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 كلمة افتتاحية
 

واضيع م الأعامل مقاالت متنوعة  متناوةلدد السادس عرش من جمةل القانون و اخرتان لمك يف الع

بقى دوما ورمغ تنوع مواضيع هذا العدد فا ن اجملةل ت  تشغل ابل الباحثني و املهمتني ابلشأأن القانوين.

حباجة للمزيد من املساهامت والأحباث اليت ترثي رصيدها املعريف وتليب حاجيات الباحثني يف خمتلف 

وط ها الالحقة ملزتمني برش ذلا جندد دعوتنا للباحثني اجلادين للنرش يف أأعددا ختصصات القانون،

 النرش، س امي من حيث الأصاةل العلمية.

كام يسعدان تلقي ملخصات أأحباث التخرج أأو حىت مقرتحات ملواضيع حبث أأو تعاليق عن أأحاكم 

قضائية أأو ترجامت أأو قراءات خمتلقة ملقاالت نرشت يف الأعداد السابقة، أأو أأي اقرتاح جدير ابلنرش 

 ترب قانون الأعامل واجملةل.ويامتىش مع س ياسة امل 

دارة التحرير منذ اطالقها  تبقى هذه اجملةل حبول هللا تعاىل مس مترة بنفس الهنج اليت سطرته ا 

وذكل بفضل هجود ومثابرة أأرسة حتريرها وأأعضاء جلنهتا العلمية التحكميية اذلين يعملون بلك حرص 

مياان مهنم أأان مسؤوليتنا كبرية  وى النرش يف ومشرتكة واملمتثةل يف رفع مس تمن أأجل تقدمي الأفضل وا 

املغرب و الوطن العريب وتوفري مادة علمية رصينة ومواكبة للتطورات والتعديالت و املس تجدات 

 القانونية.

أأجدد شكري للك من سامه يف هذا العدد وأأشاطرمه فرحة صدوره ممتنية هلم الاس مترارية 

 وعدم التوقف عن الكتابة.

 السبيل هيدي وهو صدالق وراء من وهللا

دارة                           جمةل القانون و الأعاملا 

 كلمة افتتاحية



  

 محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية
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 املستهلك إرادة على  العدوانية التجارية املمارسات أثر 

 

 املستهلك إرادة على  العدوانية التجارية املمارسات أثر 

 

 فاطيمة محمودي: األستاذة 

  2 وهران جامعة أ قسم محاضرة أستاذة

 السياسية والعلوم الحقوق  كلية - أحمد بن محمد

 

 امللخص باللغة العربية:

مجال تطبيق املمارسات التجارية العدوانية واسعا، بحيث يمتد من مرحلة التفاوض على العقد 

لقد نص عليها املشرع الفرنس ي في قانون االستهالك، حيث ومرورا بمرحلة إبرامه، إلى مرحلة تنفيذه 

الضغوطات الصادرة عن املنهي. املمنوعة بهدف حماية املستهلك من أدرجها تحت املمارسات التجارية 

رضاه  عيبتأثر إما في حرية اختيار املستهلك وإما  توعليه فإن املمارسات التجارية العدوانية  يجب أن 

  .وإما  تمنع املستهلك من ممارسة حقوقه التعاقدية

التي يثيرها هذا البحث تتمثل في تحديد الضوابط القانونية التي اعتمد عليها املشرع  اإلشكالية 

استخالص مفهوم املمارسات التجارية العدوانية، ومدى تأثيرها على بهدف الفرنس ي في قانون االستهالك 

  رضا املستهلك أثناء إبرام العقد.

املمارسات التجارية العدوانية، وال سيما نخلص إلى عدم إمكانية  تطبيق القواعد العامة على 

لخصوصية اإلكراه الذي يستعمله املنهي لدفع  في القانون املدني نظرا أحكام اإلكراه املنصوص عليها 

 .االستهالك الفرنس ياملستهلك إلى إبرام العقد والذي هو باطل بقوة القانون في ظل قانون 
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Résumé en Français :  

Le champ d'application des pratiques commerciales agressives est large depuis le stade 

de la négociation du contrat jusqu'au stade de la mise en œuvre et au stade de sa conclusion, 

et a été inclus par le législateur français dans des pratiques commerciales interdites pour 

protéger le consommateur de la pression du professionnel. La pression des consommateurs 

doit soit affecter la liberté de choix des consommateurs ou leur contentement, soit empêcher 

le consommateur d'exercer ses droits contractuels, auquel cas les pratiques commerciales 

agressives sont qualifiées de pratiques commerciales interdit.  

La problématique  soulevée par cette recherche est la détermination des contrôles 

légaux fournis par le législateur français dans le droit de la consommation, en vue d'extraire le 

concept de pratiques commerciales agressives et leur impact sur le consentement du 

consommateur lors de la conclusion du contrat. 

Nous concluons que les règles générales ne peuvent être appliquées aux pratiques 

commerciales agressives, en particulier les dispositions de contrainte prévues par le code civil, 

compte tenu des spécificités de la contrainte utilisées par le professionnel pour inciter le 

consommateur à conclure le contrat. Qui est nul en droit français de la consommation. 
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 املقدمة: 

لم يدرج املشرع الجزائري للممارسات التجارية العدوانية في قانون حماية املستهلك وقمع الغش 

ه اليومية. على سبيل املثال إلحاح املتكرر على رغم من تعرض املستهلك ملثل هذه املمارسات في حيات

للمتدخل من أجل شراء سلعته دون ترك حرية االختيار للمستهلك أو إرسال رسائل قصيرة عن طريق 

الهاتف النقال بصفة متكررة للمستهلك تحثه على املشاركة في مسابقة ما من أجل الحصول على هدية 

سائل تسبب مضايقات للمستهلك وهناك ممارسات تجارية في بعض األحيان تكون خيالية، ومثل هذه الر 

عدوانية أخرى يوميا يعيشها املستهلك واملتمثلة في البيوع املنزلية التي الزالت حتى األن غير خاضعة لتنظيم 

 قانوني في الجزائر. 

ملستهلك اونظرا لعدم تنظيم املشرع الجزائري للممارسات التجارية العدوانية سواء في قانون حماية 

وقمع الغش أو قانون املمارسات التجارية، يجد املستهلك نفسه أمام نقص تشريعي في حالة ما اذا لجأ 

إلى القضاء للمطالبة بإلغاء العقد االستهالكي الذي ابرم نتيجة املمارسات التجارية العدوانية، وال يكون 

املمارسات التجارية العدوانية  بيقها علىأمامه إال اللجوء إلى القواعد العامة وهذه األخيرة يصعب تط

  ظرا لخصوصيتها.ن

واملتفق عليه األشخاص املحميين من املمارسات التجارية العدوانية هم املستهلكين وبالتالي ال 

 ممارسات تجارية عدوانية ما بين املتدخلين )املهنيين(. أن تكون هناك أي  يمكن 

م املمارسات التجارية العدوانية في قانون حماية املستهلك يجدر التنويه بأن املشرع الفرنس ي نظ

الفرنس ي )أو كما سماها بعض الفقه الفرنس ي بالبيوع العدوانية( ، والتي  يتعرض لها املستهلك أثناء إبرام 

 .العقد مع املتدخل )املنهي أو املعلن(
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حيث استعمل هذا  مع العلم أن مصطلح البيوع العدوانية ليس بجديد عند الفقه الفرنس ي،

، ولكن الجديد في األمر هو تصنيف املشرع الفرنس ي للبيوع   1Auloy -Calaisمصطلح من طرف الفقيه 

الصادر في  08/03رقم  Loi Châtelالتجارية الغير النزيهة بمقتض ى القانون العدوانية  في خانة املمارسات 

والذي نص على البيوع العدوانية كأحد   2بتطوير املنافسة لخدمة املستهلكاملتعلق  2008 جانفي 3

 . 2008اإلشارة لم يكن لها وجود قبل صدور قانون املمارسات التجارية غير نزيهة، مع 

 

 اإلشكالية:

عليها املشرع الفرنس ي لتحديد املمارسات التجارية العدوانية  ما هي الشروط والعناصر التي اعتمد

 والتي تعيب إرادة املستهلك بحيث تجعل العقد مستحيل التنفيذ؟ 

  نجيب عن هذه اإلشكالية من خالل العناصر التالية:

І عتبار املمارسة التجارية عدوانية( الشروط الواجب توافرها ال 

املعدل  تم تحديد الطبيعة العدوانية للممارسة التجارية من  Loi Châtel  2008 ) (بموجب قانون 

من قانون االستهالك فإن  L122- 311أجل تطوير وتنمية املنافسة لخدمة املستهلك. وبمقتض ى املادة

 املمارسات التجارية العدوانية يشترط العتبارها كذلك، أن تستجمع الشرطين التاليين:

                                                           
1  J. Calais- Auloy, Les ventes agressives, D. 1970, chron. P : 37. 
2 La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite « Loi Châtel 

» a été publiée au 4 janvier 2008.  
3 Article L122-11 : 

« Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte 

physique ou morale :  

1) Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;  

2) Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;  

3) Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur » 
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 sollicitations répétées)( أن تقوم على اإلغراء واإللحاح املتكرر للعروض أو الطلبات1  

insistantes )  .من الجانب املعلن أو املنهي أو باستخدام إكراه بدني أو معنوي ، 

( أن تؤدي وفقا لظروف الحال التي تحيط بالعقد إلى إفساد حرية اختيار املستهلك أو تعيب 2  

املتعلق بعصرنة االقتصاد  2008 غشت 4بينما منذ صدور قانون  .4رضاؤه أو تقيد من حقوقه التعاقدية

بعين االعتبار عناصر أخرى على أنها تتميز وتماشيا مع قانون االتحاد األوروبي كان من الواجب األخذ 

 بالبيوع العدوانية.

وهذا فعال ما قام به املشرع الفرنس ي بعد تعديل قانون االستهالك الفرنس ي وذلك بموجب األمر 

املتعلق بقانون املستهلك، والذي جاء متطابقا مع املوجه  2016ارس م 14الصادر في  16/301رقم 

L- ( إلى املادة )L-122- 5. حيث نظم املشرع الفرنس ي املمارسات التجارية العدوانية من املادة )5األوروبية

نص على املمارسات التجارية  302-17بموجب قانون رقم  302-16(، وتم تعديل األمر رقم 122-8

 ( حيث أدرج هذه املمارسات تحت القسم األول املعنون L121-7و  L121-6 في املادتين )العدوانية 

التجارية الغير النزيهة، نظرا لخطورة هذه األخيرة على إرادة املستهلك والتي تؤدي إلى إفسادها  باملمارسات

 ألول من قانون املمارسات التجارية املمنوعة وذلك في  الفصل اأدرجها املشرع الفرنس ي  تحت مظلة 

 االستهالك. 

                                                           
4 Le service économique et juridique de l’institut national de la consommation étude  première « La loi du 3 janvier 2008, 

pour le développement de la concurrence au service des consommateurs »,  INC Hbbo, document ,n°1463, 11-17 février 

2008, p : 3 

5 Directive Européenne n°2005-29 du 11 mai 2005 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative 

aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la 

directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et 

le règlement (CE) n 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales) . - 

voir art 8. 
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املعدل توصف املمارسة التجارية بالعدوانية  16/301من األمر رقم  L 122-5 6بالرجوع إلى املادة

إذا اشتملت على الشروط الضرورية وذلك في إطار السياق الواقعي مع األخذ بعين االعتبار معالم وظروف 

 هذا الواقع املحيط بالعقد.

 حيث تعمل هذه املمارسة التجارية العدوانية على:

إفساد أو من املحتمل أن تفسد إرادة املستهلك بشكل ملحوظ، بسبب التحرش أو املضايقات  

 واإلكراه بما في ذلك استخدام القوة البدنية أو تأثير ال مبرر له. 

د ، وبالتالي قكما تعمل على إعاقة حرية االختيار أو سلوك املستهلك بخصوص منتوج معين 

تدفع املستهلك أو من املحتمل أن تدفعه إلى اتخاذ قرار تجاري أي أبرام عقد استهالكي ما كان 

 يرغب في اتخاذه أو إبرامه لو كان في ظروف عادية. 

مع اإلشارة أن مصطلح املضايقات أو التحرش لم يستخدم في القانون الفرنس ي في مجال املمارسات 

املعدل في  16/301، ولكن مع صدور األمر رقم 2005على عكس التوجيه األوروبية العدوانية التجارية 

 جعل التحرش أو املضايقات عنصر مكون للممارسة التجارية العدوانية. L122-5مادته  

، يشترط العتبار املمارسات التجارية 17/302من القانون رقم  alinéa1 L212-6أما نص املادة 

 أن تستجمع ثالث شروط وفقا لظروف الحال التي تحيط بالعقد وهي كتالي:العدوانية، 

 ( تؤدي إلى اإلفساد أو من املرجح أن تفسد بشكل ملحوظ حرية اختيار املستهلك؛1  

 ( تعيب رضا املستهلك أو من املرجح أن تعيب رضاه؛2  

 ( تعمل على إعاقة ممارسة حرية التعاقدية للمستهلك؛3  

                                                           
6 Art. L. 122-5 : « Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses 

caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, 

de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du 

consommateur  moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une 

décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. » 
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 تالي يمكن جمع هذه الشروط الثالث في شرطين وهما:وبال   

أو معنوي، أو الذي يأخذ شكل العروض املتكررة  ي ـــبدن ان ـاإلكراه الصادر عن املنهي سواء ك - 

 وامللحة؛

 مما يؤدي إلى اإلفساد أو خطر إفساد حرية رضا املستهلك؛ - 

جاء ما تطابقا مع نص املادة  17/302القانون رقم من  alinéa1 L 212-6املالحظ أن فحوى املادة 

L122-1   من القانونLoi Châtel  عن  17/302، حيث تخلى املشرع الفرنس ي في القانون رقم 03/08رقم

 (.8التعريف الذي جاءت به املوجه األوروبية وذلك في املادة الثامنة )

ضيقا باملقارنة مع التعريف الذي جاءت به املادة الثامنة  L212-6-1  يبدو التعريف الوارد باملادة

املوجه األوروبية، ولو أن املشرع الفرنس ي لم يعط تعريفا قانونيا للممارسة التجارية العدوانية ( من 8)

مع التعريف املتعلق بالتحرش)الجنس ي أو املعنوي( أو املضايقات، ألن املشرع الفرنس ي وال يمكن مقارنته 

 .17/302من القانون رقم  L212-6 -1)التحرش والتأثير ال مبرر له( في املادة ن مصطلحين تخلى ع

إذن ما هي الشروط التي اعتمد عليها املشرع الفرنس ي لتحديد املمارسات التجارية العدوانية في 

 ؟ 17/302ظل القانون رقم 

 هو املستهلك، وبالتالي يستثنى منالضحية في ظل املمارسات التجارية العدوانية  الشرط األول:

التعدي جميع األشخاص الذين يمارسون ضغوطات بدنية أو معنوية على أشخاص أخرين أثناء 

ممارستهم لنشاطهم التجاري، ولكن السؤال الذي يطرح هل ممكن ارتكاب املمارسات التجارية العدوانية 

 ضد الشخص املعنوي؟
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من الصعب القول أن الشخص االعتباري يكون ضحية للممارسات التجارية العدوانية، كما نعلم 

أن الشخص االعتباري يمثله شخص طبيعي يكون مديرا أو عضوا، فيكون الشخص االعتباري مسؤوال 

 .7عن لهذه الجريمة فالبد أن يكون املسير يعمل في سياق نشاط الشخص االعتباري الذي يمثله قانونيا

، ليس في الحقيقة مصطلح قانوني ولكنه (sollicitations)اإلغراء أو التماس  الشرط االثاني:

استعمل في القانون املدني الفرنس ي من أجل توضيح بأن مرحلة عرض العقد سلبية، ويظهر اإلغراء 

 كوسيلة وحيدة ملعرفة وجود املنتوج أو الخدمة دون وجود مؤشر آخر إلعالم املستهلك.

غراء امللح يراد منه كل بساطة إبال  املستهلك على وجود منتوج أو خدمة وإمكانية الحصول اإل 

 .8هو املشار إليه في قانون املستهلك الفرنس يعليه، وبالتالي اإلغراء البسيط ليس 

ولكن ما يشكل جريمة هو اإلغراء أو اإللحاح املتكرر املستعمل من طرف املنهي من أجل إقناع 

على إبرام العقد الذي اقترحه عليه، لكن يمكن مقارنته باملضايقات املنصوص عليها في قانون  املستهلك 

املتعلقة  33-222واملتعلقة بالتحرش الجنس ي، و 32-222(، وذلك في املادة2004العقوبات الفرنس ي )

  بالتحرش أو املضايقات األخالقية.

اره عدواني، ولكن تكرار اإلغراء واإللحاح يجدر التنويه أن الطلب الواحد البسيط ال يمكن اعتب

املنهي من خالله إلى إقناع املستهلك إلى إبرام العقد املقترح هو الذي يشكل لنا جريمة فيه حيث يسعى 

 منصوص عليه في قانون االستهالك الفرنس ي.معاقب عليها كما هو 

اح إال إذا كانت متكررة في وقت وعليه جريمة املمارسة التجارية العدوانية ال يمكن اعتبارها إلح

اإللحاح املتكرر  .9قصير حيث يسعى املنهي خالل تلك املدة دفع املستهلك إلى إبرام العقد املراد انعقاده

                                                           
7 Raymond  Guy  ,Pratiques commerciales déloyales et agressives, juris- classeur (  Concurrence. Consommation), Volume 4, 

2008, p : 19. 
8 Ibid. 
9 JCI Concurrence Consommation - Fasc. 900 : Pratiques commerciales déloyales et agressives. 
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يتخذ عدة أشكال من زيارات منزلية أو رسائل بريدية أو إلكترونية، وهناك عدة قرارات قضائية حاولت 

 " نذكر منها:توضيح ما املقصود ب: "اإللحاح املتكرر 

ود بجميع ـــع عقــوقيــل تـــــن أجــن مــريــــهـــن شــــــــل مــي أقــــــرة فــــرة مـــشــــــة عــه أربعـــض بمنزلـارة مريــ( زي1  

 .10أنواعها

( زيارات منزلية كل سبعة أيام متتابعة لشخص مريض لتوقيع عقود األشغال املمولة من 2 

    .11اعتمادات مخصصة

أما اإلكراه البدني واملعنوي ليس مجهوال في القانون الفرنس ي، إذ ينشأ اإلكراه  الشرط الثاني:

من القانون  1143إلى 1140بنوعيه من العنف والذي يؤدي إلى عيب الرضا وهذا ما نصت عليه املواد من 

 .12املدني الفرنس ي

، والذي يرتكز على استخدام الخوف (Chantage)  واإلكراه )البدني واملعنوي( يشكل ابتزازا حقيقيا

 والقلق أو استغالل ضعف املستهلك من أجل استدراجه للتعاقد. 

في قانون  (La crainte révérencielle) 13املالحظ أن املشرع الفرنس ي لم يشير إلى الرهبة األدبية

الخوف أو الرهبة األدبية عن االستهالك، وهذا يعني أن الهيئة التشريعية لم تكن ترغب في معاملة هذا 

     .14املخاوف األخالقية  األخرى بصورة مختلفة

                                                           
10 CA Douai, 3 juill. 2014, Juris Data n° 2014-017675. 
11 CA Paris, 31 mars 2011, Juris Data n° 2011-008806. 

- V, Le fait de fournir des personnes âgées (75 à 90 ans) en produits agricoles à des tarifs extrêmement supérieurs au prix du 

marché et en faisant usage d’une contrainte morale de nature à vicier leur consentement et à entraver leurs droits contractuels 

(Cass. crim., 1 avril 2014, n°13-83204). https://www.conso.net/content/les-pratiques-commerciales-deloyales. 
12 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 

obligations,  JORF n°0035 du 11 février 2016 texte n° 26. 

 من القانون املدني الفرنس ي. 180لى الرهبة األدبية في املادة نص املشرع الفرنس ي ع 13 
14 Raymond  Guy  ,Op. Cit, p :19 . 
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لقد نص املشرع الفرنس ي في قانون االستهالك على إساءة استخدام الضعف وجعلها من املمارسات 

التجارية غير النزيهة املمنوعة مثلها مثل املمارسات التجارية العدوانية، ولكن الصعوبة تكمن في التفرقة 

بينهما، قد يعتقد أن اإلكراه )املادي أو املعنوي( قد يكون موجودا في حين أن الضحية ليست في حالة 

ضعف كبير. يبدو أن االختالف املوجود ما بين املمارستين يتجلى في خطورة استغالل الحالة النفسية 

 للضحية.

ييز، ومن جهة أخرى على القضاء أن يجتهد لتوضيح هذا التم 15لهذا يرى بعض  الفقه الفرنس ي

يرى من األحسن مواصلة العمل على أساس مزدوج للممارسة التجارية والعدوانية وإساءة استعمال 

 على رغم من عنصر اإلكراه لفتين فيمكن اللجوء إلى األخرى. الضعف، فإذا لم يتم اعتماد احدى املخا

الوقوع في اطار عالقة املنهي باملستهلك، ولكن مكون للممارسة التجارية العدوانية إال أنه ناذر  البدني 

  يمكن أن يلزم املنهي املستهلك على التوقيع بهدف دفعه إلى التعاقد.

ر لى السعــــــروط العقد أو عـــلى شـــــي، كالتفاوض عـــــالبدني مجال اإلكراه ــــوقد يستعمل طرق أخرى ف

 إن صح التعبير إلى حين صدور موافقته على البيع. مع املستهلك لعدة ساعات مع حجزه داخل املحل 

إعاقة املستهلك من ممارسة  كما تعمل املمارسات التجارية العدوانية على  الشرط الثالث:

املعدل غير أن هذا  16/301من األمر رقم  L12216-5الحقوق التعاقدية، وهذا ما نصت عليه املادة 

يد أن تقتصر على مرحلة ما قبل التعاقد أو ما يصاحب ذلك في الحكم يبين أن الهيئة التشريعية ال تر 

نهاية العقد. فإنه يرغب أيضا في توسيع نطاق هذه املادة إلى مرحلة ما بعد التعاقد. يجوز النظر في تدابير 

التخويف التي قد يفرضها منهي على املستهلك ملنعه من استخدام الضمان، وتجنب اتخاذ إجراء قانوني 

 املستهلك عن طلب التعويض الذي يستحقه.أو تثبيط 

                                                           
15 Ibid. 

 .17/302من القانون رقم  alinéa1 6-L212املعدلة بموجب املادة  16 

من القانون رقم  alinéa1 L212-6ممارسة حرية التعاقدية للمستهلك في املادة  املالحظ أن املشرع الفرنس ي احتفظ على شرط  إعاقة

17/302. 
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تؤدي إلى إفساد أو من املرجح أن تفسد بشكل ملحوظ حرية اختيار املستهلك  الشرط الرابع:  

حتى نكون أمام مخالفة ممارسة التجارية العدوانية، فالبد من توافر عنصر آخر يتمثل في إفساد حرية 

القول بوجود املخالفة في مثل هذه الحالة إال إذا ابرم اختيار املستهلك أو تعييب رضائه، وال نستطيع 

ولكن الشرط البديل املزدوج يشير إلى أن استخدام املمارسة التجارية العدوانية يكفي لتشكيل  العقد

 التعدي بمجرد إفساد حرية أو رضا املستهلك.

قييم يعني أن تيبدوا أن الشرط البديل املزدوج املنصوص عليه في قانون االستهالك الفرنس ي، 

اإلكراه يجب أن يفسر بطريقة أكثر مرونة من القانون املدني الفرنس ي، من املعروف أن القضاء كان 

 .17يميل إلى االعتراف بالعنف فقط بطريقة تقييدية إلى أن اعترف مؤخرا نسبيا بالقيود االقتصادية

І І نة للممارسات التجارية العدوانية( العناصر املكو 

 (، اإلكراه أو التأثر غير املبرراستخدام التحرش )املضايقات :أوال

، وذلك  L’influence injustifiéeكما هو معلوم التحرش أو اإلكراه يسعيان إلى التأثير ال مبرر له 

باستخدام مركز القوة على املستهلك للضغط عليه، بدون اللجوء إلى القوة البدنية أو التهديد، بحيث 

 .18اتخاذ قرار مستنيرة محدودة بدرجة كبيرةتكون قدرته على 

باملقابل اشترط املشرع الفرنس ي لتحديد ما إذا كانت املمارسة التجارية تعود إلى التحرش 

 :19، بما في ذلك القوة البدنية، أو التأثير ال مبرر له األخذ بعين االعتبار العناصر التالية)املضايقات( اإلكراه

 الوقت واملكان الذي يتم فيه تنفيذ املمارسة، وطبيعتها واستمرارها؛   -

 استخدام التهديد البدني أو اللفظي؛ -

                                                           
17 Raymond  Guy , Op. Cit, p :20. 
18  Le service économique et juridique de l’institut national de la consommation étude  première  ,Op. Cit, p :2. 

 .  Directive 2005/29/CE( من التوجيه األوروبية9، تقابلها املادة التاسعة )17/302من القانون رقم  L212-6- 2أنظر  املادة 19 
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االستغالل املنهي عن العلم ألي وضعية مزرية أو لجسامة ظرف خاص بحيث يفسد أو يغير  -

 حكم املستهلك بهدف تأثير على قراره بخصوص املنتوج؛

اسب يفرضه املنهي عندما يرغب املستهلك فرض أو استعمال أي عائق غير تعاقدي أو غير متن -

 حقوقه التعاقدية وال سيما إنهاء العقد أو تغيير املنتوج أو املورد؛

 التهديد بأي عمل في حين هذا األخير مستحيل من الناحية القانونية. -

 تي تعتبر عدوانية في جميع الظروفاملمارسات التجارية ال :ثانيا

 L121-6 تعتبر العدوانية باملعني املقصود في املادة  302-17من قانون رقم  L121-7طبقا للمادة 

 املمارسات التجارية التي يكون من شأنها أن: من نفس القانون 

( تعطي انطباع في نفس املستهلك بأنه ال يستطيع أن يقوم من مقامه أو مكانه إال إذا انعقد 1

 العقد. 

للمستهلك بمنزله وتجاهل طلبه بمغادرة املنزل وعدم العودة مرة أخرى، ( القيام بزيارات شخصية 2

 ما لم يرخص القانون بذلك من أجل ضمان أداء االلتزام التعاقدي.

( استسالم املستهلك لإللحاح املتكرر وغير املرغوب فيه لالتصاالت التي تتم عن طريق وسائل 3

 ن بعد.رى لالتصاالت عــــأخ ةروني أو أي وسيلـــريد اإللكتـــل الهاتف والفاكس  والبـلالتصاالت املختلفة مث

( الزام املستهلك الذي يرغب في املطالبة بالتعويض بموجب وثيقة التأمين تقديم وثائق ليست 4

لها أهمية من حيث صحة الطلب، أو تعمل شركة التأمين على عدم الرد على املراسالت ذات الصلة 

 تهلك من ممارسة حقوقه.باملوضوع من أجل ردع املس

( حث األطفال مباشرة عن طريق إعالنات على شراء أو إقناع أوليائهم أو غيرهم من الكبار على 5

 شراء املنتوج الخاص بموضوع اإلعالن.
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( إبال  صراحة املستهلك إذا لم يشتري املنتوج أو الخدمة، فإن العمل أو كسب الرزق للمنهي 6

 خطر أو مهدد.سوف يكون في 

( إعطاء انطباع للمستهلك بأنه فاز فعال أو سيفوز أو سوف يفوز بجائزة أو غيرها من إعانات 7

 املعادلة في حالة قيام بعمل، في حين:

 .ليس هناك جائزة أو غيرها من إعانات تعادلها 

فيما يتعلق بعرض االنتهاء من العمل مع تقديم الجائزة أو غيرها من إعانات مشابهة لذلك  

 ستهلك اللتزام يتمثل في  دفع املال أو التكلفة.   يخضع امل

ممارسات تجارية عدوانية، والتي جاءت متطابقة  (7احتوت على سبع ) L121-7املالحظ أن املادة 

( ممارسات تجارية تعتبر 8مع القائمة السوداء التي قدمتها املوجه األوروبية، والتي احتوت على ثمانية )

 .20عدوانية

( هذه، حذف املشرع الفرنس ي ممارسة واحدة 8املمارسات التجارية العدوانية الثمانية)من بين 

واملتمثلة في املطالبة بالدفع الفوري أو املؤجل للمنتوج املورد من قبل املنهي دون مطالبة املستهلك بذلك، 

 أو املطالبة برده أو حفظه.

مارسات املنصوص عليها في املادة  هناك إمكانية تصنيف امل 21وعليه يرى بعض الفقه الفرنس ي

L121-7  حسب العبارات التي اختارها املشرع الفرنس ي من أجل تحديد الطرق  17/302من القانون رقم

وبالتالي يمكن اعتبار األعمال كالتحرش أو  استخدامها في املمارسة التجارية.العدوانية التي يمكن 

 املضايقات: 

                                                           

 . CE/2005/29من التوجيه األوروبية  31إلى  24أنظر امللحق األول من  20 
21 Christophe Ferreira, Les pratiques commerciales déloyales à l'aune des droits anglo-americains : approche comparative, 

thèse pour obtenir le grade de Docteur, spécialité  Droit privé, Droit. Université de Perpignan  via Domitia, France, 2015 ; p:98 

et 99. 
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ستهلك بمنزله وتجاهل طلبه بمغادرة املنزل وعدم العودة مرة القيام بالزيارات الشخصية للم -

 القانون بذلك من أجل ضمان أداء االلتزام التعاقدي.أخرى، ما لم يرخص 

استسالم املستهلك لإللحاح املتكرر وغير املرغوب فيه لالتصاالت التي تتم عن طريق وسائل  -

اإللكتروني أو أي وسيله أخرى لالتصاالت  املختلفة مثل الهاتف والفاكس  والبريداالتصال 

 عن بعد.

 شكل  اإلكراه: ويمكن أن تتخذ هذه األعمال  

تعطي انطباع في نفس املستهلك بأنه ال يستطيع أن يقوم من مقامه أو مكانه إال إذا انعقد  -

 العقد.

ي منهإبال  صراحة املستهلك إذا لم يشتري املنتوج أو الخدمة، فإن عمل أو كسب الرزق لل -

 خطر أو مهدد باإلفالس مثال.سوف يكون في 

نات ن إعاــــرها مـــوز أو سوف يفوز بجائزة أو غيـــإعطاء انطباع للمستهلك بأنه فاز فعال أو سيف -

 .ليس هناك جائزة أو غيرها من إعانات تعادلها ينـــي حــحالة قيام بعمل، فلة في املعاد

فيما يتعلق بعرض االنتهاء من العمل مع تقديم الجائزة أو غيرها من إعانات مشابهة لذلك يخضع 

 املستهلك اللتزام يتمثل في  دفع املال أو تكلفة.

 يمكن وصف األعمال على أنها تأثير ال مبرر له:

يست ل الزام املستهلك الذي يرغب في املطالبة بالتعويض بموجب وثيقة التأمين تقديم وثائق -

حيث صحة الطلب، أو تعمل شركة التأمين على عدم الرد على املراسالت ذات لها أهمية من 

 .ردع املستهلك من ممارسة حقوقهصلة باملوضوع من أجل 

حث األطفال مباشرة عن طريق إعالنات على شراء أو إقناع أباءهم أو غيرهم من الكبار على  -

 بموضوع اإلعالن.شراء املنتوج الخاص 
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ІІІن املمارسات التجارية العدوانية( العقوبات املترتبة ع 

 يعاقب على املمارسات التجارية العدوانية جنائيا ومدنيا.

 العقوبات الجزائية: أوال

من قانون االستهالك بالسجن  11-132تشكل هذه املمارسة فعال إجراميا يعاقب عليه وفقا للمادة 

يورو لألشخاص  1.500.000يورو لألشخاص الطبعيين، و 300,000ملده سنتين وبغرامه قدرها 

 االعتباريين.

في املائة من  10يمكن زيادة مبلغ الغرامة بالتناسب مع الفوائد املستمدة من اإلخالل بنسبه 

متوسط معدل األعمال السنوي للشركة، محسوبا على األرقام الثالثة األخيرة من األعمال التجارية 

 الوقائع.السنوية املعروفة وقت 

من قانون االستهالك، يمنع على األشخاص الطبيعيين من ممارسة نشاط  12-132وعمال باملادة 

 ( سنوات.5تجاري بصورة مباشرة أو غير مباشرة ملدة خمس )

ويمكن أن تقترن هذه الجزاءات بعقوبات إضافية ، باإلضافة إلى العقوبات املنصوص عليها في 

 من قانون العقوبات:  5، °4، °3، °2 39-131املادة 

( سنوات أو أكثر من املمارسة بشكل مباشر أو غير مباشر 5الحظر بصورة دائمة أو ملدة خمس ) -

 لنشاط أو أكثر من األنشطة املهنية أو االجتماعية.

 اإليداع ملدة خمس سنوات تحت الرقابة القضائية. -

من منشآت  ( سنوات أو أكثر للمؤسسات أو واحدة أو العديد5خمس) اإلغالق النهائي أو ملدة -

 الشركة املستخدمة في ارتكاب الجريمة.

 ( سنوات أو أكثر.5املنع املشاركة في الصفقات العمومية بصفة دائمة أو ملدة خمس ) -
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أو األكثر، بخصوص عرض األوراق املالية أو  (5)الحظر بصفة دائمة أو ملدة خمس سنوات -

 أوراقها املالية في املفاوضات املتعلقة بالسوق الخاضعة للتنظيم. قبول 

نالحظ أن املشرع الفرنس ي لقد سلط عقوبات شديدة على الشخص املعنوي، وهذا يدل على مدى 

خطورة املمارسات التجارية العدوانية على إرادة املستهلك والتي تجعلها معدومة وقت إبرامه للعقد 

ب أبسط حماية كبيرة للمستهلك وذلك من خالل نص على عقوبات في كل من االستهالكي ولهذا السب

 قانون االستهالك وقانون العقوبات.  

 العقوبات املدنيةثانيا: 

من قانون االستهالك، العقود املبرمة نتيجة املمارسة التجارية العدوانية  L.132-10وفقا للمادة 

تكون باطلة بطالن مطلق، ويثير القاض ي املدني مسألة بطالن العقد من تلقاء نفسه. مادام األمر يتعلق 

امة لعويترتب على البطالن طبقا للقواعد ا املمارسات التجارية غير النزيهة.بإفساد رضا املستهلك بسبب 

 محو كل اآلثار الناتجة، بحيث يرجع املتعاقدين إلى ما كان عليهما قبل التعاقد. 
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  الخاتمة: 

كما أشرنا سابقا قانون حماية املستهلك وقمع الغش الجزائري جاء خاليا من تنظيم املمارسات 

املمارسات التجارية غير التجارية العدوانية، وعليه فال غنى من الرجوع املستهلك اذا ما تضرر من هذه 

 .89و 88النزيهة إلى القواعد العامة في القانون املدني الجزائري فيما يخص اإلكراه في املادتين 

طبقا للقواعد العامة في وعلى رغم من إمكانية  تطبيق أحكام عيب اإلكراه كأحد عيوب اإلرادة 

ة ألن هذه األخيرة مؤثرة في مرحلة إبرام العقد القانون املدني الجزائري على املمارسات التجارية العدواني

 إفساد إلرادة املستهلك املتوسط اليقظة واملتنبه.بما ترتبه من 

كما أن وسائل اإلكراه املادية أو املعنوية املستخدمة في املمارسات التجارية العدوانية تستدعي 

املبطل للعقد كأحد عيوب اإلرادة وفقا  املشروعة الباعثة للتعاقد والخاصة باإلكراهفكرة الوسيلة غير 

 للنظرية العامة في العقد.                       

ولكن هذا األمر ليس في مجال العقود االستهالكية التي تترتب على استعمال وسيلة من وسائل 

آلخر في نفس ااملمارسات التجارية العدوانية وذلك لصعوبة إثبات عنصر الرهبة البينة التي بعثها املتعاقد 

املتعاقد املكره، لهذا السبب جعل املشرع الفرنس ي مثل هذه العقود باطلة بقوة القانون ولم يلزم 

املستهلك بإثباتها وإذا تأكد القاض ي الفرنس ي من توافرها حسب ظروف الحال يثير البطالن من تلقاء 

 نفسه.

العدوانية وذلك من خالل إدراج ولهذا البد من بسط حماية للمستهلك من املمارسات التجارية 

نص خاص في القانون املتعلق باملمارسات التجارية أو قانون حماية املستهلك وقمع الغش، حتى يستفيد 

بموجبه من أثر تلك املمارسات على عنصر الرضا في االختيار دون األخذ بعين االعتبار الرهبة البينة والتي 

 خاص.تتعلق باألفعال غير املشروعة على وجه 
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 جدول املصادر:

 أوال( النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الجزائري 

 القوانين -1

العدد بقة على املمارسات التجارية ج ر/يحدد القواعد املط 2004يونيو  23املؤرخ في  02 -04قانون رقم   

 .2004يونيو  27لسنة  41

لسنة  15املتعلق بحماية املستهلك وقنع الغش، ج ر/ العدد  2009فبراير  25املؤرخ في  03-09رقم  قانون  

 .2009مارس  8

 األوامر -2

واملتضمن القانون املدني، املعدل واملتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  26املؤرخ في  58 -75األمر رقم  

 .2007ماي  13املؤرخ في  05-07بالقانون رقم . واملعدل واملتمم 2005جوان  20املؤرخ في  05-10

 ثانيا( املراجع باللغة الفرنسية :

1- Principaux Textes de législation Français 

 La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des 

consommateurs dite « Loi Châtel » a été publiée au 4 janvier 2008. 

 loi n°2017-203 du 21 février 2017 de ratification du nouveau code de la consommation. 

 Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la 

consommation (JO du 16/03/2016  ). 

 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations,  JORF n°0035 du 11 février 2016 texte n° 26. 

 2) Directive Européenne n°2005-29 du 11 mai 2005 2005/29/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-

à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du 
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Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du 

Conseil et le règlement (CE) n 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur 

les pratiques commerciales déloyales). 

2- les ouvrages en langue Français 

 Christophe Ferreira, Les pratiques commerciales déloyales à l'aune des droits 

 anglo-americains : approche comparative, thèse pour obtenir le grade de Docteur, spécialité  

Droit privé, Droit. Université de Perpignan  via Domitia France, 2015 ; p.98 et 99. 

 J. Calais- Auloy, Les ventes agressives, D. 1970, chron.  

 Raymond  Guy , Pratiques commerciales déloyales et agressives, juris- classeur (  Concurrence. 

Consommation), Volume 4, 2008 

3- Documentation 

 Le service économique et juridique de l’institut national de la consommation étude  première 

« La loi du 3 janvier 2008, pour le développement de la concurrence au service des 

consommateurs »,  INC Hbbo, document ,n°1463, 11-17 février 2008. 

 JCI Concurrence Consommation - Fasc. 900 : Pratiques commerciales déloyales et agressives. 

4- jurisprudence  

 Cass. crim., 1 avril 2014, n°13-83204). https://www.cons. 

  CA Douai, 3 juill. 2014, Juris Data n° 2014-017675. 

 CA Paris, 31 mars 2011, Juris Data n° 2011-008806. 

5- Site Internet 

 https://www.conso.net/content/les-pratiques-commerciales-deloyales. 
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 قيام مسؤولية البنك في إطار االعتماد البسيط

 

 في إطار االعتماد البسيط قيام مسؤولية البنك

 

أسامة بالهدي 

 ماستر قانون العقود واألعمال -طالب باحث 

 محمد األول جامعة  -الكلية املتعددة التخصصات بالناضور 

 

 مقدمة:

املسؤولية في كل نظام ليبرالي، هي املقابل الضروري للحرية املهنية . فكالهما يصبان في نفس 

االتجاه، أال وهو تحسين مستوى أداء الخدمات، األمر الذي يؤدي إلى املتوخي، وهي تنمية عنصر الزبائن 

ان حول مسؤولية البنكي في القانون الخاص واطراد الربح . هذه املقولة، التي وردت في مقدمة جاك فزي

الفرنس ي، ينبغي أن تكون واضحة في أذهاننا، ونحن نحاول معالجة هذا املوضوع، الذي ال تخفى أهميته 

 22ومعاصرته رسميا في مجتمعنا، الذي يعرف ديناميكية حقيقية، تمتد إلى مختلف فعالياته.

وفعال، فان أي نظام ليبرالي، ال يمكنه سوى أن يستلهم من املبادئ العامة للمسؤولية املدنية، 

النبراس السوي، لتحسين سبل أداء مختلف املهن ملهامها في أحسن الظروف، وإتقانها، بل والدفع 

بادئ على ململواكبتها العصر ورياحه املتغيرة، ومن ثم فليس هناك أدنى سبب معقول لعدم تطبيق نفس ا

االبناك، ولعل  من بين أهم الوظائف األساسية التي تقوم بها هذه األخيرة، نجد مهمة دعم ثقة الزبون 

لدى الغير املتعامل معه ، و ذلك إما من خالل تمكينه مباشرة من املبالغ املالية الكفيلة بمساعدته على 

                                                           
ـــرض القـــع :عبد اللطيف مبشال 22 ـــي فـــ ــي التي عقدت باملعهد الوطني للـــــي والبنكـضائــل القـــي الندوة الثالثة للعمـ ة في ــــيات القضائـــدراسـ

  1993 يونيو 
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 ى جانبه بصفته كفيال أو ضامنا و ذلك بقصدتحقيق مشاريعه و انجاز مختلف عملياته ، و إما بالتدخل إل

 تعزيز مركزه لدى الدائن الذي يطمئن للتعامل معه بسبب وجود البنك إلى جانبه . 

وهذا ما يؤكد من ناحية مدى أهمية الوظيفة التي يلعبها البنك مانح االعتماد  في الوقوف إلى 

 االقتصادية ، بقصد تنفيذ مشاريعها التي جانب املقاوالت التجارية و الصناعية، وبالنسبة للمشروعات

ال تكفيها عادة أموالها الخاصة لتحقيق ذلك، حتى إن البعض ذهب، وربما عن صواب إلى أنها تملك حق 

الحياة أو املوت، كما انه من جهة أخرى تبرز مدى الخطورة التي يمكن أن تنشأ عن عملية منح االئتمان 

لتي قد تلحقه من جراء عدم قدرته على استرجاع األموال موضوع بالنسبة للبنك إما بسبب الخسارة ا

القرض، أو بسبب املسؤولية التي قد يتعرض لها عند عدم اتخاذه االحتياط الالزم عند إقدامه على 

تقديم االئتمان للزبون دون تقدير املركز املالي للمقاولة أو في حالة امتناعه عن تقديمه.. ويتعرض البنك 

ون الوضعي للمسؤولية، على مستويات متباينة : مدنيا، جنائيا، تأديبيا، صرفيا، وضريبيا .. في ظل القان

، نظرا 23غير أن الذي يهمنا هنا بطبيعة الحال هو موضوع املسؤولية املدنية للبنك عن التمويل باإلئتمان

 ية البنوك هنا عدة أوجه و مظاهر.لطابعها السائد، وتتخذ مسؤول

                                                           

بأنه مجموعة من التقنيات و األساليب التي بواسطتها تتحول ملكية رأسمال معين بصفة مؤقتة من شخص آلخر على : و يعرف االئتمان 23 

 ض في تاريخ الحق.أساس أن يعمل هذا األخير على رد هذا الرأسمال إلى املقر 

بالنسبة للتجار حيث تمكنهم من القيام بمشاريع كبرى من جهة أخرى، و بالنسبة لالقتصاد و  و نظرا ألهمية االئتمان بالنسبة للبنك من جهة،

 الوطني من جهة ثالثة. فإن التشريع و معه الفقه والقضاء اهتموا كثيرا بهذه العمليات.

الزمن و الثقة و تخلف نية املضاربة لدى فاتح  الناحية القانونية أو االقتصادية على عناصر أساسية،االئتمان سواء من  و عموما يقوم

حيث البد من وجود فاصل زمني بين ما يقدمه الدائن مانح االعتماد و ما يسترده من املدين أو املستفيد من االئتمان و إذا كان  االئتمان،

فإن كل عملية ائتمان تتضمن خطر الذي يتعرض له فاتح االئتمان  خالل هذا الفاصل الزمني، البنك يحصل على أرباح كمقابل االئتمان

 بسبب تغير الظروف بين تقديم االعتماد و موعد استرداد ما قدم.

سلطات  غربلهذا نجد املشرع حد من قدرة املؤسسات البنكية على منح االئتمانات حيث ألزمها بالتقيد بقواعد  احترازية كما خول بنك امل

 …(واسعة ألحكام رقابته ) الرفع من االحتياطي النقدي
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ولعل أهم صور العقود البنكية ، والتي تمثل في حد ذاتها عمليات ائتمانية، نجد عقد االعتماد  

، وقدرته على مسايرة السرعة والتطور واسعا ، خاصة بعدما اثبت نجاعته البسيط الذي عرف انتشارا

 من مدونة التجارة: 524الذي تتسم به الحياة التجارية فقد جاء على لسان املادة 

ح االعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل لألداء تحت تصرف املستفيد أو الغير املعين من " فت

 .طرفه في حدود مبلغ معين من النقود

 24ال يعد الرصيد املدين العرض ي فتحا لالعتماد."

هو " ذلك التعهد املمنوح من البنك والذي بموجبه يضع  25واإلعتماد البسيط حسب بعض الفقه

 ن النقود تحت تصرف زبونه املستفيد خالل مدة معينة أو غير معينة "مبلغا محددا م

وعلى مستوى اإلجتهادات القضائية، ذهبت محكمة استئناف مونبلييه إلى أن فتح اإلعتماد 

البسيط هو اتفاق يتعهد بموجبه البنك بأن يضع مبلغا معينا تحت تصرف الزبون خالل مدة معينة، 

كله أو بعضه بالكيفية التي يراها ، وفي املقابل يلتزم الزبون بأداء العمولة فيكون لهذا األخير حق سحبه 

، كما يلزم برد املبالغ التي سحبها من اإلعتماد ملزم بها ولو لم يستخدم اإلعتمادملتفق عليها ، وهو 

 26وفوائدها إذا اشترطت فوائد.

 عض الصعوبات، ويعود مردهاو تطرح املسؤولية املدنية لالبناك على مستوى عمليات اإلئتمان ب

إلى سببين، فمن جهة يصعب بالنسبة لهذا امليدان التمييز بين شتى فروع القانون،  إلفراز ما يمكن أن 

تخضع له تحديدا املسؤولية املدنية لالبناك، ومن جهة أخرى، فمن املؤكد أن بعض القواعد العامة 

                                                           

 من القانون التجاري بقوله 338املشرع املصري االعتماد البسيط في املادة عرف  24 

 ."االعتماد البسيط عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف املستفيد وسائل الوفاء في حدود مبلغ معين ملدة معينة أو غير معينة"

 341 : ، ص2000العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ،  :مد لفروجيامح 25 
26 Montpellier, 27 juin 1994, revu tremistrielle de droit commercial observation schlogel, 1982, p : 144 

 .4 :مرجع سابق ،  ص: أشار إليه ياسر حموشن
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بالخطوط العامة ملهنته، فضال عن وجود  للمسؤولية، تنطبق هي أيضا على البنك، لكنها مصبوغة

 مجموعة أخرى من القواعد التي تنتمي ألنظمة قانونية مختلفة. 

وال جدال أن مسؤولية البنك العقدية قد تقوم اتجاه الزبون ، كلما كان هناك عقد يربط البنك 

قصيرية وليته التبزبونه املتضرر، بمناسبة تنفيذ البنك، ألحد عقود الخدمات املصرفية، كما أن مسؤ 

اعتبر إخالال منه بااللتزام، الذي يفرضه القانون على الجميع، كما قد  27أيضا  قد تثار إذا ارتكب خطأ 

تثار كلما كان املتضرر غيرا، بالنسبة للمصرف، فاملقرر هو قيام مسؤولية البنك على مستوى عمليات 

االلتزامات والعقود، والقواعد الخاصة  اإلئتمان ، وفق القواعد العادية املنصوص عليها في قانون 

املتعلق  103.12، و القانون رقم 28 املتعلق بمدونة التجارة 15.95املنصوص عليها في القانون رقم 

 29بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها.

وقد عرف القانون البنكي املغربي تطورا ملموسا وايجابيا، وهناك املزيد من االملام بجوانب 

املسؤولية املدنية لالبناك خاصة عند التمويل باإلئتمان، من طرف املحاكم التي تكرس منذ مدة ال 

 ن حافزايستهان بها مبادئ وقواعد واجتهادات قضائية غنية فعال تثرى هذا العمل ومن شانه ان يكو 

                                                           

و يعد الخطأ ركن جوهري لقيام مسؤولية املصرف . بل هو األساس الذي تقوم عليهِّ هذهِّ املسؤولية ، وقد عرفه املشرع املغربي في  27 

والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب اإلمساك "  : من قانون االلتزامات والعقود بأنه 78الفقرة األخيرة من  الفصل 

 "من غير قصد إلحداث الضرر  عنه، وذلك

، فالخطأ في إطار املسؤولية     بحسبهِّ
ً
وقد حاول بعض الفقه وضع تعريف للخطأ . ولكن جاءت هذهِّ التعاريف متباينة من حيث املفهوم وكال

سابق يصدر  ل بالتزام قانونيالعقدية عبارة عن سلوك املتعاقد على نحو يتنافى مع ما التزم به . أما في إطار املسؤولية التقصيرية فهو اإلخال

 عن تمييز وإدراك، هذا االلتزام يمكن ان يكون ملزما لإلنسان بعمل ش يء او ملزما له باإلمتناع عن عمل شيئ . وقد يكون هذا اإللتزام هو 

اللتزامات والعقود، الواجب العام بمراعاة الحيطة والتبصر من أجل عدم اإلضرار بالغير. عبد الكريم شهبون ، الشافي في شرح قانون ا

 .377 :ص الكتاب االول ، االلتزامات بوجه عام ،الجزء االول مصادر االلتزامات، مطبعة الوراقة الوطنية ،مراكش،

أما عن الفقهاء املحدثين فلم يفرقوا في تعريف الخطأ العقدي والخطأ التقصيري . فالخطأ في صورتي املسؤولية هو تقصير في مسلك 

 من شخص يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت باملسؤول.اإلنسان ال يقع 

املتعلق بمدونة التجارة،  15.95) بتنفيذ القانون رقم  1996(فاتح أغسطس  1417من ربيـع األول  15صادر في  1.96.83ظهير شريف رقم  28 

 .2187 : ( ص1996أكتوبر  3( 1417جمادى األولى  19الصادرة بتاريخ  4418 الجريدة الرسمية عدد
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حقيقيا، إلتقان افضل للممارسات البنكية السائدة. ومن املؤكد فعال ان االجتهاد القضائي املغربي في 

ط يزداد تطورا ويزداد املاما ـــوصا في إطار عقد االعتماد البسيـــمادة املسؤولية املدنية لالبناك خص

  30االجنبية التي تناولت هذه االشكاالت.ل االتجاهات القضائية ــبجوانب هذا املوضوع، ويتالقى مع افض

والسؤال املحوري الذي يتبادر إلى أذهاننا هو ما مدى توفق املشرع املغربي في تنظيم مسؤولية 

 البنك في إطار عقد االعتماد البسيط، وما مدى مساهمة االجتهاد القضائي في تطوير هذه املسؤولية؟

تخفى أهميته، سنقوم باإلعتماد على التصميم  ونحن إذ نحاول معالجة هذا املوضوع الذي ال 

 التالي:

 قيام مسؤولية البنك عند تكوين وتنفيذ عقد االعتماد البسيط  : املبحث األول 

 املبحث الثاني : قيام مسؤولية البنك عند إنهاء عقد اإلعتماد البسيط

 قيام مسؤولية البنك عند تكوين وتنفيذ عقد االعتماد البسيط : املبحث األول 

ال ريب في ان قدرات البنك ضخمة، ويعتبر تاجرا في مدلول القانون التجاري. والبنك تاجر ميسور 

أدوارا  ناكاالب بالتأكيدالحال، يحظى بثقة من حوله، وهاته الثقة يحولها سلعة يقدمها للزبائن، وتلعب 

وى تنمية الثروات، وتوزيع االئتمان عموما، من هنا تبرز أهمية االئتمان على املستوى جد هامة على مست

االقتصادي، حيث تساهم في الرواج االقتصادي عن طريق تمويل مشاريع كبرى، إال أنها في نفس الوقت 

بشكل  تإذا لم يحكم استعمالها، مما يستلزم تنظيم هذه العمليا يمكن أن تنقلب سلبا على هذا األخير،

 محكم حتى تحقق الغاية املنشودة. 

ونظرا العتبارات متعلقة بالبنك كاحترافي، ومفترض فيه وجوب املحافظة على مصالح زبائنه، فان 

الفقه الراجح يجمع على وجوب بذله عناية اكبر، من تلك التي يمكن أن تصدر عن أب حنون وبسبب 

يفية أداء التزاماته، وفي معيار مساءالته، وأيضا ألسباب هذا االحتراف، فان القضاء يشدد على البنك في ك

                                                           

 .7 :، ص71مجلة املحاكم املغربية، عدد  املسؤولية املدنية لألبناك واالجتهاد القضائي املغربي، :عبد اللطيف مبشال 30 
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أخرى متعددة من بينها تخصصه في مهامه، ولوفرة إمكانياته املادية وملمارسته عمل له مساس واضح 

باألنشطة االقتصادية العامة فضال عن ممارسته بشكل من االحتكار الفعلي، ملهنة منح االئتمان التي 

 31حاجة إليها .أضحى غالبية الناس في 

ويمكن مالحظة هذا التشدد، من خالل العديد من األحكام، الصادرة عن املحاكم املغربية، والتي 

 تصدت ملوضوع املسؤولية املدنية لالبناك خصوصا في إطار االعتماد البسيط.

العتماد اإال أن اإلشكالية التي تثار في هذا الصدد هي كيفية تحديد الخطأ املنهي للبنك في مجال فتح 

البسيط، فإلى وقت قريب كان األثر الوحيد ملسؤولية البنك ينحصر في إمكانية خسارة جزء من االعتماد 

أو كله في حالة خطئه أو فقدان الضمانة التي تغطي دينه، أما اليوم فان التساؤل يثار بصدد مسؤولية 

ن اجل مد حياتها التجارية وما البنك في حالة فتح االعتماد البسيط ملقاولة تعرف صعوبات مالية م

يسبب ذلك من ضرر للدائنين يصبحون بمقتضاه لهم حق مقاضاة البنك طبقا لقواعد املسؤولية 

  :  ق ل  ع 78التقصيرية، فقد جاء على لسان الفصل 

كل شخص مسؤول عن الضرر املعنوي أو املادي الذي أحدثه، ال بفعله فقط ولكن بخطئه "

 يثبت أن هذا الخطأ هو السبب املباشر في ذلك الضرر.أيضا، وذلك عندما 

 وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم األثر.

والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب اإلمساك عنه، وذلك من غير قصد 

 "إلحداث الضرر 

                                                           
: عـــرض القي في الندوة الثالثة للعمل القضائــــي والبنكي التي عقدت باملعهد الوطني للـــدراسات القضائية فـــي يونيو عبد اللطيف مبشال 31

1993  
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جانب فلتحقق هذه  املسائلة يكفي إثبات خطأ البنك أيا كانت درجته واثبات أي إهمال من 

وذلك عندما يكون الخطأ بينا، ومتى تعلق األمر بمنهي ، فان لكل مهنة أصوال وقواعد يتعين  32البنك،

والبنك عليه أن   33مراعاة الواجب العام املنظور إليه داخل اإلطار الذي تم فيه ممارسة هذا النشاط،

 ه .يدلي بالحجة على عدم ارتكابه ألي خطا استنادا إلى الواجبات التي تطوق

ورغم أن املسؤولية، تقوم على عنصري الخطأ والضرر، وليس على أساس الضرر وحده، فان 

القضاء املصري نحا إلى قيام مسؤولية البنكي على أساس الضرر فقط، وقرر قيام هذه املسؤولية رغم 

يمة ق أن البنك لم يثبت خطئه وألزمه بتعويض الزبون على الضرر الالحق به، من جراء قيام البنك بأداء

. ويتجلى من هذا القرار أن محكمة النقض املصرية أخذت 34شيك، تم تزوير توقيعه على الزبون 

باملسؤولية املوضوعية، وعلى أساس فكرة املخاطر وتحمل التبعية، وهو موقف سبق ملحكمة النقض 

 آلمر بالنسبةكما أن بعض التشريعات تسير صراحة في هذا االتجاه كما هو عليه ا 35الفرنسية أن تبنته.

 للواليات املتحدة األمريكية، انجلترا، النمسا ..

وفي سبيل التخفيف من هذه املسؤولية، تلجا األبناك إلى إبرام اتفاقيات مع الزبون، للتخفيف 

، وهي جائزة طبعا الن مصدرها االعتماد البسيط من مسؤوليتها العقدية، في عقود الخدمات البنكية ك

أن يطال ذلك اإلعفاء من الفعل العمد أو ما يلحق بالفعل العمد، وهو الخطأ توافق اإلرادة، دون 

الجسيم، لكن ال يجوز للمدين أن يعفي نفسه من املسؤولية عن عمل الغير، حتى لو كان هذا العمل 

 عمدا أو خطا جسيما فان عمد الغير ال ينزل منزلة الشرط اإلرادي املحض . 

                                                           

فتيحة التوزاني: املسؤولية املدنية للبنك عن فتح االعتماد البسيط، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في قانون االعمال،  32 
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إعفاءه من املسؤولية الناشئة عن الغش أو الخطأ الجسيم  ولذلك فال يجوز للبنك ان يشترط

الصادر من مديره، او احد ممثليه القانونيين لكون املدير ال يعتبر وكيال عن البنك بل يعتبر أداة له، 

فمسؤولية البنك عن فعله تعتبر مسؤولية عن فعل شخص ي ال عن فعل الغير، من البداهة أيضا عدم 

إعفاءه من أية مسؤولية ناتجة عن غشه، أو عن خطئه الجسيم، وذلك عمال  إمكانية البنكي اشتراط

من قانون االلتزامات والعقود. وتبعا لذلك، فشروط اإلعفاء، ال يمكن تطبيقها  232بأحكام الفصل 

سوى في مجال املسؤولية العقدية، وهذا طبيعي، لعدم جواز إعفاء البنك من مسؤوليته التقصيرية، 

املذكور، والعتبار أن أحكام املسؤولية التقصيرية  232وطأتها، نظرا لصراحة الفصل  قبل تحققها من

 . 36من النظام العام، فال يجوز االتفاق على مخالفتها

وفي هذا الصدد ينبغي استحضار الواجبات املهنية التي تثقل كاهل البنك وهو بصدد منح االئتمان 

إلخالل بها يعتبر خطا يسأل عنه البنك اذا نجم عنه ضرر في إطار االعتماد البسيط ، التي الشك أن ا

في قرارها والذي   37ووجدت العالقة السببية بينه وبين  الخطأ، وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية

وان كان ليس من الضروري وضع قائمة بمختلف أنواع الخطأ الذي قد يرتكبه البنك ، جاء فيه " 

 "لواجبات التي تطوقهغير انه من الضروري معرفة ا

املطلب األول : مسؤولية البنك نتيجة اإلخالل بواجب اإلعالم، واالستعالم حول 

 الزبون والعملية موضوع التمويل.

من املقرر أن البنك يملك حرية اكبر بصدد منح االئتمان أو االعتراض عليه و ذلك على عكس 

الحق في الحساب الثابت للزبون بموجب مقتضيات القانون البنكي ، و ذلك بسبب أهمية عنصر االعتبار 

                                                           

ــتي عقدت باملعهد الوطنــــي للدراسات القضائيـــة في يونيو عبد اللطيف مبشال: عـــرض القي في الندوة الثالثة  36  للعمل القضـــائـــي والبنكي الـ

1993 

   28/11/1960قرار محكمة النقض الفرنسية: الصادر بتاريخ  37 
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جه الشخص ي الذي تقوم عليه عموما عمليات االئتمان كيفما كان نوعها واالعتماد البسيط على و 

الخصوص، و ملدى الخطورة التي قد تترتب عنها في جانب البنك . مما يعني انه يقع لزوما على عاتق 

البنك واجب التحري عن مدى جدارة الزبون باالئتمان البنكي وعن شخصيته وهويته  حيث إننا نجده 

علومات ته و جمع كافة املعمليا يباشر بمجرد ما يتلقى طلبا في هذا اإلطار من الزبون، يباشر بإجراء تحريا

عنه تمكنه من وضع تصور عام حول الوضعية ملالية للزبون و مدى مالءته و قدرته على تنفيذ التزاماته 

 في مواجهته.

