35(، مكتب فني /ع ج/ق16/1/1990(، جلسة )1990( لسنه )3070قرار الطعن رقم ) 1

167 

( المشار إليه لدى فتحي عبد الصبور، الوسيط في شرح قانون العمل، 7/1/1960نقض مدني ) 2

 .391 – 390مرجع سابق، ص 

وفتحي عبدالصبور، المرجع السابق  127شنب، شرح قانون العمل ، مرجع سابق ، صاحمد ابو  3

واحمد خليف الضمور،  117وجعفر المغربي، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 382، ص

 38الوجيز في شرح التشريعات العمالية، مرجع سابق، ص 
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عليه بعد إنتهاء  العمل محدد المدة ابتداًء فإن العقد في هذه الحالة يبقى على ما هو

فترة التجربة بنجاح العامل وإثبات قدرته على القيام بالعمل الموكول إليه وال يجوز 

 .1فسخه إال في الحاالت التي يجوز فيها الفسخ قانوناً باْلرادة المنفردة

أما االتجاه الثاني يرى أن عقد العمل أثناء فترة التجربة ينتهي بكل األحوال 

بة ودون أن يترتب على إنهائه أي حقوق أو مزايا للعامل، على بإنتهاء فترة التجر

حيث يرى  2إعتبار أن المشّرع أجاز إنهاء العقد عند عدم نجاح العامل في التجربة

أصحاب هذا الرأي أن عقد العمل بشرط التجربة هو عقد معلق على شرط فاسخ يتمثل 

ذه في العقد، وينفسخ العقد في ه بعدم نجاح العامل بالتجربة عند إنتهاء الفترة المحددة

 الحالة دون أن يكون له أي أثر رجعي.  

أما اذا تخلف هذا الشرط ونجح العامل في التجربة يصبح العقد عقداً باتاً غير 

محدد المدة وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل من تاريخ إبرام العقد وليس 

 .3من تاريخ انقضاء فترة التجربة

ً بإرادة المتعاقدين ألن عقد ونحن بدو رنا نرى أن األصل إبقاء العقد مرتبطا

العمل بشرط التجربة هو عقد مكتمل األركان، وإذا إستمر أطراف العقد في تنفيذه وكان 

عقداً محدد المدة  فإنه ال يفقد صفته هذه بعد إنتهاء فترة التجربة بنجاح، ألن وجود 

المدة عن صفته حيث أن شرط التجربة ليس  شرط التجربة ال يخرج عقد العمل محدد

                                                           

 ( من قانون العمل األردني.29( و)28انظر المواد ) 1

 .49(، ص 1984، بغداد، ) 1، الوجيز في قانون العمل. طيوسف الياس 2

، و هيثم مصاروة،  67غالب علي الداوودي ، شرح قانون العمل وتعديالته ، مرجع سابق ، ص  3

، واحمد حسن البرعي، 129(، ص2008،دار الحامد ، عمان، ) 1المنتقى في شرح قانون العمل، ط

 .213(، ص 1992ة العربية، القاهرة، )الوجيز في القانون االجتماعي، دار النهض
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الزاميا بحكم القانون وإنما إختياري لصاحب العمل وهذا ما إستقر عليه إجتهاد محكمة 

، فإذا قام صاحب العمل بإنهاء إستخدام العامل خالل هذه الفترة وقبل إنتهاء 1التمييز

ً أل حكام العقد والقانون مدة العقد لعدم كفاءة العامل فإنه ملزم بتعويض العامل وفقا

( يكون في حالة عدم تحديد مدة 35، حيث أن إعمال نص المادة )2وحسب األصول

لعقد العمل أما اذا تم تحديد مدة وإستمر العامل في عمله بعد إنتهاء مدة التجربة فإن 

العقد يبقى عقداً محدد المدة ألن مدة العقد تم تحديدها برضا وإتفاق الطرفين وأن العقد 

 3العمليعة المتعاقدين.شر

وتجدر اْلشارة هنا إلى أنه يكفي لصحة اْلنهاء من جانب صاحب العمل عدم 

رضاه عن نتيجة التجربة لعدم صالحية العامل للعمل لديه، وال يشترط وقوع الخطأ من 

                                                           

(، برنامج قرارك، نقابة المحامين 30/6/2014( الصادر بتاريخ )2014/ 1077انظر قرار رقم) 1

 األردنيين.