 488فالتأصيل التشريعي لواجب التحقق من شخصية الزبون وهويته   يرجع باألساس إلى املادة 

فتح الحساب  وال شك انه ال يمكن تصور وجود . فرغم أن مقتضيات هذه املادة تتحدث عن  38م ت

مما يجعل  ،تح االعتماد أخطر من فتح الحسابفتح لالعتماد بدون فتح الحساب واألكثر من ذلك يعتبر ف

 .39م ت على فتح االعتماد واردة ال محالة 488مكنة إعمال القياس وتطبيق مقتضيات املادة 

ند طلب أحد األشخاص االستفادة من الخدمات فأول واجب يقع على عاتق املؤسسة البنكية ع 

التي تقدمها وخاصة طلب القروض وفتح االعتماد، هو واجب االستعالم عن شخصية الزبون وهويته  

سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، فقد ذهبت محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء في احد 

الحساب ألي شخص يرغب في ذلك التحقق من الصفة  قراراتها إلى " تلزم كل مؤسسة بنكية قبل فتح

وفي نازلة أخرى حمل القضاء املغربي   40القانونية للشخص سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا "
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كما إن التزاما  ،41من مدونة التجارة 488املسؤولية للمؤسسة البنكية حينما لم تحترم مقتضيات املادة 

يقع على عاتق املؤسسة البنكية قبل اإلقدام على منح االئتمان يتمثل في ضرورة التأكد من وضعية 

الزبون املالية و ذلك حتى ال يساهم قرار البنك باملوافقة على القرض في تأزيم الوضع املالي للزبون 

ميل املدعية مسؤولية تزويد زبونها وقد جاء في احد القرارات  القضائية " مما يوجب تح ،42املقترض.

 43الساحب بمبالغ دون التأكد من وضعيته املالية" 

هو النظر إلى نتائج  44ولعل أهم ما يشغل املؤسسة البنكية وهي بصدد فحص املركز املالي للعميل

 االستغالل الذي يباشره ، وبعبارة أدق، ما يحقق املشروع من أرباح أو ما يتكبده من خسائر، ويبدو 

واضحا أن من اكبر هموم املصرف وهو بصدد فتح االعتماد توقي مخاطر ضياع أمواله ، إذ الشك أن منح 

الثقة وتقديم املال ملشروع مضمون النجاح يعد من أول ما يسعى البنك لتحقيقه ، حتى يتفادى انتقاص 

 45حقوقه من طرف الدائنين.

عتماد بكل ما يلزم لالستعالم عن الوضعية وال جدال انه إذا ما اثبت البنك قيامه قبل فتح اال 

املالية للزبون و في عدم وجود ما يمكن أن يثير الشبهة بخصوص هذا الوضع فانه ال يتحمل أية مسؤولية 

 .46سواء تجاه الزبون أو تجاه الغير بسبب ما آلت إليه الوضعية املالية للزبون 

                                                           

اورده محمد   2009/16/3953ملف رقم   2010/05/04بتاريخ    2010/2360قرار محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء، عدد 41 

 .12صالحي ، نفس املرجع ، ص: 

تاريخ   /http://www.marocdroit.com: املسؤولية املدنية للمؤسسات البنكية ، مقال منشور بالوقع االلكتروني عبد الحكيم الحكماوي  42 

 .2017/06/04االطالع عليه 

 .135ص:  36منشور بمجلة املحاكم املغربية عدد  541/82في امللف التجاري  557محكمة االستئناف عدد  قرار  43 

 املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها على: 103.12القانون رقم  159املادة تنص  44 

بأحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه أن يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات االئتمان 

طلب ييرفع األمر إلى بنك املغرب الذي يتخذ في شأنهما ما يراه مالئما ولهذه الغاية، يجوز لبنك املغرب أن يقوم بمراقبة في عين املكان أو 

 برها ضرورية لبحث الطلبات املذكورة.إلى املؤسسة املعنية موافاته، داخل آجال يحددها، بجميع الوثائق واملعلومات التي يعت

 .15محمد صالحي، مرجع سابق ،  ص:  45 

 ، املسؤولية املدنية للبنوك 46 

 2017/06/04تاريخ االطالع عليه  http://www.droitetentreprise.comمقال منشور بالوقع االلكتروني 

http://www.marocdroit.com/
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، إما لفائدة الزبون أو الغير ، إذا  انطالقا مما سبق فان البنك يتحمل خطأ يستوجب التعويض

ذا هت الزمة بخصوص مدى جدارته له ، و ما أقدم على فتح االعتماد البسيط لزبون دون القيام بتحريا

ما جرى عليه العمل القضائي حيث نجد أن هذا األخير يتشدد كثيرا في حالة عدم احترام البنك لواجب 

عملية موضوع التمويل و يرفض في غالبية الحاالت دفوعات التحري و االستعالم حول شخصية الزبون وال

األبناك بخصوص عدم مسؤوليتهم لجهلهم الوضعية املالية الحرجة للزبون او عدم علمهم بكون الزبون 

 في وضعية التوقف عن دفع الديون التي يؤشر على وضعية ميؤوس منها.

ت التي يعرفها، عندما يطلب منه ذلك ويثار تساؤل مهم، هل يمكن إلزام البنك بتقديم املعلوما

 متى لم تكتس طابع السر املنهي ؟

بهذا الصدد يقول الفقيه ديموج : إن إحدى النتائج املترتبة عن تعاون املتعاقدين، هو التزام كل 

طرف منهما بإعالم الطرف األخر خالل جريان العقد باألحداث التي له مصلحة في معرفتها عند تنفيذ 

الفكرة ليست سوى صدى للمدلول املعاصر للعقد، وهي احد انعكاسات روح التضامن،  العقد، وهذه

 47التي تطبع عصرنا ضدا على روح الفردية للقرن التاسع عشر.

ودون دخول في تفصيالت ال حصر لها، فانه يمكن القول، إن البنك غير ملزم بتقديم معلومات 

 .48السياقعن شخص أخر ليغر زبونه، رغم وجود عادة في هذا 

ممارسة عالقات مستمرة …. وحول مدى حق اإلعالم املمنوح للزبون، يشير األستاذ فاسور بان : " 

وقديمة، بين البنكي وزبونه، واملطبوعة بروح الثقة، ومن يجعل الزبون ينتظر الكثير من بنكه.. وكل هذا 

 49ال يمكن أن يحول دون تقديم األخير معلومات ونصيحة".

                                                           

وما يليها، أشار اليه عبد اللطيف  245صفحة  - 1907املجلة الفصلية للقانون املدني  -حول تغيير العقود بارادة منفردة:  -ر  -ديموج  47 

 .7 :، ص71مجلة املحاكم املغربية، عدد  مبشال، املسؤولية املدنية لألبناك واالجتهاد القضائي املغربي،

ــالثة للعمرض القي في الندوة الثـــع :عبد اللطيف مبشال 48   ـــل القضائـ  و ي التي عقدت باملعهد الوطني للدراسات القضائية في يونيـــي والبنكـ

1993 

 نفس املرجع. 49 
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 تمان مع مصلحة الزبون ئالثاني : مسؤولية البنك نتيجة عدم مالئمة اال املطلب  

إن الغرض النهائي من مد البنك الزبون باالئتمان ليس هو وضع قدر من املال تحت تصرفه ، ولو 

في إطار ملف عادي لالئتمان مشمول بضمانات تغطي املال املقترض ، ثم انسحابه للوراء للتفرج على 

هو و شانه يتصرف في تلك األموال على هواه ، دون حسيب أو رقيب ، ودون أن يشعره املستفيد وتركه 

البنك املانح انه متابع باستمرار ، وان هناك فعال من سيحاسبه على سوء تصرفه في تلك األموال إن هو 

إن   لأساء التصرف فيها آو استعملها لغير الغرض املعدة له في الوقت املناسب وقبل فوات األوان ، ب

 50البنك _ وهذا هو االهم _ملزم من التأكد من مدى قدرة املال املقترض على سد حاجات الزبون.

وتقوم مسؤولية البنك بصفة واضحة إذا منح ائتمانا لزبون وهو يعلم أن هناك ركودا اقتصاديا 

وب زبون مع وجباعتبار إن من بين التزامات البنك قبل منح االئتمان القيام بدراسة دقيقة لوضعية ال

 51مراعاة الظروف االقتصادية الوطنية والدولية.

إلى القول بأنه ال يقع على املصرف واجب تقدير مالئمة االئتمان  52ولكن ذهب بعض الفقه املصري 

مع مصلحة العميل، الن املؤسسة البنكية ليست موجهة للوعي االقتصادي للعميل وهي ال تحل محله 

القرارات خاصة وان عمالء املصارف يكونون عادة من ذوي الخبرة والدراية في إدارة النشاط واتخاذ 

القادرين على تدبير أمورهم ، إضافة إلى أن العرف التجاري مستقر على مبدأ عدم تدخل املصرف في 

 شؤون العمالء.

لكن نرى أن هذا التوجه يبقى محل نظر ، فإذا كان البنك ليس موجها للوعي االقتصادي الوطني  

 للعميل  فمن يا ترى يقوم بذلك ؟ 

                                                           

محمد صبري:  األخطاء البنكية، أساس مسؤولية البنكي عن عدم مالئمة االئتمان مع مصلحة الزبون، ، مطبعة النجاح الجديدة الدار  50 

 .134، ص:  2007البيضاء، الطبعة األولى 

 .26محمد صالحي: مرجع سابق، ص:  51 

 .589عبد الحميد الشواربي: القانون التجاري ، العقود التجارية، منشاة املعارف باالسكندرية، دون ذكر الطبعة، ص:  52 
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ان البنك باعتباره محترفا في مجال توزيع االئتمان يتوفر على اإلمكانيات  53يرى احد الباحثين

الالزمة لذلك أو باألحرى تكون له دراية مسبقة إلى ما ستؤول إليه األوضاع االقتصادية مما يجعله عرضة 

 إلثارة املسؤولية.

تمان مع مصلحة الزبون من الناحية التقنية على األقل ، هي فن ال يتقنه وغير خاف أن مالئمة االئ

سوى البنكي الذي خبر العمل املصرفي عموما وعمل لفترة طويلة ضمن الخلية املنوط بها منح القروض 

 .54واالعتمادات

املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة  103،55 -12من قانون  12وقد جاء على لسان املادة 

 7و 1" يمكن للبنوك أن تعتمد من أجل مزاولة كل أو بعض األنشطة املشار إليها في املواد  :في حكمها

من هذا القانون ويسمح لها وحدها أن تتلقى من الجمهور أمواال تحت الطلب أو ألجل يساوي أو  16و

 56".يقل عن سنتين

                                                           

امعة العمال، كلية الحقوق، جعبد املالك العلوش ي: املسؤولية املدنية للبنك عند منح االئتمان، بحث لنيل دبلوم املاستر في قانون ا53  

 .32.  ص: 2012/2011الحسن الثاني املحمدية 

 .134محمد صبري: مرجع سابق ص:  54 
املتعلق بمؤسسات االئتمان  103.12( بتنفيذ القانون رقم 2014ديسمبر  24) 1436صادر في فاتح ربيع األول  1.14.193ظهير شريف رقم   55

 .462(، ص: 2015يناير  22)  1436بتاريخ فاتح ربيع اآلخر  6328ريدة الرسمية عدد الج -والهيئات املعتبرة في حكمها  

 : املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها على 103 -12تنص املادة األولى من قانون  56 

مؤسسات لالئتمان األشخاص االعتبارية التي تزاول نشاطها في املغرب، أيا كان موقع مقرها االجتماعي أو جنسية املشاركين في رأسمالها  تعتبر 

 :أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تزاول بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من األنشطة التالية

 تلقي األموال من الجمهور؛ -

 االئتمان؛ عمليات -

 .وضع جميع وسائل األداء رهن تصرف العمالء أو القيام بتدبيرها -

 : املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها على  103 -12من قانون  7تنص املادة  

ــــيجوز كذلك ملؤسسات االئتمان مع التق ــيد بأحكام النصوص التشــ ـــي هة فـــريعية والتنظيمية املطبقــ ـــــذا املجال أن تقــ ـــوم بالعــ  ليات التالية: مــ

 بعده؛ 8خدمات االستثمار املشار إليها في املادة  .1

 عمليات الصرف؛ .2

 العمليات املتعلقة بالذهب واملعادن النفيسة والقطع النقدية؛ .3

وتأمين القروض ولكل عملية تأمين أخرى، وفقا للتشريع الجاري به  العرض على الجمهور لعمليات تأمين األشخاص واملساعدة .4

 العمل؛

 .عمليات اإليجار للمنقوالت أو العقارات بالنسبة إلى املؤسسات التي تباشر عمليات االئتمان اإليجاري بصورة اعتيادية .5
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املشار إليها أعاله أن البنك يعد بحق محترفا في مجال توزيع االئتمان وموجها  12ادة ويستفاد من امل

للوعي االقتصادي واملهيمن على سوق االئتمان نظرا للكم الهائل من الصالحيات املخولة له تشريعا، إذ 

 ال غنى للناس وخصوصا التجار عن خدمات البنوك. 

لبنك في كيفية أداء التزاماته، وفي معيار مساءالته، وأيضا وفي هذا املقام، فان القضاء يشدد على ا

ألسباب أخرى متعددة من بينها: تخصصه في مهامه، ووفرة إمكانياته املادية وممارسته عمل له مساس 

واضح باألنشطة االقتصادية العامة فضال عن ممارسته بشكل من االحتكار الفعلي، ملهنة البنك التي 

 حاجة إليها. أضحى غالبية الناس في

وتعتبر املؤسسات البنكية مسؤولة أيضا عن كل فعل صادر عن مستخدميها بمناسبة أدائهم 

ملهامهم بهذه املؤسسات والذي ينتج عنه ضرر للزبون أو الغير. وتعتبر هذه املسؤولية إحدى صور 

مات نون االلتزامسؤولية التابع عن أعمال املتبوع التي تخضع للقواعد العامة املنصوص عليها في قا

  من ق ل ع في فقرته األولى على : 85والعقود، يحث ينص الفصل 

                                                           

 : بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها على املتعلق  103 -12من قانون  16تنص املادة 

 :تعتبر خدمات أداء .1

  عمليات تحويل األموال؛ -

  الودائع والسحوبات النقدية في حساب أداء ؛ -

تنفيذ عمليات األداء بواسطة أي وسيلة اتصال عن بعد، شريطة أن يعمل املتعهد فقط كوسيط بين املؤدي ومورد السلع  -

 والخدمات؛

تنفيذ اقتطاعات دائمة أو أحادية وتنفيذ عمليات األداء بالبطاقة وتنفيذ التحويالت، عندما تتعلق باألموال املوظفة في حساب  -

 .أداء

 .يراد بحساب أداء أي حساب يملكه مستعمل خدمات األداء والذي يستخدم حصرا من أجل عمليات األداء

  :ألداء املنجزة عن طريقال تعتبر خدمات أداء عمليات ا  .2

 شيك كما هو خاضع ألحكام مدونة التجارة؛ -

 كمبيالة كما هي خاضعة ألحكام مدونة التجارة؛ -

 حوالة بريدية صادرة أو مدفوعة نقدا أو هما معا؛ -

 = .أي سند آخر مماثل على دعامة ورقية -

 بعد استطالع رأي لجنة مؤسسات االئتمان.  وتحدد كيفيات مزاولة خدمات األداء بمنشور يصدره والي بنك املغرب
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" ال يكون الشخص مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب لكن يكون مسؤوال أيضا عن  

 57الضرر الذي يحدثه األشخاص الذين هم في عهدته".

 

 استعمال االئتماناملطلب الثالث : مسؤولية البنك نتيجة االخالل بواجب مراقبة 

يعتبر التزام البنك بمراقبة استعمال االئتمان في الغرض املخصص من أهم االلتزامات التي تقع 

على عاتقه، والتي تجد أساسها في ضرورة تقديم النصح واإلرشاد للمقاولة، حماية ملصالحه من جهة 

إدارة املؤسسة البنكية عميلها بقدر أخرى إذ " بقدر ما تواكب   واألغيار من جهة  وحماية ملصالح الزبون 

 58ما تستطيع أن تحجم من مخاطر االئتمان وتعطي الفرصة الناجعة للتحصيل"،

ومن تم فإذا كان هناك اتفاق على تخصيص االئتمان لغرض معين أو لتمويل عملية بذاتها، ففي 

 املحددة له في العقد الذي هذه الحالة يتحمل الزبون بالتزام بعدم إنفاق مبلغ االعتماد في غير الوجهة

، وهذا الخصوص  بهذا  الزبون   سلوك  مراقبة  في  يربطه بالبنك، كما يكون في مقابل ذلك للبنك الحق

، 198359يناير  11املبدأ هو الذي تم ترسيخه من طرف محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 

ضرر الذي أصاب املستفيد من اإلئتمان عندما يقوم والذي اعتبرت من خالله أن البنك يلتزم بجبر ال

في ترك  يتمثل خطأ البنكي  وكيل هذا األخير مستغال إهمال البنكي بتحويل مبلغ اإلئتمان لصالحه، حيث

 .إتمام عملية التحويل دون أن يتخذ الوسائل الضرورية ملنع هذا التحويل

س التزام البنك بمراقبة استخدام الزبون كما أن القضاء املغربي ذهب في احد قراراته الى تكري

لالئتمان املمنوح له ، وان هذه املراقبة ما هي إال ترجمة للواجب املفروض على املؤسسات البنكية فيما 

                                                           

  املسؤولية املدنية للمؤسسات البنكية ، مرجع سابق :عبد الحكيم الحكماوي  57 

جامعة الحسن الثاني ، الدار  االئتمان التجاري عمليات االئتمان البنكي نموذجا، اطروحة لنيل الدكتوراه، كلية الحقوق   :محمد جنكـل 58 

 .773، ص : 2001-2000البيضاء   

 2017/06/05تاريخ االطالع عليه   https://anibrass.blogspot.comقرار منشور باملوقع االلكتروني  59 
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يخص الحرص واليقظة في تتبع حسابات الزبناء والتأكد من سالمة ما يتم في إطارها من عمليات بنكية 

نظر من خاللها لهذه املؤسسات التي أصبحت تمارس نشاطا محفوفا تتفق مع  النظرية الحديثة التي ي

 60باملخاطر.

للتنفيذ  ونهــــــن زبـــــه مــــواردة عليــــــمات الكتابية، الـــام بفحص لكافة التعليــــن واجبات البنك القيــفم

بة االعتماد البسيط . ــــــزداد إلحاحا بمناســــص يـن موكله، وهذا الفحـــــــدورها الفعلي عــــر من صـــبادئ األم

ت بمسؤولية البنك لعدم تيقنه من مطابقة الوثائق ـــــوهكذا سبق ملحكمة االستئناف الرباط إن قض

 ن حصول ــــــد إلى حد التيقن مـــــذا ال يمكن أن يمتـــــماد الصادرة عن زبونه، غير أن هــــملضمون رسالة االعت

  . 61مع البضاعةهذه املطابقة 

وقد أكد املجلس األعلى سابقا على قاعدة مهمة، حينما اعتبر أن من حق البنك أن يتحقق من 

تسلسل التظهيرات للتأكد من أن املدعي هو الحامل للكمبيالة دون فحص التوقيعات ولذلك فانه لم 

ا في صحة توقيع من ظهر له يكن من حق املدعى عليه أن ينازع الشركة الحاملة للكمبيالة ) احد االبناك(

 الكمبيالة.

و تجدر اإلشارة إلى أن مراقبة استعمال االئتمان كثيرا ما يصعب ممارسته على مستوى الواقع 

العملي وخصوصا في املجاالت التي قد يشكل فيها كل فحص مسا بمبدأ السر املنهي الذي يطبع أعمالها، 

 وهو ما أكده لنا عدة مسؤولون في بعض االبناك.

وبخصوص مسؤولية البنك في إطار صعوبات املقاولة ومدى إمكانية تأثيرها سلبا على تمويل 

املقاولة خالل مرحلة التسوية القضائية نسجل غياب حدود واضحة تؤطر مسؤولية البنك خالل هذه 

لذين ااملرحلة، األمر الذي قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية تمس السياسة املتبعة من طرف مانحي االئتمان 
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قد يجدون أنفسهم معرضين للمسؤولية بالرغم من عدم ارتكابهم ألي خطأ أو تقصير، مما يجعل األمر 

 ينقلب ضد املقاوالت ذاتها ويعجل بإغالقها.

فوضعية األبناك حرجة ومؤرقة في موضوع تمويل املقاوالت حيث يكون تساهلها أو إهمالها أو 

قاولة من األسباب التي قد تغرقها بديون من املستبعد أن تهورها في التقييم املوضوعي القتراض امل

تستطيع الوفاء بها، وقد تدفعها إلى صعوبات بل وإلى اختالل نهائي ... وعلى العكس فإن تشدد البنك في 

شروط اإلقراض وامتناعه عن مساندة املقاولة، بل واقتصاره على تطبيق حازم ملقتضيات القانون 

ى املقاولة فرصة تجاوز صعوبات ظرفية، أو قد يخلق لها متاعب تعرقل سياستها البنكي ... قد يفوت عل

 . 62االستثمارية والتشغيلية ربما كانت سببا في تدهور وضعيتها بشكل ال رجعة فيه

لذلك فالتمويل البنكي  يبقى محصورا على املقاوالت املهيكلة التي لها وضعية مالية سليمة  

لك يمكن القول بأن املشرع املغربي وإن كان قد حاول تحفيز األبناك على وضمانات كافية ، ونتيجة لذ

باقي   تمويل املقاولة خالل مرحلة التسوية القضائية بتمكينها من الحق في استيفاء ديونها باألسبقية على

الديون الناشئة قبل فتح املسطرة فإنه لم يكن في مستوى تطلعات األبناك حينما ساهم في إفرا  هذا 

 .االمتياز من محتواه الحقيقي ومن أهدافه املالية واالقتصادية

التزامات صارمة بمجرد أن تالحظ املؤشرات والعالمات األولى  فالقانون البنكي يفرض على األبناك

لتعثر املقاولة تمنعها من االستمرار في اإلقراض، ومن جهة مقتضيات مدونة التجارة املنظمة لصعوبات 

املقاولة فإن وضع البنك يزداد إشكاال من خالل االلتزامات التي تضعها عليه قصد إنقاذ املقاولة، بحيث 

ن التناقض بين املواقف القانونية يفرض على املؤسسة البنكية حيطة وتبصرا خاصين كيفما يبرز نوع م

كان القرار الذي تتخذه، ولعل هذا التناقض الذي وقع فيه املشرع املغربي هو الذي يفسر التطبيق املعيب 

 ملبدأ حرية البنك في توزيع االئتمان،

                                                           

: ، ص2002، يونيو  3لة املنتدى، ع البحث القانوني بمراكش، مجدى ــمها منتـعوبات املقاولة التي نظـــة صــــالتقرير الختامي لندوة معالج 62 

179-180. 
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تعامل املؤسسات البنكية باملغرب مع طالبي االئتمان " فاملالحظ من الواقع العملي أن املهيمن في  

هو السلوك االنتقائي بهاجس تحقيق الربح الكبير، وليس بهاجس تالفي املخاطر حيث يفرض شروطا 

ويختلق أسبابا ومبررات غير منطقية وغير قانونية إلقصاء األشخاص غير املرغوب فيهم من دائرة توزيع 

 63االئتمان "

فإن تقصير البنك في قيامه بهذا الواجب عند منحه ائتمانا ملقاولة متعثرة، يعتبر وتأسيسا على ذلك 

خطأ يستوجب مساءلته عن األضرار التي أحدثها ، إال أن مساءلته على هذا األساس يختلف طرحها 

 كباختالف طبيعة العملية التي يتم تمويلها وكفاءة مسيريها، كان هذا ما يخص بإيجاز قيام مسؤولية البن

عند تكوين وتنفيذ عقد االعتماد البسيط، لكن ماذا بخصوص قيام مسؤولية البنك عند إنهاء عقد 

 اإلعتماد البسيط ؟

 املبحث الثاني : قيام مسؤولية البنك عند إنهاء عقد اإلعتماد البسيط

البسيط يقتض ي منا معالجة كل اعتماد على  الحديث عن مسؤولية البنك عند إنهاء عقد اإلعتماد

 حدة، أي معالجة اإلعتماد محدد املدة )املطلب األول( ثم اإلعتماد غير محدد املدة )املطلب الثاني(

 املطلب األول : إنهاء البنك لعقد اإلعتماد محدد املدة

ترتيب  ا املنفردة إلىمبدئيا يترتب عن تعمد املؤسسة البنكية إنهاء عقد اعتماد محدد املدة بإرادته

مسؤولية على عاتقها بسبب الضرر الالحق باملستفيد الن من مقتضيات العقود عامة التزام الطرفين 

بتنفيذ التزاماتهما املتبادلة بحسن نية و عدم مبادرة احدهما دون موافقة الطرف األخر بإنهائه بمحض 

البنك يتعين عليه مبدئيا االستمرار في تقديم  ق ل ع. مما يعني ان 230إرادته، وهو ما ينص عليه الفصل 

 االعتماد لفائدة الزبون حتى انتهاء مدة العقد املبرم بينهما.
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 من مدونة التجارة على :  525 وقد نصت املادة

 قابلة أو غير قابلة للتجديد، أو ملدة غير معينة. معينة االعتماد ملدة "يفتح

معينة بصورة صريحة أو ضمنية، وال تخفيض مدته إال  ملدة غير  املفتوح يمكن فسخ االعتماد ال

 .يوما وانتهاء أجل يحدد عند فتح االعتماد، دون أن يقل هذا األجل عن ستين كتابي بعد تبليغ إشعار

 ملدة معينة بقوة القانون بانتهاء املدة املحددة من غير أن يكون البنك ملزما املفتوح االعتماد ينتهي

 ..."املستفيد بذلك بإشعار

غير أن البنك يتحلل من هذا االلتزام في الحالة التي تطرأ طوارئ على االعتبار الشخص ي الذي على  

ضوئه أقدم البنك على إبرام عقد اعتماد مع الزبون، كحالة توقف املستفيد عن الدفع أو في حالة 

مرارية الزبون على االست، األمر الذي يصبح معه إرغام جسيم، حيث تتزعزع ثقته في الزبون ارتكابه لخطأ 

في العقد إلى حين انتهاء مدته مشوبا بنوع من التعسف خصوصا إذا علمنا أن من شان هذا االستمرار 

إلحاق أضرار ليس باملستفيد و البنك فحسب و لكن أيضا حتى بالنسبة للغير املتعامل مع الزبون وهكذا 

كان  "... سواء من مدونة التجارة(:  م 525أعاله ) ن نفس املادة املذكورةــجاء في الفقرتين األخيرتين م

في  ملدة معينة أو غير معينة، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل االعتماد بدون أجل، مفتوحا االعتماد

أو عند  املذكورة حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطإ جسيم في حق املؤسسة

 استعماله لالعتماد.

 من طرف املؤسسة البنكية إلى تحميلها املسؤولية املالية." املقتضيات عدم احترام هذه يؤدي

وفي هذا السياق فعدم أداء الزبون ألقساط الدين الحالة، يؤدي به الرتكاب خطا جسيم، يعطي 

 525 الحق للبنك بقفل اإلعتماد املحدد املدة بدون إشعار، عمال بما تقض ي به الفقرة الرابعة من املادة 

 من مدونة التجارة.  م
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و مما تجدر اإلشارة إليه في هذا الباب أن القضاء الفرنس ي عمد إلى الحد قدر اإلمكان من إمكانية 

البنك في إنهاء عقد االعتماد محدد املدة بإرادته املنفردة و ذلك في حالة فقد الزبون املستفيد من االعتماد 

عليها منح االعتماد ، و ذلك بهدف حماية الزبون و أن ال  إلحدى مقومات االعتبار الشخص ي التي بني

يفاجأ بقرار البنك القاض ي بوقف تقديم االعتماد في وقت قد يكون في أمس الحاجة إليه . مما يتضح 

معه أن البنك ال يملك الحق في وضع حد لعقد االعتماد إال في الحالة التي يتأكد فيها بان املركز املالي 

اضطراب تكون معه وضعيته املالية غير قابلة لإلصالح و التقويم حيث انه ال يجوز إعمال للزبون يعتريه 

 situation هذا الحق في الحالة التي يثبت فيها على ان وضعية الزبون مختلة بشكل ال رجعة فيها

irrémédiablement compromise .64  هذا الحل الذي اقرت به محكمة النقض الفرنسية في العديد من

 .1984يناير 24قراراتها  تم تكريسه تشريعيا في هذا البلد بموجب قانون 

ومهما يكن، فإن حماية مصالح الزبون وذوي حقوقه تقتض ي ان ال يتم التوسع في تعداد الصور 

التي يسمح فيها للبنك بالعمل على إنهاء اإلعتماد املحدد املدة، في حالة فقدان املستفيد من هذا اإلعتماد 

  65ومات اإلعتماد الشخص ي.بعض مق

 املطلب الثاني: إنهاء البنك لعقد اإلعتماد غير محدد املدة 

، رد تعبير احدهما عن رغبته في ذلكاألصل ثبوت الحق لكل طرفي العقد في إنهائه في أي وقت بمج

مدونة التجارة  من  525 وذلك طبعا مع مراعاة املقتضيات القانونية، فقد نصت الفقرة الثانية من املادة

ملدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، وال تخفيض مدته إال  املفتوح يمكن فسخ االعتماد ".. ال على :

 .".يوما وانتهاء أجل يحدد عند فتح االعتماد، دون أن يقل هذا األجل عن ستين كتابي بعد تبليغ إشعار
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" كل مساعدة  على 1984يناير  24فقرة أولى من القانون الفرنس ي املؤرخ في  60و ينص الفصل 

ألجل غير محدد تمنحها إحدى مؤسسات االئتمان ال يمكن تخفيضها أو وقف صرفها إال بمقتض ى تبليغ 

 مكتوب و بعد انصرام مدة اإلشعار املحدد عند منح املساعدة ."

ي هذا اإلطار تكمن بالدرجة األساسية في التعارض القائم بين مصالح غير أن الصعوبة التي تطرح ف

الطرفين ، ففي الوقت الذي يبدو أن من مصلحة البنك وضع حد لالتفاق الذي يجمعه بالزبون لوجود 

أسباب معتبرة لذلك ، نجد ان مصلحة الزبون تقض ي عكس ذلك و هو رغبته في بقاء البنك على التزامه 

املالي الذي يوفره له هذا العقد . فهل يكون البنك إذن ملزما عند رغبته في وضع حد في تدعيم مركزه 

لهذا االعتماد تحث طائلة املسؤولية العقدية بضرورة إشعار الزبون بقراره و إعطائه مهلة لتدبير أموره 

 أم انه ال يقع عليه أي التزام مادام أن العقد هو غير محدد املدة ؟

العتماد غير املحدد املدة بشكل غير مبرر و غير مشروع ، فان محكمة النقض ففي حالة وضع حد ل 

قد ذهبت إلى منح قاض ي املستعجالت على أساس إجراءات إعادة الحالة إلى ما كانت عليه  66،الفرنسية

أن الحاالت تتباين فيما يتعلق تطبيق هذا الحل بين ما  من أن يأمر باستمرار البنك في دعم الزبون . غير 

 .إذا كان اإلنهاء يتعلق بمقاولة أو بشخص من الخواص

للمقاولة من بين الصعوبات التي قد تثار بهذا الصدد، تلك التي تتعلق بمدة اجل اإلشعار فبالنسبة 

 في الغالب ال يتم ذلك مما فحسب املقتضيات السالفة يجب أن يحدد عند فتح االعتماد ، في حين انه

يوما . و الكثير من النزاعات تنجم عن  60يتعين معه ضرورة أن يكون األجل معقوال دون أن يقل عن 

تحديد هذا األجل، و ال يمكن في هذا السياق تقرير إجابة مبدئية الن مدة اإلشعار هنا تترتب نتيجة لعدة 

يث يتعين على املؤسسة املصرفية في بعض األحيان عوامل مثل طبيعة االعتماد و قيمته و مدته . ح

جل البحث عن وسيلة أخرى أضرورة منح مهلة كافية للزبون قبل اإلقدام على وضع حد العتمادها من 
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شخص الخاص فانه في حالة اإلنهاء التعسفي فان يمكن إثارة مسؤولية البنك بالنسبة للللتمويل. أما 

 67الحق. بناء على نظرية التعسف في استعمال

  

ة بضبط التسعير في البورصة ة الخاصَّ ات التنظيميَّ  الصالحيَّ

 

ة بضبط التسعير في البورصة ة الخاصَّ ات التنظيميَّ  الصالحيَّ

 )بين حفظ التوازن وإفساد الكفاءة(

رة املغربي والقانون املقارن - ِّ
 -دراسة مقارنة بين قانون بورصة القيم املتغي 

 

 د. همام القوص ي

 التجاري، القانون  في دكتور 

ص الدكتوراه درجة على حاصل ة األوراق سوق  قانون  بتخصُّ  املاليَّ

 .سورية حلب، جامعة من

 

ص
َّ
 امللخ

ة التي منحها قانون بورصة القيم  ات التنظيميَّ ة البحث في التعارض بين الصالحيَّ ص إشكاليَّ تتلخَّ

رة بهدف ضبط التسعير  ِّ
رة لبورصة القيم املتغي  ِّ

رة املغربي وغيره من القوانين املقارنة للشركة املسي  ِّ
املتغي 

ٍ من معايير تقييم أداء إدا
رة البورصة وهو عدالة سعرها وعدم تشويهه فيها، وذلك بالتقابل مع معيارٍ هام 

                                                           

 نفس املرجع 67 
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ة التي توجب تنفيذ عمليات  ة الطبيعيَّ ؛ أي ضرورة محافظة البورصة على كفاءتها التلقائيَّ
ً
ا تنظيميَّ

ٍ جائرٍ عليه ينال من كفاءة 
ل من العرض والطلب دون تشويٍه رقابي  ِّ

 
التداول على سعر السوق الحر املتشك

ة البورصة، وذلك كما ترى معاي ير تصنيف جودة تنظيم البورصة التي أرستها منظمة هيئات األوراق املاليَّ

ة (IOSCO)العاملية   .(EC)، وكذلك املجموعة األوروبيَّ

 بعد تجربة انخفاض قيمة بورصة الدار البيضاء 
ً
ة، خاصة ٍ لهذه اإلشكاليَّ

وبهدف الوقوف على حل 

ة ة للشركات العقاريَّ ، فقد قد قمنا بتحليل نصوص 2015املدرِّجة فيها عام  بفعل انهيار القيمة السوقيَّ

، وكذلك 1993سبتمبر  21املوافق لـ  1414ربيع اآلخر  4الصادر في  1-93-211الظهير املغربي الشريف رقم 

ة، ومصر، وفرنسا، وأنظمة بورصتي نيويورك، وبرلين. ة السوريَّ ة العربيَّ  القانون املقارن في الجمهوريَّ

ة ووجدنا أنَّ ال ات الضبط التسعير في حاالت استثنائيَّ ة تملك صالحيَّ رة للبورصة املغربيَّ ِّ
شركة املسي 

ت باقي القوانين املقارنة واألنظمة الصادرة بمقتضاها مثل هذه  بوقف التسعير أو إلغائه، فيما أقرَّ

ات ولكن بشروٍط وحلوٍل مختلفة.  الصالحيَّ

تائج الهادفة إلى تحديد اإلطار الدقيق الذي يفصل وقد خرجنا في نهاية البحث بمجموعٍة من الن

ات ضبط توازن التداول عن املساس بتوازن العرض والطلب أو املساس بكفاءة البورصة،  صالحيَّ

ٍ جديٍد بغاية الوصول 
ٍ قانوني 

، أو إصدار نص  ِّ
ِّ القانوني 

وبمجموعة من املقترحات الهادفة إلى تعديل النص 

ة.إلى النصوص املتكاملة الق ِّ هذه اإلشكاليَّ
 ادر على حل 

 

ة: ات التداول، توازن  الكلمات املفتاحيَّ ة، عمليَّ بورصة القيم املتغيرة، بورصة األوراق املاليَّ

 لتداول، كفاءة السوق، سعر السوق.ا
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Summary 

The problem of this research is the contradiction between the regulatory 

Authorities granted by the Moroccan variable securities exchange law and other 

comparative laws of the company that goes to the exchange of variable values in 

order to control its quoting.  

This is in contrast to an important criterion of evaluating the performance of 

the securities exchange management. On its natural automatic efficiency, which 

necessitated the execution of trading transactions on the free market price, which 

consists of supply & demand without distorting the unfair control of the efficiency of 

the securities market as we see the criteria of rating the quality of regulation of the 

Securities Exchange according to the International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO), and the European Community (EC). 
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In order to find a solution to this problem, especially after the experience of 

devaluation of the Casablanca Securities Exchange due to the collapse of the market 

value of the listed real estate companies in 2015, we have analyzed the texts of the 

Moroccan dahir No. 211-93-1 issued on 4 Rabie Al-Akhr 1414 corresponding to 

September 21 1993, as well as comparative law in Syria, Egypt, France, and the New 

York Securities Exchange and Berlin regulations. 

We found that the Moroccan Securities Exchange company has the Authorities 

of price control in exceptional cases to stop or cancel quoting, while the other 

comparative laws and regulations issued by virtue of these terms, but under different 

terms and solutions. 

At the end of this research, we set out a set of results aimed at defining the 

precise framework that separates the powers of controlling the balance of trading 

from compromising the balance of supply & demand or compromising the efficiency 

of the securities exchange and a number of proposals aimed at amending the legal 

text or creating a new legal text. 

 

Keywords: Securities Exchange: Stock Exchange, Trading, Trading Balance, 

Market Efficiency, Market Price. 
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مة ِّ
 املقد 

  2015لقد شهدت بورصة الدار البيضاء عام 
ً
رها بسبب تراجع القيمة انخفاضا ِّ

 
 في مؤش

ً
حادا

 يجب الوقوف 
ً
 واقعيا

ً
لت هذه الحالة نموذجا

َّ
ة املدرِّجة أسهمها فيها، وقد شك ِّ

ة للشركات العقاري  السوقيَّ

ة ة األمريكيَّ رة من أزمة الرهون العقاريَّ  أنَّ فيه نسخة مصغَّ
ً
، خاصة

ً
ا ت النهيار سوق  68عنده قانونيَّ التي أدَّ

ة عام األسهم األمري  .200869كيَّ

رة لبورصة الدار البيضاء ِّ
لم تستطْع وقت األزمة املذكورة االستفادة من  70فالشركة املسي 

رة املغربي في حاالت اهتزاز توازن  ِّ
اها قانون بورصة القيم املتغي  ات الواسعة التي منحها إيَّ الصالحيَّ

ِّ في قيمتها أ 71البورصة، وباملقابل لم تنجْح في الحفاظ على كفاءة البورصة
و حتى وقف التراجع الحاد 

ة. ة في حدوده الطبيعيَّ  السوقيَّ

ة؛  رة للبورصة قد تفاجأت بحجم التراجع الكبير في قيم الشركات العقاريَّ ِّ
ويبدو أنَّ الشركة املسي 

ة للبورصة على   بداية التباطؤ في القطاع العقاري املغربي، فاقتصرت إدارتها السوقيَّ
ْ
ها لم تلحظ ألنَّ

                                                           
د الوقت  "Crisis"عرَّف جانب من الفقه العربي "األزمة"  68 ِّ

خذ القرار، وُيقي  ة بالغة بالنسبة ملتَّ ل أولويَّ ِّ
 
د األهداف التي تمث ِّ

ها: "موقف ُيهد  بأنَّ

خذ القرار في وقوعه". أنظر: د. صبحي املحمد، إدارة األزمات، منشورات جامعة حلب، حل خاذ القرار، وُيفاجئ ُمتَّ ِّ
 
ام ب، عاملتاح للتصرُّف وات

 .19، الصفحة 2011
 حول تأثير املعلومات على تسعير الشركات، أنظر في جانب من الفقه الفرنس ي: وللمزيد 69

Marx Lenine Kumbe NGOME, "L'Information dans les Sociétés Cotées", thèse de doctorat en droit, Université Européenne de 

Bretagne, Rennes, 2015. 
ت املادة  70 الخاص بإصدار  1993سبتمبر  21املوافق لـ  1414ربيع اآلخر  4الصادر في  1-93-211رقم  من الظهير املغربي الشريف 7نصَّ

ت املادة  ل االمتياز في إدارة بورصة"، كما نصَّ خوَّ
ُ
حدث شركة مساهمة ت

ُ
ه: "ت رة املغربي على أنَّ ِّ

: "يدفع  8قانون بورصة القيم املتغي  منه على أنَّ

 في كل وقت وآن لجميع شركات البورصة بحصٍص رأس مال الشركة املسيرة بكامله من لد
ً
ن شركات البورصة املعتمدة، ويكون مملوكا

 متساوية".
 وحول مفهوم كفاءة السوق، راجع: 71

Grégory DENGLOS, "Efficience des Marchés et Partage de la Valeur dans la Grande Entreprise: Enjeux, Évolutions, 

Contraintes", la Revue des Sciences de Gestion, n° 267-268, 2014. 
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 لقانون القيم 
ً
ة وفقا تها األساسيَّ ة، رغم أنَّ مهمَّ رات االقتصاديَّ ِّ

 
ة دون النظر إلى املؤش األحداث التداوليَّ

رة املغربي هو الحفاظ على السير املنتظم لتعامالت البورصة ِّ
 .72املتغي 

ِّ املادة 
رة املغربي قد جاء بنص  ِّ

ة بصال  12هذا إلى جانب أن قانون القيم املتغي  ات الشركة الخاصَّ حيَّ

رة للبورصة في حفظ توازن السوق بنصوٍص يغلب عليها طابع "الغموض"  ِّ
 – Ambiguity"املسي 

Ambiguïté". 

 من 
ً
ه لم يذكْر عددا  أنَّ

َّ
ات وعدم اختصارها، إال فرغم محاولة املشرع املغربي توسيع هذه الصالحيَّ

اسة  ات الحسَّ ة–الصالحيَّ ة "البورصة" التي  -إن لم نقل االستراتيجيَّ تمنحها قوانين سوق األوراق املاليَّ

 إلدارتها، مثل صالحية تغيير الطبيعة السعرية ألوامر التداول املرسلة خالل األزمة كما سنرى، وهذا 
ً
عادة

ة الالزمة ملواجهة  ة والتنظيميَّ ة عن القيام باإلجراءات الرقابيَّ رة للبورصة املغربيَّ ِّ
ما شلَّ يد الشركة املسي 

 .2015ة أزم

اسة  12وبالتناقض مع ذلك، فقد منحت املادة  ات حسَّ رة املغربي صالحيَّ ِّ
من قانون القيم املتغي 

رة للبورصة بخصوص املساس بـ "استكشاف سعر السوق"  ِّ
 للشركة املسي 

ً
 Market Price"جدا

Discovering – le Découvrir de Prix au Marché" الخطوط  -اوز إن لم نقْل يتج–، األمر الذي يقترب

ة"  ة كما أرستها "املنظمة الدولية لهيئات األوراق املاليَّ  The"التي تنال من كفاءة السوق التنظيميَّ

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) - Organisation Internationale 

des Commissions de Valeurs (OICU)"ة املفروضة من املشرع في ، وتتجاوز كذلك القيود ا لتشريعيَّ

 
ً
ة وعدم املساس بالعقود املبرمة كاملة األركان وفقا ة بغرض احترام اإلرادة التعاقديَّ القواعد العامَّ

ن من أنواع العقود. ة بنوع معيَّ ة بالتعاقد بشكل عام، أو الخاصَّ  لنصوص القانون العامَّ

                                                           
رة املغربي، الصادر بالظهير املغربي الشريف رقم  11املادة  72 ِّ

 .1993، لعام 1-93-211من قانون بورصة القيم املتغي 
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ح بأنَّ مفهوم:  ِّ
 Market Efficiency - L'Efficacité""كفاءة السوق" ومن جهة أخرى، علينا أن نوض 

du Marché"  ة معلومة تصل إليها، فإن وصلتها معلومات يعني استجابة البورصة على وجه السرعة أليَّ

ه، وأن تستجيب له البورصة؛ فترتفع أسعارها،  ِّ
 
، فيجب أن تصل في وقٍت واحٍد للجمهور كل

ً
ة مثال إيجابيَّ

ة دو  ٍ ُيذكر بين وصول املعلومة، وتحليلها، والخروج بنتيجتها، وظهور تأثيرها وقيمتها السوقيَّ
ن فاصٍل زمني 

ة ولكن مع انعكاس التأثير إلى تأثير خافض   بالنسبة للمعلومات السلبيَّ
ً
في البورصة، ونفس الوضع تماما

ة  .73لألسعار ولقيمة البورصة السوقيَّ

رة قوى السوق من عوامل العرض والطلب، وعليها أن  ِّ
ُرَك الشركة املسي 

ْ
ت
َ
وبناًء عليه، يجب أن ت

ة"  ع بـ: "الكفاءة التسعيريَّ ٍل جائٍر منها حتى تتمتَّ ل سعر السوق دون تدخُّ ِّ
 
 Quoting"تسعى ألن يتشك

Efficiency - Efficacité de la Cotation"  "ة  Outside Efficiency - Efficacité"أو "الكفاءة الخارجيَّ

Externe" بين وصول املعلومة واستجابة السوق لها، فُيصبح السعر غير ٍ
 ستقوم بوضع حاجٍز زمني 

َّ
، وإال

ض كفاءة السوق. ِّ
ة للسهم، ما ُيخف  ٍر عن القيمة السوقيَّ ِّ

 ُمعب 

 ِّ
ِّ للشركة املسي 

ل من تصنيف األداء التنظيمي  ِّ
 
ة سُتقل  ملكما أنَّ هذه الوضعيَّ

ً
عايير رة للبورصة وفقا

ة  دت على معيار قدرة إدارة البورصة على حماية (IOSCO)املنظمة الدولية لهيئات األوراق املاليَّ
َّ
، التي أك

ل من العرض والطلب الطبيعي، والسعر Prix Juste" -"Fair Price 74"السعر العادل"  ِّ
 
؛ أي السعر املتشك

ة السائدة كما  ة العاكس للظروف السوقيَّ  .75 (EC)ألزمت كذلك املجموعة األوروبيَّ

ة   للمنظمة الدولية لهيئات األوراق املاليَّ
ً
رة للبورصة وفقا ِّ

  (IOSCO)فيجب على الشركة املسي 
َّ
أال

ي إلى: "تشويه استكشاف السعر"  ِّ
صاب بالرعب املؤد 

ُ
 Disruption Price Discovery - Prix"ت

                                                           
 .948، الصفحة 1993األوراق املالية وأسواق رأس املال، منشأة املعارف، اإلسكندرية، عام : د. منير إبراهيم هندي 73

74 The International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Objectives and Principles of Securities Regulation, May 

2017, page 3. See: 

https://www.iosco.org/about/?subsection=key_regulatory_standards.  
75 Article 24, of Regulation (EC), n° 1287/2006, of 10 August 2006. 

https://www.iosco.org/about/?subsection=key_regulatory_standards
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d'Exploration Distorsion"76 لها التنظـــــوفها الزائبب خــــبس ي إلـــــيمي الرقابي الجائر الـــد وتدخُّ ِّ
ى ذي سيؤد 

فاءة السوق ـــــرض والطلب، وانخفاض كـــــالل بميزان التوازن بين العـــــإفقاد السعر عدالته، واإلخ

ة، وهب رة للبورصة لعدم تحقيقها معاييـــوط تصنيــــالتسعيريَّ ِّ
 ة املذكورة.ة الدوليــــاملنظمر ـــف الشركة املسي 

رعى التوازن الطبيعي بين 
َ
رة للبورصة أن ت ِّ

، يجب على الشركة املسي 
ً
ة ومن جهة أخرى أكثر أهميَّ

ه هذا التوازن؛ حيث أنَّ  ِّ
شو 

ُ
ة دون أن ت العرض والطلب، وأن تسهر على حماية قوى السوق التلقائيَّ

ة"  ة"  "Working Efficiency - Efficacité opérationnelle""الكفاءة التشغيليَّ أو "الكفاءة الداخليَّ

"Internal Efficiency - Efficacité Interne"  للبورصة هي قدرتها بالوصول إلى التوازن األمثل املتكامل

ِّ تكلفة ممكنة لتنفيذ عمليات التداول 
 .77للعرض والطلب بأقل 

ة الدا ة للبورصة في توازن العرض والطلب موهنا يظهر التطابق بين مفهوم الكفاءة التشغيليَّ ع خليَّ

ة بعدالة السعر وعدم تشويه  املعيار التصنيفي املعتمد من املنظمة الدولية لهيئات األوراق املاليَّ

 من إدارة البورصة.
ً
ا  ورقابيَّ

ً
 استكشافه تنظيميا

ات تمسُّ باالستكشاف الطبيعي لسعر السوق بما  د أنَّ املشرع عندما يمنح صالحيَّ ِّ
 
وهذا ما ُيؤك

رة للبورصة قدرة ضبط توازن السوق، فهو يكون قد  ِّ
منح الشركة املسي 

َ
ة التي ت يتجاوز الحدود االعتياديَّ

ة التي أرستها املنظمة الدولية لهيئات األوراق امل د ضرورة وضع حتجاوز الحدود التنظيميَّ ِّ
 
ة، ما يؤك دود اليَّ

ات إلى الحدود التي تمنعها من املساس بالسعر العادل. د هذه الصالحيَّ ِّ
قي 

ُ
ة ت  تشريعيَّ

ات القادرة  رة للبورصة جميع أنواع الصالحيَّ ِّ
 أنَّ ذلك باملقابل يجب أن يقترن بمنح الشركة املسي 

َّ
إال

 بعدالة سعر على ضبط التوازن في السوق دون السماح للقوى 
ً
ة أن تمسَّ أيضا املتالعبة غير الطبيعيَّ

رة. ِّ
ِّ مهام الشركة املسي 

 السوق، وهذا من أهم 

                                                           
76 The International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Emerging Markets Committee, Causes, Effects and 

Regulatory Implications of Financial and Economic Turbulence in Emerging Markets, November 1999, page 51. See: 

https://www.iosco.org/about/?subsection=key_regulatory_standards. 
 .502مرجع سابق، الصفحة  :منير إبراهيم هندي د. 77

https://www.iosco.org/about/?subsection=key_regulatory_standards
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ة مزدوجة، وهذا ما ُيظهر أهمية البحث؛ حيث يجب على املشرع  ة قانونيَّ وبالتالي نحن أمام إشكاليَّ

ات  رة للبورصة صالحيَّ ِّ
ة إضافيَّ املغربي وغيره من املشرعين أن يمنح الشركة املسي  ة ورقابيَّ ة لضبط تنظيميَّ

التوازن بين العرض والطلب إزاء حدوث حالة انخفاض قيمة البورصة بفعل تهاوي قيمة شركات إحدى 

 مع الشركات العقارية باملغرب من جهة.  2015القطاعات كما حدث عام 

ات في الحدود التي ت رَ هذه الصالحيَّ رة للكما أنَّ على املشرع املغربي أن َيْقصِّ ِّ
بورصة منع الشركة املسي 

اتها أو قيامها   من إساءة هذه الشركة الستخدام صالحيَّ
ً
ل الجائر في توازن العرض والطلب خوفا من التدخُّ

ة  ة والتشغيليَّ ض من كفاءة السوق التسعيريَّ ِّ
بتشويه استكشاف السعر ما سيطعن بعدالته، وُيخف 

ة، ويهبط بتصنيف إدار  ة والداخليَّ  ملعايير املنظمة الدولية لهيئات الخارجيَّ
ً
ة وفقا ة بورصة القيمة املغربيَّ

ة من جهة أخرى.  األوراق املاليَّ

رة للبورصة  ِّ
ة السليمة التي تمنح الشركة املسي  وبالتالي، يهدف البحث إلى وضع الحدود القانونيَّ

زمة لضبط توازن البورصة وحماية عدالة سعرها 
َّ
ات الال ة الصالحيَّ ْصرِّ هذه املغربيَّ

َ
من جهة، وق

رة للبورصة من إساءة استخدامها وتشويه استكشاف  ِّ
ات على الحدود التي تمنع الشركة املسي  الصالحيَّ

ة في خلق التوازن بين العرض والطلب من جهة أخرى، أي  لها الزائد عن املعايير الدوليَّ السعر نتيجة تدخُّ

ات، والغا ة منها.معرفة الطبيعة األساسية لهذه الصالحيَّ ة القصوى املرجوَّ  ية التنظيميَّ

وقد انتهجنا املنهج الوصفي التحليلي املقارن في دراستنا ألفكار البحث؛ فقمنا بوصف الفكرة املراد 

دراستها وإزالة الغموض عنها، ثم تحليلها وتحليل النص القانوني الحاكم لها، ومقارنة النصوص الصادرة 

ِّ عن املشرع املغربي بالقانون امل
ِّ القانوني 

قارن؛ بغرض الخروج بنتائج وتوصيات هادفة للوصول إلى النص 

 املتكامل.

ل بالتساؤل التالي:
َّ
 وبناًء عليه فإنَّ إشكالية البحث تتمث
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ة  ات التنظيميَّ "كيف ُيمكن الحفاظ على توازن البورصة وعدم إفساد كفاءتها بالنظر إلى الصالحيَّ

ة بضبط سعر البورصة في قا رة املغربي، وغيره من القانون املقارن؟"الخاصَّ ِّ
 نون بورصة القيم املتغي 

 21املوافق لـ  1414ربيع اآلخر  4الصادر في  1-93-211وحيث أنَّ الظهير املغربي الشريف رقم 

رة املغربي قد نصَّ في املادة  1993سبتمبر  ِّ
ِّ بإصدار قانون بورصة القيم املتغي 

ة  12الخاص  منه الخاصَّ

رة للبورصة بوقف التسعير أو إلغائه، فيمكننا بصالحيَّ  ِّ
ة الشركة املسي  ات ضبط البورصة، على صالحيَّ

 تقسيم البحث إلى:

ة وقف التسعير في البورصة  املطلب األول: صالحيَّ

ة إلغاء التسعير في البورصة  املطلب الثاني: صالحيَّ

 

ة وقف التسعير في البورصة:  املطلب األول   صالحيَّ

رة للبورصة  تنطلق كلُّ  ِّ
رة املغربي للشركة املسي  ِّ

ة التي منحها قانون القيمة املتغي  ات القانونيَّ الصالحيَّ

تها عن: "السير املنتظم لتعامالت البورصة" ٍ هو قيام مسؤوليَّ
ة 78من مبدٍأ عام  ي إلى إمكانيَّ ِّ

، هذا املبدأ يؤد 

رة للبورصة إن هي أخطأت  ِّ
ة على الشركة املسي  ة قانونيَّ إدارتها  في -عن إهمال أو استغالل-ترتيب مسؤوليَّ

رة املنتظمة لتعامالتها؛ أي حدوث حالة من الخلل في توازن  ِّ
ى ذلك إلى اإلخالل باملسي  للبورصة في حال أدَّ

ة للبورصة عن قيمتها العرض والطلب، بحيث يطغ ى أحدهما على اآلخر بشكٍل ينحرف بالقيمة السوقيَّ

ي إلى انخفاض كفاءتها وخسارتها لقيمتها.  ِّ
 في الواقع، ما يؤد 

 من  2015وهو ما قد حدث خالل أزمة 
ً
في بورصة الدار البيضاء، وذلك عندما خسرت قسما

ة بسبب انهيار عدد من الشركات العقاريَّ  د قيمتها السوقيَّ
َّ
ة بما ال يتناسب مع حجم البورصة؛ ما أك

                                                           
رة املغربي، الصادر بالظهير املغربي الشريف رقم  11املادة  78 ِّ

 .1993، لعام 1-93-211من قانون بورصة القيم املتغي 
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حصول اختالٍل في توازن العرض والطلب، وانحراٍف مسيرة تعامالت البورصة عن مسيرتها املنتظمة، وهو 

رة للبورصة. ِّ
ة على الشركة املسي   ما يوجب وضع املسؤوليَّ

رة ل ِّ
ر للمشرع اوبالتالي فإنَّ املسؤولية الكبيرة امللقاة على عاتق الشركة املسي  ِّ

بر 
ُ
ملغربي وغير لبورصة ت

ِّ مفاصل آلية 
ٍة كافيٍة لحفظ توازن البورصة في أهم  ٍة ورقابيَّ اٍت تنظيميَّ من املشرعين أن يمنحها صالحيَّ

ل سعر السوق.
ُّ
 عمل البورصة، وهو تشك

رة هي عبارة عن سوق لتداول القيم التي سبق وأن تمَّ إص ِّ
مة للقيم املتغي 

َّ
ارها دفالبورصة املنظ

ة التداول -كاألسهم وسندات الدين.. إلخ، أي أنَّ ضبط سعر السوق  هو من  -املنعقدة على أساسه عمليَّ

م.
َّ
ة للتداول املنظ  الغايات األساسيَّ

ة وقف التسعير"  Quotation Pausing Authority – le Autorité de Cesser de"ولكن "صالحيَّ

Quotation"  ها استثناء عن األصل الذي يجب أن ُيدركها املشرع وال رة للبورصة من باب أنَّ ِّ
شركة املسي 

ة وقف التسعير هذه قد جاءت حتى  ، وأنَّ صالحيَّ ٍ
ة تالقي العرض والطلب دون تدخٍل تنظيمي  هو حريَّ

ة املصطنعة  ة اآلتية من القوى السعريَّ الت غير الطبيعيَّ ِّس سعر السوق الحر وتحميه من التدخُّ
كر 

ُ
ت

 االنحراف بسعر السوق عن القيمة التي أردها املتداولون في البورصة. الهادفة إلى

ِّ هذه االعتبارات والتناقضات املاثلة أمام املشرع املغربي وغيره من املشرعين، فقد تمَّ حصر 
وفي ظل 

رة للبورصة بـوقف التسعير، فتنتقل البورصة من حالتها  ِّ
ة الشركة املسي  ة وقف التسعير بصالحيَّ صالحيَّ

ة من وقف التسعير.  الطبيعية بالتسعير املستمر إلى حالة استثنائيَّ

 للقانون 
ً
، ثم وفقا

ً
رة املغربي أوال ِّ

 لقانون بورصة القيم املتغي 
ً
وسنبحث في موضوع هذه الفقرة وفقا

.
ً
 املقارن ثانيا

رة املغربي ِّ
 لقانون بورصة القيم املتغي 

ً
: وقف التسعير وفقا

ً
 أوال

ت املادة  ه:  12لقد نصَّ رة املغربي على أنَّ ِّ
 من قانون بورصة القيم املتغي 
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رة أن توق ِّ
نة إذا طرأ علىــــف تسعير واحدة أو أكثر من القيم املنقـــ"يجوز للشركة املسي  ة معيَّ  ولة ملدَّ

نه ـــأسعار هذه القيم خالل جلسة بورصة واحدة تغيير من حي ِّ
ٍ ُيعي 

ث الزيادة أو النقصان يزيد على حد 

ة باألمر". % 10القيم املنقولة ال يمكن أن يفوق الحد  املذكور  مجلس  من السعر املرجعي للقيم املعنيَّ

رة في يوم التداول السابق؛  ِّ
ن معنى "السعر املرجعي"، فهو سعر إغالق القيمة املتغي  ِّ

بي 
ُ
 علينا أن ن

ً
بداية

 في يوم  100فإن أغلق سهم إحدى الشركات على سعر 
ً
، فإنَّ سعره 2017\10\13درهم مغربي مثال

. 100هو  2017\10\14املرجعي في يوم 
ً
 درهم مغربي أيضا

ة أن تضع  رة للبورصة املغربيَّ ِّ
 للقانون -وبالتالي، فإنَّ للشركة املسي 

ً
نة لت -وفقا  معيَّ

ً
حرُّك سعر حدودا

 على توازن البورصة وسيرها
ً
جاه السعر خوفا ِّ

 
بحيث  املنتظم السوق دون أن تسمح لهذه القوى بتعميق ات

 يتجاوز هذه الحدود 
ً
كا ال يجوز للسعر أن يتجاوز هذه الحدود، هذا حتى وإن فرضت قوى السوق تحرُّ

.
ً
رة للبورصة أن توقف تسعير القيمة املتغيرة املنقولة فورا ِّ

 فإنَّ للشركة املسي 

رة للبورصة نسبة تحرك عظمى تبلغ  ِّ
جعي البالغ من سعر السهم املر  %10فلو فرضت الشركة املسي 

 عند ارتفاع سعر هذا السهم  1000
ً
رة ستقوم بوقف التسعير فورا ِّ

، فإن الشركة املسي 
ً
درهم مغربي مثال

(، وباملقابل فإن انخفض 1100=  1000من  %10درهم مغربي )ألنَّ الحدَّ األقص ى لالرتفاع هو  1101إلى 

 )ألنَّ درهم مغربي فإنَّ الشركة امل 899سعر السهم املذكور ليصل إلى 
ً
 أيضا

ً
رة ستوقف التسعير فورا ِّ

سي 

 (.900=  1000من  %10الحدَّ األقص ى لالنخفاض هو 

ة ال تأخذ بمبدأ التسعير السوقي املستمر بشكٍل  ومن هنا نرى في الواقع أنَّ بورصة القيم املغربيَّ

جاه  ِّ
 
كه أو استمراره بسبب خوفها من انحراف االت ة تحرُّ السعري املستمر إلحدى مطلٍق من حيث حريَّ

ِّ واملستمر دون رادٍع 
، وكذلك خوفها من التأرجح السعري الحاد  ِّ

القيم نحو االرتفاع أو االنخفاض الحاد 

ِّ تحرير سعر السوق املستمر، والذي قد ينتج عنه انهيار توازن األسعار.
 في ظل 
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له لهذه الحدود، فيرى جانب من الفقه أنها   ال تنتهك قانون العرضويختلف الفقه في مدى تقبُّ

والطلب بل تنصاع له حتى وصل األمر بهذا الفقه العتبار هذه الحدود من عوامل تكريس وحماية لهذا 

ة هي عبارة عن حجز أو تجميد 79املالي القانون  ، فيما يرى جانب آخر من الفقه أنَّ الحدود السعريَّ

 .80للتداول 

ة حال، فإنَّ تطبيق نظام الحدود السع ة قد جعل من نظام وعلى أيَّ ة في معظم األسواق العامليَّ ريَّ

ب 
ُّ
جاهات التداول بغاية لجم جماح سعر السوق من التقل ِّ

 
ة أحد أهم أركان نظام ضبط ات الحدود السعريَّ

ِّ تسارع أنظمة التداول وعدم قدرة 81العميق الذي ينال من توازن العرض والطلب
 في ظل 

ً
، خاصة

رة للبورصة عل ِّ
ات التداول السريعة املتراكمةالشركات املسي  ر السريع باألسعار مع عمليَّ  .82ى مواكبة التغيُّ

ة قصوى نتيجة  ة زمنيَّ رة مدَّ ِّ
ة وقف السعير على القيم املتغي   أنَّ املشرع املغربي لم يضْع لصالحيَّ

َّ
إال

 يجب تالفيها بأن يتمَّ فرض جلس
ٌ
داول ة تتحرُّك سعرها بما يتجاوز نسبة ضبط التسعير، وهي ثغرة

رة للبورصة بوقف التسعير في هذه الحالة.  ِّ
ة الشركة املسي  ٍ زمني أقص ى لصالحيَّ

 واحدة فقط كحد 

 من 
ً
ر السعر في إطارها؛ خوفا  أعلى للنسبة املسموح تغيُّ

ً
ا فيما وجدنا املشرع املغربي قد وضع حدَّ

رة للبورصة بتحديد نسبة كبيرة تسمح بتغير عميق  ِّ
اعدة في سعر السوق، وهي قتساهل الشركة املسي 

                                                           
الع على هذا الجانب، أنظر: د. منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، الصفحة  79 ِّ

 
 .648لالط

جاه، أنظر: د. منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، الصفحة ملعرفة 80 ِّ
 
ة 646 الفقهاء املنتمين لهذا االت ، د. عبد هللا ياسين بالل، األسواق املاليَّ

مة، منشورات جامعة حلب، حلب، عام  ِّ
 .97، الصفحة 2015املتقد 

ة الجديدة التي سُتطبَّ  81 صل، ُيعتبر نشر خبر الحدود السعريَّ جاه األسعار وفي موضوع متَّ ِّ
 
رة على ات ِّ

 
 ق في جلسة التداول التالية من األخبار املؤث

ة، والعكس  ع املستثمرين على املضاربة بفروق األسعار التي ستزداد مع ازدياد نسبة الحدود السعريَّ ِّ
في البورصة؛ حيث أنَّ خفضها ُيشج 

ة  رة للبورصة عن الحدود السعريَّ ِّ
ة بضرورة سالمته؛ صحيح، وبخصوص إفصاح الشركة املسي  د محكمة النقض الفرنسيَّ الجديدة، فتتشدَّ

ة عن اإلفصاح الخاطئ للجمهور، أنظر: ة الخطأ في الترجمة بغاية نفي املسؤوليَّ ِّ
 فلم تأخذ بُحج 

Cour de cassation de France, chambre commerciale, arrêt n° 1468, 19 Décembre 2006. Voir le site: 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/. 
 أنظر حول هذا املوضوع لدى: 82

Alexandra GIVRY, "La Régulation du Trading Haute Fréquence: Approche Française et Difficultés", Annales des Mines - 

Réalités Industrielles, n° 1, 2015. 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/
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ة وقف التسعير على ضبط توازن السوق، وهو ما اختلف  نابعة من إيمان املشرع املغربي بقدرة صالحيَّ

 فيه القانون املقارن كما سنرى.

رة  12ومن جهة أخرى، فإنَّ املادة  ِّ
رة املغربي قد منحت الشركة املسي  ِّ

من قانون بورصة القيم املتغي 

ة وقف التسعير بطلب من مجلس القيم املنقولة عندما يقتض ي األمر إطالع الجمهور  للبورصة صالحيَّ

ة القانون بعد   في األسعار، على أن يتم رفع وقف التسعير بقوَّ
ً
 ملموسا

ً
على معلوماٍت قد يكون لها تأثيرا

ر في شأن وقف واستئناف التسع  ير انتهاء خمس جلساٍت من الوقف على أبعد تقدير، ويجب أن ُيحرَّ

رة بنشره. ِّ
ب، وتقوم الشركة املسي   إعالن ُمسبَّ

ٍ قادٍر على التأثير على 
ة اإلفصاح عن أيَّ بياٍن جوهري  وبالتالي فإنَّ املشرع املغربي قد اعتبر وضعيَّ

 ذو تأثيٍر ملموٍس على األسعار، مثل 
ً
رة بيانا ِّ

سعر السوق وحرف توازن العرض والطلب على القيمة املتغي 

ر مستقبل اإلفصاح عن ا ة التي تحتوي على معلوماٍت تفيد بتغيُّ ة أو األخبار الجوهريَّ ة الدوريَّ لبيانات املاليَّ

ر إدارتها.. إلخ.  الشركة أو تغيُّ

ه أقرن وقف   وأنَّ
ً
ة ة وقف التسعير في هذه الحالة، خاصَّ وقد أصاب املشرع املغربي في منح صالحيَّ

ب من الشر  ن الهيئة املغربية ألسواق الرساميلالتسعير واستئنافه بقرار ُمسبَّ ِّ
 
رة للبورصة، ما ُيـمك ِّ

 كة املسي 

رة، وُيساهم في تسبيب قرار معاقبتها  ِّ
ة القرار، وُيساعد في تقييم أداء الشركة املسي  ِّ

من اإلشراف على صح 

 عند وجود خطأ جسيم في اإلدارة.

ة   أنَّ مدَّ
َّ
 حتى يتمَّ استئ 5إال

ٌ
 طويلة

ٌ
ة جلسات تداول هي مدة رة بقوَّ ِّ

ناف التسعير على القيمة املتغي 

ت املادة  جاه  12القانون بعد وقف تسعيرها كما أقرَّ ِّ
 
رة املغربي؛ ألنَّ ات ِّ

من قانون بورصة القيم املتغي 

ٍة بالقيمة ال يستطيع التأثير في توازن سعر السوق  ِّ حدٍث أو معلومٍة جوهريٍة خاصَّ
التداول الناتج عن أي 

ة تمسُّ كامل البورصة، وفي جميع األحوال، نرى ترك تحديد جلسا 3ألكثر من   في حاالت استثنائيَّ
َّ
ت إال
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ة وقف التسعير بجلسة واحدة قابلة للتمديد  ٍ أقص ى بعد أخذ موافقة هيئة أسواق  3مدَّ
مرات كحد 

 الرساميل.

 "
ً
 قياديا

ً
ة كالمنا، لنفرض أنَّ وقف التسعير قد استهدف "سهما -Stock-Market"وإلثبات صحَّ

Le Chef de Bourse" –Leader 83  جلسات سيعني وقف  5في بورصة القيم، فإنَّ وقف التسعير عليه لـ

 "ٍ
جاٍه تداولي  ِّ

 
كامٍل يضمُّ القطاع االقتصادي  Le Direction de Négociation" –"Trading Trend 84"ات

ة الدافعة" 85الذي ينتمي إليه هذا السهم ة السعريَّ  Le Élan de  –"Price Momentum، ووقف "القوَّ

Prix" ة وقف التسعير على السهم القيادي يجب أن يتمَّ 86لسعره ، وهذا يعني أنَّ استخدام صالحيَّ

ة سعر هذا السهم على طيٍف كبيٍر من األسهم  رة بحرٍص كبيٍر لحساسيَّ ِّ
استخدامها من الشركة املسي 

 املتداولة في البورصة. 

 على أزمة بورصة 
ً
التي أصابت شركات القطاع العقاري، نجد  2015الدار البيضاء لعام وإسقاطا

ة للبورصة  ة وقف التسعير كانت ستوقف تدهور سعر هذه الشركات، وتحفظ القيمة السوقيَّ أنَّ صالحيَّ

جاه النزولي الضاغط  ِّ
 
 لالت

ً
ولكن لعدٍد محدوٍد من الجلسات، ثم ستعاود األسعار باالنخفاض انصياعا

 طؤ القطاع العقاري في اململكة املغربية وقتها.املدعوم بتبا

                                                           
ِّ ارتفاع Leaderُيعرَّف "القائد" " 83

ِّك في السوق عند حدوث أي 
" في جانب من الفقه املالي املرتبط بجميع األسواق، بكونه السهم األول بالتحر 

 فيها، أنظر: -انخفاض سريع باألسعار–في السوق، أو عند االنكماش في النشاط االقتصادي  -سريعة باألسعارزيادة –مفاجئ 

Michel IBRAHIM, Fadi. A. FARHAT, dictionary of business and finance, (English - Arabic), DAR AL-KOTOB AL-ILMYAH, Beirut, 

2007, 1th edition, letter S, page 361. 
ة"، رسالة أعدت لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، نوقشت  84 د. همام القوص ي، "النظام القانوني لعمليات التداول في سوق األوراق املاليَّ

 .17، الصفحة 2017في كلية الحقوق، جامعة حلب، سورية، عام 
85 Michel IBRAHIM, Fadi. A. FARHAT, op. cit., letter S, page 361. 

ة تنظيم البورصة بغرض كبح القوى السعرية املصطنعة املستهدفة التالعب للمزيد  86 من املعلومات عن القوة السعرية الدافعة وكيفيَّ

ة )أسلوب باألسعار، راجع: د.  ة في سوق األوراق املاليَّ ة مصطنعة للتالعب باألسعار عبر التعامالت التداوليَّ ة سعريَّ همام القوص ي، "إنشاء قوَّ

ة الكويتية، العدد التنفيذ وط ة املحكمة، الجمعية االقتصاديَّ  .2012، يونيو 23رق املواجهة("، مجلة الكويت االقتصاديَّ
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ة وقف التسعير ال ُيمكنها مواجهة انعدام التوازن العميق باألسعار، إن لم  وهذا ما يعني أنَّ صالحيَّ

ل من ثقة املستثمرين بأسهم القطاع العقاري املتداولة بالبورصة،  ِّ
 
نقْل أنَّ وقف التسعير بذاته سُيقل

ق األ  ِّ
 زمة بدل أن يكبح جماحها.وهذا ما سُيعم 

 لقانون البورصة املقارن 
ً
: وقف التسعير وفقا

ً
 ثانيا

ة السورية لعام  في سورية أنَّ من مهام مجلس إدارة  2006لقد أقرَّ قانون سوق األوراق املاليَّ

ة  ة السوريَّ ض ي هيئة األوراق واألسواق املاليَّ املسؤولة عن تنظيم -السوق أن يقترح على مجلس مفوَّ

ة -لبورصةا ر قيمة الورقة املاليَّ ِّ األعلى لتغيُّ
ة للمدير التنفيذي للسوق 87تحديد الحد  ، ثم يتمُّ فتح اإلمكانيَّ

ة ِّ في سوق دمشق لألوراق املاليَّ
، وكذلك 88بوقف التداول والتسعير إن تجاوز تحرك األسعار هذا الحد 

رة على سع ِّ
 
ة املؤث ة الجوهريَّ  .89ر السوق لدى إصدار البيانات املاليَّ

ة بقيام ظروٍف خطيرٍة في البورصة،  بينما ربط قانون سوق رأس املال املصري فرض الحدود السعريَّ

ِّ على فرضها
 للمشرع املصري هو فتح التداول 90وأقرَّ ضرورة موافقة الوزير املختص 

ً
؛ أي أنَّ األصل وفقا

ر السع  دوٍد تنال مـــــري في السوق دون حـــــــوإطالق التغيُّ
ُّ
ي إلى توق ِّ

 فه، وذلكـــــن استمرار التسعير أو تؤد 

 للفـــــتأيي
ً
 قه املنتشر خالل التسعيني  ــــدا

َ
ة ـــــان يرى أنَّ الحـــــات الذي كـــ

َّ
ة تترافق مع: "نقص دق دود السعريَّ

ة Less Accurate Price Discovery"91"استكشاف السعر"  الجديدة ، بينما مال الفقه بعد حلول األلفيَّ

ة عام  ت إلى انهيار بورصة األسهم األمريكيَّ ة التي أدَّ م تقييد سعر السوق بعد أزمة الرهون العقاريَّ إلى تفهُّ

2008. 

                                                           
، الصادر بتاريخ 2006لعام  55، الخاص بتعديل قانون سوق األوراق املالية السوري رقم 53، املرسوم التشريعي السوري، رقم 2املادة  87

8/9/2009. 
 .2009\3\5، بتاريخ 325ت التداول في سوق دمشق لألوراق املالية، الصادرة بقرار مجلس إدارة السوق رقم ، تعليما4\10املادة  88
ة لعام  29املادة  89  .2009من تعليمات التداول في سوق دمشق لألوراق املاليَّ
 .1992لعام  95من قانون سوق رأس املال املصري رقم  22املادة  90

91 Polly NYQUIST, "Failure to Engage: The Regulation of Proprietary Trading Systems", Yale Law & Policy Review, vol. 13, no. 

2, 1995, page 306. 
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ة وقف التسعير بشكل صريح،  وفي فرنسا، لم ينص القانون النقدي واملالي الفرنس ي على صالحيَّ

ة الفرنسيَّ  ا النظام العام لهيئة األسواق املاليَّ ِّ  (AMF)ة أمَّ
دت الهيئة املذكورة على نص 

َّ
فبعد أن أك

 لظروف السوق 
ً
ة بضرورة كون السعر عاكسا  les prix.. reflètent les conditions de"املجموعة األوروبيَّ

marché"92 بالهيئة ِّ
ت على وجوب أن تنصَّ قواعد البورصات الخاضعة للنظام العام الخاص  ، فقد نصَّ

ة   "Suspension des Négociations"على مبادئ "وقف التداول"  -بورصة باريس ومن ضمنها–الفرنسيَّ

ة"  ة  "Interruption Technique"في حاالت من "املقاطعة التقنيَّ للتداول، مثل حالة تجاوز الحدود السعريَّ

رة على السعر، وهكذا93القصوى املفروضة من البورصة ِّ
 
 ، أو عند إفصاح الشركات عن املعلومات املؤث

 يتمُّ وقف التسعير املستمر الناتج عن وقف التداول.

ة  ة الفرنسيَّ ة  (AMF)كما نصَّ النظام العام لهيئة األسواق املاليَّ على ضرورة وضع األنظمة التداوليَّ

ِّ األقص ى Seuils de Prix"94"الكفيلة برفض أوامر التداول املرَسلة إلى خارج "عتبة السعر" 
، أي خارج الحد 

 لتحرُّك السعر. املسموح به

الذي يمنع  "Seuil de Déclenchement"وقد اعتمدت بورصة باريس نظام: "عتبة االنطالق" 

ة املفروضة من إدارة السوق، فتبقى األسعار  األسعار من االنطالق بالتحرُّك نحو خارج الحدود السعريَّ

ِّ السعري –نطالق تدور في فلك املجال املسموح به للتحرُّك السعري دون املساس بعتبة اال 
 تمَّ  -الحد 

َّ
وإال

 .Éventuels Renversements"95"وقف التسعير، وذلك بغرض الوقاية من: "االنهيارات املحتملة" 

                                                           
92 Article 532-3, Règlement Général de L'Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
93 Article 514-3, Règlement Général de L'Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
94 Article 522-1-1, Règlement Général de L'Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
95 Les Ordres de Bourse, découvrir et apprendre à maîtriser les différents types d’ordres, page 11, Voir le site: 

https://www.boursorama.com/pub/banque/nl/2012-02/Les_ordres_de_Bourse-Le_Guide.pdf.  

https://www.boursorama.com/pub/banque/nl/2012-02/Les_ordres_de_Bourse-Le_Guide.pdf
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ة   للجنة البورصة واألوراق املاليَّ
ً
ة، فقد كان من املتعارف عليه وفقا حدة األمريكيَّ ا في الواليات املتَّ أمَّ

ة  ِّ السعري األقص ى Circuit Breaker"96""قاطع الدائرة" استخدام آلية  (SEC)األمريكيَّ
 وهو نظام الحد 

ة املذكورة )بتسمية وأسلوب مختلف،  ت اللجنة األمريكيَّ  فقد أعدَّ
ً
ة عمل سيتمُّ تطبيقها SECوحديثا

َّ
( خط

ن فرض "قيود للسعر"  2017عام  على تحرُّك السعر املستمر بناًء على نسب  "Price Bands"تتضمَّ

 ِّ
ة تسمية: "الحد 

َّ
طلق على هذه الخط

ُ
مة األخرى، وقد أ

َّ
دها إدارة البورصة مثل باقي البورصات املنظ ِّ

حد 
ُ
ت

ِّ األدنى" 
 .Limit Up/Limit Down (LULD)"97"األعلى، والحد 

ت بورصة برلين قاعدة وقف أمر التداول املرسل بسعر مح ِّ األقص ى فيما أقرَّ
د على أعلى من الحد  دَّ

د السعر في هذه الحالة إلى أمرٍ بسعر  املسموح به، كما أنَّ إلدارة هذه البورصة األملانية تحويل األمر املحدَّ

 .98السوق 

ل مباشر في  رة للبورصة اختالل التوازن دون تدخُّ ِّ
عالج الشركة املسي 

ُ
وبهذه الطريقة الفريدة ت

د في أمر التداول هو القادر على تعميق استمرار التداول على الس عر غير الطبيعي؛ حيث أنَّ السعر املحدَّ

جاه السعر غير املرغوب فيه، بينما سعر السوق املشروط في األمر سُيبرم التداول على سلسلة األسعار  ِّ
 
ات

لة في السوق دون تحديد، ما ُيساعد السوق على استعادة التوازن والتعافي من تلقاء ِّ
 
ا دون ذاته املتشك

 وقف التسعير.

نة  ر معيَّ رة للبورصة وضع نسبة تغيُّ ِّ
ة وقف التسعير عبر منح الشركة املسي  ونرى في الواقع أنَّ صالحيَّ

ر سعر السوق ثم وقف التسعير عند تجاوز هذه النسبة، يتنافى مع مبدأ   من تغيُّ
ً
 محدودا

ً
تفرض طيفا

                                                           
96 Securities and Exchange Commission (SEC), release no. 34-67090; May 31, 2012, page 3. 

طلق على هذا النظام ت
ُ
ة عند وصول سعرها وقد أ سمية "قاطع الدائرة" تشبيها لنظام الحدود السعرية التي توقف التداول على الورقة املاليَّ

ة عندما يصل الجهد الذي يتمُّ توصيله عبر هذا القاطع  لى إفي السوق إلى الحد األقص ى بقطع التيار الكهربائي عبر قاطع الدارة الكهربائيَّ

ِّ األقص ى.
 الحد 

97 The NYSE Arca, "NYSE Arca Auctions". See: https://www.nyse.com/regulation/nms-plans.  
98 Article 5, trading rules for electronic trading on Börse Berlin, as of April 22th, 2016, last edited May 16th, 2016. 

https://www.nyse.com/regulation/nms-plans
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 ِّ
ته املنظمة الدولية لهيئات األوراق السعر العادل الذي يجب أن ترعاه الشركة املسي  رة للبورصة كما أقرَّ

ة   .99(IOSCO)املاليَّ

ِّ التحرُّك األعلى خالل 
ض من نسبة حد  ِّ

رة للبورصة أن تخف  ِّ
فعلى الرغم من أنَّ للشركة املسي 

بة"  ِّ
 
 أنَّ  "Sideways Market""السوق املتقل

َّ
، إال

ً
 أو هبوطا

ً
 صعودا

ً
 فتسمح بتحرُّك سعري أقل عمقا

ة فيها  "Strangled Market"البورصة املتأرجحة تنقلب إلى "سوق مخنوقة"  إن كانت الحدود السعريَّ

قة لتحرُّك سعر السوق. ِّ
ة ضي   سعريَّ

ً
 تفرض حدودا

ة التحرُّك  رة للبورصة إتاحة أكبر قدٍر ممكٍن من حريَّ ِّ
ه يجب على الشركة املسي  ولذلك نرى أنَّ

ر السعر العميق، السعري خالل التداول املستمر ة وقف التسعير إال بصدد تغيُّ ، وعدم استخدام صالحيَّ

ة استثناًء عن القاعدة األساسية وهي  جاه املشرع املصري باعتبار الحدود السعريَّ ِّ
 
وهنا نقترح باعتماد ات

ة سعر السوق.  حريَّ

د السعر يقود كما نرى ضرورة اعتماد وجهة نظر بورصة برلين بتحويل نوع األوامر من أمر محدَّ 

جاه السعر إلى أمر بسعر السوق ليتمَّ تنفيذه على سعر القائم  ِّ
 
ق في ات سعر السوق نحو املزيد من التعمُّ

جاه السعر وتستعيد البورصة توازنها دون الحاجة لوقف التسعير، وبهذه الطريقة يتمُّ  ِّ
 
حتى يهدأ عمق ات

 لتشويه التنظيمي من جهة أخرى.حفظ توازن البورصة من جهة وحماية السعر العادل من ا

ة إلغاء التسعير في البورصة: املطلب الثاني  صالحيَّ

ل  رة للبورصة في إدارة نشاط السوق دون تدخُّ ِّ
ز عمل الشركة املسي 

َّ
 -من حيث املبدأ العام–يترك

ة هذه الشركة  ِّ شكٍل مشوٍه للسعر العادل، وإذا كان الحديث عن صالحيَّ
ل سعر السوق بأي 

ُّ
في آلية تشك

ة له تأثير على كفاءة البورصة كما رأ ة إلغاء ينا، فما بالنا بصالحيَّ بوقف التسعير في إطار الحدود السعريَّ

                                                           
99 The International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Objectives and Principles of Securities Regulation, May 

2017, page 3. 
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ة إلغاء التسعير"  س؛ أي إبطاله وجعله والعدم سواء.التسعير من األسا  Quotation"الحقيقة أنَّ "صالحيَّ

Canceling Authority - le Autorité de Annuler de Quotation   من مبدأ السعر ٍ
تنال بشكٍل قطعي 

ف بالتالي من كفاءة السو  ضعِّ
ُ
مة لها بسبب تشويهها العادل، وت ِّ

 
ق من جهة، ومن تصنيف السلطة املنظ

 لسعر السوق من جهة ثانية.

ة  ات سعريَّ  أنَّ إلغاء التسعير يلعب دور البطولة في ضبط توازن البورصة عندما تتعرَّض لوضعيَّ
َّ
إال

قدان البورصة لجزٍء من قيمتها كما حدث مع بور 
ُ
ر صة الدااستثنائية، مثل وضعية انهيار األسعار وف

 .2015البيضاء في ظل أزمة انهيار أسعار الشركات العقارية عام 

ة 
َّ
ات الـُمخل ة إلغاء التسعير بعد إلغاء العمليَّ ة لوجود صالحيَّ ة الضرورة الحتميَّ وهكذا تظهر إشكاليَّ

رة للبو  ِّ
صة، ر بتوازن البورصة مع ضرورة حماية سعر السوق العادل من التشويه التنظيمي للشركة املسي 

، والتي ستعالجها الدورة 
ً
ة املصطنعة في السوق عادة وبعد إتمام إلغاء التسعير تنسحب القوى السعريَّ

جاه السعر املنخفض إلى املرتفع وهكذا ِّ
 
ة من ات  .100املستمرة لألسعار الطبيعيَّ

ة التداول يعني إلغاء عقد ناف  إللغاء عمليَّ
ً
 أنَّ إلغاء التسعير في البورصة نتيجة

َّ
 ذ من الوجهةإال

ة في احتساب سعر  ة، أي إبطاله وإلغاء جميع مفاعيله وآثاره ومن ضمنها دخول سعر العمليَّ القانونيَّ

ٍ صريح كما يكون عليه 
 بنص 

ً
ة املفروضة قانونا  ملخالفة أركان التعاقد الرئيسيَّ

ً
السوق، وذلك ليس تبعا

 لقواعد التعاقد
ً
 101األمر في بطالن العقود وفقا

ً
  ، ولكن تبعا

ً
ة املمنوحة قانونا ة اإللغاء التقديريَّ لصالحيَّ

رة للبورصة. ِّ
 للشركة املسي 

                                                           
100 Mounir EL BAKKOUCHI, "Analyse du Risque de Marché Boursier Marocain en Période de Crise des Subprimes: cas de 

l’Indice MASI", thèse présentée pour l’obtention du grade de docteur de l’université Montpellier I & de l’ université 

Mohammed-V Agdal-Rabat, Soutenue publiquement le 15/01/2014, page 49. 
على عدم استكمال العقد ألركانه كاملة مستوفية لشروطها". أنظر: د. عبد  الجزاء القانونيقال العالمة د. السنهوري: "بطالن العقد هو  101

 .394 الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء األول، مصادر االلتزام، الصفحةالرزاق السنهوري، 



 

 

68 

ة التشريع الحاكم للبورصة كقسم من  أحكام "التنظيم االقتصادي" وهذا ما ُيظهر مدى خصوصيَّ

"Régulation Économique"102 ــــــزام" ، ومدى سير نظامها القانوني نحو "منــــــــــــهــــــج إلـــــــــــــــى االلتــــــــ

"Approach to Compliance"103  "ة ة تشريعيَّ Stratégie 104"خاص بالبورصة ونابع عن: "استراتيجيَّ

Juridique" .ة بطبيعة سوق رأس املال  بروح خاصَّ

 من املشرعين-ولذلك فإنَّ املشرع املغربي 
ً
ة إلغاء التسعير بالبورصقد حص -وغيره أيضا ة روا صالحيَّ

، والقانون املقارن 
ً
 لقانون القيم املتغيرة املغربي أوال

ً
في أضيق نطاٍق ممكٍن، وسنرى تفصيل ذلك وفقا

.
ً
 ثانيا

رة املغربي ِّ
 لقانون بورصة القيم املتغي 

ً
: إلغاء التسعير وفقا

ً
 أوال

ت املادة  ِّ  4-12لقد نصَّ
رة من قانون بورصة القيم املتغي  ِّ

ه: "يمكن للشركة املسي  رة املغربي على أنَّ

ل وبالتالي إلغاء مجموع املعامالت املنجزة بذلك السعر، كما يمكنها إلغاء معاملة من  إلغاء سعر ُمسجَّ

 املعامالت".

ة ال مساس عليها من الشركة  فعلى الرغم من أنَّ تعامالت التداول في السوق ُيفترض أن تكون نهائيَّ

رة  ِّ
 أنَّ النص املذكور قد سمح للشركة إلغاء املسي 

َّ
ة، إال للبورصة طاملا كانت مستوفية للشروط القانونيَّ

 لنظام البورصة، والتي ساهمت بتشكيل سعر السوق عندما تستخدم 
ً
حتى التعامالت املنعقدة وفقا

ل على لوحة األسعار في البورصة،  تها بإلغاء سعر مسجَّ عدالة سعر  وذلك من باب حرصها علىصالحيَّ

بغرض ضبط سعر السوق ضمن إطار  السوق عبر إلغاء التعامالت التي ساهمت بتشكيل السعر الخاطئ

                                                           
102 Marie-Anne FRISON-ROCHE, “Définition du droit de la régulation économique”, Distribution: Doctrine - Concurrence, 

Recueil Dalloz, n° 2, 2004, page 126. 
103 Andrew S. Manikas, James R. Kroes, "A Newsvendor Approach to Compliance and Production under Cap and Trade 

Emissions Regulation", International Journal of Production Economics, No. 159, 2014, pp. 274-284. 
104 Laurane LUCAS, "Quelle stratégie juridique pour la reprise d'une entreprise en difficulté ?", Thèse de Master en droit, 

Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2015. 
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العرض والطلب الحقيقي، وهذا ما سيؤدي من وجهة نظر املشرع إلى الحفاظ على كفاءة البورصة 

ة  .105املغربيَّ

رة في حالتين فقط، حيث  ولكنَّ  ِّ
ة الخطيرة للشركة املسي  املشرع املغربي قد حصر هذه الصالحيَّ

ة املادة  ه: 4-12نصَّ في تتمَّ  على أنَّ

ات اإللغاء املشار إليها في الفقرة السابقة:  "تتمُّ عمليَّ

ت  ا بطلب من شركة من شركات البورصة ارتكبت خطأ في تبليغ األمر، إذا ثبت حسن نيَّ ا. هإمَّ

ة؛  بموافقة مجموع شركات البورصة املشاركة في العمليَّ
َّ
 وال يمكن أن يتمَّ هذا اإللغاء إال

رة في   ِّ
رة، إثر حدوث طارئ تقني أو خطأ ارتكبته الشركة املسي  ِّ

أو بمسعى من الشركة املسي 

 مقاييس التسعير"، ثم يتمُّ نشر األسعار الجديدة في جدول أسعار بورصة القيم.

رة أي أنَّ  ِّ
ة بالشركة املسي  ة الخاصَّ ة إلغاء التسعير للسلطة التقديريَّ املشرع املغربي لم يفتح صالحيَّ

ة في حالتين يجب أن تترافقا مع خطأ من شركة الوساطة  ، فمنحها هذه الصالحيَّ
ً
و أ–للبورصة أبدا

أ ي حال حدوث خطالتي أدخلت أمر التداول في تبليغ تفاصيل سعر األمر إلى البورصة، أو ف -السمسرة

رة للبورصة ِّ
 .106تقني من الشركة املسي 

رسل شركة الوساطة أمر التداول بغرض بيع سهم لعميلها بسعر 
ُ
 قد ت

ً
درهم مغربي في  100فمثال

درهم،  1000تبليغها املرسل للبورصة، بينما يكون العميل قد أرسل أمر التداول بغرض بيع السهم بسعر 

ة البي ع على السعر الخاطئ املنخفض تستطيع شركة الوساطة طلب إلغاء سعر فهنا رغم انعقاد عمليَّ

                                                           
 ، راجع:للمزيد من املعلومات حول كفاءة بورصة القيم املغربية 105

Chiny FAYCAL, MIR AHMED, "Tests Del’ Efficience du Marché Financier Marocain", Global Journal of Management and 

Business Research, vol. XV, issue II, version I, 2015. 
، النظام القانوني للسمسرة في عبد الجواد عبد الحميد د. عاشور راجع في النظام القانوني لشركات الوساطة أو السمسرة، أنظر:  106

 .1995دراسة مقارنة في القانونين املصري والفرنس ي وبعض القوانين العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، عام  –األوراق املالية 



 

 

70 

ة البيع لوقوعها بخطأ تبليغ البورصة واستبداله بسعر  100 درهم كما اشترط عمليها، ذلك  1000لعمليَّ

ة. طت عن عميلها املشتري في هذه العمليَّ  إن وافقت شركة الوساطة املقابلة التي توسَّ

 من استغالل الوس
ً
عاء وجود خطأ بتبليغ السعر في حالة الخسارة وخوفا ِّ

ة عبر اد  طاء لهذه الصالحيَّ

ة املطلوب إلغاء سعرها بسبب هذا  فقط، فقد اشترط املشرع موافقة باقي الشركات املشاركة في العمليَّ

 لوجود تعارٍض في املصالح بينها.
ً
ا ق عمليَّ  صعب التحقُّ

ٌ
 الخطأ، وهو شرط

ة شركة الوساطةولكن التساؤل األهم في هذ تجاه عميلها عن  107ا املوضوع هو: ما مدى مسؤوليَّ

ة التداول بسبب وجود خطأ في تبليغ البورصة؟..  إلغاء عمليَّ

دها عميلها عبر إرسال  ت في توجيه أمر التداول بالشروط التي حدَّ
َّ
الواقع ُيظهر أنَّ الشركة التي أخل

تها بتعويض عميلها عن هذا الخطأ الذي األمر بموجب تبليغ خاطئ للبورصة يجب أن تقوم م سؤوليَّ

 إلى 
ً
ة التي ترجع أساسا  على املسؤولية العقديَّ

ً
ة التداول تأسيسا اء إلغاء عمليَّ ب بضرر للعميل جرَّ تسبَّ

ة  د الوسيط بتنفيذ أوامر التداول الخاصَّ عقد الوساطة املبرم بين الوسيط وعميله، حيث يجب أن يتعهَّ

 للشرو 
ً
دها العميل وذلك بموجب تبليغ البورصة بأمر العميل بالشروط التي بعميله وفقا ط التي حدَّ

 ذكرها.

ة حينئٍذ على أساس  ا إذا رجع املستثمر على وسيط الطرف املقابل له، فيكون تأسيس املسؤوليَّ أمَّ

ه ال عقد يجمع بينهما. ة؛ ألنَّ  املسؤولية التقصيريَّ

 ملا قيمته 
ً
 إن كان البائع رابحا

ً
ة بيع أسهمه نتيجة مضاربته  100فمثال ألف درهم مغربي من عمليَّ

ة لوقوع شركة الوساطة  رة للبورصة بإلغاء العمليَّ ِّ
الناجحة على هذه األسهم، ثم قامت الشركة املسي 

ة الالوكيلة عن العميل املشتري بخطأ في تبليغ أمر الشراء يمسُّ سعر شراء األسه ن حسن نيَّ شركة م، وتبيَّ

بموافقة شركة الوساطة عن البائع، فهنا يحقُّ للبائع أن يرجع بالتعويض على شركة الوساطة الوكيلة 

                                                           
لية، مؤسسة البيان للطباعة والنشر صالح راشد الحمراني، دور شركات السمسرة في بورصة األوراق املاراجع حول هذا املوضوع:  107

 .442، الصفحة 2004والتوزيع، مكتبة دبي للتوزيع، دبي، عام 
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ألف كتعويض عن الربح الفائت على البائع نتيجة خطأ وسيط املشتري  100عن املشتري لتحصيل مبلغ 

ة.   على املسؤولية التقصيريَّ
ً
 تأسيسا

ا بالنسب ِّ خطٍأ في تبليغ أمر أمَّ
ة والتي لم تقْم بأي  ة للشركة الوسيطة في الطرف املقابل للعمليَّ

ة عن الخطأ الذي قامت به الشركة املتعاقدة معها لحساب عميلها؛  ة مسؤوليَّ ل أيَّ التداول، فهي ال تتحمَّ

ِّ خطأ تجاه عميلها وال تجاه عميل الشركة املقابلة ل
ها ببساطة لم تقْم بأي   ها. ألنَّ

ة املادة  ل  4-12وبناًء عليه جاء في تتمَّ ه: ".. ال تتحمَّ رة املغربي أنَّ ِّ
من قانون بورصة القيم املتغي 

ة تجاه عمالئها فيما يخصُّ   في إلغاء إحدى املعامالت أيَّ مسؤوليَّ
ً
شركات البورصة التي ال تكون سببا

 النتائج املحتملة لذلك اإللغاء".

ات التي يثُبت تنفيذها بغرض القيام بجرائم التالعب باألسعار أو  وفي هذا اإلطار، نرى أنَّ  العمليَّ

ة ة لسوق الرساميل 108استغالل املعلومات الداخليَّ يجب أن يتمَّ  109التي عاقب عليها قانون الهيئة املغربيَّ

ليه عإلغاؤها لقيام تنفيذها بناًء على مخالفة للقانون تندرج ضمن التوصيف الجرمي للفعل كما نصَّ 

 القانون.

ٍ أقص ى ُيسمح لشركة البورصة طلب إلغاء التسعير 
ٍ زمني 

ونرى في هذا اإلطار ضرورة تحديد حد 

ة التداول ضمن إطاره؛ حتى يستقرَّ التعامل، وأن يكون هذا الحد الزمني هو  أيام من تاريخ تنفيذ  3وعمليَّ

ة على أساس الخطأ بتبليغ البورصة لبيانات أمر التدا  ول.العمليَّ

                                                           
ة في البورصة بغرض التأثير على سعر السوق ما يساعد على اصطناع السعر،  108 التالعب باألسعار هو تنفيذ تعامالت تداول متسلسلة وهميَّ

ة فهو تنفيذ ا استغالل املعلومات الداخليَّ رة على األسعار لم يتمَّ  أمَّ ِّ
 
ة مؤث تعامالت التداول في البورصة على أساس العلم بمعلومات سريَّ

ي إلى ان ِّ
يان إلى ضمان الربح من الفاعل، ما يؤد  ِّ

مَتين لكونهما يؤد  ين ومجرَّ
َ
هاك املساواة تاإلفصاح عنها بعُد في السوق، وكال الجريمَتين محظورت

رة على سعر السوق، راجع: د. أحمد عبد الرحمن بين املستثمرين في البورصة. ول ِّ
 
ة مؤث ة كمعلومات سريَّ لتعرُّف على معنى املعلومات الداخليَّ

امللحم، حظر استغالل املعلومات غير املعلنة الخاصة بالشركات في التعامل باألوراق املالية، مطبوعات جامعة الكويت، لجنة التأليف 

، د. همام القوص ي، "املفهوم القانوني للمعلومات الداخلية في سوق األوراق 1998مي، الكويت، عام والتعريب والنشر، مجلس النشر العل

، 4، العدد 37دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والسوري والتشريع املقارن"، مجلة الحقوق املحكمة، جامعة الكويت، املجلد: -املالية 

 .2013ديسمبر 
 . 2013لعام  43-12ن قانون الهيئة املغربية لسوق الرساميل رقم م 51إلى  42راجع املواد من  109
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 على أزمة بورصة الدار البيضاء لعام 
ً
التي أصابت شركات القطاع العقاري، نجد  2015وإسقاطا

ات البيع الكبيرة ذات األسعار املنخفضة، أو  لغي عمليَّ
ُ
ة إلغاء التسعير كان ال ُيمكنها أن ت أنَّ صالحيَّ

رت في تسا
َّ
ات التي كانت ذات أسعار متتالية باالنخفاض التي أث ة رع االنخفاض؛ ألنَّ هذه الصال العمليَّ حيَّ

ات خاطئة. لة لهذه العمليَّ ِّ
 
 مشروطة بكون بيانات األوامر املشك

ات ذات األسعار  لغي العمليَّ
ُ
ولكن في الواقع العملي قد تختلق شركات الوساطة األخطاء حتى ت

ات الشراء، وقد تتغاض ى الش قة من عمليَّ رة لاملنخفضة لتجنيب عمالئها الخسائر املحقَّ ِّ
لبورصة ركة املسي 

بت التسارع في انخفاض السعر. ات التي سبَّ د من بيانات الخطأ املزعومة بهدف إلغاء العمليَّ
ُّ
 عن التأك

 رفض للواقع دون 
َّ
ت إلى تراجع البورصة ما هو إال ات التي أدَّ ومهما كان األمر فنرى أنَّ إلغاء العمليَّ

جاه السعر الضاغط  ِّ
 
ات تداول جديدة، معالجته، حيث أنَّ ات نحو االنخفاض سيستمر فور تنفيذ عمليَّ

ات بغاية وقف االنخفاض سوى إلى نقص الكفاءة التنظيمية وانهيار ثقة  ي إلغاء العمليَّ ِّ
ولن ُيؤد 

 املستثمرين بإدارتها.

 للقانون املقارن 
ً
: إلغاء التسعير وفقا

ً
 ثانيا

ة بصدد إلغاء التسعير في  البورصة بين القوانين املقارنة واألنظمة اختلفت النظرة التنظيميَّ

ة واسعة لسلطة السوق بإلغاء التسعير  ة تقديريَّ الصادرة بمقتضاها، حيث ذهب عدٌد منها إلى منح صالحيَّ

ات التداول في حال تنفيذها على خالف القوانين واألنظمة، بينما ذهب جانب آخر إلى إلغاء  مع عمليَّ

ات في حالة و  رة التسعير والعمليَّ ِّ
جود خطأ تقني فقط بقاعدة تقترب من وجهة نظر قانون القيم املتغي 

 املغربي.
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ة التداول مع سعرها  ة إلغاء عمليَّ ة إمكانيَّ فلم تفتْح تعليمات التداول في سوق دمشق لألوراق املاليَّ

ل لوقوع الوسيط بخطأ، وحصرت هذه املسألة بتعديل رقم حساب العميل عند وجود خطأ في ِّ
 
 املتشك

 .110إدخاله، وتستطيع السوق رفض طلب التعديل

 ملخالفة نظام السوق في تعليمات 
ً
ات التداول تبعا ة إلغاء عمليَّ فيما اعتمدت سوق دمشق صالحيَّ

ها ربطت  ات، ولكنَّ التداول لديها، وأتاحت بالتالي تعديل سعر السوق نتيجة إلغاء بعض من هذه العمليَّ

ة اإللغاء هذه بحلول فترة تعليق التداول والتسعير ومنع تنفيذه املرتبطة بمرور البورصة في فترات  صالحيَّ

اسة قد تفض ي النعدام استقرارها وفقدان توازنها  .111حسَّ

 لنظام السوق هي الوحيدة التي ُيمكن 
ً
ات التداول الجارية خالفا وقد وجدت سوق دمشق أنَّ عمليَّ

ات التداول  ة إلغاء عمليَّ  لصالحيَّ
ًّ
 لتعليمات اعتبارها محال

ً
نيطت باملدير التنفيذي للسوق وفقا

ُ
، والتي أ

 .112التداول في سوق دمشق

ة بسوق دمشق    -2009التي افتتحت عام -ويبدو أن التنظيمات الخاصَّ
ً
رة جدا ِّ

 
قد صدرت متأث

ة العاملية عام  جاه جانب من الفقه االقتصادي 2008113باألزمة املاليَّ ِّ
 
 الذي طرح تعديل، وذهبت في ات

ة  فكرة  على األسواق املاليَّ
ً
التنظيم الذاتي لألسواق، وطلب تطبيق نوع من التنظيم الصارم األكثر حرصا

ة من اإلصالح الذاتي ة ديناميكيَّ   .114في إطار عمليَّ

                                                           
ة لعام  27املادة  110  .2009من تعليمات التداول في سوق دمشق لألوراق املاليَّ
ة لعام  13املادة  111  .2009من تعليمات التداول في سوق دمشق لألوراق املاليَّ
ة لعام من تعليمات التداول في سوق دمشق لألوراق ا 29املادة  112  .2009ملاليَّ
ها: "أزمة تمس سوق املال وأسواق االئتمان لدولة أو عدة دول، وقد تتحول إلى أزمة 113 ة بأنَّ ية عامل عرَّف جانب من الفقه العربي األزمة املاليَّ

ة ضارة كانخفاض االستثمار والبطالة والركود"، فهي قد تكون أزمة مصرفية أو أزمة عمالت، أو أزمة ديون. يؤدي تفاقمها  إلى آثار استثماريَّ

ة العاملية الراهنة، دار الحافظ للكتاب، حلب، عام   .17، الصفحة 2012أنظر: عبد الرحمن صوراني، األزمات املاليَّ
114 Josef MLÁDEK, "Financial markets prudential regulation as a dynamic self-corrective process", vol. II, chap. 4, pp. 78-90, 

in: Rajmund MIRDALA, Financial Aspects of Recent Trends in the Global Economy, Vol. II, ASERS Publishing, Craiova 

(Romania), 2013, page 78. 
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ات التداول التي   لقانون سوق رأس املال إلغاء عمليَّ
ً
ة وفقا ا في مصر، فلرئيس البورصة املصريَّ أمَّ

ات هذا  115جرت فيها ة لتطبيق نظام إلغاء العمليَّ وإلغاء أسعارها بالتالي، وقد اشترطت البورصة املصريَّ

، كما منحت البورصة املذكورة 116استحالة التنفيذ العكس ي لها إن كانت ناتجة عن مخالفة للقانون 

ة ة التداول وهي إلغاء أثر أيَّ ة إلدارتها في االستبعاد املباشر لعمليَّ ة هامَّ ة على سعر السوق  صالحيَّ  عمليَّ

 ولكن دون تأثير على سعر السوق، وُيمكن للبورصة أن تأخذ 117دون إلغائها
ً
ة التداول نافذة ؛ فتبقى عمليَّ

ها قامت للتالعب باألسعار.  ات املشكوك بها بأنَّ ة في إطار العمليَّ  بهذه الصالحيَّ

ات"  ٍ على ما  "Annuler les Transactions"وفي فرنسا، يظهر مفهوم "إلغاء العمليَّ
ٍ استثنائي 

كحل 

ة ) ( قد نصَّ على منح إدارة السوق التي AMFيبدو؛ فإنَّ التنظيم العام الصادر عن سلطة األسواق املاليَّ

ة اإللغاء هذه ل 118تقوم بتسيير أعمالها صالحيَّ ِّ
 
مث

ُ
ات ت لت هذه العمليَّ

َّ
، رغم أنَّ أوامر التداول التي شك

ل قانوني"  الرغبة الكاملة بالتعاقد ِّ
 
 ملحكمة  "Représentant Légal"من الوسيط كـ: "ممث

ً
للعميل وفقا

ة  .119النقض الفرنسيَّ

ة  ة اإللغاء في الحاالت االستثنائيَّ  Cas"ومن هذا الباب، فقد اشترط التنظيم املذكور تطبيق صالحيَّ

Exceptionnels" 120ة القوانين واألنظمةالتي تنصُّ عليها السوق فقط ومن ضمنها حاالت الخطأ، ومخالف . 

ا في الواليات املتحدة األمريكية، فقد أصدرت بورصة ناسداك    NASDAQأمَّ
ً
ا  خاصَّ

ً
ة دليال األمريكيَّ

ات الخاطئة"  ل بموجبه، واعتبرت أنَّ اإللغاء يجب أن ينصبَّ على: "العمليَّ ِّ
 
بإلغاء التداول والتسعير املتشك

                                                           
 .1992لعام  95س املال املصري رقم ، قانون سوق رأ21املادة  115
ة شراء، والعكس صحيح. أنظر: الدليل االسترشادي إلجراءات التداول بالبورصة املصرية، 116 ة البيع التالعبية وكأنها عمليَّ  أي تنفيذ عمليَّ

 .58، الصفحة 2007
 املرجع السابق. 117

118 Article 514-4, le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), modifié par arrêté du 14 septembre 2016. 
119 Cour de cassation de France, chambre commerciale, financière et économique, arrêt n° 106 du 29 Janvier 2013.  
120 Article 514-4, le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), modifié par arrêté du 14 septembre 2016. 
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"Erroneous Transactions" من أعضاء السوق ومنهم شركات ، أي ال121فقط ٍ
تي نتجت عن خطٍأ تقني 

 بثبوت الجريمة، 
ً
ات التداول الناشئة بغرض ارتكاب جرائم السوق رهنا الوساطة، بينما يبقى إلغاء عمليَّ

ي" وعندها يتمُّ  ِّ
 
ات التداول  "Cease-and-Desist Proceedings"تطبيق: "إجراءات الوقف والتخل عن عمليَّ

 .122ضاء األمريكيكما أقرَّ الق

ت قواعد التداول لديها على تطبيق نظام  وقد سارت بورصة برلين على هذا النهج؛ حيث نصَّ

ٍ أو خطٍأ في إدخال بيانات أمر التداول  Trades"-"Miss"التداوالت الخاطئة" 
عند حدوث خطٍأ تقني 

دة د مطابقة األوامر" 123املحدَّ
ُّ
 Orders Matching" خالل التداول املستمر الذي ينتج عنه "تول

Generation" 124بشكٍل مستمر  ٍكما أشار جانب من الفقه األملاني. 

ة ضبط لتسعير البورصة   أنَّ إلغاء التسعير كصالحيَّ
ً
ة يجب أن ترتبط مع مخالفويبدو لنا واضحا

ة التداول  رة بإلغاءالقانون وليس فقط الخطأ في تنفيذ عمليَّ ِّ
ة الشركة املسي  لتسعير ا ، حيث أنَّ صالحيَّ

 على السعر من حيث املآل، مع ضرورة وضع ضوابط 
ً
ا ة وتبعيَّ  على العمليَّ

ً
في هذه الحالة تنصبُّ أساسا

على هذا اإللغاء بأن يكون في حال ثبوت ارتكاب جرم من جرائم البورصة، فال يجوز ترك تقدير وجود 

رة للبورصة. ِّ
 مخالفة للقانون من عدمها لتقدير الشركة املسي 

ات التداول ومن ضمنها  وبهذه ِّ الدقيق بين إتاحة تنفيذ جميع عمليَّ
الطريقة يتمُّ وضع الحد 

ات ملبدأ السعر العادل  ات الخاطئة أو الجرمية، وهو أمٌر يتنافى مع القانون نتيجة انتهاك هذه العمليَّ العمليَّ

رة  ِّ
ل من العرض والطلب السليَمين من جهة، وبين منح الشركة املسي  ِّ

 
ة إلغاء املتشك للبورصة صالحيَّ

ة بسعٍر غير عادٍل  ات التداول التي ترى هذه الشركة بتقديرها كونها غير قانونيَّ التسعير نتيجة إلغاء عمليَّ

                                                           
121 Guideline for cancellation based on NASDAQ Members Rules, 2015, page 1. 
122 SEC v. LOUIS CAPITAL MARKETS, LP., administrative proceeding, file no. 3-17890, March 29, 2017. 
123 Definitions 21, trading rules for electronic trading on Börse Berlin, as of April 22th, 2016, last edited May 16th, 2016.  
124 Karsten NEUHOFF, Nolan RITTER, Aymen EL-ENIEN, Philippe VASSILOPOULOS, "Intraday Markets for Power: 

Discretizing the Continuous Trading?", German Institute for Economic Research (DIW Berlin), no. 1544, 2016, page 3. 
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ً
 عن التنظيم السليم للبورصة ألنَّ فيه تشويها

ً
ل انحرافا ِّ

 
 للقانون؛ ما ُيشك

ً
برمت وفقا

ُ
رغم أنها تكون قد أ

 للسعر العادل من جهة أخرى.

 خاتمةال

ة بضبط التسعير بالبورصة التي  ة الخاصَّ ات التنظيميَّ مع نهاية البحث يمكننا القول بأنَّ الصالحيَّ

 بقدرة الشركة 
ً
 لقانون بورصة القيم املتغيرة املغربي تنحصر أوال

ً
تستهدف ضبط توازن السوق وفقا

رة للبورصة في وقف التسعير نتيجة بلو  السعر ملستوى من  ِّ
دة التحرُّك يتجاوز نسبة قصوى ُمحاملسي  دَّ

 من انهيار البورصة النهيار أسعارها في حالة االنخفاض، 
ً
، وذلك خوفا

ً
 أو ارتفاعا

ً
من هذه الشركة انخفاضا

م قيمة البورصة لالرتفاع املصطنع في أسعارها في حالة االرتفاع.  من تضخُّ
ً
 وخوفا

 في 
ً
ات ضبط التسعير هذه ثانيا ِّ كما تنحصر صالحيَّ

 
رة بإلغاء التسعير املتشك ِّ

ل قدرة الشركة املسي 

" ينحصر في  ٍ
ٍ "استئصالي 

، وذلك بشكٍل استثنائي 
ً
ات تداول قد تمَّ تنفيذها سابقا في البورصة نتيجة عمليَّ

ات املنطوية على خطأ في تبليغ أمر التداول للبورصة.  إطار العمليَّ

 معي
ً
 أن وقف التسعير عندما يبلغ السعر حدا

َّ
ات التداول على سعر سوقي إال  يمنع انعقاد عمليَّ

ً
نا

 
ً
ا  تنظيميَّ

ً
ال ل تدخُّ ِّ

 
ة التسعير؛ ما يمسُّ بمبدأ سعر السوق العادل، وُيشك ن، ويحرم املتداولين من حريَّ معيَّ

ها ًلسعر السوق الحر، ولكفاءة البورصة. ِّ
 مشو 

رة للبورصة أن تلغي التسع ِّ
ِّ الشركة املسي 

ات التداول وقد وجدنا أنَّ من حق  ير الناتج عن عمليَّ

ت وقوع شركة البورصة الوسيطة بخطٍأ في تبليغ شروط  ثبِّ
ُ
ة ت الخاطئة لكن بعد طلب بيانات مستنديَّ

 أمر التداول للبورصة.

ات ضبط التسعير، فوجدنا أنَّ  فيما قد اخلفت مذاهب القانون املقارن بخصوص تنظيم صالحيَّ

ة وقف الت ها معظمها قد شرَّع صالحيَّ ٍة حاكمٍة لتحرُّك سعر السوق، ولكنَّ سعير نتيجة وضع حدوٍد سعريَّ

ات التداول، فتراوحت املواقف بين حصر اإللغاء  اختلفت في موضوع إلغاء التسعير الناتج عن انعقاد عمليَّ
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ة اإللغاء في  في حصول حالة الخطأ في إرسال أمر التداول من الوسيط للبورصة فقط أو إتاحة صالحيَّ

ة مخالفة للقوانين واألنظمة.الح  االت التي ترى فيها سلطة السوق أن التسعير قد جاء نتيجة عمليَّ

ة بحيث يقف التسعير   سعريَّ
ً
رة للبورصة أن تفرض حدودا ِّ

وفي الختام نستنتج أن للشركة املسي 

ن، ولكن حتى ال يتمَّ تشويه سعر السوق يجب أن يكون املبدأ ة عند بلو  السعر ملستوى معيَّ جاه  حريَّ ِّ
 
ات

ر  ة، وأن تسمح نسب هذه الحدود تغيُّ السعر، واالستثناء وجود هذه الحدود في أوقات األزمات االستثنائيَّ

ل  %25سعر السوق بنسبة 
ُّ
من السعر املرجعي على األقل، بحيث يتمُّ ضمان وجود أفٍق واسٍع لتشك

جاهات التداول واألسعار من جهة، وضبٍط النحراف سعر ال ِّ
 
 سوق في أوقات األزمات من جهة أخرى.ات

ه يمسُّ بعقوٍد  ة؛ ألنَّ ٍ من الناحية القانونيَّ
كما أنَّ إلغاء التسعير هو إجراٌء تنظيميٌّ قاٍس وجذري 

ة مع مبدأ السعر العادل وكفاءة  ه ال يتناسب البتَّ ، كما أنَّ
ً
 كامال

ً
 إبراما

ً
ة ومبرمة مستوفيٍة ألركانها القانونيَّ

ات التداول بناًء عليها، وهذا ينتهك إرادة  التسعير؛ ألنه  في سلسة التسعير التي انعقدت عمليَّ
ً
ر جذريا ِّ

ُيغي 

 املتعاقدين املبرمة.

رة  ِّ
رة للبورصة ضبط التسعير فيها من االنحراف في املستويات غير الـُمعب  ِّ

ولكن على الشركة املسي 

ي النهيارها وفقدا ِّ
ة كما حدث لبورصة عن السعر العادل، األمر الذي قد يؤد  نها لجزٍء من قيمتها السوقيَّ

ات 2015الدار البيضاء عام  ة إلغاء عمليَّ رة للبورصة صالحيَّ ِّ
، ولذلك فقد تمَّ تبرير منح الشركة املسي 

ط تنظيمي 
َّ
ِّ بالبورصة، وضرورة وضع "مخط

ة منهج االلتزام الخاص  التداول وأسعارها من باب خصوصيَّ

 .125للبورصة كما أقرَّ القضاء األمريكي في نيويورك egulatory Scheme""Comprehensive Rشامل" 

ة انعقدت على مخالفة  رة للبورصة بأن العمليَّ ِّ
ات بناًء على تقدير الشركة املسي  ا إلغاء العمليَّ أمَّ

ل سعر 
ُّ
 لتشك

ً
هة قطعا ِّ

ة ُمشو   لذلك، فهي صالحيَّ
ً
لسوق ا للقانون واألنظمة وإلغاء التسعير الناتج عنها تبعا

ها قد انعقدت  ٍ مبرٍم غير قابٍل للطعن أنَّ
ات التي ثبت بقرارٍ قضائي   بصدد العمليَّ

َّ
العادل، ويجب حظرها إال

                                                           
125 3745, *4, SD New York, filed Apr 28, 2015.-Opinion and Order, Lanier v BATS Exchange, Inc., civil Action No 14 
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 ٍ
ة فيها، وبشكٍل استثنائي  بغرض تنفيذ جريمة التالعب بسعر السوق أو استغالل املعلومات الداخليَّ

. ٍ
 حصري 

ة ال  ة يمكن أن يسيَر بالبورصة صوب السياسة التشريعيَّ  ولكن الواقع التشريعي في اململكة املغربيَّ

ات  ز املجهود القانوني على قانون السوق فقط؛ حيث أنَّ صالحيَّ
َّ
ة لسوق املثلى إن ترك الهيئة العامَّ

ة  ِّ الضوابط التشريعيَّ
رة للبورصة قد تتعارض مع كل  ِّ

ة القائمة على رقابة الشركة املسي  الرساميل املغربيَّ

ات حفظ التسعير والكفاءة في البورصة.التي أوضحناه ة صالحيَّ ِّ إشكاليَّ
 ا بغرض حل 

ت املادة رة 33 حيث نصَّ ه: "إذا اختلَّ السير  مرات أربع املكرَّ رة املغربي على أنَّ ِّ
من قانون القيم املتغي 

 
ً
ة لسوق الرساميل حاليا ه إلى ( أن يُ 126املنتظم للمعامالت جاز ملجلس القيم املنقولة )الهيئة العامَّ ِّ

وج 

خاذ  ِّ
 
 بات

ً
رة أمرا ِّ

ةالشركة املسي  ده وُيخبر الوزي جميع التدابير الرامية إلى تصحيح الوضعيَّ ِّ
ر داخل أجل ُيحد 

ة". ف باملاليَّ
َّ
 املكل

ب تعميم هذا التحديد 
َّ
رة للبورصة يتطل ِّ

ات الشركة املسي  وهكذا فإنَّ التحديد التشريعي لصالحيَّ

ٍ واضٍح صريٍح في قانون الهيئة ذاتها، دون على 
، وذلك بموجب نص 

ً
ة لسوق الرساميل أيضا الهيئة العامَّ

اتها  رة، حتى ال يكون من صالحيَّ ِّ
ٍ على الشركة املسي 

ة فرض اإلجراء بشكٍل استثنائي  منح الهيئة صالحيَّ

ة املفروضة في قانون للسياسة التشريعفرض إيقاف أو إلغاء التسعير في البورصة بشكٍل مخالٍف   يَّ

 البورصة. 

ات حفظ توازن البورصة عبر ضبط سعرها  ة الدقيقة بين صالحيَّ ولذلك فإنَّ وضع الحدود القانونيَّ

ب ضبط 
َّ
رة للبورصة من إفساد كفاءتها عبر التشويه التنظيمي لسعر السوق، يتطل ِّ

وبين منع الشركة املسي 

ية و  ة والتوجيهَّ ات التنظيميَّ ة بالصالحيَّ ة الخاصَّ ة لسوق الرساميل القادرة على إلزام الرقابيَّ الهيئة العامَّ

 ٍ
ٍ خاص 

رة بالقيام بإجراءات ضبط التسعير كما ترى ذلك بتقديرها، وذلك عبر إصدار نص  ِّ
الشركة املسي 

                                                           
 . 2013لعام  43-12من قانون الهيئة املغربية لسوق الرساميل رقم  1املادة  126
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 فإنَّ العمل الرقابي سُيفسد العمل التشريعي في قانون 
َّ
 في قانون الهيئة وليس قانون البورصة، وإال

.
ً
 البورصة، ما سيقود كفاءة السوق وتصنيفها التنظيمي نحو االنحدار حتى وإن كان قانون السوق متكامال

ة بضبط التسعير في البورصة ما  ة الخاصَّ ات التنظيميَّ وكموقف شخص ي نهائي، نرى أنَّ الصالحيَّ

ساهم برفٍق في دفع انسياب تنفيذ عمل
ُ
 "أداة تسيير" للبورصة؛ بحيث ت

َّ
ات التداول كما َيفهي إال رض يَّ

خلْق 
ُ
ها لم ت عالج اختالل توازن العرض والطلب؛ ألنَّ

ُ
ات أن ت العرض والطلب، وال ُيمكن لهذه الصالحيَّ

 لذلك.