 .317شواخ االحمد، قانون العمل، مرجع سابق ، ص  2
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لكن هل إستعمال حق اْلنهاء من جانب صاحب العمل خالل فترة التجربة  1جانب العامل

 نه مقيد بعدم التعسف في إستعمال هذا الحق كسائر الحقوق األخرى؟.جاء مطلقا أم أ

في هذا السياق نجد أن محكمة التمييز ذهبت إلى القول : "ان القانون أعطى 

صاحب العمل في حالة ما إذا تبين له إنتقاء تلك الكفاءة واْلمكانات الحق في إنهاء 

دون معقب عليه بحيث ال يطلب عقد العمل خالل فترة التجربة ويستطيع أن يمارسها 

منه إثبات صحة ما توصل إليه من عدم كفاءة العامل للعمل حيث أن صاحب العمل هو 

 .2األقدر على الوقوف على مناسبة العامل ومالءمته لطبيعة العمل لديه

ان ما إستقر عليه قضاء محكمة التمييز أن فترة ":  3وقضت في قرار آخر

القانون وإنما هي إختيارية لصاحب العمل تجيز له االتفاق  التجربة ليست إلزامية بحكم

مع العامل على أن يكون تحت التجربة لمدة معينة ال تزيد على ثالثة أشهر ويجوز 

لصاحب العمل خاللها إنهاء عقد العمل دون إشعار أو مكافأة أو دفع أجور عن باقي 

 .4مدة العقد وذلك دون حاجة للتبرير من رب العمل

                                                           

لية الحقوق، جامعة نواف الحربي، خيار رب العمل في إنهاء عقد العمل الفردي، رسالة ماجستير، ك 1

 . 47(، ص 2014الشرق األوسط ،)

( ، 8/3/2016( الصادر بتاريخ )3896/2015انظر قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم)  2

 برنامج قرارك، نقابة المحامين األردنيين.

 (،30/6/2014( الصادر بتاريخ )1077/2014انظر قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 3

 برنامج قرارك، نقابة المحامين األردنيين.

(، الصادر بتاريخ 4008/2013أنظر قرار محكمة التمييز )هئية عامة( بصفتها الحقوقية ) 4

 (، برنامج قرارك، نقابة المحامين األردنيين.24/4/2014)
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( 35ان المستفاد من نص المادة )"ت السياق قضت نفس المحكمة ً: وفي ذا

أن فترة التجربة ليست إلزامية بحكم القانون وإنما إختيارية لصاحب العمل تجيز له 

االتفاق مع العامل على أن يكون تحت التجربة لمدة معينة ال تزيد على ثالثة أشهر 

ار أو مكافأة أو دفع أجور عن باقي ويجوز لصاحب العمل خاللها إنهاء العقد دون إشع

مدة العقد وأنه تبعاً لذلك فإن رب العمل غير ملزم بتبرير إنهاء خدمة العامل أثناء فترة 

التجربة كون الخيار بفترة التجربة لصاحب العمل وليس للعامل فعليه يكون إنهاء عقد 

 ً  ".1المدعي مشروعا

لى مشروعية إنهاء صاحب يتضح لنا مما سبق إستقرار االجتهاد القضائي ع

العمل إستخدام العامل خالل فترة التجربة ودون بيان األسباب وهذا ما ورد في العديد 

، على إعتبار أن صاحب العمل هو صاحب القرار إذا ما 2من قرارات محكمة التمييز

 كان العامل قادراً على القيام بالعمل وأثبت كفاءته أثناء فترة التجربة أم ال، وهذا ما

 .3إتجه إليه القضاء المصري كذلك في بعض أحكامه

لصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت "حيث قضت محكمة النقض المصرية 

عدم الصالحية خالل فترة االختبار وال يعتبر إنهاء العقد في هذه الحالة جزاًء تأديبيا 

 .4"تباروإنما هو إستعمال من صاحب العمل لسلطته في إنهاء عقد العمل تحت االخ

                                                           

 (،31/5/2016الصادر بتاريخ ) 2016رقم/1133أنظر قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية  1

 برنامج قرارك ، نقابة المحامين األردنيين

(و القرار 15/4/2019الصادر في ) 573/2019أنظر قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم  2

( الصادر في 4008/2013(، وقرار رقم )30/12/2018( الصادر في)7267/2018رقم)

 .(، برنامج قرارك، نقابة المحامين األردنيين24/4/2014)

 .287 يره، أصول قانون العمل، مرجع سابق ، صحسن ك 3

 .665، ص114( ق 58(، مكتب في )2/8/2007( جلسة )76( السنة)15663الطعن رقم ) 4
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وبناًء على ما سبق يتبين لنا أن حق إنهاء خدمات العامل خالل فترة التجربة 

هو حق مطلق لصاحب العمل  وال يقيده في هذا الحق سوى عدم التعسف في إستعماله، 

وذلك حتى يتسنى له أن يحقق الغاية من العمل بإعتباره رئيسا مسؤوال عنه، وال 

م أن تضع نفسها محل صاحب العمل في تقدير يخضع لرقابة القضاء فليس للمحاك

نتيجة التجربة أو تحديد كفاءة العامل طالما أن اْلنهاء كان في نطاق حدود عدم 

ً في إستعمال حقه على هذا النحو. وهذا ما  الصالحية وال يعد صاحب العمل متعسفا

عقد في الأنه في أثناء فترة االختبار ممكن إنهاء "قضت به محكمة النقض الفرنسية : 