ة السوق ذاتها، وعزمها السعري الدافع لتحرُّك السعر؛  حيث أنَّ ما ُيعيد التوازن للبورصة هو قوَّ

ة يجب أن يكون باإلصالح العميق للقطاع االقتصادي املنهار، أي أنَّ الوقوف بوجه أزمة انهيار البورص

رة أن  ِّ
ة واستمرار التداول؛ ما ُيعطيهم الثقة بالبورصة، فيما ُيمكن للشركة املسي  ومنح املستثمرين حريَّ

بت األزمة وليس القطاع الذي تنتمي إليه. ها هي بذاتها قد سبَّ  تسعى في إلغاء إدراج الشركات التي وجدت أنَّ

ِّ أزمات البورصة 
ة بضبط التسعير في البورصة لحل  ة الخاصَّ ات التنظيميَّ ا استخدام الصالحيَّ أمَّ

 كما أرست معايير ومبادي 
ً
ق من آثارها بدل أن يوقفها، تماما ِّ

سيزيد من فداحة تلك األزمات، وسُيعم 

ل التن(IOSCO)املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية  ظيمي الجائر في آلية العرض ، وذلك ألنَّ التدخُّ

ي إلى إحجامهم عن االستثمار فيها. ِّ
 والطلب يطعن في ثقة املستثمرين بالبورصة، ويؤد 

، وحظر 
ً
ا  ورقابيَّ

ً
ا  وماليَّ

ً
ا وهكذا نرى وجوب دعم القطاع العقاري في اململكة املغربية تشريعيَّ

ة، وإصالح قطاع املضاربات الجامحة على أسعار العقارات، ورفع مستوى الضمانات ف ي القروض العقاريَّ

ت بأخطائها إلى  ة والتي أدَّ ة املتالعبة أو املخالفة للمهنيَّ التأمين العقاري، وإلغاء إدراج الشركات العقاريَّ

د من تحقيقها ملعايير اإلدراج، مع فرض 
ُّ
 عنها بعد التأك

ً
ة جديدة بدال إشعال األزمة، وإدراج شركات عقاريَّ

ة ذات د إلى -فما فوق  %25-نسب مرتفعة ال تخنق البورصة  حدود سعريَّ ، وتحويل األوامر بسعر محدَّ

 سعر السوق عند بدء حدوث األزمة.
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ي أزمتها دون حاجة لضبط سعرها  ِّ
 
ثمَّ إنَّ البورصة بعد ذلك ستنتعش لوحدها، وستستطيع تخط

هة لسعر السوق، وذلك ِّ
 إلى رقابة مشو 

ً
ي عادة ِّ

 األمر الذي يؤد 
ً
للتعارض الفكري بين الفلسفة  تنظيميا

ل التنظيمي املانع من التالقي الحر للعرض مع الطلب. ة، وبين التدخُّ  التي نشأت البورصة منها كسوق حرَّ

 ِّ
كها الضار  ضاعف من مخاطر األسعار في تحرُّ

ُ
ة من تشويه الرقابة لسعر السوق ت وهذه الوضعيَّ

ِّك األساس ي لبداية األزمة بمصالح جمهور املستثمرين في السوق، وتلك الوقا
ر واملحر  ِّ

 
 هي املؤش

ً
ئع أيضا

ر على وجود أزمة في البورصة  ِّ
 

ة، فهي املؤش ة، وانتهاًء باألزمة االقتصاديَّ  باألزمة املاليَّ
ً
ة، مرورا السوقيَّ

ة انحراف سعر السوق الحر من تلقاء ذاته؛ وذلك ألنَّ السوق ال ء كفوانخفاض كفاءتها أكثر من وضعيَّ

 ِّ
صح 

ُ
 ح مسارها بنفسها.ت
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 النتائج

ة"، فيما  -1 ة "وقف التسعير" عند تجاوز "الحدود السعريَّ لقد اختصر املشرع املغربي صالحيَّ

ة "إلغاء التسعير" عند وجود "خطأ في تبليغ البورصة لبيانات أمر التداول".  اختصر صالحيَّ

ة  -2 ة -أو قاطعات الدوائر-الحدود السعريَّ تمنع سعر السوق خالل  هي عبارة عن حدود سعريَّ

ن ُيحتسب بنسبة من السعر املرجعي، وهو سعر  ٍ أقص ى معيَّ
التداول املستمر من تجاوز حد 

 إغالق الجلسة السابقة.

ة ينتهك مبدأ السعر العادل. -3  خنق البورصة بنسٍب قليلٍة من الحدود السعريَّ

ر سعر السوق املصطنع ينتهك  -4  ادل.مبدأ السعر العتقديس استمرار التسعير مهما بلغ تغيُّ

ة التداول املبرمة على السعر امللغى. -5  إلغاء التسعير يعني إلغاء عمليَّ

ات امللغاة من سعر السوق  -6 ه يحذف سعر العمليَّ إلغاء التسعير يطعن في السعر العادل؛ ألنَّ

ل في البورصة. ِّ
 
 املتشك

ة لسوق الرساميل تنال من الت -7 ة للهيئة العامَّ ات الرقابيَّ اتالصالحيَّ  حديد القانوني لصالحيَّ

رة للبورصة. ِّ
 الشركة املسي 

 التوصيات

؛ أي اختيار العديد من أطيافها  -1
ً
 وليس عموديا

ً
رة أفقيا ِّ

ات الشركة املسي  توسيع صالحيَّ

ل من  ِّ
 
ه السعر السوقي العادل املتشك ِّ

ٍع في حاالتها التي قد تشو  وأنواعها دون تعميٍق أو توسُّ

ل أو التوازن التالقي الحر للعرض مع ال ِّ
 
طلب، ودون منحها استثناءات تنال من السعر املتشك

ل.
ُّ
 الطبيعي السابق للتشك
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د يقود سعر السوق  -2 اعتماد وجهة نظر بورصة برلين بتحويل نوع األوامر من أمر بسعر محدَّ

ب األزمة، إلى أمر بسعر السوق ليتمَّ تنفي جاه السعر الذي سبَّ ِّ
 
ق في ات ه ذنحو املزيد من التعمُّ

 من السعر املرجعي. %25على سعره القائم عند وصول نسبة التغير في السعر إلى نسبة 

 من  -3
ً
ة من حيث املبدأ، والسماح بتطبيقها عند التحرُّك العميق خوفا فتح الحدود السعريَّ

بة أو اختالل توازن البورصة، وذلك عند تجاوز سعر السوق  ِّ
 
حدوث حالة السوق املتقل

ر في الواقع العملي عن من السع %25لنسبة  ِّ
عب 

ُ
ها ت ر املرجعي، وهي النسبة التي وجدنا أنَّ

 االنتقال من حالة االرتفاع )الدعم( إلى حالة االنخفاض )التصحيح( في سعر السوق.

ات التي تنطوي على أخطاء السهو  -4 ة إلغاء التسعير ضمن إطار العمليَّ النصُّ على حصر صالحيَّ

 ن تكون ثابتة باملستندات.بتبليغ البورصة، وذلك بشرط أ

ات املخالفة للقوانين واألنظمة بأنها  -5 ة إلغاء التسعير الناتجة عن إلغاء العمليَّ اعتبار صالحيَّ

ٍ مبرٍم 
ة نتيجة جرٍم ثابٍت بحكٍم قضائي  ة تنحصر في حالة ثبوت قيام العمليَّ ة استثنائيَّ صالحيَّ

ِّ طريٍق من طرق الطعن.
 غير قابٍل ألي 

ة يجب على الشر  -6 رات بداية التباطؤ في جميع القطاعات االقتصاديَّ ِّ
 

رة مراقبة مؤش ِّ
كة املسي 

رات وتوصيات  ِّ
 

لة في البورصة بشركات مدرِّجة فيها، وذلك عبر االستفادة من مؤش
َّ
الـُممث

ة.  ة والعامليَّ  شركات التصنيف املحليَّ

ة على تباطؤ القطاعات  -7
َّ
ة الدال رات االقتصاديَّ ِّ

 
ة املوجودة في فرض متابعة املؤش االقتصاديَّ

رة. ِّ
ٍ صريٍح في قانون بورصة القيم املتغي 

ٍ قانوني 
 البورصة بموجب نص 

ة في البورصة؛ ألنَّ  -8 ات ضبط التسعير على األسهم القياديَّ إيالء حرٍص كبيرٍ عند تنفيذ صالحيَّ

ة تشويه سعر السوق بسبب  القرار الخاطئ بصدد هذه األسهم سيعني مضاعفة إمكانيَّ

ل التنظيمي الجائر.ا  لتدخُّ
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ة من حيث الرقابة والتصنيف، لكونه  -9 ة خاصَّ ة أهميَّ إيالء القطاع العقاري في اململكة املغربيَّ

ِّ توازن 
ة القادرة وحدها على هز  اسة واالستراتيجيَّ ة الحسَّ ة الحقيقيَّ من القطاعات االقتصاديَّ

ل التوازن السوقي للقطاع ؛ حيث 2015العرض والطلب في البورصة كما ظهر في أزمة  ِّ
 
ُيشك

 من 
ً
 مرتفعا

ً
رة لها تصنيفا ِّ

العقاري حجر األساس في كفاءة السوق، ما يمنح الشركة املسي 

ة.  حيث الكفاءة التنظيميَّ
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: املراجع العربية
ً
 أوال

مة، منشورات جامعة حلب، حلب، عام  - ِّ
ة املتقد   .2015د. عبد هللا ياسين بالل، األسواق املاليَّ

ة، مؤسسة البيان للطباعة والنشر  - صالح راشد الحمراني، دور شركات السمسرة في بورصة األوراق املاليَّ
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 .1995املصري والفرنس ي وبعض القوانين العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، عام 

 د. همام القوص ي: -

ة مصطنعة للتالعب باألسعار عبر التعامالت التداو   ة سعريَّ ة )أسلوب "إنشاء قوَّ ة في سوق األوراق املاليَّ ليَّ
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ة وأسواق رأس املال، منشأة املعارف، اإلسكندرية، عام د. منير إبرا - -  .1993هيم هندي، األوراق املاليَّ
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 في إعداد األحكام التحكيمية الجزئية صالحية املحكم

 

 صالحية املحكم في إعداد األحكام التحكيمية الجزئية

 

 كريم الرود 

 متخصص في التقنيات البديلة لحل املنازعات

 

الغاية التي من أجلها أبرم األطراف اتفاق التحكيم و فضلوا تسوية النزاع  يعتبر الحكم التحكيمي

ي فاألصل أن تصدر هذه األخيرة حكما ف عبر التحكيم من خالل تعيين الهيئة التحكيمية وقبولها للمهمة،

موضوع الدعوى منهيا للخصومة كلها فتفصل في حكم واحد في الطلبات املوضوعية املقدمة لها،كما قد 

و بالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هل  127در الهيئة التحكيمية أحكاما غير منهية للخصومة كلها تص

 القرارات نفس الوصف القانوني ؟  تحمل جميع هذه

و لعل الجواب عن هذا السؤال يضعنا أمام دراسة صالحيات الهيئة التحكيمية في إصدار أحكام 

األطراف، أو أحكام تمهيدية أو وقتية أو أحكام تحكيمية نهائية، لكن تحكيمية جزئية، أو فيما اتفق فيه 

سنقتصر في هذا املقال على صالحية الهيئة التحكيمية في إصدار أحكام تحكيمية جزئية على أن نتطرق 

 لصالحيتها في إعداد باقي األحكام التحكيمية في املقاالت القادمة.

هو الحكم الصادر في بعض املسائل األولية في النزاع  و ترتيبا على ما سبق يعتبر الحكم الجزئي

أيضا القانون مثل مسألة االختصاص و  –ن لألطراف األصلي املعروض على الهيئة التحكيمية حيث يمك

تحديد سلطة املحكمين للفصل في جانب من جوانب النزاع كمسألة اختصاص املحكم أو الحكم الذي  –

                                                           
 .397 :ص ،2007، منشأة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة األولى، "قانون التحكيم في النظرية و التطبيق": فتحي والي 127
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د القانون الواجب التطبيق، من خالل إصدار املحكم لحكم منفصل يقرر مبدأ املسؤولية أو الذي يحد

 .128يطلق عليه حكما جزئيا 

لقانون ، كاحكم سلطة إصدار األحكام الجزئيةقد أقرت العديد من قوانين التحكيم، منح املو 

أقرت و  .1699والقانون البلجيكي املادة  1955ملرافعات الهولندي املادة قانون او  188السويسري في املادة 

 .129من نظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية في باريس 21ذلك أيضا املادة 

األصل أن القانون هو من يحدد مجال اختصاص املحكم في إصدار هذه األحكام و يكون له ذلك و 

الذي يؤكد على صالحية الهيئة التحكيمية بالفصل  327 -9دون تفويض من األطراف مثل الفصل 

و بطلب من أحد األطراف في مسألة اختصاصها بأمر غير قابل للطعن وفق نفس شروط النظر تلقائيا أ

املحكمون د على أنه إذا لم يتفق األطراف و الذي أك 327-24في نفس الوقت، و كذا الفصل ضوع وفي املو 

مام أيكون قابال للطعن تحديدها بقرار مستقل من طرفها و  على تحديد أتعاب الهيئة التحكيمية، يتم

 رئيس املحكمة.

أما في حال غياب نص قانوني فينبغي الرجوع ألساس سلطة املحكمين أي اتفاق التحكيم، الذي 

يحدد حدود سلطتهم في إصدار األحكام الجزئية، حيث أن األصل أن الهيئة التحكيمية تتمتع في حالة 

و قرارات جزئية من عدمه سكوت اتفاق التحكيم عن هذه املسألة بسلطة تقديرية في إصدار أحكام أ

وفقا لظروف كل منازعة على حدة، وال يمكن تقييد سلطة املحكم في إصدار األحكام الجزئية إال بناء على 

 .130إرادة األطراف

                                                           
القانون العام، جامعة  : ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، شعبة"القرار التحكيمي و طرق الطعن فيه :خليل بوصنبورة 128

 .108 :ص .2008 -2007: عيةمنتوري،كلية الحقوق، قسنطينة، الجزائر، السنة الجام
، "-التحكيم و الوساطة و التوفيق  -البدائل القضائية لتسوية النزاعات االستثمارية و التجارية ": حسين عبد العزيز عبد هللا النجار 129

 .157 – 156 :ص .2014مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 
وفقا للتفسير الذي أعطته لها محكمة استئناف باريس كانت  «acte de mission»، فإن وثيقة املهمة «Eurodif»لذلك فإنه في قضية  130

تنص على أن للمحكمين الفصل في النازعات من خالل إصدار أحكام مستقلة للفصل في مسألة االختصاص و قد استخلصت املحكمة أن 

، باإلعمال لنص )البند في اتفاق األطراف املجسد في وثيقة املهمة(هذا النص هناك محال للطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي الذي أغفل 
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بالتالي يمكن القول بأن طبيعة هذه األحكام أنها غير منهية للخصومة و في نفس الوقت فاصلة في و 

من  42و ما جعل املشرع املصري يقر بهذه الطبيعة في الفصل املوضوع بالنسبة لبعض الطلبات، و ه

يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو في جزء من "قانون التحكيم املصري الذي جاء فيه

 " .الطلبات و ذلك قبل إصدار الحكم املنهي للخصومة

أنه يفصل في جزء و يالحظ أن الحكم الجزئي هو حكم موضوعي و ليس وقتي أو تمهيدي و يتميز 

زه عن الحكم النهائي و بالتالي فالهيئة تستنفد ـمن املسائل محل النزاع املطروح و ليس كلها و هذا ما يمي

 .131واليتها فيما فصلت فيه بموجب الحكم الجزئي فليس لها إعادة النظر فيما فصلت فيه مرة أخرى 

التطبيق يكون في حالة تفويض أما بخصوص الحكم الجزئي الفاصل في مسألة القانون الواجب 

األطراف الصريح أو الضمني لهيئة التحكيم بتحديد هذا القانون و في هذه الحالة تصدر حكما مستقال 

بتحديده و تتمثل أهمية هذا الحكم في تثبيت القانون املطبق على النزاع و تجنيب األطراف صعوبة 

لك املبادئ العامة للقانون إضافة إلى الحكم في التعرض في حججهم إلى كل القوانين املحتملة بما في ذ

 .132مسألة األسس التنظيمية للعملية التحكيمية

                                                           

من قانون اإلجراءات املدنية الفرنس ي الجديد، لتجاوز املحكم املهمة املسندة إليه، إال أن محكمة النقض الفرنسية  3فقرة  1502املادة  

كان يمكنها أن تصل إلى النتيجة املتقدمة إال من خالل تفسيرها لاللتزام  ألغت القضاء املتقدم باالستناد إلى أن محكمة استئناف باريس ما

بالفصل باملنازعة بأحكام مستقلة، و هو إلتزام لم يحدده األطراف في وثيقة املهمة بمقتض ى شرط صريح وواضح. حيث ذكرت املحكمة ما 

 : يلي

« Le tribunal qui est strictement tenu par les térms  de l’acte de mission ; outrepasse sa mission en joignant au fond l’exception 

d’incompétence alors qu’il résultat du dit acte de mission que le tribunal était appelé  uniquement a trancher un problème de 

compétence .la sentence qui résulte doit être annulé »         

 نفس الصفحة. 3، و هامش رقم 108 :خليل بوصنبورة، م. س، ص
 .397 :ص. 2007، منشأة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة األولى، "قانون التحكيم في النظرية و التطبيق": فتحي والي 131
البديلة لحل النزاعات من خالل الصلح و التحكيم و الوسائل ، مقال منشور ضمن أعمال ندوة "الحكم التحكيمي" :محمد فاضل الليلي 132

 .281 :. ص2007اجتهادات املجلس األعلى، مطبعة األمنية، الرباط، طبعة 
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أما الحكم التحكيمي الجزئي الفاصل في املسؤولية و في شأن قيمة التعويض فإنه ال يمكن الفصل 

ددوا أن يح، نظرا ألهميته التي تساعد األطراف إلى التسوية و يسمح للمحكمين ب133فيها على نحو مجرد 

بشكل دقيق مهمة الخبير الذي يمكن أن تكلفه هيئة التحكيم بتحديد قيمة أو قدر الضرر الذي نتج عن 

فعل أو تصرف معين، كما يساعد تحديد املسؤولية توجيه دفوعات األطراف و تحديد النقاط التي ينبغي 

 .134أن ينصب عليها دفاعهم 

حكمين لألحكام الجزئية من قبيل مسألة االختصاص أخيرا تجدر اإلشارة إلى أن مسألة إصدار امل

أو املسؤولية مثال يتوقف على معرفة ما إذا كان له تأثير على حل املسائل األخرى املتصلة باملوضوع، و 

بالتالي فيخضع لسلطتها التقديرية و تكون أمام خيار إصدارها متى اشترط األطراف ذلك في اتفاق 

الهيئة أن ال فائدة في الفصل في مسألة االختصاص أو املسؤولية بحكم جزئي  التحكيم، و بالتالي إذا رأت

فإنها تبت في املوضوع بحكم واحد يشمل كل القضايا املطروحة على الهيئة التحكيمية بما في ذلك 

 .135االختصاص و املسؤولية 

  

                                                           
" ..  إال أن الطلبات املقدمة من طرف الطاعنة كانت ترمي إلى الحكم على : جاء في قرار ملحكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء أنه133

القانونية عن الضرر الناتج عن عدم منحها رخصة بناء التجزئة بسبب عدم إدالء البائعة بشهادة البائعة بأدائها تعويضا مع الفوائد 

 التسليم املؤقت و إلزام هذه األخيرة بإتمام أشغال التجزئة و القيام بجميع اإلجراءات اإلدارية قصد الحصول على شهادة التسليم املؤقت

ن تاريخ توصل الطاعنة بشهادة التسليم املؤقت من أجل إنهاء أشغال املشروع، و هو ما م 14/2و احتساب ثالث سنوات الواردة في البند 

وجدت معه الهيئة التحكيمية نفسها في حالة تحديد املسؤولية من عدمها ستكون ملزمة بالبت في مسائل نزاعيه خارجة عن و اليتها إذا 

تحكيم في البحث و البت في التصرفات و الوقائع التي تنشأ بعد انتقال لم يتفق الطرفان في شرط التحكيم على تحديد صالحيات هيئة ال

دراسة (رقابة القضاء على التحكيم "عبد الكبير العلوي الصوص ي،  : مشار إليه 31/03/2006صادر بتاريخ  1489/2006امللكية .." قرار عدد 

 .318-317 :، ص695، هامش رقم 2012، دار القلم، الرباط، الطبعة األولى، ")في القانون املغربي و املقارن 
 .281 :محمد فاضل الليلي، م . س، ص : .و في نفس االتجاه أنظر112م . س، ص  :خليل بوصنبورة: أنظر 134
 .281 :م . س، ص :محمد فاضل الليلي 135
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 حكم التحكيم اإللكتروني وتنفيذه

 

 حكم التحكيم اإللكتروني وتنفيذه

 

 الديجور أكرم 

 في سلك الدكتوراه كلية الحقوق وجدةباحث 

 

من أبرز املسائل التي تضع مشروعية التحكيم اإللكتروني على  136يعتبر حكم التحكيم اإللكتروني

املحك، على اعتبار أنه يمثل ثمرة اتفاق وإجراءات عملية التحكيم بمجملها بالنسبة ألطراف التحكيم 

 من جهة وجزء من سلطات الدولة وسيادتها متمثلة بالقضاء من جهة أخرى.

 تروني في تنفيذ الحكم الصادر في النزاع، إال أن ذلكوتتجلى ثمرة اللجوء إلى مسطرة التحكيم اإللك

التنفيذ يثير مجموعة من اإلشكاالت مرتبطة بعدم تناسب القوانين الوطنية مع اإلجراءات التحكيمية 

اإللكترونية، وارتباط التنفيذ بأكثر من نظام قانوني وطني، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل فعالية أحكام 

 التحكيم اإللكتروني.

لتعرف على ماهية حكم التحكيم اإللكتروني وكيفية تنفيذه، سوف نتطرق في هذا املطلب إلى و 

 صدور حكم التحكيم اإللكتروني )املطلب األول(،  ثم لنبين كيفية تنفيذه وحفظه )املطلب الثاني(.

                                                           
أو نظام القاض ي االفتراض ي لم تتعرض لتعريف حكم التحكيم  جدير بالذكر أن الئحة املحكمة اإللكترونية، أو قواعد مركز الوايبو  136

 ماإللكتروني، ونظًرا ألن التحكيم اإللكتروني يتم عبر وسائط إلكترونية وشبكة اتصاالت عاملية كاإلنترنت، فيرى البعض أنه يقصد به الحك

تواجد املادي ألعضاء هيئة التحكيم في مكان واحد الذي يصدر عن هيئة التحكيم بوسيلة إلكترونية، وتنتهي به الخصومة دون اشتراط ال

إلصداره. محمد محمود جبران، التحكيم االلكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة االلكترونية، رسالة لنيل املاجستير في القانون الخاص، 

 .145 :، ص2009جامعة الشرق الوسط، األردن، 
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 املطلب األول: صدور حكم التحكيم اإللكتروني

تنش ئ الهيئة التحكيمية قناعتها بإصدار الحكم التحكيمي بعد فحص جميع املستندات املقدمة 

من األطراف، وبعد التمكن من االستماع للشهود ومناقشة تقارير الخبراء للتأكد من صحة املحررات 

ستلزمات مل اإللكترونية، وبالتالي تكون الدعوى جاهزة للفصل فيها، ولكن البد أن يصدر هذا الحكم وفقا

تعد من النظام العام تتجلى في طريقة إعداد الحكم والحصول على أغلبية األصوات وأيضا ضرورة 

 صدوره على الشكل املطلوب.

كما تصدر هيئة التحكيم العديد من القرارات منذ بداية مهمتها وأثنائها وفي بعض الحاالت بعد 

 . املادية من أجل تبليغه وحفظه وفق الشروط الالزمةنهايتها، كتفسير الحكم أو تعديله وتصحيح األخطاء 

ولهذا، سوف نتناول في هذا الفرع إلعداد حكم التحكيم اإللكتروني )الفقرة األولى(، ثم تصحيح 

 وتفسير حكم التحكيم اإللكتروني والطعن فيه )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: إعداد حكم التحكيم اإللكتروني

في التحكيم اإللكتروني بالوسائط اإللكترونية كالبريد اإللكتروني  137ه تتم املداولةبداية نشير إلى أن

ويجب صدور التحكيم اإللكتروني من  . 138أو الفيديوكونفرانس، أو عن طريق نظام الدوائر التليفزيونية

لية أو قهيئة التحكيم بكامل تشكيلها، وال يجوز لألغلبية إصدار حكم التحكيم اإللكتروني في غياب األ

 . 139دون أخذ رأيها إذ مثل هذا الحكم يكون صادرا ممن ليس له سلطة إصداره، ويعتبر حكًما منعدًما

                                                           
توصال إلصدار الحكم، بحيث يأتي ثمرة لتعاونهم، وهي عبارة عن مناقشة تتم بين أعضاء يقصد باملداولة " تبادل الرأي بين املحكمين  137

هيئة التحكيم، ويمكن أن تتكون هيئة التحكيم من محكمين موجودين في دول مختلفة، والنصوص املنظمة لقانون التحكيم لم تشترط 

 :محمد محمود جبران، مرجع سابق، ص –داولة بالتليفون والفاكس" شكال معينا للمداولة وهذا ما تجسده املمارسة التحكيمية بإجراء امل

144 . 
فض املنازعات بالتحكيم االلكتروني عبر وسائل االتصال اإللكترونية، دار النهضة العربية، الطبعة  :خيري عبد الفتاح السيد البتانوني 138

 .166 :، ص2012الثانية ،
 .22 :، ص1997النهضة العربية، التحكيم التجاري الدولي، دار  :محسن شفيق 139
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ويعرف حكم التحكيم، بأنه: " كافة القرارات الصادرة عن املحكم، والتي تفصل بشكل قطعي في 

جزئية  ككل أم قرارات املنازعات املعروضة عليه سواء كانت تلك القرارات كلية تفصل في موضوع املنازعة

تفصل في شق منها وسواء تعلقت هذه القرارات بموضوع املنازعة ذاتها أو باالختصاص أو بمسألة تتعلق 

 .140باإلجراءات طاملا أدى باملحكم إلى الحكم بإنهاء الخصومة"

ز ولوائح مراك 142واإلتفاقيات الدولية 141وفي هذا االطار نشير إلى أنه تقر جل التشريعات الوطنية

شرط كتابة  الحكم التحكيمي والتوقيع عليه، دون اشتراط شكلية معينة لصياغتها، فقد  143التحكيم

تكون بخط اليد أو بالوسائل اإللكترونية، لذا فإن صدور الحكم بالكتابة اإللكترونية يحقق شرط 

 .144الشكل املطلوب

كتروني ة حكم التحكيم اإللوبالنسبة لهيئات التحكيم اإللكترونية، فإن قواعدها قد اشترطت كتاب

، وإفرا  مضمون الحكم في قالب مكتوب حتى يتمكن األطراف من اإلطالع عليه ورقابته 145الصادر عنها

 .146والطعن عليه وتنفيذه

                                                           
 .484 :، ص2011التحكيم اإللكروني، دار الجامعة الجديدة، طبعة  :محمد مامون سليمان 140
( من القانون 213/5( من القانون املصري والتي جاء فيها: " يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه املحكمون"، املادة )43من ذلك املادة ) 141

 ( من قانون التحكيم السعودي.17من القانون البحريني، واملادة ) (239اإلماراتي، املادة )
على: تصدر كل قرارات التحكيم كتابة، وتكون نهائية وملزمة  2010( من قواعد األونسترال للتحكيم بصيغتها املنقحة عام 34/2املادة ) 142

قية نيويورك الخاصة بتنفيذ أحكام املحكمين األجنبية ( من اتفا4لألطراف، وينفذ األطراف كل قرارات التحكيم دون إبطال. واملادة )

 .1958واالتراف بها لسنة 
 ( من القواعد املنظمة لغرفة التجارة الدولية.29و  28املواد ) 143
سمير دنون، العقود اإللكترونية في إطار تنظيم التجارة اإللكترونية، املؤسسة الحديثة  -على،  للمزيد من التفصيل املرجو اإلطالع 144

 .208 :، ص2005للكتاب، لبنان 
 ( من قواعد املحكمة اإللكترونية التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.54من ذلك املادة ) 145
دراسة تحليلية مقارنة إلشكالية االختصاص واالرتباط باألنظمة القانونية، أطروحة  تسوية منازعات التجارة اإللكترونية :محمد ملسلك 146

 لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية سال، السنة الجامعية،

 .316 :، ص2015 -2014
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أما فيما يتعلق بوجوب توقيع الحكم، والذي يعتبر شرطا أساسيا لصحته، ويؤكد أن الحكم 

واالتفاقيات  147تابته وإصداره، فإن التشريعات الوطنيةمنسوب ألعضاء هيئة التحكيم الذين قاموا بك

أقرت بإمكانية التوقيع اإللكتروني على أحكام التحكيم ومنحتها ذات الحجية التي للتوقيع  148الدولية

 .149التقليدي

من قانون املسطرة املدنية  327-25و 327-23أما بالنسبة للمشرع املغربي فقد نص في الفصل 

على أنه يصدر الحكم  327-23على مجموعة من الشروط في الحكم التحكيمي، حيث نص في الفصل 

التحكيمي كتابة ويجب أن يتضمن عرضا موجزا للوقائع وادعاءات األطراف ودفوعاتهم على التوالي 

فينص على ضرورة أن يوقع الحكم التحكيمي كل من محكم من  327-25ستندات... أما الفصل وامل

على ضرورة اإلدالء بأصل الحكم التحكيمي مرفقا باتفاق التحكيم  327-47املحكمين، كما نص الفصل 

على أنه" يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية  327-22أو نسخ من هاتين الوثيقتين، في حين نص الفصل 

ألصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية، ويجب على جميع املحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم ا

 .327-16التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية في الفصل 

ومما تجدر اإلشارة إليه أن اإلعتراف الواسع للكتابة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني سواء عند 

حكيم اإللكتروني أو عند إصدار حكم التحكيم النهائي الفاصل في النزاع، فإن كافة تحرير اتفاق الت

                                                           
 امات والعقود املغربي، على أنه: من قانون اإللتز  327-3ينص الفصل  147

" يفترض الوثوق في الوسيلة املستعملة في التوقيع اإللكتروني، عندما تتيح استخدام توقيع إلكتروني مؤمن إلى أن يثبت ما يخالف ذلك، 

عية وفق النصوص التشري يعتبر التوقيع اإللكتروني، مؤمنا إذا تم إنشاؤه وكان هوية املوقع مؤكدة وتمامية الثيقة القانونية مضمونة

ها بوالتنظيمية املعمول بها في هذا املجال. وتتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن واملختومة زمنيا بنفس قوة اإلثبات التي تتمتع 

 الوثيقة املصادق على صحة توقيعها واملذيلة بتاريخ ثابت".
 كيم التجار الدولي والتي جاء فيها:( من القانون النموذجي للتح31نصت على ذلك املادة ) 148

 ( من القانون النموذجي للتجارة اإللكترونية.7" يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه املحكم أو املحكمون"، واملادة ) 
والتي جاء فيها: ، O.M.P.I( من الئحة املنظمة العاملية للملكية الفكرية 54نصت على ذلك أيضا لوائح التحكيم اإللكترونية، منها املادة ) 149

 ( من الئحة املحكمة اإللكترونية.25/3"يوقع الحكم إلكترونيا من أعضاء اللجنة "، واملادة )
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املستندات اإللكترونية ال بد أن تكون قابلة إلفراغها على الورق )صيغة مطبوع( وذلك حتى يمكن تقديمها 

 .150للمحاكم من أجل طلب تأييد الحكم واملصادقة عليه وتنفيذه

ي مثله مثل األحكام الصادرة عن القضاء الوطني، حيث يجب أن ويعتبر حكم التحكيم اإللكترون

 .151تتوفر فيه بعض البيانات الشكلية واملوضوعية حتى يستقيم هذا الحكم ويكون قابال للتنفيذ

ومن أجل التأكد من أن هيئة التحكيم اإللكترونية لم تخالف أمرا من األمور املتعلقة باتفاق 

مضمون حكم التحكيم، وما ورد به من بيانات شكلية، وهي البيانات التحكيم اإللكتروني من خالل 

 . 153، وتاريخ ومكان صدوره152الخاصة باألطراف وهيئة التحكيم وصورة من اتفاق التحكيم اإللكتروني

وترجع أهمية تحديد تاريخ صدور حكم التحكيم، إلى أن تحديد هذا التاريخ يتضح معه، عما إذا 

مليعاد املحدد إلصداره، وأن الحكم ال يبدأ في رتيب آثاره إال من تاريخ صدوره، كان الحكم قد صدر خالل ا

 .154وأن أي طارئ يحدث لهيئة التحكيم ال يؤثر في صحة الحكم الصادر قبل ذلك

ووفًقا لقواعد وأنظمة ولوائح مراكز وهيئات التحكيم اإللكتروني املؤسس ي فإنه يتم النص فيها 

يم اإللكتروني باأليام أو بالساعات، على خالف التحكيم التقليدي فهو على ميعاد إصدار حكم التحك

                                                           
واملشاكل التي تثيرها (، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية  –معامالتها  –البنوك اإللكترونية ) ماهيتها  :بالل عبد املطلب بدوي  150

 .198 :، صدرها أساتذة كلية الحقوق عين شمس، يص2004واالقتصادية، ع األول، السنة السادسة واالربعون، يناير، 
 من ق.م.م، على أنه:  327-24في الفصل وفي هذا اإلطار نشير إلى أن املشرع املغربي أوجبها  151

 " يجب أ يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي:

 أسماء املحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم؛ -1

 تاريخ صدوره؛ -2

 مكان إصداره؛-3

وإن اقتض ى الحال، أسماء املحامين األسماء العائلية والشخصية لألطراف أو عنوانهم التجاري وكذا موطنهم أو مقرهم اإلجتماعي. -4

 أو أي شخص مثل األطراف أو آزرهم".
 يرجع اشتراط ذلك لكون صورة االتفاق على التحكيم اإللكتروني هي التي تتضمن طبيعة املهمة املسندة إلى أعضاء هيئة التحكيم. 152
يجب أن يبين القرار تاريخ صدور ومكان التحكيم املحدد  ( من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، على أنه : "31نصت املادة ) 153

 ( من قانون املرافعات الفرنس ي.1472..." كما نصت على ذلك املادة )
حكم التحكيم اإللكتروني، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية،  :محمود السيد عمر التحيوي  -على،  للمزيد من التفصيل يرجى اإلطالع 154

 .295 :، ص2011الطبعة األولى 
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يحسب بالشهور أو األيام. ملا يمتاز به التحكيم اإللكتروني من سرعة عبر شبكة اإلنترنت فطبقا ملؤسسة 

التحكيم األمريكية فإنه وفقا لنظام القاض ي االفتراض ي يصدر املحكم قراره الفاصل في املوضوع خالل 

ن وسبعين ساعة من تاريخ تقديم طلب التحكيم وطبقا ألحكام الالئحة املوحدة لهيئة االيكان فتصدر اثني

هيئة التحكيم قراراها في مدة ال تقل عن خمسة وأربعين يوًما وال تزيد عن خمسين يوًما، ووفًقا لنظام 

ثين ع خالل خمسة وثالمركز التسوية اإللكتروني بكندا تصدر محكمة التحكيم قرارها الفاصل في النزا

 .155يوًما من تاريخ انتهاء إجراءات التحكيم

كما ترجع أهمية تحديد مكان صدور حكم التحكيم، إلى أن هذا املكان هو الذي على أساسه يتم 

تحديد املحكمة املختصة بنظر الطعن في الحكم، واإلجراءات الخاصة بتنفيذه، وأنه من بين معايير 

 وطني أم اجنبي.تحديد ما إذا كان الحكم 

وفي هذا اإلطار نشير إلى أنه إذا كان تحديد مكان صدور حكم التحكيم في التحكيم التقليدي يتم 

بسهولة، فإن األمر على خالف ذلك بالنسبة للتحكيم اإللكتروني، ألن الحكم التحكيمي يصدر عبر شبكة 

 . 156الي يصعب تحديد مكان صدورهاألنترنت من هيئة قد تجتمع عبر هذه الشبكة من دول مختلفة، وبالت

                                                           
من قانون التحكيم املصري على أن: "اتفاق التحكيم ينتهي بإصدار هيئة التحكيم الحكم املنهي للخصومة خالل  1/45نصت املادة  155

 شهرا من تاريخ بدأ إجراءات التحكيم".  12امليعاد الذي اتفق عليه الطرفان وفي حالة عدم اتفاق األطراف يجب أن يصدر الحكم خالل 

قا لنظام الوساطة التحكيمية املعتمدة من طرف املنظمة العاملية للملكية الفكرية حيث تجري إجراءات التحكيم عبر االنترنت فإنه أما وف

 يوما من تاريخ تسجيل اسم الدومين. 60يوما بالنسبة للمنازعات تثار خالل  30يلزم أن يصدر قرارا فاصال في املنازعة املعروضة خالل 

على أن "تقوم هيئة التحكيم وبشكل تلقائي خالل الثالثين يوما التالية لنطق  327-28رع املغربي، فقد نص في الفصل وفيما يخص املش

 بالحكم التحكيمي".

 وقد تعددت االتجاهات الفقهية لتحديد مكان صدور حكم التحكيم اإللكتروني: 156 

يشترط تحديد مكان صدور حكم التحكيم اإللكتروني مباشرة بواسطة األطراف أو بطريقة غير مباشرة بواسطة هيئة  اإلتجاه األول: -

 التحكيم، وفي حالة عدم تحديد هذا املكان في الحكم فإن ذلك يؤدي إلى بطالن هذا الحكم.

- KAUFMANN (G), KOHLER, le lieu de l'arbitrage a l'une de la mondialisation, réflexions a propos de deux formes récentes 

d'arbitrage, rev.arb, 1998, p 751. 

: يرى أن مكان حكم التحكيم هو مكان هيئة التحكيم اإللكترونية، لكونه هو املكان الذي باشر منه املحكمون إجراءات االتجاه الثاني -

 .546 :مرجع سابق، ص :محمد مامون سليمان -على: إلطالع العملية التحكيمية، للمزيد من التفصيل يرجى ا

: يرى أن التحكيم اإللكتروني ال يحتوي على مكان محدد إلصدار حكم التحكيم، فاملكان الجغرافي الذي يفرض وجود االتجاه الثالث -

ذلك من خاللها إصدار الحكم، ل مسافات وإقليم وحدود ال تتوفر في نظام التحكيم اإللكتروني الذي يتم عبر شبكات االتصال والتي يتم
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أما بالنسبة للبيانات املوضوعية فإنها تتعلق بجوهر النزاع القائم بين األطراف، وعن طريقها يتم 

التعرف على كيفية قيام هيئة التحكيم اإللكترونية بالفصل في النزاع، وأيضا األسباب التي استندت إليها 

، باالضافة إلى البيان األساس ي 158األطراف ومستنداتهم ، ومضمون أقوال157هيئة التحكيم لصدور الحكم

 .159املتمثل في منطوق حكم التحكيم اإللكتروني والذي يتم تنفيذ هذا الحكم بناءا عليه

 

 .الفقرة الثانية: تصحيح وتفسير حكم التحكيم االلكتروني والطعن فيه

ي النزاع منهي للخصومة كلها فتنتهي مهمة هيئة التحكيم اإللكتروني بصدور حكم تحكيم إلكتروني 

املعروض عليها، وتنتهي به واليتها، إال أنه يمكن لألطراف الرجوع إلى هيئة التحكيم اإللكتروني لتفسير ما 

                                                           

يجب عدم تحديد مكان معين للتحكيم اإللكتروني، أي أنه يكون تحكيم إلكتروني طليق وحر غير مقيد بمكان معين. وقد أخذت بهذا 

 االتجاه لوائح املحكمة اإللكترونية، التي لم تحدد مكان التحكيم باعتباره مكان جغرافي.

تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة الصادرة في الخارج، دار النهضة  :حسام الدين فتحي ناصف -الع على: للمزيد من التفصيل يرجى اإلط  

 .23 :، ص2005العربية، القاهرة طبعة 

: يرى أن مكان صدور حكم التحكيم هو مكان موقع القضية على األنترنت، ألن هذا املوقع هو الذي باشر منه املحكمون االتجاه الرابع -

 إجراءات التحكيم أنه مكان محايد ويتافق مع خصوصية التجارة اإللكترونية.

علومات االلكترونية في القانون الدولي الخاص، عقود خدمات امل :عادل أبو هشيمة محمود حوته -لى: للمزيد من التفصيل يرجى اإلطالع ع  

 .315 :، ص2005، دار النهضة العربية، القاهرة، 2ط 

 : يرى أن مكان صدور حكم التحكيم اإللكتروني، هو املكان الذي قامت هيئة التحكيم بالتوقيع على هذا الحكم.اإلتجاه الخامس -

الرقابة على أعمال املحكمين، دار النهضة العربية، القاهرة، ط  :عبد الهادي شحاته محمد نور  -لى: للمزيد من التفصيل يرجى اإلطالع ع  

 .112 :، ص1993

ونحن نرجح االتجاه األول الذي يرى أن مكان صدور الحكم هو املكان املحدد من طرف األطراف أو من طرف هيئة التحكيم اإللكترونية،  

( من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، واملادة 31يات الدولية، من ذلك املادة )وهو ما نصت عليه العديد من القوانين واالتفاق

 ( من قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس.14)
يعد هذا الشرط من بين الضمانات األساسية للتقاض ي، بحيث يجب أن تكون الحكام مسببة، وأن هذه األسباب ال تعريها ثمة قصور  157

 ؤدي إلى الطعن ببطالن الحكم التحكيمي اإللكتروني.ي

- CAPRIOLI (E), arbitrage et mediation dans le commerce électronique, (L'exprierice du cyber tribunal) Rev.arb, N2, 1999., p : 

237. 
من اشتراط تلك البيانات في حكم التحكيم االلكتروني هو التأكد من أن هيئة التحكيم اإللكتروني قد قامت بالفصل في جميع  الهدف 158

 الطلبات املقدمة من األطراف املحتكمين وفي امليعاد املحدد. 

، ني، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندريةحكم التحكيم اإللكترو :محمود السيد عمر التحيوي  -على:  للمزيد من التفصيل يرجى اإلطالع  

 .298، 2011الطبعة األولى 
 .318 :مرجع سابق، ص :محمد ملسلك -يرجى اإلطالع على:  للمزيد من التفصيل 159
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وقع في منطوق حكمها من غموض أو إبهام، أو لتصحيح بعض األخطاء املادية في منطوق أو أسباب 

 حكمها بإصدار حكم  تصحيحي تكميلي.

حكم التحكيم أن يصدر من أغلبية أعضاء الهيئة، إذ يسري عليه ما يسري على إصدار ويراعى في 

، وال يختلف األمر في التحكيم اإللكتروني عنه في التحكيم العادي حتى في املدد، حيث 160الحكم األصلي

 الدولية تأخذ بمدة الثالثين يوما لتقديم طلب 162واالتفاقيات 161يالحظ أن أغلب التشريعات الوطنية

 التصحيح. 

                                                           
 .343 :عبد املنعم زمزم، مرجع سابق، ص 160

على تصحيح أخطاء مادية وكتابية  وقد حدد املشرع املغربي صالحية هيئة التحكيم فيما يخص تصحيح الحكم حيث تم االقتصار  161 

من قانون املسطرة املدنية على أنه: تقوم هيئة التحكيم خالل ثالثين يوما املوالية لتبليغ الحكم  327-28وحسابية حيث نص في الفصل 

 التحكيمي.

وفق هذا النص لهيئة التحكيم  تصحيح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو الكتابة أو أي خطأ من نفس القبيل وارد في الحكم، وال يجوز 

 تصحيح األخطاء التي وردت في الحكم من حيث النزاع أو موضوعه كما ال يجوز لها الرجوع في الحكم أو إدخال تعديل جوهري عليه.

 من ق م م األردني على أن: 46كما تنص املادة 

كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناًء تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة،  -أ " 

على طلب أحد الخصوم، وتجري الهيئة التصحيح من غير مرافعة، خالل الثالثين يوما، التالية لتاريخ صدور الحكم، أو إيداع طلب 

 التصحيح، حسب مقتض ى الحال.

الطرفين، خالل ثالثين يوًما من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم  يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويبلغ إلى -ب 

 سلطتها في التصحيح، يجوز التمسك ببطالن هذا القرار بدعوى تسري عليها أحكام هذا القانون".

 على أنه: (Wipo)( من الئحة املنظمة العاملية للملكية الفكرية 66تنص املادة ) 162 

يوما بعد تسليم قرار التحكيم أن يطلب إلى محكمة التحكيم بموجب إخطار موجه إليها مع نسخة  30ضون ألي من الطرفين في غ -أ" 

للمركز وللطرف اآلخر أن تصحح أي أخطاء كتابية أو مطبعية أو حسابية في قرار التحكيم وإذا رأت محكمة التحكيم أن لذلك الطلب ما 

الطلب ويتخذ كل تصحيح شكل مذكرة منفصلة وموقعة من محكمة التحكيم وفقا  يوما بعد تسليم 30يبرره أجرت التصحيح في غضون 

 /د( ويصبح جزء من قرار التحكيم.62للمادة )

 يوما بعد تاريخ قرار التحكيم" 30ملحكمة التحكيم أن تصحح أي خطأ من النوع املشار إليه في الفقرة )أ( بمبادرة منها في غضون  -ب

 األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على أنه:من قانون  33وتنص املادة   

 في خالل ثالثين يوًما من تاريخ تسلم قرار التحكيم، وما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى: -1

يجوز لكل من الطرفين، بشرط إخطار الطرف اآلخر، أن يطلب من هيئة التحكيم، تصحيح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء  " -أ

 أو كتابية أو طباعية، أو أية أخطاء أخرى مماثلة.حسابية 

ويجوز ألحد الطرفين، بشرط إخطار الطرف اآلخر، أن يطلب من هيئة التحكيم، تفسير نقطة معينة في قرار التحكيم أو جزء معين  -ب

 منه، إن كان الطرفان قد اتفقا على ذلك.

يح أو تصدر التفسير، خالل ثالثين يوًما من تاريخ تسلم الطلب، ويكون وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره، فإنها تجري التصح

 التفسير جزًءا من قرار التحكيم.
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واملالحظ أن تصحيح الحكم التحكيمي يجب أن أال يتجاوز األخطاء املادية الواقعة فيه. أما إذا 

تجاوزها، فتكون هيئة التحكيم قد تجاوزت سلطتها، مما يجيز تمسك صاحب العالقة بطلب بطالن 

 الحكم التحكيمي بدعوى تقام بهذا الشأن.

يوما من تاريخ صدور الحكم  15تقرر مدة أقل وهي أما بخصوص املحكمة االفتراضية فإنها 

يوم لتصحيح  30، عكس منظمة الويبو والتشريع املغربي وأغلب التشريعات التي تقرر مدة 163التحكيمي

الخطأ كيفما كان، سواء كان كتابيا كاألخطاء اإلمالئية لبعض العبارات واأللفاظ أو حسابيا كاألخطاء 

ويمكن التصحيح إما من الهيئة من تلقاء نفسها وإما بطلب من  يض.الرقمية املتعلقة بقيمة التعو 

األطراف، فإذا كان عن طريق األطراف فإنه يتعين بخصوص املحكمة االفتراضية على الخصم اإللكتروني 

تقديم الطلب خالل سبعة أيام من تاريخ إعالن الحكم كما تلتزم بمنح الطرف اآلخر مهلة إضافية قدرها 

تاريخ إعالنه بطلب التصحيح، بهدف إتاحة الفرصة املناسبة أمامه إلبداء مالحظاته. وإذا  سبعة أيام من

 . 164انقضت املدة انقض ى الحق في هذا التصحيح

تقدم تلك الطلبات بالوسائل اإللكترونية التي تقدم بها الطلبات واملذكرات في خصومة التحكيم 

اإللكتروني ويفصل فيها بذات الطريقة التي فصل بها النزاع التحكيمي، وال يترتب على رفع دعوى بطالن 

 .165طلباتتلك الحكم التحكيم أو طلب األمر بتنفيذه سلب اختصاص هيئة التحكيم اإللكتروني بأي من 

                                                           

/أ( من هذه املادة، وذلك خالل ثالثين 1ويجوز لهيئة التحكيم، أن تصحح، من تلقاء نفسها، أي خطأ من النوع املشار إليه في الفقرة ) -2

 يوًما من تاريخ صدور القرار.

الطرفان، على خالف ما يلي، يجوز ألي من الطرفين، وبشرط إخطار الطرف الثاني، أن يطلب من هيئة التحكيم، خالل  ما لم يتفق -3

ثالثين يوًما من تسلمه قرار التحكيم، إصدار قرار تحكيم إضافي، في املطالبات التي قدمت خالل إجراءات التحكيم، ولكن قرار التحكيم 

 إن لهذا الطلب ما يبرره، وجب عليها أن تصدر ذلك القرار اإلضافي، خالل ستين يوًما. أغفلها. إذا رأت هيئة التحكيم،

يجوز لهيئة التحكيم، أن تمدد، إذا اقتض ى األمر، الفترة التي يجب عليها خاللها إجراء تصحيح، أو إعطاء تفسير، أو إصدار قرار تحكيم  -4

 ( من هذه املادة.2( والفقرة )1إضافي بموجب الفقرة )

 على تصحيح قرار التحكيم وتفسيره، وعلى القرار اإلضافي". 31ري أحكام املادة تس -5
 ( من الئحة تحكيم املحكمة الفضائية.26نصت على ذلك املادة ) 163

 .344 :مرجع سابق، ص :عبد املنعم زمزم 164 

 .171 :مرجع سابق، ص :خيري عبد الفتاح السيد البتانوني 165 
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شروط معينة، إذا  166وتجدر اإلشارة إلى أنه تطبيقا للقواعد العامة، يتعين لقبول طلب التفسير

لم تتوفر وجب القضاء بعدم قبوله. وهذه الشروط هي أن يكون الحكم قد شاب منطوقه غموض أو 

فال يجوز الرجوع إلى  إبهام، أو شك في التفسير، أو يحتمل أكثر من معنى، أما إذا كان الحكم واضًحا،

هيئة التحكيم لتفسيره، إذ تكون غاية طالب التفسير، ال مجرد تفسير الحكم، إنما محاولة إعادة طرح 

النزاع مرة أخرى لنفس الهيئة التي أصدرت الحكم، هو ما ال يجوز، ومن ثم ال يقبل طلب التفسير في 

 .167مثل هذه الحاالت

ه لم ترد أحكام خاصة بخصوص الطعن في حكم وفيما يخص الطعن في حكم التحكيم فإن

التحكيم اإللكتروني، وال بخصوص دعوى بطالن حكم التحكيم اإللكتروني. لذا فال سبيل إال تطبيق 

 القواعد واألحكام العامة في التحكيم التقليدي في هذا الشأن. 

ح هذا يمي يصبوفي نفس اإلطار نشير إلى أنه بمجرد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحك

األخير حائز لقوة الش ئ املقض ي به وبالتالي يصبح غير قابل ألي طعن كما أكد املشرع املغربي في 

 ( من ق.م.م. 327-383/27-34الفصول)

م ــــــيث يمكن أن يكون الحكم صادر عن هيئة التحكيـــإال أن هذا التأكيد ال يؤخذ به على إطالقه، بح

ود اتفاق التحكيم ـــــدم وجــــــي حالة عــــة التي كانت ستنظر في القضية فـــر أمام املحكمـــــوع إعادة نظــــــموض

 (. 327-34من ق.م.م، والفصل ) 402ل ـوذلك طبقا لشروط محددة منصوص عليها في الفص

                                                           

 األردني على أنه: من ق م م 45تنص املادة  166 

يجوز لكل من طرفي التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم، خالل الثالثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في  -أ

 منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف اآلخر نسخة من هذا الطلب، قبل تقديمه إلى هيئة التحكيم.

التفسير كتابة، خالل الثالثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة املحكمة، ويجوز لها تمديد املدة خمسة عشر يوما  يصدر  -ب

 أخرى، إذا رأت ضرورة لذلك.

 ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره،وتسري عليه أحكامه".    -ج
 .279-278 :، ص2009ية ) العقد االلكتروني( في القانون املقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، العقود الدول: إلياس ناصف 167
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من ق م م، على أنه " رغم كل شرط مخالف تكون األحكام التحكيمية  327-36ونص الفصل 

البطالن طبقا للقواعد العادية أمام محكمة االستئناف التي صدرت في دائرتها. ويكون قابلة للطعن ب

يوما من  15تقديم هذا الطعن مقبوال بمجرد صدور الحكم التحكيمي. وال يتم قبوله إذا لم يقدم داخل 

 .168تبليغ الحكم التحكيمي املذيل بالصيغة التنفيذية

ته بقوله " وإن كان يكتس ي حكم املحكمين قوة الش يء وقد أكد ذلك املجلس األعلى في أحد قرارا

 .169املقض ي به، فهو ال يمكن تنفيذه إال بإعطائه الصيغة التنفيذية من طرف السلطات القضائية"

وفي هذا السياق نشير إلى أن املشرع الفرنس ي يميز بين أحكام التحكيم الداخلية وأحكام التحكيم 

فقرة أولى الطعن بالنقض لكن يجوز الطعن باالستئناف  1481 الدولية حيث ال يجوز وفق نص املادة

ما لم يتنازل األطراف عن ذلك في اتفاق التحكيم أو كان املحكم يمارس صالحيته وفق قواعد العدالة 

 واإلنصاف.

                                                           
 ال يكون الطعن بالبطالن ممكنا إال في الحاالت اآلتية: 168

 لتحكيم.إصدار الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطال، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل ا 

 إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين املحكم املنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة التفاق الطرفين.

لك ذإذا تبتت الهيئة التحكيمية دون التقيد باملهمة املسندة إليها أو بتت في مسائل ال يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا االتفاق، ومع 

الحكم الخاصة باملسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة باملسائل غير الخاضعة له، فال يقع البطالن إال على إذا أمكن فصل أجزاء 

 األجزاء األخيرة وحدها.

-25فيما يخص أسماء املحكمين وتاريخ صدور الحكم التحكيمي والفصل  327-24( و 2)الفقرة 327-23إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 

327 

على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي سبب آخر إذا تعذر 

 يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع.

 إذا صدر الحكم التحكيمي خالفا لقاعدة من قواعد النظام العام.

 اف على تطبيقها على موضوع النزاع".  في حالة عدم التقيد باإلجراءات املسطرية التي اتفق األطر 
، أشار إليه عبد الرحمن املصباحي: مرجع سابق. 1996يناير  21بتاريخ  48431في امللف املدني ع  8قرار صادر عن املجلس األعلى عدد  169

 .131 :ص

، منشور بندوة العمل القضائي 2002وليو ي 17الصادر بتاريخ  418/3/1/99في امللف التجاري ع  1030والقرار الصادر عن املجلس األعلى ع  -

 .149 :والتحكيم التجاري في ملحق قرارات املجلس األعلى في التحكيم، م، س، ص
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أما أحكام التحكيم الدولي فقد ميز املشرع الفرنس ي بين أحكام التحكيم الصادرة في فرنسا وبين 

م الصادرة في الخارج أو في منازعات متعلقة بالتجارة الدولية حيث يجوز الطعن بالبطالن أحكام التحكي

في أحكام التحكيم الصادرة في فرنسا وال يمكن الطعن باالستئناف أمام األحكام التحكيم الصادرة في 

راف باالعت الخارج فال يجوز الطعن فيها ال باالستئناف أو البطالن وإن أمكن استئناف القرار الصادر 

 .170وتنفيذ الحكم

وال تختلف قواعد الطعن في أحكام التحكيم التقليدية مع قواعد الطعن في أحكام التحكيم 

من الئحة املحكمة الفضائية تنص على أنه "يعد حكم التحكيم نهائيا  25اإللكتروني، وهكذا نجد املادة 

عد التحكيم لدى املؤسسة األمريكية وال يجوز الطعن فيه باالستئناف" وهو نفس ما سارت عليه قوا

 للتحكيم وفق نظام القاض ي االفتراض ي.

  .املطلب الثاني: تنفيذ حكم التحكيم اإللكتروني  

إن الغاية الحقيقية للتحكيم تتمثل في الحكم الذي يصل إليه املحكمون، هذا الحكم لن يكون 

قابلة للتنفيذ فتنفيذ حكم التحكيم يمثل له قيمة قانونية أو علمية إذا ظل مجرد عبارات مكتوبة غير 

 . 171أساس ومحور نظام التحكيم نفسه، وتتحد به مدى فاعليته كأسلوب لفض وتسوية املنازعات

وقد يتم تنفيذ الحكم اإللكتروني بطرق تتماش ى مع خصوصية العالم االفتراض ي دون حاجة إلى 

لكترونية للمنازعات، العديد من الوسائل اللجوء إلى القضاء الوطني، بحيث وضعت مراكز التسوية اإل

املباشرة وغير املباشرة للتنفيذ الذاتي ألحكامها، تجعل الطرف الخاسر ينفذ الحكم دون اللجوء إلى 

 القضاء الوطني. 

                                                           
170 FOUCHARD (PH) et GAILLARD (E) et GOLDMAN (B), Traité de l’arbitrage commercial international, éd, DELTA LITEC, 

1996, p 930. 
، 2009  التحكيم االلكتروني، إجراءاته وآلياته في تسوية منازعات التجارة االلكترونية، دار الجامعة الجديدة، :عصام عبد الفتاح مطر 171

 .486 :ص
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لكتروني م اإلـــــــيذ الذاتي املباشر لحكم التحكيــــذا املطلب إلى وسائل التنفــــــي هـــولهذا سوف نطرق ف

 )الفقرة األولى(، ثم وسائل التنفيذ الذاتي غير املباشر لحكم التحكيم اإللكتروني )الفقرة الثانية(. 

 .الفقرة األولى: وسائل التنفيذ الذاتي املباشر لحكم التحكيم اإللكتروني    

لكتروني يم اإلقد يسمح ملركز تسوية املنازعات إلكترونيا بسلطة أو صالحية تنفيذ حكم التحك   

الصادر عنه في مواجهة البائع اإللكتروني املحكوم عليه، ودون حاجة لتدخل املحكوم عليه وذلك عن 

 طريق عدة وسائل منها:

إيداع ضمان مالي مغلق: بمقتض ى هذه الوسيلة يقوم البائع قبل البدء في إجراءات التحكيم  -1

رف ة، ويظل هذا املبلغ مغلًقا ال يمكن للبائع التصبتحويل مبلغ نقدي إلى حساب مركز التسوية اإللكتروني

فيه إال بعد فوات مدة محددة مسبًقا في اتفاق التحكيم أو الوساطة. وذلك يسهل على مركز التسوية 

تنفيذ حكمه الصادر ضد البائع مباشرة، من خالل املبلغ الذي وضعه البائع تحت تصرفه، ويتم ذلك 

 . 172ة إلى إذن منهدون الرجوع إلى البائع ودون حاج

 (B2C)يتم تطبيق هذه الوسيلة في منازعات التجارة اإللكترونية بين البائع اإللكتروني، واملستهلك 

، أو من (B2C)، يطلب مركز تسوية املنازعات إلكترونًيا من البائع اإللكتروني في (B2B)أو بين املحترفين 

إيداع مبلغ نقدي كضمان مالي مغلق ال يمكن التصرف فيه في حساب مركز التسوية  (B2B)الطرفين في 

اإللكترونية قبل البدء في إجراءات التحكيم اإللكتروني، ليقوم مركز التسوية بتنفيذ حكم التحكيم 

 .173اإللكتروني مباشرة من هذا املبلغ دون الرجوع إلى البائع

                                                           

االختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة اإللكترونية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  :حسام أسامة محمد 172 

 .262 :، ص2009
173 SCHUTZ (TH), Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges en ligne Une approche critique, Émile  

Bruylant, S.A, Bruxelles, éd, 2005, p 35. 
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البائع اإللكتروني مع مركز التسوية اإللكتروني، على أن التحكيم في بطاقة االئتمان : قد يتفق  -2

يكون لهذا األخير سلطة التحكم في الدفع ببطاقة االئتمان الذي يتم على موقع البائع، بحيث يكون ملركز 

 . 174التسوية الحق في إعادة املبالغ التي تدفع بواسطة هذه البطاقات في حالة وجود خطأ ما في الدفع

سوية املنازعات اإللكترونية سلطة التحكيم في دفع ببطاقة االئتمان أي سلطة ويتم منح مركز ت

إعادة األموال املسحوبة من بطاقة االئتمان الخاصة بحساب املشتري من موقع البائع مباشرة دون حاجة 

ى لللرجوع إلى البائع عند تنفيذ حكم التحكيم اإللكتروني الصادر من مركز التسوية في مواجهة البائع إ

، ويمنح مركز التسوية هذا الحق بمقتض ى شرط تعاقدي يوضع في 175حساب املشتري في بطاقة االئتمان

العقود املبرمة بين البائع ومركز التسوية من جهة، وبين الشركة مصدر البطاقة ومركز التسوية من جهة 

 أخرى. 

الشركة  نــــــرم بيــــــدر البطاقة، والعقد املبــــــمص ع والشركةــــــــرم بين البائــــــي العقد املبــــــويوضع كذلك ف

ذا الشرط ألنه يحتاج خدمة ـــــــي مضطر لقبول هــــ، والبائع اإللكترون176ل البطاقةــــــمصدر البطاقة وحام

 .177االئتمان في السوق اإللكتروني ألن سداد ثمن البضاعة املباعة عبر االنترنت يتم بالبطاقة االئتمانية

وبهذه املثابة يستطيع مركز التسوية اإللكتروني، أن ينفذ قراره مباشرة بإعادة املبالغ املالية 

املستحقة إلى حساب املشتري في بطاقة االئتمان، مما يجعل هذه الوسيلة تدخل في نطاق وسائل التنفيذ 

 .178الذاتي املباشر ألحكام مراكز التسوية اإللكترونية

                                                           

 .262 :مرجع سابق، ص :حسام أسامة محمد 174 

، 2005، يناير، 1، ع 2مجلة الحقوق تصدرها كلية جامعة البحرين، ج نور حمد الحجايا، التحكيم اإللكتروني،  :مصلح أحمد الطراونة 175 

 .241 :ص
176  SCHULTZ (TH), Op.cit, p: 370-371. 

 Master Card.  ، وشركة ماستر كاردVisaمن الشركات مصدرة بطاقة االئتمان شركة فيزا   177 

اإلئتمان، وتستخدم في منازاعات اإلستهالك، يرجى االطالع على حيث تسمى هذه الوسيلة بسلطة إعادة األموال املسحوبة من بطاقة  178 

 .191 ص: مرجع سابق، :خيري عبد الفتاح السيد البتانوني
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اإللكتروني: يقصد بهذه الوسيلة أن يكون ملركز التسوية اإللكتروني القدرة على التنفيذ التلقائي  -3

تنفيذ حكمه أو قراره مباشرة على االنترنت، والحالة الوحيدة التي يتحقق فيها هذا الفرض هي التسوية 

 املختصة بتسوية املنازعات الناشئة عن استعمال أسماء (ICANN) التي تتم من خالل هيئات االيكان

النطاق واملواقع اإللكترونية، فهذه الهيئات قد تصدر قرارا بإلغاء اسم أحد املواقع، إذا تشابه مع اسم 

موقع سبق تسجيله، ويتم ذلك بواسطة املشغل التابع لهيئات األيكان بطريقة إلكترونية، بحيث ال يمكن 

 .179فتح صفحات هذا املوقع من أي دولة

ى وسائل التنفيذ الذاتي ألحكام وقرارات مراكز التسوية وبناءا على ما سبق فإن اللجوء إل

اإللكترونية يعتبر أكثر فعالية وأقل تكلفة من اللجوء إلى نظام التنفيذ أمام القضاء الوطني، على اعتبار 

أن هذه الوسائل ستلزم البائعين بتنفيذ أحكام وقرارات مراكز التسوية طواعية، بحيث أنهم مهددون 

ئهم في حالة رفض التنفيذ، وكذلك بالنسبة للمحكوم له، عند لجوئه إلى استخدام بفقدان ثقة عمال

وسائل التنفيذ الذاتي تكاد تعندم فيها التكلفة، فهي تعفيه من مصاريف السفر إلى دولة التنفيذ أو 

 تكليف محام للقيام بإجراءات التنفيذ أو مصاريف الحصول على أمر التنفيذ.

ن وجود وسائل للتنفيذ الذاتي تسمح بتنفيذ أحكام مراكز التسوية إلى أ 180وقد ذهب البعض  

االلكترونية بعيًدا عن تدخل أو رقابة القضاء الوطني ألي دولة، يمكن أن يشكل سنًدا قوًيا لقبول فكرة 

انفصال العالم اإللكتروني عن األنظمة القانونية الوطنية، فوجود مراكز تسوية إلكترونية تختص 

نازعات التي تنشأ في الوسط اإللكتروني، وتطبق قواعد خاصة تم وضعها بمعرفتها لكي بالفصل في امل

تتناسب مع العالم اإللكتروني )التشريع الذاتي(، وتقوم بتنفيذ أحكامها وقراراتها مباشرة دون حاجة 

                                                           

على أن أهم ما يعيب التنفيذ الذاتي اإللكتروني، أن املحكوم عليه يملك إيقاف سلطة هيئة األيكان في التنفيذ، بمجرد أن يقدم خالل  179  

أنه رفع دعوى قضائية تتناول ذات املوضوع أمام محكمة مختصة، وفي هذه الحالة ال تملك هيئة األيكان شطب اسم  أيام التالية ما يفيد

سابق،  مرجع :حسام أسامة محمد -املوقع، بل عليها أن تنتظر صدور الحكم في الدعوى القضائية. للمزيد من التفصيل يرجى اإلطالع على: 

 .260 :ص
 .267-265 :سابق، ص مرجع :حسام أسامة محمد 180
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ونه نللقضاء الوطني )التنفيذ الذاتي(، كل ذلك يجعل العالم اإللكتروني مستقال من حيث قضائه وقا

 ووسائل تنفيذ أحاكمه.   

 الفقرة الثانية: وسائل التنفيذ الذاتي غير املباشر لحكم التحكيم اإللكتروني.

ــــوم مـــــــــتق وم ــــــحكامليز ــــــأنها تحفــــــــن شــــــة مــــــــائل معينــــماد وســـــــترونيا باعتــــــــنازعات إلكـــــــوية املـــــــراكز تســـ

عليه الطرف الخاسر في التحكيم بتنفيذ حكم التحكيم اإللكتروني الصادر ضده اختياريا ودون أن يكون 

ذ ـــــــــتنفي يــــــــــطة أو صالحية فـــــــــتروني أية سلـــــــوية اإللكتروني الصادر عنه حكم التحكيم اإللكـــــملركز التس

وم عليه بخسارة فادحة ـــــــد املحكـــــــديــــــــن شأنها تهــــــــذه الوسائل مــــــن املحكوم عليه، وهـــــــــــالحكم اختياريا م

نتيجة فقده لعمالئه إذا لم يمتثل لتنفيذ حكم التحكيم اإللكتروني اختياريا، ومن تلك الوسائل 

 التهديدية:

 181على شبكة اإلنترنت استخدام عالمة الثقة التهديد بسحب عالمة الثقة: يحق للبائع اإللكتروني -1

اململوكة ملركز تسوية املنازعات إلكترونيا على موقعه اإللكتروني مقابل التزام البائع بمجموعة التزامات 

معينة من بينها التزام البائع بتسوية منازعاته مع عمالئه املستهلكين أمام مركز التسوية، بحيث يختص 

بمجرد إعالن أحد عمالء البائع من املستهلكين برغبته في تسوية نزاعهما، ويجوز  هذا املركز بنظر النزاع

ملركز التسوية سحب عالمة الثقة من على موقع البائع اإللكتروني إذا امتنع البائع عن تنفيذ األحكام 

 . 182الصادرة من مركز التسوية

                                                           
 تقوم فكرة عالمة الثقة على وجود جهات مانحة لعالمات توضع على املواقع اإللكترونية للبائعين، ويترتب على منح البائع العالمة العديد 181

ه مانح لذي وضعمن اآلثار أهمها، حقه في وضع العالمة على صفحات موقعه اإللكتروني، مقابل التزامه بالقواعد التي وردت في التقنين ا

 العالمة، والذي عادة ما يتضمن نصوصا تلزم املواقع باحترام الحياة الخاصة واحترام املنافسة املشروعة، وتحديد طريقة البيع، كما أنها

 ذا املركز.هتلزم البائعين بالخضوع ملركز التسوية املحدد في هذا التقنين، كما تلزمهم كذلك باحترام األحكام والقرارات التي يصل إليها 

- SCHULTZ (TH), Op.cit, p 353. 

عماد الدين املحمد، طبيعة وأنماط التحكيم مع التركيز على التحكيم عبر االنترنت، بحث مقدم للمؤتمر السنوي السادس عشر عن  182 

العربية املتحدة، كلية الحقوق،  التحكيم التجاري الدولي، " أهم الحلول البديلة لحل املنازعات التجارية " الذي نظمته جامعة اإلمارات

 .1064 :، ص2008أبريل  30 – 28مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي، الفترة املمتدة من 
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ب الثقة أو رفض تنفيذ الحكم وسحويبقى االختيار للبائع بين تنفيذ الحكم واإلبقاء على عالمة 

عالمة الثقة منه، وألن عالمة الثقة بالنسبة للبائع ذات قيمة اقتصادية كبيرة حيث تعطي ثقة كبيرة 

. فغالًبا 183للعمالء واكتساب عمالء جدد، ألن املشتري اإللكتروني يبحث عن عالمة الثقة قبل الشراء

ائع اختيارًيا، فال يمكن للب –إلبقاء على عالمة الثقة ألجل ا –يفضل البائع اإللكتروني تنفيذ الحكم 

 اإللكتروني الذي اكتسب ثقة عمالئه أن يفقدها بهذه السهولة.

وهذه القاعدة مقررة بمقتض ى نصوص التقنين الذي يلتزم به البائع، مؤداها أنه يحق ملركز     

ناعه عن التنفيذ، وعلى ذلك يبقى التسوية اإللكترونية أن يسحب عالمة الثقة من البائع في حالة امت

للبائع دائما حق االختيار بين تنفيذ الحكم واإلبقاء على العالمة، أو رفض التنفيذ وسحب العالمة منه، 

مما يجعل التنفيذ هنا متوقًفا على إرادة البائع، وليس مركز التسوية، األمر الذي يمكن معه وصف هذه 

 .184املباشر الوسيلة من وسائل التنفيذ الذاتي غير 

 185التهديد بنظام إدارة السمعة على "اإلنترنت": يقوم هذا النظام على وجود مواقع إلكترونية  -2

للتسوق على اإلنترنت تضم في عضويتها مواقع تجارية للبائعين، واملستهلكين، وتقوم مواقع التسوق 

لذين راء املستهلكين ابالكشف للمستهلك عن السيرة الذاتية للبائع الذي سيتعامل معه، وسمعته، وآ

تعاملوا معه من قبل، وذلك قبل اإلقدام على الشراء، والبائع الذي تظهر عنه سلبيات أقل يحوز على 

                                                           

ــــللمزيد من التفاصيل حول أهمية ع 183  ـــالمة الثقة بالنسبـــ  :رجع سابق، صم :سام أسامة محمدـــــة، راجع في ذلك، حـــة للمواقع اإللكترونيــ

252. 

 .254 :مرجع سابق، ص :حسام أسامة محمد 184 

من أهم املواقع اإللكترونية التي تطبق إدارة السمعة، فهذا املوقع يحدد بالنسبة ألي طرف مقدم الشراء السيرة  Bay-Eيعتبر موقع  185 

على آراء بقية املستهلكين حول موقع هذا البائع، وتوضع النقاط اإليجابة والسلبية  الذاتية للبائع الذي يتعامل معه، ويمكنه من اإلطالع

 عن البائع، وال يمكن لهذا األخير أن يتخلص من نقاط السمعة السيئة، والتي تتعلق بعدم تنفيذ أحكام وقرارات مركز التسوية اإللكترونية

بإمكانه اضافة نقاط سلبية مباشرة على املواقع اإللكترونية للبائعين الذين ال ، والذي saquare tradeوهو مركز  E-Bayالذي يتعامل معه 

 ينفذون قراراته.

- SCHULTZ (TH), Op.cit, p 356. 
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ثقة أكبر من املستهلكين، أما البائع الذي تظهر عنه سلبيات أكثر يقل إقبال املستهلكين على التعامل 

 .186معه

نقط سلبية على موقع البائع املمتنع عن تنفيذ  ومن حق مركز تسوية املنازعات إلكترونيا إضافة 

مما يجعل البائع اإللكتروني يسعى لتنفيذ األحكام الصادرة في مواجهته ألجل الحفاظ على   .187أحكامه

ا به في سوق التجارة اإللكترونية.
ً
 سمعته اختياريا، وذلك ألنه يسعى في أن يبقى بائًعا موثوق

تقوم الجهات املانحة لعالمات الثقة وكذلك الجهات التي تتولى التهديد بنظام القائمة السوداء:   -3

إدارة السمعة بإصدار قائمة تحتوي على أسماء املواقع اإللكترونية للبائعين الذين يمتنعون عن تنفيذ 

األحكام الصادرة عن مراكز التسوية اإللكترونية، ونشرها على مواقع تلك الجهات، وإرسالها إلى املواقع 

، بحيث يسهل ألي مستهلك الحصول 188نية املتخصصة في حماية املستهلك لنشرها على مواقعهااإللكترو

 .189على القوائم السوداء التي تعد أمًرا خطيًرا بالنسبة للبائع مما سيؤدي إلى فقدانه للكثير من عمالؤه

ونية في كترمما يدفع البائع اإللكتروني للقيام بتنفيذ األحكام الصادرة عن مراكز التحكيم اإلل 

 مواجهته خشية نشر اسمه وموقعه اإللكتروني في القائمة السوداء.

التهديد بالطرد من األسواق:  قد يتمتع مركز التسوية بالحق في حرمان املوقع اإللكتروني من   -4

تقديم عروضه على االنترنت، وذلك في حالة مخالفته ألحكام وقرارات هذا املركز، ويسمى ذلك بالطرد 

 .190من األسواق اإللكترونية

                                                           

 .187 :مرجع سابق، ص :خيري عبد الفتاح السيد البتانوني 186 

 .241 :مرجع سابق، ص :مصلح أحمد الطراونة، ونور حمد الحجايا  187 
حيث يرسل هذا املركز نسخة دورية من القائمة السوداء إلى  Bad Business Bureau.comمن بين هذه املراكز التي تقوم بذلك مركز   188

 .1064 :مرجع سابق، ص كعماد الدين املحمد، -جميع جنعيات حماية املستهلك. راجع ، 

 .209 :مرجع سابق، ص: حسام أسامة محمد 189 
190  SCHULTZ (TH) : Op.cit, p :360-362. 
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ملعلومات ملوقع البائع اإللكتروني حيث يتم الطرد من األسواق اإللكترونية بقيام مقدم خدمة ا

بغلق موقع البائع، بحيث ال يمكن لحد املستهلكين املستخدمين له بالدخول إليه، ويتم ذلك بناء على 

طلب مركز التسوية اإللكتروني بعد امتناع البائع املحكوم عليه من تنفيذ األحكام الصادرة في مواجهته 

 .191عنه خسارة فادحة ملوقع البائع اإللكتروني من مركز التسوية اإللكتروني، مما ينتج

مما يجعل البائع اإللكتروني يفضل تنفيذ أحكام التحكيم اإللكتروني الصادرة من مركز التسوية  

اإللكتروني في مواجهته اختياًرا خشية إصابته بأضرار جسيمة نتيجة إغالق موقعه اإللكتروني وطرده 

 من األسواق اإللكترونية.

نظام الغرامة التهديدية: يعتبر نظام الغرامات التهديدية إجراء مألوف في إطار األحكام التهديد ب  -5

القضائية الوطنية التي تلزم الطرف الخاسر تنفيذ الحكم في أسرع وقت كون أي تأخير سينجم عنه زيادة 

ذ األحكام تنفيفي الغرامة التهديدية، ولعل اللجوء إليها من طرف املراكز اإللكترونية املختصة ستكفل 

 والقرارات الصادرة عنها، وكذا سرعة التنفيذ التي تحول دون عدم شل معامالت التجارة اإللكترونية.

م البائع بدفع زاــــــي يتم إلــــي، ومركز البائع اإللكترونــــــز التسوية اإللكترونــــــــض ى اتفاق بين مركــــــــوبمقت

مة النزاع عند عرض النزاع على مركز التسوية اإللكتروني املختص مبلغ مالي يتناسب تقديره مع قي

رط لضمان التزام البائع بتنفيذ الحكام الصادرة في مواجهته من مركز التسوية ـــــــبمنازعاته، كش

 . 192اإللكترونية، ويعتبر هذا املبلغ بمثابة غرامة تهديدية، وفوائد تأخير نظير االمتناع عن التنفيذ

                                                           

 .189 :مرجع سابق، ص :حسام أسامة محمد 191 

 .189 :مرجع سابق، ص :خيري عبد الفتاح السيد البتانوني 192 
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لبائع اإللكتروني إلى تنفيذ أحكام مركز التسوية اإللكترونية الصادرة في مواجهته مما يدفع ا

اختيارًيا خشية أن يفقد املبلغ املالي الذي دفعه سابًقا خاصة إذا كانت قيمة املبلغ أكثر بكثير من قيمة 

 .193الحكم، باإلضافة إلى فقد الثقة والسمعة في أوساط التجارة اإللكترونية

يمكن أن نشير إلى مسألة في غاية األهمية، تساعد في تبوء التحكيم بالوسائل وفي األخير 

اإللكترونية، مكانته التي يستحقها كوسيلة لحل منازعات التجارة بالوسائل الحديثة، تتعلق بحفظ القرار 

 التحكيمي الصادر بالوسائل اإللكتروني، وهو أمر يحتاج إلى جهة مختصة تودع لديها هذه القرارات،

 وتتولى تركيز جهدها على أمرين اثنين:

 األمر األول: الحفاظ على املحتوى األصلي للقرار التحكيمي الصادر بالوسائل االلكترونية. 

 األمر الثاني: الحفاظ على سرية هذا املحتوى تجاه الغير. 

والتركيز على هذين األمرين نابع من كون مفاهيم مثل )السرية( و)السالمة( و)النسخة األصلية(، 

تستلزم دقة في املعنى، وخبرة فنية في العمل، بالنسبة للسندات االلكترونية، ونعتقد أن في الحل الذي 

قيق األمرين املتقدمين ( من قانون النموذجي للتجارة االلكترونية، ما يساعد على تح10تضمنته املادة )

مًعا، إذ تنص على وجوب حفظ املستندات إذا كان اإلعالم بشأنها مستمًرا، أو إذا كانت عبارة عن رسالة 

مرسلة، أو مستلمة، وذلك بالشكل الذي وردت به، أو إذا كان اإلعالم متعلقا بمصدر الرسالة، أو مكان 

اريخه، مع إمكانية تعديل هذه الشروط باالستعانة إرسالها، شرط تحديد ساعات اإلرسال، واالستالم وت

 . 194بخدمات شخص آخر، وبناًءا على ذلك سيكون أكثر يسرا ودقة، لو أنه تم عبر جهة رسمية وسيطة،

                                                           

نشير على أن أهم ما يعيب هذا النظام هو أن مركز التسوية سيضطر إلى اللجوء إلى القضاء الوطني، من أجل الحصول على تصفية  193 

 الغرامة التهديدية.
تنازع االختصاص القضائي الدولي في التعامالت التجارية اإللكترونية، دراسة  :للمزيد من التوسع، أنظر، عبد الباسط جاسم محمد 194

 .477-476 :، ص2014مقارنة، منشورات الحلبية الحقوقية، الطبعة األولى 
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( من نظامها، بنًدا يوجب عرض 23/6، املادة )(Cyber tribunal)وقد ضمنت املحكمة االفتراضية  

ترونية في مركز األشغال، في حين لم يرد في النظام ما يشير إلى القرار التحكيمي الصادر بالطرق اإللك

 . 195وجوب حفظ القرار ملدة طويلة

 

 

 

  

                                                           
العقود الدولية ) العقد االلكتروني( في القانون املقارن، منشورات الحلبي  :إلياس ناصف -للمزيد من الفصيل يرجى اإلطالع على:   195

 .323-322 :، ص2009الحقوقية، بيروت، 
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 التفسيرات الجرمية الفعال العنف املرتكبة في املالعب الرياضية املغربية

 

 صالح قمران 

 على املاستر في علوم اإلجرامحاصل 

انونية الق احث بسلك الدكتوراة بكلية العلومطالب ب

 أكدال الرباط  واالجتماعية واالقتصادية

 

 

تعد الرياضة اليوم مصدرا إلشعاع املجتمعات ورافعة للتنمية املستدامة وقطاعا استراتيجيا توليه 

بارا ألدواره املحورية على املستويين ــــــاعت  وؤه مكان الريادةــــــومية أهمية كبرى وتبــــــــياسات العمـــــــــالس

ولحجم ما يصرف في تدبيره من أرصدة مالية مهمة من خالل انتقاالت الالعبين  اإلقتصادي واإلجتماعي

واستثمارات  والتعاقد مع املدربين والخبراء والتقنيين الرياضيين والحصول على حقوق النقل التلفزي 

ل لنيل شرف احتضان واستضافة بطوالت رياضية عاملية على أراضيها، حتى أصبحت الجوانب الدو 

اإلقتصادية املرتبطة بالرياضة تجذب الكثير من املستثمرين وكبريات الشركات اإلشهارية والعالمات 

رياض ي يدر  عالتجارية العاملية واملحطات التلفزية التي تتنافس للظفر بالسبق اإلعالمي والصــــحفي لقطا

 إيرادات مالية كبيرة وتتابعه املاليين من الجماهير العاشقة التي يصعب إحصاؤها. 

وإذا كانت الرياضة بقدر هذه األهمية من الناحية اإلقتصادية الصرفة، فهي تلعب دورا مجتمعيا 

ملفضلة ت اهاما ، فباإلضافة إلى كونها توفر فضاءات وشروطا مناسبة للترفيه واإلستمتاع بالرياضا
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وتساهم في تأمين  وتقوية الصحة العامة لعموم ممارسيها إن على مستوى الهواية أو اإلحتراف وتبعدهم 

عن مستنقعات الجريمة والجنوح واإلنحراف واإلدمان باستغالل أوقاتهم في ممارسة نشاط رياض ي معين 

روح الرياضية وتنشر مبادئ السلم ، فإن األهم فيها أنها تشيع قيم املواطنة واإلنفتاح و التسامح وال

والسالم ونبذ الكراهية والعنصرية و تشكل أداة لتوحيد الشعوب وتقاربها وتذويب املسافات بل أحايين 

كثيرة تصلح وترمم ما أفسدته السياسة، مما حدا بالرئيس األمريكي األسبق جيرالد فورد إلى إبراز دور 

 .196»بإمكانه خدمة أمة أكثر من فوز عسكري نصر رياض ي  «التتويج الرياض ي  بقوله :  

وإيمانا من املشرع الدستوري املغربي  بقيمة  قطاع رياض ي حيوي بالغ األهمية ، فإن الدستور 

كـرس قـــيمة الرياضة ودورها الـــريادي وحمل للدولة من باب اإللــزام مســؤولية النهوض بها ،  197املغربي

 ي:منه  على مــا يل 26فقد نص الفصل 

" تدعم السلطات العمومية بالوسائل املالئمة، تنمية اإلبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي  

والتقني والنهوض بالرياضة، كما تسعى لتطوير تلك املجاالت وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس 

 ديمقراطية ومهنية مضبوطة ".

ته الخامسة على أن :" تعمل الدولة في فقر  31وتعزيزا لنفس اإلرادة الدستورية نص الفصل 

واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل املتاحة، لتيسير أسباب استفادة 

التكوين املنهي واالستفادة من التربية البدنية   :املواطنين واملواطـــنات، على قـــدم املساواة، من الحق في

 .(3) 198والفنية،"

                                                           

  .17 :ص ،2006مخزنة الرياضة )كرة القدم نموذجا(،مطبعة النجاح الجديدة ، الدارالبيضاء، طبعة األولى ماي  :)منصف(اليازغي  196 

(،املنشور بالجريدة الرسمية 2011يوليو  29) 1432من شعبان  27املتعلق بتنفيذ الدستور الصادر في ، 1.11.91الظهير الشريف رقم  197 

 .3600: ( ص2011يوليو30)1432شعبان  28مكرر بتاريخ  5462عدد 

طات على السلمن الدستور املغربي في فقرته الثالثة بتنصيصه على ما يلي :"   33املضمون  تم تكريسه من خالل منطوق الفصل  نفس 198 

تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة واألنشطة الترفيهية، مع  :العمومية اتخاذ التدابير املالئمة لتحقيق ما يلي

معوي، من جتوفير الظروف املواتية لتفتق طاقاتهم الخالقة واإلبداعية في كل هذه املجاالت،  ُيحدث مجلس استشاري للشباب والعمل ال

 ".أجل تحقيق هذه األهداف
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هذا واعتبارا للدور التوجيهي للخطب والرســائل امللكية في تقويم السياسات العمومية وإرشادها، 

فقد شكلت الرسالة امللكية املوجهة للمشاركين في أشغال املنــاظرة الوطـــنية حول الريــاضة املنعــقدة 

ودورها اإلستراتيجي  ، عالمة فارقة في إبراز قيمة الرياضة2008أكتوبر  24بالصخيرات بتاريخ  

والتنموي،وفي سياقه أكد جاللة امللك محمد السادس على قيمتها بقوله:" ذلكم أننا أمة شغوفة 

بالرياضة، معبأة، بكل جماهيرها، لنصرة وتشجيع أبطالها، معتزة أيما اعتزاز بما يحققونه من إنجازات 

رسة الرياضية أصبحت في عصرنا، حقا من كما أن املما ورفع علم املغرب خفاقا في امللتقيات الدولية،

الحقوق األساسية لإلنسان، وهذا ما يتطلب توسيع نطاق ممارستها، لتشمل كافة شرائح املجتمع، ذكورا 

وإناثا على حد سواء، وتمتد لتشمل املناطق املحرومة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، وبذلك 

لالندماج والتالحم االجتماعي ومحاربة اإلقصاء والحرمان تشكل الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية و 

 والتهميش." 

املتعلق بالتــربية  30-09وهو نفس املضـمون الذي أكــده املشــرع املغــربي من خالل القانون رقم 

حيث  نص في ديباجته على ما يلي: "تعتبر تنمية الرياضة اللبنة الجوهرية في مسلسل  199البــدنية والرياضة

ناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، مسلسل شكل أحد املشاريع املجتمعية الكبرى التي باشرها صاحب ب

 الجاللة امللك محمد السادس منذ اعتالئه عرش أسالفه امليامين.

الوطنية  ماعة قيـــــو إلى إشـــــــل مجتمع يصبـــــبة لكـــة بالنســــــــع أهمية بالغـــــــي الرياضة في الواقـــــوتكتس 

واملواطنة والتضامن والتسامح، وعليه تشكل الرياضة رافعة للتنمية البشرية ولتفتح كل شخص ال سيما 

 وعنصرا مهما في التربية والثقافة وعامال أساسيا في الصحة العمومية. األشخاص املعاقين،

لدولة ثر إقناعا لتدخل اونظرا للدور االجتماعي واالقتصادي للرياضة الذي وإن بدا بديهيا فإنه األك 

فإن التربية البدنية وممارسة األنشطة الرياضية تدخل في إطار الصالح العام وتنميتهما  في هذا القطاع،

                                                           

ربية البدنية ـــاملتعلق بالت 30.09( ، بتنفيذ القانون رقم 2010أغسطس  24) 1431من رمضان  13في  1.10.150الظهير الشريف رقم  199 

 . (2010أكتوبر  25) 1431ذو القعدة  16الصادرة بتاريخ  5885والرياضة ، نشر بالجريدة الرسمية عدد 
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تشكل مهمة من مهام املرفق العام التي ينبغي على الدولة مع األشخاص اآلخرين الخاضعين للقانون 

 العام أو القانون الخاص القيام بها" .

 وجه نقيض للقيم الرياضية  العنف الرياض ي ظاهرة أوال:

الوجه النقيض واملعاكس   -باعتبارها ظاهرة كونية عاملية - لقد شكلت ظاهرة العنف الرياض ي

 ملاليين من عشاقها حهـــلقيمة الرياضة وما تقدمه من أدوار ايجابية هامة في حياة عموم الناس ، وما تتي

وأنصارها خاصة كرة القدم لكونها النوع الرياض ي األكثر شعبية في العالم من أجواء احتفالية وفرجـوية 

  عبر العـــديد من املبـــاريات والتـــظاهرات الرياضية ، حيث لوحظ أن  بعض املشجعين من "مثيري الشغب

، 200ــهديد األمن العمـــومي  ممـــا أعـــطى اإلنــطباع بحـــالة الالأمن "رح لتـــــــقد حولوا املالعب الرياضية إلى مس

غ مكبوتاتهم ير وتفريــــبر  لتفجــــــــار  الصـــــرونه بفــــــوعد املناسب الذي ينتظــــــبة للشباب املـــــوأصبحت بالنس

ن أهداف الرياضة ومثلها ، وبذلك  انحرفوا عن التشجيع الرياض ي السليم وزاغوا ع 201كل أسبوع"

وقيمها واختاروا طريقة شاذة قوامها العنف وترهيب املتفرجين واالعتداء على سالمة الناس الجسدية 

وعلى املمتلكات العامة والخاصة عابثين وغير مبالين بأن الفضاء الرياض ي هو أيضا فضاء محمي بحدود 

 قانونية ال ينبغي تجاوزها. 

ليست وليدة اليوم  بل أن  ظاهرة العنف في املالعب الرياضية قد  هذه السلوكات الالرياضية

اجتاحت العديد من بلدان العالم وخلفت مآس ي وحوادث مؤملة ال تمت للرياضة ولقيمها بصلة وقد 

                                                           
200 "La violence dans les stades tend, ces derniers temps , à occuper massivement l’espace médiatique ,elle alimente aussi, dans 

un certain sens ,ce que l’on appelle en sciences de sécurité ,un certain sentiment d’insécurité . Sachant que la criminalité,  la 

vraie ; celle qui est  l’apanage «des professionnels »  du crime ,est parfaitement maitrisée et en constant  régression du fait des 

efforts déployés par les services centraux et régionaux de la DGSN "  

- Police Magazine ,impression CTP-Imprimerie Idéale ,Distribution Sapress , n °88 Mai 2012, p:3. 
201 "Selon l’expert sportif Najib Salmi :«Les stades sont devenus des défouloirs pour  une certaine jeunesse qui attend avec 

impatience le dimanche pour laisser exploser sa rage" 

MOHAMMED LEMZABI, la violence autour du sport, Police Magazine, impression CTP-Imprimerie Idéale, Distribution 

Sapress, n °88 Mai 2012, p  : 24 
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ببلجيكا  بتاريخ   خاصة بمناسبة الحادثة  الدامية بملعب هيزل  202تعرف العالم على الهوليغانز اإلنجليز

، والتي اعتبرت في حينها من  ضمن أكبر حوادث شغب املالعب الرياضية ، حيث قــتل على  1985ماي  29

( مشجــعا إيـــطــاليا ينـــتـــمون لـــــنادي يوفــنتوس على يد مشجعي فريق ليفربول 39إثــرها  تسعة وثالثون )

ـــباراة الفريقين برسم ( آخ600اإلنجليزي وإصابة حوالي ستمائة ) ـــرين بجـــروح متفاوتة الخطورة ، خالل مــ

نهائي بطولة دوري أبطال أوربا، وعقب الحادث اتخذ االتحاد األوربي لـــــكرة القدم قرارا بمنع الفرق 

 اإلنجليزية من املشاركة في مسابقات أوربا ملدة خمس سنوات. 

األليمة وغيرها ناقوس الخـــطر معلنة خطورة أفــعال وقد دقت هذه الحادثة الرياضية العاملية 

العنــف في الفــضاء الرياض ي ، ومنذ ذلك الحين تطورت الظاهرة واستفلحت وانتشرت في أوربا و كل دول 

املعــمور ، ومــنها طـــبعا املغرب كغيره من البلدان واألمم  الشغوفة بالرياضة  لم ينج من  حوادث العنف 

مارسة الرياضية وبرزت الظاهرة بنوع من التجلي والوضوح منذ ظهور روابط املشجعين املرتبط بامل

، حيث أن قصاصات الصحافة واإلعالم تخبر على الدوام بحوادث عنف يكون 2005انطالقا من سنة 

مسرحها مالعب رياضية وساحات عمومية محتضنة ألنشطة رياضية وأبطالها مشجعين اختاروا العنف 

 التشجيع الرياض ي .أسلوبا في 

هذا العنف الرياض ي وخطورته كان موضوعا للرسالة امللكية السالف ذكرها التي وإن قدمت مزايا 

التي يعاني منها قطاع الرياضة خاصة  الرياضة وأهدافها وقيمها فقد شخصت ورصدت مكامن اإلختالالت

ما ارتبط منها بالعنف في املالعب وقدمت خريطة طريق واضحة لكل الفاعلين واملدبرين والهيئات املتدخلة 

في القطاع من جامعات وأندية وجمهور وباقي مكــونات املشهد الــرياض ي بغرض التـــصدي ومواجــهة كل 

املغربية ، حيث قال جاللة امللك : "إذا كان من الصعب سد كل  أشــكال العنف باملالعب الرياضية

الثغرات التي يعاني منها، مع كامل األسف، قطـــاع الرياضة ببالدنا أمام تعدد األسبقيات ، فإن التصدي 

                                                           

لفظ استعمل لتسمية املشجعين الرياضيين اإلنجليز الذين اختاروا العنف أسلوبا في التشجيع الرياض ي ، وسوف نتطرق ملفهوم  202 

 الهوليغانية في معرض تحليلنا للمفاهيم واملصطلحات املرتبطة بظاهرة العنف في املالعب الرياضية .
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لبعض املشاكل يتطلب الحــزم في التعــامل معها، خاصة وأنهـا أصبحت تكــتس ي طــابعا استعجاليا، 

إلحباط وخيبة األمل الذي تولده اإلخفاقات املتتالية للفرق الوطنية، ال يمكن أن يبرر ما فالشعور با

تشهده الفضاءات وامليادين الرياضية ،أحيانا ،من استفحال عدد من املظاهر املشينة، املرفوضة أخالقيا 

ه  جاه الذي عبرت عنوقانونيا وأعمال العنف واالعتداء على املمتلكات العمومية والخاصة." وهو نفس اإلت

السيدة  "فاليري فورنيون " الـــوزيرة السابقة للريــاضة والتـــربية الشعـــبية والحـــياة الجمـــعوية في فـــرنسا 

يمكن  واصفة : "الرياضة كعامل للتفتح الشخص ي لكل الفئـــات العمــــرية وأداة  إلشـــاعة قيم اإلحـــترام  وال

 .203و العنف أو غيرها من السلوكات الالمدنية أن تكون سببا في هجرها"لسلوكات التمييز  أ

وبهذا املعنى فإن استفحال الظاهرة وتطورها وانتشارها في املالعب الرياضية العاملية يبرز أن 

العنف الرياض ي هو إعالن صريح  عن فشل آليات التنشئة اإلجتماعية ، لذا يطرح السؤال حول أية 

 للتصدي لفعل إجرامي يصبح فاعله بطال عند أغلب الناس وعامتهم ؟ . مقاربة يجب تبنيها

ال جدال أن البحث العلمي املوضوعي  يؤمن بكل املقاربات لكنه يعلم أن لكل بنيان مرصوص 

أساس متين ، فاملقاربة القانونية هي األساس ، فاهلل سبحانه وتعالى يزع بالسلطان أيضا  طبقا للقول 

، ومن ثـــمة جــدوى 204إن هللا ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن " لــراشد عـــثمان بن عـــفان:"املأثور للخليفة ا

                                                           
203 Valérie Fourneyron , Ex- Ministre Française  des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative, a 

exprimée que : « La pratique du sport est un facteur d’épanouissement  personnel à tous les âges, pour tous les publics et dans 

tous les territoires. Le sport véhicule des valeurs d’apprentissage et de respect. Il est porteur d’exemplarité. Il ne peut pas 

s’accommoder de dérives ou d’actes de discriminations, de violences et d’incivilités qui contraignent certains à l’abandon »  

Source : guide juridique sur la prévention et la lutte contre Les incivilités, les violences et les discriminations dans le sport, 

Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative, janvier 2013, p: 3. 

، ويـــروى عن عمر -رض ي هللا عنه-، وثابت عن عثمان بن عفان الخلـــيفة الراشد الثالث -رض ي هللا عنه-"هذا أثر معروف عن عثمان  204 

 
ً
رض ي هللا عنه: )إن هللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن(، معناه يمنع بالسلطان باقتراف املحارم، أكثر ما يمنع بالقرآن؛ ألن بعض -أيضا

 ــنضعيف اإليـــمان ال تـــؤثر فيه زواجر القرآن، ونهي القرآن، بل يقـــدم على املحارم وال يبالي، لكن متى علم أن هنــاك عقـــوبة مـالناس 

الســلطان، ارتدع، خاف من العقوبة السلطانية، فاهلل يزع بالسلطان يعني عقوبات السلطان، يزع بها بعض املجرمين أكثر مما يزعهم 

، -سبحانه وتعالى -لضعف إيمانهم، وقلة خوفهم من هللا  بالقرآن
ً
، ولكنهم يخافون من السلـــطان لئال يقتنهم أو يضـــربهم، أو يسلـــبهم أمواال

 ..."أو ينفيهم من البالد

 ز بن عبد هللا بن باز رحمه هللا.: املوقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزياملصدر
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وأهـــمية النــص القانوني الزجري والرادع  ملواجهة اإلنحراف عن السلوك الجمعي حتى ولو كانت املناسبة 

التأخير تبعات الفرا  القانوني و  تتعلق بتظاهرة رياضية ، لذلك وإيمانا من املشرع املغربي بضرورة تدارك

امللحوظ على مستوى التدخل التشريعي املرتبط بمواجهة العنف الرياض ي وانسجاما مع هدف التشريع 

الجنائي عموما  واملتمثل في  حماية مصالح األفراد والجماعات  سواء تعلق األمر بحقوقهم التي تمس 

ة والخاصة ، ومن منطلق  ضرورة تمتع التشريع بأقص ى شخصهم أو مالهم أو غير ذلك من املمتلكات العام

حد من املرونة حتى يستجيب للمستجدات واإلشكاالت التي تفرزها الحـــياة الواقعية ، وبالتالي تجـــاوز 

 ،القــواعد التـــشريعية بالجمود وصف

كان لزاما أن يتدخل املشرع املغربي ملواجهة الظاهرة كغيره من التشريعات املقارنة  خاصة في  

أوربا والتي تدخلت تشريعيا وضمنت  قوانينها نصوصا جنائية للتصدي للظاهرة والحد من آثارها الوخيمة 

ـــاهرة تقى إلى خانة الظعبر إنتاج نصوص جنائية زجرية تتجه إلى تجريم العنـــف الرياض ي الذي تنامى وار 

وأضحى انشغاال بنيويا ، خاصة إذا علمنا أن الترسانة الجنائية املغربية املتمثلة في مجموعة القانون 

الجنائي لم تكن تتضمن نصوصا خاصة بالعنف الرياض ي وبذلك كانت األفعال العنيفة املرتبطة بالنشاط 

تبطة باإليذاء والعنف والتخريب وتعييب الرياض ي تجرم وتعاقب بنصوص جنائية عامة تلك املر 

وإتالفها ، فأنتج املشرع الجنائي املغربي  بالتالي اآللية القانونية الزجرية ملواجهة الظاهرة بسنه  املمتلكات

من جمــــادى اآلخــــرة  29بتـــــاريــخ 1.11.38الصادر بتنفيذه الظــــهير الشريف رقــــم  09/09القـــانون رقم 

 ( وأدمجه ضـــمــــن املـــجموعة الجـــنـــائية املغـــربية الحـــاليــــة،2011يونيو2)1432

ــاء بـــث ـحيــث أفـــــرد لجــرائم العــنــف أثنــــــاء املـــبــاريات أو الـــتــــظـــاهرات الــرياضـــية أو بمنـــاسبتها أو أثــــن 

ظــــاهرات فـــرعـــا كامـــال )الفرع الثـــاني مـــكرر( تحت عـــنوان " في العنف املـــرتكب أثناء هـــــذه املـــباريــــات أو الت

املـــباريات أو التظــــاهرات الـــرياضـــية أو بمناسبتها " ، وذلك  ضمـــــن البـــــاب الخامـــس املعنــــون "في الجنايات 
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-308إلى الفصل  1-308لى تسعة عـــشرة فصال قانونيا من الفصل والجنح ضد األمــــن العام "مشتمال ع

  2011.205يونيو  30، وتم نشـــــره بالجريدة الــــرسمية بتاريخ   19

مع اإلشارة إلى أن " الرسالة امللكية حول الرياضة هي التي دفعت وزارة العدل آنذاك إلعداد   

الجنائي في ظرف سنة قبل أن يقدم شهر دجنبر من املتمم ملدونة القانون  09/09مشروع  قانون رقم 

ويصـــبح  2011إلى البرملان من أجل مناقشته ليصدر في الجريدة الرسمية شهر يونيو من سنة  2009سنة 

مما يعني أن املشرع املغربي قد تأخر فعال ولو نسبيا ، 206ساري املفعـــول شهر شتنبر من نفس السنة. " 

ز الوجود في الوقت الذي شهدت فيه املالعب  الرياضية املغربية تنامي حاالت في إخراج هذا النص إلى حي

 عنف املرتكب في الفضاء الرياض ي .ال

 ثانيا: أهمية الدراسة القانونية املرتبطة بظاهرة العنف الرياض ي: 

من منطلق إجماع املهتمين بالحقل الرياض ي على ما يمثله العنف في املالعب الرياضية وخارجها 

من خطورة مباشرة وجسيمة على السلم اإلجتماعي وما يشكله من تهديد على األمن العمومي واعتبارا  

اهر م استفحال الظو لكون  القانون الجنائي بما يوفره من آليات زجرية يعد الكابح األول وجدار الدفاع أما

اإلجرامية في عمومها  ، ومنها العنف الرياض ي الذي إن استفحل دون وجود حماية قانونية سيكون له 

بالغ األثر على بنياننا االجتماعي وعلى قيمة الرياضة بأدوارها اإلجتماعية واإلقتصادية التي سبق تناولها 

وأهميته في تجسيد  09/09لهام املتـــمثل في القانون رقم ، وأمام هذا املستجد القانوني واإلنتاج التشريعي ا

بعد األمن القـــانوني  وتعـــزيز مبدإ الشرعية الجنائية ، تولدت القناعة واليقين لبسط أضواء الدراسة 

                                                           

ـــادر بتـــنفيذه  الظــــهير  09.09ـــض ى املــادة األولى من القانون أضـــيف هذا الفـــرع بمقت 205  املتعلق بتتميم مجموعة القانون الجـــنائي الصـــ

ـــم  ــــاريــخ 1.11.38الشريف رقـ ــــدة الرسميـــة عدد2011يونيو2)1432من جمــــادى اآلخــــرة  29بتـ ــريــ ـــشـــور بالجــ رجـــب  27ريخبتـــا 5956(،واملنـ

 .3081 (،الصفحة2011يونيو30)1432

 في كتب ، املالعب شغب ،"  املالعب داخل العنف لظاهرة تدبيرها خالل بهيبتها" قامرت" الدولة: "عنوان تحت مقال(: منصف) اليازغي 206 

 .11: ص ،2013 يناير   طبعة ،2،العدد الوسيط توزيع الرياضة، قوانين  سلسلة ، الرياضة
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والتحليل من زوايا علم اإلجرام والقانون الجنائي في شقيه التجريمي والعقابي على ظاهرة العنف في 

 اضية املغربية ،املالعب الري

راهنية هذا املوضوع و ندرة ما كتب عن الجـــرائم املـــرتبطة باملمارسة الرياضية في انسجاما مع   

زاوية التفسير الجـــرمي للظـــاهرة وكـــذلك من الوجــــهة  املـغرب ومنها جرائم العنف في املالعب الريـــــاضية من

 تواجد في رفوف املكتبات والخزانات القانونية املغربية من مؤلفات الـــقانونية املتـــخصصة وقلة ما ي

تتطرق لهذا املوضوع خاصة أن الباحث القانوني املغربي مازال لم يتــطرق لإلشـــكاالت القانونية للعـــنف 

يا متناوال إعال  في املالعــب الرياضية بكل مظاهره،علما أن أغلب ما كتب إلى حد اآلن  ال يعدو أن يكون 

 صحفيا ليس إال. 

 املبحث األول : ظاهرة العنف الرياض ي : املجرم و الضحية

 لب األول : مجرم العنف الرياض ي :املط

إن خطورة جرائم العنف الرياض ي أنها علنية ترتكب أمام أعين الناس وأبصارهم وأمام عدسات 

الكاميرا مما يعني أن الفاعل قد حطم وتجاوز كل الخطوط الحمراء هو أخطر من السارق الذي يختـــفي 

ية عنف لرياضفي الظالم عادة الرتكاب فعله اإلجرامي ، وبالتالي فطبيعة  العنف املرتبط باملمارسة ا

 جماهيري وإن  كانت أداته املنفذة فرد أو بضعة أفراد  مما يمكن من تصنيفه في إطار  إجرام املجموعات .

لذلك ارتأينا مقاربة مجرم العنف في املالعب الرياضية من زاوية إجرام الجمهور ومن زاوية 

 على املستوى املغربي على األقلالتصنيف املمكن إسناده لهذا النوع من اإلجرام الذي تثبت املشاهدة 

ي أأنه ليس إجراما ممنهجا منظما فهو بعيد عن إجرام العصابات املنظمة وبالتالي ليس إجراما محترفا  

 أنه إجرام اللحظة أو الصدفة .

 إجرام العنف الرياض ي هو إجرام الجمهور :-أ
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يمكن تصنيف اإلجرام املرتبط باملمارسة الرياضية ضمن إجرام الجمهور أي إجرام يتم غالبا دون 

اتفاق أو تفاهم مسبق مما يميزه عن إجرام العصابات املنظمة حيث التخطيط واإلتفاق املسبق ومن 

ـــموعة ممن مميزات وخصائص هذا اإلجرام أنه يعزى إلى تواجد  بعـــض األفراد داخل الجمهور أو املج

 للســــلوك اإلجرامي ، فالجمهور ال يجرم ملجرد أن يجتمع بل يلزم أن 
ً
 طــــبيعيا

ً
لـــديهم ميـــال أو استعـــدادا

 يوجد بينه من لديه ميال إلى الفعـــل اإلجـــرامي  وأن يـــتوفر  لـــديه فكرة  مستحوذة على ذهنيته ،

لغالب من األحداث والشباب ،  هذه الفئـــة العمـــرية بطبـــيعة فالجمهور الرياض ي باعتبار مشكال في ا 

 مجتمــــع الكبار وال يسعــــدها أن تعـــيش وفقا لقيمـــهم وعاداتهم وتقاليدهم ، فيجدون 
ً
تكــوينها ترفـــض دوما

 أكثر ميال للعنف والع
ً
، حيث يتعايشون مع قيم اجتماعية مختلفة وأحيانا

ً
والتي  دوانيةفي أقرانهم مالذا

تبرز بوضوح تحت تأثير مؤثرات خارجية هي ضغوطات الجمهور ألن األصل في هذا املتفرج أنه عادي 

وجرمه هو نتاج الصدفة واللحظة ليس إال ، فهو في الغالب إجرام األحداث  نظرا لعامل السن وفترة 

داء على األشخاص ، ذلك ما املراهقة حيث النزوع وامليل  إلثبات الذات مما يفسر كثرة جرائم اإلعت

أكده بعض الفقه بقــوله:  "وهو في األصـــل إنسان سوي ، إال أنه يوجد صــدفة داخل مجــموعة منظمة ، 

حيث تقــوم بإجرامها تلقائيا وهو ما يوصـــف بإجــرام الجمهور أو الكـــتل الشعبية ، فإجرام هذه املجموعات 

سابق ، بل يعود إلى ميل أو استعداد للتطرف ، حيث يتوفر لدى املجــــموعة يكون دون تــــرتيب أو اتــــفاق 

وسوف نتطرق لهذا املوضوع عند البحث في التفسير  207وعي جمـــاعي وفكرة مستحوذة على أذهانهم "

 الجرمي لعنف املالعب .

 مجرم العنف الرياض ي  مجرم  بالصدفة : -ب 

اعتبر "جون ماكسويل " في كتابه "الجريمة واملجتمع" أن في معرض تحليله لتصنيفات املجرمين 

املجرم بالصدفة هو "عادة شخص مندمج في املجتمع ال يأتي الفعل اإلجرامي إال تحت تأثير ظروف معينة 

                                                           

 .245، ص: 2005األزهر )محمد(: مبادئ في علم اإلجرام ، مطبعة دار النشر املغربية، الطبعة الثامنة  207 
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مضيفا أن الجريمة بالصدفة ككل إجرام ظاهرة مركبة تنتج عن   208أي أن الصدفة هي سبب إجرامه "

مرتبطة بشخصية املجرم واستعداده الخاص الرتكاب الفعل الجرمي ، وقد عناصر خارجية وأخرى ذاتية 

ذكر عدة أسباب مرتبطة بجرم الصدفة صنفها بين حاجيات طبيعية فيزيولوجية وحاجيات بسيكولوجية 

اصطناعية ، يهمنا من هــــذه األخيرة في عالقة بدراستـــنا  تأثـــير الشغف املبالغ فيه كالشغف الرياض ي 

ب والكراهية  واإلنتقام مما يفسر أن مجرم الصدفة بدرجة أولى يرتكب الجرائم  املرتبطة باإلعتداء  والغض

 على  األشخاص ثم بدرجة ثانية على األموال واملمتلكات  .

وإسقاطا لهذه األفكار على ما يجري في املالعب الرياضية  يتضح أن مجرم العنف  هو مجـــرم 

لى إباستعداد عارض أي مكتسب ومؤقت يضعف موانع الجريمة  لديه ويدفعه الصدفة بامتياز ،  يتميز 

وال  ،عالج  لكونه ليس مريضا سيكوباتيا، ومن الصعب التنبؤ بإجرامه واستباقه وال يجدي  معه الإتيانها

بيئية يحمل في الغالب خطورة إجرامية ظاهرة ،  إنما  يرجع إجرامه في الغالـــب إلى عـــوامل خارجـــية أو 

متـــصلة باملجتـــمع أو البيئة التي يعيـــش فيها ومنها لحظة تواجده ضـــمن وســط الجمــهور الرياض ي تدفعه 

  ي  رامــــــــــإلى ذلك ما يتوفر  عليه  من عناصر ذاتية تسمى بالعوامل اإلستعدادية الدافعة للسلوك اإلج

LES FACTEURS   PREDISPOSANTS ي  مما ـــــــــذهنيا مستعد لإلقدام على الفعل الجرم ما يجعلهــــــم

 MENTALEMENT  ةــــــــــــــد  هزيمـــــــرفات الالرياضية التي تــبرز مبــاشرة بعــــــر تلك السلوكات والتصـــــــــيفس

PREDISPOSE  ف في أفعال العن لفريقه الذي يسانده فيغضب غضبا شديدا يجسد شدته وحدة انتقامه

                                                           
208 "Il s’adapte facilement à la vie sociale, et n’y devient réfractaire que si les circonstances l’y amènent. L’occasion est la cause 

de ses infractions" 

- "La criminalité occasionnelle, comme toute criminalité, il ne faut pas l’oublier, est un phénomène mixte, formé d’éléments 

extérieurs au criminel et d’éléments qui appartiennent à la personnalité de ce criminel, une prédisposition particulière à 

l’infraction" 

-LE CRIMINEL D’OCCASION, Extrait de « Le crime et la société » de JOHN. MAXWELL  

(Paris1924) , Docteur en médecine ,  

http://ledroitcriminel.free.fr/la_science_criminelle 

http://ledroitcriminel.free.fr/la_science_criminelle
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واإليذاء والكراهية التي  يرتكبها ضد الجمهور الوافد أو عن طريق ما يقوم به من أعمال تخريب وتعييب 

 وإتالف املمتلكات العامة والخاصة ووسائل النقل وغيرها من التجهيزات الرياضية.

هذا وارتباطا بخصائص مجرمي الصدفة فإن أغلب مجرمي العنف الرياض ي يتميزون بضعف 

لذكائية وقلة اإلحساس  والتهور وسرعة اإلندفاع وضحالة الثقافة العامة والضعف في مقاومة امللكات ا

رغبات الغرائز ، واستعدادا إجراميا كامنا  لم تفعل الصدفة سوى أن أظهرته وكشفت عنه رغم أن منهم 

ة املعتاد الصدفمن يعود الرتكاب نفس الفعل في املالعب الرياضية  وهو ما يطلق عليه اصطالحا املجرم ب

، لذلك فإن املشرع الجنائي املغربي  نص على عقوبة العود  املرتبط بجرائم العنف في املالعب الرياضية 

 واعتبرها ظرفا مشددا في العقوبة .

 من هو املجرم املحتمل  إذن ارتباطا بجرائم املمارسة الرياضية؟ -ج

في سياق التساؤل عن طبيعة مجرم املالعب الرياضية ، يبدو من الخطإ اإلعتقاد أن مجرم العنف 

الرياض ي يقتصر فقط على الجمهور بل كل من يقوم بفعل جرمي في الفضاء الرياض ي وخارجه بمناسبة 

د رياض ي وقتظاهرة رياضية  هو في حكم مجرم العنف الرياض ي ، فاملجرم قد يكون من عموم الجمهـــور ال

يكــون إداريا ، العـــبا ، مــدربا أو مسيرا رياضيا أو غيره ، وتبعا لذلك فإن النصوص القانونية املجرمة 

للعنف أتت عامة ومجردة ووردت على إطالقها تخاطب كل من يرتكب فعال مجرما في الفضاء الرياض ي 

أن يتورط الفرد الواحد بالجرم طبقا بل قد يكون فردا ذاتيا أو شخصا اعتباريا معنويا ، فكما يمكن 

للوقائع املسندة له ، قد يتورط الشخص املعنوي أيضا  كهيئة إدارية مثال مدبرة للشأن الرياض ي ، كأن 

يعمد إداريو فـــــريق معيـــــــن إلى تحريض جمهورهم ومناصريهم لإلعتداء على حـكم املـــباراة أو غيرها من 

زيمة الفريق بعد اإلعالن عن ضربة جزاء غير مستحقة  أو هدف بعد تسلل أو األفعال املجرمة  أثناء ه

شرود أو طرد العب  ببطاقة حمراء أو حث الجمهور على الرمي باملقذوفات إليقاف مــباراة أو عــرقلة 

 استمــرارها  وسيرها العــادي أو سب وقذف مكونات الفريق املنافس إلخ ..
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من خالل متابعة جرائم العنف الرياض ي  يستنتج في املغرب أنه إجرام هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه 

ذكوري بامتياز فاإلناث  رغم حضورهن  املتزايد للمالعب لم يالحظ تورطهن في العنف لحد الساعة ، 

ا حية  لهذفعند حدوث أفعال العنف غالبا ما يكون  العنصر النسوي املشجع للفرق الرياضية إما  ض

 عليه . العنف أو شاهد 

 املطلب الثاني : ضحية العنف الرياض ي:

هذا وهو ب ن إلى ضحايا،ـــــــــرجين وكل املشاهديـــــــــري يحول كل املتفــــــالعنف الرياض ي هو عنف جماهي

درج ذلك ضمن ـــــوين، إنما  أعدادا ال حصر لها من الضحايا، طــــــــعنى  ال يضر الضحية املباشرة فقامل

ضاء ية باعتبار أن مختلف الجرائم املرتكبة في الفـــــــف في املالعب الرياضـــــــالواسع ملعنى ضحية العن املفهوم

رهاب ، كجـــرائم اإل كثر إرهابا واألشد عنفا وإيالماالرياض ي قد تتشـــابه من حيـــث خصائصها بالجرائم، األ

يختار ، يرهب الجميع ايا ، فاملشاغب ال وحوادث السير حيث أن كل الناس محتمل جدا أن يكونوا ضح

 ،هم الذعر والخوف واإلرهاب واملوت، فالنـــاس أتوا للفضاء الرياض ي  طلبا  للفرجة وهو يهديعلى حد سواء

وقد عبر بعض الفقه على نفس املضمون  بالقول  " وقد ازداد األمر استفحاال أمام تطور املجتمعات على 

ذلك من تطـور في اإلجــرام واتساع دائــرته إلى درجة يمكن القول معها أننا جميع املستويات ، وما تبعه 

 ،209كلنا معرضـــون ألن نكون ضحـــايا جرائم "

فإذا كانت التظاهرة الرياضية منقولة مباشرة على وســـائل اإلعـــالم يصعب موضوعيا تحـــديد  

لذي غـــالبا ما يخـــتار ضحـــيته بعناية كبيرة وبتخـــطيط الضـــحية، فمجرم العـــنف الــرياض ي لـــيس كالسارق ا

، فال  la cible victimaleمحكم مسبق مستهدفا إيــاها بعمـــله اإلجرامي ومحددا بــذلك الهدف الضحوي : 

                                                           

 .1، ص: 2011، مطبعة وراقة الفضيلة ،الرباط ،  سنة  املجني عليه في الخصومة الحسيني كروط )محمد (:   209 



 

 

125 

املــالعب  أما العنف في 210،الضحية تــوجـــد في العــادة ضحية بالصــدفة كــما تعــلـــمنا من دروس في علم

 .فكلنا ضحايا محتملين

للتصنيفات الضحوية كما وضعها  العالم "ماندل شون"وارتباطا بجرائم العنف   وبالتالي ووفقا 

في املالعب الرياضية حيث يتم التصنيف على أساس شخصية الضحية يمكن تصنيف ضحية العنف 

ــص يحضــر مباراة ريــاضية أو يشهدها أو الرياض ي ضمن تصنيف الضحية اإلحــتمالي  بمعـــنى أن كــل شخـ

يتابع بثها في مكان أو ساحة عمــــــومية سيكون حتمــــا ضحــــية مفــتـــرضة احتمالية لجــــرم املالعب الرياضية 

Toute personne de la société est une victime potentielle   حتى ولو بسماع كلمة نابية ساقطة من ،

أو يتابع عنفا بين الجمهور أو بين الالعبين بعضهم ببعض أو مع حكم املباراة ، فإن لم يكن  متفرج متهور 

قد أصابه الضرر املباشر كما أصاب الضحية مباشرة فإنه بحكم طبيعة الجرم الرياض ي الجماهيري 

مكونات  لوالعلني سوف يمسه ولو بصفة غير مباشرة ، فاملجال الرياض ي لن يكون حتما استثناءا بل أن ك

العنف واإليذاء وغيرها  من الجرائم املقترفة في املالعب  وفعاليات املشهد الرياض ي يمكن أن تكون  ضحية

عالم املباريات ورجال اإل  الرياضية أو خارجها  كالالعبين واملدربين والحكام واملسيرين ومندوبي ومراقبى

 .والجماهير نفسها بل حتى املـــارة أثناء مغادرة الجمهور للملعب

 

نازل قاهي واملــــــــاريات واملـــــيها املبــــث فــــــب والساحات التي تبـــــد في مدرجات املالعــــــوما كل من وجـــــــوعم

ناه بجهاز التلفاز ، كل هــؤالء هم في حــكــــم الضـــحية من ـــــــداخل الوطن وخارجه وكل من التصقت عي

مسير  -مدرب  -مربي  -العـــنف الرياض ي، ومن حيث طـــبيعة الشخص  قد يكون شخصا ذاتيا : )رياض ي 

عصبة –عة رياضية جام -متفرج ..( أو شخصا معنويا اعتباريا : ) نادي رياض ي -حـــكم  -رياض ي 

سيدا ملنطق التحليل العلمي يتضح أنه إذا كان مجرم العنف الرياض ي هو بطبيعته وتج رياضية .... ( .

                                                           

 .2012-2011في مادة علم الضحية ، سلك املاستر في علوم اإلجرام، السنة الجامعية   محاضرات محمد (:جوهر ) 210 
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 .ير كثيرة العدد لن يقدر على اختيار ضحيتهـــــدفة وبالتالي أمام جماهــــــرما بالصــــــــكما صنفناه مج

باإلحتمال إال في حاالت فاالستنتاج  إذن أن  نكون أمام معادلة إجرامية  قوامها جرم  بالصدفة  وضحية 

( 74معزولة وفردية ونادرة كنازلة ما سمي إعالميا بمذبحة بورسعيد بمصر حيث قتل أربعة وسبعون )

مناصرا من أنصار األلتراس املساند لنادي األهلي املصري بدليل أن القضاء الزجري املصري استنادا إلى 

 بت التخطيط املسبق للجرم وسبق اإلصرار والترصداملقتضيات الجنائية الواردة  في قانون العقوبات  أث

 وحكم على عدد من الجناة باإلعدام ،

على  ديــــــــيا  التعــــــــــف رياضـــــــال مجرم عنيـــــــــر ببــــــــي البلدان قد يخطــــــــي باقــــــــرب أيضا كما فـــــــــوفي املغ 

 س أو حتىـــــــور منافـــــــــــب أو جمهــــــس فـــريق مثال أو حكم أو العــــــــددها  كــرئيــــــها ويحية بــذاتها قد يخــتار ـــــــضح

ن أراء حول الفريق الـــذي يشجعه ، األمر الذي يترك للقضاء ـــــــاالت ومــــــرق له ما يكتبه من مقـــــــإعالمي لم ي

فات  ع وما يضعه من تكييــــــــتاح له من وقائــــــــرية بناء على ما يـــــــــــــته التقديــــــل فيه وفقا إلعمال سلطـــــــالفص

 وما يستند إليه من حيثيات التي تختلف باختالف الحاالت والنوازل .