أية لحظة دون إمكانية قيام فكرة التعسف في إستعمال الحق أو الرجوع إلى القواعد 

 .1العامة للحكم بالتعويض"

إال أنه على صاحب العمل عدم تجاوز حدود حقه في تقدير صالحية العامل 

للعمل، فالصالحية مفهوم واسع تشمل عدة مقاييس ومعايير كالكفاءة والقدرة على 

، أما الكفاءة 2والتعاون مع الزمالء وحسن الخلق وااللتزام بالنظام وغير ذلكاْلنتاج 

وحدها فال تصلح أن تكون المعيار الوحيد لتقدير صالحية العامل للعمل ألنها تختلف 

 باختالف نوعية العمل.

لكن األمر يختلف لو خرج صاحب العمل عن نطاق الصالحية بمفهومها   

وم بإنهاء خدمات العامل لدوافع أخرى ال تتعلق بالصالحية الواسع فال يجوز له أن يق

وبعيدة الصلة عنها و ال تأثير لها فيها حتى لو كانت مشروعه، حيث أن محكمة النقض 

                                                           

 .317شواخ األحمد، قانون العمل ،مرجع سابق، صنقالً عن  1

 .49نواف الحربي، رسالة ماجستير ، مرجع سابق ، ص 2



 
 

 

 

 2020  العَاشَرةُ    نة( السَّ 2( العدد )32اجمللد )  -مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ

- 325 - 
 

الفرنسية إعتبرت أن إنهاء عقد العامل لقرب زواجه إنهاءاً تعسفياً، أو إذا كان سبب 

 . 1ةاْلنهاء هو إستدعاء العامل ألداء الخدمة العسكري

ونعتقد أنه من الضروري أن يخضع صاحب العمل لرقابة القضاء للتأكد من 

عدم تعسفه في إستعمال حقه في إنهاء خدمات العامل أثناء فترة التجربة، كما لو كان 

سبب اْلنهاء ال يستند إلى عدم صالحية العامل للعمل وكان الهدف منه األضرار بالعامل 

كون اْلنهاء غير مشروع ويعتبر إنهاءاَ تعسفيا، أو تحقيق مصلحة غير مشروعه في

كانهاء خدمات العامل بسبب توجهاته السياسية أو النقابية أو بسبب مطالبات تقدم بها 

أو شكاوي فيجب أن يخضع في ذلك لرقابة القضاء والحكم بتعويض للعامل وذلك عمالً 

 .2( من قانون العمل األردني24بأحكام المادة )

احب العمل قد استعمل حقه في اْلنهاء لدوافع أخرى خارجة فإذا ثبت أن ص

عن عدم صالحية العامل للعمل فإن ذلك يعني أن اْلنهاء لم يصدر عن حسن نية وتقوم 

مسؤولية صاحب العمل وفقا للقواعد العامة  خاصة التي تقضي بعدم التعسف في 

 إستعمال الحق.

لم ينظم حالة تعسف صاحب  ونعتقد أنه وعلى الرغم من أن المشرع األردني 

العمل بإستخدام حقه في اْلنهاء أثناء فترة التجربة إال أن ذلك ال يمنع من تطبيق 

                                                           

 .317صشواخ االحمد، المرجع السابق، نقالً عن  1

( من هذا القانون ال يجوز فصل العامل أو 31( "مع مراعاة ما ورد في المادة )24نصت المادة ) 2

اتخاذ إي إجراء تأديبي بحقه ألسباب تتصل بالشكاوى والمطالبات التي تقدم بها العامل إلى الجهات 

 المختصة والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون عليه ".
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القواعد العامة المتعلقة بالتعسف في إستعمال الحق المنصوص عليها في القانون 

 المدني وإلزام صاحب العمل بالتعويض. 

جربة ال يختلف عن مفهوم ذلك أن اْلنهاء غير المشروع لعقد العمل بشرط الت

التعسف في إستعمال الحق وأن اْلنهاء غير المشروع ما هو إال تطبيق من تطبيقات 

النظرية العامة للتعسف في إستعمال الحق ذلك أن المعايير التي أشارت لها المادة 

 معايير عامة وليست حصرية ومن الممكن تطبيق أحكامها.   1( من القانون المدني66)

على العامل عبء إثبات أن اْلنهاء كان ألسباب ال تتعلق بعدم صالحيته ويقع   

للعمل إنما ألسباب أخرى سياسية أو نقابية أو لرفض العامل القيام بعمل غير مشروع 

أو ينافي اْلداب العامة أو أن يكون سبب اْلنهاء اختالف اْلراء أو المعتقدات مع 

ذه الحاالت إنهاءاً تعسفياً ال يقصد منه إال صاحب العمل، حيث يعتبر اْلنهاء في مثل ه

اْلضرار بالعامل أو تحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل، ويرى جانب من 

الفقه ضرورة عدم المغاالة في تطبيق نظرية التعسف في إستعمال الحق إلى الحد الذي 

 . 2يفقد فيه شرط التجربة قيمته

في إثبات أن إنهاء العقد كان لسبب وتطبيقا للقواعد العامة إذا نجح العامل 

 غير الصالحية للعمل فيكون  صاحب العمل ملزماً بالتعويض.