املبحث الثاني : التفسيرات الجرمية لألفعال العنف املرتكبة في املالعب الرياضية 

 املغربية

في انتظار أن تتطور الدراسات القانونية واإلجرامية املحللة لعمق ظاهرة العنف في املالعب 

الرياضية  وفي أفق أن تتوفر املعلومات الضافية حول بروفايل املشاغب الرياض ي ، فإن ما تم تلقينه لنا 

ديثة لدقيق لظاهرة حمن أفكار مستقاة من  نظريات علم اإلجرام تسعفنا ولو نسبيا في محاولة التحديد ا

 2005ودخيلة على مجتمعنا لم تظهر بهذا التجلي والوضوح إال ابتداء من بروز حركة األلـــــتراس منذ سنة 

، فمجرم العنف الرياض ي  كما رأينا هو أبعد ما يكون  عن مفهوم املجرم اإلحترافي ، هو أقرب إلى مجـــرم 

باملجـــرم العرض ي أو املجرم بالصدفة أي أن تأثيرات معينة اللحظة أو ما يسمى في أبجديات علم اإلجرام 

ومحرضات خارجية ومنها في موضوعنا املرتبط بالعنف في املالعب الرياضية  محرضات الجمهور 
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وضغوطات الحشود هي التي دفعته إلى الفعل اإلجرامي كما سنرى من تحليل وتفسير وفق ما تقدمه 

 كار قيمة  في هذا الشأن .نظرية سيكولوجية الجماهير  من أف

لذلك ارتأينا أن نقارب هذا" اإلنسان العنيف رياضيا" لفهم  دواعي  ودوافع سلوكه اإلجرامي  وفق  

 ما  يلي :

مستهجنا   املطلب األول: مرتكب العنف في الفضاء الرياض ي  اختار سلوكا ال مدنيا

 ومستنكرا من املجتمع 

"مجموعة من األفعال واملمارسات التي  تتعارض والقواعد  :ف السلوك الالمدني فقهيا، بكونهيعر 

، وبذلك ينصرف املصطلح ليشمل عددا كبيرا من 211املجتمعية املنظمة للحياة داخل الجماعة "

التصرفات املاسة بنظام حسن السيرة  واالنضباط لقيم الجماعة  من قبيل إحداث الضجيج والفوض ى 

الهامشية على الجدران وغيرها من السلوكات   املاسة بالناس وعدم اإلحترام  واإليذاء والعنف   والرسومات

 وتخريب املمتلكات ...(  . 

واألفعال الالمدنية بهذا املعنى ليست كلها مجرمة لكنها تقابل باالستهجان والرفض واإلستنكار 

تشكل خطورة على البنيان املجتمعي والتوبيخ  من طرف املجتمع وحين تصل حد الظاهرة وتستفحل و 

يتدخل املشرع القانوني لينقلها من مجرد انحراف وجنوح عادي مستهجن ومرفوض مجتمعيا إلى فــعل 

جــرمي تجرمه القـــوانين وتعــاقب عليه  بمقتضاها ،وهو ما ينطبق على العنف في املالعب الرياضية حيث 

وبطولة وهمية مزيفة  لبعض األحداث واملراهقين  كان ينظر إليه كمجرد لعب وطيش طفولي وعبث

                                                           
211 Qu’est ce qu’une incivilité ? 

Les incivilités sont des agissements qui contreviennent aux règles sociales qui régissent la vie en communauté 

 La notion recouvre un nombre varié de comportements que l’on pourrait résumer  par une atteinte à un « code de bonne 

conduite » (c’est-à-dire et par exemple : le bruit, les graffitis, l’impolitesse, la dégradation de biens…). 

Source : guide juridique sur la prévention et la lutte contre Les incivilités , les violences et les discriminations dans le sport, 

Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative, janvier 2013, p 34 .  
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اليافعين إلى أن أحس الكل بما فيهم املشرع بخطورته وانتشاره واستفحاله فأنتج آلية زجرية قانونية 

 لردعه والتصدي له .

 املطلب الثاني: العنف  الرياض ي  من  زاوية نظرية  سيكولوجية الجماهير : 

جماهيري بامتياز بمعنى أن الفرد الواحد  املعزول ما كان له إن العنف الرياض ي هو عنف علني 

أن يرتكب عنفا في الفضاء الرياض ي لوال تلك األجواء والطقوس والشعارات الحماسية املؤثرة 

والتحريضات الجماهيرية وضغوطات الحشود التي تجعله ينفلت ويتجاوز ما يتميز به الفرد عادة من وعي 

ينجرف غالبا مكرها إلى  تيار رغبات الجمهور وميوالت الحشد دافعا إياه تحت واحتكام للعقل واملنطق و 

 تأثير قوة الجماهير إلى إتيان الفعل املجرم .

فكيف إذن يمكن تفسير الفعل العنيف داخل املالعب الرياضية وخارجها واملقترفة من طرف 

ة  في جرائم عنف يجرمها القانون جماهير أتت في البدء  للفرجة الرياضية فإذا بها تجد نفسها متورط

 ويعاقب عليها ؟

لقد تعددت فعال التفسيرات والنظريات التي حاولت مقاربة الفعل اإلجرامي لكن التفسير العلمي 

لهذا النوع من العنف الرياض ي الجماهيري لن يستقيم إال وفق التفسيرات التي قدمتها نظرية سيكولوجية 

الذي قدم أروع الدراسات  212لجماهير  لعالم اإلجتماع الشهير غوستاف لوبون الجماهير أو عــــلــم نفسية ا

في مجال علم النفس اإلجتماعي وأقيمها محاوال تفسير املعادلة اإلجتماعية الصعبة وهي  "مدى انسجام 

 . 213الفرد اجتماعيا أو شذوذه عن نمط املجتمع "

                                                           

، كان ذا روح 1931 وتوفي في باريس سنة 1841غوستاف لوبون: مؤسس علم نفسية الجماهير ، ولد في منطقة النورماندي سنة  212 

موسوعية من حيث البحث عن املعرفة ، نال شهرة كبرى في علم النفس اإلجتماعي ، له العديد من املؤلفات من أقيمها وأكثرها شهرة كتاب 

 وهو املؤلف الذي بوأه مكانة رفيعة في عالم الفكر واملعرفة. 1895سيكولوجية الجماهير أي علم نفسية الجماهير ، ألفه سنة 

، بيروت ،  1991غوستاف لوبون: سيكولوجية الجماهير ، ترجمة هشام صالح ، منشورات دار الساقي ،  الطبعة العربية ، الطبعة األولى -

 .14-13ص: 

 .5غوستاف لوبون: املرجع السابق ، ص:  213 
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للعناصر املحورية املرتبطة بالجمهور: قوة  التحديد املفاهيمي  الفقرة األولى:

 وقع الفرد داخلهخصائصه  وم -تصنيفاته  -الجمهور 

 قوة الجمهور: 

الجمهور اليوم قوة مؤثرة وفاعلة في جميع املجاالت ومنها املجال الرياض ي ، لذلك كان غوستاف 

ة الجمهور كقوة صـــاعدة  لوبون  بحق  وبحس علمي متفرد من أوائل علماء اإلجتماع الذين تنبهوا لقو 

حيث  وصـــفها في كتـــاباته بقوله: " قوة الجماهير وجبروتها هي القوة الوحيدة التي تتزايد هيبتها وجاذبيتها 

وتنبه أيضا  للنفس الجماهيري  214باستمرار ، إن العصر الذي ندخل فيه اآلن هو بالفعل عصر الجماهير "

بروز الجمعيات والروابط ، وهو ما نشهده اليوم فعال من دور الذي سيغذي هذه القوة الجماهيرية ب

ونفوذ لأللتراس وجمعـــيات املنــاصرين واملشجعـــين  للفـــرق الرياضية  ، ذلك ما يتطابق مع تعبير لوبون  " 

 إن والدة قوة الجماهير قد نشأت أوال عن طريق نشر بعض األفكار التي زرعــت في النفــــوس بشكل بطيء،

 215ثم بواســطة التجميع املتــدرج لألفراد من خالل الروابط والجمعيات ... "

ولعل ما يفسر قوة الجمهور الرياض ي ودوره الحاسم أن املباراة الرياضية كيفما كانت طبيعتها 

دون حوادث تذكر نتيجة  تصرف الجمهور وفق القيم واألخالق  يمكن أن تمر في أجواء احتفالية فرجوية

الرياضية وأعراف املمارسة الرياضية وعلى العكس قد تشوبها سلوكات و تصرفات  جماهيرية طائشة 

رعناء عنيفة تفض ي  دوما  إلى كوارث وأحداث مؤملة تصل أحيانا إلى إزهاق أرواح بريئة أو اإلعتداء على 

 بتأمين املباريات أو اإلضرار باملمتلكات العامة والخاصة . قوات األمن املكلفة

 تعريف الجمهور:  
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أخذا بعين اإلعتبار قوة  الجمهور الرياض ي وتأثيراته ، فإنه من األفيد تعريفه وفق دراسات 

ه ض ي ، وعـــلياغوستاف لوبون للتمهيد لتفسير موضوعي لكل الجرائم املرتكبة جماهيريا في الفضــاء الريــــ

 :رف  الجمهور بقولهفـقــد  عــــ

"إن كلمة جمهور تعني في معناها العادي تجمعا ملجموعة ال على التعيين من األفـــراد ، أيا تــكن  

ليبرز خاصية عدم تجانس  216هـــويتهم القـــومية أو مهنتهم أو جنسهم ، وأيا تكن املصادفة التي جمعتهم "

الجمهور وبالتالي استحالة  خضوعهم لناموس القيم وملقتضيات النصوص القانونية نظرا لتالش ي 

اإلحتكام للوعي واملنطق الذي عادة ما يتميز به الفرد املفرد ، مضيفا أن :"الجمهور هو انصهار أفراد في 

 وتخفض من مستوى امللكات العقلية " روح واحدة وعاطفة مشتركة تقض ي على التمايزات الشخصية 

لكن األهم في تعريفاته للجمهور ذلك التعـــريف املستند على الجـــانب النفس ي السيكولوجي حيث 

 ،دة مختلفة عن خصائص كل فرد يشكلهعـــرفه  باعتباره : " تكتل من البشر يمتلك خصائص جدي

لجمهـــور ل، وتصبـــح عواطف وأفكار الوحدات املصغــــرة املشكـــلة دئد تنطمس الشخصية الواعية للفردفعن

، عابرة ومؤقتة بدون شك ولكنها تتمتع بخصائص موجهة في نفس اإلتجاه، وعندئد تتشكل روح جماعية

 .217محددة ومتبلورة تماما "

فهو  ، فالجمهور وفق هذا التعريف ومنه الجمهور الرياض ي يصبح إذن جمهورا نفسيا سيكولوجيا

وفق التفسير العلمي  شبيه باملركب الكيماوي الناتج عن صهر عدة عناصر مختلفة فهي تذوب وتفقد 

ب املركب الجديد ، ويشكل كينونة واحدة خاضعة ـخصائصها األولى نتيجة التفاعل من أجل تركي

وبذلك فإن  218وراضخة ومستسلمة  ملا سماه لوبون ب "قانون الوحدة العقلية أو الذهنية للجماهير "

املشجع الرياض ي الذي ولج امللعب في البدء ليس هو ذاته ذلك الذي يوجد بين الجماهير  مما يفسر أن 
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أي سلوك في الفضاء الرياض ي وخارجه بمناسبة تظاهرة رياضية هو حقيقة فعل جماعي جماهيري رغم 

رد املعزول ال يمكنه إتيان الفعل أن الفرد هو أداته املنفذة ، فالتأثير الحاسم هو تأثير الحشد أما الف

 الجرمي لوال تواجده ضمن الحشد الجماهيري .

 صنيف  الجمهور وخصائصه املميزة الفقرة الثانية : ت

الجماهير إلى  جماهير مغفلة )جماهير الشارع ( وجماهير غير مغفلة   لقد صنف غوستاف  لوبون 

قاصدا بها الهيئات املنظمة ) نقابة املحامين و هيئة املحلفين ...( وجماهير متــجانسة ) كالطائفة والطبقة ( 

ل اكالجمهور الرياض ي ، واصفا الجماهير في عمومها بالنظر ملا  تأتيه من أفع 219وجماهير غير متجانسة

 وما تصدر عنها من سلوكيات وتصرفات  إلى جماهير مجرمة وأخرى فاضلة  بطلة ،

ولعل  ما نشاهده اليوم في مشهدنا الرياض ي من تصرفات الجمهور ينسجم باملطلق مع هذا  

التصنيف الذي وضعه هذا العالم اإلجتماعي للجمهور بقوله : "هناك جماهير مجرمة دون شك ، ولكن 

بدليل أن بعض املباريات  220ير فاضلة، وجماهير بطلة ، وجماهير أخرى عديدة أيضا"هناك أيضا جماه

 الرياضية  تبدأ وتنتهي  بطقوس واحتفاالت وأخرى تمر في أجواء من العنف والفوض ى . 

 الفقرة الثالثة : خصائص الجماهير

القابلية للتحريض كنتيجة حتمية ملا يميز الجمهور من سذاجة وسرعة التصديق و الحركية  -

واإلستجابة للغرائز كما وصف ذلك  العالم أوتو كلنبيرج في مقدمته لكتاب سيكولوجية الجماهير : 

"الجمهور يندفع بشكل غرائزي أحيانا كما يندفع اإلنسان البدائي  مشبها  سيكولوجية الجماهير 

 .  221بسيكولوجية اإلنسان البدائي "
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املبالغة في العواطف سواء كانت طيبة أو سيئة ويمكن وصف حالة الجماهير بالهوس والجنون  -

الندفاعها الجنوني بالوعي وال منطق "الجماهير مجنونة بطبيعتها ، فالجماهير التي تصفق بحماسة شديدة 

ش لحظة هلوسة وجنون ، والجماهير التي تصطف ملطربها املفضل أو لفريق كرة قدم الذي تؤيده تعي

على جانبي الطريق ساعات وساعات لكي تشهد من بعيد مرور شخصية مشهورة أو زعيم كبير للحظات 

 .222خاطفة مجنونة "

مؤقتا  الجماهير بطبيعتها بسيطة األفكار تتماسك األفكار والتماسك املؤقت العابر:التبسيطية في  -

وعابر إما أن تناله فترض ى وإما أن يخيب أملها فتلجأ للعنف ، وهو ما يفسر بحثا عن فوز رياض ي مؤقت 

ما سبقت اإلشارة إليه أن بعض املباريات تمر في جو احتفالي سليم وأخرى عبارة عن حرب ضروس 

ومعركة مفتوحة مشرعة على الفوض ى ومختلف أنواع اإليذاء ، وما يتلو ذلك من  اعتداءات على السالمة 

 لألشخاص وتخريب للممتلكات العامة والخاصة .الجسدية  

 الفقرة الرابعة : الفرد داخل الجمهور الرياض ي : 

العنف الرياض ي هو عنف جماهيري بامتياز لكن األداة املنفذة للفعل الجرمي هو الفرد املناصر 

إتيان أفعال لم ية وامتدت يداه إلى ـــاملشجع الذي يتحول إلى مجرم طاملا حاذ عن أعراف الفرجة الرياض

 تعد تواجه باإلستهجان والرفض فقط بل أضحت أفعال مجرمة ومعاقبة بمقتض ى القانون الجنائي .

ي ف لذلك ولتفسير العنـــف الرياض ي من زاوية هذا الفرد ال بد أن نقارب أفكار غوستاف لوبون 

موضوعه ، فالفرد ضمن الجمهور بالنسبة إليه يتصرف بطريقة مغايرة لو كان فردا معزوال ، ألنه بكل 

بساطة يكون تحت تأثير ضغط الجمهور الذي يطغى عليه بتحريضاته الحماسية ، " فالحشد الكبير 

الذي يمنح للفرد فالجمهور هو ، 223يجرف الفرد مثلما يجرف السيل الحجارة املفردة التي تعترض طريقه"
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أي ذلك املشجع املناصر العادي تلك الجسارة والجرأة والقوة واإلندفاع والتهور أحيانا دون استحضار ما 

 -ويدبمن فيهم فر  -يتنج عن فعله ألن  " الش يء املعروف واملتفق عليه أيضا من قبل كل علماء النفس 

كانت موجودة ولكـــنه لم يكن يجرؤ على أن الفرد ما أن ينخرط في جمهور محدد حتى يتخذ سمات ما 

 .224البوح بها أو التعبير عنها بمثل هذه الصراحة والقوة "

الجرمي للعنف الرياض ي من زاوية نظرية سيكولوجية  املطلب الثالث : التفسير

 الجمهور:

د ر بعد تحديد هذه املفاهيم املحورية املرتبطة بالجمهور وقـــوته وتصنيفاته وخصائصه وموقع الف

داخله ، تبدو الحاجة العلمية ملحة الستثمار األفكار القيمة التي خلص إليها عالم اإلجتماع غوستاف 

لوبون ملالمسة التفسير الدقيق للعنف الرياض ي  باعتباره عنف جماهيري ، ولفهم  هذا السلوك العنيف 

ه وكيف على األفراد املكونين لرياضيا باإلستناد إلى أفكاره التي توضح لنا بجالء كيفية تأثير الجمهور 

 في الفضاء الرياض ي . يلعب التحريض بمؤثراته دورا دافعا إلتيان الفعل املجرم

حول الصفات الخاصة بالجماهير ونتائجها  فقرة فريدة:  خالصات اكتشافات لوبون 

 ومحاولة إسقاطها على مظاهر العنف في املالعب الرياضية : 

 تالش ي الشخصية الواعية : -1

الجماهير ومنها الجمهور الرياض ي  ظاهرة اجتماعية ، والجمهور يشكل وحدة  نفسية ذهنية يختلف 

عن التجمع العادي أو العفوي للبشر و الفرد عادة ما  يتحرك بوعي أما الجمهور فخاصيته األساسية 

ت ال فرق املستوياالالوعي ،  فروح الجماهير ليس لديها التفكير العقالني واملنطقي ، فمعها تذوب كافة 

 بين جاهل ومتعلم وتذوب معها كل الطبقات واملستويات اإلجتماعية.  
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لذلك فإن ما يفسر العنف في املالعب الرياضية هو  إحساس الجماهير غير املتجانسة بطبيعتها  

قا ببعدم املسؤولية يجعلها تتمادى في العنف للتعبير عن غريزة العدوانية التي تسكن النفس البشرية ط

مما دفـــع   225لخالصات فرويد ، وتتميز بالتعصب العنيد ألنها تعتبر الفوز الرياض ي عقيدتها  التي تؤمن بها

وكذلك  226ما ال يمكننا مناقشة اإلعـــصار""ال يمكنــــنا مناقشة عقائد الجمـــاهير ك: بلوبون إلى القــــول بأنه

 .ا في الغالب والترداد الببغائيتهالخضـــوع األعمى  مليوالت الحشد وعدم أخالقي

فالجمهور يتبع كل شخص شبيهه املجاور له ، فإما أن يساهم الجمهور في إنجـــاح التـــظاهرة  

 للقيم وال لألخالق وال  الـــرياضية أو العكس حيث  الفوض ى والعنف واإليذاء والتخريب  فال قيمة عندئد

للقوانين  : " إن نفسية الجماهير تبين لنا إلى أي مدى يكون تأثير القوانين واملؤسسات ضعيفا على طبيعتها 

وبذلك فهي تستند إلى اإلحتماء بكثرة العدد  والشعور العارم بالقوة و اإلنصياع  227الغرائزية العنيفة "

 انصاع أي فرد من هذا الجمهور .إلى بعض الغرائز ولوال هذا الشعور ملا 

 هيمنة الشخصية الالواعية : -2

وتبرز من خالل هيمنة عقلية أو ذهنية للجماهير على الفرد  "الذي  يضحي بمصلحته الشخصية 

من أجل املصلحة الجماعية وهذه قابلية معاكسة لطبيعته وال يمكن أن يمتلكها إال إذا أصبح جزءا من 

فكار الجمهور وسذاجتها في غالب األحيان  كما رأينا سالفا  أنها  أفكار بطبيعتها  الجمهور" وما يعزز بساطة أ

طارئة عابرة آنية تتشكل تحت تأثير اللحظة ، فليس للجماهير محاجات عقلية سماها لوبون باملتدنية أي 
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ور يميلون هعالقات سطحية ظاهرية ، يتساوى فيها الكل مبرزا ذلك بقوله : "أن البشر املنخرطين في الجم

 . 228إلى التساوي من الناحية العقلية والذهنية "

 صفة التحريضية :  -3

 د فيالجماهير ضحية التحريض والعدوى : فعملية التحريض هي التي تفــسر انحالل األفـــرا -

، فخيال الجماهير ومخيلتها  تتأثر بالصور والشعارات وكثافة املحرضات وتكرارها الجـــمهور وذوبـــانهم فيه

 الجماهير تقتنع -العدوى  -، فتخضع  نتيجة لذلك إلرادة املحرك املحرض القائد )الدعاية والتحريض 

لطبيب على الجماهير تماما كما يمارسه ا 5بالشعارات الحماسية( ، فهو  يمارس عملية "تنويم مغناطيس ي" 

 على املريض ،

فالجاذبية الساحرة التي يمارسها القادة واملحرضون تجعل الجماهير تخضع إلرادتهم وإيعازاتهم  

مما يفسر سرعة تجاوب وانفعال الجماهير وتأثرها وهيجانها وعنفها  تحت تأثير املحرضات والصور 

هون لعقل ومنطــــق الجمــــاهير إنما إلى ، فاملحرضون ال يتوج -أوهام النصر الرياض ي -والشعارات واألوهام 

 .229عواطفها  يسميـــها لـــوبون  "آلية  الهلوسة الجماعية "

وهكذا يصبح  الفرد ضمن الجمهور عبدا بكل فعالياته الالواعية  وتعطل قدراته  وتشل  ملكة 

، العدوى تحريض و لل ، فيخضع درا على توجيهه الوجهة التي يشاءالنقد والتقييم  لديه ويصبح منومه قا

وامليل لتحويل األفكار املحرض عليها إلى فعل وممارسة مباشرة وهكذا ال يعود الفرد هو نفسه وإنما يصبح 

، "فهو عندما تقوده على حد تعبير غوستاف لوبون عبارة عن إنسان آلي ما عادت إرادته بقادرة على أن 

كنه ما أن ينضم إلى الجمهور حتى يصبح مقودا يكون فردا معزوال ربما يكون إنسانا مثقفا متعقال ول
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بغريزته وبالتـالي همجيا ، وهو عندئد يتــصف بعفوية الكائــنات البــدائية وعنفها وضــراوتها وحمــاستها 

ون ــــخـــرطفالجــمهور ال يــــقدر أن يتجــاوز زعيـــمه وال أن يستـــغني عن قــائـــده: " النــــاس املن  230وبطــوالتها أيـضا"

 . 231في الجمهور ال يمكنــــهم االستغناء عن زعــــيم  أو سيد "

وما يجعل هذا التحريض قوي املفعول والتأثير هو ما يتمتع به املحرض من مزايا وقدرات شخصية 

وذاتية وخصائص وصفات وما يستعمله من أدوات تحريضية ووسائل إقناعية  لعل من أهمها  البراعة 

بالعاطفة واالستبدادية أحيانا لفرض الفكرة والرأي والتأكيد والتكرار والقدرة الفائقة على  في القيادة

والحظوة والكاريزما  حتى يتمكن من فرض ذاته وأفكاره سواء كانت  232الجذب مستغال الهيبة الشخصية

صنــــع زوايا العميقة لالوعي حيث تصـــائبة أو خاطـــئة على الجــــميع  ويفلـــح  بالتــالي في " اإلنغراس في تلك ال

، حيث على حد تعبير لوبون  233جــــبارة للعدوى وتفعل فعلتها "كل أعمــــالنا " وعندئذ تتــــدخل اآلليــــة ال

يتمكن املحرض من استخدام التأثير السحري للكلمات والشعارات والصور اإليحائية والتأكيدات 

 الخطابية ، القاطعة واللـغة املؤثرة والفصاحة

وبالتالي فأي فعل قد يصدر عن فرد أو مجموعة يفـــض ي بالضرورة بفعل التقــــليد والعدوى  

واملحاكاة إلى فعل اآلخرين لنفس الفعل في غالب األحيان دون معرفة السبب ، فقد يحدث أحيانا بل 

ص واحد أو إثنان حتى ترى  غالبا أن الجمهور وهو يتابع عرضا مسرحيا او فنيا وبمــجرد أن يصفــق  شخ

القاعة كلها بمن فيها تحاكيه وتصفق سواء أعجبها العرض أو ال ، فاملسرحية  قد تكون قد القت مسبقا 

رفضا  من  طرف مخرج أو ناقد  بما يمثله من ملكة النقد والتقييم  )ملكة الوعي والعقل ( لكن الجماهير 

سطبل ما ســـرعان ما يعـــقبه صهــال األحـــصنة األخرى في تقبلها بسرعة وتصفق لها "فصهيل حصـــان في إ
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إنه التقلـــيد واملحـــاكاة ونتاجهما الطاعة العمياء للمحرضين على الفعل اآلثم : " فهم ،234نفس اإلسطبل "

ه بكل فترسيطيعونهم طاعة عمياء كما تطيع الدابة املتوحشة مروضها على الرغم من أنها تستطيع أن ت

 طبقا لتعبير غوستاف لوبون. 235سهولة "

وتأسيسا عليه ومن باب إسقاط هذا املعنى على جرائم العنف الرياض ي فإن نفس التأثيرات ونفس 

وعبارات السب  ،البعض تتلوها حتما تصفيقات الكل التصرفات تشاهد في املالعب الرياضية فتصفيقات

ر ينتشر وتكسير مقعد واحد يتلوه التكسوالقذف تردد بشكل ببغائي والعنف ما أن يبدأ حتى تراه قد ا

، فهذه طبيعة الجماهير وخاصيتها  " كما في كل أنواع الجماهير فإن واإلتالف والتخريب بشكل جماعي

 . 236عددا صغيرا من األفراد هم الذين يقودون اآلخرين "

ن الحقيقة لفهم دوافع السلوك اإلجرامي املرتبط بارتكاب مختلف ــــيرا مـــــإنها أفكار أصابت قدرا كب

جرائم العنف في املالعب الرياضية انطالقا من خصائص وسمات الجماهير الرياضية ، وتعزيزا لذلك 

ولفهم أعمق لدواعي الفعل العنيف رياضيا  سنحاول مقاربة باقي النظريات التي قدمت هي األخرى  أفكارا 

دراسة واإلستلهام خاصة تلك التي استندت إلى العوامل اإلجتماعية املفسرة لدور الوسط قيمة جديرة بال

 راته في إتيان الفعل الجرمي حتى ولو تعلق األمر باملمارسة الرياضية : ــاإلجتماعي ومؤث

املطلب الرابع : العنف الرياض ي من زاوية تفسير السلوك الجرمي  استنادا على 

 237ة اإلجراميةخصائص النواة املركزي

يتساءل املشاهد ألفعال اإلعتداء بالعنف في الفضاء الرياضـــي واإلعتداء على رجال األمن  بكل 

 رمزيتهم  وعلى الجمهور ، أال يعد تعبيرا عن تنفيس  ملكبوت مرض ي لنواة إجرامية ؟ 
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فلكل   اتل"،وفقا لهذا التساؤل املشروع يمكن تفسير العنف الرياض ي  من زاوية  نظرية "جون بين

إنسان  نواة مركزية إجرامية وهي مكونة من أربعة خصائص إذا توافرت  في أي إنسان يرتكب فعال 

 إجراميا ولو تعلق األمر بحضور ومتابعة تظاهرة رياضية : 

املرتكب للعنف  " فاملشاغب " "،L’égocentrismeاإلنحصار في الذات أو األنانية املتمركزة "  -

من القانون  303أو املقتحم ألرضية الفضاء الرياض ي أو الحامل للسالح بين الجماهير بمفهوم  الفصل  

كما سنرى الحقا في الدراسة القانونية لجرائم   09-09الجنائي أو غيرها من األفعال  التي حصرها القانون 

ويروم بطولة مزيفة ولو ضدا على القانون   العنف الرياض ي ، انحصر في ذاته وأضحت أنانيته متضخمة

 في فضاء أعد للفرجة الرياضية وليس للعنف .

، فاملشجع الرياض ي العنيف مستعد إلتيان الفعل الجرمي  "La labilitéسرعة االنسياق :  " -

والعقوبة ال تردعه فهو ال يعترف أصال بسلطة القانون مع علمه بها بل أنه يتلمس بالقرب منه حضور 

ال األمن بما يحيل تواجدهم على سلطة القانون وهيبته ، لكنه ال يبالي، يعتدي على الكل بمن فيهم رج

 أفراد القوات العمومية بمختلف تشكيالتها التي أتت لتأمين التظاهرة الرياضية .

، فالجماهير املكتظة باملدرجات واملشاهدين عبر القنوات " L’agressivitéالعدوانية أو التعدي "  -

فالفاعل   ،ـة أشكــــاله حتى ولو كان لفظياالتلفزية قد نالوا نصيبهم جميعا من عدوانية فعل العنف  بكافـــ

/ الجاني  نفذ غريزته العدوانية العنيفة  على مرأى من الناس وعلى مسامعهم ، فهو غالبا ما يحبذ 

من األوهام والهوس وفعله جرم  العدوان الظاهر حيث يبرز كبطل قد  يدري أو ال يدري أن بطولته وهم 

 جرمته القوانين بعد أن استهجنه املجتمع ورفضه .

، فاملشاغب في الفضاء الرياض ي وهو  "L’indifférence affectiveعدم اإلكتراث العاطفي  " -

فهو ينسفها  يقدم على فعله الجرمي يؤكد عدم اكثراته وعدم اهتمامه بحاجة الناس للفرجة الرياضية ،

ويجهضها في لحظات  بإتيانه فعال مجرما محضورا بصريح النص القانوني ، وهو بهذا املعنى لم تبق له 
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فرامل تنبهه لعدم  إتيان  الفعل الجرمي ، فال شفقة عنده وال أخالق وال قيم وال رحمة وال شعور ديني 

ي وازع أخالقي أو ودون استحضار أل   أو روحي يثنيه ، يقدم على الجريمة بإصرار دون خشية وال تسامح

 . رادع قانوني

إلجتماعي للسلوك املطلب الخامس : العنف الرياض ي من زاوية نظريات التفسير ا

 الجرمي

دورا أساسيا في تفسير الجريمة تفسيرا اجتماعيا  حيث فسر  238لعبت نظريات املذهب االجتماعي

واضعوها ومنظروها بأن اإلنسان ابن بيئته وربطوا بالتالي بين املجرم والبـــيئة وأكدوا على كون العوامل 

 L’ Environnementاإلجتمــــاعية التي هي نـــتاج البيــــئة املجتـــمعية تلعـــب دورا في إتيــــان الفعــــل الجــــرمي 

est un facteur criminogène   ونعني هنا ارتباطا بجرائم  العنف في املالعب الرياضية ، البيئة املجتمعية ،

التي نشأ فيها مرتكب الفعل العنيف في الفضاء الرياض ي ، فهي النواة األولى واألساسية، وعليه تساءلنا 

جا لتأثير بيئة الجاني ومجتمعه ؟ ذلك ما سنحاول مقاربته ظاهرة العنف في املالعب الرياضية ، أليست نتا

عتمادا ا من خالل األفكار واألسانيد التي استندت عليها العديد من النظريات املفسرة للسلوك اإلجرامي

 على العامل اإلجتماعي

 ية نظرية التقليد أو املحاكاة الفقرة األولى : العنف الرياض ي من زاو 

" صاحب نظرية التقليد اعتبر أن عامل التقليد ال يكون إال في جماعة كمثل  العالم " جبريل تارد

الجمهور الرياض ي مبرزا أن قوته رهينة بقوة الصلة التي تربط املقلد باملقلد ، فالجريمة  تبعا لذلك 

 من النشاط االجتماعي ، وركز على دور التقليد كس
ً
ب  بتتكون تحت تأثير البيئة االجتماعية  وتشكل جزءا

و يرى أنه العنصر النمطي املميز للحياة االجتماعية لكونه يمثل الومضة األولى للشعور دافع  للجريمة ، 

 و هو الفاعل األســاس ي  املفسر لإلندفاع ومحاكاة الفعل ، وهذا ما نشاهده فعال عند الجمهور الرياض ي،

                                                           
 :..املرجع السابق . ص محمد( :جوهر )  238



 

 

140 

ون العالقة مترابطة ووثيقة فرغم كونه تجمع بشري غير متجانس فإنه وقت مشاهدة املباراة تك 

بين الجماهير، يبدو كــجسد واحد متماسك بصفة لحظية عابرة ومؤقتة  ألنه يسعى لتحقـــــــيق هدف 

واحد هو اإلنتــــصار الرياض ي لــذلك يقلد بعض الجمهور بعضه اآلخر، فإذا أصيب الجمهور بخيبة األمل 

ي فعل عنيف يصدر عن البعض يتم تقليده من طرف بعد هزيمة ما  ينهار التماسك الظرفي العرض ي وأ

  اآلخرين بصورة آلية دون تفكير وال استحضار للفعل وال لخطورته. 

التفاضلي أو املخالطة الفقرة الثانية : العنف الرياض ي من زاوية نظرية اإلختالط 

 رقة الفا

" صاحب  نظرية االختالط التفاضلي، فإن كل شخص طبقا للعالم اإلجتماعي " إدوين  سودرالند

يتطبع بالطابع البيئي والثقافي املحيط به ويتشبه به من خالل التفاعل املباشر وغير املباشر ، ما لم توجد 

ثقافات أخرى تتصارع مع الثقافات املحيطة به وتوجهه إلى طرق مختلفة ، فالسلوك اإلجرامي ينشأ عند 

ورفقاء مجرمين ، وبهذا املعنى فاإلجرام ليس فطري مولود إنما هو مكتسب ونتاج  مخالطة الفرد ألصدقاء

للتعلم والتلقين، يتعلمه الفرد ويتلقنه إما  طوعا عبر وسائط التنشئة اإلجتماعية أو كرها بمصاحبة 

 مجموعات األصدقاء ورفقاء السوء حيث الرذيلة والجنوح أو بالصدفة  كمثل الجمهور الرياض ي ،

ا لذلك فالفرد إما أن يكون  ضمن الجماعة البشرية املنظمة السوية حيث تسود القيم وتبع

وتختفي ولو نسبيا الجريمة أو يحبذ العيش في إطار جماعة غير سوية  مفككة محرضة على اإلجرام 

وإتيانه ،  فإذا عاش مرتكب فعل العنف الرياض ي  في بيئة عنيفة بدءا من األسرة حيث العنف بكل 

له  والشارع واملدرسة والجامعة ، ينعكس ذلك حتما عليه وهو ضمن الجمهور الرياض ي ، وداخل أشكا

هذا الجمهور يفاضل املجرم الرياض ي ويحبذ جماعة الجماهير املجرمة على الجماعة السوية ، فهو إذن 

 يفارق بينها ويتخذ قرارا فارقا لذلك سميت النظرية باملخالطة الفارقة .
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لق األمر ولو تعلعنيفة التي يخالطها املجرم لن تفرز حتما إال عشاقا للعنف واإلجرام هاته البيئة ا

للفرجة الرياضية وليس للعنف وهو ما اصطلح عليه صاحب النــــظرية "بالتجمع بفضاء رياض ي خصص 

لعادية تنهى ا اإلخـــتالفي" واملصـــريون يسمونه" بالتجمع التفاضلي" أو "املخالطة الفارقة "، فقيم املجتمع

عن العنف والتمييز والقتل والكراهية والسب والقذف ، في حين هو عاش وترعرع واشتد عوده  في 

 مجموعة وبيئة تحثه على القيم املخالفة للنواميس العادية .

 ت التحتية  الفقرة الثالثة : العنف الرياض ي من زاوية نظرية الثقافا

كنتاج ألفكار نظرية صراع الثقافات للعالم  Les sous-cultures  جاءت نظرية الثقافات التحتية 

اإلجتماعي األمريكي "سيلين"، وقــد نظر لها الكـــثير من العـــلماء املختصين في علم اإلجتـــماع من أبـــرزهم 

 يويمكن تفسير السلوك اإلجرامي ملرتكب أفعال العنف في الفضاء الرياض  "كوهين ، وولف  وفيراكوطي "،

من خالل نــــظرية الــــثقافات التـــــــحتية الفرعية والهامشية التي ينتج عن صراعها قيام بعض األفراد ببعض 

األنماط السلوكية الجانحة وغير املقبولة اجتماعيا  وتفرز بالتالي  مجرمين، متســـولين، شــــواذ جنـــسيين،  

جيع الرياض ي"، ال يحبذون الطريقة العادية السليمة منحرفين وممتنهي الدعارة وكذلك "شواذ في التش

للتمتع بالفرجة الرياضية وإنما بشكل شاذ قوامه العنف واإليذاء والفوض ى، حيث يستعملون طرقا 

ووسائل غير شرعية إجرامية عبر هجر املجموعة الجماهيرية السوية التي أتت للفرجة الرياضية وتعويضها 

وللتمييز والكراهية ، مجموعة إجرامية طبقا للقول املأثور "الطيور على   بمجموعة تشبههم  ميالة للعنف

 أشكالها تقع" تحمل معهم  نفس القناعات ونفس األفكار . 

، انسجاما مع ما نشاهده 239وتعزيزا لهذا املعنى اإلنحرافي الجانح يؤكد "كوهين" على سمة الالنفعية

التظاهرات الرياضية والذي يجد تفسيره في نظرية من ميل حاد للعنف والتخريب والتعييب بمناسبة 

الثقافة الخاصة الجانحة، حيث أن جماعة الجمهور املتشبعة بهذه  الثقافة تتسم بالحقد وتعمد إلى 
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تخريب وإتالف املمتلكات، وهي ترجمة للعداء الدفين للمجتمع والحقد العميق اتجاهه" مما يفسر سلوك 

الف املمتلكات الخاصة والعامة بعد كل مباراة رياضية بعنصر الالنفعية املشاغبين في تخريب وتعييب وإت

 وهي من عناصر الثقافة الخاصة الجانحة.

 رية الالمعيارية  أو األنومي الفقرة الرابعة : العنف الرياض ي من زاوية نظ

مؤسس املدرسة الحديثة لعلم االجتماع اعتبر الجريمة سلوكا ال معياريا أي منحرفا   إميل دوركهايم

عن املستوى املعياري القيمي للمجتمع  وظاهرة عادية  تتصل بتكوين املجتمع وطبيعة الحياة االجتماعية 

املناقضة ة و ، ينشئها املجتمع ذاته عبر إدانته لبعض األنماط السلوكية التي  يوصفها باألفعال  املخل

 ملعايير القواعد االجتماعية املألوفة .

وفي نفس السياق استلهم عالم اإلجتماع األمريكي" روبير ميرتون" نظرية إميل دوركهايم  حول 

، وهي تفسر غياب املعايير  (a-nomos)املشتقة من اللفظ اليوناني     L’Anomieالالمعيارية أو األنومي 

وعي وضمائر األشخاص املقترفين للفعل الجرمي وتفقد لديهم  قيم التضامن وضعف القيم اإلجتماعية في 

والتسامح  نتــيجة بروز األزمـــات اإلقتصادية والفـــوارق اإلجتماعية مما يــولد سلوكات منحرفة وإجرامية، 

عة فيمرتبة ر  -الجاه والرقي اإلجتماعي  -فمرتكب السلوك الالمدني الجرمي يريد الحصول على املال 

فهو في عدم تطابق تام مع  قيم  ، محترمة والظهور كبطل ولو من باب الوهم  ولو بصفة غير مشروعة

 املجتمع :

وبالتالي فمرتكب العنف في املالعب الرياضية  ال يروم شيئا سوى الظهور املرض ي والتجلي  

لحة املمتلكات وإال فما املصوالبطولة املزيفة والتمرد على قيم املجتمع ومعاييره واإلضرار باألشخاص و 

من إتيان فعل عنيف يؤذي اآلخرين ويضر بسالمتهم الجسدية واملعنوية ؟ وما الغاية من تخريب تجهيزات 

وبنايات رياضية صرفت من أجلها أرصدة مالية مهمة من املال العام؟ سوى رغبة هذا اإلنسان العنيف 
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ر صراحة عن عدم تطابقه مع املعايير العادية للمجتمع رياضيا للظهور واإلعالن املرض ي عن الذات والتعبي

 ورفضه العيش وفق منظومتها . 

 الفقرة الخامسة : العنف الرياض ي  ونظرية "التطهير":

" إلى الكـــلمة املشـتقة من املصــطلح اإلغريقي الذي يعــني التـــطهير CATHARSISتعود تسمية نظرية" 

PURGING  ، رض عــمـــل مسرحي  درامي ـــــــلى تطهير روح املــتفرج أثــناء عـــــللداللة عوقد استعملها أرسطو

لها ة التي يستعمــــــلى التقنية العالجيــــــــــم فرويد  للداللة عـــــــس ومنهـــــــــدي ، واستعملها علماء النفـــــــــتراجي

لذلك  ، 240يض من أمراضه العاطفية الدفينةالطبيب  األخصائي  في علم النفس لتحرير وتنفيس املر 

يرى فرويد وفقا لهذه النظرية بإمكانية  إشباع الرغبة العدوانية املوجودة فــطريا عند اإلنسان بمجموعة 

ومن حينها أصبح األخصائيون اإلجتماعيون بدائل منها مشاهدة لعبة رياضية كبديل لألفعال العدوانية ، 

 لرياضة كوسيلة لتصريف العدوانية وضبطها عبر تقنين بعض األلعاب .وعلماء النفس  ينظرون إلى ا

وفي هذا السياق تستند نظرية التطهير على تحليل  مفاده " أن اإلنسان يحمل في تكوينه  الطبيعي 

نية عمياء وكات عدوانوازع العدوانية ممثلة حسب فرويد ولورنز في تدفق بيولوجي مستعد لإلنفجار في سل

نفس املضمون الذي أبرزه العالم اإلجتماعي "جان ماري بروم" في كتابه " الرياضة وهو ، 241"وغير منضبطة

                                                           
240 Catharsis nf  

B.− PSYCHANAL. et PSYCHOL.  :Moyen thérapeutique (ex. hypnose, suggestion, etc.) par lequel le psychiatre amène le malade 

à se libérer de ses traumatismes affectifs refoulés. Synon. Méthode cathartique, défoulement, abréaction.Le résultat de cette 

opération. Cf. Hist. de la sc., 1957, p. 1696. http://www.cnrtl.fr/lexicographie/catharsis 

ـــنوان: "شغب املـــالعب ... محاولة للفهم " ، شغب الـــمالعب ، صـــادر ضمن سلسلة كتب في مقال تحت ع  بولعقول )عبد العزيز( : 241 

 . عن كتاب:24 :، ص2013، طبعة  يناير 2الرياضة، توزيع الوسيط ،العدد

R.Pfister,le sport et la catharsis de l’agressivité ,in Psychopedagogie des APS, P.Arnaud et G.Broyer, Toulouse, Privat,1986.  

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/catharsis
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/catharsis
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أفيون الشعوب  " حــيث اعتــبر أن " الـــنشـــاط الرياض ي وسيلة لتصريف الحرمان والكبت واإلخفاقات 

 .242الناجمة عن عدم عدالة النظام اإلجتماعي "

جرائم املمارسة الرياضية ، تثبت املشاهدة ملا يجري في  ومن باب تجسيد  فكرة هذه النظرية على 

املالعب الرياضية بما اليدع أدنى مجال للشك أن الفرجة الرياضية لم تعد قناة سليمة ووسيلة صحية 

للتفريغ والترفيه والتنفيس خاصة عند الشباب واألحـــداث واليافعين والتخفيف من وطأة ما تختزنه 

يهم كما يوص ي بذلك األطباء واألخصائيون إنما  مناسبة يستغلها هؤالء  لتفريغ الغريزة العدوانية  لد

مكبوتاتهم بالعنف والعدوانية من خالل حضورهم لتتبع مباريات كرة القدم وباقي املناسبات والتظاهرات 

 الرياضية.

 الفقرة السادسة : العنف الرياض ي من زاوية نظرية اإلحتواء  : 

من باب املنطق العلمي اليجب أن نركن لتفسير السلوك الجرمي على عامل واحد إنما دراسة كل 

الرياضية كعنف  ي املالعب ــــنف فـــــــير لظاهرة العــــــمعة ، لذلك فإن أي تفســـــالعوامل الدافعة للجرم مجت

 اربه من زاوية النظرية التكاملية فييا إن لم نقـــــجماهيري جماعي وفق كل النظريات السابقة يبقى نسب

قة ، أي ب قدرا كبيرا من الحقيـــــتفسير السلوك اإلجرامي في الفضاء الرياض ي  بكونها النظرية التي تصي

كنتاج لعوامل  داخلية ذاتية شخصية ترتبط بذات املجرم  بما  إليهر ظــــــالعنف الرياض ي البد أن ينأن 

 لديه من استعداد للجريمة وعوامل خارجية أي مجموع املؤثرات واملحرضات كتحريض الجمهور . 

ملنظرها العالم األمريكي "والتر ركلس"، تقدم   CONTAINMENT THEORYولعل نظرية اإلحتواء 

للسلــوك اإلجــــرامي وهو ما ينطبق على العنف في املالعب الرياضية ،   هذه الرؤية التفســـيرية التكاملية

فالفشل في اإلحتواء الداخلي أي أن مجرم العنف في الفضاء الرياض ي لم يتمكن من احتواء ذاته بحكم  

                                                           
242 Exposé  intitulé " Introduction à la sociologie du sport "extrait du livre de Jean –Marie Brohm,   "  Le  sport, l’opium du 

peuple"  p8, 

www. Sociologie du sport-pdf. 
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رغبته  الجامحة املندفعة إلشباع غرائزه  العدوانية مقاوما وسائل الضبط الداخلية )الذات والضمير( 

يرها من وسائل الضبط املجتمعية من قيم وأعراف وقوانين وبموازاة مع ذلك فشل اإلحتواء الخارجي وغ

أي فشل آليات التنشئة اإلجتماعية من أسرة وشارع وجامعة وجمعيات وهيئات مدنية أي فشل املجتمع 

جعله رياضيا  و  ومنه املجتمع الرياض ي في التأثير اإليجابي والفعال والناجع على هذا املشجع العنيف

 يتطابق مع معايير الجماعة العادية ومع قيمها . 
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 مسطرة األبحاث في قانون املسطرة املدنية و موقعها في املنازعات األسرية

 

 

 مسطرة األبحاث في قانون املسطرة املدنية و موقعها في املنازعات األسرية

 

ذ. عبد الرحيم بنيحيى 

 باحث في العلوم القانونية

 -ماستر األسرة في القانون املغربي و املقارن  خريج

كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية 

 جامعة ابن زهر أكادير-

 

 املقدمة:

نظم املشرع املغربي اإلجراءات القضائية التي يتم بواسطتها تلقي شهادة الشهود أمام املحكمة في 

في ذه األخيرة تحت عنوان " األبحاث".  و املقصود به من قانون املسطرة املدنية 84إلى  71الفصول 

اصطالح قانون املسطرة املدنية هو شهادة الشهود التي تعتبر أول وسيلة من وسائل اإلثبات التي عرفتها 

البشرية، وأهم وسيلة إلثبات الحقوق على اختالف أنواعها، و إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، 

في جميع األحوال. وقد أمر هللا سبحانه وتعالى بأن نشهد على معامالتنا قال تعالى وذلك لكونها ميسورة 

ْم ) 
ُ
َباَيْعت

َ
ا ت

َ
ذ ُدوا إِّ هِّ

ْ
ش

َ
وكثيرة هي املجاالت التي تسلك فيها املحكمة مسطرة األبحاث منها املنازعات . 243( َوأ

 األسرية كإجراء يتم بواسطته تلقي شهادة الشهود لتحقيق في الدعوى.

                                                           
 282 :سورة البقرة، اآلية 243
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هذا املنطلق اعتبرت الشريعة اإلسالمية شهادة الشهود أهم وسائل اإلثبات، وأوالها الفقهاء ومن 

اإلسالميون عناية كبيرة، واستمدوا من الكتاب والسنة شروط قبولها وكيفية أدائها وعرفوا مراتبها 

كته ورسله مالئ، كما يكفي لبيان أهميتها أن هللا سبحانه وتعالى نسبها إلى نفسه وشرف بها 244وأقسامها

يًدافقال سبحانه  )  هِّ
َ

هِّ ش
َّ
الل ى بِّ

َ
ف

َ
 َوك

َ
َهُدون

ْ
 َيش

ُ
ة

َ
ك ئِّ

َ
ال

َ ْ
هِّ َوامل مِّ

ْ
ل عِّ ُه بِّ

َ
َزل

ْ
ن
َ
ْيَك أ

َ
ل َزَل إِّ

ْ
ن
َ
َما أ َهُد بِّ

ْ
ُه َيش

َّ
نِّ الل كِّ

َ
 245( ل

شهَدُه سأله أن َيشهد، وتأتي 
َ
هود، وأشَهده على كذا واست

ُ
فالشهادة لغة هي شاهد والجمع ش

غة بعدة معان وهي : الحلف، املعاينة، الحضور، القتل في سبيل هللا، اللسان، االخبار بما الشهادة في الل

 246علم.

وفي االصطالح الفقهي عرفها الفقه اإلسالمي بأنها " إخبار الحاكم عن علم ليقض ي بمقتضاه" أو 

 247هي "إخبار صدق اإلثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء"

وعموما يتضح مما سبق أن الشهادة لغة هي البيان، أو هي اإلخبار القاطع الصادر عن علم حصل 

باملشاهدة، ولهذا قالوا أنها مشتقة من املشاهدة التي بمعنى املعاينة، وقيل هي مشتقة من معنى الحضور، 

هدا ويسمى يقول الرجل شهدت مجلس الفالن أي حضرت. وألنه يحضر مجلس القضاء لألداء يسمى شا

 248أداءه شهادة.

                                                           
 -1423القواعد املوضوعية والشكلية لإلثبات وأسباب الترجيح بين الحجج، مكتبة الرشاد سطات، الطبعة األولى  :املعطي الجبوجي  244

 85صفحة:  2002
 166 :سورة النساء اآلية 245
 2009ة األولى عاإلثبات القضائي دراسة شرعية وقانونية مع املقارنة بين قانوني االثبات باملغرب واالمارات، الطب :أحمد بوعتابة الزعابي  246

 186الصفحة : 

محمد املجدوبي ، نقال 165و 164حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ملحمد بن عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتاب العربي بمصر ص  247 

اص، الطبعة ون الخاإلدريس ي، إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون املسطرة املدنية املغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القان

 140دمشق الصفحة :  -مطبعة الكاتب العربي 1996األولى 
القرائن  –الشهادة  –الكتابة  –وسائل اإلثبات في التشريع املدني املغربي ، القواعد العامة لوسائل اإلثبات  :ي العبدالوي ادريس العلو  248

 97د ذ م ، صفحة:  1990 -1410طبعة سنة  –اليمين  –اإلقرار  –
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وفي االصطالح القانوني  فالشهادة هي " قيام شخص من غير أطراف الخصومة بعد حلف اليمين 

 249باإلخبار في مجلس القضاء بما يعرفه شخصيا حول وقائع تصلح محال لألبحاث."

اث في حوبالتالي فإننا سنقتصر في هذا املقال بحول هللا وقوته على دراسة وتحليل مسطرة األب

قانون املسطرة املدنية، وذلك ببيان إجراءاتها وقواعدها االساسية بقدر من التحليل  ) املطلب األول(. 

 ثم ننتقل للحديث عن موقع إعمالها في املنازعات األسرية )املطلب الثاني(.

 املطلب األول : إجراءات مسطرة األبحاث وفق قانون املسطرة املدنية

حيث نظم إجراءاتها  250مصطلح " البحث" للداللة على إجراءات الشهادة،  اختار املشرع املغربي

على أساس أنها مسألة عارضة  يلجأ اليها للتحقيق في دعوى أصلية والتي تبدأ بطلب إجراء البحث 

والحكم به ) الفقرة األولى( يليها تنفيد البحث ووضعية الشهود) الفقرة الثانية( و تنتهي بإنهاء البحث 

 ه) الفقرة الثالثة(.وتقدير 

 الفقرة األولى: طلب إجراء البحث و الحكم به

منح املشرع املغربي  للمحكمة السلطة التقديرية في قبول طلب أحد الخصمين أو رفضه في ما 

يخص إجراء البحث، وذلك لكي تتأكد  من خالله املحكمة من توفر الجدية والضرورة من اتخاذه)أوال( 

 املحكمة حكما يبين الوقائع التي سيجري بشأنها البحث ) ثانيا(. وفي حالة توفرهما تصدر 

 أوال: طلب إجراء البحث :

أعطى املشرع للمحكمة صالحية أن تأمر بإجراء البحث إما تلقائيا أو بناء على طلب الخصمين أو 

على  والاحدهما ويقدم الخصم طلبه بإجراء البحث إما شفويا وإما كتابيا، ويعرض الطلب في جميع األح

                                                           
 173 :بدون دكر دار الطبع صفحة 2005الدعوى املدنية وإجراءاتها في التشريع املغربي، طبعة  :عبد اللطيف البغيل 249
اعتبر األستاذ محمد املجدوبي اإلدريس ي أن هذا االختيار غير موفق على اعتبار أن هذا املصطلح ال ينبئ بسهولة عن موضوع اإلجراء،  250

أخر هو " التحقيق" ، واقترح على املشرح استبدال مصطلح " البحث" بمصطلح أخر أدق وأبسط " فضال عن كونه يختلط مع مصطلح 

 141 :ص .كمصطلح إجراءات الشهادة " أو "تصريحات األغيار"  محمد املجدوبي اإلدريس ي م س

 2015قانون املسطرة املدنية لسنة كما نشير ان املشرع لم يستجيب لهذا االقتراح وبقي معموال بمصلح " األبحاث" في مسودة مشروع 



 

 

149 

الخصم اآلخر حتى يتمكن من إبداء وجهة نظره بشأن قبول أو معارضة هذا الطلب، ويعتبر سكوته قبوال 

 ضمنيا بطلب الخصم اآلخر.

كما أن املشرع املغربي لم يلزم الخصم الذي يتقدم بطلب إجراء البحث ببيان الوقائع املراد إثباتها 

  251من قانون اإلثبات. 68ادة على خالف ما ذهب إليه املشرع املصري في امل

وبالرجوع  إلى االجتهاد القضائي املغربي فمحكمة املوضوع تملك السلطة التقديرية لقبول أو رفض 

كما أن املحكمة طلب الخصم بإجراء البحث، وهذا ما قضت به محكمة النقض في قرار لها على أنه " 

الضحية ليس له ما يبرره إذ ال يمكن أن  قد بينت في تعليل قرارها أن طلب إجراء بحث ملعرفة حال

يتعرف على درجة السكر التي كان عليها الضحية إال بالوسائل العلمية فضال عن أن األمر بالبحث 

 252"يخضع لتقدير املحكمة

يمكن ملحكمة املوضوع في نطاق سلطتها التقديرية كما جاء في قرار آخر ملحكمة النقض على أنه " 

الشهود، وأن تقرر عما إذا كانت غير كافية في إثبات الشهادة بشركة املفاوضة أن تقدر شهادة 

 253"الرتباطها بقرائن كافية في استبعاد تلك الشهادة

لذلك من خالل القرارين أعاله نالحظ أن املشرع منح للمحكمة السلطة التقديرية في قبول طلب 

تحقق من خالله املحكمة من توفر الجدية أحد الخصمين أو رفضه في ما يخص إجراء البحث، كإجراء ت

 والضرورة من اتخاذه.

                                                           
من قانون اإلثبات املصري على أنه " على الخصم الذي يطلب اإلثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها  68تنص املادة  251

 كتابة أو شفاهة"
 :ص 2منشور بمجلة اإلشعاع عدد  7105\85ملف عدد  1989\5\10بتاريخ  1189قرار صادر عن محكمة النقض الغرفة املدنية عدد  252

79. 
أشار إليه األستاذ الحسين هوادية في مؤلفه " وسائل  89\2669ملف مدني عدد  91\7\3املؤرخ في  1721قرار محكمة النقض عدد  253
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شروطا لجواز  األمر بالبحث ، نجد أن املشرع املغربي وضع 254من ق م م 71ومن خالل الفصل 

 وهي :

 أن تكون الوقائع املراد إثباتها مفيدة في تحقيق الدعوى.  -أ

الرجوع إلى قانون االلتزامات  أن يسمح القانون بإثبات هذه الوقائع بشهادة الشهود: هنا يتم -ب

 255والعقود على اعتبار أنه هو الذي يحدد حجية هذه الطريقة في اإلثبات.

 ثانيا: الحكم بالبحث

ــــي بالبحــــــــم القاضــــــــيعتبر حك الحكم  نـــــــن فيه بصفة مستقلة عـــــن الطعــــــديا ال يمكــــــــهيــــث حكما تمــــ

كم الوقائع التي سيجري بشأنها البحث حتى يتمكن الخصوم ـــــاملوضوع، ويبين هذا الحالفاصل في 

ث  ـــــــهادة، وأن يبين الحكم يوم وساعة الجلسة التي سيتم فيها. وفي ذلك حـــــــوالشهود من معرفة نطاق الش

ـــطال فـــــــــتى ال يبقى اإلجراء معــــــــللمحكمة على تنفيذ البحث في تاريخ محدد ح  256ي انتظار التنفيذ،ـــــ

ود، كما نشير أن للمحكمة ـــــــدعاء الشهــــــــــور وطريقة استــــــــمن الحكم كذلك استدعاء األطراف للحضـــــيتضو 

 257ع عن هذا الحكم التمهيدي إذا ما رأت لذلك أسباب سائغة.ـــــــــطة في أن تتراجـــــــالسل

 

 الثانية: وضعية الشهود وتنفيذ البحث. الفقرة

                                                           
من ق م م على أنه "  يجوز األمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها  71ينص الفصل  254

 مقبوال ومفيدا في تحقيق الدعوى."
 في املسائل التالية:يتبين من قانون االلتزامات والعقود أن اإلثبات بشهادة الشهود من خاللها جائز  255

 في الوقائع املادية سواء أكانت بفعل الطبيعة كانفجار بركان أو فيضان أو بفعل إنسان كاألفعال الضارة.

 درهم  250في التصرفات القانونية التي تقل قيمتها عن 

 في املواد التجارية عموما باستثناء الحاالت التي ينص القانون فيها على خالف ذلك

 ى الدائن الحصول دليل كتابي إلثبات االلتزام.إذا تعدر عل
 146 :مرجع سابق ص :محمد املجدوبي اإلدريس 256
املحكمة في القانون املغربي غير ملزمة ببيان أسباب العدول أو الرجوع عن الحكم التمهيدي بإجراء البحث على خالف ما نص عليه  257

 ط بيان أسباب العدول باملحضرمن قانون اإلثبات حيث اشتر  9املشرع املصري في املادة 
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أوجب املشرع املغربي على الشخص الذي يؤدي شهادة أمام القضاء توفره على مجموعة من 

الشروط ،كما يمكن تجريح الشهود إن توفرت شروط التجريح أو أي سبب خطير) أوال(  وعندما تتوفر 

ور الى مرحلة تنفيد البحث التي تحتوي جل شروط تأدية الشهادة  وغياب سبب خطير لتجريح يتم املر 

 على مجموعة من األحكام) ثانيا(.

 أوال: وضعية الشهود

جة في ــــــع منتــــــــن وقائـــــــرفه مـــــــن الغير يدعى أمام املحكمة ليشهد بما يعــــــص مـــــــشخ 258بر الشاهدـــيعت

راءات االستماع إلى شهادتهما ـــــــي إجــــــــنا أو أجنبيا فال فرق فـــــــــون مواطــــن أن يكــــــــالدعوى، والشاهد يمك

ه " إذا كانت ــــــــض على أنـــــــرار ملحكمة النقــــــــــى به قـــــــــــذلك ما قضون املسطرة املدنية، ـــبحيث يطبق قان

ما يخص الجوهر فإن مسطرة االستماع ـــــــنهم الشخصية فيــــــوانيها قــــــــب تحكمــــــــة لألجانـــــــاألحوال الشخصي

 259إلى الشهود الواجب تطبيقها، هي املنصوص عليها  في قانون املسطرة املدنية دون سواه".

وأوجب املشرع املغربي على الشخص الذي يؤدي شهادة أمام القضاء أن يكون أهال للشهادة 

 السوابق العدلية والقرابة. وحددها بالعناصر التالية: السن،

                                                           

اختلف فقهاء املالكية عامة في حصر الصفات والشروط الواجب توفرها في الشاهد حتى تقب شهادته أمام القضاء، فكان من حصرهم  258 

 في خمسة كإبن رشد في " بداية املجتهد ونهاية املقتصد" قال هي خمسة : 

 العدالة،

 البلو ،  

 واإلسالم

 والحرية 

 ونفي التهمة. 

أم إبن جزي فقد حصرها في سبعة  قضة ، حرية.وهناك من أجملهم في ثالثة كقول إبن عاصم في التحفة: وشاهد صفته املرعبة، عدالة ،ي

 في كتابه القوانين الفقهية، قال وهي سبعة: اإلسالم، العقل، والبلو  والحرية، التيقظ والعدالة وعدم التهمة.
س  15املنشور باملجلة املغربي للقانون واالقتصاد، ع  12627ملف مدني  1983\4\8بتاريخ  71النقض عدد  قرار صادر عن محكمة 259

 148 :مرجع سابق ص :، أورده محمد املجدوبي اإلدريس ي 128 :ص 1984
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فأهلية الشهادة محددة  260من قانون املسطرة املدنية في فقرته األخيرة.  76طبقا للفصل  السن: -أ

في ستة عشر سنة كاملة بحيث ال يؤدي األفراد الذين لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة اليمين وال يستمع 

 إليهم إال على سبيل االستئناس.

من ق م م التي تنص على أنه "  75انطالقا من الفقرة الثانية من الفصل  السوابق العدلية :  -ب

بأنهم عديمو األهلية لتأدية الشهادة 261ال تقبل أيضا شهادة األشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي 

 في كل اإلجراءات وأمام القضاء."

لى أنه "ال تقبل شهادة من ق م م الذي نص ع 75وذلك طبقا للفقرة األولى من الفصل   القرابة:  -ت

من كانت بينهم وبين األطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من األصول، أو الفروع أو 

 262الحواش ي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خالف ذلك."

أن املشرع أعفى بعض األشخاص من أداء الشهادة إذا كانوا ملزمين باملحافظة على السر  ونشير 

املنهي كاألطباء واملحامين واملوظفين العموميين، ونص على عقوبة جنائية في حالة إفشاء السر املنهي وذلك 

 263من القانون الجنائي. 446بمقتض ى الفصل 

ن ق م م، أشار املشرع في الفقرة الثانية منه على م 79وفيما يخص تجريح الشاهد وطبقا للفصل 

 أنه " يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم ألداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو ألي سبب خطير آخر."

                                                           
ة اليمين وال يستمع من ق م م على أنه " ال يؤدي األفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كامل 76تنص الفقرة األخيرة من الفصل  260

 إليهم إال على سبيل االستئناس"
فاألمر القضائي املقصود في هذه الفقرة هو األمر الذي يجعل الشخص غير آهل لشهادة فاألمر يتعلق بعقوبة الحرمان من الحقوق  261

 من القانون الجنائي. 40و 26املدنية طبقا للفصلين 
منه االستماع إلى شهادة كل األقارب عدا الفروع، وكذا إشهاد  423القديم يبيح في الفصل  وعلى خالف هذا املقتض ى كان ق م م 262

 الزوجين في قضايا الطالق.
من القانون الجنائي على أنه " األطباء والجراحون ومالحظو الصحة، وكذلك الصيادلة واملولدات  446تنص الفقرة األولى من الفصل  263

األسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو املؤقتة، إذا أفش ى سرا أودع لديه، وذلك في غير األحوال التي  وكل شخص يعتبر من األمناء على

يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف 

 درهم.."



 

 

153 

ويظهر من هذه الفقرة أن املشرع لم يحصر أسباب التجريح بل تركها مفتوحة بعبارة  " أو ألي  

السلطة التقديرية لتكييف األسباب بأنها خطيرة أم ال لكي يكون  سبب خطير أخر" ، حيث ترك للمحكمة

مبررا لتجريح، وإذا استبعدت املحكمة شهادة شاهد ألحد أسباب التجريح تعين عليها أن تبين سبب 

 264التجريح بدقة، وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها.

داء الشاهد لشهادته، عدا إذا لم يظهر كما أنه يجب على الخصم أن يقدم طلب التجريح قبل أ

سببه إال بعد ذلك، وقد قضت محكمة النقض في هذا الباب في قرار لها على أنه    " تكون محكمة 

املوضوع قد خرقت القانون عندما سلمت لتجريح شاهد بعد إدالئه شهادته، في حين أن املعني باألمر 

 .265ريح"كان على علم قبل أداء الشاهد شهادته سبب التج

 ثانيا: تنفيذ البحث

 من خالل هذه املرحلة يتم : 

حيث يمكن لألطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة  استدعاء وحضور الشهود: -أ

من ق م  39268و 26738و 37266أو عن طريق كتابة الضبط، وفق الشروط املنصوص عليها في الفصول 

                                                           
 152و 151رجع سابق الصفحة : م :محمد املجدوبي اإلدريس 264
 20 :الصفحة 1969يونيو  1 9منشور بقضاء املجلس األعلى عدد 1969\3\26بتاريخ  149قرار صادر عن محكمة النقض عدد  265
أو عن طريق  من ق م م على أنه "  يوجه االستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد األعوان القضائيين 37ينص الفصل  266

 . برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو بالطريقة اإلدارية البريد

إذا كان املرسل إليه يقيم خارج املغرب، يوجه االستدعاء بواسطة السلم اإلداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد املضمون، 

 . عدا إذا كانت مقتضيات االتفاقيات الدولية تقض ي بغير ذلك
م م على أنه " يسلم االستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر  من ق 38ينص الفصل  267

 .يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في املوطن املختار

 يعتبر محل اإلقامة موطنا بالنسبة ملن ال موطن له باملغرب.  

السم الشخص ي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون يجب أن يسلم االستدعاء في غالف مختوم ال يحمل إال ا

 وطابع املحكمة.
من ق م م على أنه "  ترفق باالستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له االستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه  39ينص الفصل  268

وإذا عجز من تسلم االستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو  الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه.

 السلطة املكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع األحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط املحكمة.
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الشهود الذين يرغبون في االستماع اليهم، ويمكن م، ويتم إشعار كتابة الضبط خالل خمسة أيام بأسماء 

 لألطراف أيضا تقديم شهودهم في اليوم والساعة  املحددين بتاريخ الجلسة.

أنه ليس هناك ما يمنع الشهود من الحضور تلقائيا أمام املحكمة ألداء الشهادة، فإذا تخلف  كما

الشاهد عن الحضور رغم استدعائه بصفة صحيحة، أمكن الحكم عليه بحكم قابل للتنفيذ رغم 

 التعرض أو االستئناف بغرامة ال تتعدى خمسين درهما. 

ماع شهادته باسمه العائلي ومهنته وعمره حيث يصرح الشاهد قبل س عرض الشاهد لهويته:  -ب

 وموطنه، وما إذا كان قريبا أو صهرا لألطراف وعالقته بهم.

بأن يقسم الشاهد على قول الحقيقة، فإذا لم يؤد اليمين كانت شهادته  أداء الشاهد اليمين:  -ت

" يعد 1958يوليوز  8في قرار لها بتاريخ  -محكمة النقض حاليا –باطلة، وهذا ما أكذه املجلس األعلى 

رف أحد ـــــــن طـــــــي قبول الشاهد مـــــضة فع معار ـــــم تقـــــــــا لــــــــــهادة مــــــيا لصحة الشـــرطا أساســــــين شــــــــأداء اليم

 269الخصوم في الدعوى، فتستمع إذ ذاك على وجه االستعالم فقط وال يكون ملزما بأداء اليمين. "

من خالل هذا القرار فإنه في حالة أداء الشهادة دون اليمين ال يجوز للمحكمة أن تعتمدها عند   -ث

 الشأن بالنسبة لشهادة القاصرين. االقتضاء إال كمجرد معلومات، كما هو 

يسمع لكل شاهد على انفراد: حيث يتم االستماع إلى كل شاهد على انفراد، أي في غيبة باقي   -ج

 الشهود األخرين، وذلك مخافة أن يتأثر الشاهد مما يسمعه من الشهود األخرين.

ة فاعية إال بصفيجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا، وال يمكنه أن يستعين باملذكرات الد  -ح

 .استثنائية وبعد إذن القاض ي له بذلك

                                                           

ى الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته إذا تعذر على املكلف بالتبليغ أو السلطة اإلدارية تسليم االستدعاء لعدم العثور عل

 ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط املحكمة املعنية باألمر.

 توجه حينئذ كتابة الضبط االستدعاء بالبريد املضمون مع اإلشعار بالتوصل

 375 :ص 15منشور بمجلة القضاء والقانون عدد  1957يوليوز  8بتاريخ  99حكمة النقض الغرفة األولى عدد قرار صادر عن م 269 



 

 

155 

حيث للمحكمة سلطة استفسار الشاهد  يجيب الشاهد على أسئلة املحكمة بقول الحقيقة:  -خ

ويتعين على هذه االسئلة أن تكون سهلة الفهم وغير  270إما تلقائيا أو بناء على طلب األطراف أو أحدهم،

 271إيحائية.

 الفقرة الثالثة: مرحلة إنهاء البحث وتقديره:

تعتبر مرحلة إنهاء البحث املرحلة التي يتم من خاللها إشعار الشاهد بما أدلى به وفق مجموعة من 

 اإلجراءات ) أوال( ثم تقوم املحكمة باستخالص النتائج من البحث الذي أجرته ) ثانيا(.

 أوال: إنهاء البحث

املحكمة في هذه املرحلة بتالوة الشهادة على الشاهد، هذا األخير الذي يقوم بالتوقيع عليها  تقوم

 في محضر البحث، أو يشار إلى أنه ال يعرف أو ال يريد التوقيع.

ثم بعد ذلك يتم وضع محضر البحث الذي يحرره كاتب الضبط الذي يتضمن مجموعة من 

ق م م، ببيان اليوم ومكان وساعة االستماع  وغياب أو حضور من  38البيانات التي أشار اليها الفصل 

األطراف، واألسماء العائلية والشخصية واملهنة وسكنى الشهود وأدائهم اليمين وتصريحاتهم، وإذا كانت 

هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو املصاهرة أو الخدمة أو العمل عند األطراف، وأوجه التجريح 

 شارة إلى تالوتها عليهم.وشهادتهم واإل 

ويرفق محضر البحث بأصل الحكم، باعتبارها وسيلة لتمكين الخصم من دليل إثبات يمكن 

استعماله في دعوى أخرى، وأكد األستاذ محمد املجدوبي اإلدريس ي أن هذا املقتض ى ال يتم  تنزيله في 

 قع.الواقع العملي، ودعا املحاكم إلى التقيد به وتنزيله على أرض الوا

                                                           
 منح املشرع للمحكمة سلطة تسيير املسطرة ومن حقها بذلك رفض توجيه أسئلة للشاهد قدمها أحد الخصوم  270
 .154و 153 :إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون املسطرة املدنية، مرجع سابق الصفحة :محمد املجدوبي اإلدريس ي 271
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وبعد وضع محضر البحث يمكن للمحكمة أن تبث في القضية حاال إذا رأت أنها جاهزة   ومكتملة 

لجميع عناصرها، وإما أن تقوم بتأخيرها إلى جلسة مقبلة لتمكين الخصوم من إبداء مالحظاتهم أو 

 مستنتجاتهم.

 ثانيا: تقدير البحث

ث الذي أجرته وفق قناعتها، حيث تقدر للمحكمة السلطة التقديرية الستخالص النتائج من البح

قيمة شهادة الشهود إذا ما كانت كافية لإلثبات أو غير كافية، ولها أن تأخذ شهادة شاهد واحد وتستبعد 

 شهادة عدة شهود أخرين.

لذلك للمحكمة صالحية واسعة منحها لها املشرع املغربي لتقدير شهادة الشهود، واألخذ باملفيد 

 وإبعاد ما ال طائل منه .والجدي في امللف، 

 املطلب الثاني: موقع إعمال مسطرة األبحاث في املنازعات األسرية

تتعدد املجاالت التي تسلك فيها املحكمة مسطرة األبحاث في القضايا األسرية كإجراء يتم بواسطته 

الزوجية و دعاوي تلقي شهادة الشهود في املنازعات األسرية، ويمكن إجمال مجاالتها في دعاوي ثبوت 

الطالق ) الفقرة األولى( و دعاوى إثبات الضرر املبرر للتطليق و إثبات الحجر ) الفقرة الثانية( وفي حالة 

 النزاع حول متاع بيت الزوجية و إثبات الوفاة ) الفقرة الثالثة(.

 الفقرة األولى : مسطرة األبحاث في دعاوي ثبوت الزوجية و دعاوي الطالق

العالقة الزوجية من أهم وأكثر القضايا املطروحة على القضاء، فعقد الزواج يعتبر  يعتبر إثبات

أهم وثيقة إثباتية، حيث يعتمد عليها عند أي نزاع ويحتج بها في مجاالت ثبوت الزوجية أو النسب أو 

الل يد انحاملشرع املغربي في مدونة األسرة إجراءات قانونية وجب اتباعها ملن ير ) أوال( كما وضع 272اإلرث

                                                           

عقد الزواج بين شكلية الكتابة وإشكالية اإلثبات، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون  :عبد اللطيف التغزوتي 272 

 149 :ص .2006، 2005ة واالقتصادية واالجتماعية طنجة، السنة الجامعية، الخاص، جامعة عبد املالك السعدي، كلية العلوم القانوني
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ميثاق الزوجية، وذلك حماية للمصلحة الفضلى لألسرة، باإلضافة إلى حماية حقوق الزوجة املطلقة 

 واألوالد.) ثانيا(

 أوال: مسطرة األبحاث في دعاوي ثبوت الزوجية

سمح املشرع املغربي بسماع دعوى الزوجية دون أن يقيد إثباتها بوسيلة مخصوصة، بل نص على  

ميع الوسائل التي يمكن أن تقود إلى ثبوت الرابطة الزوجية، وهو ما نصت عليه املادة االعتماد على ج

إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد من مدونة األسرة في فقرتها الثانية " 16

 املحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل اإلثبات وكذا الخبرة..."

فاملحكمة تجري البحث عن الظروف والقرائن املؤكدة لوجود العالقة حيث من خالل هذه الفقرة 

 .273الزوجية معتمدة على جميع وسائل اإلثبات بما فيها االستماع إلى الشهود

 :وفي هذا الصدد جاء في قرار ملحكمة النقض أنه

إن محكمة املوضوع أقامت قضاءها على ما اطمأنت إليه من أدلة منتجة في الدعوى، ومنها "  

البحث الذي أجرته املحكمة االبتدائية في القضية، وعللت بأن العالقة الزوجية قائمة بين الطرفين 

 ، والتي2000\1\13املقامة بطلب منهما في  235بإقرارهما حسب املستفاد من بينة الزوجية عدد 

يفيد شهودها بأن الطرفين مرتبطان بعالقة زوجية مند عشرين سنة سلفت عن تاريخها، بوالي 

درهم قبضته الزوجة، وباستمرار هذه العالقة  200معروف هو صهرها وعلى صداق مسمى قدره 

بدون انفصام إلى اآلن، مما يخلص منه أن ركن الرضا بالزوجية تابت بإرادة الطرفين، وشهادة 

لذي بنوا مستند علمهم على املخالطة واملجاورة، مما يعني من جهة أخرى أن النكاح قد اللفيف ا

اشتهر بين الناس وفشا خبره مما يكفي لثبوته، وإن لم يحصل إشهاد من عدلين في وقت انعقاده، 

                                                           
 – 1دليل عملي ملدونة األسرة، منشورات جمعية نشر املعلومة القانونية والقضائية، وزارة العدل، سلسلة الشروح والدالئل العدد  273

 26 :ص .2004
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ألنه ليس بركن في العقد وال يشترط فيه وإنما مندوب كما تقرر لدى شراح ابن عاصم عند قوله" 

لدخول الحتم في اإلشهاد"، "وهو مكمل في االنعقاد" وبذلك فإن محكمة املوضوع تكون قد وفي ا

 274."أجابت عن الدفوع املثارة وعللت قضاءها تعليال كافيا وسليما وأقامته على أساس

ويظهر من خالل هذا القرار أن املحكمة حين اعتمدت في حكمها على البحث في القضية  وذلك 

قرار الزوجين، بأن العالقة الزوجية قائمة بينهما مند عشرين سنة. فاملحكمة عللت من خالل الشهود وإ

 قرارها تعليال كافيا وسليما وأقامته على أساس.

 :كما جاء في قرار أخر صادر عن محكمة النقض أنه

الغاية من كتابة عقد الزواج هو إثبات تحققه وليس ركنا في العقد، لكن إن تعذر اإلشهاد  " 

 "275.نه اعتمدت سائر وسائل اإلثبات للتأكد من تحققه ومن ذلك شهادة الشهود املزكاة باليمينفي حي

 :وهذا ما قض ى به حكم صادر عن محكمة االستئناف بالجديدة الذي نص

" ، أن األصل في قيام العالقة الزوجية  هو عقد 16" وحيث أن مؤدى هذه املقتضيات " املادة  

الزواج، غير أن تمة حاالت يتعذر فيها على األزواج عقد الزواج في حينه، ألسباب وظروف قاهرة  تحول 

العالقة دون ذلك، وفي هذه الحالة تجري املحكمة بحثا تستقص ي بموجبه الظروف املؤكدة لوجود 

 276 "الزوجية، معتمدة في ذلك على جميع وسائل اإلثبات بما فيها االستماع إلى الشهود..

                                                           
منشور في امللتقى من عمل القضاء، الجزء األول،  2004\1\2\931امللف عدد  2005\11\09قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ  274

 07 :الصفحة 2009فبراير  10منشورات جمعية نشر املعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدالئل العدد 
املجلس األعلى منشور بمجلة قضاء  05\581في امللف الشرعي عدد  511تحت عدد  06\9\13قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ  275

 وما يليها. 168 :ص 66عدد 
منشور في امللتقى من عمل القضاء مرجع سابق  2006-262-36، امللف عدد 2006\7\18حكم محكمة االستئناف بالجديدة بتاريخ  276

 14و 13 :ص
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ويتضح من خالل هذا القرار أن للمحكمة أن تستند في إثبات الزوجية على جميع وسائل اإلثبات 

ين، وخاصة في دمن بينها شهادة الشهود، التي تعتبر في الفقه اإلسالمي أهم وسيلة لإلثبات في جميع امليا

 277مجال األحوال الشخصية، وهي أكبر حجة بعد اإلقرار.

فشهادة السماع كما عرفها ابن عرفة بأنها لقب ملا يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من 

اعتمدت املستند الخاص لعلم الشهود إلثبات الزوجية، وهذا ما  2004غير معين، فمدونة األسرة لسنة 

 :ادر عن محكمة النقض على أنهأكد عليه قرار ص

من مدونة األسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية بالبينة  16" لئن كانت املادة  

الشرعية، فإنه يجب أن تستجمع هذه البينة شروطها املقررة فقها ومنها توفرها على املستند الخاص 

ون ة دلعلم شهودها املتمثل في حضورهم مجلس العقد ومعرفة الوالي والصداق وأن تحول أسباب قاهر 

توثيق العقد في وقته، واملحكمة ملا قبلت بينة استند فيها الشهود إلى املخالطة واملجاورة وشدة االطالع، 

 "278تكون قد خالفت ما هو مقرر فقها وعرضت قرارها للنقض.

جلس غالبا ذا املـــــــس العقد، مع أن هــــــور الشهود مجلــــــــرار أنه تطلب حضـــــــوالذي يالحظ في هذا الق

ــــــــط، ومــــــره أقارب الزوجين فقــــــــما يحض ـــهادة األقارب ال يؤخــــــــن املعلوم أن شــــ لى سبيل ـــــــــذ بها إال عـــــ

خاص مال املستند الـــــــي إعــــهادة اللفيف، وهذا التشدد فـــــــــه نادرا ما سيتم قبول شــــــاالستئناس، ولذلك فإن

 279لعلم الشهود يمثل مظهرا من مظاهر ما ينبغي أن تحظى به حقوق الناس من الضمانات.

                                                           
 158 :عقد الزواج بين شكلية الكتابة وإشكالية اإلثبات، مرجع سابق ص :عبد اللطيف التغزوتي 277
 :ق صــــن عمل القضاء مرجع سابــــمنشور في امللتقى م 2004\1\2\435امللف عدد  2006\5\17ة النقض بتاريخ ـــرار صادر عن محكمــــق 278
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وهكذا يمكن إثبات الزوجية عن طريق شهادة الشهود، ولو كانت سماعية إذا كانت تفيد بأن فالنة 

جاء  وإلى هذا أشار قرار ملحكمة النقض الذي 280زوجة فالن، وأن لهما أبناء يتعاشران معاشرة األزواج،

 :فيه

" تثبت دعوى الزوجية بشهادة السماع متى كانت مفصلة كبنية القطع، بأن تقول سمي لهاو أجل  

كذا، وعقد لها وليها فالن، وال يكفي اإلجمال فعقد النكاح ال يتم إال بذكر جميع أركانه ) وركنه ولي 

ها ألن مع اإلجمال يتصرف وصداقا وصيغة ومحل( واختالل ركن واحد من أركان النكاح يؤدي إلى بطالن

 ."281االحتمال وهو مانع من القضاء

ويتضح مما سبق أن األبحاث في دعاوى ثبوت الزوجية تلعب دورا هاما في التأكد من الظروف 

املؤكدة لوجود العالقة الزوجية، وذلك باالعتماد على جميع وسائل اإلثبات بما فيها الشهود الذي يتم 

 من قانون املسطرة املدنية.  84إلى  71طبقا للفصول تلقي شهادتهم عبر األبحاث 

 ثانيا: مسطرة األبحاث في دعاوي الطالق

نظم املشرع املغربي مسطرة انحالل العالقة الزوجية إلى جانب القواعد املوضوعية الواجبة 

طبقا  من مدونة األسرة، ومن هذه اإلجراءات طلب اإلذن من املحكمة 128إلى  70التطبيق في املواد من 

، ويترتب على هذا الطلب مرور األطراف على مسطرة اإلصالح بين الطرفين طبقا 282من املدونة 79للمادة 

من املدونة، التي حددت إجراءات استدعاء األطراف، وما ينتج عن غياب الزوج أو الزوجة  81للمادة 

من قانون املسطرة  38ل بعد التوصل شخصيا باالستدعاء. حيادا على مقتضيات الفقرة األولى من الفص

                                                           
 2008،2010ثبوت الزوجية، املحكمة اإلبتدائية بأزيالل، نموذجا، بحث نهاية التدريب امللحقين القضائيين، فترة التدريب  :سعيد دهابي 280

 63 :ص
 159 :ص 43-42، منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى عدد 1986ناير ي 28صادر بتاريخ  141قرار محكمة النقض عدد  281
يجب على من يريد الطالق أن يطلب اإلذن من املحكمة باإلشهاد به لدى عدلين منتصبين من مدونة األسرة على أنه "   79تنص املادة  282

 إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب."لذلك، بدائرة نفوذ املحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل 
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من املدونة أن التوصل  81كما يتضح من مقتضيات املادة  283املدنية التي تمثل القاعدة العامة،

وأن الزوجة إذا ما توصلت ولم تحضر ألزم املشرع  284باالستدعاء يجب أن يكون شخصيا للطرفين معا،

رت عدم الحضور وجب عليها أن تقدم املحكمة بإخطارها مرة ثانية بواسطة النيابة العامة، وإذا ما قر 

 285مالحظاتها بشأن ذلك إلى املحكمة بكيفية كتابية.

كما أن املحكمة تستعين بالنيابة العامة متى ظل عنوان الزوجة مجهوال، غير أنه متى اتضح أن 

الزوج قد استعمل وسائل احتيالية لكي ال تتوصل الزوجة باالستدعاء توبع طبقا ملقتضيات الفصل 

ة العامة ــــــن لنيابـــــة. حيث ال يمكـــــــها الزوجـــــدم بــــلى شكوى تتقــــــوذلك بناء ع 286من القانون الجنائي، 361

 تحريك املتابعة ضد الزوج املتحايل بشأن عنوان زوجته إال بعد توصلها بشكوى من هذه األخيرة.

رة، حيث تقوم املحكمة باألبحاث وعند حضور الزوجين تجرى املناقشات سرا داخل غرفة املشو 

الالزمة منها االستماع إلى الشهود، والى جميع من ترى فائدة في االستماع إليه وذلك ملناقشة الوقائع، كما 

للمحكمة أن تعين حكمين من بين أفراد أسرتي الزوجين للسداد بينهما، وعليها أن تتحقق مسبقا من 

وفي حالة تعذر وجود حكمين من  287ثير معنوي على الزوجين،كونهما من ذوي املروءة والحكمة ولها تأ

أسرتيهما يمكن للمحكمة أن تعين من يكون مؤهال للقيام بذلك مع توفره على املواصفات املذكورة، كما 

يمكن لها االستعانة بمجلس العائلة، أما إذا تعلق األمر بوجود أطفال فيجب إجراء محاولتين للصلح 

 قل عن ثالثين يوما.تفصل بينهما مدة ال ت

                                                           
الواضح في شرح مدونة األسرة، انحالل ميثاق الزوجية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثالثة  :محمد الكشبور  283

 73 :ص .1436-2015
الذي يسمح بتسليم االستدعاء إلى املعني باألمر شخصيا أو إلى أحد أقاربه أو خادمه أو لكل شخص  من ق م م 38حيادا عن الفصل  284

 آخر يسكن معه 
 74 :مرجع سابق الصفحة :محمد الكشبور  285
ي الفصل فمن توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق املشار إليها من القانون الجنائي في فقرته األولى على أنه "  361ينص الفصل  286

السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق اإلدالء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات 

 إلى ثالثمائة درهم." 286أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من مائتين

 64ملدونة األسرة، منشورات جمعية نشر املعلومة القانونية والقضائية مرجع سابق الصفحة:  دليل عملي 287 
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لذلك يظهر أن املحكمة ملزمة بالبحث والتحري عن أسباب طلب طرف الطالق أو التطليق وذلك 

باستدعائهم لجلسة صلح في غرفة املشورة، مع االستعانة بالشهود وكل ما تراه مفيدا ملناقشة وقائع 

دل ولة الصلح بينهما التي تبالدعوى وحيثيات النزاع، وذلك لن يكون إال بحضور الطرفين شخصيا ملحا

 فيها املحكمة جهدها إلصالح ذات البين.

الفقرة الثانية: مسطرة األبحاث في دعاوى إثبات الضرر املبرر للتطليق و إثبات 

 الحجر

يعتبر إجراء البحث من اإلجراءات التي قد تعتمد عليهم املحكمة إلثبات الضرر عبر االستماع إلى 

املشرع للمحكمة سلطة االعتماد على سائر وسائل اإلثبات الشرعية منها شهادة  الشهود )أوال(، كما منح 

 الشهود في إثبات الحجر و رفعه ) ثانيا(.

 أوال: مسطرة األبحاث في دعاوى إثبات الضرر املبرر للتطليق

منح املشرع املغربي للمحكمة سلطة واسعة إلثبات وقائع الضرر املبررة للتطليق     وذلك بنص 

من مدونة األسرة في فقرتها األولى على أنه " تثبت وقائع الضرر بكل وسائل اإلثبات بما فيها  100ادة امل

 شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم املحكمة في غرفة املشورة."

من خالل هذه الفقرة يتضح أن الضرر يثبت بكل وسائل اإلثبات املمكنة كالقرائن وشهادة الشهود 

اع إليهم في غرفة املشورة وذلك في إطار مسطرة األبحاث التي تجريها املحكمة في هذا الذين يتم االستم

اإلطار، وهذا ما وضحه املشرع في الدليل العملي ملدونة األسرة بقوله " كما يثبت الضرر بكل وسائل 

م ـــــــفي تقيي ةالتحقيق التي تراها املحكمة مفيدة كإجراء البحث واملعاينة والخبرة، وللمحكمة سلطة تقديري

 راء البحث والتحقيقــــــــهود أو إجـــــماع إلى الشــــدر اإلشارة إلى أن االستـــــــاألدلة والحجج املعروضة عليها، وتج

 راف النزاع فقط حفاظا على أسرار األسرة."ــــــرها أطـــــــسة بغرفة املشورة يحضــــــيقع بجل
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عة للسلطة التقديرية للمحكمة، حيث قض ى قرار ملحكمة النقض و شهادة الشهود هنا تبقى خاض

" تقدير الحجج وتقيميها يخضع لسلطة التقديرية للمحكمة، متى كان ما توصلت إليه سائغا،  :على أنه

وتكون املحكمة قد صادفت الصواب ملا استخلصت من اللفيف املستفسر وجود الضرر املبرر للتطليق 

 288الحاصل للزوجة."

فإجراء البحث من اإلجراءات التي قد تعتمد عليهم املحكمة إلثبات الضرر، عبر االستماع لذلك 

"  وحيث أنه  :أنه 2005أبريل  12البتدائية بالصويرة بتاريخ إلى الشهود وهذا ما جاء في حكم للمحكمة ا

ت املحكمة إلى شهود املدعية.. ـــــــــرة استمعــــــــسن مدونة األ ــــــم 100ن املادة ــــــــتى مـــــــرة األولــــــاستنادا إلى الفق

فأكدوا جميعهم واقعة االعتداء والتي تسببت في آثار ضرب وجرح خطيرة على املدعية، كما أكدوا بأنهم 

 289" يعلمون عن طريق السماع بأن املدعى عليه دائم االعتداء عليها

" وحيث تبث للمحكمة : على أنه 2006\06\19ريخ كما جاء في حكم املحكمة االبتدائية بالناظور بتا

من خالل وثائق امللف، وما تضمنته جلسات البحث والصلح أن ادعاء الزوج بأن البنت.. ليست من 

صلبه، دون أن يدلي بدالئل قوية على ادعائه أو سلوك مسطرة اللعان. ألحق بالزوجة إساءة معنوية 

قة الزوجية، مادام أنه اتهمها بموجب ادعائه بأنها أتت بالبنت جعلتها غير قادرة على االستمرار في العال

من  99من زنا، وبالتالي فإن االدعاء املكرر يشكل وعاء للضرر املبرر للتطليق املنصوص عليه في املادة 

 290مدونة األسرة."

لذلك يتضح مما سبق على أن املحكمة تتأكد من تحقق الضرر بالزوجة عبر جلسات البحث 

اع إلى الشهود وغيرها من الوسائل املمكنة التي تساعد املحكمة في التأكد من توفر الضرر، وعند واالستم

                                                           
، أورده عبد العزيز توفيق " قضاء املجلس 2001\503ملف عدد  2002\03\06الصادر بتاريخ  178قرار صادر عن محكمة النقض عدد  288

 447 :ص 2002إلى سنة  1957األعلى في األحوال الشخصية والعقار من سنة 
منشور بامللتقى من عمل القضاء مرجع سابق الصفحة:  04\607امللف عدد  2005\04\12حكم املحكمة االبتدائية بالصويرة بتاريخ  289

147-148 
ـــحكم املحكم 290 ـــ ـــور بتاريـــــة االبتدائية بالناظـ ـــامللف ع 2006يونيو  19خ ـ ـــمنشور بامللتقي م 2004\595دد ـــ  150 :ص .القضاء م س ن عملـــ
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عدم ثبوت الضرر وتشبت الزوجة بطلب التطليق أمكن لها اللجوء إلى مسطرة الشقاق دون حاجة إلى 

 291فتح ملف جديد في املوضوع.

 ثانيا: مسطرة األبحاث في دعاوى إثبات الحجر ورفعه

 ه، وهيـــــــو الشخص املراد الحجر عليـــــــن في أهلية املدعى عليه، وهــــــدعوى الحجر تهدف إلى الطعإن 

ل في أن القاض ي عند إصدار حكمه سينطق بانعدام أهلية ـبذلك دعوى تترتب عليها آثار هامة، تتمث

لي و السفه، وبالتاـان السبب هـلية إذا كباره ناقص األهــــون أو العته، أو باعتـور عليه لسبب الجـــــــاملحج

 " :من مدونة األسرة على أنه 222يتوجب التحقق من توفر أسباب الحجر املدعى بها، وبذلك تنص املادة 

 تعتمد املحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل اإلثبات الشرعية."

خالل هذه املادة منح املشرع للمحكمة سلطة االعتماد على سائر وسائل اإلثبات الشرعية  و من

 :منها شهادة الشهود التي يتم تلقيها عبر إجراء األبحاث، وهذا ما قض ى به قرار ملحكمة النقض

" إذ ثبت للمحكمة من خالل التقريرين الطبيين اللذين حررهما أطباء اختصاصيون، ومن البحث  

ي أجرته املحكمة بمحضر أطراف النزاع، أن املطلوبة في النقض تتمتع بصحة بدنية عادية بالنسبة الذ

لسنها وحالتها العقلية سليمة، وأنها أجابت على كل األسئلة سواء من طرف األطباء الخبراء، أو من طرف 

كون قد لى املطلوبة تاملحكمة أثناء البحث، ولم يتبين أنها بذرت أموالها، وقضت برفض طلب التحجير ع

 "292صادفت الصواب.

                                                           
إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها من مدونة األسرة على أنه "  100حيث تنص الفقرة الثانية من املادة  291

 اللجوء إلى مسطرة الشقاق"
األعلى في األحوال الشخصية  أورد عبد العزيز توفيق " قضاء املجلس 884تحت عدد  00\09\27قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ  292

 وما يليها. 359 :، ص2002إلى سنة  1957والعقار من سنة 
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ويظهر من خالل هذا القرار أن املحكمة في دعوى إقرار الحجر تقوم بإجراء البحث إلى جانب الخبرة 

الطبية، وتستدعي املطلوب الحجر عليه وتقوم بطرح األسئلة عليه، وذلك لتأكد من حالته العقلية 

 والبدنية حفاظا على حقوقه املالية.

 :في حكم للمحكمة االبتدائية بخريبكة  على أنهكما جاء 

" وحيث أحضرت املدعية البنت املطلوب الحجر عليها.. وطرحت عليها أسئلة من طرف املحكمة  

فلم تستجيب لها ولم ترد بش يء، وحيث أكد شهود موجب اإلعاقة املدلى بصوره منه مطابقة لألصل، 

دتها، عدمت بها صوابها ورشدها وفقدت بها أهليتها ملباشرة أن املعنية باألمر معاقة إعاقة ذهنية مند وال 

حقوقها املدنية وتدبير شؤونها املالية، وأنها الزالت على حالها إلى اآلن وأن أمها هي األولى بالتقديم 

 "293عليها..

مما سبق أن للمحكمة الصالحية في إقرار الحجر ورفعه، وذلك باعتماد على سائر وسائل  ويتضح

اإلثبات الشرعية ومنها البحث، وطرح األسئلة على املطلوب التحجير عليه لتأكد من حالته العقلية 

 والنفسية، واالستعانة بشواهد الطبية وأقوال الشهود لتأكد من ما يدعيه طالب الحجر.

الزوجية و إثبات متاع بيت : مسطرة األبحاث في حالة النزاع حول لثالثةالفقرة ا

 الوفاة

شهادة الشهود التي يتم تلقيها عبر مسطرة األبحاث، قاعدة عامة التي يمكن أن تعتمد عليها  تعد

املحكمة في حالة النزاع حول بيت الزوجية) أوال(، كما يمكن إعمال مسطرة األبحاث إلثبات الوفاة عبر 

 االستعانة بشهادة الشهود ) ثانيا(.

 بيت الزوجية أوال: مسطرة األبحاث في حالة النزاع حول متاع

                                                           
 .394 :منشور بامللتقى من عمل القضاء مرجع سابق ص 2004\188امللف عدد  2005\01\13حكم املحكمة االبتدائية بخريبكة بتاريخ  293
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من مدونة األسرة التي تنص في فقرتها األولى على أنه " كل ما أتت به الزوجة  34انطالقا من املادة 

من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها. إذا وقع نزاع في باقي األمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة لإلثبات. 

" 

زوجة من جهاز وفراش من بيت والديها إلى من خالل هذه املادة التي اعتبرت أن كل ما تحمله ال

بيت الزوجية ملك خالص لها، أما باقي أمتعة بيت الزوجية فالفصل فيه إن وقع نزاع حول ملكيتها يرد 

 294إلى القواعد العامة لإلثبات.

من قانون االلتزامات  404لذلك ملا كانت القواعد العامة لإلثبات التي يقرها القانون طبقا للفصل 

 د هي إقرار الخصم، الحجة الكتابية، شهادة الشهود، القرينة واليمين.والعقو 

فشهادة الشهود التي يتم تلقيها عبر مسطرة األبحاث، تعتبر هنا قاعدة عامة التي يمكن أن تعتمد 

من املدونة، وهذا ما قض ى به حكم  34عليها املحكمة في حالة النزاع حول بيت الزوجية طبقا للمادة 

 :على أنه 07\3\19بتدائية بمراكش بتاريخ للمحكمة اال 

" ملا ثبت للمحكمة أن املدعية اصطحبت معها فعال شوارها بمقتض ى لفيف عدلي طبا لشهادة  

الشهود، وأن املدعى عليه لم يستطيع إثبات عكس ذلك أي أنها أخذته عند مغادرتها لبيت الزوجية، مما 

 295ي هذا الخصوص"يكون طلبها وجيها ويتعين االستجابة لطلبها ف

ومن خالل هذا الحكم فاملحكمة استندت في حكمها على لفيف عدلي طبقا لشهادة الشهود فيه 

 التي يتم تلقيها بمسطرة األبحاث، كوسيلة إثبات أن املدعية اصطحبت معها فعال شوارها.

 ثانيا: مسطرة األبحاث في إثبات الوفاة وتاريخها

                                                           
 35 :جمعية نشر املعلومة القانونية والقضائية مرجع سابق الصفحة دليل عملي ملدونة األسرة، منشورات 294
 34 :منشور بامللتقى من عمل القضاء م س ص 06\1085في امللف عدد  07\3\19حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بمراكش بتاريخ  295

 وما يليها
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من مدونة األسرة التي تنص في فقرتها األولى على أنه " تثبت الوفاة وتاريخها أمام  74للمادة  طبقا

املحكمة بكل الوسائل املقبولة.." ويقصد بعبارة كل الوسائل املقبولة أمام القضاء في هذه املادة، األوراق 

 املكتوبة الرسمية والعرفية، واالستماع إلى الشهود وغيرها.

إعمال مسطرة األبحاث هنا يتمثل في إمكانية املحكمة االستعانة بشهادة الشهود لذلك فمجال 

 منها شهادة رجلين عدلين وشهادة السماع.

 شهادة رجلين عدلين -1

حيث يشهدان بالوفاة شهادة رؤية ومعاينة، بأن يقوال مثال : رأيناه حتى غسل وصلي عليه ودفن، 

 296أو نحن غسلناه ودفناه، فتقبل شهادتهما.

 هادة السماعش -2

من الوسائل التي تثبت بها الوفاة شهادة السماع، وتثبت بها الوفاة باتفاق املذاهب األربعة، وقد 

 عرفها ابن عرفة بقوله : هي لقب ملا يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.

 خاتمة:

حاولنا على امتداد صفحات هذه الدراسة املتواضعة معالجة مسطرة األبحاث في قانون املسطرة 

املدنية وذلك ببيان ماهيتها و إجراءاتها األساسية  بقدر من التحليل و الدراسة قانونيا و فقهيا و قضائيا 

لعمل اونة األسرة املغربية و عليه في مدكما أبرزنا موقع إعمالها في املنازعات األسرية  وفق ما هو منصوص 

 القضائي، ومنها استخلصنا مجوعة من الخالصات و االقتراحات .

 

 أوال: الخالصات 

                                                           
الكي وأدلته، الكتاب الثاني الطالق، طبع امارس ي مطبعة الفنون مدونة األسرة في إطار املذهب امل :ابن الطاهر( السوس ي الثناني عبد هللا) 296

 .22 :م ص2007ه،  1428، الدار البيضاء، املغرب، طبعة االولى 21القرن 
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تنظيم املشرع املغربي اإلجراءات القضائية التي يتم بواسطتها تلقي شهادة الشهود أمام  -

 األبحاث".من قانون املسطرة املدنية تحت عنوان "  84إلى  71املحكمة وذلك في الفصول 

تنظيم املشرع إجراءات األبحاث على أساس أنها مسألة عارضة  يلجأ اليها للتحقيق في دعوى  -

أصلية والتي تبدأ بطلب إجراء البحث والحكم به ،يليها تنفيد البحث ووضعية الشهود و تنتهي 

 بإنهاء البحث وتقديره.

ي أحد الخصمين أو رفضه ف منح املشرع املغربي  للمحكمة السلطة التقديرية في قبول طلب -

 ما يخص إجراء البحث.

يعتبر حكم القاض ي بالبحث حكما تمهيديا ال يمكن الطعن فيه بصفة مستقلة عن الحكم  -

 الفاصل في املوضوع.

أوجب املشرع املغربي على الشخص الذي يؤدي شهادة أمام القضاء توفره على مجموعة من  -

 الشروط.

 للمحكمة السلطة التقديرية الستخالص النتائج من البحث الذي أجرته وفق قناعتها. -

تعدد املجاالت التي تسلك فيها املحكمة مسطرة األبحاث في القضايا األسرية كإجراء يتم - -

بواسطته تلقي شهادة الشهود في املنازعات األسرية، ويمكن إجمال مجاالتها في دعاوي ثبوت 

الطالق  و دعاوى إثبات الضرر املبرر للتطليق و إثبات الحجر وفي حالة الزوجية و دعاوي 

 النزاع حول متاع بيت الزوجية و إثبات الوفاة.

 للمحكمة أن تستند في إثبات الزوجية على جميع وسائل اإلثبات من بينها شهادة الشهود. -

ملؤكدة لوجود تلعب األبحاث في دعاوى ثبوت الزوجية دورا هاما في التأكد من الظروف ا -

 العالقة الزوجية.
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يعتبر إجراء البحث من اإلجراءات التي قد تعتمد عليهم املحكمة إلثبات الضرر  املبرر للتطليق  -

 عبر االستماع إلى الشهود.

منح املشرع للمحكمة سلطة االعتماد على سائر وسائل اإلثبات الشرعية منها شهادة الشهود  -

 اث في إثبات الحجر و رفعه.التي يتم تلقيها عبر إجراء األبح

تعد شهادة الشهود التي يتم تلقيها عبر مسطرة األبحاث، قاعدة عامة التي يمكن أن تعتمد  -

 عليها املحكمة في حالة النزاع حول بيت الزوجية و إثبات الوفاة.

 ثانيا: االقتراحات -

و  اإلدراك الرفع من سن أهلية الشهادة من ستة عشر سنة الى تمانيه عشر سنة لكي يكتمل -

 التمييز.

حصر أسباب تجريح الشاهد و تبيانها بشكل دقيق عوض التعبير عنها بعبارة املثل " أي سبب  -

 من ق م م.   79خطير آخر" الواردة في الفصل 

ضرورة إرفاق محضر البحث بأصل الحكم خالل مرحلة إنهاء البحث، باعتبارها وسيلة لتمكين  -

له في دعوى أخرى، كمعطى ال يتم تنزيله في الواقع الخصم من دليل إثبات يمكن استعما

 العملي.  

نقترح وضع تنظيم خاص للقواعد اإلجرائية "األبحاث" املتعلقة باملادة األسرية، بدل جمع   -

 بينها وبين القواعد املوضوعية في صلب مدونة األسرة. 
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 العقاري  التحفيظ قواعد تطوير  في املغربي القضاء دور 

 

 أطورحة " دور القضاء املغربي في تطوير قواعد التحفيظ العقاري"تقرير 

  

 ذ: تورية بحري 

 

بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة. فقد ناقشت  2017دجنبر  8يوم الجمعة 

 "دور القضاء املغربي في تطوير قواعد التحفيظ العقاري ” الطالبة / الباحثة أطروحتها في موضوع 

 

 تكونت لجنة املناقشة من السادة األساتذة

 ورئيسا -مشرفا  –وجدة  –أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق  الدكتور أوسامة عبد الرحمان

 عضوا -وجدة  –أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق  الدكتور الحاجي بناصر

 عضوا - وجدة –أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق  الدكتور نادية قايدي

 عضوا -مكناس  –أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق  الدكتور املعزوز البكاي

 عضوا -وجدة  –أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق  الدكتور حسن حوات

 

بعد نقاش طويل لألطروحة، وإبداء آراء املناقشين ومالحظاتهم العلمية والقانونية، انتهت اللجنة  و

 منح الطالبة تورية بحري شهادة الدكتورة بميزة مشرف جدا مع توصية بطبع البحث.في األخير إلى 

  



 

 

172 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على شفيع األمة سيدنا محمد عليه أفضل الصالة 

 .والسالم

 خير ما أفتتح به كلمتي هو قول هللا تعالى في كتابه الحكيم )ربي اشرح لي صدري، ويسر لي أمري،

 واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي(.

شكرا لك سيدي الرئيس وشكرا ألعضاء لجنة املناقشة الذين قبلوا مناقشة أطروحتي رغم 

 اإلكراهات العملية، وضغط الوقت.

أساتذتي األجالء، أيها الحضور الكريم، لي عظيم الشرف أن أقف أمامكم اليوم، بعد أن استوفيت 

سلك الدكتوراه كطالبة باحثة، إال أن السنوات الثالث كانت سنوات اختبار والحمد هلل،  ثالث سنوات ب

لي في الحياة الشخصية والعلمية، فيشاء القدر وأنا لم أسجل بعد في السنة الثانية أن أصاب بمرض 

اعتاد الناس أن يلقبوه باملرض الخبيث الذي أبطأ بل شل حركتي ملدة أكثر من سنة، إال أنني والحمد 

 حديت، وحاشا هلل أن أتحدى قدرا كتب لي، ولكن تحديت نفسا بأملها وأملها، بوجعها وصبرها.هلل، ت

كما أنني رضعت حليب القوة من مواطن ضعفي، وشربت ماء األمل من بركان ألمي، ال لش يء إال 

ألكون في مستوى تقثي أساتذتي بي، وخاصة أستاذي املشرف الدكتور أوسامة عبد الرحمن الذي شرفني 

 بمنحي إياي صفة طالبة باحثة في سلك الدكتوراه.

ومن هذا املنبر ال أنكر فضل أستاذي املشرف علي، فلواله ولوال تشجيع أساتذتي الكرام ما وصلت 

عبد الرحمن هو من حرص على  ألن أقف أمامكم اليوم، فلن أنس ى أبدا أن أستاذي الدكتور أوسامة

 تسجيلي بالسنة الثانية نظرا لظروفي الصحية.

فتنحني الكلمات أستاذي الفاضل إجالال لكل مواقفكم النبيلة معي، فما أروع أن يكون لك أستاذ 

 بنكهة أب، وأخ، بل وصديق وأيضا طبيب معالج لنفسية يعلم هللا بحالها.

لعلم واإلنسانية فقد كنتم لي أستاذي خير معين، قطعتم وما أعظم أن يجمع األستاذ بين صفتي ا

بي قنطرة االنكسار لتوصلي إلى بر النجاح والطموح، كما أنكم عبرتم بي أستاذي الجليل، بحر االنهزام 

 لتوصلني إلى شاطئ تحقيق الذات، واالنتصار،
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م، لف سنة األ فأحييك أستاذي الفاضل أن جعلتم بل صنعتم من ثورية بحري وهي بنت مدينة األ

 والزوجة، واملتأملة مثاال للمرأة املغربية التي تحدت املجهول وقاومت املستحيل،

 فجازاكم هللا خير الجزاء وجعل عطاءكم وكرمكم في ميزان حسناتكم.

والشكر موصول أيضا ألستاذي الجليل حاجي بناصر الذي شرفني بقبوله مناقشة أطروحتي، 

طى، وأجزل بعطائه، إلى من سقى عقولنا علما وثقافة، إلى من ضحى فتحية إجالل وإكبار إلى من أع

 بوقته وجهده ونال ثمار تكوينه ألجيال سابقة وأجيال الحقة.

فشكرا لكم أستاذي الكريم على تشجيعكم الدائم لي من أجل إنجاز أطروحتي، وأقولها بصدق أن 

 تعك أستاذي الفاضل بالصحة والعافية.التواضع ينحني إكبارا لتواضعك، فجازاك هللا خير الجزاء. وم

وما عساي أن أقول في حق أستاذي الدكتور الحاج حسن حوات، الذي يروق لي لقب منحته إياه 

أثناء مناقشة رسالتي وهو كونه أبا روحيا لي ولكل الطلبة، فالتعابير أستاذي الجليل تتسابق، والحروف 

أنس ى أبدا أنكم سألتموني يوما هل أنت موظفة؟  تتلهف لنسج عبارات الشكر والثناء في حقكم، ولن

فأجبت ال أستاذي بل زوجة وأم. أتذكرون أستاذي بماذا علقتم، قلتم لي هذا جهاد أكبر. فلو كان جهادا 

أستاذي فهذا بفضل األسلحة التي زودتموني بها، وهي اإلخالص والتفاني والثقة بالقضاء، فأنتم علمتمونا 

رهين بتخليق النفس، فشكرا لكم أستاذي على تشجيعكم لي وحثكم على إتمام  أن تخليق الحياة العامة

 األطروحة.

وتبقى الكلمات تتبعثر على بالط االحترام لترسم لوحة إشراق وعرفان بالجميل لزميلة األمس 

وأستاذة اليوم، األستاذة  التي أكن لها كل الحب والتقدير، أستاذتي الدكتورة نادية قايدي، فاسمك 

تاذتي لم يكن عبثا، فأنت بالفعل قائدة الكلمة الصادقة واملشاعر النبيلة، بل قائدة اإلبداع والتميز، أس

فأنت من غرست التميز ومعاينيه في قلوبنا، لكي نحلق في سماء النجاح، فال طريق للنجاح إال باب الجد 

 واالجتهاد،

اك إلى نجاح، وضعفي إلى قوة فجاز  فلك مني ألف تحية، فقد حولت أستاذتي بمواقفك النبيلة ألمي

 هللا خير الجزاء.
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أما أستاذي الجليل املعزوز البكاي فتستحيي الكلمات وتعتذر الحروف من مشقة ترحاله من مدينة 

مكناس إلى مدينة وجدة لقبول مناقشة أطروحتي، وهذا إن دل على ش يء إنما يدل أنك، أستاذي 

 الفاضل، ابن بار بمدينته وكليته.

ني كل االحترام والتقدير فقد تعلمنا ونحن نحضر املناقشات التي كنتم عضوا بها، أن األفكار فلك م

امللهمة تحتاج إلى من يغرسها للعقول، فلكم مني أستاذي الفاضل كل التقدير والثناء، بعدد قطرات 

 لعافية.املطر، وألوان الزهر، وشدى العطر على جهودك الثمينة والقيمة، فمتعكم هللا بالصحة وا

 أما بالنسبة ملوضوع أطروحتي هو " دور القضاء املغربي في تطوير قواعد التحفيظ العقاري".

هو من املواضيع املهمة والتي تحتاج إلى دراسة وتحليل، باعتبار أن دراسة املقاربة القضائية لعملية 

يط بهما مهمة اإلشراف التحفيظ هي دراسة لها أهميتها من أجل معرفة الحدود الفاصلة بين جهازين أن

على مسطرة التحفيظ، ولكن بسلطات، واختصاصات متفاوتة، حيث أعطيت األولوية لجهاز إداري يمثله 

 املحافظ العقاري على حساب جهاز قضائي تم تهميش دوره بشكل كبير أثناء إجراءات تحفيظ العقار.

أهم األسباب التي جعلتني أختار هذه الدراسة هو الرغبة في إزالة الغموض والبحث في االجتهاد  ومن

 القضائي املغربي، وكيفية تعامله مع مجموعة من املقتضيات القانونية في املادة العقارية.

 البحث في مدى صالحية القضاء للحد من األثر التطهيري للرسم العقاري. -

الية التي طرحتها تمثلت في مدى مساهمة القضاء املغربي في تطوير قواعد أما بالنسبة لإلشك

 التحفيظ العقاري، والتخفيف من صرامتها، في سبيل تحقيق أمن عقاري؟.

ومن أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة بصفة دقيقة ومفصلة، اخترت املنهج التحليلي النقدي 

ظ، مستعينة براي الفقه ومستشهدة ، بل مركزة في مجمل للنصوص القانونية املنظمة ملسطرة التحفي

بحثي على القرارات، واألحكام القضائية وحتى األوامر االستعجالية، مع االشارة إلى أنني احتفظت بصياغتها 

واسلوبها كما صدرت عن أصحابها، حتى ال يتبادر إلى ذهن القارئ أن الباحثة ما زالت تبحث في مسائل 

 .14-07زها بمقتض ى تعديالت قانون قانونية تم تجاو 
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فالهدف كان فقط هو توثيق العمل واالجتهاد القضائي املغربي، وهذا  يستدعي منا ولألمانة العلمية 

التنقيب في أحكام قضائية استطاعت تكريس قواعد قضائية حتى لو كانت تلك األحكام تعود لسنوات 

 مضت.

سة املوضوع تمثل في العقارات املحفظة، والعقارات ولإلشارة فاإلطار القانوني الذي وضعته لدرا

 غير املحفظة التي هي في طور التحفيظ.

 ولإلجابة عن اإلشكالية اعتمدت على تقسيم ثنائي التيني،

فقسمت املوضوع إلى بابين تناولت في الباب األول: إشكاليات التعرض والتقييد، حيث أشرت  في 

وير مؤسسة التعرض ، وهنا البد من اإلشارة إلى مقتض ى قانوني الفصل األول : إلى دور القضاء في تط

الذي حدد بدقة اإلطار العام لنطاق اختصاصات محكمة  14.07من قانون  37نص عليه الفصل 

 التحفيظ أثناء بتها في التعرضات، وال يمكن تجاوزها وهي وجود الحق، وطبيعته، ومشتمالته، ونطاقه.

دعوى استحقاقية، يرفعها طالب االستحقاق في مواجهة واضع  فالتعرض على مطلب التحفيظ هو 

 اليد على العقار، وهو يتميز بمسطرة خاصة تختلف عما هو مسطر في املسطرة املدنية.

فالقاض ي ملزم بالنظر في هذه الدعوى على الحالة التي أحيلت بها من طرف املحافظ، بحيث ال 

 يجوز له النظر في حقوق طالب التحفيظ.

طرحت مجموعة من التساؤالت تمثلت في ما مدى  سلطة القضاء في تدعيم املركز القانوني وهنا 

أكد  14.07من قانون  25للمتعرض من خالل قبوله اإلدالء بمستندات جديدة أمامه، رغم أن الفصل 

 على ضرورة إيداع السندات والوثائق املدعمة للتعرض أمام املحافظ العقاري؟

من كسر حاجز عدم إمكانية مناقشة حجج طالب التحفيظ؟ وكيف  وأيضا هل تمكن القضاء

 تعامل مع اعتبار املتعرض دائما في مركز املدعي وجب عليه إثبات ما يدعيه؟

فحاولت اإلجابة عن هذه التساؤالت من خالل إدراج األحكام والقرارات القضائية التي أخذت 

انوني املشار إليه سابقا، سواء على مستوى محكمة بإمكانية قبول مستندات جديدة أمامها رغم املنع الق

النقض أو محكمة املوضوع، ولكن  بشرط و هو كون هذه املستندات تكون مكملة فقط لها تم اإلدالء 

 به أمام املحافظ.



 

 

176 

أما على مستوى مناقشة حجج طالب التحفيظ فاملتواتر قضائيا هو سلطة املحكمة في مناقشة 

إدالء املتعرض بحجج دامغة تؤيد تعرضه، وإال فاملحكمة ليس لها صالحية  حجج طالب التحفيظ في حالة

مناقشة حجج طالب التحفيظ، وكان هذا التوجه القضائي ملحكمة النقض، إال أن هذه األخيرة تراجعت 

عن هذا املوقف حيث اعتبر القضاء أنه من الضروري فحص حجج طالب التحفيظ، ولو لم يعزز 

جة، وهذا ما شكل اإلرهاصات األولية إلقرار نوع من التوازن على مستوى توزيع املتعرض موقفه بأية ح

عبء اإلثبات، كما أنه في حاالت معينة اعتبر  املتعرض في مركز املدعى عليه، كحالة التعرض على ملك 

ء امشاع، وتم إعفاء املتعرض الحائز من اإلثبات، أما الفصل الثاني فتطرقت فيه إلى كيفية تعامل القض

 مع اإليداع والتقييد.

 فعلى مستوى مسطرة اإليداع:

فهذه املسطرة تسمح لصاحب حق قابل لإلشهار في الرسم العقاري، نشأ على عقار في طور 

التحفيظ، إيداع الوثائق املتعلقة بالحق لدى املحافظ، وتمكنه هذه املسطرة من حفظ الرتبة في التقييد 

 في مواجهة الغير .

لنقطة إلى موقف القضاء من إثبات امللك بعقود التفويت، خاصة أن املفوت وتطرقت في هذه ا

إليه ال يعتبر ال طالب تحفيظ وال متعرض، ولكن القضاء اعتبره خلفا خاصا لطالب التحفيظ، وقد أقر 

 القضاء مجموعة من الشروط حتى يعتد بعقود التفويت كوسيلة إثبات.

 أن القضاء ال يتردد في التدخل في إجراءاته والقيام فرغم الطابع اإلداري ملسطرة التحفيظ إال 

بدوره، اثناء النظر في نزاعات التحفيظ، وما يتبع ذلك من مشاكل قانونية طرحت عليه، حيث وجد 

نفسه أمام مؤسسات تختلف عن غيرها في القضايا العادية ، وكعادته لم يبق مكتوف األيدي، بل تدخل 

سرة أو مكملة، وقد استطاع القضاء، ونظرا ملا يتوفر عليه من إمكانيات باجتهادات قضائية جاءت إما مف

 من تطوير مؤسسات التحفيظ العقاري كمؤسسة التقييد  والحجز العقاري.

من  70و  69فقد يستعص ي على طالب التقييد اإلدالء بإحدى البيانات املذكورة في الفصلين 

قارية يرفض ال محالة هذا التقييد وسيكون مصير مما يجعل املحافظ على األمالك الع 14-07قانون 

 هذا الحق حتما هو الضياع.
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ووعيا من املشرع بهذه اآلثار السلبية للتقييد بالسجل العقاري عمل على توفير مكنة قانونية 

للحفاظ مؤقتا على الحقوق اآللية للضياع، وبالتالي توفير الحماية القانونية، ولو مؤقتا، إلى أن يتم 

 ا بشكل نهائي بالرسم العقاري، وتتمثل هذه الرخصة في التقييد االحتياطي.تقييده

 وهنا طرحت تساؤال على حول كيفية تعامل القضاء مع هذه املؤسسة؟

فقد حدد الحقوق القابلة للتقييد االحتياطي وهي الحقوق العينية العقارية، بالرغم من وجود 

 كالوعد بالبيع، حق الشفعة، حق الكد والسعاية.حقوق أخرى أثارت جدال قضائيا حول تقييدها 

أما فيما يخص موقف القضاء من آثار التقييد االحتياطي فقد تشبت باألثر الرجعي لهذا األخير، 

 كما سمح بإمكانية تجديده إذا كانت هناك أسباب معقولة تبرره.

ث ، ال يسعنا إال الحديوفي إطار الحديث عن تقييد الحقوق والتصرفات الواردة على العقار املحفظ

عن مؤسسة الحجز العقاري ، وهي مسطرة تحفظية قد تنتهي بمسطرة تنفيذية باستحقاق الدائن 

 الحاجز الدين املطالب به قضاء، أو بالتشطيب عليها في حالة الوفاء بالدين موضوع النزاع .

ملن بيده سند تنفيذي غير الشهادة الخاصة بالتقييد، أن يطلب من العون املكلف بالتنفيذ  ويمكن

أن يحجز على العقار حجزا تنفيذيا، دون أن تسبقه مسطرة الحجز التحفظي، ويباشر على أساس هذه 

 املسطرة التنفيذية البيع الجبري للعقار املحجوز.

مملوك للمدين ضمانا لدين بمبلغ من املال فالحجز التحفظي ينصب بصفة عامة، على مال 

 للدائن.

وقد أبدع فيها القضاء املغربي من خالل تكريسه ملجموعة من القواعد القضائية كحل لعدة 

إشكاالت قانونية طرحت عليه أثناء الفصل في النزاع إن على مستوى تحديد صفة املدين أو على مستوى 

 ب الستصدار أمر استعجالي بتوقيع الحجز الخ...التبليغ، أو فيما يخص مبلغ الدين املوج

أما الباب الثاني فحاولت التطرق فيه إلى عالقة القاض ي باملحافظ ، هل هي عالقة تقارب و انسجام 

 أم عالقة تنافر و تصادم؟

 حيث تناولت في الفصل األول موقف القضاء من نهائية الرسم العقاري،
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تسجيله بالسجل العقاري حيث تسجل فيه جميع  فكما هو معلوم يترتب عن تحفيظ العقار 

العقارات التي تم تحفيظها بكيفية نهائية، ويؤسس بناء على ذلك رسم عقاري خاص بالعقار  املحفظ 

يبقى محفوظا باملحافظة العقارية، ويتم تطهير العقار من كل حق سابق لم يتم إعالنه حتى يتم تقييده 

عن حيث أنه يخضع ملبدأ التطهير، باإلضافة إلى عدم جواز إقامة في الرسم العقاري، وهو ال يقبل الط

دعاوى تتعلق بالعقار باستثناء دعوى شخصية للمطالبة بالتعويض وفي حالة التدليس فقط دون 

 املطالبة العينية.

فهذه املقتضيات وقفت حائلة أمام القضاء للحد من نهائية الرسم العقاري، وكانت أحكامه 

من خالل املادة  2011التحصين التشريعي الذي يتمتع به، إال أنه بعد صدور دستور  متضاربة حول مدى

الذي ينص على أن كل قرار اتخذ في املجال اإلداري سواء كان تنظيميا، أو فرديا، يمكن الطعن فيه  118

ار ر أمام الهيئة القضائية املختصة، وبذلك فهل يستطيع القضاء تطبيق هذا النص الدستوري واعتبار ق

التحفيظ هو قرار إداري قابل للطعن أمام الجهاز القضائي املختص؟ مما يجعل الصراع يحتدم بين 

القضاء باعتباره جهاز مخول له البت في الدعاوى والنزاعات ، واملحافظ، باعتباره جهة إدارية تختص 

ي لطة املحافظ فبمسطرة التحفيظ، وتنفيذ األحكام القضائية، وهذا يجرنا لتساؤل آخر، وهو مدى س

 االمتناع عن تنفيذ أحكام قضائية، وأال يعتبر هذا االمتناع تحقيرا ملقررات قضائية؟

هنا نجد أن القضاء تدخل بل ذهب إلى ابعد من إلزام املحافظ بتنفيذ األحكام، ولكن أقر في حقه 

ث ي التعرضات، حيغرامات مالية عن عدم التنفيذ، فاملحافظ يقع على عاتقه تنفيذ األحكام الباتة ف

 تحيل املحكمة عليه امللف لتنفيذه حسب ما يراه مناسبا.