 

  

                                                           

ن القانون المدني األردني "يجب الضمان على من استعمل حقه استعماال غير /أ م 66نصت المدة  1

 مشروعاً.

 . 230توفيق حسن فرج، قانون العمل، مرجع سابق ، ص  2
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 الخاتمة

بعد أن وصلنا إلى نهاية هذا البحث الذي تناولنا فيه حكم شرط التجربة في 

عقد العمل محدد المدة واْلثار المترتبة عليه فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج 

 لنحو التالي:والتوصيات على ا

 أوالً: النتائج 

نقصاً و  يتضمن ( من قانون العمل عاماً مطلقاً على نحو35) جاء نص المادة .1

 خصبه للجدل والنقاش. أرضاغموضاً تشريعياً ويجعله 

ورود شرط التجربة في عقد العمل محدد المدة ينتقص من حقوق العامل  .2

يبين المشرع األردني من قانون العمل حيث لم  ج(/4) ويخالف أحكام المادة

 عقد بإنهاء صاحب العملالتي يقوم فيها  األحوالمصير شرط التجربة في 

 مشروعاً.إنهاءاً العمل 

بإنهاء عقد العمل المحدد المدة خالل فترة التجربة بإرادته  العمل قيام صاحب .3

 المنفردة يشكل تالعباً بإستقرار العالقات العقدية بالنسبة للعامل.

 عتبارإفترة التجربة وترتيباً على ذلك  إنتهاءلعامل في العمل بعد إستمرار ا أن .4

 بتداءً االمتعاقدين إذا اتجهت  رادةالعقد عقد عمل غير محدد المدة يخالف إ

 عقد.لللتحديد مدة 

من كفاءة العامل للعمل بالنسبة لصاحب  التأكدمع أن فترة التجربة يقصد منها  .5

من مالئمة العمل له  للتأكدعامل لل وبنفس الوقت تعتبر مدة العمل فإنها

لم يعالجه المشرع األردني  األمرومناسبته لحالته الصحية والجسدية وهذا 

 وجعل الحق مقصوراً على صاحب العمل دون العامل.

 اتخذت متناقضةعالج موضوع البحث تز التي يجاءت قرارات محكمة التمي .6

ين ح المدة في ةالعمل المحددفترة التجربة في عقود  يؤيدفيها المحكمة موقفاً 
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نفت ذلك في أحكام أخرى مما يخلق حاله من عدم اْلستقرار القضائي، خاصة 

 في ظل النقص التشريعي الذي تناول هذه المسألة.

إن إنهاء صاحب العمل عمل العامل تحت التجربة حق له ال يحتاج لتبريره وال  .7

سف في إستعمال الحق، معقب عليه، إال ان هذه الصالحية مشروطة بعدم التع

فإذا ثبت أن صاحب العمل تعسف فال شك أنه يكون من حق العامل المطالبة 

 بالتعويض عن هذا اْلنهاء.

 ثانياً: التوصيات 

( من قانون العمل 35نأمل من المشرع األردني إعادة صياغة نص المادة ) .1

األردني على نحو ينص صراحة على جواز االتفاق على شرط التجربة في 

عقد العمل المحدد المدة مراعياً في ذلك أحكام هذا العقد ودون أن ينقلب إلى 

 عقد غير محدد المدة إحتراماً ْلرادة المتعاقدين عند التعاقد.

نتمنى على المشرع األردني إعطاء الحق في إنهاء العقد خالل فترة التجربة  .2

 الجسدية والصحية.للعامل، إذا وجد أن العمل ال يالئمه وال يتناسب مع قدراته 

نأمل من محكمة التمييز الموقرة  أن تعقد بهيئتها العامة جلسة لمعالجة  .3

المسائل المتعلقة بشرط التجربة في عقد العمل توحد فيها قضائها مع بيان 

 العلل واألسباب لحسم الجدل القائم حالياً.

أن ( في قانون العمل عبارة تفيد 35نتمنى أن يضيف مشرعنا لنص المادة ) .4

إستعمال صاحب العمل لحقه في إنهاء عمل العامل تحت التجربة بدون أي 

 تبرير مشروط بعدم التعسف في استعمال حقه.
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