إال أنه قد تعترض التنفيذ عدة صعوبات إما مادية أو قانونية وفي هذا اإلطار سلب القضاء من 

 املحافظ اختصاص إثارة الصعوبات على أساس اعتباره غيرا.

 وكخاتمة للموضوع.

شكاالت والصعوبات املطروحة أمام القضاء والناجمة فمن خالل ما سبق يتضح مدى حدة اال 

عن طول وتخلف كثير من قواعد التحفيظ العقاري عن الواقع االجتماعي سيما في مجال التعرض 

والتقييد االحتياطي وأيضا على مستوى نهائية الرسم العقاري، لذلك فالتحديات املستقبلية، والتغيرات 

االستجابة للحاجيات الجديدة التي تطرحها التنمية، والتزايد املستمر التي يشهدها املغرب اليوم من أجل 
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على االستثمار في ميدان العقارات، دفع إلى مالءمة التشريع العقاري وتحيينه مع متطلبات العصر، األمر 

الذي يفرض على املشرع ببالدنا االستفادة واألخذ بما جاء في االجتهادات القضائية، من أحكام وقواعد 

د تساعد ال محالة على سد الثغرات والنقائص والعمل على تجاوزها، من أجل تحقيق أمن قانوني ق

وتعاقدي للمرتفقين، دون هدم ما تم تحقيقه من مكتسبات قضائية والنقط املثيرة والتي ال زالت تحتاج 

 ي:لتالإلى إصالح واملرتبطة بطبيعة الحال بموضوع أطروحتي إن كان هناك تدخل تشريعي فهي كا

واملستندات، كما ألزم  الزام املشرع املغربي طالب التحفيظ صراحة بتدعيم طلبه بالحجج .1

 املتعرض صراحة باإلدالء بما يدعم تعرضه.

النص قانونا على الشكليات الواجب توفرها في طلبات التحفيظ املقدمة من قبل األشخاص  .2

 ة لطلباتهم.املعنويين مع إلزامهم باإلدالء بالوثائق املدعم

ضرورة تخويل طالب التحفيظ الذي لم يدل بوثائق كاملة فرصة إيداع مطلبه بشكل احتياطي،  .3

إلى أن يتم اإلدالء ببقية الحجج داخل أجل معقول يحدده املشرع بهدف منحه وقتا كافيا لسد النقص 

 ل األجل الذي حدد له.املوجود في وثائقه، وذلك تحت طائلة إلغاء مطلبه لسد عند عدم االستجابة خال

.النص صراحة على أن لقاض ي التحفيظ سلطة تقييم وفحص حجج طالب التحفيظ سواء  4

 دعم املتعرض تعرضه أو لم يدعمه.

يجب على املشرع إن يعمل على الحد من مبدأ االطالقية الذي تتسم به قاعدة التطهير  .5

بار إن دواعي اإلبقاء على اثرها املطلق لم تعد من ظهير التحفيظ، على اعت 62املنصوص عليها في الفصل 

 قائمة.

تبدو الحاجة ملحة إلى ضرروة توحيد مواقف القضاء من قاعدة التطهير، ذلك إن استمرار  .6

 الحال على ما هو عليه، بين اتجاه مؤيد وأخر معارض، من شأنه إن ينعكس سلبا على حقوق املدعى بها.

إن استثناء األمالك العامة من اثر التطهير مقارنة باألمالك الخاصة، من شأنه إن ينزع عن  .7

القاعدة القانونية املنصوص عليها في الفصل األنف الذكر صفة القاعدة العامة واملجردة، ومن تم يكون 

لتدليس، حالة االشك في مدى عدالتها مرشحا للطرح، لذلك ينبغي على املشرع إن يستثني بعض الحاالت، 

حالة تلقي الحقوق من طالب التحفيظ، وحالة الغائب، من نطاق قاعدة التطهير تكريسا ملبدأ العدالة 

 الذي تصبو كل فلسفة تشريعية إلى تحقيقه.
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إن إمعان النظر في فحوى قاعدة التطهير وما تتسم به من صالبة، واملستمدة اساس مما أضفاه  .8

ن قداسة بعدم قابليته ألي طعن سيكشف ال محالة مدى املخالفة الصريحة املشرع على قرار التحفيظ م

منه، الذي ال يستثني أي قرار إداري  118من ظهير ت.ع للدستور، السيما الفصل  62ملقتضيات الفصل 

اضر بحقوق األفراد من الطعن، لذلك اضحى لزاما أن ينص على الدفع بعدم دستورية القاعدة 

فصل أعاله كآلية جديدة في القانون املغربي بالقبول من طرف الجهة املختصة، املنصوص عليها في ال

 على اعتبار أنه السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يحمي الحقوق املطالب بها من اإلهدار والضياع.
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La diversité des domaines sur lesquels travaille le juge et la complexité de certaines 

affaires ont permis le recours à l’expertise dans la procédure  judiciaire. 

Au cours de cette procédure, le juge dispose de la faculté d’ordonner  une mesure 

d’instruction  notamment une expertise.  C’est la nécessité de l’avis technique  qui 

conditionne la désignation de l’expert judiciaire. 

De ce fait, l’expertise médicale 297 est un acte par lequel un médecin désigné par un 

magistrat prête son concours technique afin de déterminer et d’apprécier l’état physique et 

mentale de la victime, puis d’en évaluer les conséquences et de traduire les lésions et 

dommages subis en incapacité et préjudice. 

L’expertise dans le contentieux de la responsabilité  médicale peut compléter le rôle 

de la justice car le juge ignore les techniques de l’art thérapeutique des soins. 

Contenu de cette place fondamentale faite à   l’expertise médicale lors d’un procès, le 

médecin expert est soumis aux règles éthiques, déontologiques et juridiques. 

Cependant, les manquements de l’expert médecin  judiciaire pouvant priver le 

justiciable d’une chance de mener à bien une procédure judiciaire.  

                                                           
297 Art 95de la loi 131-13 relative à l’exercice de la médecine  « L’exercice de l’expertise médicale sur ordonnance judiciaire 

doit s’exercer dans le respect des dispositions de la présente loi et de la législation relative à l’expertise judiciaire  ». Bulletin 

Officiel, n°6344, 19-3-2015. 
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Quelles sont les règles applicables à la mission du médecin expert  en procédure 

judiciaire civile ? Qu’il est le rôle de l’’expert  dans le contentieux de responsabilité 

médicale?   Est ce que le juge est lié par le rapport de l’expertise médicale ?  

 

I- Règles applicables à la mission du médecin expert 

La mission de l’expert est d’apprécier les faits médicaux et décrire si les soins 

prodigués ont  été «  conformes aux données actuelles et acquises de la science298 », de 

même elle peut porter sur la relation de cause à effet  entre la faute et le préjudice. 

Le médecin expert obéit à des règles strictes  soit éthiques et déontologiques, soit 

juridictionnelles.   

1.   Principe du contradictoire 

Le médecin expert ne peut procéder à sa mission qu'en présence des parties aux 

litiges299 et de leur conseils ou qu'après s'être assuré qu'ils étaient dûment convoqués sauf 

si le tribunal en décide autrement  lorsqu'il  constate qu'il y a urgence.  

Avant toute opération d’expertise médicale,  l’expert  médecin 300  doit informer les 

parties de sa mission ou leurs communiquer les documents sur les lesquels il s’appuie, pour  

bénéficier d’une possibilité d’expression, A cet égard l’article 63 du  Code de Procédure  

civile (CPC) dispose que «  L’expert doit, sous peine de nullité, convoquer les parties et leurs 

mandataires pour assister à l’expertise. 

De même, il doit informer le justiciable qu’il doit examiner, et dans quel contexte son 

avis est demandé comme il dispose l’article 98 alinéa 5 de la loi 131-13 relative à l’exercice 

de la médecine : «   Avant d’entreprendre toute opération d’expertise, le médecin expert 

doit informer de sa mission la personne qu’il doit examiner et du cadre juridique dans lequel 

son avis est demandé.». 

                                                           
298  Cour de Cassation, Arrêt Mercier de  20 mai1936  
299 L’article 62 du CPC « l'expert doit convoquer les parties et leurs conseils pour assister à l'expertise… ». bulletin officiel 

n°3230 bis du 30 septembre 1974 . 
300 Article 98 alinéas 4 de la loi 131-13 relative à l’exercice de la médecine « il ne peut être à la fois médecin expert et médecin 

traitant d’un même malade ».  
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Dans une affaire  le médecin expert  avait poursuivi ses opérations hors  la présence 

de l’une  des parties au litige, le tribunal301 a écarté le rapport d’expertise puisque le 

médecin expert n’a pas respecté le principe du contradictoire édicté dans l’article 63 du CPC.  

La communication avec les parties en litiges avec  plus de transparence est une 

condition fondamentale pour une justice de qualité. 

2.   Respect du secret médical  

Le médecin expert doit respecter strictement le cadre de sa mission, ne doit révéler 

que les informations de nature à apporter la réponse aux questions posées302, dans tous les 

cas, le médecin expert doit prendre toutes les mesures nécessaire pour que les informations 

et le dossier médical  qui ont  pu lui être confié lors d’une procédure judiciaire soient  

protégé contre toute indiscrétion303. Mais le secret médical ne saurait être opposé à un 

médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’une prestation de soins comme 

il dispose l’ article  2 de la loi 45-00304 « l’expert judiciaire est un spécialiste qui est chargé 

par les juridictions d’instruire des points à caractère technique... ». 

Dans une affaire, la Cour de Cassation française305  considère que, si le secret médical 

s’impose à tout médecin, une expertise médicale demandée par le juge est susceptible 

d’influencer son appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit 

pouvoir être débattue entre les parties. Par ailleurs, la Cour ajoute que le médecin expert 

est lui même tenu par le secret médical et ne peut révéler que les éléments de nature à 

apporter une réponse aux questions posées. Elle avait prendre une position qui privilégiait 

la communication du dossier médical au médecin expert désigné par le juge sur la rigueur 

                                                           
301 Tribunal de 1ere instance de Marrakech, n°3812 du 21-5-1992 
302 L’article  59 alinéa 3 et 4 du CPC « le juge détermine les points sur lesquels portera l’expertise dans la forme de questions 

techniques à l’exclusion de tous points de droit. 

L’expert doit présenter  une réponse claire et déterminée sur toute question technique et lui est interdit de répondre à une 

question qui ne rentre pas dans sa compétence technique et qui rapport avec le droit »   
303 L’article 4 du Code de déontologie médicale « le médecin doit à son malade  le secret absolu en tout ce qui a été confié ou 

qu’il aura pu connaitre en raison de la confiance qui lui été accordée » Bulletin Officiel,  19 juin 1953, p. 828 
304Dahir n° 1-01-126 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) portant promulgation de la loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires. 

Bulletin officiel. 19 Juillet 2001.  
305Cour de Cassation, 22 Novembre 2007, no 06-18.250, recueil, Dalloz, p 95. 
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du secret médical ne peut être opposé à un médecin expert, appelé à éclairer le juge surtout 

qu’il s’agit d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges306. 

Le juge tirera en cas de refus d’accès aux documents médicaux détenu par un 

établissement de soins, toute conséquence de droit du défaut de communication du dossier 

médical à l’expert, puisqu’il priverait d’éléments de preuves essentiels, comme il a été 

affirmé par un arrêt du tribunal de Grand Instance de Paris(GIP)  du 26 avril 1972  «  l’hôpital 

doit communiquer à l’expert commis par le tribunal tous les documents médicaux relatifs 

aux examens, soins et interventions dont le patient a été l’objet… 307». 

Le dossier médical  du justiciable transmis à l’expert ne doit pas être versé aux débats 

dans un tribunal, sa production pourrait entrainer la révélation des faits en relation avec sa 

vie privée et qui n’intéressent pas l’instance.  

Dans son rapport, L’expert médecin  ne peut  rendre compte du contenu du dossier 

médical du justiciable  qu’en répondant uniquement aux questions posées par le juge 

d’instructions et en ne révélant  rien de ce qu’il a pu  apprendre à la lecture de ce dossier 

qui ne fait l’objet d’une question précise308. 

3.  Principe  d’impartialité et d’objectivité  

                                                           
306Ibid. 
307 - T.G.I Paris, 26 avril 1972 cite in C. Esper, le secret professionnel à l’hôpital, 1989, p 61. 
308   L’article 98 alinéas 5 de la loi 131-13 relative à l’exercice de la médecine  « ….Son rapport doit se limiter à la réponse aux 

questions posées par son mandant.». 
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Le médecin expert  doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont 

étrangères à la médecine, à ses connaissances et à ses compétences ou qu'elles 

l'exposeraient à contrevenir à la loi309 ou au code de déontologie310 

La responsabilité  du médecin expert peut être engagé  s’il  n’accomplit pas sa mission 

ou refuse tardivement  de l’accomplir et qui n’a pas révélé qu’il était récusable311. 

Dans ce cadre, le médecin expert doit  obéir à des règles strictes soit déontologiques 

soit juridictionnelles. Que dire  du rôle de l’expertise dans le contentieux de la responsabilité 

médicale ? Quelle  est l’appréciation de la jurisprudence ? 

II- Rôle de l’expertise dans le contentieux de la responsabilité médicale 

Dans le cas du contentieux de la responsabilité médicale, le juge ne dispose pas des 

connaissances techniques du domaine, c’est pour cette raison que le législateur l’a autorisé 

à désigner des experts pour éclairer les différents constations médicales (les blessures 

résultants de l’acte, les soins prodigués …)  

1. Expertise médicale 

L’expertise médicale sous toutes ses formes, que cela soit un simple contrôle ou une 

évaluation à la suite d’un dommage dans un cadre contractuel ou mettant en jeu une 

responsabilité civile ou pénale, fait partie du cadre générale de l’exercice de la médecine312.   

                                                           
309 L’article 62 du CPC : «  L'expert nommé d'office par le juge peut être récusé pour parenté ou alliance avec une des parties, 

au degré de cousin germain inclus :  

- s'il a un litige avec une des parties;  

- s'il a été nommé dans un domaine n'entrant pas dans sa compétence;  

- s'il a déjà émis un avis ou fourni un témoignage sur l'objet du litige;  

- s'il est conseiller d'une des parties; pour tout autre motif grave. … ».  

L’article 98 alinéa 2  de la loi 131-13 relative à l’exercice de la médecine  « Un médecin ne doit pas accepter une mission 

d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients ou d'une collectivité qui fait habituellement 

appel à ses services. » 
310 L’article  50 du code de déontologie médicale: « un médecin ne doit  pas accepter une mission d’expertise dans la quelle 

les intérêts d’un de ses clients  ses amis, d’un de ses proches ou propres intérêts sont en jeu,  sauf accord des parties. » 
311 Article 61 du CPC  et  Article 35 de la loi 45-00 « l’expert judiciaire se rend coupable de faute professionnelle grave, 

notamment lorsqu’il n’accepte pas, sans motif valable, de s’acquitter de la mission qui lui est confiée ou qu’il s’en acquitte en 

dehors des délais prescrits, après une mise en demeure qui lui est adressée par la juridiction concernée »    
312 G.Creusot, G.Dumstelage, C.Carbonné, D.Rouge, Expertises médicales : Dommages corporels, assurances de personnes, 

organismes sociaux, 5ème édition, Masson paris 2001, p. 1  
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L'expertise médicale  constitue pour le juge un des moyens, dont il dispose avec les 

constations et les consultations, pour obtenir des renseignements techniques dont il a 

besoin pour résoudre un litige qui lui est soumis313.  Le juge peut ordonner une expertise 

médicale lorsqu’il est saisi de toute l’affaire et  s’aperçoit qu’il ne peut décider sans cet avis 

technique. 

De ce fait, le juge peut commettre toute personne pour l’éclairer, comme il dispose 

l’Article 59 alinéa 4 du CPC: «  Quand le juge ordonne une expertise, il nomme soit d'office, 

soit sur les propositions faites d'accord par les parties, l'expert qui y procédera ». 

Mais pour faciliter le travail du juge, la Cour d’Appel tient une liste des experts 

judiciaires314 . Le médecin expert est désigné par la juridiction dont il reçoit sa mission. 

2. Jurisprudence  en matière d’expertise médicale  

L’expertise médicale joue un rôle considérable dans le contentieux de la responsabilité 

médicale. C’est le médecin expert  qui a la responsabilité d’apporter au juge les éléments de 

faits pertinents, et non les points de droit315, pour qu’il se prononce sur le bien fondé d’une 

demande. 

En cas de contentieux liés à la responsabilité médicale, l’appréciation de la notion 

d’existence d’une faute médicale relève de la compétence du juge et non du médecin 

expert. 

La mission de l’expert est de se prononcer sur l’existence d’une faute lors de 

l’administration des soins et de ses répercussions pour la victime.     

Le rapport d’expertise avec ses éléments constitutifs, sa conclusion, doit apparaitre 

comme une véritable diapositive du justiciable, qui permettra au juge de se faire une idée 

                                                           
313 G.Boudet, M.Hamou, J.M.Sevrin, Le dossier médical : droit à l'information et secret, édition ESF Paris, 1985, p.99.  
314 L’article 3 de la loi 45-00  relative   aux experts judicaires «  Nul ne peut exercer les fonctions d’expert judiciaire s’il n’est 

pas inscrit au tableau des experts judiciaires… ». 
315 L’article 59 du CPC  « le juge détermine les points sur lequel portera l'expertise dans la forme des questions techniques à 

l'exclusion de tous points de droit ».  
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du dommage de l’individu, compte tenu de sa propre connaissance juridique316. Il doit être 

élaboré dans un délai raisonnable317.   

Le juge ne peut retenir dans sa décision que les documents médicaux invoqués par les 

parties, elles doivent remettre à l’expert tous les documents médicaux (dossier médical, 

certificats médicaux, compte rendu opératoire…) que celui-ci estime nécessaire à 

l’accomplissement de sa mission. Il   n’est pas obligé de suivre les conclusions du médecin 

expert comme il stipule l’article 66 alinéas 3 du CPC : « Le juge n'est pas obligé de suivre 

l'avis de l'expert désigné et a la faculté de désigner tout autre expert aux fins d'éclaircir les 

aspects techniques du litige ».       

Cependant, la jurisprudence montre l’influence de l’expertise médicale sur les 

décisions prises par les juges en cas de responsabilité médicale. 

Ainsi, dans un arrêt rendu  le 31 mars 1987 (affaire Zniber),  la  Cour d’appel de Rabat 

s’est basée sur le rapport de l’expert pour rendre son jugement «  qu’en se référant  aux 

conclusions des  experts ,on constate qu’il est mentionné, qu’il  n’y a aucune erreur ou faute 

de la part l’équipe médicale et des infirmiers qui se  chargeaient  de la victime318 ». 

Dans une autre affaire, le tribunal administratif de Casablanca précise  que 

«  considérant que l’expert a justifié la présence de ces  dommages…   , le tribunal a pris en 

considération le rapport établie319.»   

Dans un autre cas d’espèce, la Cour de Casablanca le 6 février 1989 prévoit qu’en « se 

référant aux documents du dossier et plus particulièrement au rapport d’expertise établi, il 

s’avère claire que le décès était du à un blocage pulmonaire imprévisible et que dans le 

dossier médical, il n’y avait rien qui prouvait le lien de causalité …, selon le rapport des deux 

expert320  ». 

                                                           
316  G.Creusot, G.Dumstelage, C.Carbonné, D.Rouge, op.cit. p.217 
317 L’article 61 du CPC  «  dans le cas où l’expert n’a pas accompli la mission à lui confiée dans le délai fixe ou ne veut pas 

accomplir, le juge en désigne un autre à sa place sans convocation des parties.les parties sont aussitôt informées du 

changement d’expert. »  
318 L.Ben Sedrine Ech Cherif El Kettani ,La responsabilité civile, pénale et disciplinaire du médecin au Maroc ,Insuffisances  et 

défaillances d’un système ,REMALD ,Collection ,Manuels et  travaux universitaires n°68,2006,p. 302   
319 Tribunal administratif de Casablanca ,10/10/2007 n°286/2003   
320 L.Ben Sedrine Ech Cherif El Kettani, op.cit. 
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Ces décisions reflètent  clairement le rôle des rapports d’expertises dans l’appréciation 

de la  décision des juges  en cas  de contentieux de la responsabilité médicale. 

Dans une action judiciaire pénale, si le juge estime que les faits constituent une 

infraction pénale, c’est à ce niveau  que le rapport d’expertise peut être inscrit dans le cadre 

le plus général de l’administration de la preuve  qui régit le procès pénal  puisque ce rapport 

deviendra une preuve à part entière. 

En France, dans une affaire jugée le 13 septembre 2016, la Cour d’appel de Montpelier 

prévoit que : «  la Cour procédera à la seul appréciation des critiques des montants 

d’indemnisation alloués par le jugement déféré en considération du rapport d’expertise 

judiciaire déposé 321».  

Dans le même sens, la Cour d’appel de Limoges ,le 5 février 2015, prévoit  que  « le 

rapport d’expertise…,  a  effectivement permis de démontrer d’une part l’origine précise de 

l’infection qui a causé le préjudice subi par la victime…mais également  l’imputabilité de 

cette infection au geste médical322… » et  ajoute que :  « la responsabilité de l’établissement  

est engagée en raison de la faute dont la preuve est rapportée par l’expert judiciaire ». 

Dans le cadre du contentieux de la responsabilité médicale, si le médecin expert agit 

avec compétence et conscience professionnelle, s’il a commis une erreur d’appréciation au 

regard de la question de fait, sa responsabilité civile n’est pas susceptible d’être  engagée.  

Comme il précise  cet arrêt de  la Cour d’appel de Pau du 2 mai 2001, « le seul fait qu’un 

expert médical se soit trompé dans les résultats d’un test de paternité ne constitue pas une 

faute dans l’exécution de sa mission, s’il est démontré qu’il l’a remplie de manière avisée et 

consciencieuse en l’état des techniques d’analyse dont il disposait ».  

En cas de manquement du médecin expert à ses obligations dans une procédure 

judiciaire  le juge peut prendre des mesures telles que : 

- Ecarter des débats le rapport  d’expertise médicale qui ne répond pas aux exigences 

de la défense. 

- Désigner rarement  le médecin expert qui ne répond pas aux attentes de la 

juridiction.  

                                                           
321 Cour d’appel de Montpellier ,13 septembre  2016, requête n°14/0539    
322 Cour d’appel de  Limoges, Chambre civile, 5/2/2015, requête n°13/00846 
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- Ne pas  renouveler l’inscription de l’expert médecin sur la liste des experts auprès de 

la Cour d’appel où  la Cour de cassation.   

Pour clore, L'expertise médicale constitue pour le juge un des moyens  pour obtenir    

des renseignements techniques dont il a besoin pour résoudre un litige qui lui est soumis. 

 Ainsi, pour une bonne administration de la justice, le médecin expert doit: 

-  Respecter l’éthique et la  déontologie  professionnelles    

- Eclairer les juges  sur la question de  fait pour qu’ils puissent se prononcer en 

connaissance de cause. 

-     Assurer la transparence du dialogue avec le juge et les parties en litige. 
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Le Droit des entreprises multinationales, cette anomalie juridique  

 

 

Le Droit des entreprises multinationales, cette anomalie juridique : 

 Plaidoirie pour une nouvelle réglementation de responsabilité entre la 

société mère et sa filiale 

 

 

 Maître Lhosni Sofia 

- Avocat/stagiaire pénaliste au barreau de Meknès-Maroc. 

- Expert en politique criminelle. 

- Propriétaire de la collection pénale internationale 

« CORPUS POENALIS ». 

 

L’évolution constante du commerce international a porté une large efficience sur les 

activités commerciales et leur développement. Dés lors, les sociétés ne fonctionnent plus 

selon la forme traditionnelle/classique dite aussi la « forme nationale ». La genèse des 

sociétés multinationales a pleinement tracé le secteur économique d’une part, engendrant 

avec lui une ébullition au niveau juridique. En effet, quand on parle des sociétés 

multinationales, on pense directement au mécanisme d’une pullulation des filiales un peu 

partout au niveau mondial. De ce fait, comme voyait l’économiste CARROUÉ,  les 

multinationales réalisent plus du quart du produit intérieur brut mondial, et dominent, 

directement et indirectement, les deux tiers du commerce planétaire323. Sauf qu’il est à 

signaler que si pour un économiste, cette situation demeure plus satisfaisante, le juriste voit 

les choses autrement. 

 En effet, cette délocalisation portera plusieurs problématiques juridiques ; Tantôt 

pour la société elle même, et tantôt pour son fonctionnement fictif.  

La première ambiguïté posée, est la différence étroite entre la société internationale et la 

société multinationale. Quand on parle du deuxième type, il s’agit bien d’une société 

                                                           
323 Carroué L., Entreprises : la règne des transnationales, édition 2011, p. 85 
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transnationale, exerçant ses activités dans plusieurs pays, mais qui est constituée selon la 

loi d’un pays déterminé dont on peut, partiellement, confirmer qu’elle acquiert la 

nationalité de ce pays (dans la plupart des temps, on trouve que même si on parle d’une 

même société, entre la filiale et la société mère, deux lois applicables sont à envisager : pour 

la filiales c’est la loi du pays d’hôte qui s’applique, et pour la société mère, c’est la loi du 

siège social qui se voit en compétence. Toutefois, que ce soit face aux deux sociétés c’est le 

critère de la loi locale qui se prend en considération), par contre, dans les autres pays, où 

l’activité indirecte s’exerce, la société mère reste étrangère en raison de son agissement par 

l’intermédiaire de successorale. 

Quant au premier type, signalons que la société internationale se créer toujours selon 

un traité ou un accord entre deux ou plusieurs états. De ce fait, il remarquable à dire que si 

l’entreprise multinationale se trouve, dans tous les cas, soumise à une loi précise selon 

l’activité et l’espace, l’entreprise internationale n’est responsable vis-à-vis d’aucune 

législation. Chose qui rend d’elle un élément d’impunité juridique (responsabilité juridique 

quasi-inattaquable). 

La deuxième ambiguïté posée, toujours d’un un cadre compendieusement très étroite, 

réside dans le fait de distinguer entre la nationalité de cette société et de sa lex societatis324 ; 

la notion de la nationalité est, en pratique, très confondue avec celle de la lex societatis.  En 

effet, certes qu’on a assimilé, lors de la première ambiguïté, la nationalité avec la loi 

applicable. Mais en analysant les concepts, la réflexion nous guidera vers une autre piste. 

Lorsqu’une société fixe son siège au Maroc, acquiert elle la nationalité marocaine, ou est ce 

que le droit marocain devient la nationalité de cette société ? Pour en simplifier les termes, 

s’agit-il de l’identification juridique de la nationalité de cette personne morale, ou de sa loi 

applicable ? 

Afin de tranche la question, le droit fait référence au critère de la localisation du siège 

social.  C’est le siège social qui détermine la nationalité de la société325, toutefois la loi 

applicable reste soumise à la localisation fictive de cette entreprise. A titre d’exemple, une 

société dont le siège social se situe en France, et dont la localisation d’implantation se 

                                                           
324 Lévy L ; La nationalité des sociétés, LGDJ 1984 
325 La jurisprudence française comme marocaine, se réfère au critère du siège social afin de déterminer la loi applicable aux 

pouvoir des dirigeants sociaux. Arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation rendu le 8 décembre 1998 
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présente sur le territoire marocain, est une société française in abstracto, soumise à la loi 

Marocaine in concreto. De ce fait, sa nationalité abstraite ne lui porte aucune immunité en 

cas de commission de n’importe quelle infraction artificielle ou naturelle sur le territoire 

marocain. Sa personne morale se voit donc responsable pénalement en vertu des 

dispositions de la loi marocaine sur le fondement de l’article 127 du code pénal marocain.  

A ce stade, il est à marginer que ce double caractère bilatéral conduit vers une situation très 

délicate.  

En suivant les termes de l’article 1837 du code civil français, il est possible de 

permettre l’attribution de compétence à une loi étrangère pour régir une société en tant 

que lex societatis, mais il est impossible d’attribuer à une société la nationalité d’un autre 

état si la France lui refuse la sienne. On entend dire qu’en cas de cette acceptation, la 

nationalité peut se voir attribuée.  En parallèle de ce sens, le droit marocain dans son article 

110 de la loi 17-95 relative aux S.A. dispose que l’assemblée générale extraordinaire ne peut 

changer la nationalité de la société. La personne morale marocaine se trouve dans un état 

plus restrictif que la personne morale française.  

D’une Façon plus générale, la transnationalité des sociétés revoit vers le fait que 

l’entreprise du siège est soumise à la loi du pays dans lequel l’enregistrement a eu lieu, et 

ses filiales sont soumises aux lois du pays hôte d’installation, tout en gardant la nationalité 

rattachée au lieu du siège in abstracto.  

Le fait d’analyser la responsabilité juridique des sociétés multinationales au profit de 

leurs filiales ne peut être claire qu’en  comprenant l’organisation fictive de ces dernières. En 

effet, contrairement aux sociétés classiques dotant d’une organisation plus simple, au sein 

des multinationales les choses fonctionnent autrement. La réglementation juridique d’une 

multinationale dispose d’un processus spécial326 : on trouve soit un contrôle partiel de la 

société mère au profit de ses filiales, soit une autonomie totale des filiales. Dans ce 

deuxième cas de figure la filiale se trouve dans une autonomie de personnalité juridique, 

elle se considère donc comme toute autre société nationale. Du coup, une fois qu’elle 

commet une faute civile ou pénale, l’influence juridique ne touchera que la filiale elle même.  

                                                           
326 Paillusseau J., Le droit des groupes de sociétés, Dalloz 1991, p.52 
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Quant au premier cas de figure, plusieurs points d’analyse sont à envisager. 

En premier lieu, notons que la société mère procède au contrôle des filiales par de divers 

moyens, notamment celui de  la domination quasiment total, Il s’agit du truchement des 

organes sociaux de la filiale. Il peut être soit direct par une personne morale, ou indirect par 

une personne physique. Dans la première situation, le contrôle direct se joue par 

l’intervention dans l’assemblée générale par le fait de siéger en tant que personne morale 

au conseil de l’administration de la société contrôlée. Soit indirect en désignant une de ses 

personnes physiques (actionnaires si la personne morale fait appel public à l’épargne, 

administrateurs, directeurs, dirigeants de droit ou de fait,..) au conseil de l’administration 

de la société contrôlée.  

 Cette situation va nous amener à discuter un point très important de nature à se 

porter comme exception aux principes de lex societatis.  A cet égard, signalons que c’est la 

loi relative à la société de contrôle qui se trouve compétente à trancher un litige se portant 

sur la responsabilité civile contractuelle, à condition que cette dernière procède à la 

participation de négociation du contrat fondant l’action en responsabilité.  

 Le critère du contrôle joue le rôle décisoire pour définir le régime applicable à la 

responsabilité juridique entre la société mère et filiale. Certes que c’est la filiale qui a 

directement commis la faute civile ou pénale. Mais en analysant la situation ,selon l’onglet 

du contrôle, la responsabilité juridique de la filiale n’est qu’une peine imméritée. 

Malheureusement, le régime marocain ne fait point référence à critère afin d’arbitrer des 

litiges de cette nature. Pour le juge marocain, le contrôle porte peu d’intérêt par rapport  au 

critère de la localisation, chose qui est illogique juridiquement puisque le pouvoir dominant 

est celui de la société mère non de la filiale. 

Selon une analye critique, le juge marocain aurait dû se retourner vers une méthode 

peu connue en droit international privé, d’origine Américaine, dite « Better Law »327. En 

suivant cette technique,  c’est le critère du rattachement original qui se prend en 

considération. La loi qui est censé être appliquée est la loi du contenu matériel non la loi 

spatiale. Dans le cadre du droit comparé, le juge français fait toujours appel à l’application 

du droit international privé face à ce type d’affaires.    

                                                           
327 Leflar R.A., choice influencing consiferation in conflict laws, 1966, p. 320 
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Toutefois, notons que le contrôle renvoyant à cette domination connaît, quant à lui 

même, ses propres degrés dénombrés en six échelles328, où l’on peut les classifier comme 

suit : (trois catégories) 

- Ethnocentrique lorsque le modèle de référence de la filiale est celui de la société 

mère. 

- Régiocentrique lorsque c’est le modèle du pays d’implantation de la filiale qui édicte 

la stratégie de cette dernière 

-Géocentrique lorsque les décisions stratégiques du groupe suivent une logique de 

réseau329. 

Cependant, à coté de la nationalité et de la lex societatis, c’est le contrôle dominant 

qui donne influence directe à la responsabilité juridique entre la filiale et la société mère. 

Dés lors, la filiale autonome ou dont le degré de domination est à faible effet, se voit 

directement responsable de ses propres fautes ; Or que la filiale dominée totalement n’est 

qu’un moyen agissant pour le compte de la société mère. Dans ce cas, selon un 

approfondissement proprement juridique, c’est la société mère qui se trouve pleinement 

responsable sur un fondement de droit dit « par ricochet ». Toutefois, en cas de dissolution 

de la société mère, la filiale, quel qu’en soit son degré de dépendance, se voit effacée 

juridiquement en appliquant l’adage où l’accessoire suit le principal.  

D’autre part, en suivant cette piste, le contexte de la responsabilité des entreprises 

multinationales (filiales) pose, en lui même, le problème de l’application extraterritoriale de 

la loi dans le fait de poursuivre les sociétés mères chez elles.  En effet, dans la pratique, les 

filiales élisent un domicile se situant au niveau des pays d’hôte,  elles se trouvent donc 

soumises à la lex societatis du pays en question. En parallèle, en cas de commission 

d’infraction ou d’une faute civile, la plupart, à savoir même toutes les actions intentées à 

leur encontre, de la part des victimes devant les tribunaux du territoire des sociétés mères 

se trouvent rejetées. Selon une logique juridique, il se peut que ce rejet soit acceptable si 

aucun lien de dépendance ne se trace entre la filiale et la société mère.  

Cependant, en cas d’existence de ce lien, l’action se trouve bien fondée, et doit 

s’intenter puisqu’elle remplit toutes les conditions légales/classiques d’ester en justice. En 

                                                           
328 Voir à ce sens : Catel-Duet A., Etre ou ne pas être : Le groupe comme firme unifiée ou comme ensemble de sociétés ? 
329 Schier G. et Meier O., Entreprises multinationales. Strategies. Restructurations. Et Gouvernance, « dition Dunod 2005, p.60 
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ajoutant que l’entreprise multinationale n’est pas une question de droit en droit 

international, la situation demeure plus alambiquée. Face à ces données, il est remarquable 

que la responsabilité des filiales ne peut être évoquée que dans le pays d’hôte, qu’elle qu’en 

soit la nature du contrôle dominant avec la société mère. Car face à la loi du territoire où se 

trouve le siège social (la société mère) les actions ne connaissent aucune suite, et face au 

droit international, l’entreprise multinationale ne bénéficie pas de la personnalité 

juridique330 et donc bénéficient d’une immunité juridique la protégeant contre toute action 

en justice. Chaque société, sous la même dénomination sociale et même activité sociétale, 

reste soumise aux droits et obligations existant dans la loi du pays où elles opèrent 

fictivement. Toutefois, dans les pays où est basée la société mère, de différents efforts 

récents ont été progressivement fournis vers un essai permettant de poursuivre les filiales 

auprès des tribunaux de la société mère. La solution posée à ce propos se fonde sur « le 

principe d’extraterritorialité ».  

En vertu du principe de la territorialité des lois, les tribunaux ne se trouvent 

compétents que pour trancher les infractions commises sur leur propre territoire s’agissant 

des affaires pénales, et du lieu de la situation de la faute civile s’agissant des affaires 

commerciales, Or qu’en conséquence, un territoire sur lequel une infraction s’est commise 

a pleinement compétence à sanctionner l’auteur de cet acte que ce soit une personne 

physique ou morale, sans se référer au critère de la nationalité. Néanmoins, un pays qui 

n’est pas compétent à punir ces auteurs, pour défaut d’exercice d’autorité, si les actes 

incriminés n’ont pas été commis sur son territoire. Ainsi, même en cas de commission de 

l’infraction sur son territoire, et que l’auteur ne se trouve plus sur ce dernier, l’état ne peut 

point rechercher l’accusé dans le territoire d’un autre état ; car l’intervention dans ce type 

de recherche fera tomber les deux états dans des incidents diplomatiques soumis aux 

dispositions du droit public. 

 En calquant le cas des sociétés multinationales sur ces exemples, on peut dire que les 

lois nationales ne sont guère d’application extraterritoriale, sauf si le juge décide , dans des 

cas très bien limités, dans un contexte civil non pénal, de poursuivre la méthode susvisée de 

« Better Law ». Cette situation donnera comme résultat le fait que les entreprises 

                                                           
330 Ripert G., Aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ, Paris 1995, p. 355 
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multinationales se trouvent dans un état d’échappement à toute responsabilité juridique 

devant les juges du siège social (territoire de la société mère) pour un dommage commis à 

l’étranger331.   

D’une façon générale, rechercher la responsabilité de la société mère pour le fait de 

sa filiale est un sujet juridique tés complexe. A part les points d’analyses qu’on a évoquées, 

la détermination du lien entre la société mère et l’acte illicite commis par la filiale reste la 

piste la plus élusive. De même, comment peut-on imputer à une personne morale un fait 

délictuel ayant été dans une autre partie du monde ? De même, comment peut-on résoudre 

le cas où une filiale se trouve face à des obligations et droits contradictoires émanant du 

pays d’origine et du pays hôte ? Ici, on doit bien faire distinction entre la responsabilité civile 

et la responsabilité pénale. 

Pour la responsabilité civile, il est à signaler qu’en premier lieu, la pierre angulaire 

fondant cette responsabilisé est le dommage et le lien causal. La question posée à ce stade 

est peut on rendre possible l’imputation à une société mère les actions que peuvent avoir 

effectué  les filiales domiciliées à l’étranger ? Ça serait juridiquement possible si le juge fait 

recours à une technique juridique moderne, récemment apparue en droit international dite 

« technique de levée du voile social »332, elle permet d’imputer à une société mère les 

conséquences des décisions prises en vertu de ses filiales dans des différents territoires333, 

en lui attribuant directement le résultat du dommage réalisé, à condition que le lien de 

dépendance soit largement tracé entre elles.  Sauf qu’à ce stade, il faut bien préciser la 

situation juridique de la responsabilité civile. De ce fait, deux cas sont envisageables : 

Soit que la société mère a participé directement au dommage civil. La problématique 

posée dans ce cas de figure réside dans la preuve de cette participation. En effet, la situation 

aurait été moins complexe si les filiales ne disposent pas de leur propre personnalité 

juridique, ici la faute, même sans faire référence à la preuve, se liera directement à la société 

                                                           
331 Voir à ce sens, Stern B., Quelques observations sur les règles internationales relatives à l’application extraterritoriale du  

droit, édition 1986, p.19 
332 Cette technique, exclusivement réservée pour sociétés multinationales dans le cadre d’un contentieux extraterritorial, 

permet au juge d’imputer aux sociétés domiciliées dans un pays étranger les obligations issues de la loi d’un autre pays. 
333 Citons à cette occasion le célèbre arrêt de 1973 de la cour de justice de communautés européennes, ayant estimé que les 

amendes devraient être étendues à une filiale de la société mère même si elle est domiciliée dans un autre pays de l’Union 

Européenne.  
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mère. Cependant, il est très rare que les filiales exercent leurs activités sans personnalité 

juridique, puisque la plupart des pays d’hôte imposent certaines formalités pour les 

investisseurs tel que l’enregistrement de la personne morale, produisant directement la 

naissance de la personnalité juridique. Les multinationales exercent leurs exercices à 

l’étranger par des filiales possédant une personnalité juridique autonome, de ce fait 

revenant vers la première problématique où il s’avère très difficile de prouver la 

participation de la société mère dans les diverses fautes civiles engendrant un dommage. Il 

faut donc que l’avocat international d’affaires  se retourne vers le critère du contrôle et de 

la domination, afin de prouver l’irresponsabilité de la société mère s’il défend ses intérêts. 

 Soit que la société mère a participé indirectement au dommage civil. En effet, si pour 

le premier cas de figure la situation semble moins complexe malgré son implicite, dans ce 

deuxième cas la complexité est pleine. Quand on parle de la participation indirecte, on 

entend dire que la filiale procède, à son tour, à la commission de cette faute civile, que ce 

soit dans un cadre contractuel ou délictuel. Cependant, il semble illogique juridiquement 

que la filiale procède à ces actes sans qu’elle dispose de sa propre personnalité juridique. 

Dès lors, quand on analyse cette participation indirecte, le juge se trouvera bloqué face au 

principe de la personnalité juridique des personnes morales. Ici, toute société se trouvera 

responsable de ses propres faits, le cumul juridique de responsabilité entre mère/filiale 

demeure impossible à se réaliser pratiquement. 

Enfin, que ce soit lors des deux cas, il est à déduire que si la société mère possède une 

majorité du capital social, de nature à lui donner droit d’imposer la politique de gestion de 

la filiale, la responsabilité pourra être fondée sur la base que la mère/filiale n’est qu’une 

seule entité juridique. Cependant, à défaut de ce point, l’autonomie de personnalité 

juridique bloque la responsabilité juridique. 

Dans cette piste, en vertu du contexte international, l’action judiciaire intentée au 

Maroc par une personne domiciliée à l’étranger et lésée par la filiale d’une société 

marocaine commencera d’abord par l’analyse du tribunal saisi en se référant des règles 

applicables en droit international privé. Ainsi, à coté de cette référence, il faut bien 

déterminer le lieu des poursuites. Car, la compétence seule ne suffit pas d’intenter ce type 

d’actions. En effet, quand on parle de la détermination du lieu de poursuite,  trois points 

fondent la compétence du juge marocain à ce propos. Le territoire Marocain doit être soit 
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le lieu de l’immatriculation de la société, soit le lieu de la résidence des victime, soit le lieu 

de la violation des règles légales que ce soit impératives (exemple : la loi et les codes) ou 

supplétives ( exemple : des clauses contractuelles). 

 De ce fait, le cas où le dommage ou la victime sont situés sur un état autre que celui 

du juge saisi, ce dernier considère que l’affaire n’a pas des liens assez proche avec son pays, 

on parle ici de ce qu’on appelle en droit international « La théorie du forum non 

conveniens ». Dans le cadre du droit comparé, notons, qu’en relation avec cette théorie, le 

droit anglais donne une possibilité directe à évoquer l’exception du lien de jugement 

incorrecte. A titre d’exemple, une multinationale anglaise peut demander au tribunal de 

rejeter une action sur la base de ce lieu de jugement en se basant sur le principe du « forum 

non conveniens »334. Il est à remarquer à cette occasion, que la loi anglaise est plus mature 

dans le domaine, contrairement aux lois marocaine et française qui ne donnent accès à cette 

théorie que si le juge l’a évoqué d’office. Il s’agit plus, en droit Français et Marocain, d’un 

concept de jugement qu’une exception rentrant dans le cadre des moyens de défense 

internationaux. 

 Pour la responsabilité pénale d’une multinationale, en cas de commission d’infraction 

par une filiale, deux possibilités de compétence judiciaire sont envisageables. Soit une 

poursuite devant les juridictions internationales soit devant les juridictions nationales. Sauf 

que la complexité du droit pénal, pose toujours des ambiguïtés plus profondes par rapport 

au droit civil ou commercial. Nonobstant, signalons que si une infraction territoriale sera 

appréciée comme toute autre infraction normale, la panoplie pénologique sur laquelle se 

fonde cet article ne touche que les infractions extraterritoriales. En cas de commission du 

fait incriminé au niveau territoriale, la personne morale se retrouvera responsable 

pénalement sur la base de l’article 127 du code pénal marocain, sans qu’aucune ambiguïté 

                                                           
334 Toutefois, ce principe n’est pas absolu. Notons comme exception l’arrêt (CJCE, ECR-I-1283 2005) ayant jugé qu’un tribunal 

Britannique est obligé de statuer sur une action lorsque le défendeur est domicilié au Royaume-Uni , même si le crime a été 

commis à l’étranger. Le juge de cet arrêt a cassé le principe du forum non conveniens , en appliquant les dispositions de l’article 

2 de la convention de Bruxelles. 

Notons ainsi que cet arrêt estime que la convention de Bruxelles est applicable peu importe que l’élément d’extranéité se situe 

dans l’espace communautaire ou dans un autre état tiers. 
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ne sera posée, à part l’insuffisance dudit article ayant un certain recul textuel335. 

Quant à la responsabilité pénale extraterritoriale d’une multinationale, ce sont les règles 

internes du droit pénal général, ainsi que le principe de réciprocité qui règlement la 

situation.  De même, précisons que si le droit international pénal n’est compétent que face 

aux personnes physiques, suite aux termes du statut de Rome réglementant l’organisation 

et la compétence de la cour pénal internationale336, le droit pénal international peut, 

cependant, punir les multinationales pour les infractions extraterritoriales commises à 

l’étranger337.  

La poursuite devant les juridictions internationales, reste, néanmoins, très 

alambiquée. Parler de la responsabilité pénale des entreprises multinationales englobe dans 

son cadre juridique de différents systèmes juridiques de souches différentes : 

 Normes internationales, normes internes, Hard law et Soft law. Nonobstant, à coté 

de cette multiplicité légale, le plus grand obstacle posé devant les juridictions 

internationales (CPI à titre d’exemple) réside dans le fait que le conseil de sécurité des 

nations unies, disposant du pouvoir de procéder aux plaintes, est rarement influencé par les 

mauvais actes des multinationales. Rappelons ainsi, que la plupart des affaires dont statue 

la cour pénale internationale sont des affaires politiques plus que juridiques, ainsi, le conseil 

de sécurité se réfère à ce qu’on appelle « la sélectivité des affaires »  en fonction des intérêts 

étatiques des pays ayant une influence mondiale338. 

                                                           
335 Voir à cet effet : Lhosni S., La responsabilité pénale des personnes morales en droit marocain : Onglet des sociétés 

commerciales, revue électronique « Droit des affaires », Octobre 2016 
336 On ne peut parler de cette compétence que si la multinationale a commis l’une des infractions énumérées par l’article 5 du 

Statut de Rome. Sinon, a part le fait que la CPI ne peut punir que les personnes physiques, on risque de tomber dans une 

incompétence matérielle dite «  Ratione materiae » 
337 Contrairement à ce que beaucoup croient, le droit international pénal est distinct du droit pénal international.  Le droit 

international pénal est l’ensemble des règles de droit international réglementant la responsabilité pénale des individus ayant 

enfreint des normes de droit international public qui ont pour but la protection de l’ordre public international.  

Voir : GLASERS, Infraction internationale, ses éléments constitutifs et ses aspects juridiques, Paris, L.G.D.J., 1957, p. 9 

Quant au droit pénal international trouve sa source dans le droit interne et s’intéresse aux lois de procédure comme du fond 

s’appliquant aux faits présentant un élément d’extranéité ; autrement dit, ce droit désigne tant la branche du droit pénal 

interne contenant un élément d’extranéité, que les infractions établies par une norme internationale. 

Voir : REBUT D.,  Droit pénal international, DALLOZ, Paris 2012, p. 15 
338 USA, URSS, Chine, ... 



 

 

202 

 De ce fait, la seule solution juridique posée, afin de punir les infractions 

internationales des multinationales est le recours au principe « du cumul juridique de 

responsabilités personne physique/morale ». Le fait de délimiter les responsabilités, 

pourra, cependant, régler la situation, et donner la compétence à la cour pénale 

internationale de statuer  de genre d’affaire, mais, cette compétence ne se portera que sur 

la première moitié de responsabilité. Quant à la personne morale, on peut largement 

confirmer qu’elle dispose d’une certaine impunité internationale. Les personnes physiques 

pénalement responsables peuvent être (dirigeants, organes, actionnaires,...) . Et pour de les 

déterminer, le conseil de sécurité ayant le pouvoir d’entamer les plaintes, doit faire 

référence aux principes du droit pénal des sociétés. Selon une optique ironique, cette 

situation sera la première du genre à combiner la politique avec le Business, donnant la 

naissance d’une nouvelle branche hybride dite « La droit politique des affaires ». 

Quant aux poursuites devant les juridictions nationales, afin d’en déterminer les 

règles, les chambres répressives des tribunaux internes sont compétents à connaître les 

infractions commises par des personnes physiques ou morales, notamment des entreprises, 

lorsque l’acte incriminé s’est réalisé sur son territoire (principe de territorialité), par l’un de 

ses ressortissants, eu contre l’un de ses ressortissants (principe de personnalité), ou que 

l’acte a porter une grave atteinte aux intérêt du pays ( principe de compétence 

universelle)339. Si jusque là tout semble être normal, la problématique se pose face au cas 

suivant : Comment doit-on juridiquement agir, si une infraction est incriminée dans un pays 

et autorisé dans l’autre, dans le cadre de la relation entre société mère/filiale ? (principe de 

la personnalité des sanctions) 

Face à un vide juridique à ce propos, il faut se retourner vers l’application du principe 

de la territorialité. Face à cette solution, chaque état procédera aux mesures qu’il estime 

nécessaires selon sa loi pénale. Pour l’état incriminant l’acte, le recours au droit criminel 

processuel sur son territoire sera le processus visé. Et pour l’état dont l’acte ne s’estime pas 

incriminé, la situation demeure normale comme si rien ne s’est passé. Toutefois, face à cette 

solution, il est à noter que l’extraterritorialité s’effacera, car tout état se trouvera 

compétent à trancher le fait en fonction de son droit. On entend dire alors que le fait de 

                                                           
339 Les coutumes du droit international donnent la possibilité à ce pays de recourir au principe de la réciprocité, si ses intérêts 

l’exigent 
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gommer les limites entre la mère et filiale ne se prendra plus en considération juridique, la 

situation serait plus penchée vers ce qu’on appelle en droit pénal général « La responsabilité 

personnelle ». En vertu du principe de la territorialité, l’état a toute compétence à l’égard 

des biens et des personnes situés sur son territoire ou des événements se produisant sur ce 

dernier340. 

Toutefois, ce principe de territorialité donne, quant à lui même une solution qui 

pourrait résoudre la problématique susvisée. En effet, les pénalistes ont posé un sous 

classement à ce principe, la territorialité subjective donne la compétence à l’état où le 

commencement de l’exécution de l’infraction a eu lieu sur son territoire. On entend dire que 

cette compétence s’étendra à l’état qui n’incrimine pas, à condition que ce dernier accepte 

cette compétence judiciaire étrangère. Cette acceptation sera appréciée, dans la plupart des 

temps, selon des considérations politiques, se fondant sur le principe de réciprocité entre 

les états. 

Pour conclure, l’image transnationale des activités des entreprises rend plus complexe 

l’analyse des liens entre la société mère et la filiale. Si pour les économistes la situation est 

simple quant au management, audit, gestion,... pour le juriste la diversité des lois et des 

systèmes en parallèle d’un vide juridique en droit international, en ajoutant ainsi, l’idéologie 

juridique propre de chaque état, rendent la situation très complexe. De même, signalons 

qu’aucun code propre, ou titre figurant dans une loi relative aux sociétés multinationales 

n’a vu le jour. Ces points ont contribué soit à l’impunité des multinationales, chose 

s’estimant en contradiction avec les théories classiques fondant le vocal « Droit » ; soit de 

fonder la responsabilité juridique d’une multinationale en suivant des processus irréguliers 

juridiquement.  

 

  

                                                           
340 Stern B., Quelques observations sur les règles internationales relatives à l’application extraterritoriale du droit, annuaire  

du droit international, Volume 32 , édition 1986, p.23 
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« Nous sommes profondément convaincu que l’Afrique est apte à réaliser son 

essor »341.   

Plusieurs entreprises dans les pays d’Afrique disparaissent peu après leur création en 

raison de leur inadéquation avec leur milieu socio-économique342. 

Le climat d’affaires demeure contraignant. Pour l’opérateur économique, lancer et 

développer des entreprises sur le continent est un parcours du combattant, tant les 

procédures sont longues et tatillonnes343.( La lourdeur administrative, le manque de 

transparence et d’intégrité, le chevauchement institutionnel, une communication et 

consultation insuffisantes, les obstacles bureaucratiques, des ressources humaines 

inadéquates, des mentalités dirigeantes centrées sur l’intérêt personnel , le poids du secteur 

                                                           
341 Sa Majesté le Roi Mohammed VI Discours du Trône, le 30 Juillet 2014. 
342 D’après un rapport publié par la direction du travail le 22 Avril 2005, chaque année 1. 625 entreprises naissent au Maroc 

et 157 meurent. 

Voir aussi MOHAMED SOUAIDI, comment créer seul sa société au Maroc, 2007, p. 33. 
343 Ngotta Celaine & Becho Isabelle  «  Climat des Affaires et  Performance  des Entreprises Ivoiriennes », BUPED N° 14/2012, 

p : 3. 
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informel dans l’économie, la faiblesse de la compétitivité territoriale, et le déficit en matière 

d’innovation), sont encore autant d’obstacles qu’il est nécessaire de palier pour aller de 

l’avant et accélérer l’intégration du Maroc dans l’économie mondiale . 

Ces carences ont freiné la mise en œuvre de certaines réformes344. 

Les pays d’Afrique ont fourni ces dernières années de nombreux efforts visant à 

améliorer l’environnement des affaires afin de dynamiser son système productif et d’attirer 

davantage d’investisseurs étrangers.  

Ces efforts se sont traduits par une croissance économique plus stable, une meilleure 

diversification de son économie et une reconnaissance internationale,  

Parmi les exemples de réformes qui ont porté leurs fruits, on peut noter notamment 

une politique active de privatisation qui a généré d’importants revenus pour le financement 

de l’économie, une politique fiscale plus rigoureuse avec une meilleure maîtrise des 

dépenses fiscales, la création d’une nouvelle agence de promotion des investissements, la 

réforme efficace de la douane, un arsenal juridique et institutionnel renforcé pour la 

concurrence et la protection des droits de propriété intellectuelle, et la création récente 

d’instances de lutte contre la corruption. 345 

Le lancement de la Stratégie de développement du climat des affaires arrive à un 

moment opportun qui connaît des évolutions majeures dans le cadre de son ambitieux 

projet de refonte constitutionnelle et du processus de régionalisation avancée. En matière 

de politique commerciale, d’attractivité des investissements et de privatisations, les 

avancées sont notables. Les efforts fournis quant à la promotion des PME et aux 

partenariats publics-privés sont également à saluer, tout comme la réalisation de grands    

chantiers d’infrastructures.  

Cependant, ces derniers doivent notamment améliorer sa communication et son 

image relatives à l’environnement des affaires, renforcer ses efforts de lutte contre la 

corruption, réduire les contraintes foncières, continuer d’améliorer ses infrastructures afin 

d’assurer un meilleur maillage territorial, soutenir le développement d’activités créatrices 

d’emploi et développer des compétences managériales.  

                                                           
344 Le financement et l’Accompagnement, quels Enjeux pour les PME de la Région de Fès-Boulemane ; le 16 avril 2015 à 4 h à 

l’Hôtel BARCELO Fès. 
345 La Loi de Finances « Note de Présentation », pour l’année budgétaire 2015. p : 68. 
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La simplification des procédures et l’amélioration de la coordination institutionnelle 

sont aussi des chantiers à poursuivre. Il est donc préconisé un certain nombre de 

recommandations afin de renforcer les politiques et stratégies gouvernementales, 

l’environnement institutionnel et le cadre juridique touchant au climat des affaires346. 

L’environnement dans lequel opèrent les entreprises influe fortement sur leur 

compétitivité. Des expériences comparées de développement indiquent que les pays ayant 

un climat des investissements favorable ont un taux d’investissement plus élevé, ce qui leur 

permet d’obtenir des taux de croissance économique plus importants. Donc un 

environnement des affaires favorable est un moteur de croissance des entreprises. 

Les tendances du classement du pays d’Afrique 

- Maurice est l’économie la mieux classée de la région avec un rang mondial de 49 sur 

190. Les autres économies de la région qui sont bien classées sur la facilité de faire des 

affaires sont le Rwanda (56), le Botswana (71) et l’Afrique du Sud (74).  

- Les économies les moins bien classées de la région sont l’Erythrée (189) la République 

Centrafricaine (185), la Somalie (190) et le Soudan du Sud (186).  

- Le classement des autres économies notables de la région sont: l’Ethiopie (159), le 

Kenya (92), le Nigéria (169), l’Ouganda (115), la République Démocratique du Congo (184), 

le Soudan (168) et la Tanzanie (132).  

-  Le Rwanda fait partie des économies les plus performantes sur les thèmes étudiés 

par Doing Business tels que l’Obtention de prêts (2) et Transfert de Propriété (4). La 

conservation foncière est très performante au Rwanda, ou il ne faut que 12 jours pour une 

mutation comparé aux 22 jours nécessaires en moyenne dans les économies à revenu élevé 

de l’OCDE.  

-  Les thèmes où il reste le plus d’amélioration à faire pour la région sont celles de 

Raccordement à l’électricité (un rang moyen de 151), Commerce transfrontalier (137), et 

Obtention d’un permis de construire (133). Par exemple, il faut en moyenne 120 jours pour 

                                                           
346 Conférence sur le lancement de la publication de l’OCDE Maroc : stratégie de développement du climat des affaires,  

« L’évaluation du climat des affaires au Maroc » ; 8 juin 2011, 9h30 au Ministère des Affaires économiques et générales - 

Rabat. 
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obtenir un raccordement permanent au réseau électrique en Afrique sub-saharienne, par 

rapport à 93 jours au niveau mondial. 

 

Données du classement pour l’Afrique Sub-saharienne 

 

Economie Rang (1-190) 
Score de distance à 

la frontière (0-100) 
Réformes 

DB2016 DB2016 DB2016 DB2017 DB2016 DB2017 

Angola 181 182 38.46 38.41 2 2 

Bénin 153 155 47.50 48.52 3 2 

Botswana 70 71 65.39 65.55 1 1 

Burkina Faso 142 146 51.06 51.33 1 3 

Burundi 155 157 47.25 47.37 0 1 

Cap-Vert 125 129 55.30 55.28 1 0 

Cameroun 167 166 44.48 45.27 0 2 

République 

Centrafricaine 
186 185 36.27 36.25 0 1 

Tchad 183 180 38.25 39.07 1 2 

Comores 152 153 47.94 48.69 2 2 

Congo, 

République 

démocratique du 

184 184 37.53 37.57 2 2 

Congo, 

République du 
176 177 41.07 40.58 1 1 

Côte d'Ivoire 139 142 51.60 52.31 3 4 

Guinée 

équatoriale 
175 178 41.36 39.83 0 2 

Erythrée 189 189 27.94 28.05 0 0 

Ethiopie 159 159 46.85 47.25 1 0 

Gabon 161 164 46.16 45.88 2 1 
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Gambie 150 145 49.28 51.70 1 1 

Ghana 111 108 57.87 58.82 1 1 

Guinée 161 163 46.16 46.23 1 1 

Guinée-Bissau 177 172 40.86 41.63 1 1 

Kenya 113 92 57.50 61.22 4 5 

Lesotho 112 100 57.56 60.37 1 1 

Libéria 174 174 41.53 41.41 1 0 

Madagascar 169 167 44.22 45.10 4 3 

Malawi 141 133 51.11 54.39 0 2 
 

Mali 143 141 50.71 52.96 2 3 

Mauritanie 165 160 45.58 47.21 3 4 

Maurice 42 49 72.18 72.27 1 1 

Mozambique 134 137 53.82 53.78 1 1 

Namibie 104 108 58.86 58.82 1 0 

Niger 158 150 47.07 49.57 3 6 

Nigéria 170 169 44.02 44.63 2 2 

Rwanda 59 56 68.63 69.81 6 4 

São Tomé et 

Príncipe 
160 162 46.67 46.75 0 0 

Sénégal 146 147 49.95 50.68 4 4 

Seychelles 93 93 61.00 61.21 1 0 

Somalie 145 148 50.14 50.23 0 1 

Sierra Leone 190 190 20.24 20.29 0 0 

Afrique du Sud 72 74 65.29 65.20 0 1 

Soudan du Sud 187 186 33.48 33.48 0 0 

Soudan 164 168 45.80 44.76 0 0 

Swaziland 108 111 58.15 58.34 1 0 

Tanzanie 144 132 50.59 54.48 1 1 

Togo 154 154 47.40 48.57 3 4 
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Remarque: Les classements sont basés sur la moyenne des scores de distance de la 

frontière pour chaque économie (DTF) et le score des 10 indicateurs est inclut dans le 

classement global de cette année. Cette mesure montre à quel degré chaque économie est 

proche des meilleures pratiques mondiales en matière de réglementation des affaires. Un 

score plus élevé indique un environnement des affaires plus efficient et des institutions 

juridiques plus solides. Les scores pour Doing Business 2015 et Doing Business 2016 sont 

basés sur la nouvelle méthodologie347. 

                                                           
347 Source: Base de données Doing Business. 

Ouganda 116 115 57.10 57.77 3 3 

Zambie 94 98 60.77 60.54 2 1 

Zimbabwe 157 161 47.08 47.10 2 3 



  

 

 


